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 خریجو التربیة الخاصة یطالبون بزیادة فرص العمل

صص التربیة الخاصة لحاجة ذوي اإلعاقة أكد خبراء وقیادات تربویة  أھمیة تخ - محمد المبیضین

 .الماسة لكوادر بشریة مؤھلة

وتشیر دائرة اإلحصاءت العامة إلى أن نسبة انتشار اإلعاقة في األردن بحسب التعداد السكاني لعام 

من حجم السكان العام للعمر فوق سن الخامسة األمر الذي یتطلب تظافر الجھود % 11.2بلغ  2015

 .لمقدمة لھم بما یكفل كرامتھم وحقھم في اندماجھم في شتى مجاالت الحیاةلتطویر الخدمات ا

وخالل الندوة العلمیة التي نظمھا طلبة برنامج الدكتوراه في مساق التطبیقات المیدانیة في كلیة العلوم 

واقع توظیف خریجي التربیة "التربویة في الجامعة األردنیة بإشراف الدكتورة منى الحدیدي بعنوان 

أشار المشاركون فیھا إلى أن دیوان الخدمة المدنیة یصنف تخصص التربیة " لخاصة في األردنا

الخاصة من التخصصات الراكدة  ما یؤدي إلى زیادة حجم العاطلین عن العمل في صفوف الخریجین 

 .في ھذا التخصص الحیوي والمھم

م فرید الخطیب ورقة عمل بعنوان وقدم كل من رئیس قسم التربیة الخاصة في وزارة التربیة والتعلی

، فیما سلط مدیر مدیریة الطلبات "دور وزارة التربیة والتعلیم في توظیف خریجي التربیة الخاصة"

وتسویق الكفاءات في دیوان الخدمة المدنیة ماجد الباش الضوء على دور الدیوان في التنسیق مع 

 .اصةالجھات المعنیة في توفیر فرص عمل لخریجي التربیة الخ

وتناولت منسقة برنامج دمج األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس وزارة التربیة والتعلیم میساء مروان  

 .أسمر دور المنظمات غیر الحكومیة الداعمة للتعلیم الدامج في توظیف خریجي التربیة الخاصة

 أخبار الجامعة

 16: الرأي ص –أخبار األردنیة 
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مھمة سامیة وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن خریجي التربیة الخاصة یحملون رسالة إنسانیة و

لتربیة األجیال من ذوي اإلعاقة لتھیئتھم في مواجھة أعباء الحیاة، مؤكدین أن قانون األشخاص ذوي 

قد احتوى على فقرات تؤكد ضرورة االستفادة من كوادر التربیة  2017للعام  20اإلعاقة رقم 

 .الخاصة

والتعلیم والتنمیة االجتماعیة ویطالب خریجو التربیة الخاصة بزیادة فرص العمل في وزارات التربیة 

والصحة والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة خصوصا وأن لدیھم كفاءة متقدمة ومستوى عالیا في 

 .التأھیل والتدریب العملي

یشار إلى أن دوال عالمیة منھا الوالیات المتحدة األمریكیة واسترالیا والنرویج وتركیا تسعى إلى 

ربیة الخاصة وتقدم لھم حوافز ومكافآت،  فیما تحرص دول خلیجیة زیادة نسبة توظیف خریجي الت

 .عربیة على التوسع في توظیف ھؤالء الخریجین كونھم یتمتعون بكفایات معرفیة ومھنیة متقدمة

حضر الندوة السفیر الكویتي في عمان الدكتور حمد الدعیج وعمید كلیة العلوم التربویة الدكتور 

ضاء ھیئة التدریس وحشد من طالب وطالبات كلیات العلوم التربویة صالح الرواضیة وعدد من أع

  .في الجامعات األردنیة
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 "األردنیة"وسام االستحقاق المدني اإلسباني ألساتذة من 

منح عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم اللغات األوروبیة في كلیة ) أ ج أ (الجامعة األردنیة 

األردنیة وسام االستحقاق المدني الذي یمنح من قبل ملك إسبانیا فیلیب  اللغات األجنبیة في الجامعة

 .السادس

وجاء حصول كل من رئیس القسم الدكتور حسین الدویري والدكتورة رناد المومني والدكتورة أحالم 

صبیحات والدكتور زیاد قوقزة على الوسام الذي یمنح ألول مرة في األردن،  تقدیرا لجھودھم 

 .الجلیلة في تعلیم ونشر الثقافة واللغة اإلسبانیة وإنجازاتھم

وسلمت السفیرة اإلسبانیة في عمان ارانثاثو بانیون دابالوس المكرمین األوسمة الملكیة خالل احتفال 

أقامتھ السفارة بحضور سفراء دول فنزویال وتشیلي والمكسیك من دول أمریكا الالتینیة، ورئیس 

انیة طاھر المصري وعدد من األكادیمیین الممثلین عن الجامعات جمعیة الصداقة األردنیة اإلسب

 .األردنیة وأعضاء السفارة اإلسبانیة

وعبر األساتذة المكرمون عن فخرھم بمنحھم ھذا الوسام، بعد جھد موصول في البحث العلمي 

نیة، النوعي الذي حقق قبوال على المستوى العالمي، مما أدى إلى إضافة نوعیة في اللغة اإلسبا

وتعزیز أواصر العالقات بین مملكة إسبانیا واألردن، ونشر اللغة اإلسبانیة من خالل تأسیس 

  .مجموعات بحثیة ممیزة

 16: الرأي ص –أخبار األردنیة 



  عامة دائرة اإلعالم والعالقات ال                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
6 

  

Ambassador honours scholars for promoting Spanish language, culture  

AMMAN — Spanish Ambassador to Jordan Aránzazu Bañón Dávalos on 

Saturday honoured a number of teachers and specialists in Spanish studies 

and culture with royal medals in recognition of their efforts in teaching and 

disseminating the Spanish language and culture in Jordan, the Jordan News 

Agency, Petra, reported.  

A ceremony was held at the Spanish embassy, which saw the attendance of 

the President of the Jordanian Spanish Friendship Association Taher Masri, 

members of the association, the ambassadors of Mexico, Chile and 

Venezuela as well as a number of academics representing Jordanian 

universities in addition to the families of the honoured.  

During the ceremony, the ambassador praised the relations between Jordan 

and Spain in various areas, expressing her appreciation of the efforts of the 

honoured academics. For his part, Masri highlighted the efforts of both 

countries in strengthening bilateral ties in various fields.

 الجوردان تایمز –بترا 
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 نصف ماراثون البحر األحمر) آیلة(تشارك بسباق " أردنیة العقبة"

من نخبة اساتذة واداریو وطلبة فرع الجامعة األردنیة بالعقبة في  120شارك زھاء  - الغول  زكریا 

الذي اقیم برعایة سمو االمیر فراس بن رعد ونظمتھ ) آیلة(فعالیات النسخة الثالثة عشرة من سباق 

  ".رن جوردان"دنیة للماراثونات من الجمعیة األر

رئیس فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي قال في تصریح صحفي إن مشاركة الفرع جزء من دور 

  .الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ونابع من حرھا على االسھام في الفعالیات المختلفة

طوعیة من خالل مكتب ولفت اللوزي الى ان الفرع حرص على تقدیم كافة االمكانات البشریة الت

التواصل وخدمة المجتمع ودائرة شؤون الطلبة ومشاركة طلبتھ في االعداد والتنظیم للسباق النجاح 

اركض "وحظي الماراثون الذي حمل عنوان .فعالیات الماراثون سیما وأنھ یحمل اھداف انسانیة نبیلة

العرب واألجانب ونخبة من أبطال ، بمشاركة واسعة للعدید من العدائین األردنیین و"لغایات نبیلة

 .ریاضة الجري في األردن

) كم 21(نصف الماراثون ): فئات(واشتمل الحدث الریاضي السیاحي اإلنساني، على ثالثة سباقات 

وحصد المركز االول .كم 4.2كم، وسباق األطفال لمسافة  10وھو الفعالیة األساسیة، سباق مسافة 

ً المتسابق احمد سمور الذي حصد كم المتس 21لفئة الذكور لمسافة  ابق محمد ابو رزق، فیما حل ثانیا

المركز االول في سباق العام الماضي، فیما جاء بالمركز االول لالناث المتسابقة ھانویا حسب هللا، 

  .وفي فئة المعاقین جاء بالمركز االول علي السوالمة

اسم، وفي فئة االناث حنان العشوش كم ذكور فاز بالمركز األول المتسابق رافت ق 10وفي مسافة 

 .وفي فئة الكرسي المتحرك بالل ابو منسي

 أخبار األردنیة 
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دینار  2500وخصص ریع السباق لجمعیة الحیاة للقمح التحسسي وحصلت على مبلغ مالي قدرة 

ً من الجمعیة االردنیة للماراثونات والتي تھدف من السباق الى دعم بعض الجمعیات والمنظمات  دعما

  .ةالخیریة في العقب

باتجاه شارع الفاروق مرورا بمشروع آیلة، وصوال " جت"من جانب ساحة ) كم 21(وانطلق سباق 

 4.2(من داخل مشروع آیلة، وسباق ) كم 10(إلى ساحة الثورة حیث نقطة النھایة، فیما انطلق سباق 

ي ساحة من شارع الفاروق قبل بوابة الدخول المؤدیة إلى مشروع آیلة لینتھي كال السباقین ف) كم

 .الثورة

وفي نھایة السباق توج االمیر فراس بن رعد بحضور رئیس منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة 

المھندس ناصر الشریدة ومحافظ العقبة حجازي عساف والرئیس التنفیذي لشركة واحة آیلة المھندس 

فائزین بالمراكز سھل دودین، باإلضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الجمعیة األردنیة للماراثونات ال

لینا الكرد شكرھا وامتنانھا لشركاء الجمعیة من " رن جوردان"الثالثة االولى، وقدمت مدیر عام 

  .الشركات الخاصة والمؤسسات الوطنیة

من جانبھا أعربت المدیر العام للجمعیة، لینا الكرد عن شكرھا وامتنانھا للدعم والتعاون الذي قدمتھ 

عقبة، موفرة كافة التسھیالت اللوجستیة و الفنیة والكوادر البشریة التي فرع ال -الجامعة األردنیة

یذكر أن أیلة نصف ماراثون البحر األحمر یشتمل على .اسھمت اسھاما فاعال في انجاح المارثون

وھو الفعالیة األساسیة الذي سینطلق من أمام فندق ) كم 21(نصف الماراثون : ثالثة سباقات ھي

والذي یبدأ من البوابة الشمالیة لمشروع أیلة ) السباق الممتع(كم 10عقبة، سباق إنتركونتیننتال ال

المقرر من مقابل بوابة المشاغل لمشروع أیلة، وستنتھي السباقات الثالثة ) كم 4.2(وسباق األطفال 

 .في ساحة الثورة
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 تراجع الدیمقراطیة أدى إلى بروز الھویات الفرعیة: الحمارنة

أكد النائب السابق رئیس المجلس االقتصادي  -محمد المبیضین) أج أ(األردنیة أخبار الجامعة 

االجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة أن المجتمع المدني فضاء واسع بین األسرة والدولة الفتا إلى 

 .أن الوعي مكون أساسي في الثقافة الوطنیة

لیة اآلداب فیھا أن المجتمع المدني وأضاف خالل محاضرة ألقاھا في الجامعة األردنیة بدعوة من ك

یجمع الناس على المواطنة وھي األساس في الحفاظ على حقوق اإلنسان وسیادة القانون وتعزیز 

 .الحیاة الدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة

أحداثا مھمة في إرساء قواعد المجتمع المدني عند  1989وأشار الحمارنة إلى أن األردن شھد عام 

ة الدیمقراطیة بعد أن تعطلت لسنوات  تالھا انفراج سیاسي مؤكدا في ھذا السیاق أنھ عودة الحیا

حرصھ واھتمامھ على إجراء انتخابات ) رحمھ هللا(یسجل للمغفور لھ جاللة الملك الحسین بن طالل 

 .نیابیة حرة ونزیھة وعادلة

ة عن الدیمقراطیة ما أدى بید أن الحمارنة یشیر في محاضرتھ إلى أن تعدیل بعض التشریعات للعود

إلى تراجعھا وتعمق الضغط على المجتمع المدني وكان من نتیجتھا بروز الھویات الفرعیة وغیاب 

 .الثقة بین المؤسسات والمواطن

وأجاب المحاضر عن مداخالت الحضور التي تناولت في مجملھا قضایا سیاسیة واجتماعیة 

واجھ األردن نتیجة األوضاع الراھنة في المنطقة واقتصادیة وتعلیمیة في ظل التحدیات التي ت

 .العربیة

 أخبار األردنیة 
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وكان عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة الذي أدار المحاضرة قد أشار إلى أھمیتھا التي تأتي في 

الذي تنفذه الكلیة إلتاحة الفرص أمام طلبتھا وباحثیھا من االلتقاء ) ضیف اآلداب(سیاق برنامج 

 .لتبادل اآلراء حول قضایا مھمةبقیادات وصناع قرار 

وأشار القضاة إلى أھمیة العالقة الحقیقیة بین مؤسسات المجتمع المدني وأجھزة الدولة بقوانینھا 

وسیاساتھا لكي تحافظ ھذه المؤسسات على دورھا ولكي تقوم الدولة بواجباتھا ودورھا في الحفاظ 

 .قرار والحفاط على المنجزات المدنیةعلى حقوق اإلنسان وسیادة القانون ونشر األمن واالست

واستمع إلى المحاضرة نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة وعدد من 

  .أعضاء ھیئة التدریس وجمھور من طلبة الجامعة والباحثین فیھا
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  العب منتخب التایكواندو ابو غوش یتقدم للمركز الثالث عالمیا

منتخب الوطني للتایكواندو أحمد ابو غوش الى المركز الثالث عالمیا عن شھر تشرین تقدم العب ال

  .الثاني الماضي وفق التصنیف الصادر عن االتحاد الدولي للعبة

واعلن رئیس المدربین في اتحاد التایكواندو فارس العساف أن ابو غوش الذي كان یحتل المركز 

ي التقدم مركزا واحدا في تصنیف شھر تشرین الثاني الرابع خالل تشرین االول الماضي، نجح ف

  .الماضي، خاصة بعد حصولھ على المیدالیة الفضیة في بطولة الیونان التي اقیمت أخیرا

نقطة، خلف الكوري الجنوبي داي ھون الذي حل اوال  337وحل ابو غوش في المركز الثالث جامعا 

  .نقطة 425 نقطة، وخلف البلجیكي جواد أشاب برصید 563برصید 

الیوم االحد أن ابو غوش نجح في التقدم " بترا"واعتبر العساف في تصریح لوكالة االنباء االردنیة 

مركزا بفضل نتائجھ في الشھر الماضي، مشیرا الى ان نتائجھ في بطولة الجائزة الكبرى التي اقیمت 

ا في تصنیف الشھر اخیرا في ساحل العاج لم تحتسب ضمن التصنیف االخیر، بانتظار احتسابھ

  .المقبل

وأكد رئیس المدربین أھمیة التصنیف في التأھل الى االولمبیاد المقبل، مشیرا إلى أن الالعبین الذین 

یحتلون المراكز الستة االولى على الئحة التصنیف العالمي، سیتأھلون مباشرة الى اولمبیاد الیابان 

2020.  

یر راشد بن الحسن رئیس اتحاد التایكواندو على جھوده ووجھ العساف الشكر والتقدیر الى سمو االم

الكبیرة في دعم لعبة التایكواندو االردنیة، االمر الذي دفع نحو تحقیق العدید من االنجازات الدولیة 

  .التي ساھمت في رفع علم الوطن عالیا في المحافل الخارجیة

  38: الدستور ص
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جائزة محمد بن راشد لالبداع  الى ذلك عبر العساف عن سعادتھ بحصولھ على لقب افضل مدرب في

الریاضي، معتبرا أن ھذا االنجاز یسجل للتایكواندو االردنیة التي نجحت في تحقیق الكثیر من 

  .االنجازات في الفترة الماضیة

ووعد رئیس المدربین بتحقیق العدید من االنجازات مستقبال، في ظل نجاح االتحاد بتأھیل العدید من 

  .ین على تحقیق المزید من االنجازاتالالعبین الشباب القادر
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  حجب جوائز دعم البحث العلمي ومنحھا في ثالثة مجاالت
  

قرر مجلس إدارة صندوق دعم البحث العلمي في جلستھ االخیرة التي تراسھا وزیر  - حاتم العبادي
في  2016لعام  الطویسي حجب جائزة الباحث المتمیز التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل

بكافة التخصصات  العلوم الزراعیة والبیطریة والعلوم االنسانیة واالجتماعیة واالمن القومي: مجاالت
  .التابعة لھا

  
العلوم التربویة والنفسیة والدراسات االسالمیة والقانونیة والعلوم االجتماعیة : وتشمل التخصصات

  .واللغات والفنون
  

ندوق الدكتورة عبیر البواب امس ، یأتي قرار الحجب بسبب عدم وبحسب بیان صحفي لمدیرة الص
كما قرر المجلس حجب جائزة  .(%75(االدنى للنجاح والبالغة  تحقیق اي من المتقدمین لعالمة الحد

علوم (في مجاالت العلوم االداریة والمالیة واالقتصادیة والعلوم االساسیة  2016البحث المتمیز لعام 
، لعدم تحقیق المتقدمین الحد االدنى للنجاح، حیث ان العالمة ) یات واالحصاءوالریاض الفیزیاء

لعدم تحقیق الطلب المرشح  2016وحجب المجلس جائزة افضل اختراع لعام  .(%80(المطلوبة 
فیما أقر فوز الدكتور محمد فایز ابو محمد من جامعة الیرموك بجائزة البحث المتمیز  شروط الجائزة،

  .االجتماعیة واالداب واللغات والفنون في مجال العلوم االسالمیة والقانونیة والعلوم
  

وفاز الدكتور معتصم عمر الحوامدة من الجامعة االردنیة في مجال العلوم الطبیة والصیدالنیة بحائزة 
منح جائزة صندوق دعم البحث العلمي لالبتكار واالبداعي العلمي  حث المتمیز، كما قرر المجلسالبا

  .والتكنولوجي للدكتور ھیثم بني سالمة من جامعة الیرموك

 شؤون جامعیة ومحلیة

  11: الرأي ص
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 یؤكد حقھ بالمساءلة" التعلیم العالي"
 رؤساء جامعات یثیر الجدل 3إعفاء 

  
الي الذي صدر أول من أمس، بإعفاء رؤساء ثالث أثار قرار مجلس التعلیم الع -  تیسیر النعیمات

جدال واسعا في ) الیرموك، العلوم والتكنولوجیا، الحسین بن طالل(جامعات رسمیة من مناصبھم 
رسالة "، وبین متحفظ علیھ، فیما قرأ فیھ خبراء "الجريء"الوسط االكادیمي، بین من وصفھ بالقرار 

 ".لة رؤساء الجامعاتقویة وواضحة بجدیة المجلس بمتابعة ومساء
ویؤكد مجلس التعلیم العالي على حقھ ومسؤولیتھ بمساءلة ومتابعة عمل رؤساء الجامعات، إضافة 

 .إلى مسؤولیة مجالس أمناء الجامعات أیضا عن ذلك
واستند القرار إلى ما ورد بمحور التعلیم العالي ضمن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، 

توصیات لجنة الحاكمیة في االستراتیجیة، والتي أكدت على وضع نظام للمساءلة وتقییم  وبناء على
األداء الختیار رؤساء الجامعات، فیما ینتظر القائمون على التعلیم العالي إقرار قانوني التعلیم العالي 

 .والجامعات لوضع نظام بموجبھما
، فقد سبقتھ "لم یكن سھال"عات الثالث حسب مصادر مطلعة فإن اتخاذ قرار بإعفاء رؤساء الجام

الضغوطات جوبھت بإصرار "ضغوط  اجتماعیة ھائلة على المجلس لثنیھ عن اتخاذ القرار، إال أن 
من قبل المجلس، الذي استند أیضا إلى دعم سیاسي، وإلى تقریرین مھنیین من لجنتین، األولى ھي 

ألداء الرؤساء والثانیة اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخبراء لتقییم تقاریر مجالس أمناء الجامعات 
 .لوضع توصیات بشأن تقریر لجنة الخبراء" التعلیم العالي"

معیارا واضحا وشفافا وآلیة اعتمدت من قبل مجلس التعلیم العالي  14واستند عمل لجنة الخبراء إلى 
میة، على شكل نموذج الماضي وأرسلت إلى مجالس أمناء الجامعات الرس) یونیو(منتصف حزیران 

الماضي لجنة ) یولیو(یعبأ، وبعدھا تمت إعادة إرسال النموذج إلى المجلس، الذي شكل في تموز 
خبراء وضعت آلیة للحصول على تغذیة راجعة من عینات عشوائیة ألعضاء ھیئة التدریس 

 .واإلداریین والطلبة، لتقییم أداء رئیس الجامعة
جاذبة ومؤثرة في اآلخرین، ) كاریزما(الك الرئیس شخصیة قیادیة كما تضمنت معاییر التقییم؛ امت

فیما تضمنت عدالة القرارات اإلداریة؛ تعیین القیادات األكادیمیة واإلداریة من عمداء ومدیري 
ال یتخذ قراراتھ بناء على الواسطة أو القرابة أو "مراكز ومدیري وحدات وغیرھم بحیث 

 ".الشخصنة
صاحب قرارات مبررة وغیر متھورة، ویتصف بالدقة والثبات، "رئیس، كما تتضمن أن یكون ال

ویمثل إدارة فاعلة وعادلة في مواضیع الترقیات والبعثات والعقوبات في الجامعة، ویلتزم بالقوانین 
، ..)نائب رئیس، عمید(واألنظمة والتعلیمات والقضایا، ویعین الكفاءات األفضل في المواقع اإلداریة 

 ".الخریجین بخاصة في الجوانب التي تساعد على توظیف الطلبةویتواصل مع 
تكون قراراتھ دقیقة ومدروسة ومستقرة، ال تتغیر بسرعة، وتتصف بالحكمة "ونصت على أن 

والموضوعیة، ویفسر بدقة وأمانة قراراتھ اإلداریة، ویحترم ویستقبل توصیات مجلس األمناء، ویتخذ 
                                                                                                                             ". القرارات عبر المجالس المختصة

وجود ملف أكادیمي وبحثي للرئیس، خال من الشبھات، وللجنة التواصل مع "كما نصت على 
ات، وأن ال تكون ھناك شبھات مالیة أو إداریة على الجھات الرقابیة المعنیة  للحصول على المعلوم

 ".   رئیس الجامعة، فضال عن أي أمور أخرى، ترى لجنة خبراء أھمیتھا في التقریر

  4: الغد ص
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وبعد ذلك قدمت لجنة الخبراء التي یرأسھا وزیر التعلیم العالي األسبق أمین محمود، تقریرھا إلى 
 .مجمل عملیة التقییمالمجلس، لیصار إلى اتخاذ القرار المناسب حیال 

معیارا تتعلق بالعالمیة، والتدریس، واالعتماد وضمان  14كما تضمن تقییم أداء رؤساء الجامعات، 
الجودة، والبحث العلمي والتطویر والدراسات العلیا، والموارد البشریة واألمور المالیة وضبط 

یئة الجامعیة، والحاكمیة، وتنمیة النفقات، واإلدارة واإلجراءات اإلداریة، والبنیة التحتیة، والب
مؤشر أداء تضمنھا النموذج  95المجتمع، وااللتزام بقرارات المجلس، فیما تم تقییم المعاییر عبر 

 .الموحد للتقییم
راتب العوران : أمین مشاقبة وعضویة. واستندت لجنة التوصیات التي یرأسھا نائب رئیس المجلس د

یر لجنة الخبراء، وإلى أي مادة معززة بالوثائق، وشمل ذلك وخالد األصفر، إلى ما ورد في تقر
الكتب الصادرة من رئاسة الوزراء وھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، واإلجابات عن أسئلة مجلس 

 .النواب
وبناء على قرار المجلس، أصبح موقع الرئیس في أربع جامعات رسمیة شاغرا، إذ سبق شغور 

 .نیة، بعد انتھاء مدة رئیسھا السابق الدكتور اشتیوي العبد هللامنصب رئیس جامعة الطفیلة التق
وبقي أمام الرؤساء الذین تم إعفاؤھم من مناصبھم، اللجوء إلى المحكمة اإلداریة صاحبة الصالحیة 

  .في البت بمدى صوابیة وتوافق قرار المجلس الذي اتخذ باإلجماع، مع القانون
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 للتأمل والمراجعة الیوم العالمي لإلعاقة فرصة

  
  ألعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاألمیر مرعد بن رعد بن زید رئیس المجلس ا

  
یأتي الیوم العالمي لإلعاقة لھذا العام واألردن یحتفل ویفاخر بما حققھ من إنجازات في مجال حقوق 

لسنة  20م األشخاص ذوي اإلعاقة التي كان آخرھا صدور قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رق
الماضي، فھذا القانون یتوج مسیرة طویلة بدأھا األردن ) سبتمبر(ودخولھ حیز النفاذ في أیلول  2017

 .منذ عقود نحو النھوض بقطاع اإلعاقة من مختلف جوانبھ وعلى كافة صعده
ا حققتھ إّن االحتفال بالیوم العالمي لإلعاقة یمثل مناسبة ینبغي على الدول التوقف عندھا للتأمل في م

وما تصبو لتحقیقھ لیس فقط في مجال اإلعاقة بل أیضا في مضمار احترام حقوق اإلنسان بمعناھا 
الواسع، وإذا كان بلدنا قد سجل سبقا تشریعیا بإصداره قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بما 

ا یتجّسد في ترجمة یحملھ من دالالت ومفاھیم غایة في الرقي والتقدم، فإن التحدي الماثل أمامنا جمیع
نصوص ھذا القانون إلى ممارسات وواقع ینعم فیھ الكافة بحقوقھم وحریاتھم ووصولھم إلى الخدمات 
الرئیسیة في بیئة خالیة من العوائق والحواجز على اختالف أنواعھا، األمر الذي یتطلب إرادة صلبة 

 .اص ذوي اإلعاقةوعزیمة قویة تعكس نیة جادة الستكمال مسیرة النھوض بحقوق األشخ
لقد عانت قضیة اإلعاقة وما تزال من احتاللھا مرتبة متأخرة على سلم األولویات طوال األعوام 
السابقة التي لعبت خاللھا الجمعیات والمؤسسات التطوعیة الخیریة الدور األبرز في سد الفجوات 

من أھمیة الدور الذي  وعلى الرغم. وتلبیة أبسط المتطلبات واالحتیاجات لألشخاص ذوي اإلعاقة
قامت بھ وما تزال ھذه الجمعیات والمؤسسات غیر الحكومیة، إال أنھ قد حان الوقت الذي یتوجب فیھ 

من إجمالي %  11.2على الجمیع االضطالع بمسؤولیاتھ اتجاه شریحة من المواطنین تمثل ما نسبتھ 
 .فما فوقسنوات  6عدد السكان في المملكة وذلك للفئات العمریة البالغة 

في ضوء األرقام، فإنھ من غیر المتصور أن یكون االھتمام بقطاع یشكل نسبة ال یستھان بھا من 
السكان أمرا اختیاریا أو أن یتم التعامل معھ بمنظور خیري رعائي عوضا عن المنظور التنموي 

امجھا الحقوقي الذي یفرض على الجھات المختلفة ان تكون سیاساتھا وموازناتھا وخططھا وبر
شمولیة مستوعبة وحاضنة لمتطلبات حصول االشخاص ذوي االعاقة على حقوقھم ووصولھم الى 

 . الخدمات والنظر الیھم بوصفھم شركاء فاعلین في رسم تلك السیاسات والخطط والبرامج
تمام لقد عبر االردن في اكثر من مناسبة بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم حفظھ هللا عن االھ

بحقوق وقضایا االشخاص ذوي االعاقة، ذلك االھتمام الذي تمت ترجمتھ سیاسیا واستراتیحیا 
ونشرھا بالجریدة الرسمیة  2008بمصادقة المملكة على اتفاقیة حقوق االشخاص ذوي االعاقة عام 

وأحرزه مع ضرورة التذكیر بان المصادقة على االتفاقیة جاءت بدورھا ترجمة لما سبق . بالعام نفسھ
حیث كان في تسلم جاللة . األردن من سمعة ومكانة مرموقة على الصعید الدولي في مجال اإلعاقة

عن النھوض بقضایا اإلعاقة تأكیدا للموقع  2005الملك عبد هللا الثاني لجائزة فرانكروسفیلت عام 
 . المتقدم الذي یحتلھ االردن في ھذا المضمار على المستوى الدولي دون منازع

ن المحافظة على مصداقیة بلدنا وما أحرزه من تقدم في مجال حقوق االنسان بوجھ عام وحقوق إ
االشخاص ذوي االعاقة على وجھ الخصوص، یحتم على الجھات الوطنیة كافة أن تتضافر جھودھا 
وأن تضع قضایا االشخاص ذوي االعاقة على أعلى سلم أولویاتھا، وذلك من خالل تبني منظور 

التحول نحو مجتمع مستدام "اطى مع اإلعاقة في سیاق شعار یومھا العالمي لھذه السنة شمولي یتع

  2: الغد ص

 مقاالت
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، ھذا الشعار الذي یؤكده المبدأ الراسخ والمتجدد الذي أرستھ حركة االعاقة العالمیة "ومرن للجمیع
سَع فلن". ما ھو جید لنا فھو جید للجمیع"والمتمثل في شعار آخر ال یقل أھمیة عن سابقھ أال وھو 

الیجاد بیئة خالیة من العوائق المادیة والحواجز السلوكیة یتمتع فیھا الجمیع بحقوقھ األساسیة وحریاتھ 
 . المتأصلة على أساس من المساواة والعدالة والكرامة دون تمییز أو إقصاء
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  29: الدستور ص – 23: الرأي ص

  إعالن
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  وقفھا اطالق خدمات الكترونیة بعد ت 2018وزارات ومؤسسات حكومیة تبدأ مع مطلع عام
  .عن تقدیم عدد من الخدمات وجاھیا

  
  عدلت الحكومة قرارھا بإنھاء خدمات المستشار في دیوان التشریع والرأي تحسین القطاونة

الحكومة كانت قد انھت .. لحین بلوغھ سن التقاعد من نیسان المقبل 30ومددت خدمتھ الى 
  .خدمة القطاونة في الثالث عشر من الشھر الماضي

  
  محمد النوافلة انھى أعمالھ منذ . مفوضي اقلیم البترا التنموي السیاحي درئیس مجلس

شغور موقعھ إلى جانب شغور موقع  األربعاء الماضي وفور انتھاء عقده ما أدى إلى
 مفوضین اثنین أحدھما تقدم باستقالتھ منذ نحو شھرین واآلخر تم تعیینھ نائبا لرئیس سلطة

إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتھاء «: لیم البتراوینص قانون اق.شھور 6العقبة منذ 
عنھ إلكمال مدتھ وذلك خالل مدة ال  عضویتھ ألي سبب یعین مجلس الوزراء عضوا بدیال

  .»تزید على شھر من تاریخ شغور ھذا المركز

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  القدس «اختار طلبة إحدى المدارس الحكومیة التعبیر عن تضامنھم مع القدس بكتابة عبارة
ین الكلمة بأجسادھم، وقام وزیر  من» لنا ّ خالل الطلبة أنفسھم بالوقوف في باحة المدرسة خاط

  .التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز بنشر صورة للطلبة عبر حسابھ تویتر
  

  أرسلت وزارة الخارجیة استمزاجا للسلطات العراقیة لتعیین منتصر العقلة سفیرا للمملكة في
  .بغداد

  
 مستقلة لالنتخاب أرقامھا الجدیدة باإلضافة لتفاصیل موقعھا الجدید عبر نشرت الھیئة ال

  .موقعھا االلكتروني، وذلك بعد انتقالھا لمبناھا الجدید
  

 م المجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ّ مكتب األردن عند /ینظ
ر السلوك والنمط المجتمعي تغیی«الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم لقاء لمناقشة خطة  

، والتي تم إعدادھا بنھج عمل تشاركي »للحّد من العنف الواقع على األطفال في األردن
وتكاملي مع كافة الشركاء إلحداث التغییر في السلوك واالتجاھات للحّد من كافة الممارسات 

  .التي تسيء لألطفال، وذلك في فندق الشیراتون

 صنارة الدستور
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  بقا أمس رسالة إلى جاللة الملك، أكدوا فیھا الدعم المطلق لسیاسة رئیس وزراء سا 12رفع
جاللتھ والخطوات الدبلوماسیة والسیاسة التي یقودھا األردن في قضیة القدس، بعد القرار 

توقیع الرسالة جاء بعد اجتماع . األمیركي باالعتراف بالمدینة المحتلة عاصمة إلسرائیل
 .ضیة القدس والتطورات الخطیرة بعد القرار األمیركيعقده الرؤساء أول من أمس، لبحث ق

 
  األردن لن یكون ضمن الجولة المرتقبة لنائب الرئیس األمیركي مارك بنس للمنطقة، والتي

أعلن الرئیس األمیركي دونالد ترامب خالل إعالنھ االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 
هللا، في وقت أعلنت القیادة  جولة بنس تشمل فقط تل أبیب والقاھرة ورام. إلسرائیل

 .الفلسطینیة أنھا لن تلتقي المسؤول األمیركي احتجاجا على قرار إدارتھ حول القدس
  

  االجتماع الطارئ لوزراء الخارجیة العرب بالقاھرة حول القدس شھد تنسیقا عالي المستوى
 .وشامال بین األردن وفلسطین، قبل وأثناء وبعد االجتماع

  
  مصادر مطلعة أن اجتماع وزراء الخارجیة العرب بالقاھرة الذي استمر من " الغد"علمت

وزراء خارجیة فقط، بعد  5حتى فجر أمس األحد، تواصل بعد الساعة واحدة فجرا بحضور 
من بقي في االجتماع الستكمال أعمالھ كان وزراء . انتھاء إلقاء كلمات رؤساء الوفود رسمیا
 .اق وجیبوتيخارجیة األردن وفلسطین ومصر والعر

  
  نائبا في مذكرة تبناھا النائب خلیل عطیة أمس الحكومة بالعدول عن إغالق مكتب  21طالب

الموقف اإلیجابي الذي أظھرتھ خالل تغطیتھا "قناة الجزیرة القطریة في عمان، وذلك بعد 
لألحداث األخیرة، وخاصة نقلھا بتجرد دور جاللة الملك المتواصل في ھذه األزمة ودفاعھ 

 ".عن المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة
  

  شكا مرضى بمستشفى البشیر من إطفاء التدفئة بعد الساعة السادسة مساء بأقسام المستشفى
أمس إن الخطوة تثیر االستغراب واالستیاء " الغد"وقال ھؤالء لـ. منذ نحو أسبوعین

ض المرضى خصوصا مع دخول فصل الشتاء والبرودة الشدیدة لیال، مشیرین إلى أن بع
المرضى ناشدوا إدارة المستشفى مراعاة ظروفھم . ومنھم أطفال یرتجفون لیال ویستفرغون
 .الصحیة والعمل على إعادة تشغیل التدفئة

 زواریب الغد
  


