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االول بمنطقة الشرق األوسط وشمال " االردنیة "مركز الدراسات االستراتیجیة في 
  إفریقیا
  

  
  

جاء مركز الدراسات االستراتیجیة في 
الجامعة األردنیة في المرتبة األولى في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في 

ز التصنیف العالمي السنوي لمراك
الدراسات والذي تصدره سنویا جامعة 
بنسلفانیا في الوالیات المتحدة األمیركیة، 

 150كما ظھر ألول مرة في قائمة أھم 
مركزا على مستوى العالم، حیث حاز 

  .عالمیا 133على المرتبة 
  

وقال رئیس الجامعة االردنیة األستاذ 
سمعة عالیة للجامعة األردنیة بشكل الدكتور عزمي محافظة ان المركز سجل بھذا االنجاز الكبیر 

  .خاص واألردن بشكل عام
   

وأضاف محافظھ خالل اللقاء الذي عقد الیوم في مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة 
بحضور رئیس المركز الدكتور موسى شتیوي وأعضاء المركز مع مدیر عام وكالة األنباء األردنیة 

حف الیومیة، ان المركز یتطلع إلى المزید من التعاون مع وسائل اإلعالم ورؤساء تحریر الص) بترا(
  .المحلیة والعربیة والدولیة

   
بدوره أشار شتیوي الى ان تقریر جامعة بنسلفانیا یصنف مراكز الدراسات مرتبة في أھمیتھا استنادا 

العلمي، والتأثیر في إلى مجموعة من المؤشرات، اھمھا إدارة وتنظیم الموارد، واإلنتاج الفكري و
السیاسات واالتجاھات والجدل الوطني حولھا، ویعرضھا مرتبة على مستوى العالم وحسب األقالیم 

  .الجغرافیة والحقول الموضوعیة للعمل واإلنتاج على المستوى العالمي
   

 مركز دراسات في العالم، وظھر المركز) 6846(وأوضح ان التقریر اشتمل على تصنیف تقییمي لـ 
من ) 133(للمرة األولى في قائمة المراكز األكثر أھمیة على مستوى العالم، حیث جاء في المرتبة 

  .مركزا) 150(بین أھم 
   

وحاز مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة على المرتبة األولى في الشرق األوسط 
  .یا وإیرانوشمال أفریقیا، ویشمل اإلقلیم الدول العربیة وإسرائیل وترك

   

 أخبار الجامعة 

                   26/1/2017    الجمعة                                                          1الغد ص  -4الدستور ص  -2الرأي ص   -بترا
                                              28/1/2017مواقع               السبت                                                   - طلبة نیوز -أخبار األردنیة - 3الدیار ص 
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 2015وجاء المركز بطبیعة الحال المركز األول عربیا وأردنیا، وقد جاء المركز في العام الماضي
في إقلیم الشرق األوسط ) 10(في المرتبة  2014عربیا وكان في عام ) 3(إقلیمیا و) 6(في المرتبة 

 ً   .والثالث عربیا
مركزا في الشرق األوسط ) 75(مة أھم مركزا أردنیا وقد ورد منھا في قائ) 21(وشمل التقریر 

  ).32(ومركز القدس للدراسات ) 31(وشمال أفریقیا منتدى الفكر العربي 
   

أوروبا ) 774(أمریكا الوسطى والجنوبیة ) مركزا 1262(وكانت األقالیم في التصنیف ھي آسیا 
جنوب الصحراء أفریقیا ) 1931(أمریكا الشمالیة ) 398(الشرق األوسط وشمال أفریقیا ) 1770(
  ).96(أوقیانوسیا ) 615(
   

كما یصنف التقریر مراكز الدراسات حسب مجموعة من الحقول والمؤشرات الموضوعیة، وھي 
الدفاع واألمن الوطني، والسیاسات االقتصادیة، والتعلیم، والطاقة، والبیئة، والسیاسة الخارجیة 

صاد الدولي، والعلوم والتكنولوجیا، والسیاسات والعالقات الدولیة، والصحة، التنمیة الدولیة، واالقت
  .رشید والشفافیةاالجتماعیة، والحكم ال
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UJ’s Centre for Strategic Studies ranked top think-tank in 

region 
  
The Centre for Strategic Studies (CSS) at the University of Jordan (UJ) was 
ranked first among research centres and think tanks in the region, according 
to an international report. 

The Global Go To Think Tank Index Report, released annually by the Think 
Tank and Civil Societies Programme at the University of Pennsylvania, has 
ranked the CSS 133rd among the top 150 centres, selected from 6,846 
centres worldwide. 

Last year, the CSS ranked sixth regionally, while in 2014 it ranked 10th, said 
CSS Director Musa Shteiwi at the launch of the report on Thursday. 
The report classifies research centres into global, regional and thematic 
rankings according to criteria which include managing and organising 
resources, intellectual and scientific production, influence on policies and 
trends, and national attitudes towards them . 

Regionally, Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies (Egypt) 
came in second place, while the Institute for Natural Security Studies (Israel) 
came third, followed by Carnegie Middle East Centre (Lebanon), Al Jazeera 

Centre for Studies and Brookings Doha Centre (both in Qatar.( 
Two other Jordanian research centres are in the top 75 research centres in the 
region: the Arab Thought Forum (31) and Al Quds Centre for Political 

Studies (32.( 
Globally, the Brookings Institution (the US) ranked first, while Chatham 
House (the UK) came second, followed by the French Institute of 
International Relations (France) and the International Peace Institute (the 

US.( 
Meanwhile, the CSS was ranked 53rd internationally in the specific field of 
defence and national security studies, compared to 60th place in 2015. 

In addition, the CSS ranked 43rd internationally regarding foreign policy 
and international affairs, advancing five places from 2015. 
Commenting on the results, Shteiwi said study centres have gained 
increasing importance given their role in providing decision makers and 
planners with surveys and polls on political, economic and social issues, as 
well as reviewing policies and plans. 
He added that the CSS has proven that national institutions can succeed by 
utilising available resources, adding that the centre also pays attention to 
building multiple local, regional and international partnerships. 

              28/1/2017-27السبت                                    - الجمعة                                             2ص /الجوردان تایمز  
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This year, the centre will begin developing a diploma programme in refugee 
studies and will increase scholarships for PhD students. In addition, the CSS 
is currently working on Jordan’s 2030 scenarios, Shteiwi noted. 
For his part, UJ President Azmi Mahafza said the university will continue 
supporting the centre, highlighting the first-place ranking on the regional 
level as a national accomplishment. 

He also emphasised the need to sustain current efforts in order to achieve 
higher international rankings in the coming years.  
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  تأجیل بدء دوام یوم غد األحد حتى التاسعة صباحا": األردنیة"
  
 

تأجیل بدء دوام یوم  قرر رئیس الجامعة األردنیة
غد األحد حتى التاسعة صباحا استنادا الى بالغ 
دولة رئیس الوزراء لتأجیل دوام الوزارات 

  .والمؤسسسات الحكومیة
   

واستثنى القرار الوحدات والدوائر التي تقتضي 
طبیعة دوامھا غیر ذلك، فتنسق دوامھا مع اداراتھا 

  .المباشرة
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

                                              29/1/2017            األحد                                                                                        أخبار األردنیة
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  ألف طالب على الفصل الثاني 32.6الجامعات تنسب بقبول 
  
  
  

) 32618(نسبت الجامعات الرسمیة بقبول 
طالبا وطالبة على الفصل الدراسي الثاني من 

، المخصصة 2017-2016العام الجامعي 
لخریجي الدورة الشتویة من امتحان الثانویة 

على البرنامج ) 20155(العامة، منھم 
  .على البرنامج الموازي) 12463(العادي و

  
وأظھرت معلومات  ان جامعة الیرموك 
نسبت بقبول عدد طلبة في البرنامج الموازي 
اكثر من ضعفھ في البرنامج العادي، في 

التزموا بالنسبة التي ) العلوم والتكنولوجیا، ال البیت، الطفیلة التقنیة(حین ان ھنالك ثالثة جامعات 
  . تحددھا اسس القبول

  
شترط اسس القبول في البند الحادي عشر منھ على ان ال یتجاوز عدد الطلبة المقبولین في وت

  .من نسبة الطلبة المقبولین في البرامج العادیة%) 30(تخصصات الجامعة في البرامج الموازي عن 
طالبا على الفصل الثاني منھم ) 5735(وبحسب المصادر ، فقد نسبت الجامعة االردنیة بقبول 

  .في فرع الجامعة بالعقبة) 1050(
  

في ) 2145(طالبا في البرنامج العادي و) 2540(بقبول » االردنیة«وبحسب احصائیات، فقد نسبت 
في البرنامج العادي لفرع العقبة ) 630(البرنامج الموازي، في مركزھا الرئیس، بینما نسبت بقبول 

  .على الموازي) 420(و
  

طالبا في البرنامج ) 450(نسب للقبول فیھا على البرنامج العادي اما بالنسبة لجامعة الیرموك، فقد 
) 475(في العادي و) 1275(اما العلوم والتكنولوجیا نسبت بقبول . في الموازي) 1200(العادي و

  .في الموازي) 1065(في البرنامج العادي و) 1520(اما مؤتة نسبت بقبول . في الموازي
  

في ) 1170(طالبا على البرنامج العادي مقابل ) 2520(بقبول اما الجامعة الھاشمیة، فقد نسبت 
في البرنامج ) 609(في البرنامج العادي و) 1850(الموازي، اما جامعة ال البیت نسبت بقبول 

) 120(طالبا في البرنامج العادي، بما فیھا ) 4645(اما البلقاء التطبیقیة فقد نسبت بقبول . الموازي
  .في البرنامج الموازي) 3135(حسین بن عبدهللا الثاني للحمایة المدنیة وطالبا الكادیمیة االمیر 

 شؤون وطن وتعلیم عالي 

                                              29/1/2017وز                                            األحد                                             طلبة نی -1الرأي ص 
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في ) 1740(طالبا في البرنامج العادي و) 3045(اما جامعة الحسین بن طالل، فقد نسبت بقبول 
  .في الموازي) 504(في العادي ) 1680(البرنامج الموازي اما الطفیلة التقنیة، فقد نسبت بقبول 

  
  .االردنیة یكون مباشر ولیس ضمن قائمة القبول الموحد -بول في الجامعة االلمانیةیشار الى ان الق

  
وبحسب القبول السنوي لخریجي الدورة الشتویة، فإن یكون مشروط بتحقیق الحد االدنى لمعدل 
القبول التنافسي على الفصل االول على مستوى التخصصات، الى جانب انھ ال یخصص مقاعد في 

  .ة التي یكون نظام الدراسة فیھا سنویاالتخصصات الطبی
  

وعلیھ، فإن عملیات االشتراط، قد تحد من امكانیة القبول للطلبة في بعض التخصصات الرتباطھا 
بمعدالت القبول على الفصل االول، االمر الذي استغلتھ الجامعات لصالح القبول في البرامج 

  .ى القبول في البرنامج العاديالموازیة، التي ال یشترط للقبول ضمنھا ما یشترط عل
  

یذكر ان تحدید عدد الذین سیقبلون في الجامعات من صالحیة مجلس التعلیم العالي في ضوء تنسیب 
الجامعات، إذ ینتظر ان یناقش المجلس في جلساتھ المقبلة تنسیبات الجامعات واتخاذ قرار بعدد الطلبة 

  .المسموح بقبولھم على الفصل الثاني
  

التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في تصریحات صحفیة في وقت  وأعلن وزیر
سابق عن توجھات لتخفیض عدد الطلبة المقبولین في تخصصات راكدة ومشبعة وزیادة عدد الطلبة 
المقبولین في تخصصات تقنیة على مستوى الدبلوم، الى جانب التخفیض التدریجي للقبول الجامعي 

  .سنویا لیتم الغاء قائمة التجسیر بعد اربع سنوات%) 5(مة التجسیر بنسبة من خالل قائ
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  حیال حقوق اإلنسان) التعلیم العالي(إجراءات 
  

أعلن المنسق العام الحكومي لحقوق اإلنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من اإلجراءات 
عالي والبحث العلمي فیما یتعلق بكافة محاور التشریعات والسیاسات التي قامت بھا وزارة التعلیم ال

  .والممارسات الداعمة لتعزیز وتطویر منظومة حقوق اإلنسان
  

ان الحكومة تعمل على تطویر وتعزیز منظومة حقوق اإلنسان، ضمن ) بترا(واضاف في تصریح لـ 
الھیئات، وعرضھا امام الرأي آلیات عمل وبرامج محددة ومنظمة لجمیع الوزارات والمؤسسات و

العام المحلي والدولي، بتقاریر دوریة منتظمة تبین حالة حقوق اإلنسان في المملكة والتقدم المحرز 
  . فیھا

  
واشار الى ان ھذه التقاریر تعتبر نموذجا لتقدیم معلومات تخص عمل الوزارات والمؤسسات 

مستوى الرسمي ومدى االنجاز والتقدم والدوائر الرسمیة، بخصوص واقع حقوق اإلنسان على ال
  .المحرز من جانب الحكومة

  
وقال ان الوزارة قامت في مجال التشریعات بمراجعة حزمة التشریعات الناظمة لقطاع التعلیم العالي 
واشراك الجامعات ومجالس الطلبة، واقتراح التعدیالت على قانوني التعلیم العالي والبحث العلمي 

ة من خالل اصدار نظام ممارسة العمل االكادیمي في الجامعات، حیث تم تعدیل والجامعات األردنی
مشروع نظام ممارسة العمل االكادیمي في مؤسسات التعلیم العالي وسیتم السیر بإجراءات إقراره 

  .حسب األصول
  

دید واضاف انھ تم منح مجلس العمداء في الجامعات صالحیة قبول الطلبة ونقلھم ومعادلة موادھم وتح
الفترة الزمنیة لمنح الدرجة العلمیة، مثلما تم اصدار قرار من مجلس التعلیم العالي یعید الصالحیات 

  .الى مجالس عمداء الجامعات أواخر العام الماضي ونظام مساءلة وتقییم القیادات األكادیمیة
  

معاییر االعتماد الخاص وفي مجال جودة التعلیم العالي، بین انھ تم اخضاع كافة البرامج االكادیمیة ل
المقرة، وصدور قرار من مجلس التعلیم العالي بأن تكون برامج الدكتوراة التي یستحدثھا المجلس 
برامج وطنیة مشتركة واعادة عدد كبیر من طلبات االستحداث للتخصصات المقدمة من الجامعات 

ً على جودة ومخرجات التعلیم  لعدم مالءمة أعضاء الھیئة التدریسیة للتخصصات المطلوبة حفاظا
العالي والبرامج االكادیمیة وتعدیل مشروع نظام ممارسة العمل االكادیمي في مؤسسات التعلیم 
العالي والسیر بإجراءات إقراره حسب األصول وتعدیل مشروع نظام المساءلة وتقییم القیادات 

  .ألصولاالكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي والسیر بإجراءات إقراره حسب ا
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  توجھ لتعدیل نظام إجازات التفرغ واإلعارة
  

  سنوات 8التعدیل المرتقب یوحد أنظمة الجامعات ویرفع المدة إلى 
  

  
یجري مجلس التعلیم العالي في جلستھ الخمیس المقبل تعدیال على نظام إجازات  -تیسیر نعیمات

یئة التدریسیة في الجامعات والذین التفرغ العلمي واإلعارة واإلجازة بدون راتب ألعضاء الھ
وفق ما رجح وزیر  6او  5أعوام بدال من  8یحصلون على فرص عمل خارج البالد تصل مدتھا الى 

  .التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس المجلس الدكتور عادل الطویسي
ا بموجبھ لكل جامعة رسمیة نظامھا الخاص بھذا الشأن تمنح بعضھ"ان " الغد"وبین الطویسي لـ 

أعوام تتضمن اجازة  6فرصة لعضو ھیئة التدریس بالعمل خارج البالد لمدة خمسة أعوام، واخرى 
  ".التفرغ العلمي واالعارة واالجازة بدون راتب

واشار الى ان مجلس التعلیم العالي وألسباب اقتصادیة وإلعطاء ھیئة التدریس فرصة لتحسین 
میع الجامعات الرسمیة لتصل مدة عمل عضو ھیئة سیضع نظاما یشمل ج"احوالھم المعیشیة 

، موضحا ان عدم زیادة المدة ألكثر من ذلك ھو "أعوام كحد اقصى 8التدریس في الخارج الى 
  ".للحیلولة دون تفریغ الجامعات االردنیة من الكفاءات"

لألساتذة  الى ذلك قال الطویسي ان مجلس التعلیم العالي اعتذر عن عدم تلبیة طلب التجمع الوطني
، "تشكیل لجنة خاصة لترقیة العاملین في ھذه الجامعات"االردنیین العاملین في جامعات االغتراب 

نظاما خاصا في الترقیة یمكن من خاللھ ان یحصل عضو الھیئة "موضحا ان لكل جامعة في العالم 
  ".التدریسیة في حال تلبیة شروطھ الحصول على الترقیة في حال كان على كادرھا

وأضاف، أما اذا كان عضو ھیئة التدریس على كادر احدى الجامعات االردنیة وفي اجازة تفرغ 
علمي او بدون راتب او اعارة فینطبق علیھ نظام الترقیة الخاص بالجامعة االردنیة، مؤكدا ان 

  ".الترقیة لیست من صالحیات مجلس التعلیم العالي"
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  ل واقع وآفاق النقد الحضاري في الوطن العربيتأتمر حو» فیالدلفیا«

  
  

: تنظم جامعة فیالدلفیا المؤتمر الدولي السنوي لكلیة اآلداب والفنون المقبل تحت عنوان -نضال برقان
، وذلك ما بین الحادي عشر والثالث عشر من شھر »واقع وآفاق النقد الحضاري في الوطن العربي«

  .نیسان المقبل
  

انھ حرًصا من الجامعة على مواكبة اإلیقاع المتسارع : ة الدكتور معتز الشیخ سالموقال رئیس الجامع
ا من  ً م كلیة اآلداب والفنون مؤتمرھا الدولي الواحد والعشرین المقبل، انطالق ِّ في المنطقة فسوف تنظ

  .استشعار الحاجة الماسة للقیام بتشخیص حقائق النقد الحضاري وعوائقھ وآفاقھ
  

اختیار موضوعات المؤتمر رغبة في تحلیل ھذه األنساق ونقدھا جذریًا؛ فكریًا  وأضاف انھ جرى
وسیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا وإعالمیًا وأدبیًا وفنیًا، في ضوء التحّوالت التي آلت إلیھا أحوال 

  .المجتمعات العربیة في العقود القلیلة الماضیة
  

ِّمة، بأن ومن جھتھ، نّوه الدكتور غسان عبد الخالق، عمی د كلیة اآلداب والفنون ورئیس اللجنة المنظ
المؤتمر الذي وافق المفكر العربي الدكتور فھمي جدعان على أن یكون المتحدث الرئیس فیھ، 

/ الثقافي، مالمح النقد الحضاري/ اإلطار النظري الفلسفي للنقد الحضاري: سیقارب سبعة محاور ھي
الثقافي في الفكر العربي المعاصر، / ، مالمح النقد الحضاريالثقافي في الموروث العربي اإلسالمي

الثقافي في الخطاب / الثقافي في الواقع العربي، مالمح النقد الحضاري/ معّوقات النقد الحضاري
الثقافي في خطاب االستشراق، ومالمح النقد / النسوي العربي المعاصر، مالمح النقد الحضاري

  .لفنيالثقافي في الخطاب ا/ الحضاري
  

ًا  وتتكّون اللجنة المنظمة للمؤتمر من الدكتور غسان عبد الخالق رئیًسا، والدكتور عمر الكفاوین أمین
الدكتور محمد عبد العال، والدكتور خلیل نوفل، والدكتور فیصل العمري، والدكتور : للسر، وكل من

  .موفق أبو حمود، والدكتورة لینة عاشور، والدكتور أمجد الزعبي أعضاء
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  الھیاجنة یدعو لربط مخرجات التعلیم باحتیاجات السوق

  
دعا رئیس نقابة تجار ومنتجي االثاث شرف الھیاجنة لربط مخرجات التعلیم باحتیاجات السوق والى 
تعزیز التعلیم المھني من حیث اعادة النظر بمناھجھ واسس القبول لاللتحاق بھ، مشیرا لدراسة اعدتھا 

  .ورفعتھا لوزارة العمل لتدریب العمالة األردنیة واحاللھا مكان الوافدةالنقابة 
ملیون دینار  80وأشاد الھیاجنة بالتوجھات االقتصادیة للحكومة خاصة فیما یتعلق بتخصیص مبلغ 

للتشغیل، داعیا في بیان صحفي أمس الى االبتعاد عن عشوائیة االقراض وضرورة وجود مرشدین 
ختصاص یستندون الى دراسات جدوى اقتصادیة لتوجیھ الشباب الراغبین ومرجعیات من ذوي اال

  .باالقتراض من األموال المخصصة للمشروع
وأوضح أن مراكز التدریب بالمملكة جیدة ومناسبة من حیث المواقع والنجھیزات ولكن الخلل یكمن 

  .في عدم قدرتھا على استقطاب مدربین من ذوي الكفاءة جراء تدني الرواتب
ما دعا الى التشاركیة في رسم السیاسات المتعلقة بمعالجة البطالة فیما بین الجھات الحكومیة ك

  )بترا(- .المختصة من جھة ونقابات اصحاب األعمال وغرف الصناعة والتجارة من جھة اخرى
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  في بروكسل" كرسي محمود درویش"تدشین 
  

  
كرسي "العاصمة البلجیكیة بروكسل مساء أمس األربعاء حفل تدشین شھد قصر الفنون الجمیلة في 

محمود درویش الجامعي والثقافي، وذلك تخلیدا لألثر الشعري والفكري للشاعر الراحل الذي تجاوز 
  .انتماءه الفلسطیني وعبر عن العقل اإلنساني وتفاعلھ مع الظلم واالحتالل والسالم

  
وشراكة مع أكادیمیة الفنون " بروكسل-والونیا"درة من فدرالیة وخالل ذلك التكریم الذي جاء بمبا

الجمیلة وجامعة بروكسل الحّرة وجامعة لوفان الكاثولیكیة، تحدث عدد من أصدقاء ورفقاء درویش 
  .عن سیرتھ وإسھاماتھ في المنتج الثقافي العالمي حسب الجزیرة نت) 1941-2008(
  

أكثر من رمز ثقافي "إن الشاعر الراحل یمثل  -ر نشرأبرز أصدقاء درویش وصاحب دا- وقال أندي 
وسیاسي لشعب كامل آمن بدور الثقافة، وخاصة الشعر، في تحقیق أھداف التحرر والتعبیر عن 

  ".الوجود
  

درویش یُنظر إلیھ على أنھ شاعر القضیة الفلسطینیة، وھو فعال كذلك، لكنھ الیوم "وأضاف فلتیر أن 
، ما أوصل شعره إلى العالمیة، وھو ما )العشرین(د أبرز شعراء القرن یتجاوز ھذه الصفة لیكون أح

  ".نقرأه الیوم في أفكاره التي صدح بھا منذ سنوات إبداعھ األولى
  

  جائزة درویش
نشئ  ُ ، استجابة لمبادرة رودي دیموت رئیس فیدرالیة 2016سنة " كرسي محمود درویش"وأ

یة الفلسطینیة، وذلك بھدف تخلید األثر الشعري ، المعروف بمناصرتھ للقض"بروكسیل –والونیا"
ُرِجمت أعمالھ التي تضّم عشرین مجموعة شعریة و كتب نثریة إلى  7والفكري لدرویش، الذي ت

  .حوالي أربعین لغة
  

ویقترح ھذا الكرسي إقامة ندوات وأنشطة أكادیمیة أخرى تشجع على وضع الرسائل واألطروحات 
دوریات الثقافیة المخصصة لتحفیز األوساط الطالبیة ودوائر البحث الجامعیة والترجمات وإعداد ال

  .العلمیة
  

" محمود درویش"سیطلق جائزة " كرسي محمود درویش"وتم اإلعالن خالل حفل التدشین أن 
  .الدولیة، التي سوف تخصص إلحدى رسائل الماجستیر أو أطروحات الدكتوراه

  
محمود "ول مسیرة درویش وعرض للفیلم القصیر وشھد الحفل تنظیم مائدة مستدیرة وشھادات ح

لسیمون بیتون، إضافة لحفل موسیقي، فضال عن عرض ألعمال الفنان " خطاب طلیطلة: درویش
  .التشكیلي إرنست بینیون إرنست، التي تتناول عالم محمود درویش
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  ’’تحدِّي األعمال’’طالبا من مختلف مدارس األردن ببرنامج  956مشاركة 
  
  
 ّ بالتعاون مع السفارة البریطانیة خالل الفصل الدراسي “ تحدِّي األعمال”ذت مؤّسسة إنجاز برنامج نف

مدرسة ) 21(طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع موزعین على ) 956(األول لھذا العام بمشاركة 
لتعلیم في وسط شمال وجنوب المملكة، ضمن الشراكة االستراتیجیة بین إنجاز ووزارة التربیة وا

  .لتنفیذ برامجھا في مدارس المملكة
  

ھذا البرنامج مع مؤّسسة إنجاز یرتكز على حصول ”: وقالت نائبة السفیر البریطاني لورا دوبان
الجیل القادم على فرصة بناء قادة، وتوجیھھم للقطاع الخاص والتفكیر في القضایا التجاریة، التي 

  .“في المستقبل وخلق فرص عملسوف تساعدھم على تعزیز االقتصاد األردني 
  

ّذه إنجاز في : وبیّنت الرئیس التنفیذي لمؤسَّسة إنجاز دیمة البیبي ُنف أن برنامج تحدِّي األعمال الذي ت
األردن بالتعاون مع السفارة البریطانیة یساعد الطلبة على تقدیم أفكارھم بطریقة جدیدة من خالل 

 ً   .على فكرة إنشاء األعمال الریادیةاستخدام التكنولوجیا في التعلیم، مرتكزا
  

وأضافت بیبي أن البرنامج الموجھ لطلبة المدارس یتضّمن تدریبات متخّصصة في إدارة المشاریع 
بین بھدف تعریف الطلبة على المفاھیم األساسیّة في عالم ریادة  عین مؤھَّلین ومدرَّ بمساعدة متطوِّ

ً من األعمال، وكیفیَّة بناء االستراتیجیات الفّعال ع الطلبة على ممارسة ھذه المفاھیم عملیّا ة، ویشجِّ
  .خالل تطبیق لعبة محاكاة تفاعلیّة على الحاسوب

  
وأشارت البیبي أن المشاریع واألفكار الریادیَّة الناتجھ عن البرنامج ستشارك بمسابقة إنجاز الوطنیة 

یادة على مستوى المدارس، حیث تمنح المسابقة الفرصة للطلبة ب عرض مشاریعھم وشركاتھم أمام للرِّ
  .لجنة من الحكام المستقلین بھدف تقییمھا واالستفادة من التغذیة الراجعة

  
كبرنامج وطنّي یُعنى بتحفیز وإعداد الّشباب  1999یُذكر أن مؤّسسة إنجاز بدأت أعمالھا العام 

لتصبح  2001قت العام لیصبحوا أعضاء فاعلین في مجتمعھم وینجحوا في مسیرتھم المھنیّة ، ثمَّ انطل
َّة غیر ھادفة للربح   .مؤّسسة أردنیَّة مستقل

  
واستفاد حتى الیوم من برامج المؤسَّسة أكثر من ملیون ونصف طالب وطالبة في جمیع محافظات 
عي إنجاز ومن خالل الشراكة مع القطاع الخاص والعام وقطاع  المملكة من خالل شبكة متطوِّ

  .المجتمع المدني
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  تواصل التحضیرات إلقامة ماراثون فلسطین الدولي في نسختھ الخامسة
  

تواصل اللجنة األولمبیة الفلسطینیة، تحضیراتھا واستعداداتھا، القامة ماراثون فلسطین الدولي في 
) مارس( نسختھ الخامسة، والذي ستحتضنھ مدینة بیت لحم، یوم الحادي والثالثین من شھر آذار 

ة دولیة وعربیة ومحلیة ممیزة، بعدما شھدت النسخ األربع الماضیة نجاحا ممیزا المقبل، وسط مشارك
  . واقباال كبیرا، كما یشھد السباق مشاركة أردنیة واسعة في مختلف الفئات

كم، فقد  10و 20و 42ویحتوي الماراثون في نسختھ الحالیة على عّدة سباقات، إضافة إلى سباقات 
، إضافة إلى تواجد سباق مّجاني لذوي )سباق العائلة ( كم  2لمسافات تّم إدخال سباق خاص باألسرة 

  .االحتیاجات الخاصة
ّى في الماراثون أجمل الصور في یوم ریاضي بامتیاز یتزامن مع ذكرى یوم األرض، من  وتتجل
خالل مسار ممیز یخوضھ الماراثون في شوارع مدینة بیت لحم، یبدأ من ساحة المھد ثم مسجد بالل 

باح بمشھد یعكس التجانس والترابط الدیني اإلسالمي المسیحي، مرورا بمخیم عایدة لالجئین بن ر
ورمزیة مفتاح العودة وجدار الفصل العنصري القائم على األرض الفلسطینیة، في سبیل إیصال 
رسالة واضحة للعالم اجمع وبمشاركة عدائین أجانب، بضرورة تأكید حق اإلنسان في إطار البدء 

ي الستقبال الماراثون، فقد تم تخصیص مراكز لبیع كوبونات المشاركة بالماراثون في مختلف الفعل
، بھدف الوصول إلى 48مدن الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس وقطاع غزة وقریبا في أراضي الـ 

ذ أكبر عدد ممكن من الفلسطینیین، في سبیل رفع نسبة المشاركة عما كانت علیھ في العام الماضي إ
ً  1000عّداء منھم  4300وصلت حینھا إلى    .مشارك أجنبي تقریبا

من نقاط " الكوبون"وفتحت اللجنة باب التسجیل للمشاركة في سباقات الماراثون، من خالل شراء 
ّالع علیھا من خالل  البیع المعتمدة في مراكز ووكالء شركة مدى لإلنترنت، والتي باإلمكان اإلط

، وحددت اللجنة یوم www.palestinemarathon.orgبیة للماراثون الصفحة اإللكترونیة العر
  . المقبل موعدا لغلق باب التسجیل في الحدث الریاضي السیاحي) مارس(السادس عشر من شھر آذار 

 2013وشھد الماراثون تطورا ملحوظا عاما بعد آخر، من خالل ازدیاد عدد المشاركین، فبدأ العام 
 4000ءة تقریبا، حتى وصل في النسخة الرابعة الماضیة إلى أكثر من عّداء وعّدا 600بمشاركة 

  .مشارك من كال الجنسین، وبازدیاد ملحوظ بمشاركة المرأة في مختلف السباقات
وتعمل اللجنة األولمبیة الفلسطینیة بجد، في سبیل تھیئة األجواء إلنجاز الماراثون بحفل كرنفالي، 

 ّ   .یة والترفیھیة للكبار والصغار في أجواء عائلیة یتخللھ العدید من النشاطات الفن
ھذا الماراثون "وقال رئیس اتحاد الكرة واللجنة األولمبیة جبریل الرجوب في حدیث صحفي، إن 

وسیلة نضالیة لشرح المضایقات التي یمارسھا االحتالل على حریة الشعب الفلسطیني في التنقل، 
  ".ي الفلسطینیةواإلشارة إلى الحصار المفروض على األراض

ویتوقع الرجوب مشاركة اآلالف من الفلسطینیین ودول العالم، علما بأن عدد المشاركات في النسخة 
  .مشارك 4000الرابعة للماراثون وصلت ألكثر من 
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  آذار 3بطولة األردن لفروسیة القفز تنطلق یوم 
  

  
المقبل، ) مارس(تفتتح في الثالث من شھر آذار 

فعالیات بطولة األردن لفروسیة القفز للموسم 
، والتي ینظمھا اتحاد الفروسیة 2017الحالي 

الملكي األردني، برعایة سمو األمیرة عالیة بنت 
  .الحسین رئیسة االتحاد

جولة تنافسیة، تقام  16األردن من  وتتكون بطولة
على میادین عدد من أندیة ومراكز الفروسیة 
المنتسبة إلتحاد الفروسیة، وتعتمد نتائج البطولة في 
تشكیل المنتخبات الوطنیة التي تشارك في العدید 
من البطوالت الدولیة لفروسیة القفز، سواء في 

  .األردن أو في عدة دول عربیة
دن، من أھم بطوالت فروسیة القفز المحلیة، إذ إنھا تحظى سنویا بمشاركة قویة وتعتبر بطولة األر

  .للفرسان من مختلف أندیة ومراكز الفروسیة
المقبل، على میدان القفز في مركز ) مارس(وتقام الجولة األولى من البطولة في الثالث من آذار 

  فورست ھیل للفروسیة، 
ت على لقب فئة الكبار في بطولة األردن للموسم الماضي وكانت الفارسة سارة العرموطي، فد حاز

2016.  
  برنامج جوالت البطولة

  :وتالیا برنامج مواعید جوالت البطولة وأماكن اقامتھا
  .المقبل، على میدان مركز فورست ھیل) مارس(آذار  3الجولة األولى  -
  . لعربيالمقبل، على میدان نادي الجواد ا) مارس(آذار  10الجولة الثانیة  -
  .المقبل، على میدان مركز عمان للفروسیة) مارس(آذار  24الجولة الثالثة  -
  .المقبل، على میدان مركز االصایل) ابریل(نیسان  7الجولة الرابعة  -
  .المقبل، على میدان مركز فورست ھیل) ابریل(نیسان  21الجولة الخامسة  -
  .یدان نادي الجواد العربيالمقبل، على م) مایو(أیار  12الجولة السادسة  -
  .على مركز عمان للفروسیة/ الجولة السابعة -
  .المقبل على میدان مركز االصایل) یولیو(تموز  7الجولة الثامنة  -
  .المقبل على میدان مركز فورست ھیل) یولیو(تموز  21الجولة التاسعة  -
  .اد العربيالمقبل على میدان نادي الجو) سبتمبر(أیلول  8الجولة العاشرة  -
  .المقبل على میدان مركز عمان للفروسیة) سبتمبر(أیلول  21الجولة الحادیة عشر  -
  .المقبل على میدان مركز األصایل) سبتمبر(أیلول  29الجولة الثانیة عشر  -
  .المقبل على میدان مركز فورست ھیل) اكتوبر(تشرین األول  13الجولة الثالثة عشر  -
  .المقبل على میدان نادي الجواد العربي) اكتوبر(تشرین األول  20الجولة الرابعة عشر  -
  .المقبل على میدان مركز األصایل) نوفمبر(تشرین الثاني  3الجولة الخامسة عشر  -
  .المقبل على میدان مركز عمان للفروسیة) نوفمبر(تشرین الثاني  24الجولة السادسة عشر  -
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  إنجاز متمیز بالمنطقة یستحق الثناء.. »األردنیة«مركز اإلستراتیجیة في 
  

  امان السائح
  
عندما یكون اسم احدى المؤسسات الرسمیة والھامة في سجل اإلنجاز العالمي، فھي شھادة اعتراف 
بامتیاز على مؤسسیة المكان، ووصولھ الى العالمیة بدراساتھ واستراتیجیتھ وعملھ وكادره وادائھ، 

  .راف بمضامینھاوتلك شھادة ال یمكن اال االعت
  

ومركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة یحصل على الحصة األولى وبال منازع بالتصنیف 
السنوي لمنطقة الشرق األوسط وافریقیا وفقا للتصنیف العالمي الذي تجریھ جامعة بنسلفانیا بامریكا، 

لك شھادة أخرى ینظر الیھا مركزا بالعالم، وت 150من اصل  133كما وصل المركز لیكون الرقم 
لیس بعین الرضا فقط، بل وترفع القبعات لتلك المؤسسة األردنیة التي نجحت بجھد وروح اردنیة 

التي أنشئ مركز » الجامعة األردنیة االم«وكوادر بشریة احتضنتھا اقدم الجامعات األردنیة 
  .الدراسات على ارضھا وبین طلبتھا

  
یھ بعین الرقابة واالھتمام والدقة، فذلك اإلنجاز من قبل جامعة معروفة انجاز المركز البد ان یشار ال

وموثوقة مثل جامعة بنسلفانیا، التي تعتمد معاییر علمیة ودقیقة غایة باالھمیة والترتیب، أوصلت 
المركز الى أماكن ربما لم یكن یتوقع ان یصل الیھا، او كان یعمل ویسعى دون ان یقرأ تلك العالمیة 

خلت الى بیتھ ھكذا بال استئذان، وجعل من مركزه الحالة التي اشرنا لھا جمیعا بانھا لیست التي أد
انجاز مركز بل انجازا اردنیا بحرفیة ودقة نشد جمیعا على ایدي المركز النھ دفعنا الى تلك الحالة 

  .التي نفتخر بھا
  

التقلیدیة التي ترتبط  مركز الدراسات االستراتیجیة الذي عرجنا جمیعا على حفظ مفردات عملھ
باستطالعات الراي حول الحكومات األردنیة والتي تسیر مع تلك الحكومات خطوة بأخرى عند 

یوم، وبعد مرور عام وھكذا، وھي بذلك تضع الرأي العام األردني عند  100التشكیل وبعد مرور 
ل وربما قراءة النتائج لتكون مفاصل رئیسة بتقییم األداء وتقییم الحالة، والدفع باتجاه العمل والتحلی

  .شاھد العیان على العمل وتحسین الرؤیا والدفع باتجاه التطویر
  

ولم یقف المركز عند تلك الحالة بل جاوز العدید من األمور وعمل على تطویر مفاھیم مختلفة للعمل 
لقضایا االستطالعي من خالل قیامھ باستطالعات للرأي العام حول االتفاق النووي اإلیراني وا

، والتي  20 30بسیناریوھات األردن  « الراھنة بالمنطقة، ومشاریع األبحاث الممیزة التي تتعلق 
تھدف الى استشراف المستقبل في األردن وتحدید المسارات المؤدیة الى احتماالتھ المختلفة، للوصول 

لة االجتماعیة، إضافة متقدم قادر على استدامة تنمیتھ تسوده العدا -كما یھدف المشروع-الى اردن 
الى الدراسة التي أسسھا المركز فیما یتعلق بدور مؤسسات المجتمع المدني بتحقیق اإلصالح 
السیاسي باألردن، ودراسة الطبقة الوسطى باألردن، وتصمیم شبكة الحمایة االجتماعیة، إضافة الى 

لقضایا التي تمر بھا استقطاب خبراء وباحثین من الصف االول للوقوف على ابرز التحدیات وا
  .المنطقة العربیة والعالمیة

 مقاالت 
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لیست القضیة الحدیث عن إنجازات المركز التي تعلن ویعلم بھا الجمیع لكن اإلشارة واالھتمام 
والتركیز على إنجازات المركز والجامعة والمرتبة الھامة التي حصل علیھا، ھي القصة التي یجب 

ن مؤسساتنا التي تعمل بروح واحدة ھي التي یجب ان ینظر الیھا ان نتوجھ لھا بكل التركیز والدقة، أل
بھذا الشكل واالھتمام المرجو، لتكون صبغة حقیقیة للتنافس بین مؤسسات الوطن لتصل جمیعھا الى 

  . مرتبة الشرف عربیا ومحلیا ودولیا
  

لمجتمع موسى اشتیوي وھو یبث حالة الفرح للمركز ول. مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة د
األردني، یؤكد ان ما حصل علیھ المركز من مرتبة مشرفة ھو ھدیة لألردن ولكل من ساند المركز 
من اعالمیین ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات رسمیة وعلى رأسھا الجامعة األردنیة التي تقف 

  .الى جانب المركز وھي الحاضنة الرئیسة لكل إنجازاتھ
  

وأضاف ان المركز نجح ووصل الى تلك المراتب بجھود بشریة یفتخر بھا األردن، وھي التي قادتھ 
الى بر األمان وألقت بظالل إنجازاتھ الى العالمیة لیكون رقم واحد، فھم كفاءات متمیزة عملوا 

وحبا  بإخالص وجد وتمیز وكانوا على قلب رجل واحد حملوا األردن في قلبھم واضافوا للمركز ألقا
  .واخالصا

  
وأشار إلى ان تلك المرتبة الھامة التي حصل علیھا المركز ، تحملھ المزید من المسؤویات وتنتقل بھ 
الى حالة من التفاؤل الحذر المفعمة بالعمل الحقیقي الذي یحمل مزیدا من العمل ومزیدا من االبداعات 

او ینزل الى صفوف اقل، وألن ومزیدا من التطور ، ألن من یكون رقم واحد صعب ان یتراجع 
المركز ھو األردن والتطور یحمل اسم األردن فالمسؤولیات جسام والواقع یقود الى مزید من العمل 

  !!والتركیز واإلبقاء على الشفافیة والعدالة وعدم االستماع لمن یرید ان یشوه او یسیئ
  

ل النجاح الى قلب األردن وروحھ مركز الدراسات االستراتیجیة، وفي ازمة البعد عن إنجازات ادخا
جاء محمال بذلك النجاح، الذي یفرض علیھ مزیدا من المسؤولیات، ومزیدا من الشفافیة، ومزیدا من 
األلق ومنع ایة تجاوزات او انصیاع الي رغبات؛ ألن الثقة الممنوحة كبیرة واالعین اكثر تفتحا 

راجع، وسیكون الشعب بكل افراده ومؤسساتھ ورقابة، ومن وصل الى تلك العالمیة ال نقبل لھ ان یت
واعالمھ رقیبا ومحاسبا وسائال ومسؤوال، من اجل المركز وما یفرزه من ارقام ھامة في سجالت 

  . الحیاة األردنیة، ومن اجل اردن یفخر بمؤسساتھ وبنجاح افراده وعملھم الجماعي
  

ن فم األسد فقد كان األول من بین واالنجاز الذي حققھ المركز لیس ھامشیا او عادیا بل انتزع م
مراكز بالشرق األوسط، وحقق المركز  10االف مركز دراسات بالعالم، كما وكان من اھم  7حوالي 

معاییر تتعلق بإدارة وتنظیم الموارد، واإلنتاج الفكري والعلمي، والتأثیر بالسیاسات واالتجاھات 
  .والجل الوطني حولھا 
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  ومركز الدراسات االستراتیجیة یتقدمان الجامعة األردنیة
  

  إبراھیم غرایبة  
  

عزمي محافظة؛ رئیس الجامعة . ھناك أشیاء جمیلة تحدث برغم كل ما یحیط بنا، كما قال ممازحا د
األردنیة، في اللقاء الذي عقده مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، لعرض نتائج 

إذ احتل مركز . سلفانیا األمیركیة حول مراكز الدراسات في العالمالتقریر السنوي لجامعة بن
الدراسات االستراتیجیة الموقع األول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، متخطیا جمیع 

وتقدمت الجامعة األردنیة في . المراكز في المنطقة، بما فیھا الموجودة في إسرائیل وإیران وتركیا
البریطانیة التي تعد إحدى " QS"نجوم إلى أربع نجوم، حسب تقریر مؤسسة تصنیفھا من فئة ثالث 

  .أكبر ثالث جھات تعنى بتصنیف الجامعات على مستوى العالم من حیث األھمیة والتأثیر
تقدم مركز الدراسات االستراتیجیة على مستوى عالمي في مجاالت دراسات السیاسة الخارجیة 

مركزا في العالم،  150من بین أھم  133ي والقومي، وأحرز المرتبة والعالقات الدولیة واألمن الوطن
كما تقدمت الجامعة األردنیة في مستوى الثقة التي . مركز شملھا التقریر 7000وذلك ضمن حوالى 

تمنحھا لخریجیھا، ومستوى الكوادر التعلیمیة فیھا، واستقطابھا لطلبة من أنحاء العالم، وأیضا في 
  .والتسھیالت المقدمة للطلبةبیئتھا التعلیمیة 

ثمة اتجاه متنام في السیاسة العامة العالمیة مستمد من محاولة جسر الفجوة بین المعرفة والسیاسة 
وفي ذلك، یمكن لإلنتاج العلمي والفكري في الجامعات ومراكز الدراسات أن یطور السیاسات . العامة

للسیاسة أن تؤثر في اتجاھات المؤسسات  العامة باتجاه أھداف الدول والمجتمعات؛ ویمكن أیضا
التعلیمیة واألكادیمیة، لتجعل مخرجاتھا مالئمة لألولویات والتنمیة والتطلعات االجتماعیة والسیاسیة، 
وفي ذلك تلتئم حلقة منشئة لمتوالیة التفاعل بین المعرفة والسیاسة، فینتجان بعضھما بضعا على نحو 

لكن المعرفة التي أنتجتھا السیاسة . یاسة، وھذه تنتج المعرفةمتواصل؛ بمعنى أن المعرفة تنتج س
لیست المعرفة األولى التي أنتجت السیاسة، وھذه تنتج السیاسة مرة أخرى لكنھا لیست السیاسة التي 

؛ فتمضي )المعرفة والسیاسة(وبالطبع، فإن األزمة تحدث عندما ینفصالن . أنتجتھا في المرة السابقة
  .العلمیة في الخواء، وتمعن السیاسة في إدارة أزمات ومشكالت بال معرفة كافیةالمعرفة والبحوث 

لكن تحدث كارثة عندما تتشكل أزمات وتحوالت جدیدة لم تألفھا اإلدارة والسیاسة العامة ولم تتعامل 
  .وتتطور المعرفة أیضا في اتجاھات متضاعفة أقرب إلى االنفجار. معھا من قبل

ثل صناعة متقدمة ومكلفة في الفكر واإلبداع والقیاس العلمي لالتجاھات إن مراكز الدراسات تم
وتعكس النسب الضئیلة من النواتج القومیة . العامة كما البحث العلمي في سائر المجاالت الموضوعیة

لإلنفاق العربي على البحث العلمي المعوقات األساسیة أمام قدرة ھذه المراكز على العمل واإلنتاج، 
الطبع إلى تضاؤل حضورھا في التعلیم والتخطیط واتخاذ القرار وبناء السیاسات العامة، كما إضافة ب

الرأي العام واالتجاھات السیاسیة والفكریة، وفي االتجاھات الثقافیة والعامة للمواطنین تجاه 
  .الدراسات والبحوث العلمیة وأھمیتھا كمصدر للمعرفة وبناء المھارات والمواقف واألفكار

  
قد تحولت مراكز الدراسات إلى ضرورة ملحة في ظل تنامي دور المعرفة واإلبداع في العمل ل

الیوم، تتضاعف أھمیة مراكز . واالقتصاد، وصعود تقنیات المعنى والمحتوى التي تغطي العالم
 الدراسات ألجل استیعاب المرحلة ومواكبة التغییر الكبیر في المعارف والتكنولوجیا واتجاھات العمل

  .واألسواق
  

                                              28/1/2017السبت                                                                                                      24الغد  ص 
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  )6 - 3(منھاج اللغة العربیة : نعم نستطیع تعلیم اإلبداع
  

  ذوقان عبیدات .د
  

مؤخرا سلسلة مقاالت عن “ الغد”نشرت 
االنتقال من التعلیم التلقیني إلى تعلیم التفكیر 
الناقد في مختلف المواد الدراسیة، والیوم نبدأ 
بعرض سلسلة جدیدة من مقاالت االنتقال من 

  .لتعلیم التلقیني إلى التعلیم اإلبداعيا
والفرق بین الموضوعین، أن التفكیر الناقد تفكیر 
منطقي یعتمد قواعد المنطق، التي یقبلھا العقل 
السلیم والتفكیر السلیم والذوق، حیث ال خالف 
على التفكیر المنطقي، فھو تفكیر مقبول من 
ً، ومن یعارض التفكیر المنطقي ال  الجمیع تقریبا

  .شك بأنھ یعاني من خلل في التفكیر والعقل
أما التفكیر اإلبداعي فھو تفكیر غیر منطقي، ال یستند إلى أي قاعدة منطقیة، بل ھو خروج عن 

إذا كانت المقدمات ”، أو “ما بني على باطل فھو باطل”المنطق، ففي التفكیر المنطقي، مثالً، 
ً ما تكون صحیحة   .“صحیحة، فإن النتیجة غالبا

ً، بخ الف التفكیر اإلبداعي، الذي یقفز من أي مقدمة حتى لو كانت خاطئة إلى فكرة إبداعیة سلیمة جدا
: عن المنطق والمسلمات، بل ویعبث بالمسلمات -ولو مؤقت  - فالتفكیر اإلبداعي یستند إلى خروج 

ً لحفز العقل على وضع البدائل ً مقصودا ً او تشویھا ً او عكسا ات إنتاج األفكار ولذلك نرى أن آلی. نفیا
ً وھكذا ً، وجعل الغریب مألوفا وسوف ... اإلبداعیة ھي التشویھ والعشوائیة وجعل المألوف غریبا

ً -یالحظ القارئ  حین یقرأھا الطالب . أن انشطة التفكیر الناقد كانت ممتعة في حد ذاتھا -وھذا مھم جدا
إلبداعي فإن المتعة فقط في حلول أو القارئ یستمتع بالمشكلة ویستمتع بحلھا، أما في التفكیر ا

المشكالت ومقترحات الطالب واالفكار الجدیدة التي ینتجونھا، ولذلك ال نبحث عن متعة القراءة في 
ومرة اخرى، . المشكلة او النشاط المعروض، بل فیما ینتج عن ھذه االنشطة من ابداعات طالبیة

ً ع ً، وال حلوال ً صارخا   بقریة، وال اكتشافات علمیة،أوضح بأن االبداع لیس اختراعا
  :إنھ مجرد

  .أفكار جدیدة تدور في ذھن الطالب -
  .حلول عدیدة لمشكلة ما، وقد تكون الحلول عادیة -
  .تفاصیل جدیدة وملء فراغات كانت في الذھن -

  .الطالقة –. اإلفاضة –. الجدة –. األصالة -: فاإلبداع یتمثل بـ
ولذلك أرجو النظر إلى ھذه المقاالت من خالل . یدة فیھا تفاصیلافكار جدیدة اصیلة، عد: فاإلبداع اذن
  .وآن األوان لنعلم طالبنا كیف ینتجون اإلفكار اإلبداعیة. ھذه المعاني

  نفي المسلمات: 1نشاط 
  .انتاج معارف جدیدة باستخدام استراتیجیة نفي المسلمات: الھدف

ً  حین ننفي مسلمة ما، تثور في ذھننا اسئلة جدیدة، تبحث   :عن إجابات جدیدة، حین نقول مثال
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ماذا یشرب؟ ماذا نفعل بالماء؟ : إذن. ال یشرب الطفل الماء: یشرب الطفل الماء، فإن نفي ھذه المسلمة
  من سیشرب الماء؟

ً ما تكون ھذه االجابات خارج الذھن   .وال بد لھذه االسئلة من اجابات، وغالبا
  :على ضوء ذلك، انِف المسلمات اآلتیة

  .نمتحن في القواعد - . نكتب بالقلم -. نتعلم القراءة في مادة اللغة العربیة -. اعل یرفع بالضمةالف -
  اطلب من الطالب الكشف عن االجابات واالفكار الجدیدة التي حصلوا علیھا من تقییم لھذه المسلمات؟

سلمات؟ ماذا یحدث لنا ما ابرز االفكار الجدیدة؟ ھل كانت ھذه االفكار في وعینا قبل ان ننفي ال: نقاش
لو اكتفینا بالمسلمات الموجودة امامنا؟ ھل نفي المسلمة یعني عدم صحتھا؟ ام ھو وسیلة للكشف عن 

  معاٍن جدیدة؟
  .استراتیجیة االمتالء: 2نشاط 
  .انتاج افكار جدیدة باستخدام استراتیجیة االمتالء: الھدف

ملة ناقصة، حدث ناقص بحیث نفاجأ ببنى تقوم ھذه االستراتیجیة على البناء على شكل ناقص، ج
  .معرفیة متنوعة

  .على ضوء ذلك، اكتب الخطوات السابقة والالحقة
-   
-   
  .نجح في إعداد قصیدة شعریة -
-   
-   

استمع لكل طالب، اطلب منھ التعبیر عما دار في ذھنھ حین مأل الفراغات، وھل یستطیع : مناقشة
  .تغییر بعض ما فكر فیھ

  .ف اختیار خطوات مثیرةاطلب من الص -
  .تغییر المسار: 3نشاط 
  .استخدام استراتیجیة تغییر المسار في دراسة اللغة: الھدف

ان السیر في مسار واحد لفترة طویلة یقودك إلى الروتین واأللفة، ویفقدك كثیرا من البھجة، فال بد من 
  .إحداث تغییر یجعلك في حالة استثارة

  :یحفظ قصیدة ما من خالل الخطوات اآلتیةعلى ضوء ذلك، اعتاد طالب ان 
القراءة والتسمیع بمطلع  - . تحلیل االفكار -. شرح االبیات -. القراءة العلنیة - . القراءة الصامتة -

ً والمواصلة حتى حفظھا كاملة - . القصیدة ً بیتا   .الحفظ الكامل والتسمیع الكامل - . االنتقال بیتا
  .بتغییر ھذه الخطوات، من اجل تخفیف الجھد والوقت كیف تنصح ھذا الطالب: المطلوب منك

ً من الخطوات التي یمكن ان تقودك لحفظ قصیدة ما غیر تلك التي  اعتدت علیھا   .اكتب عددا
  .استمع إلى الطالب، ال ترفض، ال  تنتقد ال تسخر من اجابة: نقاش

  .غیر مفرداتك: 4نشاط 
  .مااستخدام مفردات جدیدة للتعبیر عن موقف : الھدف

  :اطلب من الطالب. یا قلبي، یاروحي، یا عیني: في درس قلوب الوالدات، خاطبت االم أبناءھا بـ
بین . بین شاب وخطیبتھ.     بین البنت وامھا. بین الوالد وابنھ. استخدام مفردات اخرى بین األم وابنھا

  .متزوج وزوجتھ
  :ھل یمكن استخدام نفس المفردات في جمیع الحاالت: نقاش

  :لمن تقال العبارات اآلتیة: ألاس
ً  - . یا من وفرت كل حقوقي -. یا بعض ورودي -. یا حارس الوطن - ً أو اخا  -. یا من اعتبرتني اختا

  .یا امل حیاتي
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  .االستبدال المجازي: 5نشاط 
ً بآخر: الھدف   .ان یستبدل الطالب مجازا

ً یاسمینة: قال الشاعر جازات اخرى، على نفس الوزن اطلب من الطالب ان یستخدموا م. ان ھندا
  :والقافیة مثل

ً في المدینة   .ان ھندا
 ً   .    -  -  -  -  -  - ان ھندا
 ً   .    -  -  -  -  -  - ان ھندا

  .ثم اطلب من كل طالب ان یكتب بیت شعر أو أكثر من المجازات السابقة
ً یاسمینة -1: مثل   .انقذت سحر  المدینة.        ان ھندا

2   - - - - - - -        - - - - - - -       
  .في بحور تنقذینھ     -  -  -  -  -  -  -  - 3
  .     - - - - - - -فإذا قامت تغني     - 4

  .إثارة اسئلة: 6نشاط 
ً من األسئلة حول موضوع معین: الھدف   .أن یبني الطالب عددا

  یداو؟على ماذا ركزت اتفاقیة س: مثال. حقوق المرأة: اثارة خمس اسئلة اجابتھا: اطلب من الطالب
  . ویمكن تكرار النشاط للحصول على اجابات حول موضوعات مختلفة

ً استطعت ان تسأل؟ لماذا اخترنا حقوق المرأة؟ من یستطیع ان : نقاش ً؟ كم سؤاال ھل كان األمر صعبا
  یسأل اسئلة حول موضوع واحد؟

  .األسئلة التي ال إجابة محددة لھا: 7نشاط 
ً للطالب وأطلب منھ اثارة اسئلة ال . اجابات عدیدة ان یسأل الطالب اسئلة تحتمل: الھدف قدم نصا

  .جواب لھا
قاد احمد سیارتھ الزرقاء بعد أن نفض عنھا بعض اوراق الشجر، وبعد دقائق وصل إلى : مثال

  .السوق
  كم سیارة عند سمیر؟ في أي فصل تمت القصة؟ ما نوع اوراق الشجر؟ ما سرعة سمیر؟: االسئلة

  .او اطلب منھم تألیف نص ووضع اسئلة حولھضع الطالب امام نص 
  ھناك اسئلة لھا اجابة محددة، واسئلة تحتمل عدة اجابات، أیھما یثیر تفكیرك؟: ناقش

  :ساعدھم على استخالص القاعدة اآلتیة
اما السؤال الذي یطلب عدة . ان السؤال المحدد لھ اجابة واحدة صحیحة موجودة في الكتاب ”

  .“ت موجودة في تفكیر الطالب او خیالھاجابات، فتكون االجابا
  .تغییر األدوار: 8نشاط  
  .انتاج افكار جدیدة باستخدام تغییر االدوار: الھدف

  : في درس الكرامة 
  . الخ... ارید أن اخذكم إلى ارض الكرامة.. ایقظ األب أبناءه، وقال لھم ھیا اسرعوا

االم ھي الرئیسة؟ اكتب الدرس أو اقرأ  ماذا لو كانت! من الواضح ان االب ھو رئیس ھذه األسرة
  .الدرس وفق ھذا التغییر

لماذا . ما الذي تغیر في بیئة األسرة؟ في اإلعداد للرحلة في نشاطات الرحلة؟ في جھة الرحلة: نقاش
  ھذا التغیر؟
ً؟: ما األفضل   اسرة بقیادة رجل أم امرأة؟ ماذا لو كان القرار في االسرة تشاركیا

  .اإلبدال: 9نشاط 
  .ان ینتج الطالب افكارا جدیدة من خالل استراتیجیة االبدال: الھدف

  “تبعات لھوى علي كتفیّا؟..    أأنا العاشق الوحید لتلقى”: في بیت الشعر اآلتي لبشارة الخوري 
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  .الصائم، الالعب، الجندي، المخطئ، المھمل: ضع مكانھا كلمة مثل. استبدل كلمة العاشق
مالذي تغیر في بیت الشعر؟ ھل یمكن بقاء بقیة البیت بعد : الطالب واسأل اطلب قراءة انتاج: نقاش

  تغییر كلمة العاشق؟
  .التخلص: 10نشاط  

یوجد .. انتاج افكار جدیدة باستخدام استراتیجیة التخلص في كل نص، قصیدة، نثر، قصة: الھدف
  . حشو وتفاصیل ال تؤثر على المعنى، یمكن حذف ھذه التفاصیل

  .احذف منھا خمسة مواقف ال تؤثر على المعنى. مة البغدادیةاقرأ المقا
  = = ثمانیة  مواقف 
  = = عشرة مواقف  

 ً   .اختر سطرین یعبران عن المعنى كامال
ً ال ترتبط بالمعنى؟  -:  نقاش ما طبیعة المواقف التي یمكن حذفھا؟ التي  - لماذا یضع الكاتب جمال

  یستحیل حذفھا؟
  .عكس المسلمات: 11نشاط 

  .انتاج افكار جدیدة، باستخدام عكس المسلمات: لھدفا
  :في درس شجرة المحبة، وردت المسلمات اآلتیة 

  :اعكس ھذه المسلمة تحصل على. الجبان یغدر بك
  .“انت تغدر بالجبان”

  كیف اغدر بالجبان؟: اسأل نفسك
حمي الجبان من ا - . أواجھھ قبل أن یغدر بي -. ان اثبت لھ انني صلب وواٍع  -:  اجابات محتملة
  .ممارسة عذره

  : المطلوب
ً من المسلمات في الدرس -   .اطلب من الطالب عكس ھذه المسلمات -. اختر عددا

ھل كان یمكن الوصول الیھا لو  -كیف توصلنا لھا؟  -ما المعاني الجدیدة التي حصلنا علیھا؟  - : نقاش
  لم نعكس المسلمة؟

  .األغراض المتعددة: 12نشاط 
  .افكار باستخدام استراتیجیة االغراض المتعددة انتاج: الھدف

ً، قصة ال تزید على خمسة سطور تتضمن االغراض اآلتیة   :صمم خطبة، نصا
  .احترام االطفال - . مشاركة األسرة - . حقوق المرأة -
  .یتم االستماع إلى النصوص واختیار بعضھا ومناقشتھا: نقاش 

  .تخیل أحداث، بناء 14نشاط 
  .الطالب مقدمات تقود إلى نتیجةأن یبني : الھدف

  :قدم الحدث اآلتي
-  ً   .كان طیب القلب مسالما
-  
-  
-  
-  
ً، صدر الحكم بإدانتھ ودفع غرامة مالیة -   .وأخیرا

ھل من الضرورة أن تقود المقدمة إلى نتائج منطقیة؟ ھل تستطیع سرد حدث یبدأ بمقدمة ما : نقاش
  .وینتھي بنتیجة مختلفة

  .المجاز: 15نشاط 
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  .أن یستخدم الطالب المجاز في إنتاج أفكار: دفالھ
  .“اللغة تشبھ الفندق”قل لھم 

صفات موجودة في الفندق لیست موجودة في  -. أوجھ اختالف بینھما -. أوجھ شبھ بینھما: اطلب
  .صفات موجودة في اللغة لیست موجودة  في الفندق  - . اللغة
  .قدم مجازات أخرى، وأطلب أوجھ الشبھ: نقاش
  .اإلثارة العشوائیة: 16 نشاط

  .ان یستخدم الطالب اإلثارة العشوائیة في انتاج أفكار: الھدف
  .العروض: قدم لھم كلمة مثل -
  .الخ... جدار، برغي، خزانة، تلفاز، لص: اطلب منھم إحضار كلمات عشوائیة دون تحفظ مثل -
  :مثال .اطلب منھم إیجاد عالقات بین العروض وكل كلمة من الكلمات األخرى -
  .العروض والجدار او السور -
  ..الجدار یحمي من -
  .الجدار یتكون من حجارة منسقة -
  .الجدار یحیط بالحدیقة -
-  ً   .الجدار یعطي منظرا

المبتدأ، التشبیھ، الغزل، الشعر، واطلب منھم تقدیم إثارات، : قدم لھم مفاھیم لغویة أخرى، مثل: نقاش
  .وإیجاد العالقات بینھا

  .تغییر الخصائص، التباین :17نشاط 
  .إنتاج أفكار جدیدة باستخدام تغییر الخصائص، واستراتیجیة التباین: الھدف

ً یختلف عن . اتخذ الشعر العربي التفعیلة العمودیة وفق بحور الشعر المعروفة ثم تطور، واعتمد وزنا
ً عن . قبالً ما الحلقات القادمة لتطوره مست. ثم تطور إلى شعر منثور. البحور المعروفة اكتب مقاال

  .شعر لم یتبلور بعد
  لماذا یتطور الشعر؟ ھل التحلل من الوزن والقافیة یخدم أغراض الشعر؟: نقاش

  ما التطور القادم؟ ھل سیتخذ طابع الدورة وإعادة انتاج الشعر العمودي؟ 
  .المسامات: 18نشاط 
  .إنتاج أفكار ابداعیة باستخدام استراتیجیة المسامات: الھدف

ً على سالمة القماش من تمزیق  عادة ما تترك ثقوب في لوحات االعالن القماشیة، وذلك حفاظا
على . كذلك یترك األدیب أو الشاعر فراغات أو مساحات داخل النص تثیر بعض الغموض. الریاح

  .ضوء ھذه االستراتیجیة، اقرأ ھذا النص، وحدد المسامات التي تركھا الكاتب
ً، فاق یحقق الفنان غایتین،  لعل أھمھما خلق الجمال، ومن خالل زیارتي وجدت لوحا فنیا رومانسیا

  .األنواع األخرى
  لماذا تركھا الكاتب؟ ما وظیفتھا؟ -اطلب منھم ایجاد المسامات في النص؟  -: نقاش

  .اطلب كتابة نصوص مماثلة -
  .االختراع: 19نشاط 
ً جدیدة باستخدام استرا: الھدف   .تیجیة التخیلان ینتج الطالب افكارا

  :قدم الفكرة اآلتیة
  .تدخل على المبتدأ أو الخبر، فترفع األول وتنصب الثاني: كان وأخواتھا
  .تدخل على المبتدأ أو الخبر، فتنصب األول، وترفع الثاني: إن وأخواتھا

  : المطلوب، اخترع
  .نام وأخواتھا ، وفكر في عمل لھا -
  .جَدَ◌ وأخواتھا، وفكر في عمل لھا -
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  .ب وأخواتھا، وفكر في عمل لھالع -
  .ضحك وأخواتھا، وفكر في عمل لھا -

  ما أخوات نام؟ جدَّ، لعب؟ ضحك؟: نقاش
ً مختلف األخوات ً مستخدما   .أعط أمثلة وجمال

  .المؤكسدات 20نشاط 
ً جدیدة باستخدام المؤكسدات: الھدف   .أن ینتج الطالب أفكارا

  .مریض بھدف انعاشھ ومساعدتھ على البقاءالمؤكسدات ھي إعطاء االكسجین إلى : اشرح لھم
  :وعلى ضوء ھذه االستراتیجیة

ً من درس ً أو موقفا   ؟...كیف تؤكسد نصا
  ؟.. كیف تؤكسد قصیدة

ً ما؟ ماذا تضیف لھ؟ لماذا اضفت ھذا؟: نقاش   ما أھمیة ان تؤكسد نصا
  .البدائل الرخیصة: 21نشاط 
ً جدیدة باستخدام ا: الھدف   .لبدائل الرخیصةأن ینتج الطالب أفكارا

اشرح لھم ھذه االستراتیجیة، وھي أن تقلد سلعة ما وتستخدم النسخة المقلدة، محتفظا بالنسخة 
  .مثل تصویر لوحة فنیة أصلیة واستخدام الصورة. األصلیة

  :وعلى ضوء ذلك
  .اعمل نسخة مقلدة عن قصیدة المتنبي -
  .اعمل نسخة مقلدة عن نص ما -
  .أو عرار عارض قصیدة حیدر محمود، -

  ما أوجھ الشبھ بین النسخة االصلیة والنسخة المقلدة؟: نقاش
  ما أشھر المعارضات في الشعر العربي؟ -ھل تعتبر شرحك لقصیدة ما نسخة مقلدة؟  - 
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  بیان الشلبي وبراءتھ من اإلشراف
  
  

  مھند مبیضین. د
  
  

ھ على صفحتھ عبر شبكة أثار الزمیل الدكتور جمال الشلبي في حدیث
ً حول مضمون منشوره من حدیث عن اإلشراف األكادیمي  الفیسبوك جدال
والضعف في األبحاث وأخالقیات البحث العلمي في البلد، وبدایة نقول إن 
الظروف التي أشار إلیھا الزمیل موجودة منذ زمن واألبحاث الضعیفة 

بحاث التي تقدم للمجالت موجودة حتى عند األساتذة، لذلك ترد الكثیر من األ
العلمیة المحكمة وكلما تشددت المجالت في الرفض والتدقیق كلما حازت 

  .على ثقة الباحثین
  

الزمیل قال إن الطلبة ضعاف، والصحیح أن المشرف واجبھ كشف الطالب 
لب وتقدیر كفاءتھ وقدراتھ البحثیة، والمشرف المتابع آلخر المراجع والدراسات ھو الذي یكشف الطا

ویقدر صنعھ وكتابتھ، وقد تمر بعض االطروحات على مشرفین كبار حین یكون السارق محترفا 
ً وحدث أن سحبت الجامعة األردنیة الدرجة العلمیة من  وسرق نسخة كاملة من رسالة لم تنشر سابقا

  .طالب قبل سنوات وأشرف علیھ أستاذ كبیر
  

بلدان غربیة واإلشارة لمكاتب األبحاث موجودة لكن الظاھرة في السرقات العلیمة منتشرة حتى في 
حتى في الغرب، وإال كیف نفسر أن من درسونا التاریخ في بعض الجامعات وھم من خریجي 
الجامعات الغربیة حین عادوا لم ینشروا أي بحث في اللغة اإلنجلیزیة، ولغتھم اإلنجلیزیة ضعیفة 

، والسبب أنھم اتكأوا على مساعدین لھم في مك ً   .اتب خارجیةجدا
  

أما اإلشراف العلمي فھو مسؤولیة كبیرة والمشرف الجاد ھو الذي ینتج طالبا جیدا ویعید بناءه ویعظم 
قدراتھ، وأما األصالة في األبحاث والجدة فیھا، فھي من مسؤولیة لجان الدراسات العلیا في األقسام 

  .األصالة في المشروع البحثيالعلمیة والتي یجب أن تناقش وتقرر مدى الجدید في البحث ومدى 
  

لكن لألسف ما أشار إلیھ الدكتور الشلبي قوبل بإنكار شدید، لكن یفترض وجود رقابة ومساءلة عن 
مدى انتشار الظاھرة في الجامعات ومدى مسؤولیة اللجان العلمیة وعمادات الدراسات العلیا عن 

لطلبة من األساتذة انفسھم حین دورھا في مراجعة طلبتھا وفحصھم، وقد یحدث الضعف ویتسرب ل
یكون الصراع بینھم على اإلشراف العلمي ھو الواقع وتنتشر الكراھیات بینھم ویكون اھتمام األستاذ 

  .بالعمل اإلضافي أكثر من إنجاز بحثي رصین أو مراجعة عمل علمي
  

ً، ما دامت المساءلة وتقییم األداء غائبین یكون الترھل واقع في عمل الباحث ین واألساتذة ختاما
والعمداء، ویجب تحدید ساعات اإلشراف العلمي، للمشرف بطالبین فقط في الفصل الدراسي الواحد، 

  .كي یخرج الطالب بمشروع جید ویكون العمل منضبطا وال نشكو الضعف

                                              29/1/2017األحد                                                                                                      40الدستور ص 
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  ضاحیة الحاج حسن - أمینة یوسف عید الغلیظ  
  

  جبل الحسین  - نظام محمد فارس یوسف ابوالذرة  
  

 الشمیساني - مة مصطفى خلیل ذھني أمی  
  

  طبربور - سیسیلیا عودة حجازین  
  

  بیت الفحیص - فؤاد خمیس حنا الجوزي  
  

  الصویفیة - نادیا نقوال عیسى بوشھ  
  

  نادي مؤتة - عبدالحمید موسى البكور الرواشدة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوفیات 

                                              29/1/2017األحد                                                                          الرأي                                       
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  إلى مناطق وسط البلد رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي قام عصر أمس السبت بزیارة
  .دون أي مراسم أو مرافقین واطلع على سیر األمور في عمان القدیمة

  
  أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تأجیل االحتفال بعید میالد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن

الحسین ویوم الشجرة والذي كان مقررا الیوم االحد في شارع الحجاز الى إشعار آخر بسب 
  .لجویة السائدةالحالة ا

  
  أن وزیر التنمیة االجتماعیة وجیھ عزایزة یبحث عن بدائل الحد » الدستور«علمت صنارة

المدراء العامین  في الوزارة، مصادر معنیة أشارت الى ان الخیارات المتاح طرحھا  امام 
  .الوزیر شخصیة اكادیمیة الى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة 

  
 التي تم مؤخرا اخالؤھا  من مكاتب تأجیر السیارات السیاحیة تحولت  حدائق الملك عبدهللا

  .الى كراج عشوائي  الصطفاف القالبات والجرافات 
  

  یسمح لمراھقین اعمارھم تقل عن السن القانوني بقیادتھا « صفراء «سیارات تحمل لوحات
  .الشوارع العامة  المراھقون عدا عن ھذه المخالفة فانھم یقومون  بالتشحیط في. داخل عمان 

  
  من المقرر أن تعقد النقابات المھنیة ورشة عمل متخصصة لمناقشة تعدیالت نظام األبنیة

  .الذي تضاعفت فیھ الرسوم والغرامات بشكل كبیر بما یثقل كاھل المواطنین
  

  شریكا تجاریا یستوردون المنتجات ) 151(أكد البنك الدولي في تقریر حدیث لھ أن لألردن
  .شریكا تجاریا یصدرون بضائع مختلفة لألردن) 143(ة، بینما ھناك األردنی

  
  تخلیدا لألثر الشعري » كرسي محمود درویش الجامعي والثقافي«أعلنت بلجیكا عن تأسیس

ُرِجمت أعمالھ التي تضّم عشرین مجموعة شعریّة وسبعة  والفكري للشاعر الكبیر الذي ت
ویحظى ھذا الكرسّي بمساھمة دائمة ومساعدة كتب نثریّة إلى ما یقرب من أربعین لغة، 

عملیّة من جامعتي بروكسیل ولوفان الكاثولیكیة وأكادیمیة الفنون الجمیلة، واختیرت السفیرة 
ّحاد األوروبي لیلى شھید رئیسة فخریّة لھ، وسیعمل على اقامة  السابقة لفلسطین لدى االت

ّي مبادرات تنسجم مع فك ر درویش كما سیقوم بإنشاء جائزة ندوات ونشاطات ثقافیة، وتبن
ُخصَّص إلحدى رسائل الماجستیر أو أطروحات » محمود درویش« الدولیة التي سوف ت

  .الدكتوراه
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 
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  یعقد وزیرا المالیة عمر ملحس واالعالم الدكتور محمد المومني صباح غد االثنین مؤتمرا
المحلیة، ابرزھا حزمة  صحفیا في دار رئاسة الوزراء، للحدیث حول عدد من القضایا

االجراءات االقتصادیة والمالیة التي تعتزم الحكومة اتخاذھا ضمن سیاسة ترشید االنفاق وسد 
 .عجز الموازنة العامة للدولة

  
  ،یعقد مجلس النواب بعد عصر الیوم االحد جلسة عادیة لھ برئاسة رئیسھ عاطف الطراونة

  .د االقرار من قبل مجلس االمةادرج على جدول اعمالھا عدد من التشریعات قی
  

  رئیس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد محمد العالف سیكون المتحدث الرئیسي في جلسة نقاشیة
یستضیفھا منتدى طالل ابو غزالة في السابع من الشھر القادم، وتتناول االستراتیجیة الوطنیة 

  .2025 -  2017للنزاھة ومكافحة الفساد 
  

 لتي سادت عمان امس اجل مركز الشرق االوسط للدراسات عقد ندوة جراء االحوال الجویة ا
، والتي كانت مقررة امس "مستقبل القدس واالستیطان في ظل االدارة األمیركیة الجدیدة"

  .السبت، وذلك حتى اشعار اخر
  

  استغل مئات المواطنین امس انتشار الثلوج في شوارع مناطق تالع العلي وصویلح والجبیھة
  .ان للھو بالثلوج رغم انخفاض درجات الحرارة بصورة ملموسةوخلدا بعم

  
  
  

  
  

  ع.ف
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