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  األردنیة) تكرم رئیسھا السابق عزمي محافظة(

أقامت  - دیة العتیبيفا

الجامعة األردنیة أمس 

احتفاال تكریمیا لرئیسھا 

السابق الدكتور عزمي 

محافظة، نظیر ما تركھ من 

بصمات واضحة في كل 

موقع تقلده في الجامعة 

وصوال إلى رئاستھا، كان 

لھا األثر اإلیجابي في الدفع 

  . بمسیرة تقدمھا وازدھارھا

لكریم القضاة في كلمة ألقاھا خالل الحفل الذي حضره رئیس وقال رئیس الجامعة الدكتور عبد ا

مجلس األمناء الدكتور عدنان بدران وعدد من أعضاء المجلس ونواب رئیس الجامعة وعمداء 

الكلیات ومستشارو الرئیس، إن بتكریم الدكتور المحافظة تجسید للعراقة والقیم التي تفخر بھا أم 

یات أكادیمیة تمیزت في مسیرتھا العملیة بكل مھنیة ومثابرة الجامعات، مشیرا إلى أن تكریم شخص

  .وجد ھو بمثابة تقلید استنتھ الجامعة منذ بدایاتھا

وأضاف القضاة أن محافظة الذي رافقھ في محطات كثیرة في العمل، قد ترك أثرا عظیما في كل 

نیة وتقدمھا، مؤكدا سیر موقع تقلده وكان لھ إسھامات جلیلة أضفت الكثیر على مسیرة الجامعة األرد

  .إدارة الجامعة حالیا على ذات النھج والخطى التي أرساھا محافظة والتي ھي مصدر فخر واعتزاز

 أخبار الجامعة

  /طلبة نیوزأخبار األردنیة
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في حین أعرب محافظة عن امتنانھ وتقدیره إلدارة الجامعة ممثلة برئیسھا الجدید على إقامة ھذا 

ین التدریسیة واإلداریة في الجامعة، الحفل التكریمي الذي یدل على طیب العالقة التي تربطھ بالھیئت

مؤكدا تشرفھ بالعمل فیھا وھي بمثابة بیتھ األول ولیس الثاني على حد وصفھ، ومبدیا سعادتھ للعودة 

  .إلیھا أستاذا وطبیبا بین زمالئھ وطلبتھ

 وشكر محافظة كل من زاملھم من أفراد أسرة الجامعة خالل عملھ رئیسا فیھا، وقد قدموا جل ما لدیھم

من إخالص وتفان فكانوا مثاال للجد والمثابرة وتحمل المسؤولیة، في سبیل رفعة الجامعة ومواصلة 

  . مسیرة تقدمھا على كافة األصعدة العلمیة والبحثیة

وفي مداخلة لھ، قال رئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عدنان بدران إن أجمل ما في الجامعة أن 

المستقبل دون تكلف أو سیاسة، مھنئا محافظة على عودتھ لھا من تكون أستاذا فیھا تنشىء أجیال 

جدید بین زمالئھ وطلبتھ، ومثنیا على العالقة التي جمعتھ بھ وقد أكدت دماثة وخلق محافظة الذي 

لطالما عمل بصمت وبجلد وقد ترجم حصاد جھده على أرض الواقع بما تحقق من إنجاز على مسیرة 

  .في مصاف الجامعات العالمیة الجامعة التعلیمیة وتقدمھا

وفي ختام الحفل، قدم القضاة إلى جانبھ بدران، درعا تذكاریا شاكرا ومعربا عن أمنیاتھ لھ بدوام 

  التقدم واالزدھار في حیاتھ العملیة وفي مواقع ریادیة أخرى لمواصلة مسیرة البناء.
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  حفل استقبال الطلبة الوافدین في " األردنیة"

أقامت عمادة شؤون  -آیھ العبادي  

الطلبة في الجامعة األردنیة 

وبالتعاون مع الجالیات المختلفة 

ً بمناسبة استقبال الطلبة  حفال

الوافدین الجدد بحضور نائب 

الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة 

الدكتورة كفاح الجمعاني وعمید 

شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیّات 

  . وعدد غفیر من الطلبة

ً للحوار وتبادل الثقافات واألفكار وزیادة معرفة الطلبة وقالت الجمع اني  إن الجامعة تعد مكانا

بحضارات الدول األخرى، الفتھ إلى اھتمام الجامعة بتخریج جیل من طلبتھا یتمتع بالمؤھالت العالیة 

  .للخروج إلى سوق العمل وقد تسلح بالقیم األخالقیة إلى جانب القیمة العلمیة

ً إلى أن الحفل جاء لتفعیل التواصل مع الطلبة وعبر العطیات  عن ترحیبھ بالطلبة الجدد مشیرا

  .الدارسین في الجامعة والتعرف على عادات وتقالید الدول التي تشتھر بھا

وأكد أن  الجامعة تحرص على توفیر بیئة تعلیمیة آمنة لجمیع طلبتھا بما فیھم الطلبة الوافدون الذین 

ً بعمق العالقات اإلخویة التي ھم بمثابة سفراء لبالد ھم في الخارج وجزء من ابناء الجامعة، مشیدا

  . تجمع بین األردن وسائر الدول العربیة واألجنبیة

وتضمن الحفل فقرات فنیة وغنائیة وشعریة تناولت عادات وتقالید الدول من الجزائر، والعراق، 

   . وفلسطین، وأندونیسیا وغیرھا

  أخبار األردنیة/
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الطلبة في الجامعة تحتضن الطلبة من مختلف الشعوب والجنسیات ذلك  یشار إلى أن عمادة شؤون

من  خالل مكتب شؤون الطلبة الوافدین الذي یعمل على إدماجھم ضمن النسیج االجتماعي والوطني 

  . الواحد.
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  "الجرائم اإللكترونیة وانعكاساتھا على طلبة الجامعات" ندوة في "األردنیة"

ة أكدت مدیر - سناء الصمادي

جمعیة معھد تضامن النساء 

األردني أسمى خضر أن 

االعتماد التام على التكنولوجیا 

الحدیثة في المجال البحثي 

والعلمي أدى إلى تراجع البحث 

  . العلمي واإلبداع واالبتكار

وأشارت خضر خالل ندوة " الجرائم اإللكترونیة وانعكاساتھا على طلبة الجامعات" التي نظمھا قسم 

جتماعي في كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة بالتعاون مع سفراء الحیاة للتنمیة المجتمعیة العمل اال

وجمعیة معھد تضامن النساء األردني ووحدة الجرائم االلكترونیة في مدیریة األمن العام أن عدم 

     .تحكیم العقل في استخدام التكنولوجیا زاد من انتشار المعلومات المضللة وغیر الصحیحة

وقالت إنھ ال بد من توعیة الطلبة  بمخاطر استخدامات وسائل االتصاالت التكنولوجیة خصوصا 

شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال االجتماعي، ومفھوم الجرائم اإللكترونیة وأنواعھا وأسبابھا 

  .ودوافعھا وآثارھا االجتماعیة على األفراد والجماعات

ئم اإللكترونیة مثل التھدید واالبتزاز والتشھیر واغتیال وأضافت خضر أن أبرز أسباب ظھور الجرا

  .الشخصیة ھو االنتشار الواسع لشبكة اإلنترنت التي أصبحت بمتناول الجمیع

  أخبار األردنیة/الحقیقة الدولیة/المدینة نیوز/الرأي ص:
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بمبادرة أطلقتھا عدد من النساء  1998وعرجت خضر على دور الجمعیة التي تأسست في العام 

القانوني والنفسي وخاصة فیما یتعلق األردنیات، ھدفھا نشر الوعي، وتقدیم المشورة واإلرشاد 

بضحایا الجرائم اإللكترونیة، باإلضافة إلى مساھمتھا في إحداث مجموعة من التغییرات المھمة على  

  .المستوى التشریعي لفرض عقوبات رادعة لمرتكبي ھذه الجرائم

دف زیادة وعي من جانبھ بین رئیس قسم العمل االجتماعي الدكتور طالل القضاة أن الندوة جاءت بھ

الطلبة ومعرفتھم وبناء قدراتھم بقانون الجرائم اإللكترونیة التي أصبحت ظاھرة منتشرة تؤرق 

  .المجتمع

وفي ختام الندوة، التي جاءت بدعم من منظمة ایركس "مشروع فضاء"، أجابت خضر عن أسئلة  

لجرائم وبناء جسور التعاون ومداخالت الطلبة التي تناولت في مجملھا كیفیة التعامل مع مرتكبي ھذه ا

مع مدیریة األمن العام لمكافحة مثل ھذه الجرائم التي تسبب لضحایاھا آثارا نفسیة واجتماعیة 

   .واقتصادیة عمیقة

وفي سیاق متصل  أشاد عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة بالجھود المتواصلة التي تبذلھا 

العلم والمعرفة، وبجھود مدیریة مكافحة الجرائم اإللكترونیة الجمعیة في تدریب طلبة القسم إلثرائھم ب

  .في ھذا الشأن

وخالل الندوة عرض فریق ال للتحرش اإللكتروني "بكفي" فیدیو آللیة عمل الفریق الذي أطلقتھ لجنة 

الشباب في مؤسسة سفراء الحیاة للتنمیة المجتمعیة لتوعیة الشباب بقانون الجرائم اإللكترونیة 

التحرش والتنمر عبر اإلنترنت، وتوفیر بیئة رقمیة آمنة للشباب، بالتعاون مع جمعیات  ومكافحة

  وقانونیین ومختصین في ھذا المجال.
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اجتماع " لجنة الریاضة والشباب" مع عمید شؤون الطلبة واعضاء اتحاد الطلبة في الجامعة 

  االردنیة

مع عمید شؤون الطلبة واعضاء اتحاد الطلبة  مسیاضة والشباب النیابیة اجتماعا یوم اعقدت لجنة الر

  في الجامعة االردنیة .

  سرایا
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.  

  
  

  
  

ترجیح عدم موافقة مجلس التعلیم العالي المصادقة على قرار عودة الفصلیین الصیفیین في 
  الھاشمیة

  
علمت طلبة نیوز بأن النیة تتجھ لدى مجلس التعلیم العالي برفض قرار مجلس عمداء الجامعة 

العودة ال نظام الفصلیین الصیفیین ... وبینت المصادر بأن اللجان المنبثقة عن المجلس وبعد  الھاشمیة
دراسة مستفیضة وجدت أن ھذا اإلجراء ال یتماشى مع توجھات المستقبلیة للمجلس خاصة بعد إقرار 

امعات امتحان الفصل الواحد التوجیھي وامتحان تكمیلي بعد النتائج ما یتطلب أن یكون تقویم الج
  األكادیمي متسق مع تلك الخطوات ....

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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ماذا حّل بالبحث العلمي في األردن......وھل سیُعید وزیر التعلیم العالي ھیكلة صندوق دعم البحث 
  العلمي واالبتكار؟!!

  
بعد أن عصفت تغییرات سریعة بصندوق دعم البحث العلمي نجم عنھا تغییرات جوھریة مّست 

َُعد للصندوق شخصیة بالمقام األول ھویّة  َبت استقاللیتھ بالكامل، لم ی البحث العلمي في المملكة وسل
اعتباریة وال استقاللیة إداریة وال مالیة، حیث تم ّضم صندوق دعم البحث العلمي مع وزارة التعلیم 

  العالي لیصبح مدیریة ضمن مدیریات الوزارة!
دِّر لھذه المدیریة بحسب الظروف اآلنیة المو ُّ ً للتشریعات التي تم قولبتھا حیث ق اتیة في حینھا ووفقا

خالل العام الماضي بالكامل لتناسب الھویة المنتزعة للصندوق بأن یّعیّن مدیرھا بتنسیب من أمین 
  عام الوزارة! وتم تغییر اسمھا لیصبح مدیریةصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار.

ُفاخر الدول المتقدمة  بحجم االستقاللیة وأسقف الحاكمیة الممنوحة لمظالت ولعلھ من المفارقات أن ت
البحث العلمي في بلدانھم والمدعّمة بموازنات مالیة مستقلة، في حین یتم اإلشارة الى دمج صندوق 
 ً دعم البحث العلمي مع الوزارة ضمن االنجازات التي تم تحقیقھا خالل الفترة الماضیة استجابة

ً بعناوینھا ال تفاصیلھا!!! حیث أّن الرؤیة المقصودة الستراتیجیة تنمیة الموارد البشر یة وتذرعا
الستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة بضم الھیئات المستقلة لم توصي بدمج الصندوق مع الوزارة بھذه 
الطریقة التي سیكون لھا تداعیات سلبیة في تحجیم وتقزیم أنشطة البحث العلمي في المملكة والتي 

  لدمج ان تبقى مرھونة بحلقات البیروقراطیة والتبعیة. ُكتب لھا بھذا ا
وفیما یتعلق بالمكون الخاص باالبتكار وترویج فكرة الدمج من خالل إبراز ھذا المحور فانھ سیبقى 

  قید التسویف واالحتماالت والمراھنات. فال شيء ملموس حتى اللحظة!
  

ر الدمج في ثنایاه مآخذ تتمثل في آلیة تسمیة  مدیر الصندوق وتعیین أعضاء اللجان المنبثقة كما ویجُّ
عنھ، ورفق ذلك ثغرات وتجاوزات تم تغلیفھا بأغطیة قانونیة جدیدة لشرعنتھا ومأسسة مسوغاتھا 
ُم عمل الصندوق  ضمن حزمة التشریعات (تعلیمات ونظام) التي أطلقتھا الوزارة العام الماضي لتَنظ

ً للصورة المبتغاة والتي ارتسمھا الم   سؤولین في أذھانھم!وفقا
ولكن ورغم الھیمنة التامة على سیر االمور والتحكم بجمیع تفاصیل المشھد من قبل القائمین على ھذا 
الملف في الوزارة، تبقى الّزالت أمُر حتمُي ومتوقع طالما أن ھناك نیة ضبابیة اكتنفت السیاق بأكملھ. 

  حیث تم استباق الزمن وتشكیل لجان دون سند تشریعي!!
َعدیة ولیس لتكون األرضیة التي ستنبثق  وكأن القوالب القانونیة التي تم تصمیمھا جاءت للتغطیة الب

  عنھا ھذه اللجان المحتمة والمقرة بشكل استباقي!! 
فقد تم السقوط بما لم یحسب حسابھ وال یحمد عقباه بعد أن تم كشف ما قامت بھ الوزارة بتعین أكثر 

لجنة العلمیة واللجان القطاعیة لصندوق دعم البحث العلمي ) شخص كأعضاء في ال100من (
واالبتكار "قبل" أن یتم إقرار التعلیمات الجدیدة الناظمة لعملیة اختیار االعضاء من قبل مجلس 

  الوزراء !! 
وفي األروقة الخلفیة تم محاولة التستیر على ھذا الخرق وتبریره بأنھ الوزارة قد احتكمت الى 

یمة كونھا ساریة آنذاك. إال أّن محاولة التبریر ھذه لم تكن موفقة وأدخلت الوزارة التعلیمات القد
بمتاھة قانونیة جدیدة لم تستطع الخروج منھا بسبب تعارض التعلیمات القدیمة مع النظام الجدید. لذا 

ً باألسا   س!!!فأن ما یختزل القول ضمن ھذه الخروقات مجتمعة ھو أّن تشكیل اللجان لم یكن قانونیا
إذن لنا الحق أن نتساءل كیف تمت ھذه التعیینات لعضویة اللجان طالما أنھ ال یوجد أساس قانوني؟! 

  وكیف لنا أال یحضر ألذھاننا شبھة التنفیعات وتبادل المصالح والمحسوبیات وغیرھا؟! 
  

  نیوزطلبة 
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ً على مثل ھذه التعیینا ت نتیجة صرف فلو عرفنا ما ھي حجم المبالغ المالیة الطائلة المترتبة سنویا
ُصنا الى  مكافآت مالیة ألعضائھا لما تبددت فكرة المقامرة بالبحث العلمي القتسام مصالح ضیقة، ولخل

  أّن ھذا كلھ لم یكن سوى ھدر مالي واستھتار بأھم مقومات الدولة وأسباب نھضتھا ونمائھا! 
ن صندوق البحث وما یدلل على ذلك ھو ثبات المكتسبات رغم اختالف الظروف، ففي السابق كا

ً وكان اعضاء مجلس ادارة الصندوق یتقاضون مكافات مالیة  ً ومالیا العلمي مؤسسة مستقلة اداریا
مجزیة حیث كانت موازنة الصندوق ومخصصاتھ المالیة تسمح بذلك. ولكن اآلن وبعد أن تم دمج 

دارة بلجنة االدارة، الصندوق مع الوزارة لیصبح مدیریة من مدیریاتھا وبعد أن تم استبدال مجلس اال
فأنھ لن یعد بمقدور الوزارة تحمل مثل ھذه النفقات، سیما وأّن لجنة االدارة ال ترقى بأعمالھا الى 
مجلس وال تستوجب بالتالي اإلبقاء على سقوف المكافات المالیة كما كانت!! خاصة وأن ھذه اللجان 

ً موازنة الدولة وتثقل كاھلھا بما ال نفع لھ ودون مسوغات  متوالدة واجتماعاتھا متتالیة وسترھق حتما
  تشرعھ!!

  
ً ولم تعد موازنتھ مستقلة لیتم  وال یخفى على المسؤولین في الوزارة بأّن الصندوق لم یعد مستقال

  تخصیص مثل ھذه المبالغ كمكافات!!! فھو مدیریة عادیة! 
  

لمي وأنشطتھ ذات النفع وعلى نقیض آخر تم ترشید النفقات على بعض األوجھ الحقیقیة للبحث الع
الحقیقي كبرنامج المنح الطالبیة الذي تم توقیفھ حسب النظام الجدید!! فلماذا یتم الترشید على جوانب 
مھمة ضمن أنشطة الصندوق (كبرنامج منح الطالب) بینما یتم البذخ وھدر المال العام على جوانب 

تصادق على قرارتھا "بالتمریر" كآلیة  ھامشیة أخرى كاللجان التي تتكاثر بال جدوى، والتي باتت
!!!ً   جدیدة الستصدار القرارات كما ھو مرسوم ومقر مسبقا

  
وھنالك أمر ھام ال بّد من استذكاره ما بین ھاللین..وھو أّن ھذه التعیینات الضخمة لم تكن فقط قبل 

تمت خالل فترة  ) فحسب، إنما قد1إقرار التعلیمیات الجدیدة لدعم البحث العلمي واالبتكار رقم (
شھدت غیاب وزیر أصیل للوزارة وبسرعة قیاسیة وكأن القائمین على الوزارة كانوا في سباق مع 
الزمن، وقد أسعفتھم الظروف في تجنب المجازفة بأیة تغییرات او مفاجآت مستقبلیة !!! وربما أّن 

ضوء ما استجد من تغییرات  ھذا لوحده كفیل بأن یتم مراجعة المشھد كامالً وإعادة تشكیل مكوناتھ في
ضمن نھج اإلدارة الجدید الذي بدأ كما یبدو یأخذ منحنًى آخر كما یراه الضالعین بشؤون الوزارة 

  بشكل عام.
وبالرغم من أّن التعلیم العالي یشھد مرحلة جدیدة، فإّن اإلصالح الذي جاء من أجلھ الوزیر الجراح 

ت اإلعالمیة طالما أنھ سیتم افتراش ذات األرضیة وھمُي ال محالة ولن یخرج عن إطار التلمیعا
  والبناء على أساسات زلقة واإلبقاء على الوضع كما ھو !!! 

مذكرین بأن معالي الوزیر (د. ولید المعاني) ھو من أوائل المؤسسین لصندوق دعم البحث العلمي 
قلة والتي لألسف تم ) سنوات والذین اجتھدوا إلكسابھ شرعیة قانونیة و ھویة مست10قبل قرابة (

ً وطي ما استغرقتھ من جھد وعناء في ظروف استثنائیة مواتیة غابت فیھا أعین  طمسھا مؤخرا
  الرقابة والمحاسبة والءمت الغایات والشخوص.
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االستراتیجیة في قطاع التعلیم المھني بین  الشراكةالسفیر الصیني : الصین تتطلع إلى مزید من 
  األردن والصین

  
  

من الرؤیة الملكیة السامیة بالشراكة االستراتیجیة مع الصین وفي اطار سعیھا الى االنفتاح  انطالقا
على التجارب العالمیة ، وتعزیزا لعالقات الصداقة التي تجمع البلدین أقامت الیوم جامعة الشرق 

  األوسط احتفالیة بمھرجان الربیع الصیني.
فانغ خالل االحتفالیة التي رعاھا رئیس مجلس أمناء ووصف السفیر الصیني في األردن السید بان وای

جامعة الشرق األوسط الدكتور یعقوب ناصرالدین العالقات األردنیة الصینیة بالطیبة تتمیز باحترام 
متبادل ورؤیة مشتركة انعكست على تطور مجاالت التعاون بین البلدین في الجوانب التعلیمیة 

  والثقافیة وغیرھا من المجاالت .
  
ما أشار السفیر الصیني إلى أن الصین تتطلع الى زیادة التعاون بین البلدین من خالل االستثمار في ك

مجاالت عدیدة أبرزھا التعلیم المھني ، الفتا أن جامعة الشرق األوسط ھي البوابة والحاضنة للشراكة 
ھا وطاقات أكادیمیة االستراتیجیة في قطاع التعلیم لما تتمیز بھ من تقدم وتنوع ثقافي في مخرجات

ورؤیة واضحة لمستقبل التعلیم ، داعیا الى اھمیة زیادة حجم التعاون العلمي والبحثي بین الجامعة 
  ومؤسسات التعلیم العالي الصیني خدمة لمصالح الشعبین الصدیقین.

طالقا من جھتھ بین الدكتور ناصرالدین أھمیة الشراكة االستراتیجیة التي تجمع البلدین الصدیقین ان
من توجیھات قائد البالد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین بالشراكة االستراتیجیة مع الصین واالستثمار 
المشترك في مختلف القطاعات ، مؤكدا عمق ومتانة العالقات التي تربط البلدین في قطاع التعلیم 

  المھني والتكنولوجیا.
الصینیة في عمان ومركز اللغات في الجامعة الفرصة  واتاح المھرجان الذي اقیم بالتعاون مع السفارة

لطلبة الجامعة للتعرف على ثقافة الصین وعاداتھا، إذ تضمن المھرجان فقرات متنوعة شملت 
االغاني والرقصات الشعبیة والعروض االستعراضیة قدمھا طلبة من الجنسیة الصینیة وطلبة 

  اردنیون یتعلمون اللغة الصینیة.
بیع الصیني من أھم األعیاد التقلیدیة الصینیة التي یحتفل بھا الصینیون كل عام في ویعتبر عید الر

  بدایة السنة القمریة ، ویحمل عید الربیع الصیني معاني الحب والخیر والسعادة واألمل.

  طلبة نیوز
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  تلقي الضوء على دور مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات»الدستور«
  

و الجمعیات الطالبیة...في الجامعات االردنیة ملف مھم ویعتبر مجالس الطلبة او اتحادات الطلبة ا
  جسما مھما في الجامعات.. یصقل مھارات الطلبة ویلعب دورا ھاما في المسیرة الطالبیة.

  التقت عددا من اعضاء مجالس الطلبة للحدیث عن تجربتھم...» شباب الدستور« 
  میس ابو شمط

یرة سمیة للتكنولوجیا الطالبة میس ابو شمط : بحمد هللا تقول رئیسة مجلس الطلبة في جامعة االم
وبعونھ نلت ثقة زمالئي في المجلس وتم انتخابي لرئاسة مجلس طلبة جامعة األمیرة سمیة 

  للتكنولوجیا في انتخابات شفافة ونزیھة. 
حلھ و واضافت : نعقد لقاءات دوریة مع رئیس الجامعة الذي یتبنى كل ما یطرح علیھ و یسعى دائما ل

  ایضا مع عمداء الكلیات الذین ال یدخرون جھدا في مساعدة الطلبة. 
لطالما كانت ثقة سمو االمیرة سمیة بنت الحسن و دعمھا لمجالس الطلبة الحافز األول « وتضیف : 

  » للعمل؛ فھي تحرص دائما على االلتقاء بنا و االستماع آلرائنا.
انھا اضافت لھا العدید من الخبرات والمھارات والقیم  وعن تجربتھا في مجلس الطلبة قالت ابو شمط

التي تركت اثرا ایجابیا على شخصیتھا على الصعید العملي والشخصي فضال عن تنمیة خبرتھا في 
عد المشاركة في العدید من مجال العالقات العامة و التعامل مع الشركات واتسع افق تفكیري ب

المؤتمرات واللقاءات الحواریة الشبابیة مع الوزراء والمسؤولین.  وتابعت انھا تمكنت من العمل 
ضمن فریق العمل الواحد، ولدى جمیع اعضاء المجلس بالطبع بعد إشراك الزمالء في اتخاذ القرار 

  وأخذ مشورتھم. 
  عبد هللا خالد النسور : 

مجلس الطلبة في جامعھ األمیرة سمیھ للتكنولوجیا الطالب عبدهللا النسور انھ ویقول نائب رئیس 
ترشح للمجلس في الجامعة ساعیا لتحقیق اھداف تخدم المجتمع وتصب في مصلحھ الوطن بشكل عام 
وخاصة لمصلحھ طلبة الجامعة وعیا وادراكا منھ لمستقبل مليء باالنجازات جاھدین لخلق شباب 

  خدم المجتمع لبناء مستقبل زاھر بالنجاح والتقدم. طموح وھادف واع ی
واستعرض النشاطات التي نفذھا المجلس كمساعدة الطلبة اثناء فترة التسجیل وارشادھم وحل 
المشاكل التي تواجھھم؛ ما انعكس على تمكنھ من خلق عالقات اجتماعیة ذات قاعدة كبیرة وممیزة؛ 

مل مع مختلف المشاكل التي تواجھھ والعمل على ادارتھا وھذا أدى الى خلق شخصیة قادرة على التعا
واخذ الحلول المناسبة، كذلك اكتساب الخبرة على خوض الحوار واخذ القرار المناسب في الوقت 

  المناسب.
  رھف نصار: 

من جھتھا تقول رئیسة الجمعیة الطالبیة في كلیة الزرقاء الجامعیة / جامعة البلقاء التطبیقیة رھف 
اإلیمان بطاقة الشباب وقدرتھم على التغییر یصنع الكثیر؛ فعلى مساحة كلیتنا بقیادة الطالب نصار ان 

ُِظم لحفل  قیم الكثیر من الورش التدریبیة والمحاضرات واالنضمام لمسرح ُحر وُملتقى ثقافي ون ُ أ
ُرید ونتر   ك بصمة.ونشاطات متنوعة لتخدم كافة الفئات والمجتمع فنقود أنفسنا ومن ثم أي تغییر ن

واستعرضت النشاطات التي قام بھا المجلس كمساعدة الطلبة اثناء التسجیل وتسھیلھا واإلجابة عن 
كل االستفسارات واالستقبال الُمبھج للطالب المستجدین واستقبالھم بالعید والُمناسبات الدینیة والوطنیة 

للمحتاجین وحملة كتب  وتنفیذ حملة تبادل ُكتب؛ ما یوفر على الطالب شراء الكتب ومنح كتب
محوسبة وعقد ورشات تسجیل الجداول الدراسیة للفصل الجدید وطرق الدفع وحصر الطلبة عند 

  الحاجة لفتح ُشعب دراسیة جدیدة
وتابعت انھ تم الحصول على مقر للجمعیة لمساعدة الطالب، مشیرة الى ان المجلس یسعى لتبني 

  معیات الكلیات.قضایا تخص الجامعة ككل واالتحاد مع باقي ج

  الدستور الكتروني
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  مصعب بنات : 
قررت الترشح على « وقال طالب الطب في الجامعة الھاشمیة عضو مجلس الطلبة مصعب بنات 

مستوى قائمة الجامعة ككل تضم الجامعة الھاشمیة قائمتین انتخابیتین رئیستین واحدة على مستوى 
وحدة انتخابیة مستقلة یصوت الكلیة ویكون التنافس فیھا على مستوى الكلیات حیث تشكل كل كلیة 

فیھا الطالب لمرشحین من كلیتھ والقائمة األخرى على مستوى الجامعة وتكون فیھا الجامعة ككل 
وحدة انتخابیة مستقلة یصوت فیھا أي طالب في الجامعة للمرشحین على مستوى الجامعة وذلك 

ث یضمن تمثیل جمیع ألوان ضمن قانون القوائم النسبیة المفتوحة مع حد العتبة؛ وھو قانون حدی
الطیف الطالبي بشكل متناسب بحیث ال یغلب لون واحد أو طیف معین على المشھد ویستحوذ علیھ، 
وھذا القانون سابقة فریدة؛ إذ إن الجامعة الھاشمیة ھي أول مؤسسة في األردن تعتمد ھذا النظام 

  االنتخابي المتقدم. 
ئمة الجامعة وأساھم حالیا في صیاغة منشورات فزت بعضویة المجلس على مستوى قا« وتابع 

  المجلس على وسائل التواصل االجتماعي جنبا إلى جنب مع زمالئي في الھیئة اإلداریة.
  إسراء محمد المشاقبة : 

ً من إیمان جاللة الملك  تقول عضو مجلس الطلبة في الجامعة الھاشمیة اسراء المشاقبة انھ انطالقا
باب جاءت رغبتي؛ ألنني رأیت في نفسي كما رأى اآلخرون بي شخصا قادرا عبدهللا الثاني بدور الش

  على التغییر نحو األفضل وتحمل المسؤولیة.
  إسراء المسلوقي : 

بدورھا تقول منسقة لجنة قضایا الطلبة في اتحاد طلبة الجامعة األردنیة اسراء المسلوقي أن العمل 
الب الجامعي وبلورة أفكاره واختبار نفسھ في الطالبي بشكل عام من أكبر عوامل صقل ذات الط

  الواقع والمیدان.
واضافت من خالل تجربتي في الجامعة بصفتي رئیسة لجنة قضایا الطلبة التحاد الطلبة والتي 
أصنفھا بانھا ثریة على الصعید الشخصي بحیث نعمل على التواصل مع الجھات المعنیة في الجامعة 

ًا وذلك للمساھمة في حل القضایا الفردیة التي تواجھ بعض الطلبة في عدة مجاالت فضال عن  یومیّ
  العمل على إیجاد الحلول البناءة للقضایا التي تمّس عدًدا كبیًرا من الطلبة. 

وتابعت انھا ومن تجربة شخصیة تبین ان للتفاعل مع الطلبة ومشاركتھم آمالھم وآالمھم وتطلعاتھم 
ة بین الطلبة وممثلیھم في اتحاد الطلبة وانعكاسات ذلك تظھر جلیة دورا رئیسا في خلق الثقة المتبادل

  في تأثر األفراد بقضایا الرأي العام في الشارع الطالبي واألردني.
كما وجھت رسالة الى زمالئھا الطلبة بأن المشاركة الفاعلة في العمل الطالبي لھا األثر البالغ في 

الجامعة بشھادتك العلمیة فقط تفریط بخیر عظیم  صناعة شخصیتك المؤثرة في محیطك وتخرجك من
  بین یدیك.
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  یحتفلون بالعید الوطني“ التکنولوجیا“ الطلبة الکویتیون في

  
أكد رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور صائب خریسات، إن مشاركة الجامعة طلبتھا الكویتیین 

أللفة والمحبة واإلخاء بین جمیع طلبتھا، احتفالھم الوطني یأتي في إطار حرص الجامعة على نشر ا
  من مختلف الجنسیات، مؤكدا أن الطلبة الكویتیین جزء ال یتجزأ من الجسم الجامعي

  
وألقى خریسات، كلمة خالل احتفال الطلبة الكویتیین بالجامعة، بمناسبة العید الوطني الثامن  

األردن عزیز الدیحاني، وعضو اللجنة  والخمسین لدولة الكویت الشقیقة، بحضور السفیر الكویتي في
التعلیمیة في البرلمان الكویتي الدكتور عودة الرویعي، وعضو البرلمان الكویتي الحمیدي السبیعي، 

  وعمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور انس النابلسي
  

د الدكتور جانب من الحضور من احتفال الطلبة الكویتیین في جامعة العلوم والتكنولوجیا أمس واشا
ً بان الطلبة الكویتیین ھم بمثابة أبناء لنا  خریسات بالطلبة الكویتیین الدراسین في الجامعة، مبینا
ویلقون كل العنایة واالھتمام إلكسابھم الخبرات التعلیمیة والنظریة، لیكونوا خیر سفراء لجامعة 

انة العالقات التي تجمع الكویت وقال السفیر الدیحاني، إن عمق ومت .العلوم والتكنولوجیا األردنیة
باألردن، والمستوى العلمي المرموق والمتمیز الذي تحتلھ جامعة العلوم والتكنولوجیا بین الجامعات، 
ً الطلبة إلى ضرورة احترام القیم األكادیمیة وتجسید كل معاني االحترام واالمتنان لھذا البلد  داعیا

وقال الدكتور النابلسي، ان عمادة شؤون  .ردنیة الھاشمیةبصفتھم سفراء لدولة الكویت في المملكة األ
الطلبة في الجامعة، وضمن رؤیة الجامعة، تولي طلبة ُ الجالیات العربیة واألجنبیة الدارسین فیھا جل 
عنایتھا، وتحرص كل الحرص على تقدیم كافة التسھیالت لھم ومشاركتھم االحتفال بأعیادھم 

 470الكویتیین الدارسین في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة یقارب  الوطنیة، وبین ان عدد الطلبة
ً محل الترحیب   واالھتمام طالبا وطالبة، وھم جمیعا

  الغد الكتروني
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  أنا أشارك).. یكسب الشباب ممارسات دیمقراطیة(
  

لم یدر في خلد الطالب في جامعة الحسین بن طالل ھارون النعیمات أن مشاركتھ ببرنامج ال منھجي 
لدیھ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعیة، وتكسبھ خبرات في الممارسات الدیمقراطیة ستعزز 

» أنا اشارك«برنامج «یقول النعیمات  .واألحداث الحالیة من خالل الدروس المستفادة والمناظرات
ً على معرفة وتحلیل ما یدور من حولي من خالل زیادة معلوماتي السیاسی ً قادرا ة جعل مني شابا

  «وتعزیز ثقافة العمل القانوني والمؤسسي
  

كانت بدایتھا تشكیل فریق عمل » أعمال وإنجازات تطوعیة«، فیشیر النعیمات إلى، »كیف ذلك«أما 
تطوعي باسم (واجب علینا) ثم المشاركة بالمجالس المحلیة الشبابیة ومراكز الشباب والعدید من 

،طالب  2011الذي أطلق في العام » أشاركأنا «ویستھدف برنامج  .«المؤتمرات والندوات
الجامعات، حیث یناقش الطالب الممارسات الدیمقراطیة واألحداث الحالیة من خالل الدروس 
المستفادة والمناظرات، كما یتعلمون عن المبادئ األساسیة للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان واألحزاب 

لبرنامج الشبابي المشترك بین الجامعات ویتضمن ا .السیاسیة واالنتخابات ودور وسائل اإلعالم
االردنیة تحت ادارة وتنفیذ المعھد الدیمقراطي الوطني وبدعم من الوكالة االمیركیة للتنمیة الدولیة 

جامعة اردنیة بالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة في كل جامعة، جلسات حواریة بواقع  ٢٤وینفذ في 
رات ومھارات الطلبة في مجال العمل السیاسي جلسة واحدة اسبوعیا لدعم بناء معارف وقد

أنا «والدیمقراطي وصناعة القرار باالضافة الى نشاطات متعددة خارج وداخل الجامعة مثل منتدى 
  الذي یعقد بشكل دوري لیناقش قضایا وطنیة ومحلیة معاصرة مع صناع القرار والخبراء» أشارك

  
الى تعزیز قیم الدیمقراطیة الحقیقیة و التي » فاعلشباب اردني «ویھدف البرنامج الذي یحمل شعار  

تبدأ بحسن االستماع لوجھات النظر واالسلوب الحواري الھادف الذي ال یكون اساسھ اقناع اآلخر بل 
محمد  .تقریب وجھات النظر وایجاد حلول مناسبة للجمیع ضمن حدود الدستور والقوانین االردنیة

البرنامج اضاف «الدیمقراطي الوطني في البرنامج، یقول ان  الھدبان، أحد المنتسبین مع المعھد
للشباب الكثیر من المعرفة في أدوات الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة بشكل عام باالضافة الى 

  «مساعدتھم للعمل بالمجال الشبابي والمشاریع السیاسیة
  
في » شبابنا قوة«في  ویشیر إلى ان البرنامج اتاح لھ الفرصة للعمل كمسؤول مشاركة شباب 

من اكثر » انا اشارك«عبداهللا ضالعین، أحد خریجي البرنامج ینوه بأن  .الصندوق االردني الھاشمي
 .البرامج المشجعة للشباب والتي تدعمھم بالعمل وتساعدھم على تحدید اھدافھم والتخطیط لمستقبلھم

نخراط في العمل السیاسي والشبابي، انا اشارك) أتاح لي الفرصة في اال«(ویتحدث عن تجربتھ بقولھ 
والھادفة إلى التفریق في العقوبة بین  (حیث قمُت بعد تخرجي من البرنامج بتبني حملة (بدي أسولف
اسراء النوافلة، لم تخِف تخوفھا في  .«مرسل المحتوى االلكتروني، ومن اعاد ارسالھ ومن قام بنشره

اثناء دراستي في «للتمكین السیاسي للشباب، وتقول البدایات في المشاركة بالبرنامج كونھ یھدف 
جامعة الحسین بن طالل بتخصص علم حاسوب، شاركت في البرنامج والذي غیّرت مواضیعھ 
المطروحة نظرتي، حیث تعلمنا ان الجامعات لیست فقط للتدریس وتلقي المعلومات بل لتطویر الذات 

برنامج طرح مواضیع لم تعرض على الشباب من وتشیر الى ان ال .«والتمكین من كثیر من النواحي
قبل ال في المدارس وال في الجامعات كالدیمقراطیة و حقوق االنسان والحكم المحلي واالنتخابات 

 .«واالعالم والمواطنة

  الرأي الكتروني
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  یدرس أوضاعھم» التعلیم العالي«طالباً أردنیاً یعانون في السودان و  445
  
  
  

لعلمي، وزیر التربیة والتعلیم الدكتور ولید المعاني عن إحالة اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث ا
موضوع الطلبة االردنیین الدارسین بالجامعات السودانیة الى اللجنة االكادیمیة لمجلس التعلیم العالي 

   .لمناقشة أوضاعھم جراء االحتجاجات الدائرة في السودان
  

الطلبة االردنیین الدارسین بالجامعات  أن عدد» الرأي«وقال الدكتور المعاني في تصریح الى 
(%منھم تقریبا ملتحقون بتخصص الطب في عدة  95(طالبا وطالبة، وان ( 445السودانیة یبلغ (

وأوضح ان المستشار الثقافي في السودان زّود الوزارة  .جامعات، وان توزیعھم مختلف فیما بینھا
تم إحالة الموضوع الى اللجنة االكادیمیة، التي بأعداد الطلبة وتخصصاتھم والسنوات الدراسیة لھم، و

ستعمل على وضع خطة استباقیة لمعالجة ایة مستجدات تتعلق بالطلبة االردنیین، خصوصا وانھم 
ورجحت مصادر أن تناقش اللجنة االكادیمیة في أول  .متوقفون عن الدراسة منذ ستة ایام تقریبا

نیین الدارسین في الجامعات السودانیة في حال تزویدھا اجتماع لھا،غدا الخمیس، اوضاع الطلبة االرد
   .بأعداد الطلبة وتخصصاتھم والسنوات الدراسیة

  
وكان طلبة طب اردنیون یدرسون في جامعات سودانیة قد وجھوا رسالة إلى وزیر التعلیم التعالي 

ي تسببت بتعلیق ولید المعاني، شرحوا فیھا معاناتھم جراء االحتجاجات الدائرة في السودان، والت
وطالب الطالب بوضع خطة مستقبلیة للتعامل مع  .الدراسة حتى إشعار آخر، وما قد یترتب على ذلك

حالتھم الخاصة، ووضع التدابیر الالزمة للتعامل مع قضیتھم، ومطالبة السفارة األردنیة في السودان 
لتعلیم العالي بصورة تكفل وتحدیدا المستشار الثقافي بتوضیح الوضع الراھن بالسودان لوزارة ا

حقوقھم، الى جانب سحب أوراقھم وكشوف العالمات والخطط الدراسیة والثبوتات الجامعیة لھم في 
الجامعات السودانیة (...) في حال لزم األمر وان تتخذ جمیع اإلجراءات الالزمة والخطوات القانونیة 

   .بشكل رسميبما یخص الشھادات لتكون كشوف العالمات جاھزة للمعادلة 
  

وبینوا انھ تم تعلیق الدراسة في جمیع الجامعات السودانیة أكثر من شھرین والى اشعار آخر وان 
المؤشرات ال تبشر برجعة قریبة للدراسة وبھذا یكون كل طالب أردني بالسودان قد تأخر فصال 

  .دراسیا كامال على األقل
  

 ً في ظل صعوبة الحصول على اھم مقومات ولفتوا الى أن الظروف المعیشیة أصبحت صعبة جدا
الحیاة كالخبز والبنزین (...) كما أن الظروف األمنیة غیر مطمئنة وفرضت حالة الطوارئ لمدة عام 
كامل في السودان في ظل وجود مظاھرات واعتصامات عمل في الشارع السوداني وحتى في 

الك زیادة في فرصة اغالق الجامعات وقالوا انھ في حال رجوع الجامعات للدراسة فإن ھن .الجامعات
في السودان مستقبال اثر الظروف الراھنة واضرابات واسعة في الكوادر التعلیمیة ما قد یتسبب 

  بضیاع المزید من الوقت والجھد

  3الرأي ص:
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  نحو فضاء عالمي للتعلیم العالي األردني

  
  أ.د.صلحي الشحاتیت

  
لى األردن تحدیات كبیرة، لتحقیق التنمیة المستدامة في في ظل التراجع العام لالقتصاد العالمي، تقع ع

ً من حیث  ً بارزا إنجاز مستویات مأمولة من نوعیة علمیة مختلفة ألبنائھ. فالتعلیم العالي یلعب دورا
 ً ً وتعلیمیا االلتزام بتطویر البحث العلمي لتحسین المجتمع، وتدریب القیادات للخدمة العامة، اقتصادیا

برز مفھوم الجامعات الحدیثة من حیث نظمھا وأساسیاتھا والعالقة التي تربط بین  وسیاسیا، من ھنا
  مكوناتھا.

  
  
   

یكمن دور الجامعات بشكل رئیسي في: نقل المعرفة التراكمیة من خالل التعلیم. انتاج المعارف 
  الجدیدة بتوظیف البحث العلمي. وأخیرا تنمیة المجتمع ومھاراتھ.

  
ال یمكن أن تكون إحداھما بمعزل عن األخرى فھي ذات صلة وثیقة فیما  ھذه األدوار والوظائف

  بینھا.
  

إن نجاح الجامعات غي القیام بوظائفھا على الشكل الصحیح یعتمد على عوامل كثیرة أھمھا: التمیز 
األكادیمي المؤھل والمتخصص في شتى مجاالت المعرفة المختلفة. مواكبة المتغیرات العلمیة 

لتطور في األداء على المستویین األكادیمي والتقني. باإلضافة إلى إیجاد تخصصات غیر المتسارعة. ا
تقلیدیة وغیر متداولة بشكل كبیر في سوق العمل والترویج لھا، وبناء خطط وبرامج تسویقیة 

  الستقطاب الطالب من خارج األردن.
  

دة، من خالل استحداث ان تحقیق ھذه االھداف یتطلب استكشاف والبحث عن أسواق عالمیة جدی
برامج ذات صبغة بحثیة تطبیقیة تخدم اإلنسانیة وتكون قادرة على لفت االنتباه. وأن یكون االھتمام 
منصبّا على البحث العلمي، الذي یعد من أھم أولویات الجامعات في الدول النامیة والمتقدمة، وذلك 

البحوث وتزدھر، وتشجیع التمویل المجتمعي  بتوفیر البیئة العلمیة المناسبة التي یمكن أن تنمو فیھا
  للبحث العلمي.

  
وال ننسى تفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص وبین مراكز العمل البحثي المتقدمة. والتعاون 
مع مراكز البحوث الدولیة المختلفة، باإلضافة إلى العمل على استحداث مراكز لتسویق األبحاث 

  ت الصناعیة من خالل آلیات مناسبة.العلمیة وربطھا بالمؤسسا
  

كل ذلك سیمّكن التعلیم العالي من القیام بدوره على أكمل وجھ لتطویر العملیة التعلیمیة في األردن، 
ومن تعزیز رؤیة ورسالة الملك عبدهللا بتطویر التعلیم العام والتعلیم العالي من خالل المبادرات 

لتھ خالل العشرین عاما الماضیة، التي جاءت في كتب الملكیة وأوراق النقاش التي أطلقھا جال

  18الدستور ص:

 مقاالت
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ً إلى إطالق الخطة االستراتیجیة الوطنیة للموارد  التكلیف السامي للحكومات األردنیة المتعاقبة، إضافة
م)، وھي بمثابة خریطة طریق للقائمین على قطاع التعلیم العالي بجمیع 2025- 2016البشریة (

املة وبناء اقتصاد قوي، یعتمدان على الموارد البشریة المتسلحة بالعلم محاوره، ألن تحقیق التنمیة الش
والتدریب، والتي ستمّكن من تجاوز التحدیات والمعیقات لتحقیق الطموحات. ویجب أن یبدأ العمل 
الجاد األن على ھیكلة التخصصات في جامعاتنا الرسمیة والخاصة للوصول إلى ما یسمى بالجامعات 

طرح برامج تعلیمیة في العلوم التقنیة بحقولھا المختلفة، قادرة على تقدیم تعلیم التخصصیة التي ت
  نوعي یحقق لحاملیھ الولوج في سوق العمل والمساھمة في خلق إقتصاد متین.

  
ً غیر مسبوق على التعلیم العالي، واألردن لیس بمعزل عما یجري من تطورات  ً طلبا یشھد العالم حالیا

الي والبحث العلمي، خاصة في ھذا العصر الذي تتزاحم فیھ التغیرات وتتعاظم في مجال التعلیم الع
فیھ كمیة المعرفة، وال شك أن التعلیم بشكل عام والتعلیم العالي بشكل خاص في االردن حقق العدید 
من االنجازات، لكن ما تزال امامھ تحدیات یواجھھا تعتبر تحدیات ومعوقات للتنمیة البشریة 

فأصبح من الضروري التفكیر في أنماط مالئمة لنقل ھذا الكم الھائل من المعرفة المتتالیة  االقتصادیة،
والمتجددة الى الطلبة، وخلق فضاء عالمي للتعلیم العالي في األردن وجعلھ في مصاف الدول النامیة 

  والمتقدمة. كما نطمح أن یصبح لألردن تجربة تغري بنجاحھا اآلخرین.
  

   بة للتكنولوجیا* رئیس جامعة العق
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  !موسم الھجرة إلى عمان
  القضاة محمد. د

الحوار بین  كان یطرح أسئلة الھجرة الى الشمال صالح روایتھ موسم حین كتب الطیب
الھجرة الجدید  وتتناسل في موسم والیوم تتكاثر األسئلة والغرب بأسلوب جدید، الشرق

بواجباتھا  مسؤولة تقوم إدارة حكومیة توجد في كل محافظة عمان، فلماذا عمان؟ أال الى
ُمارس تلك اإلدارات واجباتھا  تجاه الناس والمتعطلین عن العمل؟ ألم یحن الوقت كي ت

لتقلیل  كاملة دون العودة الى مركز القرار في عمان؟ أین الالمركزیة في اتخاذ القرار
  البطالة وجیوب الفقر والسؤال؟ 

أحمد الربایعة ابن  رسالة الدكتوراه للمرحوم وموسم الھجرة الى عمان ذّكرني بموضوع
الریف الى المدینة في مطلع السبعینیات عندما  الغور االردني حینما كتب عن الھجرة من

ومناطقھم بحثا عن مصدر رزق یعیشون منھ، وقد كانت  كان الناس یھجرون قراھم
وكان یضطر أبناء الریف ترك قراھم للرحیل الى عمان  الوظائف عزیزة وشحیحة،

عمل، وعمان مازالت مركز قطب الجذب وكانت  وظیفة أو فرصةوالزرقاء بحثا عن 
والیوم یتكرر المشھد مع تغییر في بنیة خطاب المتعطلین  الزرقاء مدینة جاذبة یومذاك،

البطالة تصیب الجمیع، واالعداد في ازدیاد، وھنا تثور أسئلة  في مختلف المناطق؛ ألن
لة والمتعطلین عن العمل، ولالسف ھناك قراءة أحجام البطا مفصلیة وجادة حول ضعف

العلمیة الجادة التي تتناول احجام البطالة وأعمارھم وأنواعھا بین  غیاب حقیقي للدراسات
وھناك تخبط واضح في منظومة اتخاذ القرار في سوق العمل، وھناك  الذكور واإلناث،

ابناء الدول التي ردات الفعل عند اتخاذ أي قرار من الدول المانحة و رؤیة غائمة حول
المتعطلین من أبناء البلد، وھناك استھتار حقیقي من القطاع الخاص  یعمل ابناؤھا مكان

 یستجیب لجیش المتعطلین من أبناء الوطن وتجدھم یفضلون العمال الوافدین الذي ال
علیھم، وھناك قانون العمل الذي یجب ان یرى النور ویرفض االمالءات الخارجیة 

ة البناء الوطن، ویضع القیود والضوابط التي تعید الحق الصحابھ؛ فكیف األولی ویعطي
الحكومات المتعاقبة بقوة الخراج قانون الضریبة الذي أفقر الجمیع! وال تحارب  حاربت
  وقوة إلعادة فرص العمل البناء الوطن؟  بشراسة

  
الوطن  القطاعات والمتعطلون من أبناء یقال ان ھناك ملیون وافد یعملون في مختلف

تثیر الفزع والسؤال تلو االخر؟ من یقرع  عددھم ثلث ھذا العدد، ألیست ھذه مفارقة
أقول وزارة العمل والحكومة وكل مسؤول في  جرس االنذار ویقوم بحل ھذه األلغاز؟

البطالة في مختلف القطاعات، والمتعطلون لیس  وطننا العزیز یجب ان یقرأوا احجام
علینا نحن ان نقرأ ھذه الھجرة الى عمان بجدٍّ ووعي قبل  لكنلدیھم شيء یخافون علیھ؛ و

صعبا ولیس سھال، غیر انھ ال یجوز التراخي امام كرة اللھب  فوات االوان، فلیس االمر
وھنا ال بّد من قانون عصري ال یھاب احدا، ولننظر الى دول  المتدحرجة الى العاصمة،
تعمل على إنھاء عمل أي جنسیة الحالل على كل الجنسیات و الخلیج التي تفضل ابناءھا

  الكترونيالرأي 
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وھذا حقھم، ألم یحن الوقت لدینا التخاذ كل الوسائل لحمایة ابناء  أبناء الخلیج مكانھم،
   الوطن؟

  
وبعد، ال نرید تراخیا من أي طرف وال نرید حلوال جزئیة لمنطقة على حساب اخرى، 

ً  وعلینا  ان نقرأ التحدیات الكبیرة التي یعیشھا بلدنا في محیطھ الملتھب وأال نكون وقودا
 ألحد، ندرك أّن البطالة تلتھم أعمار اوالدنا والفقر ینھش بعضھم؛ لكن الظروف صعبة
 واالوضاع العامة تحتاج وعیا ورویة وال تحتاج الى ھبات موسمیة غیر مدروسة، وانما

 ط ویرسم خریطة طریق عملیة للجمیع ونرید لشبابنا انتحتاج الى العقل الذي یخط
 یتجاوزوا ثقافة العیب، الن الفرص التي یشتغل فیھا الوافدون كثیرة ومھمة وتدر دخال
جیدا، ال نرید ان یتذرع بعضنا ویرفض ھذه الفرص بحجة او دون حجة والمطلوب ان 

 ن الھجرة معاكسة الىالحكومة نظرھا خارج العاصمة الى اماكن الھجرة لكي تكو تمد
 الریف والبساطة وجمال الطبیعة، واالمل بالجمیع ان یقرأوا مآالت المشھد حتى ال نفقد

 موسم الھجرة إلى عمان..! 
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.  
  

  
  
  
  خلدا –عمر علي عبدالجبار ھندي جعارة  -
  
  العیزریة –صالح عبدالكریم العربیات  -
  
  عجلون –ورده سالم سلیمان الربضي  -
  
  بیادر وادي السیر –مكصد محمود الخوام  -
  
  نادي السباق الملكي –صالح محمد سلیمان خلیل  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ة الرشید مساء أول من أمس حادثة قتل لشخص في إحدى الشقق، حیث تم إلقاء سجلت في ضاحی
القبض على المتھم بالقتل في ذات الشقة. وقتلت الضحیة بعیار ناري فیما فتحت األجھزة األمنیة 

  تحقیقا بالجریمة.
  

التنافسي  رئیس دیوان الخدمة المدنیة نضال البطاینة یعقد ظھر الیوم مؤتمًرا صحفیًا إلطالق الكشف
، یستعرض فیھ المؤشرات اإلحصائیة لمخزون طلبات التوظیف والتوجھات المستقبلیة 2019للعام 

  ضمن استراتیجیة الحكومة لتعزیز مفھوم التشغیل بدیًال للتوظیف.
  

قرر رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة دعوة المجلس لالنعقاد الیوم األربعاء لجلسة 
مناقشة جدول أعمال الجلسة الماضیة، المتضمن مشروع قانون الملكیة العقاریة. عادیة، الستكمال 

  المجلس شرع في مناقشة وإقرار مشروع القانون المذكور منذ جلستین.
  

یصل جاللة الملك عبد هللا الثاني إلى العاصمة البریطانیة یوم غد الخمیس للمشاركة بأعمال مؤتمر 
ما غادر الوفد الحكومي واإلعالمي عمان أمس متجھا إلى لندن لندن لدعم االقتصاد األردني. فی

للمشاركة بالمؤتمر، حیث یضم الوفد الحكومي، اضافة الى رئیس الوزراء د. عمر الرزاز، وزراء 
 المالیة والتخطیط والصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنیة واالستثمار.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


