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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  عرض مسرحي كومیدي في أردنیة العقبة

 ٤  "األردنیة"ورشة عمل في " كیمیاء الجسیمات السطحیة للتطبیقات الصناعیة"
 ٥  تنظم رحلة ملتقى الجامعات األردنیة إلى محمیة ضانا» الریادیین والمبدعین«

 ٦  أطباء الطوارئ یناقشون رفع سویة تخصصھم
نھائي كلیات الجامعة االردنیة بكرة  /الیوم.. طاولة الجامعات األردنیة تبدأ 

  القدم الیوم
٧ 

 شؤون جامعیة
وتخوف من غیاب االندماج .. تركیب كامیرات في الجامعات رقابة ایجابیة

  االجتماعي
٨ 

 ١٠  الموافقة على االعتماد الخاص لتخصصات اكادیمیة
 ١١  علیماستراتیجیة وطنیة لتحدیات الت

 ١٢  جامعة البترا تستضیف فعالیات األولمبیاد الكیمیائي األردني
 ١٣  معدل البطالة في الربع االول من العام الحالي% ١٢٫٩

 ١٥  الفلسفة لغة الفكر والحوار تغیب عن المناھج المدرسیة
   مقاالت

 ١٧  عبدالمجید القیسي.....وأخیرا مدونة سلوك لالذاعات
Learning and working  ١٨ 

 ٢٠ عین الرأي
 ٢١  زواریب الغد

 ٢٢ كوالیس العرب الیوم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 عرض مسرحي كومیدي في أردنیة العقبة
 
  

 قدم الفریق المسرحي في الجامعة األردنیة فرع العقبة بالتعاون مع النادي الثقافي مسرحیة كومیدیة
 ".زیدیني قرفا"بعنوان

  
تي جاءت بحضور مشرف الشؤون الطالبیة الدكتور زیاد الرواضیة مواضیع وتناولت المسرحیة ال

وقضایا تعكس معاناة الطالب الجامعي، وأبرز المشاكل التي تواجھھ خالل دراستھ الجامعیة ضمن 
 .قالب كومیدي ساخر

  
كضیف شرف، اشتملت على " شریف الزعبي"المسرحیة التي حل فیھا الفنان الشبابي الكومیدي

 .متنوعة كشفت عن مواھب الطلبة المشاركین من غناء وتمثیل وشعرلوحات 
  

  .حضر المسرحیة جمع من أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة
  
 

 أخبار الجامعة 

  نیةأخبار األرد
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 "األردنیة"ورشة عمل في " كیمیاء الجسیمات السطحیة للتطبیقات الصناعیة"
 
  
مال الورشة العلمیة بدأت في مركز حمدي منكو للبحوث العملیة في الجامعة األردنیة الیوم أع 

التي نظمتھا عمادة البحث " كیمیاء الجسیمات السطحیة للتطبیقات الصناعیة" المتخصصة بعنوان 
 .العلمي وقسم الكیمیاء  في كلیة العلوم بالتعاون مع الجمعیة الكیمائیة االردنیة

  
تھدف إلى تعریف  وقالت عمیدة البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب إن الورشة التي تستمر یومین

ً، وتسلیط الضوء على أھم األبحاث التي تجرى ) ٤٠(المشاركین وعددھم  ً وعملیا بھذا المجال علمیا
 .في مجال الكیمیاء وتقنیة النانو وتطبیقاتھا بالمجاالت الصناعیة

  
د ویقدم خالل الورشة المحاضر من جامعة كالركسن في الوالیات المتحدة األمریكیة الدكتور ریتشار

 .بارتش مواضیع تركز على  تطبیقات النانو في المجاالت الصناعیة
  

وفي ختام الورشة ستقوم جمعیة الكیمیاء األردنیة  بمنح المشاركین شھادات المشاركة بواقع خمس 
 .ساعات تدریبیة معتمدة

  
ویشارك في الورشة طلبة من مختلف التخصصات في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا 

  .في الجامعة" ماجستیر ودكتوراه"

  أخبار األردنیة
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  تنظم رحلة ملتقى الجامعات األردنیة إلى محمیة ضانا» الریادیین والمبدعین«

  
  
  

أعلن معھد الریادیین والمبدعین العرب في الجامعة األردنیة، أمس األربعاء، عن تنظیم رحلة ملتقى 
 .ةالجامعات األردنیة األول، إلى محمیة ضانا الطبیعیة غدا الجمع

، إلى تنشیط السیاحة الداخلیة »األردن أرض السالم«وتھدف رحلة الملتقى الذي یعقد بعنوان 
 .والخارجیة وتحفیز المبدعین الشباب

وقال عمید شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد علي العویدي أن طلبة الجامعة 
ا بثوابت الدولة األردنیة، وتدعم الجامعة األردنیة كما ھو حال بقیة الجامعات یؤمنون ایمانا راسخ

 .األفكار االیجابیة من المجتمع المحلي وطلبتھا
جنسیة جاؤوا لشعورھم بالسالم وأن األردن یدعو للسالم ضمن  ٨٥وأشار أن لدى الجامعة طلبة من 

 .ثوابت الدولة االردنیة، وھي الدولة القویة المنیعة التي تستطیع التعامل مع كل الظروف
قال مدیر المعھد حسام حمدان، إن ھدف المعھد تأھیل وتدریب وتطویر الشباب وتسویق للمملكة و

 .سیاحیا وعمل مؤتمرات ومھرجانات في عدة مناطق في المملكة
وأوضح منسق الرحلة حسین أبو الفول أن تنظیم الرحلة یأتي بالتعاون مع وزارة السیاحة لتنشیط 

حفیز االبداع والمبدعین بالتركیز على فئة الشباب التي ھي أساس السیاحة الداخلیة والخارجیة ولت
 .االبداع

ویتضمن برنامج الرحلة، الذي تشارك فیھ الجامعات األردنیة والزیتونة والبترا والھاشمیة، نبذة عن 
جھود جاللة الملك عبدهللا الثاني في إحیاء السالم في العالم العربي، وعرضا لمسرحیة مباشرة 

وفرق فلكلور أردنیة وحفال وبازارات تراثیة، وفقرة عرض مواھب » األردن أرض السالم«بعنوان 
الشباب ومسابقات بین الجامعات المشاركة باالضافة إلى رسم بورتریھ مباشرة وتكریم سفراء النوایا 

  الحسنة في األردن ولقاءات تلفزیونیة مباشرة مع الطلبة المشاركین

  المدینة نیوز/٩:ص الدستور/بترا /أخبار األردنیة
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 رفع سویة تخصصھمأطباء الطوارئ یناقشون 

 
  

عقد المركز العربي الطبي أمس االربعاء اجتماعا تنظیمیا لألطباء الحاصلین على اختصاص 
 .الطوارئ من المجلس الطبي االردني في المملكة 

وشارك في االجتماع  اطباء من وزارة الصحة ومستشفى الملك عبدهللا المؤسس ومستشفى عمان 
 .تشفى الجامعة األردنیةالجراحي والمستشفى اإلسالمي ومس

واشار مدیر عام المركز العربي الدكتور محمود سرحان الى أھمیة عمل أطباء اختصاص الطوارئ 
وحث االطباء على تكثیف جھودھم ولقاءاتھم بھدف رفع سویة . والسعي لتحسین االداء في المملكة

عد بدعم أطباء اختصاص طب  اختصاص الطوارئ لما یشكلھ من أھمیة في مجال الرعایة الطبیة وو
وقدم . الطوارئ بتوفیر جمیع امكانات المركز العربي في أیة اجتماعات أو جھود تنظیمیھ مستقبلیة

ً حول كیفیة نشأة قسم الطوارئ في  المدیر الطبي في المركز العربي الدكتور محمد غازي إیجازا
شمل العدید من األطباء المركز العربي الطبي والقطاع الخاص وتوسع عمل أقسام الطوارئ لی

  .والممرضین

  :ص الدستور
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  الیوم.. طاولة الجامعات األردنیة تبدأ 
  

تبدأ صباح الیوم في قاعة جامعة الحسین في عمان بطولة الجامعات االردنیة بكرة  - الرأي  - عمان 
  .٢٠١٥الطاولة للطالب لموسم 

ً ابراھیم الجعافرة تجري قرعة المباریا. وحسب المشرف على البطولة د  ت عند العاشرة صباحا
جامعة حكومیة وخاصة في البطولة، وتقام  ١٦بحضور مندوبي الجامعات المشاركة، حیث تشارك 

  .للفرق والفردیة، ویقوم بادارتھا حكام من اتحاد كرة الطولة
  
  

  نھائي كلیات الجامعة االردنیة بكرة القدم الیوم
  

ً المباراة النھائیة لبطولة كلیات تقام على ستاد الجامعة االردنیة ع - الرأي  - عمان  ند العاشرة صباحا
  .الجامعة بكرة القدم وتجمع كلیة التربیة الریاضیة وكلیة الھندسة

اخلیف الطراونة یعقبھا تتویج البطل والوصیف حسب مدیر . وتقام المباراة برعایة رئیس الجامعة د
  .النشاط الریاضي نایف ابو دلبوح

  ٢٢:رأي صال
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 وتخوف من غیاب االندماج االجتماعي.. لجامعات رقابة ایجابیةتركیب كامیرات في ا
 

وسنلقي توجھ التعلیم العالي بوضع كامیرات خاصة داخل الجامعات تأییدا للنسبة االكبر بناء على 
والذي تبین من خاللھ موافقة غالبیة الطلبة واولیاء امورھم " العرب الیوم"االستطالع الذي قامت بھ 

 .وجود تلك الكامیرات كنوعا من الرقابة االیجابیة داخل تلك الجامعاتواالساتذة ایضا ب
وكان أمین عام وزارة التعلیم العالي الدكتور ھاني الضمور اكد بأن وضع كامیرات مراقبة في 
الجامعات األردنیة من شأنھ الحفاظ على ممتلكات الجامعات ومرافقھا ولیس من أجل مراقبة سلوكات 

 .إلیھم أو التعدي على خصوصیاتھم الطالب أو اإلساءة
وأشار الضمور إلى أنھ سیتم تنبیھ الطالب إلى أن المرافق مراقبة من خالل اللوحات التحذیریة؛ 

 .مؤكدا أن على الطالب مراعاة حرمة الجامعة واالنتباه لسلوكاتھم
یق العدالة واشار الطالب عدي لحام بأن زرع الكامیرات في الجامعات االردنیة سیساعد على تحق

االجتماعیة بین الطلبة الن الكامیرات ستقوم بتوثیق جمیع التحركات حتى وان اعتبرھا بعضھم 
 .انتھاكا للخصوصیة

اضاف اللحام بأن وجود تلك الكامیرات سیحول لغیاب مشاكل العنف الجامعي التي سمعنا عنھا كثیرا 
یقدم على البدء بمشاجرة الن الكامیرات  في االونة االخیرة الن الطالب سیفكر اكثر من مرة قبل ان

ستقوم بتحدید ھویتھ على الفور، ما سیساھم حسب اللحام بنشر االمن في الجامعات بجو دراسي بحت 
توافق الطالبة لینا العزام ما قالھ اللحام بان تركیب الكامیرات داخل .بعید عن اعمال العنف الجامعي

مظاھر العنف الجامعي، مشیرة الى مسألة اخرى متعلقة الجامعات سیكون العامل االھم للحد من 
بالعدید من الممارسات غیر االخالقیة والتي من الممكن ان نراھا في جامعتنا االردنیة، ما سیساھم 

 .وبجود تلك الكامیرات بغیابھا والخوف من العقاب نتیجة التقاط الكامیرا لكافة تلك الممارسات
ن الغایة التي بررت لوضع تلك الكامیرات كالحد من المشاجرات لم یقنع الطالب علي العدوان م

والسرقات ویرى ان تركیب تلك الكامیرات جاء للحد من حریاتھم ما سیساھم حسب العدوان في إثارة 
 .مشاعر الحقد والكراھیة للجامعة لما فیھا من تقیید للحریات

تركیب الكامیرات وسحب ما تم تركیبھ  واشار العدوان بان على الجامعات ان تعید التفكیر في قرار
باالصل، العتقاده بأن تلك الكامیرات من الممكن ان تقلب السحر على الساحر عندما یشعر الطالب 

. بانھ في سجن مراقب في جمیع تحركاتھ وتصرفاتھ داخل مكان یجب ان تكون لھ حرمتھ الخاصة
ي توجھ تركیب الكامیرات في الجامعات الخمسیني معتز عوجان وھو ولي امر احد الطالبات فیرى ف

قرارا صائبا ال بد من تطبیقھ في جمیع الجامعات ومھما كانت التكلفة لما یرى فیھ من ایجابیات 
 .ستعود على المجتمع ككل ولیس فقط على الجامعة ذاتھا

قابة ویرى عوجان بأنھ سیكون مطمئنا اكثر على ابنتھ او ابنھ داخل الجامعة عندما یعلم بأن الر
موجودة لمصلحة ابنائھ، وأكد ضرورة تفعیل تلك الكامیرات باسرع وقت ممكن كي نرى واقع 

 .جامعي سلیم ال تشوبھ شائبة خاصة فیما یتعلق بقضایا العنف الجامعي
واقترح عوجان بأن تقوم الجامعات ایضا بتركیب الكامیرات داخل القاعات الصفیة وذلك ما تقوم بھ 

ة في االردن ما سیدفع المدرس الجامعي العطاء الطالب المادة الدراسیة بعض الجامعات الخاص
ُخرج الجامعة طلبة متفوقین في تخصصاتھم،  بشكل كامل وبطریقة جیدة حتى یستفید الطالب وت
وحسب عوجان فان الرقابة قد تكون الوسیلة االفضل لجعل الطالب والمدرس یقدمون افضل ما لدیھم 

 .ةداخل جامعاتنا االردنی

 شؤون جامعیة

 ٣:عرب الیوم صلا
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ویرى الطالب احمد عوینات بأن تركیب الكامیرات في الجامعات قد یُغیب مسألة االندماج االجتماعي 
في المجتمع بین الطلبة الذكور واالناث ما سیدفعھم لعدم التعامل بین بعضھم بعضا لتخوفھم من 

ُبنى علیھا االنطباعات الظاھرة على شاشات تلك الكام  .یراتالنتائج التي من الممكن ان ت
وشدد العوینات على اھمیة دراسة موضوع تركیب الكامیرات قبل تعمیمھا على كافة الجامعات كي 

  .ال تكون سلبیاتھا اكثر من ایجابیتھا على المدى البعید
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 الموافقة على االعتماد الخاص لتخصصات اكادیمیة
 

 
  

ً لدراسة طلب ي االعتماد الخاص لتخصصي شكل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي لجانا
 .في برنامج البكالوریوس المقدمین من جامعة البترا) االذاعة والتلفزیون(و) الصحافة(

ووافق المجلس في جلستھ المنعقدة یوم امس األربعاء برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على االعتماد 
) حالیل الطبیةالت(الخاص لتخصصین في جامعة الحسین بن طالل لدرجة البكالوریوس ھما 

) التصویر االشعاعي(، فیما أّجل البت في االعتماد الخاص لتخصصین آخرین )الھندسة الكھربائیة(و
 ).الھندسة المیكانیكیة(و

في ) برنامج البكالوریوس/ دكتور صیدلة(كما وافق على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 
اد الخاص لتخصصین في البكالوریوس في الجامعة االردنیة، والموافقة على استمراریة االعتم

 ).التاھیل الریاضي(و) االدارة والتدریب الریاضي(الجامعة الھاشمیة ھما 
برنامج / الھندسة المدنیة(ووافق المجلس على رفع وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

الوسائط المتعددة  تكنولوجیا(في جامعة عمان االھلیة، واالعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس
 .فرع األردن/ في الجامعة العربیة المفتوحة) برنامج البكالوریوس/ والجرافیك

) برنامج الماجستیر/ ھندسة البرمجیات(وأّجل البت في تثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
برنامج / تمریض االطفال(في جامعة االسراء، في حین اوقف قبول طلبة جدد في تخصص 

  .جامعة مؤتة/ في كلیة االمیرة منى للتمریض والمھن الطبیة) اجستیرالم

  وكالة زاد االردن/ عمون/٩:ص الدستور
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 استراتیجیة وطنیة لتحدیات التعلیم
 

وضع جاللة الملك عبدهللا الثاني االصبع على جرح المشكلة المستعصیة في بالدنا، الن معالجة 
ع استراتیجیة وطنیة وض"التراجع الذي حصل في التعلیم یشكل أولویة بالنسبة لنا، لھذا نحتاج الى 

واضحة المعالم، وبإطار زمني وعملي محدد، للتعامل مع التحدیات التي تواجھ قطاع التعلیم، 
والموارد البشریة ككل، في األردن، كما قال جاللتھ، وذلك من اجل تعزیز ثقة المواطن بجودة وكفاءة 

یضمن تنمیة الموارد البشریة النظام التعلیمي في المملكة، والنھوض بھذا القطاع الحیوي، بشكل 
 .الوطنیة

واالعمق في ھذه االلتفاتة الملكیة لقطاع التعلیم، تأكید ضرورة أن تنبثق عن ھذه االستراتیجیة، خطة 
تنفیذیة للعشرة اعوام المقبلة تشمل مراحل التعلیم جمیعھا، وعقد مؤتمر وطني إلقرارھا، بحیث تكون 

 .وثیقة ُملزمة للحكومات
وت العالي ان ھناك تراجعا الفتا للنظر في التعلیم، خاصة التعلیم العالي في بالدنا، ما لنعترف بالص

انعكس على الموارد البشریة االردنیة التي كنا نتغنى بھا امام العالم، واعترفت بكفاءتھا الدول التي 
 .ساھمت ھذه الخبرات االردنیة في تطوریھا مثل دول الخلیج في السنوات الماضیة

من حملة الدكتوراة ممن عملوا في الجامعات الرسمیة والخاصة  ٣٠٠٠المعلومات الى ان نحو تشیر 
غادروا األردن للبحث عن فرصة أفضل للعمل في دول الخلیج والدول العربیة األخرى التي تستقطب 
 الكفاءات األردنیة، وھذا یضعنا في مواجھة مشكلة لیس من الحكمة تجاوزھا، ألنھا تصیب التعلیم

العالي باألردن في مقتل ھجرة الكفاءات التي على عاتقھا یقع تطویر التعلیم العالي، والذي ال یخفى 
 .على أحد تراجع مخرجاتھ خالل السنوات األخیرة

في األردن عشر جامعات حكومیة، وسبع عشرة جامعة خاصة معترف بھا على مستوى الدول 
وتستقطب . ألمیركیة والجامعة األلمانیة األردنیةالعربیة، وبعض الجامعات األجنبیة كالجامعة ا

الجامعات األردنیة كل عام عددا كبیرا من الطلبة األجانب، وباتت بعض الجامعات واجھات أكادیمیة 
لدول تعرضت لھزات سیاسیة، حیث تجد غلبة واضحة ألساتذة من جنسیة معینة في جامعة خاصة 

امعة لیست أردنیة تؤدي دورھا على أرض أردنیة، وھذا مثال، وكذلك بالنسبة لطلبتھا، وكأنك في ج
ال یعیب بل قد یكون استثمارا نوعیا ونقلة إلى األمام، وبخاصة إذا تمكنا من تحقیق التوازن بین فكرة 

 .إنشاء جامعة خاصة وااللتزام بالمعاییر المھنیة واألخالقیة لرسالة التعلیم العالي
العالي یمر بأزمة معضلة تھدد مستوى ھذا القطاع الذي كان  أجمع معظم الدراسات على أن التعلیم

یعد مفخرة لألردن، وھذه المعضلة ازدادت تعقیدا بعدما أصبح الربح المادي ھدفا رئیسا لمؤسسات 
 .التعلیم العالي

في معظم دول العالم أكادیمیات التعلیم العالي ھي مؤسسات غیر ربحیة ممولة إما من الحكومات وإما 
. لى درجة من السمعة األكادیمیة تؤھلھا لجلب التبرعات والوقفیات والمنح لتمویل نفسھاوصلت إ

. ولكن الجامعة أصبحت شركة تعتمد على تسلیع المعرفة، بحیث صار الطالب زبونا والمدرس بائعا
ھذا التوجھ االقتصادي أفرغ تلك المؤسسات من فكرة مجمعة یتمحور حولھا الھدف من إنشاء 

 .الجامعة
، فھذا "في غرفة اإلنعاش"أن تصل الحال إذا إلى درجة یصف وزیر مسؤول عن التعلیم العالي بأنھ 

یعني أن مخرجات التعلیم انخفضت إلى مستوى لم یعد مقبوال السكوت عنھ، حیث الحریات 
لطلبة، األكادیمیة مقموعة، والبنیة التحتیة للجامعات والخدمات لم تعد تستوعب األعداد المتزایدة من ا

وھو ما نتج عن فتح البرنامج الموازي على مصراعیھ، إضافة إلى قبول أعداد كبیرة من الطلبة تحت 
من مجموع المقبولین على القبول %  ٦٠بند االستثناءات التي أصبحت تشكل ما یزید على الـ 

لى موازنات الموحد، إضافة إلى التضخم اإلداري والفساد والمحسوبیة، ما یعني تراكم عبء ثقیل ع
  .الجامعات الرسمیة

  ٧:الغد ص
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 جامعة البترا تستضیف فعالیات األولمبیاد الكیمیائي األردني
  

  
األولمبیاد الكیمیائي "د مروان الموال فعالیات .استضافت جامعة البترا، وبرعایة رئیس الجامعة أ

مشرفا  ٨٧، یرافقھم طالبا ١٢٥والذي تنظمھ الجمعیة الكیمیائیة األردنیة، بمشاركة " األردني الرابع
من مختلف المدارس الثانویة الحكومیة والخاصة المشاركة في ھذا االولمبیاد الذي یشكل حلقة وصل 
مھمة على صعید نشر الثقافة الكیمیائیة بین طلبة المدارس الثانویة واستنھاض طاقاتھم الخالقة في 

 .ھذا المجال
میائیة األردنیة في بدایة الحفل نبذة عن الجمعیة وقدمت الدكتورة عبیر البواب رئیسة الجمعیة الكی

مبینة انھا جاءت لتوثیق العالقات البینیة للكیمیائیین األردنیین من ناحیة وعالقاتھم مع زمالئھم 
العرب من ناحیة أخرى، كما انھا تھدف إلى تعریف المجتمع بدور الكیمیاء في تطویر المجتمعات 

ث العلمیة الكیمیائیة، وتقدیم استشارات علمیة وفنیة في مجاالت علم العلمیة والصناعیة ، ودعم األبحا
الكیمیاء، وبینت كذلك نشاطات الجمعیة المتمثلة في اللقاءات الدوریة والمواسم الثقافیة وبناء القدرات 
من خالل التدریب وعقد ورش العمل من حین آلخر، والتوعیة الكیمیائیة للمجتمع، وتوثیق العالقات 

اعیة، مبینة كذلك ان ھذا االولمبیاد یھدف إلى تنمیة المھارات الكیمیائیة لدى طلبة المدارس االجتم
وتعزیز مفھوم الكیمیاء في الحیاة اإلنسانیة، وتوثیق العالقة بین الكیمیائیین أنفسھم والمؤسسات 

ھام في دعم والمعاھد العلمیة والتعریف بدور الكیمیاء في تطویر المجتمع في شتى المیادین واالس
  .البحث العلمي في حقول الكیمیاء المختلفة

  ٥:د صغال
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  معدل البطالة في الربع االول من العام الحالي% ١٢٫٩
 

، حیث بلغ ٢٠١٥بالمئة، خالل الربع األول من العام  ١٢٫٩ارتفع معدل البطالة في األردن إلى 
 .بالمئة لإلناث ٢٢٫١بالمئة مقابل  ١١معدل الذكور 

ع السنوي الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة فإن معدل البطالة ارتفع بنسبة وبحسب التقریر الرب
 .٢٠١٤بالمئة مقارنة مع الربع الرابع من العام  ٠٫٦

 ٣بالمئة، فیما ارتفع بنسبة  ٠٫١وأشار التقریر إلى أن معدل البطالة بالنسبة للذكور ارتفع بمقدار 
ً وبینت ا.بالمئة بالنسبة لإلناث عن نفس الفترة لنتائج التي اعلنت امس  أن معدل البطالة كان مرتفعا

ً على (بین حملة الشھادات الجامعیة  األفراد المتعطلین ممن یحملون مؤھل بكالوریوس فأعلى مقسوما
بالمئة مقارنة بالمستویات التعلیمیة األخرى، كما  ١٨٫٧، حیث بلغ )قوة العمل لنفس المؤھل العلمي

 ٤٤٫٦مئة من إجمالي المتعطلین ھم من حملة الشھادة الثانویة فأعلى، وأن بال ٥٥٫١بینت النتائج أن 
 .بالمئة من إجمالي المتعطلین كانت مؤھالتھم التعلیمیة أقل من الثانوي

وتباینت نسبة المتعطلین حسب المستوى التعلیمي والجنس، حیث بلغت نسبة المتعطلین الذكور من 
 .بالمئة لإلناث ٧٧٫٠مقابل بالمئة  ٢٤٫٣حملة البكالوریوس فأعلى 

 ٣٥٫٨سنة، حیث بلغ المعدل  ٢٤-٢٠سنة و ١٩- ١٥وُسجل أعلى معدل للبطالة في الفئتین العمریتین 
أما على مستوى المحافظات فقد ُسجل أعلى معدل . بالمئة لكل منھما على التوالي ٣٠٫٤بالمئة و

ل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بالمئة، وأدنى معد ١٦٫٧للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 
 .بالمئة ٩٫٨بلغت 

بالمئة،  ٣١٫٣سنة فأكثر بلغت نسبتھم  ١٥وبحسب التقریر فإن نسبة المشتغلین من مجموع السكان 
سنة، في حین بلغت النسبة  ٣٩-٢٠بالمئة من المشتغلین الذكور في الفئة العمریة  ٦٠٫٩حیث تركز 

والي نصف المشتغلین كانت مؤھالتھم التعلیمیة أقل من الثانوي وأشار اللى أن ح.بالمئة ٧٠٫٥لإلناث 
 .أعلى من الثانوي% ٣٥٫٧ثانوي و% ١١٫٢و

من المشتغلین الذكور في المھن األولیة، في حین بلغت نسبة العاملین في الحرف وما % ٥٫٨ویعمل 
 .لكل منھما على التوالي% ١٦٫٦، و%١٦٫٠إلیھا من المھن ومھنة المتخصصین 

من مجموع المشتغلین في قطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي، تاله % ٢٧٫٠ ویعمل
 %.١٥٫١قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 

في قطاع تجارة % ١٦٫٩من المشتغلین الذكور في قطاع اإلدارة العامة والدفاع و% ٢٩٫٢كما یعمل 
منھن یعملن في قطاع التعلیم % ٤١٫٤لوحظ أن أما المشتغالت اإلناث، فقد . الجملة والتجزئة

 .في قطاع الصحة والخدمة اإلجتماعیة% ١٢٫٧و
للذكور مقابل % ٨٥٫٥(ھم مستخدمین بأجر % ٨٧٫٣وأظھرت النتائج أن غالبیة المشتغلین 

 ).لإلناث% ٩٦٫٨
ً في توزیع قوة العمل حسب المستوى التعلیمي والجنس، حیث ً واضحا أن  وأوضحت النتائج تفاوتا

% ١٠٫٩من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستویاتھم التعلیمیة دون الثانویة مقابل % ٥٩٫٤
 من مجموع قوة العمل من اإلناث كان مستواھّن التعلیمي% ٦٢٫٧كما أشارت النتائج إلى أن . لإلناث

قوة (كما بلغ معدل المشاركة االقتصادیة الخام . بین الذكور% ٢٠٫٤بكالوریوس فأعلى مقارنة مع 
قوة العمل (وبلغ معدل المشاركة االقتصادیة المنقح %. ٢١٫٥) العمل منسوبة إلى مجموع السكان

لك لإلناث وذ% ١٢٫٥للذكور مقابل % ٥٩٫٤للمملكة و% ٣٦٫٠) سنة فأكثر ١٥منسوبة إلى السكان 
لإلناث وذلك % ١٢٫٦للذكور و% ٦٠٫٣للمملكة و% ٣٦٫٨مقارنة مع  ٢٠١٥للربع األول من عام 

وتجدر اإلشارة إلى أن مسح العمالة والبطالة شمل عینة بلغ حجمھا .٢٠١٤للربع الرابع من عام 
ومن . ألف أسرة موزعة على جمیع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والریف واألقالیم ١٣حوالي 

لجدیر بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع وتقدم بیانات تعكس واقع الربع ا

  ٢:مال واستثمار ص/دستورال
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 ً ، ویتم سؤال الفرد فیما إذا بحث عن عمل خالل األربعة أسابیع )كانون ثاني، شباط، آذار(كامال
.السابقة لیوم المقابلة وذلك حسب التوصیات الدولیة المعتمدة في األردن
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 ة لغة الفكر والحوار تغیب عن المناھج المدرسیةالفلسف
  

یتساءل خبراء ومختصون عن غیاب لغة الفكر والحوار والفلسفة عن المناھج الدراسیة في وقت تقدر 
بھ الدول المتقدمة العلوم الفلسفیة وتضمنھا سیاساتھا التعلیمیة في المراحل الدراسیة كافة، ألن النقد 

ویؤكد مختصون أن تضمین المناھج . غییر وسمة للمجتمعات المتقدمةوالعقل والثقافة أدوات للت
المدرسیة مبادئ الفلسفة یساعد على فھم واستیعاب مفاھیم المرحلة المقبلة في مواجھة التطرف 
والعنف واالرھاب، وترسیخ مھارات الحوار والتفكیر العقالني لبناء جیل یؤمن بالحوار وتقبل 

 .النقد البناء بعیدا عن ثقافة التسلیم االختالف ویتمتع بقدرة على
وینادي مفكرون بضرورة انتاج خطاب فكري قادر على فھم مفردات المرحلة المقبلة لبناء مجتمع 
علمي معاصر، وتطویر سیاسات تعلیمیة جادة تساھم في اخراج جیل واع لما یدور حولھ من 

ویؤكد . ید من التیارات الفكریة في العالم تناقضات في المفاھیم الموروثة والجدیدة التي تحملھا العد
أستاذ علم االجتماع في جامعة مؤتھ الدكتور حسین محادین ، حاجة الشباب إلى تحصین أنفسھم من 

، حیث تقوم «ثقافة الصورة »الفكر المتطرف، وبالذات في ھذه المرحلة التي ترتبط بالتكنولوجیا و
شباب على تقلیدھا ؛ وھم مھیأون أصال لممارسة االكتشاف الجماعات اإلرھابیة باستغاللھا إلغواء ال

الغربیة العنیفة، لكنھا اآلن تحت » أفالم االكشن«والتقلید للقوة والعنف ؛ تماما ما یوازي اغواء 
، فیتلقفھا بعض الشباب غیر المحصن وعیا وانتماء جراء الفراغ »الجھاد االلكتروني«عنوان 

االسرة ؛ والمدرسة «اجع أدوار مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة السلبي، ویرتبط ذلك مع ضعف وتر
 .التي تصوغ المعارف المنظمة والُمحِصنة لھم كما یفترض ثم ؛ المسجد ؛ والكنیسة ووسائل االعالم 

ویجد محادین أن تضمین مناھج التربیة والتعلیم لمواقف تعلمیة وتعلیمیة مھارات تنویریة وتدریبیة 
 ُ مثل فعال تربویا وقائیا یجب األخذ بھ عبر انضاج وتحدیث البیئة التعلیمیة، ضد الغلو والعنف، ت

واالستثمار االیجابي لطاقات وأفكار الشباب بما یخدم أھداف الوطن في تحقیق االندماج الوطني 
واحترام التعددیة وأسالیب الحوار السامي، واالصغاء للشباب في المدارس والمعاھد والجامعات 

ات والشباب مھارات االنحیاز لقیم الحوار والتسامح وصوال لتعمیق ثقافة الحیاة إلكساب الفتی
 .االنسانیة الراقیة

ویشیر إلى أن وعي الشباب األردني بأھمیة المرحلة المقبلة دفعھم للمطالبة بأن تكون العلوم الفلسفیة  
مقبلة ومواجھة التطرف مدرجة في المناھج لما لھا من أھمیة في فھم واستیعاب مفاھیم المرحلة ال

 .واالرھاب
إن تغییب »ویقول أستاذ الفلسفة في الجامعة االردنیة ورئیس الجمعیة الفلسفیة الدكتورمحمد الشیاب،

الفلسفة من المناھج التدریسیة في المدارس منذ منتصف سبعینات القرن الماضي وتوقیف منح درجة 
ومبنیا على مواقف أیدولوجیة، ألن الفلسفة ھي البكالوریوس من الجامعات األردنیة ، كان مقصودا 

اعمال للعقل ونقد للواقع وللفكر وتساؤل مستمر،ال ینتھي في كل مجاالت الحیاة السیاسیة 
 .واالقتصادیة والفكریة والثقافیة

أن منع السؤال ومنع الحوار ومنع التنویر، أدت إلى سیطرة ایدلوجیا معینة على الساحة ...ویتابع
بدأ یتراجع الفكر النقدي التنویري، ما نتج عن ذلك سیطرة رؤیة أحادیة على المناھج األردنیة و

المدرسیة وسادت عملیة التلقین وغاب التفكیر، وأدى ذلك إلى ھیمنة الثقافة السطحیة الرثة على 
م ویؤكد أن الفلسفة تلعب دورا تنویریا ونقدیا وتفتح أمام الشباب أفاقا وتفرض علیھ. سلوك الشباب 

الشك والتساؤل حول كل ما یجري في الوطن والمجتمع، ومن أھم السبل لمجابھة القیم االستبدادیة 
ویعتبر الشیاب أن تضمین المناھج بالعلوم الفلسفیة، یمكن . والتسلطیة سواء كانت سیاسیة أو دینیة

  ١٥:رأي صال
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عدھم في محاربة األجیال المختلفة من مبادئ التفكیر العقالني لمواجھة مفاھیم مختلطة علیھم، تسا
 .التطرف واالرھاب

ویرى وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الدكتور ھایل داوود،أن ال تعارض بین الفلسفة 
والدین، مفسرا أن الفالسفة المسلمین كان لھم دورھم في رفد الفكر االنساني بالمعرفة والعلم، مشیرا 

» لى أن ھناك نقلة نوعیة في تطویر المناھج التربویة؛وباعتباره عضوا في مجلس التربیة والتعلیم،إ
فمناھجنا لیس فیھا تطرف ولكن لیس فیھا الجرعة الكافیة لمحاربة التطرف ویجب أن ترفد المناھج 

 . »بالمفردات التي تساعد على تقبل التعددیة
زارة تتعامل مع وتقول مدیرة مدیریة المناھج في وزارة التربیة والتعلیم وفاء العبدالالت إن الو 

المناھج في ظل التغیرات التي تطرأ على المنطقة بشكل عام والمجتمع األردني بشكل خاص، من 
مبدأ الحرص على تعدیلھا وفقا لتطورات المجتمع وحاجاتھ، مبینة أن ھناك موادا رئیسیة یتم التركیز 

میاء واللغة العربیة والتربیة علیھا لمساعدة الطالب في االلمام بالمعارف والعلوم كالریاضیات والكی
 .االسالمیة

أما مادة الفلسفة فال توجد مستقلة في المناھج، بحسب العبدالالت، بل توظف في المواد األساسیة 
 .كمدخل لھا

ومع تأكیدھا على أھمیة العلوم الفلسفیة إال أنھا تعتبر أن ھناك اولویات مع اشارتھا إلى وجود وحدة 
تشمل مفاھیم « المعرفة « في منھاج الصف الثاني ثانوي تحت عنوان ) ةالثقافة العام(في مادة 

وتشیر الى أن المناھج تتضمن جانبا وقائیا یركز على المفاھیم العصریة من خالل . ومواضیع فلسفیة
احترام اآلخر ونبذ التطرف والتعصب وقبول التعددیة ، الفتھ إلى أن مدیریة المناھج تقوم حالیا 

الل مواد عدة كالتربیة االسالمیة والعلوم واللغة العربیة، ومنھا یتم ترسیخ ھذه القیم بتوظیفھا من خ
وتؤكد أن مادة التربیة االسالمیة تدعو إلى احترام االدیان والثقافات وتعطي دروسا . كجانب وقائي

ة من عن خطورة التكفیر، مبینة أن المدیریة طورت الخطة الدراسیة للمرحلتین األساسیة والثانوی
خالل مقارنتھا مع الدول المتقدمة في التعلیم وتم اقرارھا ھذا العام ولم تظھر ھذه المقارنات أن ھناك 

 .دوال تدرس مادة الفلسفة كمنھاج مستقل 
ویدعو المفكر والتربوي الدكتور حسني عایش إلى إعادة تدریس العلوم الفلسفیة حیث كانت تدرس 

 .والسبعینیات من القرن الماضيفي المدارس خالل فترة الستینیات 
ویشیر الى أنھ قدم دراسة عن أھمیة تعلیم الفلسفة والمنطق في المدارس والجامعات، تبین من خاللھا 
أن الفلسفة توسع المدارك وتفتح العقل على جمیع االفاق ، وال تجعل المرء فریسة سھلة للمؤثرات 

 .عصف بھ ومجتمعھ الخارجیة السیاسیة وغیر السیاسیة التي یمكن أن ت
ویقول إن تعلیم الفلسفة وممارستھا، تجعل المرء مطلعا على مختلف الفلسفات؛ كالفلسفة االسالمیة 

، ویستطیع أن یتبین طریقھ فیھا أو نحوھا ، مبینا أن الفلسفة .... والماركسیة واالشتراكیة والوجودیة 
لم یكن المرء متسلحا بالمنطق فیمكن فاذا «یدخل في تعلیمھا المنطق وھو الوصول إلى الحقیقة، 

خداعھ بسھولة من االخرین ومن االعالم أو الدعایة او االعالن ، فیصبح نتیجة لذلك فریسة سھلھ 
كما تدخل نظریات المعرفة تحت موضوع الفلسفة ، فمنھا ما تعرف بواسطة الحواس او العقل . » لھا

ویرى أن . وھكذا ... عیة او واقعیة نقدیة او مثالیة او الحدس او الوحي او االلھام ، وھل المعرفة واق
الفلسفة عندما تغیب من المدرسة والجامعة یتكون جیل سھل االستھواء وقبول االیحاء، وانقیاد كثیر 
من أفراده للحركات المتطرفة واالرھابیة وقیامھم بأعمال وحشیة معتقدین أنھم على حق ، وھم على 

وكان المجلس األعلى . وفكروا وتأملوا وتمنطقوا لما انجروا الى ذلك غیر الحق ألنھم لو تفلسفوا 
للشباب قد أوصى في مؤتمر وطني عقد أخیرا بتضمین المناھج التربویة بمادة العلوم الفلسفیة،ألنھا 
تساعد على فھم واستیعاب مفاھیم المرحلة المقبلة في مواجھة التطرف والعنف واالرھاب، وترسیخ 

  والتفكیر العقالني لبناء جیل یؤمن بالحوار وتقبل االخر بعیدا عن ثقافة التسلیممھارات الحوار 
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 ..وأخیرا مدونة سلوك لالذاعات
 عبدالمجید القیسي

  
، لتوضیح معنى وصورة أداء إذاعي یتردد على »بئى«ثرثرة؛ اتمنى قراءتھا على الطریقة المصریة 

بعضھن » سي في«مقیمة، بل استقرت في أذھان و  مسامع الجمھور بال مقدمات، وفجاجة أصبحت
فنا إعالمیا إذاعیا، لھ رموزه وآباؤه الذین یجیدون » تنبط»وبعضھم، فأصبح التھویش والدفاشة وال

عبر األثیر، ولست أستطیع الجزم ألنني لست مختصا موسیقیا وال نفسیا، فخلطة األصوات » النھیق«
معدودة على أثیر بعض اإلذاعات، یمكنھا أن تودي بشعور العجیبة التي یمكنك سماعھا في دقائق 

اآلدمي وتمسخھ الى غیر رجعة، فھي قنبلة حسیة عشوائیة لن تتنقى بعدھا النفسیة السلیمة وال الذائقة 
مھما حاولنا عالجھا، والخوف الكبیر أن تتعرض جینات المستمع للتشویھ كذلك، فیصبح سقم الخیال 

 ..ة والزعیق صفات مندلیة تتوارثھا األجیال القادمةوانتفاء الثقافة والذائق
الفكر المتوازن المستنیر من بین أھم ما یشغل المختصین األسویاء القلة، وال أدعي إفكا حین أقول إن 
كثیرین ممن یتم تقدیمھم للمنابر، باعتبارھم منظرین للتنویر، قاصرون فكریا، وال یكادون یقدمون 

كافحة فكر التطرف واالرھاب مثال، وأمس األول حضرت المؤتمر روایة واحدة كاملة حول م
اإلذاعي الثاني الذي قامت بھ اذاعة الجامعة األردنیة، وكان تحت شعار متعلق باالعالم المسموع 
ودوره في مناھضة فكر التطرف واالرھاب، ولم تكتمل روایة المناھضة وال حتى المداعبة لفكر 

ھو قصر وقت جلسات المؤتمر وفسیفساء المتحدثین فیھ، خصوصا  التطرف واالرھاب، ولعل السبب
یا عمي یقول سمیر .. (وھذا واحد من أشكال مصیبتنا النخبویة..حین ال یتمخض عن أیة توصیات

 ).الرفاعي حقا حین یدعو لتجدید النخب
ولم على ھامش المؤتمر تبادلت حدیثا إذاعیا مع بعض الشخصیات المشاركة في جلسات المؤتمر، 

أكن أطمح أو أتوقع عصفا ذھنیا من ھذه اللقاءات، لكنني حصلت على سبق صحفي ورد في إجابة 
ھل من مبادرة تقوم بھا الھیئة لضبط مھني : رئیس ھیئة االعالم الدكتور أمجد القاضي على سؤالي

ومنسوب ثقافي وإلمام سیاسي ألثیر اإلذاعات حین نتحدث عن مجابھة فكریة ضد التطرف 
فحدثني الدكتور عن مدونة السلوك االذاعیة التي یزمعون تعمیمھا خالل .. رھاب ولغة الكراھیةواال

إذاعات مجتمعیة، تنتشر في جامعاتنا ومؤسسات أخرى،  ١٠األسبوعین القادمین، وقال لدینا حوالي 
ونحاول أن نجعلھا تتشارك في بث إذاعي موحد، یقوده مھنیون ومثقفون یستطیعون التحدث في 

 .القضایا الكبیرة كمجابھة فكر التطرف وغیره
ھل وصلكم خطاب الملك عبدهللا الثاني حول االرھاب والتطرف : یا أھل الھمة االعالمیة والتنویریة

 .وحروبھ؟ ھل تستطیعون رؤیة مالمح الخطاب االستراتیجي المطلوب؟
طقتنا وھو الكیان الصھیوني ال یكتمل الحدیث عن فكر التطرف واالرھاب إال بذكر أھم أسبابھ في من

  .العنصري المتطرف، فمن ھنا یبدأ السالم كما تبدأ المعارك في الحرب على االرھاب

 زوایا الصحف 

 ٤٠:ص الدستور
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Learning and working  
 
 

The Higher Education Council announced an online education programme 
for people seeking to obtain their bachelor’s degree, under specific 

regulations. 
 
The move enables individuals to pursue higher education without sacrificing 
their employment or family obligations. 

 
As such, it is to be commended, particularly knowing that this programme 
will only be possible if at least three universities coalesce in offering it and 
that it will have to meet the standards set for this type of education. 

 
Online education is already offered by many prestigious universities across 
the world. 

 
It is a more affordable and easier accessible form of education for those 
desirous to learn more and advance their careers or areas of expertise. 

 
On the other hand, however, a well-rounded university education is acquired 
not in classrooms or by textbooks only, but also by immersing oneself in the 
university campus environment where there is active interaction and 
intellectual debate among students, and between students and professors. 

 
Extracurricular activities often associated with university campuses will not 
be available to online students, a big drawback indeed. 

 
It is particularly the cultural and social environment associated with on-
campus education that often makes a difference between good and better 
universities. 

 
Still, there is always a group of people who do not want or cannot make such 
choice, and for them online education is as good as it gets. 

 
In Jordan, online education should remain experimental for quite a while, 
and a testing ground. 

 
It should keep this type of education under close scrutiny, most importantly 
to ensure that quality is preserved and that graduates do indeed deserve their 
certificates. 

 ٨:الجوردان تایمز ص
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At the same time,  while education is a right and, indeed, an obligation for 
any country that wishes to have useful citizens, it has to be kept in mind that 
more graduates will mean more job seekers. 

 
As is, the country is already flooded with graduates of various degrees of 
proficiency and knowledge looking for jobs. 

 
Therefore, in parallel with offering education, which, again, should not be 
forgone for any reason, there should be efforts to create employment 
opportunities for the graduates. 

 
Short of that, this laudable undertaking will be, unfortunately, in vain.  
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  ي جماعة االخوان ا مؤخرا ف قضیة فساد مالي من العیار الثقیل كشف اللثام عنھ
د حالی ادي متواج ا قی بالدبطلھ ارج ال غ .. ا خ واني ابل ادي اخ در قی ین «مص ع

رأي ة» ال الي للجماع ر الم ة التقری الل مناقش فت خ یة كش ذه القض ال . ان ھ وق
قیادة الجماعة وبضغط من قیادي في االخوان المعروف باصراره على استبعاد «

ر اضاف» المتھم«القیادات المنافسة لھ ستقوم بمطالبة  الي الكبی غ الم ة باعادة المبل
ادة الجماعة . »الى احتمالیة فصلھ من الجماعة رار قی در ان اسباب ق وبین المص

نھج  ارات المعارضة ل ض التی ع بع ة م ھ القوی ود لعالقت تھم تع ادي الم ة القی معاقب
  .القیادة الحالیة المستمرة في استبعاد جمیع من یخالفھا الرأي

  
  ة اطق الصناعیة المؤھل ا یسمى بالمن اء م ر العمل  )QIZ( رغم انتھ إال ان وزی

ي  ن ألي مستثمر ف ي ال یمك ا الت اطق المزای ذه المن نح ھ ة یم ق مصادر مطلع وف
ھیالت  اریح أو تس وم التص ت برس ا ان كان ول علیھ ناعة الحص اع الص قط

ررة  ة والمق ى العمال ول عل دة و ٧٥الحص ة واف ة عمال ة  ٢٥بالمائ ة عمال بالمائ
  .محلیة

  
  ن ا ع ن قریب توریة تعل ة الدس ة المحكم ة أو أربع م ثالث ذي یض ي ال ب الفن المكت

  .المكتب سیقدم المساندة لعمل المحكمة.. أعضاء من قضاة الدرجة األولى
  
  رة ازل كثی دادات من موظفو شركة الكھرباء األردنیة لم یقرأوا منذ أربعة اشھر ع

رأي«وقال مواطنون الى . في لواء عین الباشا دادات » عین ال راءة الع دم ق ان ع
راكم ال ن ی دال م القراءات ب ركة ب د الش ى تزوی طرھم ال یھم ویض ة عل الغ المالی مب
  .موظفیھا

  
 األول تم نقلھ بال بدیل واألخر .. مسجدا الفالح والعنیزات في شفا بدران بال إمام

  .المواطنون یختارون من بینھم إماما في كل صالة.. في العمرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  وزراء یس ال اني، رئ ال اللبن ل األعم ن رج ة م ائرة خاص ّرك ط اتي، ح ب میق نجی
 .عمان، لنقل ضیوفھ لحضور حفل زفاف ولده القادم من الغرب

  
  ام وان المحاسبة للع اء  ٢٠١٤تقریر دی ل انتھ لیمھ قب تم تس ع أن ی ات جاھزا، ویتوق ب

ي . الدورة الحالیة لمجلس النواب لیمھ ف ع تس إعداد التقریر تم في وقت قیاسي، ویتوق
 .الشھر الحالي األسبوع األخیر من

  
  ام والمؤسسات ة القطاع الع ف إعادة ھیكل دیوان المحاسبة أعد تقریرا مھما حول كل

ن . المستقلة دیوان، وسیكشف ع التقریر نوعي وسیتم تضمینھ في التقریر السنوي لل
 .حجم المبالغ المالیة، التي تحملتھا الخزینة جراء إعادة الھیكلة

  
 ان  األمیر الحسن بن طالل یقیم دعوة إفطار في مطعم، لوداع السفیر القطري في عم

 .زاید بن سعید الخیارین، بعد انتھاء مھمتھ في المملكة
  

  وبحضور "الیونسیف"تنظم وزارة المیاه والري، بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة ،
رف  اه والص وطني للمی ؤتمر ال ل الم ین المقب باح االثن انحین، ص ولین والم المم

ت وسیتم خ. الصحي البحر المی ال ب الل المؤتمر، الذي یقام في مجمع الحسین لألعم
ة  ف القطاعات والرؤی عرض رؤیة شمولیة عن تأثیر الالجئین السوریین على مختل

 .الوطنیة في تحمل أعباء اللجوء وانعكاساتھا على مختلف القطاعات
  

 اء ا ر األربع افي عص ز الثق ع المرك اون م اء، بالتع امن النس د تض نظم معھ ل ی لمقب
ذي " حریر آدم"عرضا مسرحیا بعنوان  ي العرض ال من إخراج إیاد شطناوي، ویل

الجرائم الجنسیة "یقام في المركز، إعالن نتائج دراسة بحثیة أعدتھا الجمعیة بعنوان 
ً ) ٣٠٨(ضد النساء المادة  " نجاة"وذلك ضمن مشروع " من قانون العقوبات نموذجا

 .اجیات من جرائم العنف الجنسيمن أجل مالحقة الجناة وحمایة الن
  

  ي الي، ف اني الجب ل القاضیة المصریة تھ یستضیف منتدى شومان مساء االثنین المقب
وان  رة بعن ة"محاض ة الراھن رات العربی ة للتغی توریة والقانونی اد الدس ر : األبع مص

 ً ا السابق، ". نموذجا ة الدستوریة العلی یس المحكم ب رئ الي شغلت منصب نائ والجب
  .امرأة مصریة تتولى مھنة القضاء في الحقبة المعاصرة وھي أول

  
  
  
  
  
  
  

 زواریب الغد
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  دولة بینھا االردن  ١٦في استطالع آلراء الشباب العربي في
 :اعلنت نتائجھ امس في دبي تبین ان

  
 من الشباب العربي قلقون من عصابة داعش%  ٧٣.  
 منھم غیر واثقین بقدرة حكوماتھم على مواجھة تھدیدات %  ٤٧

  .داعش
 من الشباب العربي قالوا إن التجربة الدیمقراطیة لن ترى %  ٣٩

  .النور في منطقة الشرق االوسط
 وانخفضت نسبة الشباب العربي . قلقون من تفشي البطالة%  ٨١

الذین یرون ان غیاب الدیمقراطیة من اھم العقبات في المنطقة من 
  .خالل العام الحالي%  ١٥إلى  ٢٠١٢في عام %  ٤١

  
 ١٠٠(ة زراعة استاد عمان الدولي بالنجیل الطبیعي بلغت تكلف (

ألف دینار، ولم تدخل في التكلفة صیانة المرافق التابعة لالستاد، 
عاما  ١٧وذلك استعدادا الستضافة كأس العالم للسیدات تحت سن 

  .٢٠١٦بكرة القدم في ایلول 
  تنوي وزارة المیاه والري عمل جولة لصحافیین واعالمیین مطلع

ع المقبل؛ حیث تشمل الجولة االطالع على الوضع المائي االسبو
في مخیمات الالجئین السوریین وخصوصا الزعتري وتكلفة 
الالجئین المائیة، اضافة الى االطالع على الواقع المائي في 

  .المملكة
  

  اھتمت الصحافة االجنبیة االسبوع الماضي بكتابة تحقیقات
ن انضموا للقتال الى صحافیة عن الجھادیین في االردن، الذی

جانب المتشددین واعدادھم واعداد القتلى، وتصنیف الجھادیین 
الى داعش والنصرة، اضافة الى الفجوات االمنیة التي یمكن ان 
یحدثھا ھؤالء العائدون من ساحات الجھاد في سوریة، واعتمد 
الصحافیون االجانب على مواقف أشخاص مقربین من التیار 

الردن، ولم تتضمن تقاریرھم اي مصدر السلفي الجھادي با
  .رسمي

  
  

   ص.س
  
 

 كوالیس العرب الیوم
  


