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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
في " القضیة الفلسطینیة إلى أین؟"انطالق فعالیات مؤتمر 

  )األردنیة(
٣  

في تأھیل األردنیة على " العالج الطبیعي"حصول برنامج 
  االعتمادیة العالمیة

٦  

ال عالقة لـ ابو رمان بقرار اجراء انتخابات تنفیذیة : األردنیة
  الطلبة

٨  

   ةشؤون جامعی
منحة تعلیمیة وتدریبیة وفرھا برنامج ایراسموس بلس  ١٩٧١

  لطلبة الجامعات االردنیة
١٠ 

 ١١  الجامعات الطبیة في آب المقبل: الطویسي
یوم مع " الرواشدة یلتقي رؤساء اتحادات طلبھ الجامعات في 

  "الوزیر للتغییر
١٢ 

 ١٤  تخفیض نسب البطالة مستقبال» لغز«.. التعلیم التقني 
فرصة شبابیة مؤطرة بتوجیھات ولي العھد .. » مصنع األفكار«

  لجعل االبتكار ركیزة للتنمیة
١٥ 

   مقاالت
عدنان . د/قانون الجامعات االردنیة وأمور أخرى ذات شجون

  المساعدة
١٧ 

 ٢٠  وفیات
  ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  برعایة سمو األمیر الحسن بن طالل

  )األردنیة(في " القضیة الفلسطینیة إلى أین؟" انطالق فعالیات مؤتمر

نظمت الجامعة  - فادیة العتیبي 

األردنیة، برعایة األمیر الحسن بن 

طالل، الیوم الثالثاء مؤتمر 

، "إلى أین؟ –القضیة الفلسطینیة "

  .تزامنا مع الذكرى السبعین للنكبة

وقال سموه خالل محاضرة ألقاھا 

 في افتتاح المؤتمر إن القضیة

الفلسطینیة مسألة أرض وشعب، وعلى المجتمع الدولي أن یواجھ المسألة بشجاعة وموضوعیة، وأن 

  .یتصرف وفق القانون الدولي والشرعیة الدولیة، وأن یعترف أنھ ال بد من إقامة دولتین متجاورتین

سطینیین وأضاف سموه أن إقامة دولة فلسطینیة غیر محددة المعالم وناقصة السیادة لن یُرضي الفل

  .ولن یرضي أحًدا

ورأى سموه أن مشكلة الالجئین إن بقیت من دون حل عادل ومقبول لھا سوف یستمر النزاع وتبقى 

  .المنطقة تعاني من التوتر وعدم االستقرار

  

 أخبار الجامعة

الجوردان /٧:الدستور ص/حمرین نیوز/ارم نیوز/مدار الساعة/المدینة نیوز/٤:الرأي ص/٧:الغد ص/عمون/أخبار األردنیة
 /١:االنباط ص/٣:ص تایمز
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والخدمات ) األونروا(وأشاد سموه بجھود وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 

حیة التي تقدمھا لالجئین الفلسطینیین؛ مشیرا إلى التحدیات التي تواجھھم في حال التعلیمیة والص

  .توقف التمویل لھذه المؤسسة اإلنسانیة الرائدة

وأكد سموه أن التعامل مع قضیة القدس یحتاج إلى استراتیجیة تكاملیة تتجاوز ما ھو طارئ ومؤقت 

دبلوماسیة والثقافة بالوسائل المتاحة في خدمة إلى ما ھو مستمر وبعید المدى، داعیا إلى توظیف ال

  .األھداف العامة التي یسعى للوصول إلیھا الشعب العربي الفلسطیني

وأضاف أن صلتنا في القدس صلة روحیة تستند إلى الرغبة بالعمل على خدمة الوجود الحضاري 

تحت االحتالل ویبرز العربي اإلسالمي في المدنیة المقدسة، وبما یؤنسن األمل لإلنسان العربي 

   ."إن آثارنا تدل علینا"االھتمام بالتراث إنطالقا من القول 

واستذكر سموه جھود الھاشمیین في خدمة القضیة الفلسطینیة منذ أكثر من مائة عام وتحدیدا لدى 

 ١٩١٥/وصول الشریف الحسین بن علي إلى مدینة القدس الشریف قادًما من مّكة المكرمة في آیار

م بإعمار المسجد األقصى المسقوف، ثم جھود جاللة الملك عبدهللا ١٩٢٤إسھاماتھ في سنة مرورا ب

األول بن الحسین في إعادة بناء األجزاء الشرقیة من المسجد األقصى المسقوف في الفترة ما بین 

فٍة م، ومشاركتھ بشكٍل مباشٍر في إخماد الحریق الذي شّب بقبة كنیسة القیامة إثر قذی١٩٤٣ –م ١٩٣٨

  .م١٩٤٨یولیو سنة / تموز ١٦أصابتھا في حرب فلسطین في 

ودعا سموه إلى تجدید ومراجعة وتكثیف المعلومات وإنشاء قاعدة معلومات عبر فریق متخصص  

من الخبراء والسیاسیین، وإلى برامج عمل متجددة ترمي إلى جعل موضوع الالجئین والحلول 

  .اكز صنع القرارالعملیة الممكنة متاًحا للرأي العام ومر
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ودعا سموه إلى دعم تقریر المصیر المؤسسي اإلسالمي من خالل إقامة مؤسسة عالمیة للزكاة 

والتكافل، وتعزیز دور األوقاف اإلسالمیة والمسیحیة في القدس كمؤسسات إنمائیة تحترم روح البقاء 

القدس في "ة تؤكد أن لدى المقدسیین؛ مؤكدا الحاجة إلى توحید الصفوف وفق إسس فكریة ووجدانی

  ."الضمیر

ھو اإلنسان والسیاسات التي یكون " المشرق"وأكد سموه أن مفتاح النجاح لتحقیق نھضتنا الجدیدة في 

  .اإلنسان ھو محورھا

" األردنیة"وأكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة أن المؤتمر جاء التزاما من 

ي وحرصا منھا على إثارة األسئلة حول الماضي والراھن بمسؤولیتھا التاریخیة ودورھا الوطن

  .والمستقبل، لتؤكد أن فلسطین عربیة وستبقى عربیة، والقدس عاصمتھا إلى األبد

ً، وما یبذلھ األردن بقیادة جاللة  ً وتراثا ً وشعبا ولفت إلى االرتباط الوثیق بین األردن والقدس أرضا

حمایة المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس انطالقا من الملك عبدهللا الثاني من دور تاریخي في 

  .الوصایة الھاشمیة على ھذه المقدسات

وقال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد 

صرة للقضیة مجدوبھ أن المؤتمر ینطلق من الجامعة وفي رحاب الدولة األردنیة دولة العرب المنا

الفلسطینیة لیتم بحث عن الحلول، معربا عن أملھ في أن یخرج المؤتمر بتوصیات وأفكار تسلط 

  .الضوء على القضیة الفلسطینة كقضیة مركزیة

دولة عربیة وأجنبیة  ١٥ویشارك في المؤتمر على مدى ثالثة أیام مفكرون وباحثون من األردن و

ة تركز في موضوعاتھا على محور القدس باعتباره مركز ورقة علمیة وبحثی ٦٠یناقشون أكثر من 

القضیة وأساسھا، والمحور السیاسي والقانوني واالقتصادي، ومحور اإلرث والثقافة ویشمل األبعاد 

  .واإلعالم) الفلسطیني والعربي واإلنساني(التاریخیة والدینیة واألثریة، ومحور الحراك المجتمعي 
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  في تأھیل األردنیة على االعتمادیة العالمیة" يالعالج الطبیع"حصول برنامج 

حصل برنامج بكالوریوس العالج الطبیعي في كلیة علوم التأھیل في الجامعة األردنیة على االعتماد 

الھیئة الرئیسیة التي تمثل أخصائیي و مؤسسات العالج "العالمي من االتحاد العالمي للعالج الطبیعي 

  .حقیق البرنامج المعاییر العالمیة في المخرجات التعلیمیة، بعد  ت"الطبیعي حول العالم

وتتیح االعتمادیة الفرصة أمام خریجي القسم للحصول على شھادة تضمن تحقیقھم للمعاییر العالمیة 

  .وتسھل التحاقھم ببرامج الدراسات العلیا في مختلف دول العالم

مات الصحیة في مجال العالج الطبیعي، ویھدف االعتماد إلى تطویر التعلیم والتدریب وتقدیم الخد

  . ورفد السوق المحلي بالخبرات

وتمكن برنامج العالج الطبیعي من استیفاء الشروط والمعاییر التي تتطلبھا االعتمادیة العالمیة التي 

والخطة ، والموارد والمصادر، والكادر التدریسي، "الجامعة األردنیة"تتعلق بالمؤسسة التعلیمیة 

   .ومخرجات عملیة التعلیم، وبرنامج التدریب السریري ،الدراسیة

وانبثق تقدم البرنامج لالعتماد من قبل االتحاد العالمي للعالج الطبیعي عن رؤیة القسم المتمثلة في  

جامعة  ١٢السعي نحو التمیز عالمیا  لتصبح الجامعة من األوائل  في المنطقة وواحدة من ضمن 

  .معتمدة عالمیا

إن تحقیق برنامج بكالوریوس العالج الطبیعي لھذه " الكلیة الدكتورة نھاد المصريوقالت عمید 

المعاییر  دلیل على قدرة البرنامج على االستجابة لالحتیاجات العالمیة والمحلیة المتمثلة بازدیاد 

الطلب على خدمات التأھیل الكمیة  والنوعیة نتیجة ارتفاع معدالت اإلعاقة الناتجة عن انتشار 

  .ألمراض غیر المعدیة واإلصابات الناتجة عن الحوادث والكوارث والحروب وشیخوخة المجتمعاتا

 ٤:السبیل ص
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أن البرنامج أثبت قدرتھ على تخریج أخصائیي عالج طبیعي قادرین على نشر ثقافة الوعي "وزادت 

  ".الصحي والصحة المجتمعیة لدعم استقاللیة األفراد واستمراریة أدائھم لوظائفھم
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  ال عالقة لـ ابو رمان بقرار اجراء انتخابات تنفیذیة الطلبة: األردنیة

أكدت الجامعة األردنیة أن قرار اللجنة العلیا لالنتخابات بإجراء انتخابات الھیئة التنفیذیة االثنین قد 

ألن إدارة الجامعة حریصة كل الحرص  - صدر قبل أن یدخل النائب معتز أبو رمان حرم الجامعة 

  .طلبتھا دون وصایة أو تدخل من أي جھات خارجیةعلى إتمام شؤون 

  

وقالت الجامعة في بیان لھا الیوم الثالثاء، إن قرار تأجیل االنتخابات یوم الخمیس الماضي ھو قرار 

قانوني، وھو من صالحیات اللجنة العلیا، واللجنة جزء من الجامعة التي تراعي مصالح الطلبة أكثر 

  .من أي جھة أخرى

  

ً ال یقبل التشكیك وھو أّن طلبتھا عمادھا الثابت تنّوه الجام ً معروفا عة األردنیة وتؤكد أن لھا موقفا

وركنھا األصیل، ومصلحتھم والحفاظ على مصالحھم وحقوقھم المختلفة ھي من أولویات الجامعة 

   .الرئیسیة

  

والسعي إلى ' األردنیة'أما بخصوص ما صدر عن مكتب النائب معتز أبو رمان بشأن انتصاره لطلبة 

عقد انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد الطلبة، فتؤكد الجامعة أن قرار اللجنة العلیا لالنتخابات بإجراء 

ألن  -قد صدر قبل أن یدخل أبو رمان حرم الجامعة ٧/٥/٢٠١٨انتخابات الھیئة التنفیذیة الیوم االثنین 

ون وصایة أو تدخل من أي جھات إدارة الجامعة حریصة كل الحرص على إتمام شؤون طلبتھا د

  .خارجیة

 عمون
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أما عن قرار تأجیل االنتخابات یوم الخمیس الماضي فھو قرار قانوني، وھو من صالحیات اللجنة 

  .العلیا، واللجنة جزء من الجامعة التي تراعي مصالح الطلبة أكثر من أي جھة أخرى

  

ّ أن ً من أحد بترسیخ النھج والجامعة إذ تقدر اھتمام المجتمع الخارجي بشؤونھا إال ھا ال تنتظر تذكیرا

الدیمقراطي في الجامعة، ألن الجامعة بأنظمتھا وتعلیماتھا وتطبیقھا الحازم لھا ھي من تعزز روح 

   .الدیمقراطیھ والحوار وسیادة القانون

  

ت لم یقم رئیس اللجنة العلیا لالنتخابا/ وفي ھذا السیاق تؤكد الجامعة األردنیة أّن نائب رئیس الجامعة

ھو أو أي سائق من الجامعة بدھس أي طالب، واألمر لم یتعّد االفتراء والفبركة، وقد قامت الجامعة 

بتحویل القضیة والمخالفات التي قام بھا الطلبة بعد قرار اللجنة العلیا بالتأجیل إلى لجان التحقیق، 

اإلشارة إلى أن ما أورده النائب  وسیتم االحتكام إلى قراراتھا حسب األنظمة والتعلیمات، وال بد من

  .على لسان رئیس اللجنة العلیا لالنتخاب غیر صحیح ألن األمر ما زال منظورا أمام لجان التحقیق
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  منحة تعلیمیة وتدریبیة وفرھا برنامج ایراسموس بلس لطلبة الجامعات االردنیة ١٩٧١
  

طالبا واكادیمیا  ٧٠كتور علي المقوسي ان نحو قال مدیر مكتب التمویل الخارجي في جامعة البترا الد
  من الجامعة استفادوا من برنامج ایراسموس بلس الممول من االتحاد االوروربي 

  
فرصة تدریبیة  ١٩٧١واضاف في تصریح صحفي ان البرنامج وفر خالل السنوات الثالث الماضیة 

  .لطلبة الجامعات االردنیة واالكادیمیین العاملین فیھا
  

المقوسي ان االتحاد االوروبي بدأ تنفیذ النسختھ االخیرة من البرنامج على مستوى العالم في .د واشار
ملیار یورو، وان النسخة القادمة من  ١٤، وتقدر موازنة ب ٢٠٢٠یستمر لغایة العام  ٢٠١٤العام 

، وبقیمة ٢٠٢٧الى العام  ٢٠٢٠البرنامج االوروبي الذي یستھدف مختلف دول العالم سیمتد من العام 
  .ملیار یورو ٣٠تقدر بنحو 

  
واوضح ان البرنامج مقسم الى اربعة محاور، االول یتعلق بتشجیع التبادل الدراسي واالكادیمي بین 
الجامعات غیر االوروربیة ومثیلتھا االوروربیة، اما المحور الثاني فیھدف الى تطویر االجراءات 

ر الثالث فیستھدف طلبة الماجستیر، ویمكن الطلبة من والبرامج في المؤسسات التعلیمیة، اما المحو
الحصول على شھادة الماجستیر من خالل الدراسة في اكثر من جامعة فیما یحصل الطالب على 
الشھادة من الجامعة االوروبیة، اما المحور الرابع فیقدم الدعم للمشاریع التي تسوق التعلیم 

  .ختلفةاالوروربي في الدول االخرى وبین تخصصات م
  

من طلبة واكادیمیي الجامعة الذین استفادوا من تلك المنح تدربوا في % ٩٠المقوسي ان .وبین د
  .اوروبا وان الجامعة استضافت وفودا اوروبیة من خالل دورات عقدت في الجامعة

  
ولفت ان الجامعة نفذت من خالل البرنامج عدة مشاریع تھدف الى ربط التخصصات الجامعیة 

الوطنیة، وخاصة في تخصصات تكنولوجیا المعلومات والصیدلة والعلوم االداریة، فیما بالصناعة 
  .شاركت باقي الكلیات في الجامعة ببرامج اخرى

  
  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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  الجامعات الطبیة في آب المقبل: الطویسي
  

عادل الطویسي، ان مجلس التعلیم العالي سیحسم خالل .قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
شھر آب المقبل قضیة الجامعات الطبیة الثالث التي تم الطلب الیھا استكمال تنفیذ الشروط المتعلقة 
بعقد اتفاقیات علمیة مع مؤسسات اكادیمیة عالمیة مرموقة، واتخاذ كافة االلتزامات الخاصة بتنفیذ 

  .التعلیمات المنصوص علیھا
زمت الجامعات الثالث الطبیة المتقدمة انھ في حال الت» الدستور»واكد الطویسي في تصریح لـ

بالتعلیمات والشروط المنصوص علیھا، سیتم قبول طلباتھا، مؤكدا انھ  لن نقبل بمخالفة أي من 
التعلیمات المنصوص علیھا، خاصة وان الجامعات الطبیة والتعلیم الطبي في األردن یتمتع بسمعة 

  .عالیة ولن نسمح بأن یمس
ث المتقدمة تعود لمؤسستین طبیتین وھي مستشفى ابن الھیثم، ومستشفى وأضاف ان الجامعات الثال

  .األردن، والثالثة مقرھا العقبة
وأشار الى انھ سیتم التشدید في كل التفاصیل ولن یتم تكرار التجربة السابقة بقضیة الجامعة الطبیة، 

ت الطبیة تؤكد ان وعلینا ان نستفید من أخطاء الماضي، مؤكدا ان التعلیمات الخاصة بالجامعا
التراخیص في حال منحت الي مؤسسة اكادیمیة لن تباع ولن تشترى ولن تحول من شخص آلخر 

  .بأي حال من األحوال

  ١٠-١:الدستور ص
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  "یوم مع الوزیر للتغییر" الرواشدة یلتقي رؤساء اتحادات طلبھ الجامعات في 
  
  

ً من البرامج التي ستنفذھا الوزا رة مع الجامعات االردنیة عرض وزیر الشباب بشیر الرواشدة عددا
والمؤسسات الرسمیة والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني لتاخذ طریقھا على ارض الواقع 

  .وبما تتواءم مع احتیاجات قطاع الشباب ومناطقھم
  

ً مع الطیف " یوم مع الوزیر للتغییر"وقال الرواشدة في  وھو لقاء استحدثتھ الوزارة لیكون دوریا
المتمثل بعمادات شؤون الطلبة ورؤساء االتحادات الطالبیة ان البرامج المشتركة لن تكون الجامعي و

بمعزل عن الفكر الجامعي ورغبات الشباب وبما یعزز القیم الوطنیة من جھة وتبني مبادرات یمكن 
ي التغییر ف"ان تنتج مشاریع تشغیل للشاب االردني، من جھة ثانیة، وھو ما یتطلب في الوقت ذاتھ 

  ".أزمة التفكیر
  

ولفت الرواشدة الى اھمیة تضافر الجھود من خالل المؤسسات المعنیة والتنسیق مع الوزارة 
ً ان تشتت ھذه الجھود اسھم في غیاب سیاسة شبابیة  باعتبارھا المظلة الرسمیة للعمل الشبابي معتبرا

لشباب كما ورد في كتب واضحة تحقق رؤى جاللة الملك وتأكیده بأن یكون ھناك اھتمام حقیقي با
  .التكلیف السامي للحكومات

  
وابدى الوزیر اھتمامھ بوضع المنشآت الشبابیة والریاضیة للوزارة تحت تصرف القطاع الشبابي 
والمجتمع المدني لتنفیذ البرامج بحیث یصل الجمیع الى حالة استثماریة في ادارة الوقت وحسب 

 ً ان البنیة التحتیة جیدة ولكنھا تحتاج الحفاظ علیھا من قبل االھداف التي حددت لھذه الغایة، مؤكدا
  .مستخدمیھا

  
واشار الرواشدة الى عمل المراكز الشبابیة في المملكة وألیة تفعیلھا سواء بالكفاءات التي تدیرھا او 
بتأمین االدوات ومستلزماتھا، كما اشار الى قانون الضریبة التي تبنتھ الحكومة وانھ یستھدف التھرب 

  .الضریبي ویحّسن التحصیل
من جھتھ اوجز امین عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي محاور االستراتیجیة الوطنیة للشباب 

 ً اننا نعمل على ایجاد خریطة طریق تعنى : التي اعدتھا الوزارة بالتعاون مع قطاعات اخرى قائال
  .عمن المجتم%  ٧٠بمختلف شرائح الشباب االردني الذي یشكل 

  
ً تندرج فیھا مشاریع تنفیذیة  ٣٠ - ١٢وبین ان االستراتیجیة التي تستھدف الفئات العمریة من  عاما

بحیث یناسب كل مشروع الفئة المستھدفة واحتیاجات الشباب في مناطقھم، وذلك من خالل مشاریع 
  .الریادة المجتمعیة ومشاریع ریادة االعمال

  
ً وتمكینھم ومساعدتھم على وقال ان ھذه المشاریع سیتم تدریب الش باب لالنخراط بھا ودعمھم مالیا

  .ابتكار الوظیفة والتشغیل، واحداث االثر العملي لدى مجتمعاتھم
  

واضاف النابلسي ان لدى الوزارة برامج تعنى بمسارات الجامعات االردنیة في العمل التطوعي وھو 
  .الشباب بشكل عام تطوع نوعي وتوعوي، مثلما ھناك برامج ممنھجة لبناء قدرات

  

  ٣٨:الدستور ص
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وعرض الطالب محمد الھشلمون من جامعة الطفیلة التقنیة والطالب بالل العجارمة من جامعة الشرق 
 –األوسط و مساعد العمید لشؤون التدریب والتخطیط وضمان الجودة في  كلیة عمان الجامعیة 

اطات التي یمكن تنفیذھا مع جامعة البلقاء التطبیقیة  الدكتورة رولى عیروط جملة من البرامج والنش
وزارة الشباب لتخدم الشباب الجامعي بشكل عام مثلما عرضوا احتیاجات المراكز الشبابیة في 

  .مناطقھم
  

كما طالبوا بأن تتبنى البرامج المشتركة مبادرات الشباب وتوجیھ طاقاتھم االیجابیة وتعزیز قیم 
ومة ودعوا الى لقاءات دوریة شبابیة على النطاق المواطنة لدیھم واستعادة الثقة بین المواطن والحك

ً عن  الجامعي تقام في الجامعات االردنیة لتعزیر لغة الحوار وتبادل االفكار وتوطید عالقاتھم بعیدا
  .المناطقیة والجھویة
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  تخفیض نسب البطالة مستقبال» لغز«.. التعلیم التقني 
  

ول المنتج للموارد البشریة في المملكة، وھي عملیا تعتبر وزراة التعلیم العالي المصنع الحقیقي واال
الجھة التي تحافظ على التنمیة البشریة المستدامة وتعد الكفاءات المؤھلة للولوج الى اسواق العمل 
الداخلیة والخارجیة وااللتحاق بالمواقع الوظیفیة داخلیا وخارجیا، وقد حققت الوزارة انجازات على 

یا ودولیا، فقد احتلت المملكة المركز الثاني على مستوى العالم العربي في قدر كبیر من االھمیة عرب
مجال التعلیم العالي،وال یمكن الحد ان یتجاھل او ینكر قدرات ودور الكفاءات التعلیمیة االردنیة  في 

  .جمیع الدول التي عملت فیھا فھي تحظي باحترام كبیر اینما حلت
التربیة والتعلیم في تطویر ونشر التعلیم التقني في الجامعات تتشارك الوزارة مع وزارتي العمل و

والكلیات االردنیة واعتماد عدة تخصصات في ھذا المجال وتحفیز وتشجیع الطلبة خریجي الثانویة 
العامة لاللتحاق بھذا النوع من التعلیم تجنبا لالنضمام الى صفوف العاطلین عن العمل وااللتحاق 

الدور للحصول على فرصة عمل او وظیفة حكومیة او خاصة وعدم الوقوع  بطوابیر المنتظرین على
  .في وحل البطالة

بذلك اصبح التعلیم التقني ھدفا وطنیا بامتیاز تبذل الوزارات الثالث المذكورة اقصى الجھود من اجل 
ترسیخ ثقافة ھذا النوع من التعلیم مجتمعیا والعمل على تشجیع وتحفیز الطلبة للتوجھ الى 

لتخصصات التي تندرج ضمن التعلیم التقني بھدف تخفیض نسب البطالة ورفد سوق العمل ا
بالمھارات المحلیة حتى تحل محل العمالة الوافدة وتوفر فرص عمل مناسبة دون الحاجة لالنتظار 

  .عدة سنوات قبل الحصول علیھا
بة الذین ینھون الثانویة العامة وفي ھذا السیاق قدمت وزارة التعلیم العالي العدید من التسھیالت للطل

بنجاح والراغبین بدراسة مساقات وتخصصات التعلیم التقني اھمھا اعتبار كل طالب یتجھ الى ھذا 
التعلیم حاصال على منحة دراسیة من الجامعة التي یلتحق بھا وعلى الفور،وتوفیر امتیازات وظیفیة 

ولن ینتظر مع المنتظرین وبمزایا  بعد التخرج من الجامعة اي انھ سیحصل على وظیفة عمل
جیدة،وفي الجانب التشریعي عملت الوزارة على زیادة عدد المقاعد للطلبة الراغبین بدراسة التعلیم 
التقني حیث تم زیادة عدد مكرمة ابناء القوات المسلحة وابناء الموظفین في وزارة التربیة والتعلیم 

ومن التسھیالت . من الطلبة الراغبین بھذه الدراسات  بنسب معقولة لتأمین استیعاب اكبر عدد ممكن
ایضا تحسین وتطویر البنیة التحتیة في الجامعات والكلیات، وفي ھذا السیاق منحت الوزارة ترخیصا 
لسبعة مستثمرین النشاء سبع كلیات تقنیة متوسطة متخصصة بالتعلیم التقني، واعادت ھیكلة اربع 

كل ھذه االجراءات ..لتطبیقیة بمواصفات عالمیة متطورة وحدیثة كلیات تقنیة في جامعة العلوم ا
التشجیعیة والتحفیزیة وغیرھا تھدف الستقطاب الطلبة وتشجیعھم على التعلیم التقني الذي اصبح 

  .عالمیا مقصدا للطلبة الراغبین بالعمل فورا بعد التخرج
ا في فكفكة عقد وطالسم البطالة في اذن التعلیم التقني ربما یكون اللغز الذي سیسھم بشكل كبیر جد

المستقبل القریب وترسیخ قناعة الطلبة من اجل االلتحاق بھ وھذا یحتاج الى تعاون ابناء المجتمع مع 
  .الجھات المعنیة

  ٧:الدستور ص
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  فرصة شبابیة مؤطرة بتوجیھات ولي العھد لجعل االبتكار ركیزة للتنمیة.. » مصنع األفكار«
  

لم یكتف سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني ولي العھد، باإلشارة ألھمیة دعم وتمكین المبتكرین 
من الشباب، إنما قّدم سّموه الوصفة للوصول لھذا النھج المثالي في جعل الشباب شركاء عملیین في 

  .التنمیة والتطویر، حیث دعا لضرورة توفیر برامج بناء القدرات لھم
من الخطوات الرامیة لدعم الشباب تمكین المبتكرین منھم، افتتح سموه، أمس األول ونحو مزید 

، وھو إحدى مبادرات مؤسسة ولي العھد التي »TechWorks - مصنع األفكار «مختبر تصنیع باسم 
تأتي في إطار دعم سموه للشباب األردني وتحفیزھم على االبتكار واإلبداع، لیخطو الشباب من خاللھ 

زید من التقّدم في ظل وجود ما یستندون علیھ ویؤھّلھم للكثیر من العمل المدروس والسلیم، نحو الم
  .والذي یحقق عملیا نتائج ایجابیة ملموسة

أھمیة دعم وتمكین المبتكرین من «، »مصنع األفكار«سمو األمیر الحسین أكد خالل زیارتھ مختبر  
على اعتبار االبتكار «، مع تأكید سموه »درات لھمالشباب األردنیین، وضرورة توفیر برامج بناء الق

، وبذلك یتیح سموه بابا ھاما یلج منھ الشباب نحو آفاق »ركیزة أساسیة للتنمیة االقتصادیة في األردن
ففي إشارة . واسعة من العمل دون البحث عن منافذ تقودھم لما یسعون الیھ من تشاركیة في التنمیة 

أساسیة للتنمیة یمكن بكل جدارة أن یجد الشباب ضالتھم بھذا الشأن  سموه إلى أن االبتكار ركیزة
  .ویحققوا مطالبھم بإنجازات ال بمجرد كالم 

جعل االبتكار ركیزة لالقتصاد الوطني، ھو عنوان لمرحلة شبابیة یجب أن تتضمن تفاصیل كثیرة 
كین، وصوال لسیاسات شبابیة یبني علیھا ھذا الجیل، بناء صلبا مستندا إلى األفكار، واإلبداع، والتم

مختلفة، تتسم بالكثیر من النضج، والثراء في اإلنجاز، والحضور، ذلك أن التركیز على مبدأي بناء 
القدرات، وجعل االبتكار أساسا للبرامج الشبابیة، یغیّر بشكل جذري من واقع الجیل بأكملھ، وحتى 

  .آالف الدراسات من ثقافتھ التي یمكن توجیھھا نحو ایجابیة بحثت عنھا 
، الذي یحمل في اسمھ معاني ھامة، إذ یضع الفكرة في قالب من األھمیة الكبرى، »مصنع األفكار« 

وأساسا لحالة شبابیة، وضعھا ولي العھد بمكان فسیح سیتمكن جیل بأكملھ من االستفادة منھ وجعلھ 
ا إذا تمت متابعتھا وصقلھا أساسا لقادم ایجابي، ذلك أن الفكرة نھج عمل، وأساس اإلنجاز، تحدید

  .  وجعلھا أداة للتطویر
ً من األجھزة والمعدات الحدیثة، FabLabالمصنع عبارة عن مختبر تصنیع رقمي  ، یضم عددا

الشباب واألفكار «ویھدف إلى تشجیع التعلیم التقني وتعزیز منظومة االبتكار من خالل الجمع بین 
املة تحقق نجاحات ضخمة، وتجد حلوال لجیل الشباب ، لتكون في المحصلة منظومة متك»والموارد

الباحث لھ عن مكان ومساحة إلثبات حضورھم في عالم التنمیة، وبجدارة، وبشكل مؤسسي یضمن 
  .استمراریة الحضور والبقاء بقوة

ولعل فكرة المصنع، خرجت من الشكل التقلیدي ألي مشروع، كونھا جاءت لتكون منصة لالبتكار 
شباب ورواد األعمال والقطاع الصناعي والمجتمعات المحلیة والمبدعون، لتمكینھم من یستفید منھا ال

تطویر أفكارھم إلى منتجات وتسجیل براءات اختراع لھا، لتكوین قفزة مدروسة نحو عالم التمیّز 
ة متكاملة تجمع الباحثین والدارسین والمخترعین، اضافة إلتاحة ّ  المختلف بإیجابیة عالیة، مشكلة مظل

الفرصة لتصنیع النماذج األولیة لمنتجاتھم باستخدام التكنولوجیا المتقدمة في مجاالت أسالیب التصنیع 
  .الرقمي بھدف تسویقھا، وفقا للمدیرة التنفیذیة لمؤسسة ولي العھد، الدكتورة تمام منكو

مفاھیم من ال) Fablab(ویزید من تفّوق فكرة المصنع، أن مفھوم مختبر التصنیع الرقمي یعتبر 
، ویمكن وصفھ ٢٠٠٥الحدیثة على مستوى العالم، إذ أطلقھ معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا في العام 

بأنھ مرفق یحتوي على اآلالت واألدوات التي تسھّل عملیّة التصنیع وتعتمد بشكل رئیس على األفكار 
  .المبتكرة ومستوى اإلبداع لدى المستخدمین

  ١٠:الدستور ص
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ل ومنھجات عمل للتعامل مع الشباب، وجعلھم شركاء على طالما بحثت سیاسات وخطط عن حلو
أرض الواقع بالعمل التنموي، وتوجیھ بوصلة أدائھم نحو ما یشغل العقل والوقت بالمفید اإلیجابي 

ّر بما أكد علیھ سمو األمیر الحسین بضرورة إیالء » مصنع األفكار«ألنفسھم وللوطن، لیأتي  المؤط
رصة حقیقیة للشباب لتحقیق أفكارھم، وتنفیذھا، یضاف لذلك شعورھم االبتكار أھمیة كبرى، لیحقق ف

  .بأھمیة دورھم وانجازھم، تحدیدا عندما یرون ذلك مجسدا بمشاریع متعددة
المصنع یلّخص آالف األفكار التي دارت منذ سنین وما زالت في فلك البحث عن واقع مختلف 

النجاح یجب السیر على نھجھا لجعل الشباب  للشباب، واضعا أمام أعین صانعي القرار وصفة مؤكدة
  .أكثر حضورا بإیجابیة مؤكدة
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  قانون الجامعات االردنیة وأمور أخرى ذات شجون

    
  عدنان المساعدة. د

  
في العدد  ٢٠١٨لسنة ) ١٨(والجامعات االردنیة رقم ) ١٧(بعد صدور قانوني التعلیم العالي رقم 

أن الجامعة الرسمیة تتمتع  ٣قانون الجامعات االردنیة في المادة  بالجریدة الرسمیة حیث أكد ٥٥١٣
بشخصیة اعتباریة ذات إستقالل مالي وإداري األمر الذي یعطي إدارة الجامعات لتنطلق نحو بناء 
منظومة تعلیمیة قائمة على االلتزام باألنظمة والقوانین وحفظ ھیبتھا ومكانتھا وعدم السماح بتجاوز 

واإلستقواء علیھا والقفز فوق أسوارھا دون رادع كل ذلك بسبب المجامالت اإلداریة ھذه التعلیمات 
وسیاسات اإلسترضاء من جھة والتذرع بالحریة األكادیمیة التي یساء استخدامھا من قبل البعض من 
جھة أخرى وعدم المساءلة من جھة ثالثة حیث انعكس ذلك على منظومة التعلیم التي من اؤلویاتھا 

غایات التعلیم العالي والبحث العلمي األصیل واخالقیاتھ وغرس قیم تربویة وسلوكیة إیجابیة  تحقیق
. راسخة لدى عضو ھیئة التدریس أوال الذي یفترض أن یكون القدوة للطالب قوال وسلوكا وتصرفات

ھما ولندرك أن نجاح أیة جامعة أو مؤسسة ال یرتبط بشخص رئیسھا وحده وإن كان سالمة االختیار م
وضروریا، فالنجاح ال یتحقق ألیة مؤسسة اال بإدارة وإرادة فاعلیتین یحیط بھما فریق منتم للعمل 

واألمل المرتبط . المؤسسي البعید عن المصالح الذاتیة والشللیلیة التي تمارس لألسف من قبل البعض
ة التشریعات بازالة بالعمل معقود على ادارة الجامعات أن یتم البناء على كل تجربة ناجحة ومراجع

التشوھات واستبدالھا بتشریعات تنھض بالمسیرة التعلیمیة التي تسد كل الفراغات والثغرات وغلق 
  . األبواب التي كان یستغلھا المستغلون لمصالحھم تحت عناوین براقة خالیة من المحتوى والمضمون

  
جامعات أمام مسؤولیاتھم بأمانة إن القانون الجدید للجامعات األردنیة یضع جمیع العاملین في ال

مترفعین عن ظاھرة اإلستقطاب السلبي والمناكفة المدمرة والتقوقع حول المصالح الخاصة على 
حساب المؤسسة األمر الذي یضر بالعمل المؤسسي مما یستدعي إعادة األمور إلى سكتھا الصحیحة 

التعلیمات واألنظمة والقوانین والمساءلة والجرأة في معالجة األخطاء انى وجدت إستنادا إلى 
واألعراف األكادیمیة كي تؤدي الجامعات رسالتھا الحقة في إعداد أجیال سویة قویة منتمیة لھا ھویة 

  . واضحة تكون قادرة على خدمة مجتمعاتھا
ال یختلف اثنان أن السنوات الماضیة شھدت عدم إستقرار في التشریعات الناظمة للتعلیم العالي، 

عة ألمزجة او ربما الجتھادات بعض أصحاب القرار دون مراعاة لدراسة متأنیة تسھم وكانت خاض
في وضع تشریعات تتسم باإلستقرار، فبعض وزراء التعلیم العالي خالل الفترة الماضیة وضعوا 
تصورات لم تخدم مسیرة التعلیم العالي في أردننا الغالي، وكانت األطر التي تشكل من خاللھا 

یم العالي ومجالس األمناء یعتریھا بعض السلبیات إضافة الى تعد واضح على صالحیات مجالس التعل
مجالس األمناء من قبل مجلس التعلیم العالي االمر الذي أضعف أداء مجالس األمناء التي تقوم بدور 
شكلي وصوري لم نلحظ إنعكاساتھا على جامعاتنا الممتدة في كافة أرجاء المملكة، فضاعت بوصلة 

تعلیم العالي وتراجعت المخرجات، ولم یراع في تشكیل ھذه المجالس أحیانا إختیار األساتذة ال
  . المؤھلین من بیوت الخبرة والحكمة القادرین على العطاء

ولنكن اكثر جرأة في الطرح حیث إتخذ البعض من اصحاب القرار التعلیم العالي تجارة وما زال 
التي ملھا الناس واكتشف زیفھا ومرامیھا لتحقیق المزید من  ینظر على الوطن والمواطن بمحاضراتھ

  ١٦:الدستور ص

 مقاالت
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وأتساءل كما یتساءل غیري من . التجارة على حساب مخرجات التنمیة بمفھومھا الشمولي والھام
الزمالء األكادیمیین لماذا ال یكون تمثیل لعدد من رؤساء الجامعات الحكومیة في مجلس التعلیم العالي 

الصادرة ولماذا ال یتم ضخ دماء جدیدة من أساتذة الجامعات المشھود لھم لیساھموا في القرارات 
بالخبرة واإلنجاز والذین لیس لھم إستثمارات في التعلیم ممن یحرصون على التطویر الحقیقي البعید 
عن التنظیر وقوالب المفردات المتكررة التي ملھا الوسط األكادیمي ولم تترك أثرا ملموسا إیجابیا 

  لى مستوى جامعاتنا والنھوض بھا؟ إنعكس ع
  

ان التجارب السابقة التي أخطأت أحیانا وأصابت أحیانا أخرى التي تناولت محاور اإلستثمار في 
التعلیم وضبط الجودة والنھوض بالبحث العلمي والحاكمیة الرشیدة واصبحت ھذه المترادفات تتردد 

ن ھناك نسق موحد یضبط ایقاع ھذه الجامعات في جامعاتنا وكل جامعة تغني على لیالھا دون أن یكو
التي ھي جامعات للوطن كلھ متذرعین بأن لكل جامعة خصوصیتھا ودون مراعاة ان بعض ھذه 
الجامعات تكرر بعضھا في التخصصات التي تدرسھا فھل یعقل أن یكون في جامعات المملكة مایزید 

وھل یعقل أن یجلس على مقاعد الدرس  على ثمانیة عشر كلیة صیدلة على سبیل المثال ال الحصر،
في جامعاتنا ما یقارب اثنا عشر الف طالب وطالبة في تخصص الھندسة المدنیة فقط، وكیف لنا ان 
نخطط لھذه التخصصات في ایجاد فرص عمل لھم مستقبال، وھذا ینطبق ایضا على تخصص الطب 

ب منھم أربعة عشر ألفا في البشري حیث یوجد على مقاعد الدراسة ما یقارب عشرین الف طال
جامعاتنا االردنیة، واصبح یلوح في االفق أزمة في استیعاب ھذه االعداد في المؤسسات الصحیة التي 

ان التعلیم العالي ایھا السادة بحاجة الى نقلة نوعیة حقیقیة وعملیة . ترتبط باالمكانات المادیة لتشغیلھم
لتي یعاني منھا قطاع التعلیم، وأن القادرین على وقرارات جرئیة ال تخضع لسیاسة اإلسترضاء ا

إحداث ھذه النقلة ھم المؤھلون والمؤمنون بالعمل المؤسسي وترسیخ مفاھیمھ في الوسط األكادیمي 
رؤیة ومتابعة وواقعا وتنفیذا والذین ال یسعون الى شعبیة زائفة ویسمون االمور بمسمیاتھا بوضوح 

  . تجارة في التعلیم على حساب مسارات التنمیةوصدق والمنزھون عن عمل البزنس وال
  

فالموضوع لیس مرتبط أیھا السادة بأسماء أشخاص ھنا أو ھناك ، ولكن األمر یتعلق بمستقبل أجیال 
ومستقبل مسارات متعددة تھم الوطن الذي اكبر منا جمیعا، ولیس من الحكمة اإلستمرار في النمط 

ح الذاتیة أحیانا وتحكّمھ األھواء والنزعات الشخصیة أحیانا اإلداري والتقلیدي الذي تسیّره المصال
اخرى التي تعتبر أن اإلدارة الجامعیة فترة مشمشیة تقّرب من ترید وتبعد من ترید وفق ما تراه ھذه 
اإلدارة او تلك دون مراعاة لمصلحة المؤسسة والنھوض بھا مما أدى إلى ظھورعادات غریبة في 

من قبل مثل العنف الجامعي والتعصب األعمى والتطرف من قبل البعض  الحرم الجامعي لم نعھدھا
أحیانا، والتقوقع حول الذات والجھویة والشللیة وتالقي المصالح الضیقة فضاعت رسالة الجامعات 
وفلسفتھا في بناء اإلنسان المتزن الراقي بفكره وعلمھ وتصرفاتھ بحثا وراء المادیات بإسم اإلستثمار 

لى حساب بناء االنسان التائھ في ھذا الزمن المتالطم األمواج وسعیا إلستقطاب العناوین في التعلیم ع
المستوردة التي نتغنى بھا دون فھم لمعانیھا ودون تطبیق لمضامینھا أو مقاصدھا ودون مراعاة 

ظل ما  لثقافتنا وبیئة مجتمعاتنا، فأصبح شبابنا مقلدا ولم یعد یعیش واقعھ وذابت شخصیتھ الثقافیة في
یعرف بالعولمة التي لم تنجح جامعاتنا ومدارسنا بل وبیوتنا في كیفیة التعامل معھا وتوظیفھا بما یخدم 

  . مستقبل ھذه األجیال
  

إنھا دعوة ألن تراعي التشریعات كل ھذه السلوكیات لنعید أبناءنا إلى جادة الصواب ولتؤدي 
لواعي والمسؤول، ألن بناء اإلنسان أفضل الجامعات والمدارس دورھا في بناء اإلنسان السوي ا

وبمنتھى أمانة المسؤولیة لم یعد ینطلي على الوسط األكادیمي تلك . وأجدى بكثیر من بناء البنیان
ة األمرجوفاء في مضمونھا حیث نجد  العناوین التي تبدو في ظاھرھا براقة ومضیئة ولكنھا في حقیق
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ألكادیمیة یقترحون وبإستمرار في قوالب لغویة جاھزة نفرا من المنظرین الذین جّربتھم الساحة ا
ویتلونون حسب الموقف وحسب المشھد الذي أمامھم فاذا كانت النتیجة جیدة فیھم ینسبون ذلك الى 
عبقریتھم التي عز نظیرھا، وإذا كانت غیر ذلك فیلقون بالالئمة على غیرھم ویتنصلون بل ویكذبون 

ھم یعلمون أنھم كاذبون وأن ما یقومون بھ ما ھو اال سراب یتلوه ویشوھون صورة اآلخر وهللا یعلم و
  . سراب یحسبھ الظمآن ماء

  
نعم، ان االستفادة من التجارب تدعونا لتأسیس مرحلة قادمة توقف التراجع الذي حل في قطاع التعلیم 

درسي الذي تصرف بھ البعض كأنھ مزرعة خاصة لھ متجاھلین أن تقدم الوطن مرتبط بالتعلیم الم
والجامعي، ولتكن أبواب التشریعات واضحة ومفتوحة لكل ما من شأنھ النھوض بھذا المرفق الھام 
الذي یشكل ركنا أساسیا في عملیة البناء والتقدم في أردننا الغالي حیث یوجھ جاللة الملك دائما 

یھ جاللة الملك إلحداث نقلة حقیقیة في التعلیم في كل مراحلھ، فھل نرتقي بذلك ونحقق ما یطمح ال
بالعمل الصادق والجھد الدؤوب والتفاني من أجل مستقبل األجیال ومستقبل الوطن الذي یشكل التعلیم 
والتعلیم العالي الركن األساسي للتقدم والنھضة وبناء اإلنسان المؤمن بربھ والمنتمي لوطنھ وقیادتھ 

  . جاللة الملك عبد هللا الثاني سیدا وقائداوحمى هللا أردننا إنسانا ومقدرات ومؤسسات، ودام . الھاشمیة
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  - وسفی رید –محمد فارس العمري  میقس
  - ریوادي الس ادریب –شعبان  میابراھ سارة

  - بعد عودة االھل  – اليیالك قیتوف مروان
  -شفابدران  –الحجاج  دیكا موسى

  -مرج الحمام  –موسى عودة دبابنة  فائق
  - ةیالراب – النيیالك دیز قیتوف ریسیت

  -شارع مكة  –بدوي التمام  دیسع مروان
  -البساط االخضر  ةیجمع – التیدخل هللا عج مانیسل ثیزابیال

  -دابوق  –أبدة  عقوبیموسى  أنور
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وزیر الصناعة والتجارة والتموین اوقف منح رخص التصدیر واعادة التصدیر للمواد االساسیة 
الوزیر استثنى من ھذا القرار .. حفاظا على المخزون االستراتیجي لھذه السلع اعتبارا من االحد

ومنح نفسھ استثناء الكمیات التي یتم . المواد التي یتم تغلیفھا وتبكیتھا بعبوات تقل عن كیلو غرام
وینتھي العمل بقرار وزیر الصناعة في . التعاقد علیھا للھیئات الدولیة وحسب االجراءات المتبعة

  المبارك.ایة شھر رمضان نھ
  
لوزارة اقتصادیة طالب بتجدید اثاث مكتبھ رغم ان وزارتھ تدعو الى التقشف » جدید«امین عام .

  وضبط النفقات 
  

ان مجموع ما حصل علیھ ممثلو صندوق التقاعد في نقابة المھندسین من » عین الرأي«علمت 
ممثال إستحوذوا على  ١٥من أصل نحو منھم  ٤.. ملیون دینار(  ١ر٢(مكافآت وبدل تنقالت بلغ 

  دینار.ألف  ٨٣في البرلمان بلغ نصیبھ » نائب حالي«نصف ملیون دینار من بینھم 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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من خالل فیدیو قصیر نشرتھ جاللة الملكة رانیا العبد هللا على حسابھا اإلنستجرام امس قّدمت شرحا 
دوا من المنصة بالتعلیم، وكتبت تعلیقا لزیارتھا إلى إدراك وشھادات حیّة من طالبات وطلبة استفا

مقتطفات من زیارتي أمس إلى إدراك مع مؤسس مجموعة علي بابا (باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 
وكتبت جاللتھا على صورة أخرى نشرتھا ).  الصینیة ورئیس مجلس اإلدارة التنفیذي السید جاك ما

  .»بین اجتماعاتي أمس«امس على حسابھا اإلنستجرام 
  

نشر ولي العھد سمو االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني صورة تجمعھ بجاللة الملك على حسابھ 
مع جاللة سیدنا خالل افتتاح معرض (اإلنستجرام، وكتب تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).٢٠١٨معدات قوات العملیات الخاصة سوفكس 
  

راء باسل الطراونھ سیتم تنظیم فعالیة إغالق مشروع تحت رعایة المنسق الحكومي برئاسة الوز
والمتعلق بدور الشباب في تحقیق األمن والسالم  ٢٢٥٠نحو إیجاد ترجمة عملیة لقرار  ٢٢٥٠شباب 

في مجتمعاتھم، وذلك یوم اإلثنین الرابع عشر من أیار الجاري عند الساعة العاشرة صباحا، في 
  .المركز الثقافي الملكي

  
ئیس الوزراء  جمال الصرایرة حفل التكریم السنوي الذي یقیمھ نادي خریجي جامعة یرعى نائب ر

وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظھر » متمیزون من خریجي جامعة الیرموك« الیرموك  بعنوان 
  .یوم غد الخمیس في مبنى المؤتمرات والندوات بالجامعة

  
الذي ستخوضھ عینة من طلبتنا » البیزا« أن اختبار  أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز

في الصف العاشر في غایة األھمیة، مشیرا في تغریدة على حسابھ تویتر إلى أنھ اختبار عالمي نقارن 
أرجو . بھ أداء طلبتنا بدول العالم، ویساعدنا على تشخیص الواقع ومعالجة أي نقاط ضعف قد تظھر

  .األھمیة التي یستحقھا من كافة الشركاء إیالء الموضوع
  

م منظمة الیونسكو في عّمان عند الساعة الثانیة  ّ بمناسبة االحتفاالت بالیوم العالمي لحریة الصحافة تنظ
عشرة من ظھر الیوم طاولة مستدیرة حول دور القضاء في حمایة حریة التعبیر في األردن، وذلك 

  .في فندق جراند حیاة
  

الى الواجھة حیث حذرت اللجان والفعالیات المختلفة في » األونروا«عادت مجددا أزمة تمویل وكالة 
األساسیة األمر » الوكالة«مخیمات  الالجئین من استغالل األزمة المالیة الحالیة في تقلیص خدمات 

  .الذي سیترك انعكاسات على الواقع اإلنساني المتدھور في مناطق عملیاتھا الخمس
  

لبطیخ والشمام تحظر بیعھا النواع اخرى من الفواكھ، اال أن رغم أن تعلیمات ترخیص معرشات ا
  .بعض المعرشات ال تلتزم بالتعلیمات، وتعرض للبیع  ما ھب ودب من أنواع الخضار والفواكھ 

  
خصوصیة تحمل أعدادا فوق طاقة حمولتھا واستیعابھا » باصات«في ضاحیة الرشید یشاھد یومیا 
  .من  ركاب اغلبھم طالب مدارس

 صنارة الدستور
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أن مجلس الوزراء أصدر أخیرا قرارا بتعیین أمین عام سلطة وادي األردن المھندس " الغد"علمت 
  . سعد أبو حمور، مستشارا في رئاسة الوزراء

  
یختتم مجلس األعیان غدا الخمیس جلساتھ خالل الدورة العادیة الثانیة لمجلس األمة، التي صدرت 

المجلس أدرج على جدول أعمال الجلسة عددا من . اليالح ١٢اإلرادة الملكیة السامیة بفضھا في 
  .مشاریع القوانین لبحثھا وإقرارھا

  
عاد العمل بمنفذ طریبیل الحدودي بین األردن والعراق بعد أن أوقف الجانب العراقي العمل بھ  

 الظروف الجویة واألمطار أدت إلى قطع. االثنین جراء الظروف المناخیة وغزارة األمطار بالمنطقة
الكھرباء عن المعبر وتجمع للمیاه بكمیات كبیرة، ما اضطر لوقف العمل بھ، وفق ھیئة الجمارك 

  .العراقیة
  
سلسلة من التسجیالت المفبركة واإلشاعات انتشرت خالل الیومین الماضیین بالترافق مع حادثة  

آخر . خطیرةاالعتداء على شاب بمنطقة مجمع جبر، والتي كان لھا تداعیات أمنیة واجتماعیة 
الفبركات كان تسجیل فیدیو انتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي أمس روج لھ على أنھ اعتداء 

ودعت . جدید على مواطن على خلفیة ذات القضیة، وھو ما نفتھ مدیریة األمن العام رسمیا أمس
تداولھا إن لم تكن  عدم االنسیاق وراء مثل تلك األخبار والفیدیوھات الملفقة وعدم"األمن العام إلى "

  ".من المصادر الرسمیة
  
عنوان جلسة حواریة تنظمھا ھیئة " دور الصحافة واإلعالم في تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد" 

 .  النزاھة ومكافحة الفساد في مقرھا بعمان صباح األحد المقبل

 زواریب الغد
  


