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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
سلسلة ورش عمل حول حزمة متطلبات الجامعة ": األردنیة

  الجدیدة وتطبیقات نظام التعلم المدمج
٣  

ً حكم قضائي یغرم طا ً لمحاولة غش بواسطة  ٥٠لبا دینارا
  في الجامعة االردنیة" سناب شات"نظارة

٥  

   شؤون جامعیة
فھل ..لجنة تقییم رؤساء الجامعات تسلم تقاریرھا األسبوع الحالي

  نجحت الفكرة؟
٧ 

طالب وطالبة استفادوا من برنامج دروب العلم لحملة  ١٣١٠٠
  البر واالحسان

٩ 

ء خریجتان من جامعة االمیرة سمیة في اضخم تجمع للنسا
  التكتولوجیات في امریكا

١٠ 

اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر التعلیم العالي والالجئین 
  ببیروت

١١ 

فقدان التنسیق بین التربیة والجامعات یضر بالمخرجات التعلیمیة 
  ویفاقم البطالة

١٢ 

طالب أردني درسوا العلوم النوویة في  ١٠٠": روس أتوم""
  روسیا

١٤ 

   مقاالت
كامل العجلوني یكتب عن جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة . د

  ومسیرتھا
١٥ 

صدام /رفع سن التقاعد ضرره أكثر.. أمام وزیر التعلیم العالي 
  الخوالدة

١٧ 

 ١٩  اعالنات

 ٢٠  وفیات
  ٢٢- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" سلسلة ورش عمل حول حزمة متطلبات الجامعة الجدیدة وتطبیقات نظام التعلم ": األردنیة

 المدمج

ضمن توجھات الجامعة  - زكریا الغول  

األردنیة في إعادة صیاغة نتاجات التعلم لتطویر 

العملیة التعلیمیة ونقلھا من التعلیم التقلیدي الى 

التعلیم االبداعي نظم مكتب تنسیق متطلبات 

الجامعة سلسلة ورش عمل حول حزمة 

تطبیقات نظام التعلم متطلبات الجامعة الجدیدة و

  .المدمج

وتناولت الورش في محاورھا العامة موضوعات االنتقال من ثقافة التعلیم بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، 

ّعلم بمكوناتھا وأدواتھا العصریة، القائمة على المزج بین اللقاءات الصفیة التشاركیة  إلى ثقافة الت

  .والتعلم اإللكتروني التفاعلي

التي طرحتھا الجامعة ھذا الفصل في " مھارات التعلم والبحث العلمي"ولى ناقشت مادة الورشة األ

على طریقة التعلم المدمج واسالیب " الحضارة اإلنسانیة"أربع شعب، فیما ناقشت الورشة الثانیة مادة 

  .تدریسھا على نحو غیر تقلیدي، مع التركیز على الھدف من طرحھا وھو االنفتاح على اآلخر

بالتعاون مع مؤسسة الملكة رانیا العبدهللا للتعلیم " الثقافة الوطنیة"یما عقدت ورشة تعریفة حول مادة ف

شعبة الفصل الحالي، وتدرس على نظام التعلم  ١٥التي یطرحھا الجانبان في ) ادراك(والتنمیة 

  .المدمج

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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وقال نائب رئیس الجامعة الدكتور احمد مجدوبة إن الورش تھدف الى التركیز على سیاسة الجامعة 

  .لطرح حزمة المتطلبات الجدیدة واالنتقال من التعلیم الى التعلم ومن التنظیر الى التطبیق

  

وأوضح أن حزمة المتطلبات تقوم على شقین رئیسیین یتمثل األول في البرنامج التحضیري أو 

  .لتأسیسي؛ والثاني في متطلبات الجامعة اإلجباریة واالختیاریةا

  

مھاري ومعرفي ووجداني، ولكل بعد منھا مستویان، واحد : وللحزمة، ثالثة أبعاد وفقا لمجدوبة

 ً ً وعمقا أما األساسي فیتوقع أن یأخذه الطلبة في الفصل األول، وأما . أساسي مبتدئ والثاني أكثر تقدما

  .ى بقیة الفصول، حسب الخطط االسترشادیة للكلیاتالثاني فیوزع عل

  

وقدم المحاضرات كل من الدكتور مجدوبة ومدیر مكتب تنسیق متطلبات الجامعة الدكتور حمزة 

  ).إدراك(الخوالدة و السید ولید بدار ممثال عن 
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 ً   في الجامعة االردنیة" سناب شات"دیناراً لمحاولة غش بواسطة نظارة ٥٠حكم قضائي یغرم طالبا

 ً ً جامعیا دینارا بتھمة محاولة الغش بواسطة  ٥٠غرمت محكمة صلح جزاء شمال عمان الیوم طالبا

  ."سناب شات"نظارة تحتوي على كامیرا 

ً اداریا من لجنة تحقیق شكلت وكان الطالب الذي یدرس تخصص تكنولوجیا ا لمعلومات، قد تلقى عقابا

من نظام تأدیب الطلبة في الجامعة  ١٧من المادة " ب"لھ ، تضمن اربعة احكام اداریة وفقا للفقرة 

  .وتعدیالتھ ١٩٩٩االردنیة لعام 

بة الثانیة اذ اوصت لجنة التحقیق بالعقوبة االولى وھي اعتباره راسبا في مادة مبادئ االحصاء ، العقو

،  ٢٠١٧/ ٢٠١٦الغاء تسجیلھ في بقیة المواد في الفصل الدراسي الصیفي الثاني من العام الجامعي 

العقوبة الثالثة اوصت اللجنة بفصلھ من الجامعة فصال مؤقتا للفصل الدراسي االول من العام 

اسي الثاني من والعقوبة الرابعة كانت بفصلھ فصال مؤقتا في الفصل الدر ٢٠١٨/ ٢٠١٧الجامعي 

  .٢٠١٨/ ٢٠١٧العام الجامعي 

ولم تكتِف الجامعة بھذه العقوبات ، بل حولت الطالب الى محكمة صلح جزاء شمال عمان بتھمة 

في االمتحان باستخدام التكنولوجیا، واقر امام القاضي بمحاولتھ الغش ، اال انھ لم یقم بالغش " الغش"

التغریم من الفعلي بحسب اقوالھ ، النھ تم ضبطھ بدایة االمتحان، واكتفى القاضي بتخفیض عقوبة 

  .دینارا فقط ٥٠دینار الى  ١٠٠

دینار وتباع  ١٠٠في االمتحان " الغش"یشار الى ان ثمن النظارة التي استخدمھا الطالب في محاولتھ 

  .في االسواق االردنیة حالیا

  

 ١٤- ١:الرأي ص/نیوزعمان 
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مزودة بكامیرا " سبكتاكلز"قد كشفت عن نظارة من تطویرھا تحمل اسم " سناب شات"وكانت 

  ."سناب"ما أعلنت عن تغییر اسمھا التجاري من سناب شات إلى لتصویر الفیدیو، ك

وتمتلك النظارة زرا واحدا فقط لتسجیل الفیدیو على شكل مقاطع صغیرة بطول عشر ثوان والتي 

  .على حساب المستخدم في سناب شات" الذكریات"یمكن إضافتھا بعدئذ السلكیا إلى 

ھا عند بدء تسجیل الفیدیو لتنبیھ اآلخرین أن المستخدم وتضم النظارة أضواء حول الكامیرا یتم تشغیل

  .یقوم اآلن بتسجیل الفیدیو

  

درجة تقول الشركة إنھا تقارب حیز  ١١٥وتستخدم الكامیرا عدسات ذات زاویة تصویر بمقدار 

الرؤیة الطبیعي للشخص، وتسجل فیدیوھات دائریة في محاولة لخلق تجربة مشاھدة تحاكي المشاھدة 

  .الطبیعیة
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  فھل نجحت الفكرة؟..لجنة تقییم رؤساء الجامعات تسلم تقاریرھا األسبوع الحالي
  

تسلم لجنة الخبراء المكلفة بتقییم رؤساء جامعات رسمیة تقاریرھا ونتائج عملھا الى  -حاتم العبادي
لتي منحت بتأخیر عن موعد التسلیم، رغم مھلة التمدید ا رئیس مجلس التعلیم العالي االسبوع الحالي،

لماذا  .االضحى النھاء عملھا یوما، إذ منحت عشرة ایام مھلة بعد انتھاء عطلة عید( ١٥- ١٠(لھا بین 
االردنیة، ولعل  - جامعات رسمیة، ولیست الجامعات الرسمیة، الن القرار لم یشمل الجامعة االلمانیة

نھ لم یكن ھنالك رئیس اصیل لھا؟ بأنھا بشراكة مع الحكومة االلمانیة أم أ السبب یعود لطبیعة الجامعة
وطیلة الفترة التي عملت بھا لجنة الخبراء، بقي  .إذ عینت الدكتورة منار فیاض بعد تشكیل اللجنة

االداء،  االعالم صامتا إزاء ھذا االجراء النوعي، رغم نشر تقاریر حول معاییر التقییم ومؤشرات
او قیادات أكادیمیة، ویأتي الصمت حتى ال  التي تذھب في غالبیتھا لتقییم مؤسسات ولیس رؤساء

 .على عملھا، بقیادة المخضرم الدكتور أمین محمود» تشویشا«او  یشكل الحدیث عن ذلك تأثیرا
وأخذت اللجنة نحو شھرین ونصف في عملیة مراجعة التقاریر التي زودتھا بھا مجالس االمناء عن 

ددھا مجلس التعلیم العالي نفسھ، والتي روعي ومؤشرات أداء ح أداء رؤساء الجامعات، ضمن معاییر
ِ طبیعة الجامعة نفسھا  في بعض بنودھا مدة تولي رئیس الجامعة، في حین أن باقي المعاییر لم تراع

وطیلة  .النعكاس ذك على االداء المالي لھا» طاردة«أم » جاذبة«وموقعھا الجغرافي وفیما إذا كانت 
ات لضغوطات، بال شك كان لھا تأثیر على االداء، لجھة ان الفترة الماضیة، تعرض رؤساء الجامع

استغالل فترة التقییم لتحقیق مصالح خاصة، وبحسب حاالت فإن  من الوسط االكادیمي من حاول
 -2017-10-02-12:05 إدراك رؤساء الجامعات بأن ھذه الضغوطات لن تحید بھم عن صائبة

الطریق، إال أنھم تعرضوا   120 تعدیل آخر:  األحد -2017-10-01-10:36 تاریخالنشر: االثنین
الساءة وافتراءات عبر وسائل تواصل اجتماعي، بافتراض غیر واقعي من أصحابھ، انھ سیكون لھ 

وراى مراقبون بأن الفترة التي منحت للجنة كانت طویلة، إال أنھا بالكاد  .اداء الرؤساء تأثیر في تقییم
واستغل كثیرون،  .قدمت الیھا االالف من االوراق والتقاریر التي تكفي للجنة التي اوكل الیھا قراءة

واخرین للنقد غیر البناء لرؤساء جامعات، الى حد االتھامیة، ،ھذه الفترة لجھة إظھار أنفسھم للمشھد 
المراقبون ورؤساء جامعات أنھا أتت على ھیبة رئیس الجامعة، لیس كموقع إنما كشخص  ما یرى فیھ

وال یخفى على أحد أن تشكیل اللجنة، اتبع الیة غیر موضوعیة، مع  . یھدف لھ التقییمایضا، وھو ما ال
إال أن لجنة مكلفة بمثل ذلك  التأكید بأن جمیع االعضاء من الذوات االكادیمیین ذوي الخبرة الطویلة،

ھنالك یقتضي الواقع أن تكون ذات إنسجام تام، إذ في الفترة االخیرة باتت تسریبات تشیر الى أن 
وجھات نظر بعض االعضاء في تقدیم خالصة عن النتائج، ومنھم من ارتأى إصدار تقریر،  تباینا في

التقییم على شكل عالمات وآخرین بأن یكون ھنالك تراتبیة  ومنھم من كان لھ وجھة نظر بان یترجم
لرئیس والطلب ویفترض أن مجلس التعلیم العالي عند تشكیلھ اللجنة اكتفى باختیار ا .دون عالمات

وأن عملیة التقییم مقیدة بمعاییر ومؤشرات أداء  منھ تشكیل فریقھ، ال أن یفرض علیھ، خصوصا
وتتمثل الصعوبة في عمل اللجنة أن المعاییر والمؤشرات كانت مطاطة  .أقرھا المجلس نفسھ

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:صالرأي 
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لیة، في إنجازات ومشاریع مستقب وفضفاضة الى درجة ان المعلومات التي وصلت الى اللجنة تمثل
 ظاھرھا جمیعھا إیجابیة لكن التقصي والبحث في ماھیتھا، وھو االصعب، ھو من سیقود الى

ویؤخذ على العملیة التقیمیة، أنھا ال تستند الى برامج مكلف بھا رئیس  .من التقییم» النتیجة المطلوبة»
ھ یحتاج الى وقت الخلل متراكم وإصالح الجامعة، إنما على اداء مؤسسة، عمرھا سنوات، وقد یكون

 .االغلب اطول، في وقت أن غالبیة رؤساء الجامعات الحالیین مدد تعیینھم كرؤساء بحدود العامین في
في المعاییر ومؤشرات االداء، لم تكن ھنالك مراعاة لطبیعة الجامعات وظروفھا، وحتى موقعھا 

رئیس الجامعة نفسھ، كما أن  انعكاسات على االداء سواء المؤسسي او الجغرافي، التي في جمیعھا لھا
والیات اختیار اعضائھا تحتاج الى  مرجعیة رؤساء الجامعات مجالس االمناء، التي ما یزال تشكیلھا

بالخاتمة،  .مراجعة شاملة، ولیس من حیث العدد وإنما االختصاص والكفاءة وإمكانیة تقدیم العطاء
لالجابة على ھذا  م العالي، فماذا بعد ذلك؟اللجنة ستسلم تقاریرھا ونتائج عملھا الى مجلس التعلی

السؤال، ھنالك سیناریوھات یتحدث فیھا الوسط االكادیمي، منھا إمكانیة ان تطیح برؤساء جامعات، 
التعلیم العالي أكد أكثر من مرة بأن التقییم لیس استھدافا لرؤساء الجامعات، فیما یطرح  رغم أن وزیر

نقطة بدایة لرؤساء الجامعات الحالیین، وأن یمنحوا مھلة  تقییمأخرون سیناریو بأن تكون نتائج ال
الختامي لھم بعد انتھاء  لتصویب األخطاء ومعالجة نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة، لیكون الحساب

وفي ضوء ما سبق البد من مراجعة الفكرة، التي بحسب قرار مجلس التعلیم العالي ستكون  .الفترة
بالتراجع منھا، كما حصل مع رفع معدل القبول في كلیات  جدیة ال ضیرسنویة، وان كانت غیر م

وإذا كانت بحاجة الى تطویر فلیكن، وتحدد في أطر  .الشریعة، الذي سرعان ما تراجع عنھ المجلس
المحاسبة على اساس واقع  المراجعة والتقییم التي یجب ان تستند على برنامج تكلیف عند التعیین، ال

  .عاصر دھرا من السنین
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  طالب وطالبة استفادوا من برنامج دروب العلم لحملة البر واالحسان 13100
  

اسھم برنامج دروب العلم للمنح الدراسیة، لحملة البر واالحسان، التي ینفذھا الصندوق االردني 
لتعلیم المالئمة للطلبة المتفوقین في الجامعات توفیر فرص ا في" جھد"الھاشمي للتنمیة البشریة 

الحملة بأھمیة التعلیم والعلم في  الرسمیة من ابناء االسر العفیفة في مختلف مناطق المملكة، ایمانا من
وتظھر االحصاءات الرسمیة الصادرة عن الصندوق، ارتفاعا كبیرا في  .بناء المجتمعات واالوطان

حیث بدأ البرنامج بتامین منح  ،١٩٩٤ذا البرنامج منذ اطالقھ عام اعداد الطلبة المستفیدین من ھ
طالب وطالبة استفادوا من  ١٣١٠٠طالبات، فیما وصل المجموع التراكمي للمنح الى  ٩دراسة ل 

طالبا وطالبة في  ٩٨٩٠كما بلغ العدد التراكمي للخریجین المستفیدین من البرنامج الى  .البرنامج
بالمئة من العدد االجمالي للمتقدمین  ٧٥االناث  یة، حیث تمثل نسبةمختلف التخصصات الدراس

وجاء اطالق البرنامج، في اطار حرص الحملة على االھتمام بمحور التعلیم والذي یعد  .والخریجین
لبناء مستقبل افضل لھم، وایجاد شباب مسلحین بالعلم  الركیزة االساسیة للتنمیة وبخاصة لفئة الشباب

التنمیة الوطنیة الشاملة، وبما  تجین في مجتمعاتھم، ومؤھلین للمساھمة في تعزیز مسیرةوالمعرفة ومن
 .یتواءم ایضا مع االھداف الوطنیة لالستثمار بالشباب وطاقاتھم وتحقیق التنمیة البشریة الالزمة

امعي ویقوم البرنامج على توفیر منح دراسیة للطلبة المستھدفین لتمكینھم من مواصلة تعلیمیھم الج
الجامعیة االولى، بعد ان حالت الظروف االقتصادیة والمعیشیة للكثیر من  والحصول على الشھادة

وتواصل حملة البر واالحسان بتنفیذ ھذا  .ھؤالء الطلبة واسرھم دون اكمال دراستھم الجامعیة
اعین القط البرنامج الطموح من خالل الشراكات التي تربطھا مع عدد من المؤسسات الوطنیة في

العام والخاص، التي ترى في ھذا البرنامج ترجمة حقیقیة للمسؤولیة االجتماعیة تجاه الوطن وابنائھ، 
وتعتمد حملة البر  .بناء االنسان االردني وتحقیق التنمیة البشریة واالقتصادیة والمساھمة كذلك في

على اسس وشروط  واالحسان لبرنامج دروب العلم للمساعدات الدراسیة، منھجیة علمیة مبنیة
ً من تقدیم الطلب والكشف المیداني، وحتى  ومعاییر واضحة في تحدید الطلبة االكثر حاجة للمنح بدءا

تخرجھ،  تاریخالنشر: األحد -2017-10-01-06:56 حصول الطالب على المساعدة الدراسیة ولحین
مركزا، فیما  ٥١ھا حیث یتم ذلك بمشاركة مراكز الصندوق المنتشرة في المحافظات والبالغ عدد

الطلبة وتحصیلھم االكادیمي في الجامعات طیلة فترة المنحة الدراسیة  تحرص الحملة على متابعة
وتستقبل حملة البر واالحسان في بدایة كل عام دراسي نحو  .بھدف التأكد من جدیة الطلبة في الدراسة

فیما یتم منح المساعدات  سیة،االف طلب من كافة محافظات المملكة، للحصول على منحة درا ٦ – ٥
الدراسیة جزئیة او الكاملة بحسب االمكانات المتوفرة للحملة، التي تحرص باستمرار على ایجاد 

  لمواصلة ھذا النھج الخیري واالنساني النبیل لھا وللشركاء كافة شركاء جدد

  الكترونيالرأي 
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  خریجتان من جامعة االمیرة سمیة في اضخم تجمع للنساء التكتولوجیات في امریكا
  
  

تتوالى االنجازات المتمیزة والریادیة في جامعة األمیرة سمیة  للتكنولوجیا، حیث تم اختیار خریجتي  
ھبھ شبروق و نور : أول دفعة من تخصص ماجستیر ریادة األعمال في الجامعة، الطالبتین

 أردنیات؛ للمشاركة في أضخم تجمع للنساء التكنولوجیات ٥فتاة من بینھن  ١٠٠الطوباسي، ضمن 
یوما، لیمثلن األردن في اكبر التجمعات النسائیة في مجال  ٤٠في الوالیات المتحدة األمیركیة ولمدة 

  ).STEM(العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات أو ما یطلق علیھ اختصارا 
مشھور الرفاعي عن أطیب مشاعر الفخر واإلعتزاز بطلبة . وفي ھذا الصدد أعرب رئیس الجامعة د

ً لھم ھذا اإلنجاز الذي جاء الجام عة المتفوقین والُمزودین بالمعارف والمھارات والقدرات، مباركا
ً إلى حرص الجامعة على التواصل معھم، واألمل في أن یكونوا  ً لمثابرتھم واجتھادھم، منوھا ثمرة

جیل الشباب األبناء الغیورین على سمعة الجامعة، واألوفیاء لھا، وللوطن، ولقائد الوطن ،الذي أولى 
  .جل اھتمامھ، وحرَص على النھوض بالجامعات األردنیة، ودفع مسیرتھا إلى األمام

» وتعمل خریجة الجامعة ھبھ شبروق مھندسة االتصاالت وخبیرة في تسویق المنتجات في شركة
استضافة المشاركات من قبل عدد من » نساء التكنولوجیا«حیث سیتم خالل برنامج »  اورانج،

وغیر ذلك من شركات ) جوجل وفیسبوك وتویتر وأوتودیسك وسیمانتك (العالمیة مثل الشركات 
وادي السیلیكون، حیث سیتم تخصیص مرشد مھني أو أكثر لكل مشاركة ، وستتم المشاركة في 
ورشات عمل ھدفھا تطویر الشخصیة والتعرف على نقاط القوة فیھا ومن ثم استخدامھا بأحسن 

  .ى الصعید المھني والشخصيطریقة ممكنة للتطویر عل
ً إلحداث تغییر ایجابي على المجتمع المحلي، وستتم  وستقدم خریجة الجامعة نور الطوباسي، مشروعا
مساعدتھن من خالل التدریب واالرشاد للوصول الى الھدف،و سیتنقلن خالل فترة التدریب بین 

  .والیتین أمیركیتین ھما كالیفورنیا وواشنطن العاصمة

  ٥:صدستور ال
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  اتحاد الجامعات العربیة یشارك في مؤتمر التعلیم العالي والالجئین ببیروت
   
  

شارك االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان في مؤتمر التعلیم 
التعلیم العالي "العالي والالجئین في منطقة البحر المتوسط، الذي عقد في بیروت تحت عنوان 

  .وعربیة واجنبیة، بمشاركة محلیة "استثمار في المستقبل
  

وقدم ابو عرابي، بحضور وزیر التعلیم العالي اللبناني مروان حماده ورئیسة بعثة االتحاد االوروبي 
في لبنان كریستینا السن، عرضا حول الالجئین في المنطقة، مؤكدا ان المجتمعات العربیة، وخاصة 

  .اء موجات النازحین والالجئیناالردن ولبنان، تتحمل العدید من الضغوط االنسانیة والدولیة جر
  

وتخللت جلسات المؤتمر مناقشات، ترأسھا مدیر برامج المنح للنصف الجنوبي من الكرة االرضیة 
  .للھیئة االلمانیة، حول احتیاجات الطالب الالجئین واالكادیمیین

  
عراقیین ولفت ابو عرابي الى اھمیة وضرورة استیعاب المجتمعات االوروبیة للطالب السوریین وال

  .واللیبیین والیمنیین كمساھمة في تحمل العبء اإلنساني
  

وعلى ھامش المؤتمر، بحث ابو عرابي مع رؤساء الجامعات اللبنانیة الدولیة موضوعات تتعلق 
  .بالتعاون األكادیمي

  ٤:صالدستور 
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  فاقم البطالةالتعلیمیة وی بالمخرجاتفقدان التنسیق بین التربیة والجامعات یضر 
  
  
  

العالقة بین وزارة التربیة والتعلیم والجامعات ان لم تكن مفقودة، فھي ضعیفة، وھذه مسألة تاریخیة 
قدت خطط التعلیم الجامعي واغرقت ولیست جدیدة مستمرة منذ عقود، ونتیجة لغیابھا او ضعفھا ف

سوق العمل بتخصصات اصبحت تسمى راكدة وغیر مطلوبة وتراكمت مئات االالف من طلبات 
التوظیف في دیوان الخدمة المدنیة من قبل الخریجین الجامعیین الذین ینتظرون فرص العمل في 

  .التھمصفوف البطالة الحقیقیة او المقنعة حیث یعملون في غیر تخصصاتھم ومجا
ضعف العالقة بین المؤسسات التعلیمیة بجمیع اطرافھا ادى الى غیاب التنسیق فیما بینھا وھذا نتج 
عنھ غیاب او ضعف التخطیط للمستقبل ووضع الخطط متوسطة وطویلة االجل التي تأخذ بعین 

ات االعتبار حاجة السوق المحلیة للتخصصات المطلوبة وتخفیف التوجھ او توقیفھ نحو التخصص
المشبعة للتخفیف من حجم البطالة في صفوف الخریجین الجامعیین، وھذا ال یمكن ان یتحقق اال 
باتخاذ خطوات واجراءات عملیة تبدأ من صفوف المرحلة الثانویة الثالثة لتحدید توجھات ورغبات 

ي والمشورة وقدرات الطلبة في الدراسات الجامعیة وھذا یعني اجباریة التنسیق والتعاون وتبادل الرأ
بین وزارة التربیة والجامعات من خالل لجنة او مجلس یمثلھا لوضع خطة سنویة الستیعاب الطلبة 
الناجحین الجدد في الثانویة العامة في مختلف الجامعات بعد ان یتم فرزھم مسبقا وفقا للتخصصات 

ما مع خطة وزارة  التي یختارونھا بحسب قدراتھم ورغباتھم قبل التوجیھي، وھذا یتطابق الى حد
  .التربیة والتعلیم في تغییر او تعدیل شكل والیة امتحان الثانویة العامة مستقبال

في العدید من الدول االوروبیة یختار الطلبة تخصصاتھم الجامعیة اعتبارا من السنة االولى في 
دراساتھم على  المرحلة الثانویة، حیث یجري فرز الطلبة الذین یرغبون بالدراسات العلمیة وتتركز

المواد العلمیة الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء وغیرھا وعند النجاح بامتحان الثانویة العامة یذھبون 
لدراسة العلوم الطبیة بانواعھا والصیدلة او الھندسة بمختلف تخصصاتھا، فیما الطلبة الذین یختارون 

دراستھم في المرحلة الثانویة على المواد بسحب رغباتھم وقدراتھم العلوم االدبیة واالنسانیة تتركز 
الخاصة بذلك اي ان اختیار التخصص الدراسي الجامعي یبدأ ویتحدد مبكرا ولیس بعد الحصول على 

  .الثانویة العامة
ومن فوائد ھذا النظام انھ یتم تأسیس الطالب بشكل جید قبل البدء بالدراسة الجامعیة، والتحكم 

زیادة القدرة على التعامل مع حاجة سوق العمل من التخصصات بمخرجات التعلیم الجامعي، و
والخریجین، ووقف تفاقم حدة البطالة وخفض فترة االنتظار والبحث عن العمل، وتجنب االرباك 

  .وحالة االنتظار لنتائج القبول الجامعي التي ال تقل ریبة عن انتظار نتائج الثانویة العامة
علیم والجامعات عملیة تنظیمیة للدراسات الجامعیة ال یمكن االستغناء العالقة بین وزارة التربیة والت

عنھا، مثلما ال یمكن لجھة واحدة ان تقوم بھذا الدور منفردة مھما بلغت قدراتھا وامكاناتھا، وقرار 
تخفیض معدالت القبول لتخصصات الشریعة االسالمیة اخیرا یؤشر على ضرورة وجود مثل ھذه 

لمؤسسات التعلیمیة المدرسیة والجامعیة، حیث تنبھت الجھات المعنیة الى الحاجة العالقة بین جمیع ا
الماسة العددیة والعلمیة والتعلیمیة لخطباء المساجد وتقرر خفض معدالت القبول الجامعي في 
تخصص الشریعة بمعدل عشر درجات مرة واحدة تشجیعا للطلبة على دراسة ھذا التخصص بسبب 

جامعیین في ھذا المجال، ولو كان ھناك تنسیق مسبق بین مؤسسات التعلیم الحاجة للخریجین ال
بمختلف اطرافھا لما وجدت وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة نفسھا في مواجھة ازمة 

  .في نقص عدد خطباء المساجد المؤھلین علمیا وتعلیمیا جامعیا
الوطن بشكل عام تتطلب ترسیخ وتجسید مصلحة المواطن والمؤسسات والوزارات وسوق العمل و

وتجسیر العالقة بین وزارة التربیة والتعلیم المصدر الرئیس والمؤسس للطلبة الجامعیین من جھة، 

  ٨:صالدستور 
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والجامعات منتجة الكفاءات والخبرات والمؤھلین من جھة اخرى تقوم على اسس ومبادئ مدروسة 
اجل تخضع للتطویر والتحسین والتعدیل ضمن خطط تعلیمیة علمیة وعملیة سنویة ومتوسطة وطویلة 

  .بشكل مستمر
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"" طالب أردني درسوا العلوم النوویة في روسیا ١٠٠": روس أتوم  

یات الجامعات الروسیة استقبلت الروسیة الحكومیة للطاقة النوویة، ان كبر) روس اتوم(قالت شركة 
   .ما یزید على مائة من الطالب والخریجین في دراسة الھندسة النوویة

جاء ذلك في بیان للشركة، أمس بمناسبة احتفال قطاع الطاقة النوویة الروسي بالذكرى الثانیة 
  .والسبعین على إدخال الطاقة النوویة للبالد الذي صادف الخمیس الماضي

بشیر خیر لألردن الذي وإن كان حدیث "ووفق البیان، فان التطور الحاصل في التكنولوجیا النوویة 
العھد في خط تاریخھ النووي صمم على جني ثمار التغییر اإلیجابي في كثیر من المجاالت األخرى 

الثانیة وفیما یتعلق باحتفال قطاع الطاقة النوویة الروسي بالذكرى ". وفي حیاة الناس ورفاھھم
ً في  ٣٤الروسیة تعمل على إنشاء ) روس اتوم(والسبعین، قال البیان ان مؤسسة  ً  ١٢مفاعال بلدا

ً "تمتد من فنلندا إلى الصین  لتكون ھي األولى في العالم في تشیید محطات الطاقة النوویة، وعنصرا
ً في الشرق األوسط   ."محوریا

نوویة بأفضل التقانات، بعد أن كانت في الماضي ووفق البیان، تنشأ حالیا المرافق والمؤسسات ال
ً، وكان العلماء یعتمدون فیھا على أدوات بدائیة بسیطة  البعید تنشأ ضمن ظروف بسیطة جدا
وجھدھم اإلبداعي لالختراع وتأسیس العملیات التي یأملون توحیدھا في ھذا القطاع الصناعي

  ٢٢:صالدستور 
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  كامل العجلوني یكتب عن جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ومسیرتھا. د

  
كتور كامل العجلوني كتاب یؤرخ لجامعة الیرموك واحداثھا، والكتاب قبل اكثر من عام صدر للد

بحق یعتبر وثیقة تاریخھ ھامھ لنھضھ وتطور التعلیم العالي في االردن، الذي انتشر في العقود 
  .االخیرة على نطاق واسع، واستفاد منھ كل ابناء المجتمع االردني دون تمیز

العجلوني كتاب جدید عن جامعة العلوم والتكنولوجیا  في االسابیع االخیرة، صدر للدكتور كامل
االردنیة ومسیرتھا وھو ایضا یعتبر وثیقة تاریخیھ تسجل لمن كتبھ، الن التوثیق إلنشاء الجامعات 
االردنیة وتطور التعلیم العالي لم یتم االھتمام الكافي بھ، لكن الدكتور العجلوني ایمانا منھ بأھمیة 

ریخ، جعلھ یفرغ جزءا من وقتھ لیبحث وینقب ویسترجع الذاكرة لیكتب عن تاریخ التوثیق والكتابة للتا
انشاء الجامعات الرسمیة في االردن، وھذه میزة ال یتحلى بھا اال من تمتع بعزیمھ قویھ، واراده 
فوالذیة وایمان كبیر، ان تراكم المعرفة یؤدي الى التقدم والتطور، والدخول بالعلم والمعرفة الى عالم 

  .الحضارة والتقدم في كل المجاالت
یؤكد الدكتور كامل ان انشاء جامعة العلوم والتكنولوجیا لم  یكن بسبب احداث جامعة الیرموك 

التي ذھب ضحیتھا بعض الطالب، بل ان انشاء الجامعة صدر قبل االحداث   ١٩٨٦المؤسفة عام 
مجلس التعلیم العالي في جلستھ حیث قرر  ١٢/٥/١٩٨٦بتاریخ  ٧٥ببضعھ ایام بموجب القرار رقم 

الرابعة والعشرین انشاء جامعة في المقر الدائم لجامعة الیرموك باسم جامعة العلوم والتكنولوجیا 
االردنیة، وھذا یعني ان دراسات مسبقھ سبقت ھذا القرار استمرت لعدة شھور حتى استقرار الراي 

  .على انشاء الجامعة
التكنولوجیا كانت في غایة الصعوبة، بسبب عدم إنھاء االبنیة بدایة العمل في جامعة العلوم و 

المخصصة للجامعة و الكلیات المختلفة و لعدم وجود موازنة للجامعة تصرف منھا على المتطلبات 
الضروریة للعمل، كما ان الكوادر اإلداریة و المالیة و الفنیة لم تكن متوفرة لتقوم ألداء العمل 

امعة، تم اختیار الرئیس بإرادة ملكیة سامیة وحده، و علیھ ان یمأل الفراغ الضروري لما تحتاجھ الج
و خصص مكتب في رئاسة جامعة الیرموك منھ بدأ . الحاصل في المجاالت المطلوبة في ذلك الوقت 

العمل وبدأ اجراء االتصاالت مع الشخصیات العامة العاملة في مجال التعلیم في الجامعات 
مواقع اداریة و مالیة و فنیة في الجامعة الجدیدة الولیدة جامعة العلوم و  الستقطابھا للعمل في

التكنولوجیا، و قد لبى نداء الواجب معظم الكفاءات التي اتصل بھا الدكتور كامل العجلوني للعمل معھ 
  .في كلیات ما زالت ابنیتھا فارغة من االثاث إال من االتربة و الرمل و مخلفات البناء

العمل في جامعة العلوم و التكنولوجیا صعبة غایة في الصعوبة لكن االدارة القویة و  كانت بدایة
العزیمة الصلبة، و العمل المتواصل استطاع ان یتغلب على الصعوبات، وبدأ العمل في انجاز ابنیة 
الكلیات و قاعات المحاضرات، والمطاعم، ومكاتب االدارة المختلفة تتھیأ الستقبال الطالب في 

كلیات المختلفة لكلیات الطب و الھندسة و طب االسنان و الزراعة و غیرھا من كلیات تتھیأ ال
الستقبال الطالب وبالفعل بدأ تنظیف الطرقات و الشوارع من االتربة و مخلفات البناء على نطاق 
واسع و بدأت االشجار تنمو على مساحات واسعة من ارض الجامعة التي قدرت بحوالي اثنتي عشرة 
الف دونم من االرض على اطراف الصحراء، و اصبحت جامعة العلوم و التكنولوجیا جامعة كبیرة 
و قویة یشار لھا بالبنان و صار لھا سمعة محلیة و عالمیة على نطاق واسع، رغم ان كثیرین كانوا 

  ١٦:صالدستور 

 مقاالت
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ب ذلل كل یشكون في امكانیة نجاح ھذه الجامعة لكن االرادة الصلبة و االنتماء الصادق للوطن و الشع
  .الصعوبات، وتخطى كل العقبات

  قصة مستشفى الملك المؤسس عبدهللا االول
في كتاب جامعة العلوم و التكنولوجیا و مسیرتھا یتحدث الدكتور كامل العجلوني بإسھاب عن 
االسباب الموجبة إلنشاء مستشفى الملك المؤسس و العقبات و المعارضة الشدیدة من بعض 

ا المشروع الصحي الكبیر، ھذه المعارضة إن دلت على شيء فإنما تدل على السیاسیین إلنشاء ھذ
  .عقم الفكر السیاسي لدى الكثیر ممن یصلون الى منصب وزیر وربما رئیس وزراء 

معلوم ان شمال االردن وحاضرتھ مدینة اربد یشكل ثلث سكان المملكة إن لم یكن اكثر، و ان نسبة 
عمان عالیة جدا و تكلف المواطن اعباء مالیة عالیة في غنى عنھا، المرضى الذین یذھبون للعالج في 

لذلك فإن إنشاء مستشفى كبیر بحجم جامعة العلوم یستوعب كل حاالت المرضى التي یتعرض لھا 
االنسان اصبح ضرورة ماسة في اربد في جامعة العلوم و التكنولوجیا لكن ھذا المشروع تعرض 

ب القرار في ذلك الوقت دون ان یذكر اسباب وجیھة لھذه لمعوقات كثیرة من قبل بعض اصحا
المعارضة، ربما كانت الجھویة سببا رئیسا لھذه المعارضة دون ان تكون لدى المعارضة نظرة 
وطنیة شاملة بعضھم تذرع ان الكلفة المالیة عالیة، و بعضھم ذكر ان البناء یجب ان یكون افقیا و 

مستشفیات العالم ان المستشفیات تكون ذات بناء عامودي ال  لیس عامودیا، مع ان االصل في معظم
افقي، ولوال ارادة رئیس جامعة العلوم و التكنولوجیا مؤلف الكتاب ألحبط المشروع وخسر ثلث 

  .سكان االردن و اربع محافظات، انشاء مستشفى الملك المؤسس
ل كل االسالیب الشریفة ما یؤسف لھ ان اللوبي المعارض إلنشاء مستشفى الملك المؤسس استعم

وغیر الشریفة إلفشال المشروع لدرجة انھ استقدم بعض الخبراء من اجل ان یذكروا اسبابا لتأخیر 
تنفیذ المشروع، وقد كتب الخبیر التقریر الذي اراده اصحاب اللوبي المعارض ھذا یدل على عدم 

رار لكن اإلرادة الصلبة و النظرة الشاملة لقضایا الوطن و المواطن وضیق افق عند اصحاب الق
العزیمة الماضیة جعلت المستشفى شامخا في بنائھ یتقبل آالف المواطنین یومیا وھذا فخر لألردن و 

  .االردنیین
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  رفع سن التقاعد ضرره أكثر ..مام وزیر التعلیم العالي أ

  
  الخوالدةصدام 

  
قاء من اعضاء مجالس االمناء في الجامعات وھو اسّر لي احد االصد رفع سن التقاعد ضرره أكثر 

یتعلق برفع سن التقاعد ألساتذة الجامعات الى خمسة وسبعین عاما وھو  یحدثني عن مناقشتھم لقرار
خمسة اعوام الى العمر المسموح بھ ألساتذة الجامعات كي یبقوا على راس عملھم  ما یعني اضافة

كان لدیھ بعض المالحظات ضد ھذا القرار لكنھ شعر  انتباھي في حدیث صدیقي انھ واكثر ما لفت
إلبداء مالحظاتھ المعارضة للقرار في ظل وجود عدد من االعضاء في مجلس االمناء ممن  بالخجل

 اعمارھم السبعین وھنا ال بد من االشارة الى مجموعة من النقاط التي یجدر بمن بفكر بتمریر تفوق
التفكیر  ات كافیة عن النفع الذي سیحققھ ھذا القرار وھل تممثل ھكذا قرار ان یتصدى لتقدیم اجاب

لنفسھ فما زلنا في  واول ما تبادر الى الذھن من تساؤل كیف یطلب من احد ان یضع تشریع. بسلبیاتھ
فیھا لمن یمكن لھم  االردن نعاني من قرارات مشابھة تتعلق بعدة مجاالت ترك مجال التشریع

نا عدد ھائل من الشباب من حملة الشھادات االكادیمیة خصوصا من رتبة في بلد .االستفادة من القرار
العلوم االنسانیة وھذا العدد الھائل یشكل عبئا  دكتور في مختلف المجاالت واكثرھا طبعا في المجاالت

التعلیم العالي  ثقیال على المجتمعات فھو من جھة تنحصر امالھ بالحصول على وظیفة في مجاالت
تحدیدا ومن جھة اخرى وصولھ الى ھذه الرتبة العلمیة ال یجعلھ یسعى الى وظائف  وفي الجامعات
العلمیة وال ننسى ما نعیش بھ من تراكمات اجتماعیة ال تجعل صاحب الشھادة العلیا  اقل من درجتھ

ربما ھناك من یقول ان  .التدریس في الجامعات یملك الكثیر من الخیارات إلیجاد فرصة عمل غیر
رار یمثل منفذا لالستفادة من خبرات علمیة وانا اتفق مع ھذا الطرح واعتقد انھ باإلمكان ایجاد ھذا الق

المناسب لالستفادة من الكفاءات العلمیة غیر المتوفرة خصوصا في التخصصات العلمیة  المخرج
لك الخبرات یمكن ان نجد عدة مخارج لالستفادة من ت والتقنیھ الدقیقة وربما االنسانیة وباعتقادي انھ

للجمیع وبطبیعة الحال  بعد بلوغھم سن التقاعد غیر ان ما اقصده ھو ان ال یفتح الباب على مصراعیھ
فان رفد مؤسساتنا العلمیة بخبرات وطاقات شبابیة ودماء وخبرات علمیة جدیدة تواكب روح العصر 

 .مجاالت امر ضروري جداوالمعرفة في ظل حالة التطور الملحوظ والتقدم العلمي في جمیع ال بالفكر
اعرف الكثیر من حملة الشھادات العلمیة من شباب بعمر الزھور یبحثون عن انصاف الفرص لبدء 

الوطنیة الرسمیة والخاصة واعتقد ان ھذا القرار تحدیدا باإلضافة الى  مشوارھم العملي في جامعاتنا
ُتبع في الجامعات تجعل احالم ھؤالء الشباب تت نذكر من تلك . شیئا فشیئا بدداجراءات كثیرة ت

االجراءات مسألة المواد االضافیة فوق نصاب اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعات التي تعطي 
الھیئة التدریسیة فوق نصابھم مقابل اجر مالي اضافي فوق رواتبھم االساسیة وھنا السؤال  اعضاء

حملة الدرجات العلمیة وھم بأعداد كبیرة  االضافیة للشباب من لماذا ال یتم اعطاء الفرصة في المواد
للبناء ورفد سیرتھم الذاتیة  كما اسلفت وربما تمثل ھذه الفرص بدایة طریق وخبرة عملیة تؤھلھم

بخبرات جیده عند التقدیم للفرص المتاحة سواء داخلیا وخارجیا فضال عن كونھا تمثل مصدر دخل 
مسألة الفصول الصیفیة التي تمنح مكافآتھا المالیة  ومن االجراءات ایضا .عنھ بطبیعة الحال یبحثون

مثل المواد االضافیة واضف على ذلك  ألعضاء الھیئات التدریسیة فوق رواتبھم االساسیة ایضا مثلھ
من  البرامج الدولیة وحصتھم من البرامج الموازیة فضال عن كثیر من المزایا التي تمنح لھم، ال یفھم

مة وعلم ومعرفة ھؤالء االساتذة في جامعاتنا بالعكس نحن ندرك تماما قیمتھم ھذا المقال اننا ال نعي قی
ثمة تفاوت بقدر ما تتقاضاه مثل ھذه الخبرات في دول مجاورة ولكن  وعلمھم وندرك ایضا ان

اردنیین بعمر الزھور ینتظرون الفرصة التي  باعتقادي اننا امام مسؤولیة وطنیة تتعلق بمستقبل شباب
جدا  قد یجعل الوصول الیھا في ظل اتخاذ قرار رفع سن التقاعد ألساتذة الجامعات فرصة صعبة

  ١٢:صالرأي 
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وبعیدة المنال االمر الذي سیؤدي الى مزید من مشاكلنا الوطنیة فحلول مشاكل الشباب المقبلین على 
اعتقد ان اي  .لفقر والبطالة تبقى مجرد تنظیر على الورقكلماتنا بمحاربة ا الحیاة اولى واال فان كل

استاذ جامعي سیشعر بقیمة رفض ھذا القرار اذا كان لدیھ ابن في مقتبل العمر یجلس في البیت بینما 
السبعین عاما واكثر الى العمل، نثق بقدرة وزیر التعلیم العالي بإیجاد مخرج غیر رفع  یذھب االب ذو

  .ت الى جیل الشباب الذيسن التقاعد وااللتفا
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 اعالنات

  /٩:الدستور ص/٣٥:ص الرأي
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  نادي الفاروق الغویر –عوض مسلم عوید الضمور  -
  
  عرجان –محمود منیر الشوا  -
  
  ضاحیة االقصى –جمیلة حسن عبدالفتاح جابر  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یلتقي رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي الیوم االثنین مع رئیس مجلس االعیان فیصل الفایز 
قبل ان یبدأ سلسلة لقاءات مع الكتل ) النائبان والمساعدان(واعضاء المكتب الدائم لمجلس االعیان 

اعتبارا من الیوم في  ویشرع الملقي. النیابیة بھدف التشاور حول قانون الضریبة وموازنة العام القادم
اجراء لقاءات مع الكتل النیابیة بغرض وضع النواب بصورة االجراءات االقتصادیة المرتقبة 

  .للحكومة وفي مقدمتھا قانون الضریبة الجدید اضافة الى موازنة العام المقبل
  .نیابیةوستكون فاتحة لقاءات الملقي مع الكتل النیابیة بلقاء یعقد ظھر الیوم مع كتلة وطن ال

  
أن النقابة تتابع مع الحكومة موضوع زیادة » الدستور«أكد نقیب الصحفیین راكان السعایدة لصنارة 
، مشیرا للقاء قریب سیجمعھ بوزیر الدولة %)٢٠٠(نسبة اشتراكات الحكومة بالصحف الیومیة 

  .الصحفيلشؤون اإلعالم الدكتور محمد المومني لھذه الغایة وقضایا أخرى ذات عالقة بالشأن 
  

سة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة عند الساعة العاشرة من صباح یوم غد الثالثاء دراسة تطلق مؤس
بحضور وزیر » اآلثار االقتصادیة لالستثمار في رعایة وتعلیم الطفولة المبكرة في األردن«بعنوان 

  .التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز وذلك في فندق حیاة عمان
  

الدستور ترصد حاالت غش صارخة للمواد «: ت عنوانمؤخرا تح» الدستور«التقریر الذي نشرتھ 
والذي أعده الزمیل محمود كریشان تم تداولھ باھتمام الفت » التموینیة والغذائیة في ظل رقابة خجولة

  .في معظم اإلذاعات والقنوات الفضائیة المحلیة وتسلیط الضوء علیھ مجددا
  

من حشد أكثر من ألف معلمة للمطالبة بتحویل رواتب معلمات المدارس » قم مع المعلم«تمكنت حملة 
  .الخاصة للبنوك

  
أظھرت أرقام الھیئة المستقلة لالنتخاب أن نسبة الفائزات في االنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات 

ھي األعلى حیث وصل ) ٥٠ – ٤١(الخامس عشر من آب الماضي من الفئة العمریة  التي جرت في
  ).وما فوق ٦١(فائزة فیما كان العدد األقل لمن ھن بالفئة العمریة من ) ٢٣١(عددھن 

  
تعقد جمعیة معھد تضامن النساء عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم األحد الثامن من تشرین 

حول النساء األردنیات في المھن » مؤتمر لیلى بقیلي«صحفیا لإلعالن عن األول الجاري مؤتمرا 
  .المالیة والمصرفیة والمحاسبة والتأمین، وذلك ضمن اطار مشروع تمكین النساء نحو القیادة

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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. یلتقي رئیس الوزراء ھاني الملقي الیوم برئیس مجلس األعیان فیصل الفایز وأعضاء المكتب الدائم
وبحسب المعلومات فإن الملقي . یوم سلسلة لقاءات مع الكتل النیابیة، تبدأ بكتلة وطنكما یبدأ الملقي ال

سلسلة اللقاءات . سیبحث في لقاءاتھ مجمل األوضاع، وعلى رأسھا األوضاع االقتصادیة الداخلیة
 من الشھر المقبل، والتي سیدرج على ١٢تأتي استباقا لبدء الدورة العادیة الثانیة لمجلس األمة في 

  .جدول أعمالھا مشروعا الموازنة وضریبة الدخل
  

 وأشار إلى. أمس أنھ باق في منصبھ" الغد"حیدر الزبن . أبلغ مدیر مؤسسة المواصفات والمقاییس د
ا تم تداولھ عن قرب أن رئیس الوزراء ھاني الملقي أبلغھ أمس بأنھ سیبقى بمنصبھ، وذلك بعد أیام مم

تسریب أنباء انتقال الزبن . مغادرتھ المؤسسة للھیئة المستقلة لالنتخاب الستالم منصب أمینھا العام
من منصبھ كان لقي تفاعال واسعا عبر مواقع التواصل االجتماعي، حیث انتقد التوجھ، واتھمت 

  ".المواصفات"بإبعاده من " الرضوخ لمتنفذین"الحكومة بـ
  

أفرج مدعي عام عمان أمس عن الناشط راكان حیاصات، بعد إسقاط النائب دیمة طھبوب لشكواھا 
بحقھ، بدعوى الذم والقدح والتشھیر على خلفیة نشر صورة مركبة وتعلیقات لھ على موقع التواصل 

قبل طھبوب جاء بعد استقبالھا جاھة عشائریة طلبت إسقاط الدعوى من ". فیسبوك"االجتماعي 
یوما بمركز إصالح وتأھیل الجویدة على ذمة  ١٥وكان حیاصات أوقف الخمیس الماضي . الصلح

  .التحقیق بالقضیة
  

ا بطعنات في بطنھ بآلة خالف على موقف سیارة في ماركا تسبب بشجار بین شابین وإصابة أحدھم
أنھ تم إسعاف المصاب إلى المستشفى للعالج، فیما ألقي " الغد"مصدر أمني ذكر لـ. حادة صباح أمس

 .القبض على الطرف اآلخر، وفتح تحقیق بالحادثة

 زواریب الغد
  


