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ZINC (٣  )ماراثون اسطرالب(تستضیف فعالیات ) األردنیة  
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 ٥  األكادیمیات األردنیات یعانین تمییزا جندریا في الجامعات: تقریر
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ZINC) ماراثون اسطرالب(تستضیف فعالیات ) األردنیة(  

فرع الجامعة األردنیة، فعالیات ماراثون اسطرالب، الذي  ZINCاستضافت منصة زین لإلبداع  

ً نصف سنوي  ً تدریبیا للمنافسة في مجال اإلبداع العلمي، باإلضافة إلى كونھ مخیما ً یشّكل مضمارا

عام، لدعم وتطویر مشاریع ھندسیة وعلمیة  ١٩وحتى  ١٦لطالب ضمن الفئة العمریة من ل

وتكنولوجیة، بفكر إبداعي شبابي قادر على تولید األفكار لحل مشكالت مجتمعیة ضمن الموارد 

أیام تدریبیة امتدت على مدار  ٦واشتمل الماراثون الذي أقیم على مدار .المتاحة، وخلق فرص جدیدة

ن خالل أیام الخمیس والجمعة والسبت، على مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة أسبوعی

والریاضیات، حیث تم خالل المرحلة األولى إجراء المقابالت مع المشاركین لالستماع إلى أفكارھم 

لریادة األعمال، حیث " آیكبي"وتھیئتھمفیما یخص اإلبداع العلمي واالبتكار، بإشراف خریجي جائزة 

ً، وفي الیوم  ٨٦منھم للمقابالت ونجح  ٩٠طالب، تم ترشیح  ٢٠٠ّدم للماراثون ما یقارب الـ تق طالبا

مع المھندسة میس الرازم،أما الیوم " البحث العلمي واالبتكار"الثاني تم تنظیم ورشة عمل بعنوان 

وضمنت .مع المدرب حمزة الخوالدة Problem Solvingالثالث فقد اشتمل على ورشة عمل بعنوان 

فعالیات الماراثون ورشة حول الریادة والتخطیط لألعمال مع المدرب صھیب الفي، وتم تكلیف 

الطالب بمھام لیقوموا بھا، وفي نھایة الماراثون، َعَرض الطالب أفكارھم أمام لجنة التحكیم التي 

اثون الذي ویحظى المار.مھندس قاموا باختیار الفائزین ممن سیتأھلون للنھائیات ١٩تكونت من 

أطلقتھ جمعیة ابداع بدعم من مركز الحسین لإلبداع والتفوق وبالتعاون مع جامعة األمیرة سمیة 

للتكنولوجیا ومركز الملكة رانیا للریادة، والجمعیة العلمیة الملكیة، والمركز الوطني لبحوث 

في شھر  في الجامعة األردنیة) ZINC(وكانت شركة زین افتتحت منصة زین لإلبداع .الطاقة

 أخبار الجامعة

  ١٦/٨/٢٠١٧                 األربعاء                                                                         ٢٢:صلدستور ا
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في الجامعات، ولیتاح ) ZINC(حزیران الماضي؛ لتكون بذلك أول منصة من منصات زین لإلبداع 

من خاللھا بث روح الریادة بین طالب الجامعة االردنیة ودمجھم مع الوسط الریادي وبھدف إتاحة 

التحّول إلى الفرصة أمام الطلبة لالبتكار واإلبداع للخروج بمشاریع ریادیة قادرة على التطّور و

  .مشاریع إنتاجیة تخلق فرص عمل للشباب األردني
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  ألردنیات یعانین تمییزا جندریا في الجامعاتاألكادیمیات ا: تقریر
  

  .ییز جندري ضد األكادیمیات في الجامعات الخاصة والحكومیةكشف تقریر حدیث عن وجود تم
، إن الممارسات الفعلیة المعمول "رابطة األكادیمیات األردنیات"وقال التقریر الصادر عن جمعیة 

بھا في القطاعین الرسمي والخاص ال تخلو من تمییز واضح، خاصة في قضایا التعیین واالبتعاث 
  .نوحة لألكادیمیین الذكور دون األكادیمیات اإلناثوالتأمین الصحي والحقوق المم

ّھ بالرغم من عدالة النصوص القانونیة  وأشار التقریر، الذي أطلق في مؤتمر عقد أول من أمس، أن
واألنظمة من حیث التشریع، إال أّن مظاھر التمییز واالختراق لھذه النصوص تتبدى في الجانب 

  .فعلیة المعمول بھا في الجامعات الرسمیةالتطبیقي لھا وفي أشكال الممارسات ال
وأقر التقریر بعدم التزام غالبیة الجامعات الرسمیة بتغطیة زوج األكادیمیة بالتأمین الصحي المعمول 
بھ وفي حال الموافقة على إلحاق الزوج یتطلب علیھا توفیر مجموعة من األوراق الثبوتیة التي 

  .تحدید درجة انتفاع الزوج بالدرجة الثالثة فقطتشعرھا بالتمییز السلبي الواضح ضدھا، و
كما أشار إلى عدم حصول األكادیمیات على عالوة الزوج واألبناء كما ھو بالنسبة للذكور الذین 

  .یستفیدون من بعض اإلعفاءات الضریبیة
فر وأكد التقریر عدم المساواة بین األكادیمیین واألكادیمیات فیما یتعلق بتحمل الجامعة لنفقات س

الزوجة واألوالد مع الموفد األكادیمي الذكر، في حین ال تصرف ھذه النفقات لزوج األكادیمیة 
  .وأوالدھا

كما ھو معمول بھ في وزارة  ٩٠یوما بدال من  ٧٠وقال إّن الجامعات قلصت مدة إجازة األمومة إلى 
  .التربیة والتعلیم

عن مواد ونصوص تشریعیة تراعي حاالت ویشیر التقریر إلى قصور القوانین واألنظمة الجامعیة 
الترمل والطالق بالنسبة لألكادیمیات، في حین أن التشریعات راعت الظروف األسریة الزوجیة 

  .لألكادیمي ونصت صراحة على منحھ حقوقا تتعلق بوضعھ االجتماعي
وانتقد التقریر كثرة التعدیل على األنظمة والقوانین والتعلیمات، خاصة المتعلقة بالتعیین والترقیة 
واالبتعاث، وعدم ثباتھا وخضوعھا في أحیان كثیرة لرغبات رؤساء الجامعات ومجلس العمداء، 

تقائھم نتیجة لتغیر شخص الرئیس وتطبیقھا بأثر رجعي على األكادیمیین، مما یؤثر سلبا على ار
یعاني منھا األكادیمیون "األكادیمي وحقوقھم المالیة والمھنیة، مشیرة إلى أّن ھذه المسألة 

  ".واألكادیمیات على حد سواء
وأكد التقریر انخفاض نسبة األكادیمیات المعینات في مواقع صنع القرار على مستوى اإلدارة العلیا 

  .ام ومدیري المراكز العلمیة والبحثیة واإلداریةفي الجامعة كنواب الرئیس والعمداء ورؤساء األقس
وعلى مستوى الجامعات الخاصة، تم تأكید حدوث بعض التجاوزات في تعیین أعضاء ھیئة التدریس، 
إضافة إلى غیاب وجود نظام موحد ألسس الترقیة في الجامعات الخاصة معتمد من وزارة التعلیم 

  .العالي
لرواتب على مستوى الجامعة الواحدة یراعي مسألة الرتب وأشار إلى أنھ ال یوجد سلم موحد ل

  .األكادیمیة وإنما تتفاوت األجور في الرتبة الواحدة باختالف الخبرة العملیة والتخصص
وترى األكادیمیات في التقریر، بأنھّن یعانین من عدم الشعور باألمان الوظیفي، وھي مشكلة یعاني 

  .حد سواءمنھا األكادیمیون واألكادیمیات على 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٦/٨/٢٠١٧                 األربعاء                                                                                          الكترونيالغد 
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ویؤكد التقریر أّن ھناك تمییزا واضحا لصالح األكادیمیین فیما یخص منافع بدل السكن والمواصالت 
  .وعالوة األسرة وغالء المعیشة

ضغطا على األكادیمیات في الجامعات الخاصة من خالل تغییر المسمیات الوظیفیة، "وقال إن ھناك 
 ٧٠بدال من ) یوما ٣٠(األمومة لمدة شھر واحد كما أّن ھناك تجاوزات في الحصول على إجازة 

  ".یوما، على ما نص علیھ القانون
إضافة إلى عدم تفھم الجامعات الخاصة لظروف وأوضاع األكادیمیة في حاالت الطالق والترمل، 
فیما ال یحصلن على ما یسمى إجازة التفرغ العلمي أو اجازة بدون راتب، وھي مشكلة مشتركة ما 

  .یات واألكادیمیینبین األكادیم
ومن ضمن المعوقات التي أشار إلیھا التقریر والتي تعترض عملیة تطور األداء المھني واألكادیمي 
في الجامعات الخاصة والرسمیة على حد سواء، سیطرة الثقافة المجتمعیة الذكوریة على مجتمع 

یما الرتبة تحدد االحترام، الجامعة، األمر الذي یحد من قدرة المرأة األكادیمیة على االبتعاث، ف
  .وخصوصا اإلناث؛ حیث كلما ارتفعت رتبتھا تفرض احترامھا في المواقع كافة

إشارات سلبیة ترفض وصول المرأة لرئاسة القسم بالرغم من أن الفرص "وأشار التقریر إلى وجود 
یا؛ حیث إن ھناك إن ھناك استقواء من الرتب األكادیمیة العلیا على الرتب الدن"، كما یقول "متاحة

ھیمنة من الرتب العلیا على اختیار مواد وأسلوب التدریس وإعداد الخطط الدراسیة وقرارات األقسام 
  ".الفنیة واإلداریة

حاالت عنف خالل الوظیفة منھا النظرة الدونیة في بعض الحاالت "وأشار التقریر الى أن ھناك 
  ".والتحرش اللفظي

في المناصب العلیا ال تثق بالنساء، فھناك غیرة بین األكادیمیات، الفتا  كما أن ھناك مشكلة بأن المرأة
  .الى أن العالقات الشخصیة تحد من التطور المھني

الفرص المتاحة والتحدیات : األكادیمیات في األردن: "واحتوى التقریر على عرض لدراسة بعنوان
لتي تواجھھا األكادیمیات األردنیات في ، والتي ناقشت الفرص المتاحة والتحدیات القائمة ا"القائمة

  .الجامعات األردنیة
وخالل المؤتمر، أكد رئیس الوزراء السابق، الدكتور عبد السالم المجالي، الذي رعى المؤتمر، الدور 
المھم لألكادیمیات األردنیات، مشیرا إلى أن وضع المرأة في األردن یفوق العدید من الدول العربیة، 

غم المستمر بین القیادة والناس، القیادة التي وفرت األمن والتقدیر لكل من ینجز أي والسبب ھو التنا
  .عمل

وأشار الى أّن التعلیم في األردن حقق الكثیر في مجال التعلیم ووصل الى مراتب متمیزة بالرغم من 
تعلیمیة في قلة الموارد وقصر الفترة الزمنیة، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على تمیز العملیة ال

األردن، وأوضح دولتھ أن فكرة الفصل بین األكادیمیات األردنیات واألكادیمیین األردنیین قد تكون 
غیر جیدة ویجب نزعھا من قوامیسنا في الوقت الحالي، وأّن تكریس ھذا المفھوم یؤذي المجتمع، 

كانت  ١٩٦٢ست العام مشیرا الى أّن الجامعة األردنیة وھي أولى الجامعات في األردن عندما تأس
  .مختلطة، وذلك رغم ما كان ھناك من اعتراضات واحتجاجات

وأكد ضرورة التخلص من العزلة والعمل على توحید الجھود لحل أي عوائق أو مشكالت والنھوض 
  .بالمجتمع

رئیسة الجمعیة، الدكتورة لبنى عكروش، استعرضت أھداف الجمعیة ورؤیتھا، وأشارت في كلمة لھا 
مجموعة من األكادیمیات األردنیات استشعرن من خالل تجاربھن األكادیمیة في الجامعات  إلى أنّ 

التي یعملن بھا واقعا غیر مقبول یتمثل بمجموعة من التحدیات والعقبات التي واجھنھا في ھذه 
  .الجامعات

عینھن وأضافت أنھ وبناء على ما لمسنھ وعایشنھ من تحدیات وعقبات وضعت ھذه المجموعة أمام أ
أھدافا محددة للعمل من أجل تحقیقھا، وھذه األھداف تتمحور حول بناء قدرات األكادیمیات في 
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األردن وتفعیل دورھن في البحث العلمي وتشجیعھ واستقطاب المشاریع البحثیة وحشد الدعم المادي 
  .والمعنوي لھا، إضافة إلى بناء قاعدة بیانات خاصة باألكادیمیات

، MEPIة في السفارة األمیركیة ممثلة مبادرة الشراكة األمیركیة الشرق أوسطیة المسؤولة السیاسی
راشیل أیكر، أكدت أھمیة ودور المرأة في تطور وتنمیة وتحقیق الرخاء االقتصادي في بلدان العالم، 

ّھ كلما قلت الفجوة بین الجنسین كان ھناك تطور وازدھار في البلدان   .مشیرة إلى أن
لألكادیمیات األردنیات، كما " قاعدة بیانات"مبادرة الشراكة مولت مشروع عمل وأشارت إلى أّن 

دعمت العدید من الجلسات والنقاشات التي ھدفت الى تحدید العوائق والمشكالت التي تعاني منھا 
  .األكادیمیات

) اتأتمتة وتقنیة المعلوم(وخالل المؤتمر، تم استعراض خالل المؤتمر برنامج طبق من خالل شركة 
"ITAC " ،معني بتأسیس قاعدة بیانات تضم األكادیمیات العامالت في الجامعات الرسمیة والخاصة

وتحوي مجموعة من الخصائص الدیموغرافیة، والخصائص المھنیة، وھي أول قاعدة بیانات على 
یستخدم على الھواتف ) Mobile Application(باإلضافة إلى تصمیم تطبیق . مستوى المملكة

ة، یحتوي على معلومات عن األكادیمیات األردنیات وعن أبحاثھن، ویعمل على زیادة التفاعل الذكی
  .والتواصل بینھن
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  تحتضن ملتقى دیون الدولي األول للفنون) فیالدلفیا(
  

وبرعایة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ) ٢٠١٧(احتفاء بعمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة لعام 
فتتح في جامعة فیالدلفیا ملتقى دیون الدولي األول للفنون خالل الفترة الذي الدكتور عادل الطویسي، ا

  .الجاري ٢٨یتواصل حتى
  

السعودیة والمغرب والجزائر وسلطنة عمان : شارك في الملتقى مجموعة من الفنانین التشكیلیین من
  .والعراق والوالیات المتحدة إلى جانب مجموعة من الفنانین التشكیلیین األردنیین

  
حسني أبو كریم ضیف شرف الملتقى تكریما لدوره الفني واألكادیمي في .واختار الملتقى الفنان د

  .تطویر الحركة التشكیلیة في االردن
  

یشتمل الملتقى ورشات فنیة في مجال النحت والرسم والخزف والطباعة الفنیة وزیارات للمتاحف 
  .والمواقع السیاحیة وصاالت العرض الفنیة

  
لدكتور معتز الشیخ سالم رئیس الجامعة، إن فیالدلفیا تحتضن الملتقى إسھاًما منھا في االحتفاء وقال ا

بعمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة وتأكیًدا لدورھا الحیوي على صعید دعم الثقافة والفنون وتعمیق 
  .أواصر التعاون الثقافي والفني

  
ق اعتناء رئاسة الجامعة باحتضان ودعم ھذا غسان عبد الخال.وثّمن عمید كلیة اآلداب والفنون د

  .الملتقى وتوفیر كل مستلزمات إنجاحھ مادیًا ومعنویًا،
  

یذكر أن الملتقى الذي تنظمھ جمعیة دیون للثقافة والفنون التي أّسسھا الفنان واألكادیمي فؤاد خصاونة 
عرب واألجانب بالساحة ومجموعة من الفنانین األردنیین، یھدف إلى إیجاد جسور تربط الفنانین ال

  .الفنیة األردنیة

  ١٦/٨/٢٠١٧                 األربعاء                                                                                           الكترونيرأي ال
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  تثمن مبادرة جامعة البترا بتكریم الریاضیین" رواد الریاضة"
  

ثمنت ھیئة رواد الحركة الریاضیة والشبابیة األردنیة، مبادرة جامعة البترا بتكریم كوكبة من رواد 
الحركة الریاضیة والشبابیة وأسرة اإلعالم الریاضي، مشیدة بتعاون الھیئة مع جامعة البترا واللجنة 

مروان . متھ الجامعة في مقرھا أول من أمس برعایة رئیس الجامعة دالمنظمة لالحتفال الذي أقا
  .الموال

عبد هللا عویدات، .د: وشھد الحفل حضور وتكریم خمسة من وزراء الشباب والریاضة السابقین وھم
مأمون نور الدین ورئیس المجلس األعلى .محمد خیر مامسر، د.إبراھیم الغبابشة، د.عید الدحیات، م

  .سامي المجالي.ق دللشباب الساب
وخصت اللجنة المنظمة بفقرة خاصة وتكریما مستحقا إلنجاز فریق النادي الفیصلي العائد من مصر 
بلقب وصیف بطل األندیة العربیة لكرة القدم؛ حیث تسلم أمین سر النادي رمزي أبو السندس درعا 

. وكذلك المدرب العراقي دتقدیریة بھذه المناسبة، فیما كرم أمین عام اتحاد الكرة سیزر صوبر، 
  .عدنان حمد، والزمیل رزق المصري المستشار الفني في اتحاد كرة السلة

كما تم تكریم ھیئة رواد الحركة الریاضیة والشبابیة؛ حیث تسلم رئیس الھیئة محمد جمیل أبو الطیب، 
یب نائب رئیس درعا خاصة بھذه المناسبة، فیما كرم كذلك الفریق الركن المتقاعد العین غازي الط

ھیئة الرواد مقرر لجنة الشباب والریاضة والثقافة في مجلس األعیان، وأمین صندوق الھیئة سمیح 
اسكندر وأمین السر العام عصام الفقیر والقاضي المتقاعد عبد اللطیف التلي والزمیل محمد قدري 

ق مشروع الفرع النسائي حسن أمین السر المساعد للھیئة والزمیلة منال بزادوغ صاحبة مبادرة إطال
  .في الھیئة

موفق الفواز، عصام عریضة، نظمي . وشھد الحفل كذلك تكریم كوكبة من الرواد الراحلین من قبیل د
السعید، حسین سلیمان، مصطفى الحسن، أدیب الدسوقي، عبدالمجید سمارة، خالد عوض، خالد 

  .الزعبي، لطف هللا الدویري
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  % ٩٫٩انخفاض جرائم الطلبة بنسبة 

  
  
  

 ً أكد التقریر اإلحصائي السنوي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائیة في األردن أن الطالب ذكورا
ً ارتكبوا خالل عام   ١٢١٠جریمة جنائیة و ٦٥٤جریمة من بینھا  ١٨٦٤ما مجموعھ  ٢٠١٦وإناثا

ام مقارنة مع ع% ٩٫٩جرائم جنحویة، وقد انخفضت نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الطالب بنسبة 
  ).جنائیة وجنحویة(جریمة  ٢٠٦٩حیث تم ارتكاب  ٢٠١٥

  
الى أن الجرائم المرتكبة من قبل الطالب ›››› تضامن‹›››وتشیر جمعیة معھد تضامن النساء األردني 

جریمة مخلة بالثقة  ٢١جریمة وقعت على اإلنسان، و  ١٧٤: توزعت على النحو التالي ٢٠١٦عام 
 ٢٠٤جرائم وقعت على اإلدارة العامة، و  ٣٠٦ألموال، و جریمة وقعت على ا ٩٦٩العامة، و 

ً على السالمة العامة، و   ٣٨جریمة مخلة باألخالق واآلداب العامة، و  ١٥٢جرائم شكلت خطرا
  .جریمة أخرى

  
الى أن النساء وإن كن ال یشكلن إال نسبة ضئیلة من الطالب مرتكبي الجرائم ›››› تضامن‹›››وتنوه 

، إال أنھن یعانین من اآلثار المدمرة للمخدرات من النواحي الصحیة واالجتماعیة المتعلقة بالمخدرات
ً علیھن وعلى أسرھن ومجتمعاتھن كافة ›››› تضامن‹›››وتدعو . واالقتصادیة، مما ینعكس سلبا

الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني وصناع القرار الى اتخاذ ما یلزم من 
المستویات التشریعیة، وعلى مستوى السیاسات والخطط والبرامج، للحد من الجرائم  إجراءات على

المرتكبة من قبل الطالب، وعلى وجھ الخصوص جرائم االنتحار وجرائم اإلتجار بالمخدرات 
  .وجرائم تعاطي وحیازة المخدرات
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  !ھل قرارات مجلس التعلیم العالي حول البرنامج الموازي مدروسة ؟
  

في حوار مھم شھده المحرر الجامعي  مع بعض االساتذة من جامعات مختلفة انصب الحدیث عن 
دور مجلس التعلیم العالي وقراراتھ التي تصیب الجسد االكادیمي واالداري بمقتل في رواتبھم ومن 

جزء أساسیا من الرواتب الممكن ان تحسم ثلث العالوة التي یتقاضونھا منذ سبع سنوات وغدت 
فكیف یخول مجلس التعلیم العالي لنفسھ ! وحسمھا بھذه الطریقة تعني اعتداء واضح على مكتسباتھم

مثل ھكذا قرار بخفض إعداد المقبولین دون النظر لالنعكاسات المالیة على الجامعات وأساتذتھا 
  وموظفیھا؟

  
قات لیست بمصلحة أحد، وتضع الجامعات وتعكس ھذه القرارات بخصوص البرنامج الموازي مفار  

امام مفترق طرق حین یؤكد مجلس التعلیم العالي على الجامعات بأن النسبة المحددة للقبول بالموازي 
من المقبولین في التخصص ولیس مجموع الطلبة الملتحقین في الجامعة، كما كانت تفسرھا %) ٣٠(

من الدخل السنوي   % ٣٠امعات ما یعادل الجامعات سابقا، وھذا یخفض دخل الموازي في الج
وبحسبة بسیطة سینعكس تخفیض عدد الطلبة على عالوة الموازي التي یتقاضاھا أعضاء ھیئات 
التدریس والموظفین بنفس النسبة المنخفضة؛ اي ثلث عالوة الموازي وھي تساوي باالرقام وحسب 

  :الرتب والدرجات المبالغ التالیة
  

 ٢٠٠دینار في االردنیة و ٢٢٠دینار في التكنولوجیا، و ٤٠٠االستاذ ما یعادل  انخفاض العالوة لرتبة
  دینار في مؤتھ والبلقاء وباقي الجامعات، ١٥٠دینار في الیرموك و

  
دینار في التكنولوجیا، وحولي  ٣٠٠وانخفاض عالوة الموازي لرتبة االستاذ المشارك ما یعادل  

ت، وكذلك رتبة االستاذ المساعد سیخسر أیضا ثلث عالوتھ، في االردنیة وكذا في باقي الجامعا ١٨٠
  ....وسیخسرالموظفون ثلث عالواتھم

  
وھي خسائر ستنعكس على میزانیة الجامعات، ! فماذا أعدت وزارة التعلیم العالي بدیال لھذه الخسائر

رواتب الن الجامعات تعتمد في رواتبھا االساسیة على التعلیم الموازي وقد ال تجد الجامعات 
للموظفین نھایة الشھر، وھذا یؤكد الحاجة لدراسة واقع الجامعات بموضوعیة وباالرقام ال باتخاذ 
قرارات قد تحدث ثورة عارمة في الجامعات ونحن نعرف ان لیس في نیة الوزارة او المجلس الكریم 

عالوة الموازي مثل ھذه النتائج، ویظھر ان المجلس لم یتذكر ان قرار التخفیض یأتي على معادلة 
التي كانت السبب في استقرار وتثبیت أعضاء ھیئات التدریس في الجامعات ، ومجلس التعلیم العالي 
ینبغي ان یتحمل تبعات ھذا القرار الذي یربك رواتب العاملین في الجامعات ویؤدي الحتجاجات ال 

  .تستطیع الجامعات تحملھا
  

الى ان معدالت القبول  ١٣/٨/٢٠١٧المنشور األحد  ومن ناحیة اخرى أشار تقریر جریدة الرأي   
ستشھد ارتفاعا في الحدود الدنیا في تخصص الطب البشري، الذي یعده غالبیة الطلبة الحاصلین على 

فما فوق في الفرع العلمي الخیار االوحد لھم، وھذا سیكون لھ ارتدادات أخرى مباشرة %) ٩٠(معدل 
سنان وصیدلة وتخصصات ھندسیة حسب تقریر الرأي على باقي التخصصات االخرى من طب ا

ً ، فإن إجمالي عدد مقاعد الطب بالجامعات الست بلغ »الرأي«وبحسب معلومات تقریر  ) ٦٩٥(أیضا
مقعدا فقط، ستكون بواقع ) ١٢٥(مقعدا العام الماضي ، بینما االجمالي لھذا العام سیكون بحدود الـ 

في الیرموك ) ٢٣(لوم والتكنولوجیا ومثلھا في الھاشمیة وفي الع) ١٥(مقعدا في االردنیة و) ١٨(
  .في البلقاء التطبیقیة) ٣٣(في مؤتة و) ٢١(و

  ١٥/٨/٢٠١٧                                        ثالثاءال                                                                 نیوزطلبة 
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وھذا أمر سیثیر غضب األھالي الذین ینتظرون مقعدا البنائھم وھو ما یعكس ضرورة ان یتنبھ مجلس 

بكات مالیة كبیرة التعلیم العالي الى خطورة ھذه القرارات التي تصیب الجامعات مباشرة وتحدث ار
مقعدا بجرة قلم دون إیجاد البدائل للطلبة  ٥٦٠في میزانیة الجامعات، ولیس معقوال ان یتم إلغاء 

ودون إیجاد المال للجامعات تعوضھا الخسائر المتوقعة اي ما یعادل اربعة اضعاف العدد في العام 
  .الماضي؟؟

  
لبحث العلمي مطالبون بحل مشكلة الجامعات إن مجلس التعلیم العالي ووزارة التعلیم العالي وا  

المالیة وبشكل جذري، ال ان یتم المباشرة بإلغاء ھذا الكم الكبیر من المقاعد دون نظر الوضاع 
االساتذة في الجامعات الذین آثروا البقاء في جامعاتھم بسبب عالوة الموازي واذا تم ھذا التخفیض في 

  .راماتیكیة على الجامعات وال یقبلھ أحد في الجامعات  إعداد الطلبة فستكون نتائجھ سلبیة ود
  

األمل بالوزیر ومجلس التعلیم العالي ان یتركوا الجامعات على حالھا وان یحافظوا على مكتسبات 
العاملین فیھا وعلى استقاللیتھا، فكیف یمكن لجامعة ان تعمل في ظل تداخل ھذه المرجعیات التي 

ء الذین ھو صاحب الشأن في رفع الرسوم وتخفیضھا وفي حذف تتقاطع مع وظیفة مجلس األمنا
  .عالوة الموازي من غیره

  
والجمیع یعرف ان وزیر التعلیم العالي السابق قد وضع خطة عشریة تقوم على ألغاء الموازي   

بالتدریج مقابل تعویض الجامعات المبالغ التي تخسرھا وكانت النتیجة ان دولة رئیس الوزراء رفض 
قاطعا إلغاء الموازي، الن الحكومة لیس لدیھا المال الكافي الذي تدعم فیھ الجامعات وما الذي رفضا 

تغیر؟ ھل لدى التعلیم العالي القدرة على تعویض الجامعات بدل تخفیض إعداد طلبة الموازي؟ أم انھا 
اذا ما حسمت تلك لم تفكر بردود الفعل الجادة والحادة التي یمكن ان یقوم بھا االساتذة والموظفون 

  المبالغ من عالوة الموازي؟
  

وأین إستقاللیة الجامعات االداریة والمالیة؟ واضح ان الوزارة ومجلس التعلیم العالي ال ینسقون في 
  .ھذا االمر مع مجالس األمناء  ورؤساء الجامعات

  
م العالي بتخفیض ویطالب العاملون في الجامعات رئیس الوزراء بالتدخل في إلغاء قرار مجلس التعلی

اعداد المقبولین أو تعویض الجامعات بالمبالغ التي قد تخسرھا حتى تتجاوز الجامعات االزمة التي 
تطل برأسھا في كل الجامعات، التریث یا مجلس التعلیم العالي والنظر للجامعات بطریقة اكثر اھتمام 

یصیب دخل االساتذة  ومسؤولیة في اتخاذ قرارات تصب النار على الزیت في موضوع حساس
  .والعاملین في الجامعات مباشرة
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  دون ناجح وراسب» توجیھي«نتطلع الى : مجتمع النھضة التربویة
  

  .بیانا حول امتحان التوجیھي وعدد من القضایا التربویة» ربویةمجتمع النھضة الت«اصدر 
الى توجیھ الراي العام األردني وإنتاج فكر وممارسات مھنیة ذات صلة » مجتمع النھضة«ویھدف 

  .بتعلیم التفكیر
وتقود مجتمع النھضة امانة عامة مكونة من النائب خالد رمضان والدكتور ذوقان عبیدات وبالل 

الطاھر وسمر محارب وفالنتینا قسیسیة ومحمود مساد وحسام الطراونة وعلي ابو  جیوسي ودارة
  .قلبین وخالدة مصاروة

وجاء في البیان الذي ناقش التوجیھي وقضایا تربویة أخرى ان مجتمع النھضة التربویة احساسا منھ 
سؤول، وبعیًدا عن بأھمیة العملیة التربویة وأھمیة العمل من أجل الوصول إلى تقییم ھادئ وعادل وم

  .لعبة الحظ وعن التصنیف إلى من حالفھ الحظ ومن لم یحالفھ
وتقدیًرا لضرورة توفیر عملیة التقویم واالمتحان في جو یجمع المواطنین، وال یقسمھم إلى فرحین 
ومحبطین، وبعیًدا عن النتائج أو النسب، وعن المقارنات بین عام وعام فإن مجتمع النھضة التربویة 

  :المجتمع األردني أمام االعتبارات اآلتیةیضع 
ما زالت إجراءات االمتحانات بعیدة عن الوصول إلى طموح یقضي بإجراءات عادیة، بحیث یبدو 
االمتحان خبرة عادیة، تشارك فیھا المدرسة، ویذھب إلیھا الطلبة بفرح، بعیًدا عن الرعب والخوف 

  .ومفترق تقریر المصیر
ّھ من أفعال  ومخططات من وزارة التربیة، للوصول إلى امتحان عادل ّمرب ھادف نزیھ إن ما نستشف

یحظى بكل احترامنا ودعمنا،فال مصیر في امتحان، وال امتھان في امتحان، فاالمتحان فرصة یمكن 
ا للتخرج والفرح ً   .تكرارھا لیصل كل طالب إلى ما یرید، ولیس االمتحان إال طریق

أعوام قریبة قادمة ال نجاح فیھا وال رسوب، بل نجاح ونجاح،  یتطلع مجتمع النھضة التربویة إلى
ولیس فیھا مفترق مصیري، بل طرق متعددة یقود كل منھا إلى ھدف منشود، ولیس فیھا أفراح 
وأتراح، بل نجاحات وآمال وتصمیم قادم، ولن نعود نسمع عّمن تقدم لالمتحان ثم أحجم وھم عشرات 

ول تمتلك نظًما تربویة متطورة أو غیر متطورة ھاربًا من امتحان األالف، ولن نرى من التجأ إلى د
  .غیر عادل

یشكل جمیع خطوات العملیة  –ولحسن الحظ أن وزارة التربیة بدأت تدرك ذلك  –إن االمتحان 
مناھج وكتًبا، : التربویة، ویحددھا، ویطبعھا بطابعھ، فالتعلیم مكرس بكاملھ من أجل االمتحان

فالكل یعّدل نفسھ وفق شروط ! وحوارات ومعلمین وإدارات وطالبًا وحتى مجتمًعاوتدریًسا وواجبات 
  .االمتحان، وھكذا تحول كل ما فینا إلى أدوات امتحانیة صفیة في فنون الحفظ والتذكر

ا لتطویر التعلیم ھو جھد یقدره  ً وبذلك فإن جھد وزارة التربیة والتعلیم في البدء من االمتحان منطلق
  .النھضة وكل أفراده وھیئاتھ خبراء مجتمع

ونحن مع وزارة التربیة، في سعیھا إلى التطویر الشامل في مناھجھا وكتبھا، وفكرھا لتقدیم نموذج 
  .تعلم یحترم الطالب والمعلم واألھل، یحقق النھضة التربویة الشاملة التي نھدف إلیھا جمیًعا

وبھذه المناسبة فإن مجتمع النھضة التربویة یعمل باستمرار في دعم ھذه الجھود، ونَِعد المجتمع 
األردني ووزارة التربیة، أن نقدم لھما الدراسات والبرامج والنشاطات التي یمكن أن تسھم في توفیر 

  .تعلیم جید لكل الطالب
وأن تلغى % ٨٠، %٧٠أعلى من ونامل أن تكون نتائج الجوالت القادمة نسب تفّوق مرتفعة 

ً، حافًزا جاذبًا،  ً مثل ناجح راسب، وھذا یتطلب تعلیًما مستقال مصطلحات سیطرت علینا طویال
ً، ومناھج تنشر الفكر والمواطنة والحریة  ومدرسة غنیة واعیة، ومعلًما متعلًما نامیًا متدربًا مؤھال

  .واإلبداع
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  زین شریك االتصاالت لمؤتمر إدراك اإلقلیمي

  
  
متھ منصة إدراك؛ المنصة   ّ أعلنت شركة زین عن رعایتھا لمؤتمر إدراك اإلقلیمي األول، الذي نظ

اإللكترونیة العربیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر والتابعة لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم 
  ".تصّور جدید للتعلیم في العالم العربي"والتنمیة، بعنوان 

   
رعایة من جانب زین، في إطار نھجھا الذي تھتم من خاللھ بقطاع التعلیم، حیث تولي وتأتي ھذه ال

ً منھا بأن التعلیم ھو  الشركة ھذا القطاع جل اھتمامھا ضمن برامجھا للمسؤولیة االجتماعیة، إیمانا
الرافعة األساسیة لبناء الوطن والنھوض بھ عبر أجیال مؤھلة تتسلح بالعلم والمعرفة، كما حرصت 
ً ألھمیة المواضیع التي تناولھا للنھوض بالتعلیم ومواكبة  زین على رعایة ھذا المؤتمر نظرا

  .التكنولوجیا الحدیثة وتوظیفھا بالشكل األمثل في خدمة العملیة التعلیمیة
   

ویأتي تنظیم المؤتمر الذي وانطلقت فعالیات المؤتمربرعایة جاللة الملكة رانیا العبدهللا المعظمة، 
ً عن جاللتھا، كما  وبحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل الطویسي مندوبا

ً مع إیمان جاللة الملكة رانیا العبدهللا بأھمیة التعلیم وما لھ من أثر في تحسین نوعیة حیاة  تماشیا
ً من مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة بأھمی ة التعلیم النوعي المجتمعات والدول واألفراد، وإیمانا

م  ّ المبني على أفضل التقنیات واألسس التعلیمیة التي تقدم الجانب المعرفي والعلمي لكل من الُمعل
م العربیّین على حد سواء ّ   .والمتعل

   
وھدف المؤتمر، الذي استمرت فعالیاتھ على مدى یومین، إلى تسلیط الضوء على تجارب عالمیة 

ً و برامج تعلیمیة تواكب العصر، وتستثمر التكنولوجیا لتحسین آلیات وإقلیمیة ومحلیة تقّدم حلوال
وجمع المؤتمر نخبة من قادة الفكر من المھتمین والمختصین بالتعلیم . العملیة التعلیمیة ومخرجاتھا

ً من مصر، والمملكة العربیة  المفتوح والتعلیم عبر اإلنترنت، إلى جانب أكثر من خمسین متحدثا
وفرنسا، والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا، وغیرھا یشملون ممثلین عن وزارات  السعودیة، ولبنان،

ّاع السیاسة ووكاالت محلیة  حكومیة عدة وباألخص وزارتي التعلیم والتعلیم العالي، باإلضافة إلى ُصن
  .ودولیة ذات صلة، وممثلین عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب

   
تدعم قطاع التعلیم في المملكة من خالل إطالق ودعم العدید من المبادرات یشار إلى أن شركة زین 

في ذات المجال، ومنھا تزوید عدد من المدارس الحكومیة بألواح ذكیة وألواح بیضاء من خالل 
أعوام، ومراكز زین  ٥االتفاقیة التي أبرمتھا مع وزارة التربیة والتعلیم بقیمة ملیون دوالر على مدار 

ّي المدارس الحكومیة، ودعم للتدریب  على صیانة األجھزة الخلویة، ومختبرات زین لالتصاالت، وتبن
مبادرة مدرستي، إلى جانب دعم جائزة المعلم المتمیز ودعم ملتقى مھارات المعلمین وغیرھا من 

  .المبادرات التعلیمیة
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  إعادة إحیاء المخطوطات القدیمة ترمیم أقدم مكتبة جامعة في العالم: سلسلة األدب العربي
  

كنٌز ال یُقدر بثمن، خفي عن أبصار الورى، یسطع ضوؤه البراق من قلب مدینة فاس القدیمة، التي 
  . اختیرت العاصمة الثقافیة للمغرب، ویفوح أریجھ في اآلفاق

فعلى مرمى حجر من حّي النّحاسین، الذي تكاد تنیر سماءه إبداعات فنیة متأللئة، یرتفع باب حدیدي 
بمجرد أن تعبر ھذا الباب، ستشعر بأنك قد انتقلت إلى . شامخ عدة أمتار فوق األرض، وتعلوه األقبیة

ویتناغم ھذا . أو قرون عالم آخر، فیھ یداعب األحاسیَس عبُق الكتب القدیمة، التي یعود تاریخھا لعقود
األریج مع أشعة الشمس الساقطة على طاوالت المطالعة، الموجودة في وسط القاعة والمصنوعة من 

ا ً وحین ترمق ببصرك نحو األعلى، سیسحر . خشب الماھوجني الالمع، فتضيء المكان إشراق
ًا من أجمل ناظریك ألق السقف المرصع بزخارف وتصامیم تأسر األلباب، وتحمل في طیاتھا ق رون

  . التصامیم التي أبدعتھا األجیال على مدار تاریخ المملكة
، وھي أقدم مكتبة جامعة في العالم، في القرن التاسع على ید فاطمة "خزانة القیراون"تأسست 

والخزانة جزء من مجمع كبیر یحوي تحت مظلتھ جامع . الفھریة، وھي ابنة تاجر تونسي ثري
  . ي العالم، تخّرج منھا نخبة من العلماء والمفكرین، منھم المؤرخ ابن خلدونالقرویین وأقدم جامعة ف

  ارتباط تاریخي
، وبذلك یعید "خزانة القیراون"اضطلعت المعماریة الفاسیّة عزیزة شاوني بمھمة ترمیم أروقة 

ورونقھا  التاریخ نفسھ، فھا ھي أقدم مكتبة جامعة في العالم تأسست على ید امرأة، تعید مجدھا التلید
  . األّخاذ واحدة من بنات جنسھا

ترتبط شاوني بعالقة شخصیة بھذا التراث المجید، إذ أتم جدھا األكبر الدراسة في جامعة القرویین، 
تستعید شاوني ذكریاتھا مع المكتبة، عندما كانت . بعد أن سافر إلیھا من قریة أجداده في المغرب

  . یكمن وراءهتتساءل عن ھذا الباب الضخم المغلق وما 
لقد : "وتصف شاوني شعورھا عندما عبرت الباب للمرة األولى في حیاتھا وتملكتھا الدھشة، قائلةً 

وبعد أن فتحت شاوني عینیھا ألول مرة على ما یخفیھ الباب الحدیدي خلفھ، لم یمض ". كنت مذھولة
ترمیم مبنى المكتبة ولم یكن عمل شاوني على . وقت طویل حتى تلقت عرًضا لترمیم مبنى المكتبة

والحفاظ على ھذا التراث المجید في مسقط رأسھا ھو األول في مسیرتھا، إذ سبقتھ جھودھا الحثیثة 
  .التي أسھمت بھا في استعادة كنز آخر في المدینة؛ إنھ نھر المدینة

زیادة تدریجیًا بالخرسانة وأكوام القمامة بفعل ال" نھر المجوھرات"ُغمر ھذا النھر المعروف باسم 
السكانیة في المدینة، ومن ثم أخذت شاوني على عاتقھا ھي وشركتھا المختصة بالھندسة المعماریة 

  .مھمة استعادة ھذا النھر إلى طبیعتھ
  حمایة المجموعات النفیسة

وفي الماضي كان لزاًما، حتى تصل إلى تلك . في القلب من المكتبة توجد أنفس المجموعات القدیمة
عبر الباب الحدیدي الذي یوجد بھ أربعة أقفال یحمل مفاتیحھا أربعة أشخاص  النفائس، أن تمر

  . مختلفین، لذلك عند فتح الباب یجب أن یتواجد األربعة مًعا، ومن ثم یمكن مطالعة المجلدات
ُحفظ ھذه المجموعات في الوقت الحالي بعیًدا عن األعین المتلصصة واألیدي العابثة في غرف ذات  ت

  .دید، بواباتھا محكمة الغلق بأقفال تعمل بتقنیات متطورةنظام أمني ش
تضم مجموعة المجلدات المحفوظة في المكتبة نسخة القرن التاسع للقرآن الكریم، مكتوبة بالخط 

إلى جانب ذلك، تضم المجموعة مخطوطات أصلیة البن رشد، . الكوفي المزخرف على جلد الجمل
سخة موقعة من مقدمة ابن خلدون، وھي رسالة في تاریخ العالم لیوناردو دافنشي العالم اإلسالمي، ون

ومظاھر عظمتھ، وإحدى المخطوطات النادرة الباقیة من مؤلفات طبیب العصور الوسطى ابن 
  ". األرجوزة الطبیة"الطفیل، العمل األدبي الرائع 
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خزانة "ي تضمھا یُعبّر أحد القائمین على رعایة المكتبة عن فخره الشدید وھو یعدد النفائس الت
إنھا بمثابة عالج یبعث في روحك . األرجوزة ھي النسخة األصلیة الوحیدة الباقیة: "، قائًال "القیروان

  ".السكینة، من مفرق رأسك حتى أخمص قدمیك
  قیمة فكریة وروحیة 

ة، تمتاز مدینة فاس بھدوئھا، وال سیّما في شھر رمضان الكریم، إذ تسیطر على أسواق المدینة القدیم
ً وذھابًا، حالة من الھدوء والسكینة عندما تستعر درجات  التي دائًما ما تضج بحركة الزائرین جیئة

تمتلك مدینة فاس أكبر شبكة للمشاة في . الحرارة في أشھر الصیف، وینھك الصیام أبدان الصائمین
الذي یمأل صدورھم العالم، وال یزال أھلھا متمسكین بالعیش فیھا، یتنسمون في ظاللھا عبق التاریخ 

ظلت المدینة القدیمة، التي تأسست في القرن الثامن على ید الدولة اإلدریسیة، العاصمة . فخًرا
وعلى الرغم من انحسار أھمیتھا السیاسیة وتحولھا تدریجًیا . السیاسیة للمغرب حتى القرن العشرین

فكریة وروحیة، وأدرجت في قائمة إلى مدینة قرویة، فقد استعادت المدینة أھمیتھا ومكانتھا كعاصمة 
  .منظمة الیونیسكو للمواقع التراثیة العالمیة كموقع تراثي تتعدى قیمتھ الحدود

أمن وھدوء تحظى بھما مدینة فاس یجعالنھا المكان األمثل الستعادة أقدم مكتبة في العالم، في الوقت 
وسط وتراثھا في أماكن أخرى بعیدة الذي تطال فیھ ید العبث والنھب والتدمیر ثقافة منطقة الشرق األ

  .عن المغرب، الذي فیھ یحفظ التراث، ویزال الغبار عن أنفس الكنوز
  "یجب أن یبقى خالًدا أبد الدھر"

استطاعت شاوني وفریقھا إدخال نظام جدید للصرف الصحي وقناة تحت األرض لسحب الرطوبة 
كل المتھالكة وألواح الخشب البالیة، وتركیب ثریا والمیاه بعیًدا عن لفافات الورق القدیم، وترمیم الھیا

، إلى جانب بناء مختبر متطور لمعالجة المخطوطات والحفاظ علیھا، "نجف متعدد المصابیح"جدیدة 
وال سیّما المخطوطات التي تصلبت أوراقھا، في بعض الحاالت، حتى أنھا وصلت لمرحلة التشقق 

  .منذ فترة طویلة
ملك محمد الثاني، الذي أمر بترمیم المكتبة، إعادة فتح المكتبة، وسیصحب ومن المتوقع أن یدشن ال

التدشین إطالق معرض یضم أثمن المجموعات في المكتبة ویمّكن عامة الجماھیر من رؤیتھا، فیعزز 
  .في نفوسھم مفھوم أن ھذا التراث ھو تراثھم ومسؤولیتھم ویمنحھم فرصة التفاعل معھ

أود أن یستطیع أطفالي رؤیة ھذا التراث، ویجب أن یبقى خالًدا أبد : "ةً اختتمت عزیزة شاوني، قائل
  ".الدھر
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  وزیر التربیة یدعو لمأسسة الجھود لتطویر التعلیم وفق خارطة تشاركیة
  

، الذي "تصور جدید للتعلیم في العالم العربي" اختتمت الیوم االثنین فعالیات المؤتمر االقلیمي االول 
، التابعة لمؤسسة "إدراك"نظمتھ المنصة اإللكترونیة العربیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر

  .الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة
  

ة لوزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز عرض وبدأت جلسات الیوم الثاني للمؤتمر بمحاضر
خاللھا جھود الوزارة في تطویر العملیة التعلیمیة والتعلمیة والنھوض بقطاع التعلیم واالرتقاء بھ، 

  .وخطط الوزارة بالتعاون مع الشركاء المختلفین في ھذا المجال
  

العملیة التعلیمیة من خالل توفیر  واكد الدكتور الرزاز حرص الوزارة على توظیف التكنولوجیا في
بنیة تحتیة تكنولوجیة في المدارس ومحتوى الكتروني یسھم في اثراء العملیة التعلیمیة ویساعد في 

  .تحقیق تكافؤ الفرص وسد الفجوة بین الطلبة في الحصول على تعلیم جید ومتكافئ وبشكل تفاعلي
  

التكنولوجیة، غیر انھا لیست مستغلة بالشكل وقال ان مدارس الوزارة تزخر بالكثیر من الوسائل 
  .االمثل ولم یتم استثمارھا بشكل جید لجملة من االسباب

  
واشار الى نظام الربط االلكتروني للمدارس والذي سیشكل نواة لتعلیم تكنولوجي جید في المدارس 

تعلیمیة وتوفیر مدرسة بالنظام، واستغاللھ في تطویر العملیة ال ٢٧٠٠الحكومیة من خالل ربط نحو 
  .فرص تعلیم جید ومتكافئ لجمیع الطلبة في مختلف مناطق المملكة

  
وشدد الدكتور الرزاز على اھمیة مأسسة الجھود الھادفة لتطویر التعلیم وایجاد خارطة تشاركیة تجمع 

على جمیع المؤسسات الوطنیة المختصة بالشأن التعلیمي، مبینا ان وزارة التربیة والتعلیم غیر قادرة 
تطویر التعلیم لوحدھا، ما یتطلب إیجاد شراكات وادوار حقیقیة للقیام بھذا الدور، بما في ذلك 

  .التشارك في تطویر المناھج وتدریب المعلمین وضمان جودة التعلیم ومراقبتھا 
  

دة كما اشار الى العدید من المبادرات التي وصفھا بالرائعة لتطویر التعلیم وایجاد اسالیب تدریس جدی
ومبتكرة سواء من افراد او شركات او مؤسسات، مؤكدا اھمیة مأسسة ھذه االفكار والمبادرات 
وتقییمھا وقیاس أثرھا وربط اصحابھا مع مستثمرین لتحویلھا إلى نتائج ومشاریع قابلة لالستدامة 

  .والتطبیق على ارض الواقع
  

وبالتزامن مع تطویر العملیة  -المقبلة  ولفت وزیر التربیة والتعلیم الى الحاجة الملحة في المرحلة
إلى مأسسة المتابعة والتقییم وایجاد الیة لقیاس االثر وتقییمھ ودراسة التغذیة الراجعة من  -التعلیمیة 

المیدان، قبل تطبیق المبادرات التعلیمیة وفق الیة واضحة تضمن مخرجات جیدة ومھمة وذات مردود 
  .ایجابي على العملیة التعلیمیة 

  
وتوقع ان تخرج وزارة التربیة والتعلیم ھذا العام، بمقترح إلیجاد شبكة حقیقیة ما بین المبدع والمبتكر 
والمطور والباحث والمقیم وواضع الخطط، نحو عمل مؤسسي تضمن تراكمھ ونتائجھ في المیدان، 

بوي وكیفیة مؤكدا اھمیة التفكیر وبشكل معمق قبل توجیھ الموارد المالیة ألغراض التطویر التر
  .استثمار ھذه الموارد بالشكل االمثل، وبما یلبي طموحاتنا وتطلعاتنا
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واشار الى االھتمام الكبیر من قبل جاللة الملك وجاللة الملكة لتطویر العملیة التعلیمیة لجعل االردن 
منارة في التعلیم في المنطقة، والمبادرات الملكیة الھامة في ھذا المجال، والشراكات االستراتیجیة 

نمیة، واكادیمیة الملكة رانیا التي تجمع وزارة التربیة والتعلیم مع مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والت
  .لتدریب المعلمین، وجمعیة جائزة الملكة رانیا لتدریب المعلمین، ومتحف االطفال االردن

  
وناقش المشاركون في المؤتمر في یومھ الثاني من خالل جلسات عمل مكثفة الموارد التعلیمیة 

االستفادة من التعلم االلكتروني،  المفتوحة والمشاع االبداعي، وكیفیة تمكین القطاعات المختلفة من
  .حیث تم التركیز على مبادرة وزارة الصحة في ھذا المجال

  
كما تضمنت جلسات المؤتمر عرضا لتجارب مدرسي مساقات ادراك والدروس المستفادة من تطویر 

  .محتوي اكادیمي رقمي باللغة العربیة، وقصص نجاح حول اثر منصة ادراك في حیاة متعلمیھا
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  تحتاج لقرار.. علیم الجامعيمجانیة الت

  خطاطبةمحمود 
  

، سھلة المنال "الدبلوم"التعلیم العالي بجامعاتھ وكلیاتھ المتوسطة " مجانیة"عندما نقول بأن  ال نبالغ
ولیست ببعیدة عن متناول الید، لكنھا تحتاج إلى قرار سیاسي جريء، وإلى الدراسة والتخطیط، ومن 

  .ثم وضع خطة أو خریطة طریق یتم تنفیذھا بشكل واقعي وبكل أریحیة
صا أننا على أبواب انتھاء العشریة الثانیة من القرن الواحد والعشرین، بأن تكون ال أحد یتقبل، خصو

ملیون  ٧٢قیمة ما تخصصھ الدولة من موازنة للجامعات الرسمیة العشر في األردن، ال تتعدى الـ
  . ملیون دینار سنویًا ١٠٠دینار سنوًیا، مع احتمالیة وصولھا لـ

تقع في منطقة الشرق األوسط، تحسدنا على التقدم الذي وصلنا الكثیر من الدول، وباألخص تلك التي 
إلیھ على أكثر من صعید، وبالتحدید التعلیم العالي، فخریجو ھذا الوطن أثبتوا أنھم على درجة عالیة 

  .من الكفاءة والقدرة والتفوق، وما یزالون كذلك
دم لھ العروض من أجل البقاء فھل یعقل أن الكثیر من الدول تتمسك بخریج الجامعات األردنیة، وتق

  عندھم والعمل لدیھم، ونحن في األردن ال نقدم سوى الفتات من الدنانیر لدعم ھذا القطاع وطلبتھ؟
إننا نطرح موضوع مجانیة التعلیم العالي في ھذا الوقت بالذات، ألن المواطن أصبح في وضعیة ال 
ُعتبر مرتفعة بالنسبة إلى  یستطیع معھا تعلیم أبنائھ في الجامعات، فالرسوم الدراسیة الجامعیة ت

  .المواطن ولوضعھ المادي واالقتصادي والمعیشي
ت أو دراسات تجعل التعلیم الجامعي متاحا للجمیع، ضمن لماذا ال تقوم الدولة بوضع خطط وآلیا

  .الشروط األكادیمیة، وبنفس الوقت إن لم یكن مجانیا فلیكن شبھ مجاني
قد یقول البعض إن ذلك ضرب من الجنون أو الخیال، إال أن من یفكر بذلك لم یخطر ببالھ بأن 

ً نحو ملیون دینار، وذلك حسب  ٩٠٠ موازانات الجامعات الرسمیة مجتمعة یبلغ مقدارھا سنویا
  .   تأكیدات لرؤساء جامعات على رأس أعمالھم حالیًا

الحلول موجودة وكثیرة، لكنھا بحاجة إلى قرار جريء، ال یلتفت صاحبھ إلى نقد أو عراقیل قد 
أول تلك الحلول زیادة حصة الجامعات من .. توضع أمامھ أو یترفع عن تحصیل مكاسب سیاسیة

  .موازنة الدولة
فدعم التعلیم، مرتكز أساسي من مرتكزات مقومات الدولة، ویأتي على سلم أولویات المواطنین، إذا 

%  ٩٠ما تم طبعا استثناء السلع الغذائیة وتلك األساسیة التي أصبحت ھما یقض مضاجع أكثر من 
  .من سكان المملكة

ھب نحو ثلثھ إلى غیر األردنیین قد یتقبل البعض حجج الحكومات المتعاقبة بأن دعم السلع األساسیة یذ
ملیون  ٦٫٧ملیون نسمة، منھم  ٩٫٥المقیمین على أراضي المملكة، التي یبلغ عدید سكانھا حوالي 

  .أردني
لكن الجامعات ال یدرس فیھا إال من كان أردنیًا، فلماذا ال تدعم الدولة التعلیم الجامعي على حساب 

  .ثلث ذلك الدعم ال یستفید منھ األردنیوندعم السلع األساسیة، إذا صح تبریرھا بأن 
ومن الحلول، حث المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك على تقدیم دعم مالي للجامعات، وعدم 
اقتصاره على الطلبة المتفوقین فقط، وھنا ال یضر سن تشریع أو قانون یتم بموجبھ إعفاء تلك الجھات 

  .من نسبة من الضریبة العامة

  ١٦/٨/٢٠١٧                          ربعاء               األ                                                      ٢٦:صالغد 
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طبقت ما سبق، تستطیع تأمین حوالي ثلثي ما تحتاجھ الجامعات الرسمیة من موازنة،  إن الدولة إذا ما
وبالتالي تستطیع تأمین ما تبقى من الموازنة من خالل إقناع دول أجنبیة وعربیة أو حتى منظمات 

  .وھیئات عالمیة تقدیم منح للتعلیم في األردن
ُحسد  علیھ، وخیر دلیل على ذلك تأكیدات رئیس إن الوضع المالي لجامعات المملكة الرسمیة ال ت

قبل أیام، بأن ) بترا(الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في مقابلة مع وكالة األنباء األردنیة 
، في حال لم یكن ھناك دعم أو على األقل تقدیم "صعبا جًدا جًدا"وضع الجامعات الرسمیة سیصبح 

  .مساعدات حكومیة كافیة
ه األیام ھو بأمس الحاجة إلى دعم قطاع التعلیم العالي، الذي بدأ خبراؤه والقائمون إن المواطن في ھذ

علیھ یدقون نواقیس الخطر في حال لم یتم دعم ھذا القطاع، والذي سیكون بدیلھ رفع رسوم الساعات 
یرة الدراسیة لدرجة البكالوریوس ضمن البرنامج العادي، والذي سیؤثر سلبًا على طلبة الطبقتین الفق

  .والمتوسطة
ملیون دینار فقط من موازنة الدولة ألقدم جامعة  ٨٫٤أّي عدل ذلك الذي یتم بموجبھ تخصیص 

ً عن )األردنیة(باألردن الجامعة األم  ، التي قامت بتخریج أھم سیاسیي وصناع القرار باألردن فضال
.خیرة أطبائھ ومھندسیھ ومعلمیھ ومثقفیھ
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  المستقبل للتجدید والتغییر
  

  محمد القضاة. د
  

الدول المتقدمة تكسر الروتین والركود وتبحث عن كل جدید لتغییر الموجود بایقاعات جدیدة 
ومتغیرات واقعیة ترفض السكون والجمود وتفرض التغییر بقبول الرأي والرأي االخر، وتجدھا ال 
ً، وال تتخذ قرارا غیر مدروس، وال تنساق ألي جھة أو جھد دون الفحص  ُحادیا تقبل رأّیا أ

حیص، تواصل انجازاتھا برویة وموضوعیة وتقانة عالیة، وھامش الخطأ لدیھا غالبا ما یكون والتم
المفاوض ) االسرائیلي(في المقابل ال انسى ذلك التعلیق الذي قرأتھ من أحد أعضاء الوفد ... محدودا

المفاوض یتكون من حوالي ) االسرائیلي(كان الوفد «: حین قال ١٩٩٢في مفاوضات مدرید عام 
أربعین خبیرا في المجاالت المتعددة، ویجتمع بعد كل جولة یناقش حتى الصباح للوصول لصیغة 
معقولة ومقبولة، في حین كانت الوفود العربیة تذھب بعد كل جولة مفاوضات للسیاحة والتسوق، وفي 

  ...»!اللیل یلعبون أوراق الشدة
  

تمتلك مقومات الدولة العصریة بخبراتھا  سقت ھذه المقدمة للحدیث عن االردن الدولة العربیة التي
وشعبھا ومؤسساتھا واستقرارھا، واالردن ال یمتلك المال الوفیر؛ لكنھ یمتلك موارد بشریة كبیرة 

إذا كان : ومؤھلة بخبراتھا وعلمھا وتجاربھا وحضورھا داخل االردن وخارجھ، ومن حقنا ان نقول
نھا في إعادة الزخم لمؤسساتنا وجامعاتنا ووزارتنا الوطن یزخر بكل ھذه الموارد، لماذا ال نفید م

ومختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة؟ أال یكفي ان بعض المؤسسات تبدو متعثرة وبعض 
القرارات فیھا تعكس رؤیة فردیة أحادیة، ومن ھذا الباب یجب ان تبدأ القراءة الصحیحة للتقدم 

عامة في قطاعات الدولة المختلفة ندرك الحاجة والعصرنة، وحین تستوقفنا التجارب الخاصة وال
لقرارات حكیمة مبنیة على دراسات واقعیة ومنطقیة وموضوعیة، وھذا یقتضي ان تفكر ھذه 
القطاعات بإعادة تشكیل بنیة اتخاذ القرار من قرارات فردیة الى قرار جماعي یصدره المسؤول 

نى ال بد من تشكیل فرق متخصصة كل في االول في كل قطاع بعد الحوار والنقاش والمشورة، بمع
لة؛ فما المانع ان یكون لوزیر الخارجیة مثال  مجالھ یقدم القراءة العلمیة الجادة للموضوعات ذات الصِّ
لجنة خاصة بالملف االسرائیلي، وأخرى خاصة بالملف السوري، وثالثة خاصة بالملف العراقي، 

لملف االیراني، وسادسة خاصة بالملف التركي، ورابعة خاصة بالملف الخلیجي، وخامسة خاصة با
وھكذا بحیث تقدم رؤیتھا ... وسابعة خاصة بالملفات األوربیة، وثامنة خاصة بالملف األمیركي

العلمیة والسیاسیة واالقتصادیة بمنتھى الشفافیة والجدیة، وبذلك تكون القرارات مبنیة على معرفة 
  .، وأحیانا ال تتجاوز العالقات العامة التي ال تقدم وال تؤخرعلمیة حقیقیة؛ ال ان تكون الرؤیة أحادیة

  
ومثل ھذه اللجان والفرق المتخصصة یمكن تشكیلھا في الشؤون المختلفة؛ االكادیمیة والجامعیة 
والتربویة والثقافیة واالقتصادیة والصحیة والقضائیة ووزارة الداخلیة والمؤسسات االمنیة بحیث تقدم 

فافیة للجھات المعنیة لكي تكون قراراتھا في غایة الدقة واالحتراف، وھذه الفرق تصوراتھا بدقة وش
واللجان یجب ان یتم اختیارھا بعنایة كل ضمن اختصاصاتھ، بحیث تجتمع وتناقش وتطرح افكارھا 
بمنتھى الجدیة والشفافیة والمسؤولیة العالیة، على ان تكون مختارة بعنایة ومدفوعة األجر كي تشعر 

المسؤولیة الملقاة علیھا، ودون ذلك یستنزف االردن رصید سنوات المرحلة الجادة التي بنى  بعظم
فیھا مؤسساتھ وجامعاتھ وقطاعاتھ المختلفة، وحینھا قد تعجز ھذه المرحلة عن إعادة ترتیب 

مما أولویاتھا، وتجدید تفكیرھا وقراراتھا وخلق نھجھا االبتكاري الواقعي لتجدید المرحلة برمتھا، و
یحسب لجاللة الملك انھ حین شعر قبل سنتین بذلك شكل لجنة ملكیة للموارد البشریة كانت مھمتھا 
دراسة واقع ھذه الموارد وإعادة تشكیلھا بمعطیات عصریة، واذا كان من شكر خاص فھو لجاللة 
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یھا الملك الذي وضع األمور في نصابھا، وللدكتور وجیھ عویس الذي ترأس ھذه اللجان وشارك ف
بھمة ومسؤولیة حیث نفذوا التوجیھ الملكي وقاموا بعمل ابتكاري غایة في األھمیة، ومما یسجل أن 
التغییر الذي یتم بین حین وآخر یأخذ في طریقھ تغییر أصحاب مبادرات االبتكار واالصالح والعمل 

معنیة بعد ھذا التغییر، الجاد مما یترك آثاره السلبیة على التنفیذ الذي ینبغي ان تقوم بھ المؤسسات ال
ولألسف تم التغییر ولكن ما زال التنفیذ بطیئا وبعض تلك المؤسسات تتوجس الطریق وتتقدم خطوة 

  !وتعود خطوات للوراء؟
  

ولذلك على . نرید ان تترجم تلك الجھود عملیا على االرض، ال ان تبقى نظریا حبرا على ورق
لة ان تقرأ الرسائل المل كیة وشروط الدول المتقدمة والعصریة كي تتحرك المؤسسات ذات الصِّ

منظومة التغییر والتجدید في إطار المصلحة الوطنیة العلیا، وبعد، یبقى التقدم والتجدید ھاجس الجمیع 
الن الدول التي ال تفكر بھذه المنظومة تبقى حبیسة الجمود والسكون، واالردن بحمدهللا لدیھ من 

  .نفتاح والتقدم في المجاالت كافةالمقومات ما یؤھلھ لمزید من اال
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  التعلیم واإلبداع
  

  محمد الرصاعي.د
  

ن التعلیم بمراحلھ المختلفة یھدف إلى بناء الشخصیة المتكاملة للمتعلم، وفي یغیب عن الكثیرین أ
الوقت الذي باتت تعتمد فیھ التنمیة بكافة أبعادھا على التجدید واإلبداع واألفكار غیر المسبوقة، أصبح 
 یوكل إلى التعلیم في ظل ھذه المستجدات مھمة إنتاج وتأھیل كوادر بشریة تتمیز بقدرات ومھارات

  .تحقق االبتكار واألعمال ذات القیمة المرتفعة
  

التخطیط لھذه المھمة یحتاج من القائمین على التعلیم في الدولة إعداد خطط تشمل كافة مراحل التعلیم 
ً من ریاض األطفال وال تنتھي بمرحلة ما، في سیاق ما یسمى التعلیم المستمر، بحیث تقوم  بدءا

ھج وتخطیطھا وفق ھذه الغایة كأحد أھم ھذه المحاور، وكذلك الخطط على عدة محاور تشمل المنا
محور البیئة التعلیمیة المناسبة للكشف عن الموھوبین والتي تتوفر على الخبرات المحفزة لإلبداع 
وتعزیز المھارات، أما المحور الثالث ھو المعلم الواعي لھذا الدور الراقي والقادر على تنفیذ مناھج 

ستراتیجیات تحقق الغایة المنشودة، إضافة لقدرتھ على تنظیم بیئة التعلم وتخطیط التعلیم من خالل ا
خبراتھا بما ینسجم مع إتاحة الفرص المتعددة والمتنوعة للجمیع وفق المیول واالھتمامات الفردیة 

  .لكل متعلم
  

واإلبداع  البعد األول للتخطیط لتعلیم یحقق اإلبداع ویصنع الموھوبین ھو بعد الكشف عن الموھبة
لدى الطلبة، ویتكون ھذا البعد من مسارین؛ األول یوفر أنشطة تعلم منھجیة ضمن أھداف التعلم، ففي 
ً یتیح المنھاج أنشطة متنوعة كقیام البعض بإعداد خطة مكتوبة لحمایة  درس البیئة في العلوم مثال

ً، وغیرھم یمارس الرسم، في حین تنفذ مجم ً، أو البیئة، وآخرین یكتبون مقاال ً مسرحیا وعة ما عمال
ً یجسد البیئة وحمایتھا ً أو مجسما ً صحفیا   .تقریرا

  
أما المسار الثاني ھو تنفیذ أنشطة التعلم المدرسیة أو الجامعیة الیومیة كاإلذاعة والریاضة والزراعة 

ویتطلب في الحدائق أو األنشطة التي تنفذ خارج أسوار البیئة االعتیادیة للتعلم في المجتمع الكبیر، 
ھذان المساران إتاحة بیئة تعلم غیر تقلیدیة كالمختبرات المتنوعة والمشاغل والمالعب والساحات 
إضافة للمسرح والمكتبة والحدیقة وغرفة الموسیقى، ال أن تكون قاعات الدرس قاعات تقلیدیة كئیبة 

  .أشبھ بمعتقالت للطلبة، ال تتاح فیھا الفرصة الكتشاف القدرات والمھارات
  

الكشف عن الموھبة یتطلب تدریب المعلمین وتأھیلھم بمتطلبات تمكنھم من اتاحة الخبرات واعداد 
 ً الخطط ومواصلة التعلیم باستراتیجیات وأدوات یظھر من خاللھا ابداع الطلبة وتمیزھم، وھذا ایضا

  .اتیحتاج إدارة تعلیمیة توفر جمیع المتطلبات واالحتیاجات وكذلك تذلیل العقبات والتحدی
  

الفلسفة التي یجب أن نؤمن بھا ونحن نمارس الكشف عن الموھبة واالبداع، ھي أن هللا عز وجل قد 
  .منح كل انسان قدرات ومھارات تختلف عن األخرین وان كل فرد متعلم ھو مشروع مبدع ومبتكر
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  الطریق للخروج من كارثة الجامعات
  

  الخیطانفھد 
  

منذ . طالة المتصاعدة وال التحذیرات المتكررة من االلتحاق بالتخصصات الراكدة تنفعال أرقام الب
ألف طالب سینالون  ٣٥ما ال یقل عن . أمس بدأ الناجحون بالتوجیھي بتقدیم طلبات القبول الجامعي

  .مقاعد جامعیة، أكثر من نصفھا بتخصصات مشبعة في سوق العمل
ومن ال یتمكن من . الف سیلتحقون ببرنامج الموازي باھظ الكلفةولن تقف الفوضى عند ھذا الحد، فاآل

من %  ٨٠وبالنتیجة أكثر من . الحصول على مقعد في الجامعات الرسمیة سیتجھ للجامعات الخاصة
  .الناجحین یلتحقون بالتعلیم الجامعي

سیسھا مئات جامعات عریقة في أوروبا وأمیركا مضى على تأ. ال یحدث مثل ھذا في أي بلد في العالم
  .السنین ال تستقبل مجتمعة نصف طالب الجامعة األردنیة مثال

خریجون بعشرات اآلالف . انظروا إلى النتائج الكارثیة لھذا النھج المتبع منذ عقود في األردن
جامعات تغرق بالدیون، . الیجدون وظائف، مستوى أكادیمي مترٍد ومخرجات ال تسر الخاطر أبدا

  .اني من تكدس الموظفین بال عمل، مع عجز ملموس بالكفاءات من األساتذةففوق عبء الطلبة تع
ّر مختصون االستراتیجیة تلو األخرى للنھوض بالتعلیم  دق أكادیمیون الجرس عشرات المرات، وسط

  .ما نزال على نفس المنوال كل سنة. الجامعي وإنقاذه من الخراب، لكّن شیئا لم یتغیر
یوم أمس مقابلة للزمیل تیسیر النعیمي مع رئیس جامعة األمیر الحسین التقنیة دكتور " الغد" قرأت في

ومع أن الطاقة . الجامعة تأسست حدیثا وتستقبل ھذا العام الفوج األول من طلبتھا. لبیب الخضرا
  .طالب فقط ٣٠٠االستیعابیة للجامعة ھى ألف طالب إال أنھا ستكتفي في البدایة ب

ألھم من ذلك ھو فلسفة التعلیم في الجامعة، نصف مساقاتھا الدراسیة ھى عبارة عن برامج عملیة، ا
  .ولكل مساق نظري مساق عملي مرادف، في تخصصات یحتاجھا بشدة السوق األردني

بعدد ساعات دراسیة الیزید على " جامعیة متوسطة"الدراسة في الجامعة على ثالثة مستویات؛ دبلوم 
ساعة معتمدة، یقضي الطالب خاللھا سنتھ الثالثة في  ١٢٠وجامعیة متوسطة ثانیة بـساعة،  ٢٧

ربع الخطط الدراسیة . وھناك بالطبع مستوى البكالوریوس. المصنع أو بیئة العمل المناسبة لتخصصھ
مبنیة على بناء المھارات التنافسیة في سوق العمل، وثمة تركیز على إجادة اللغة االنجلیزیة لمنح 

لطالب فرصة إكمال دراساتھ العلیا في جامعات غربیة مرموقة عقدت معھا إدارة الجامعة شراكات ا
  .لھذه الغایة

جامعة أنموذجیة بحق تؤسس لثقافة جدیدة مجتمعنا بأمس الحاجة إلیھا، وتتطابق في فلسفتھا مع 
یة للمستوى الممیز وجامعة األمیرة سمیة،ال بل تقدم إضافة نوع" األردنیة األلمانیة"جامعات مثل

  .لھاتین الجامعتین
ھذا النوع من التعلیم ھو الذي یمكننا من كسب المستقبل وتغییر المسار على نحو یستجیب لمصالحنا 

  .الوطنیة وتطور االقتصاد، واستعادة الریادة في مجال الموارد البشریة
ة تركز على بناء مثل جامعة األمیر الحسین نحتاج لعشر جامعات في األردن؛ رشیقة وعصری

  .القدرات في تخصصات مطلوبة، عوضا عن الوضع القائم حالیا
وال نقصد بھذا القول تأسیس جامعات جدیدة، بل إعادة ھیكلة الجامعات القائمة، لتخدم نفس األھداف، 
والتخلص من الكارثة السنویة المتمثلة بقوائم القبول الموحد فیما الینفع من تخصصات وأسالیب 

  .بیئة جامعیة ال  تنتج غیر العاطلین عن العملتدریس و

  ١٥/٨/٢٠١٧                                       ثالثاءال                                                       ٢٤:صالغد 
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  بلدة صبراص –فاطمة علي محمد عبیدات  -
  
  الرابیة –صالح محمد عاشور  -
  
  الكمالیة -عبلة عبدالرحمن محمد ارشید  -
  
  الصویفیة –موریس ایلیا سالم وھاب  -
  
  الصویفیة –رمزي محمد كمال نعناعة  -
  
  الرابیة –ھیام سعید المختار  -

  
  
  

  »رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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فتحت مكاتب دائرة األحوال المدنیة والجوازات یوم أمس أبوابھا، واستقبلت المراجعین لتسلم 
دوام األحوال المدنیة أمس، رغم أنھ عطلة . البطاقات الذكیة ممن لم یتسلمھا من أصحابھا سابقا

ارسة حقھم باالنتخاب، رسمیة بمناسبة االنتخابات البلدیة والالمركزیة جاء لتمكین المواطنین من مم
  .الذي یتطلب وجود ھویة األحوال

  
أحادیث بیع األصوات والمال السیاسي في االنتخابات أمس تكررت وانتشرت بصورة كبیرة بین 

ألجھزة ا. الناس، إال أن تسجیل شكاوى أو قضایا مثبتة من قبل الجھات الرسمیة كان قلیال نسبیا
األمنیة أعلنت بأوقات متقطعة أمس عن إلقاء القبض على متھمین بممارسة شراء األصوات، أو 

  .التحقیق في شكاوى مفترضة بمناطق مختلفة من المملكة
  

عددا مزدحما جرافتھ " بوكیت"انتشر على مواقع التواصل االجتماعي أمس فیدیو لمواطن یحمل في 
من الشباب واألطفال دعما ألحد المرشحین بإحدى دوائر إربد االنتخابیة، وفي منطقة محیطة بمركز 

الفیدیو مثیر للضحك من جھة، ومن جھة أخرى مثیر لالنتقاد لعدم مراعاتھ شروط السالمة . اقتراع
  !واألمان للمحمولین في الجرافة

  
شكاوى من صحفیین ومصورین، قالوا إنھ تمت إعاقة  ٦نقابة الصحفیین أعلنت أمس أنھا تلقت 

الشكاوى تمثلت بمنع صحفیین ومصورین من دخول . عملھم خالل تغطیة سیر عملیة االنتخابات
مراكز اقتراع ببعض الدوائر، أو اشتراط عرض ھویة األحوال المدنیة للصحفي مع بطاقتھ الصادرة 

النقابة أشارت إلى أنھ تم التعامل مع كل الشكاوى وحلھا فورا مع . ن الھیئة المستقلة لالنتخابع
 .الجھات المعنیة

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


