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ن�شرة �إعالمية ت�صدرها دائرة ا إلعالم والعالقات العامة يف اجلامعة أالردنية ❖ العدد � ❖ 446شباط  2010م ❖ �صفر 1431هـ ❖ املجلد الرابع والع�شرون

الأ ردنيون يحتفلون بالعيد الثامن والأ ربعني
مليالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين
ففي الثالثني من كانون الثاين �سنة 1962
ميالدية زف املغفور له جاللة امللك احل�سني بن
ط�ل�ال ط�ي��ب اهلل ث ��راه ال�ب���شرى الأ غ �ل��ى لل�شعب
الأ ردين مبيالد جنله الأ كرب ,ويف كتابه (لي�س �سهال
�أن تكون ملكا) قال املغفور له «�أ�سميته عبداهلل
� إحياء لذكرى جدي وهذا مل يعط العر�ش الأ ردين
وريث ًا مبا�رش ًا وح�سب بل كان من وجهة نظري
البحتة �أروع حدث ع�شته يف حياتي».
و�أم�ضى جاللة امللك عبداهلل الثاين املرحلة
اجلامعة  -توا�صل الأ �رسة الأ ردنية الواحدة الأ وىل من تعليمه يف الكلية العلمية الإ�سالمية يف
� إحتفاالتها بالعيد الثامن والأ ربعني مليالد جاللة عمان ،وانتقل يف املرحلة الإعدادية والثانوية � ،إىل
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني قائد الوطن حفظه مدر�سة �سانت ادموند يف �ساري باجنلرتا ومن ثم
� إىل مدر�سة � إيجلربوك وبعدها � إىل �أكادميية دير
اهلل ورعاه.

«الأ ردنية» توا�صل تنفيذ م�شاريع تنموية يف احل�سينية

الدكتور خالد الكركي يلتقي وفد ًا من لواء احل�سينية

اجلامعة � -أعلن رئي�س اجلامعة الدكتور
خالد الكركي ر�صد مبلغ � 50ألف دينار لدعم
م�شاريع تنموية تنفذها اجلامعة يف لواء احل�سينية
مبحافظة معان.
وك�شف الدكتور الكركي خالل لقائه وفدا
�ضم فعاليات �شعبية ون�سائية من اللواء توجه

اجلامعة بتنفيذ حزمة من امل�شاريع خلدمة
التجمعات ال�سكانية خ�صو�صا للن�ساء والأ طفال
وطلبة املدار�س الثانوية.
ومن امل�شاريع املزمع تنفيذها � إقامة �أيام طبية
تطوعية دورية يف تخ�ص�صات الطب الب�رشي
واال�سنان � إ�ضافة � إىل دعم مكتبة البلدية مبجموعة
التتمة � ...ص 7

فيلد يف الواليات املتحدة الأ مريكية.
اجلدير ذكره �أن جاللته ن� أش� ع�سكري ًا حمرتفاً،
فقد تدرج يف املواقع الع�سكرية من رتبة مالزم �أول
� إذ خدم كقائد ف�صيل وم�ساعد قائد �رسية يف اللواء
املدرّع الأ ربعني.
ويف عام  1985التحق بدورة �ضباط الدروع
امل �ت �ق��دم��ة يف ف� ��ورت ن��وك ����س ب��والي��ة ك�ن�ت��اك��ي يف
الواليات املتحدة الأ مريكية ،ليعود جاللته بعدها
قائد ًا ل�رسية دبابات يف اللواء املدرع  91يف القوات
امل�سلحة الأ ردنية برتبة نقيب يف العام .1986
ك�م��ا خ ��دم يف ج �ن��اح ال �ط��ائ��رات ال�ع��ام��ودي��ة
امل�ضادة للدبابات يف �سالح اجلو امللكي الأ ردين
كطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العامودية,
وهو مظلي م� ؤهل يف القفز احلر.
وكانت جلاللته عودة � إىل الدرا�سة الأ كادميية
التتمة � ...ص 7،6،5

يف هذا العدد،،،
اجلامعة ترحب با�ستقبال املزيد من
الطلبة املاليزيني ومعاملتهم معاملة
الطلبة الأ ردنيني�...ص2
بحـث ال��ت��ع��ـ��اون بيــــن اجلامعة
واالحت��ـ��ـ��اد امل��ه��ن��ـ��ي ال�����س��ودان��ـ��ـ��ي
�...ص2
م���ؤمت��ر اق��ت�����ص��ادي دويل يف أ�ع��م��ال
«الأ ردنية» �...ص3
«تطعيم اخل�ضروات» ور�شة عمل يف
«الأ ردنية» �...ص3
تخري��ج كوكب��ة جدي��دة مــ��ن طلبــة
ماج�ستيــر الإدارة املائيــة�...ص4
من خالل ا�ستديوهات �إذاعة اجلامعة
ح��وار عرب «مونتي كارلو الدولية»
حول االنتخابات النيابية �...ص4

وفـــود



اجلامعة ترحب با�ستقبال املزيد من الطلبة
املاليزيني ومعاملتهم معاملة الطلبة الأ ردنيني

الدكتور جرار ي�ستقبل الوفد املاليزي

ونقلت نائب وزير رئا�سة الوزراء املاليزية
اجلامعة  -أ�ب� ��دت احل �ك��وم��ة امل��ال�ي��زي��ة
اهتماما بتوثيق التعاون مع اجلامعةخ�صو�صا الدكتورة م�شيطة بنت ابراهيم خالل زيارتها
ايفاد طلبة ماليزيني لدرا�سة اللغة العربية للجامعة ولقائها نائب رئي�س اجلامعة الدكتور
وال�رشيعة واحل�ضارة الإ�سالمية.
� �ص�لاح ج ��رار رغ �ب��ة ب�لاده��ا يف زي� ��ادة حجم

ال�ت�ب��ادل ال�ط�لاب��ي ب�ين معهد دار ال �ق��ران يف
ماليزيا واجلامعة الأ ردن�ي��ة من خالل � إبرام
مذكرة تعاون بني اجلانبني.
ورح � ��ب ال��دك��ت��ور ج � ��رار ب �ق �ب��ول طلبة
ماليزيني للدرا�سة يف كليات اجلامعة م�شري ًا � إىل
�أن جمل�س اجلامعة كان قد اتخذ قرار مبعاملة
طلبة الدول الإ�سالمية معاملة الطلبة الأ ردنيني
من حيث الر�سوم اجلامعية.
و أ����ش��ادت ال�ضيفة خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي
ح�رضه ال�سفري املاليزي يف عمان دات��و عبد
امللك عبد العزيز والوفد املرافق لها ومدير
مكتب العالقات الدولية الدكتور رام��ي علي
بالعالقات الأ ردنية املاليزية التي �شهدت منوا
م�ضطردا م�شيدة �أي�ضا بالنظام التعليمي
يف الأ ردن��ي��ة ال ��ذي يحظى ب��اح�ترام وتقدير
اجلامعات املاليزية.
وعر�ض الدكتور جرار للوفد ال�ضيف خالل
اللقاء التطورات التي �شهدتها اجلامعة ومنها
التو�سع يف � إن�شاء الكليات واملعاهد العلمية
والتنوع يف قبول الطلبة من جن�سيات عاملية.

بحـــث التعــــاون بيــــن اجلامعــــة
واالحتـــــــــــاد املهنـــــــــــي ال�سودانـــــــــــي

الدكتور عرفة م�ستقب ًال الوفد ال�سوداين

اجلامعة  -بحث نائب رئي�س اجلامعة
الدكتور �ضياء الدين عرفة خ�لال لقائه يف
مكتبه رئي�س ا إلحت��اد املهني لأ ع�ضاء هيئة
التدري�س يف ال�سودان عمر حممد التوم �أوجه
التعاون املمكنة بني اجلامعة والإحتاد.
واط�ل��ع ال��دك�ت��ور ع��رف��ة ال�ضيف خالل

اللقاء ال��ذي ح�رضه الأ م�ين العام امل�ساعد
إلحت��اد اجلامعات العربية الدكتور في�صل
عبداهلل احلاج والأ م�ين العام للإحتاد املهني
لأ ع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س ال��دك�ت��ور ال��واث��ق
عطا املناف على م�سرية اجلامعة واهتمامها
ب��االن �ف �ت��اح ع�ل��ى اجل��ام �ع��ات وامل��ؤ��س���س��ات

العربية والعاملية وعالقتها الرا�سخة اجلذور
مع اجلامعات ال�سودانية.
و�أ�شار � إىل الربامج واخلطط التي تنفذها
اجلامعة لتطوير قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف م�ي��ادي��ن ال�ت��دري����س وال�ب�ح��ث العلمي من
خ�لال عقد ال ��دورات التدريبية وامل�شاركة
يف امل �ن �ت��دي��ات وامل� ��ؤمت ��رات وور�� ��ش العمل
املتخ�ص�صة.
ب��دوره �أ�شاد الدكتور التوم بامل�ستوى
العلمي ال��ذي حققته اجلامعة و أ�ب��دى رغبة
ا إلحت ��اد بفتح آ�ف ��اق ال�ت�ع��اون م��ع اجلامعة
خ�صو�ص ًا يف جمال تبادل اخل�برات العلمية
بني �أ�ساتذة اجلامعات ال�سودانية و�أ�ساتذة
«الأ ردنية».
وا�ستعر�ض م�سرية االحتاد الذي يقوم
ب�أن�شطة علمية وت�ق��دمي خ��دم��ات اجتماعية
حل��وايل ع���شرة الآف أ���س�ت��اذ يف اجلامعات
وم� ؤ�س�سات التعليم العايل ال�سوادنية التي
اقرتبت من مائة جامعة.

م ؤ�مترات



م� ؤمتـر اقت�صـادي دولـي يف �أعمـال «الأ ردنيـة»

املخت�صون يناق�شون الأ و�ضاع الإقت�صادية

اجلامعة  -عقد خرباء و�أكادمييون وقيادات
اقت�صادية متخ�ص�صة يف اجلامعة امل� ؤمتر الدويل
بعنوان «التنظيم االقت�صادي و�سيا�سة املناف�سة
ودورها يف التنمية االقت�صادية املمار�سة والتحديات»
بح�ضور نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح جرار
مندوب ًا عن رئي�س اجلامعة.
وجاء � إنعقاد امل� ؤمتر الذي نظمته كلية الأ عمال يف
اجلامعة بالتعاون مع الكلية الأ وروبية يف بروك�سل
بعد �أكرث من عقد من موجات اخل�ص�صة وحترير
الأ �سواق والإ�صالحات االقت�صادية وما تولد لدى
�صانعي القرارات يف جميع الدول من قناعة عن
احلاجة لتطوير � إطار تنظيمي وتناف�سي جديد.
وقال عميد كلية الأ عمال يف اجلامعة رئي�س
اللجنة التنظيمية للم� ؤمتر الدكتور هاين ال�ضمور
� إن امل� ؤمتر ي�شكل فر�صة مهمة لتبادل املعلومات

مع اجلانب الأ وروبي يف نواحي اقت�صادية متعددة
خ�صو�ص ًا بعد ما �شهده العامل من �أزمات مالية
�أثرت ب�شكل ملحوظ على قطاعات املال والأ عمال
والتجارة على امل�ستوى العاملي.
و�أ�ضاف �أن الكلية ا�ستطاعت �أن تكر�س جهودها
لعقد امل� ؤمتر بعد درا�سة م�ستفي�ضة ملوا�ضيع
لها عالقة مبا�رشة بالتنظيم االقت�صادي الفت ًا
� إىل �أن امل� ؤمتر ا�شتمل على حماور �أنظمة البنية
التحتية و�سيا�سة املناف�سة وحترير الأ �سواق وما
يتعلق باتفاقيات التجارة احلرة و�أنظمة التجارة
العاملية.
و�أكد الدكتور ال�ضمور �أن امل� ؤمتر ناق�ش
تداعيات الأ زمة املالية واحلاجة � إىل ت�رشيعات حديثة
ناظمة للعمليات االقت�صادية.
بدوره �أ�شار ممثل البعثة الأ وروبية يف عمان

م� ؤمتر حول ال�سلوك الغذائي
العربي يف «الأ ردنية»

اجلامعة  -ت�ست�ضيف كلية الزراعة يف
اجلامعة بالتعاون مع نقابة املهند�سني الزراعيني
يف �شهر كانون �أول املقبل �أعمال امل� ؤمتر العربي
الرابع للتغذية.
وبحث عميد الكلية الدكتور عمر كفاوين خالل
لقائه يف مكتبه نقيب املهند�سني الزراعيني املهند�س
عبد الهادي الفالحات �آليات تنظيم امل� ؤمتر الذي
يعقد بال�رشاكة مع املركز العربي للتغذية يف
البحرين من نواحي علمية وفنية و� إدارية.
ووفق ًا للدكتور كفاوين ف� إن امل� ؤمتر الذي ينظم
على م�ستوى العامل العربي يهدف � إىل التن�سيق
بني امل� ؤ�س�سات العلمية العربية لتح�سني احلالة
الغذائية وت�شجيع الدرا�سات والبحوث يف جمال
الغذاء والتغذية ون�رش الوعي الغذائي ال�صحي يف
املجتمعات العربية.
وتوقع الدكتور كفاوين م�شاركة وا�سعة خلرباء
واخت�صا�صيني و�أكادمييني من الدول العربية يف

�أعمال امل� ؤمتر الذي يتناول حماور مهمة يف �صحة
الغذاء و�سالمته وت�صنيع الأ غذية وت�أثريها يف
القيمة الغذائية وعالقتها بالعوامل االجتماعية
واالقت�صادية امل� ؤثرة يف ال�سلوك الغذائي.
بدوره �أكد الفالحات دعم النقابة للجهود
العلمية والبحثية التي تقوم بها كلية الزراعة
مل�ساندة القطاع الزراعي ،م�شيد ًا بالإجنازات
امللمو�سة لق�سم التغذية والت�صنيع الغذائي الذي
حقق م�ستويات عالية يف جودة التعليم والبحث
الغذائي.
و�أ�شار � إىل �أهمية عقد امل� ؤمتر يف الأ ردن ،داعي ًا
� إىل تكاتف اجلهود الوطنية لإجناحه وحتقيق
�أهدافه الرامية � إىل بحث ومناق�شة حتديات الأ من
الغذائي على م�ستوى العامل العربي.
ي�شار � إىل ان امل� ؤمتر العربي الثالث للتغذية
كان قد عقد يف �أبو ظبي بدولة الإمارات العربية
املتحدة عام .2007

«�سبريو�س بوليكا ندريتيو�س» � إىل �أهمية امل� ؤمتر
الذي يعمل على بناء قاعدة �صلبة للتعاون بني
امل� ؤ�س�سات العلمية واالقت�صادية الأ ردنية وبني
م� ؤ�س�سات تعليمية وبحثية �أوروبية.
ولفت � إىل �شمولية امل� ؤمتر الذي يبحث �أنظمة
اقت�صادية مهمة تعمل على تطوير �سيا�سات الأ عمال
وحتفيز الإجراءات التي لها عالقة مبا�رشة مبعايري
دولية يف املناف�سة بعد الأ زمة االقت�صادية التي طالت
معظم الدول دون ا�ستثناء.
وتطرق رئي�س الكلية الأ وروبية الدكتور
«جاكي�س بيلكمانز» � إىل الإ�سرتاتيجية التي تنفذها
الكلية ملواجهة التحديات االقت�صادية مبين ًا اخلطط
والربامج االقت�صادية التي تعمل الكلية على
تنفيذها.
و�أكد �أهمية التعاون مع اجلامعة الأ ردنية
لتنظيم امل� ؤمتر لتوفر البيئة التعليمية التي ت�سهم
يف اخلروج بتو�صيات حتقق �أهداف التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة.
وناق�ش امل� ؤمتر على مدار يومني  25ورقة عمل
متخ�ص�صة تناولت يف جمملها �سيا�سات املناف�سة
يف الدول النامية خ�صو�ص ًا يف ال�رشق الأ و�سط � إىل
جانب موا�ضيع تركز على التنظيم االقت�صادي من
حيث ال�صياغة والتنظيم.
و�شارك يف �أعمال امل� ؤمتر ممثلون من لبنان
وبريطانيا وا�سرتاليا وبلجيكيا � إ�ضافة � إىل اململكة
الأ ردنية الها�شمية .
ح�رض افتتاح امل� ؤمتر عدد من عمداء الكليات
واملعاهد العلمية يف اجلامعة وجمع من رجال الأ عمال
وممثلو القطاعات االقت�صادية الأ ردنية.

«تطعيم اخل�ضروات»
ور�شة عمل يف «الأ ردنية»

اجلامعة  -عقد معهد البحوث والتدريب والإر�شاد
والتعليم الزراعي يف اجلامعة ور�شة عمل يف حمطة
البحوث الزراعية بوادي الأ ردن.
و�أكد عميد املعهد الدكتور ر�ضا اخلوالدة يف كلمة
افتتح بها �أعمال الور�شة التي جاءت حتت عنوان «تطعيم
اخل�رضاوات» ان ان�شاء املعهد جاء ا�ستجابة للتوجيهات
امللكية ال�سامية بهدف توفري التدريب املنا�سب على �أ�ساليب
الإنتاج الزراعي احلديث.
وا�ضاف ان املعهد يتوىل � إعداد الكوادر الب�رشية
امل� ؤهلة وتوجيه الأ بحاث املتخ�ص�صة لتواكب املتطلبات
املحلية للزراعة يف الأ ردن باال�ضافة � إىل توفري التدريب
عرب � إيجاد كادر قادر على التعامل مع امل�شاكل الزراعية
بحلول علمية.
وا�شتملت الور�شة على حما�رضات علمية وتدريب
عملي للم�شاركني الذين بلغ عددهم �أربعة وع�رشين م�شارك ًا
من القطاعني العام واخلا�ص قدمها و�أ�رشف عليها �أ�ستاذ
اخل�رضوات يف كلية الزراعة الدكتور حمود الدبعي.

إ��ضاءات



تخريج كوكبة جديدة
مــن طلبــة ماج�ستيــر ا إلدارة املائيــة

اجلامعة  -احتفل يف اجلامعة بتخريج الفوج
الثاين من طلبة برنامج ماج�ستري «الإدارة املتكاملة
مل�صادر املياه» الذي تنفذه اجلامعة بال�رشاكة مع
جامعة كولون التطبيقية الأ ملانية.
و�أ�شار نائب رئي�س اجلامعة الدكتور عبد الكرمي
الق�ضاة � إىل �أهمية الربنامج الذي يهدف � إىل ت�أهيل
وبناء قدرات �أخ�صائيني م� ؤهلني فني ًا و� إداري ًا التخاذ
القرارات الالزمة يف الإدارة املتكاملة مل�صادر املياه.

و�أكد الدكتور الق�ضاة حاجة الأ ردن ممن لديهم
نظرة �شمولية لإدارة م�صادر املياه نظر ًا لأ ن الأ ردن
يعاين من �شح املياه حني ي�صنف من �أفقر الدول من
حيث توفري امل�صادر املائية.
و�أعرب عن تقدير اجلامعة للم� ؤ�س�سات الأ ملانية
الداعمة لتنفيذ الربنامج الذي ي�سهم يف توثيق عالقات
التعاون القائمة بني الأ ردن و�أملانيا.
و�ألقى عدد من ممثلي ال�سفارة الأ ملانية يف عمان

ملواجهة «عيوب املجتمع»
�أكادميي يقرتح �إيجاد متطلب �إجباري حول
«علم اال�سرة واملجتمع»
اجلامعة – اقرتح �أكادميي يف اجلامعة و�ضع
منهاج توعوي �أجباري للطلبة يتناول الظواهر
ال�سلبية يف املجتمع وما علق به من �شوائب ذات
�آثار خطرية.
وبعث رئي�س ق�سم اجلراحة اخلا�صة يف
م�ست�شفى اجلامعة الدكتور فريح �أبو ح�سان
باقرتاح � إىل � إدارة اجلامعة يدعو اىل ت�ضمني املناهج
الدرا�سية م�ساقا ومتطلبا جامعيا �أجباريا جلميع
طلبة اجلامعة حول (علم اال�رسة واملجتمع).
وقال ان الهدف من هذا امل�ساق هو التوعية من
خطر«عيوب تنت�رش يف جمتمعنا وتعود �أ�رضارها
عليه واال�رسة ومن ثم الوطن يف املح�صلة» ،داعيا
اىل �أ�رشاك �أهل االخت�صا�ص كل يف تخ�ص�صه
للم�ساهمة يف ايجاد هذا املتطلب.
ومن الظواهر ال�سلبية التي ت�ضمنها االقرتاح
بني الدكتور �أبوح�سان ،انها ت�شمل تبيان �أهمية
اال�رسة -اعتبارها اللبنة االوىل يف بناء املجتمعات-
وكيفية �صون م� ؤ�س�سة الزواج بعد بنائها ،ودور
بر الوالدين وتربية الن�شء يف احلفاظ على متا�سك

املجتمع بعد�أن «احلنا امل�س� ؤولية اىل مربية من
جن�سية فلبينية او �سريالنكية �أو �أندوني�سية»
بح�سب �أبوح�سان.
كما �شمل املقرتح ت�ضمني املتطلب اجلامعي
ال��ت��وع��وي مب �خ��اط��ر ح � ��وادث ال �� �س�ير وث �ق��اف��ة
العيب واال��س�راف يف أ�ف��راح وات��راح االردن�ي�ين،
داع �ي��ا اىل م��ا أ���س�م��اه ب�ـ«ف��زع��ة وطنية لطي هذه
الثقافة»،.ف�ضال عن الدعوة لتثقيف الطلبة من
�آثار ظاهرة اطالق العيارات النارية التي ت�ساءل
الدكتور �أبوح�سان «هل هي �شهامة ام طي�ش ..لكن
النهاية م�أ�ساوية».
ومن ابرز ما ت�ضمنه املقرتح الك�شف عن خطر
الزواج العريف الذي «ينت�رش بني طلبة اجلامعات»،
بح�سب الدكتور �أبوح�سان الذي �أكد وجود
درا�سات معمقة حول هذه الق�ضية.
ويعتقد الدكتور ابوح�سان باهمية دور
اجلامعات الوقائي عرب قيامها التوعوي والتثقيفي
من هذه املخاطر لطالبها قبل �أن «ي�ستفحل االمر
وتخرج االمو عن ال�سيطرة».

وم� ؤ�س�سة التبادل الثقايف الأ ملاين ( )DAADوالهيئة
الأ ملانية للتعاون الفني ( )GTZوجامعة كولون
كلمات �أ�شادت بعالقات ال�صداقة الطيبة بني الأ ردن
و�أملانيا والتي كانت من جتربتها � إقامة هذا الربنامج
التعليمي.
و�أكدوا يف كلماتهم جناح ال�رشاكة مع اجلامعة يف
تنفيذ الربنامج خ�صو�ص ًا يف جماالت تبادل اخلربات
و� إجراء البحوث املائية امل�شرتكة.
وبح�سب مدير مركز البحوث والدرا�سات املائية يف
اجلامعة الدكتور عماد كرابلية ف� إن م�رشوع الربنامج
املمول من احلكومة الأ ملانية يت�ضمن م�ساقات درا�سية
تتعلق باقت�صاديات و� إدارة املياه واحلاكمية يف القطاع
املائي و� إدارة النظم املائية وعلوم املياه وم�رشوع
الفريق والزراعة املروية وتقييم الآثار البيئية � إ�ضافة
� إىل ال�صحة العامة واملحافظة على املياه و�أنظمة
املعلومات اجلغرافية.
ووفق ًا -لكرابلية -ف� إن الربنامج يوفر خربة
مهمة للطلبة من خالل ق�ضائهم ف�ص ًال درا�سي ًا كام ًال
للدرا�سة يف جامعة كولون الأ ملانية التي لديها خربات
مهمة يف العلوم املائية على امل�ستوى العاملي.
ويف نهاية احلفل الذي ح�رضه عدد من عمداء
الكليات وكبار امل�س� ؤولني يف وزارة املياه والري وذوي
اخلريجني �سلم الدكتور الق�ضاة ال�شهادات واجلوائز
التقديرية للخريجني البالغ عددهم ( )13خريج ًا
وخريجة.

من خالل ا�ستديوهات
�إذاعة اجلامعة حوار عرب
«مونتــي كارلـــو الدوليـــة»
حــــول االنتخابـــات النيابيــة

اجلامعة  -نظمت «مونتي كارلو الدولية» بالتعاون
مع دائرة الإعالم والعالقت العامة يف اجلامعة طاولة
م�ستديرة عقدت يف ال�ساعة الثانية ع�رشة من ظهر يوم
الإثنني للحديث حول الإنتخابات النيابية املقبلة عرب
راديو «مونتي كارلو».
و�شارك يف احلوار الذي �سجل يف ا�ستديوهات
� إذاعة اجلامعة رئي�س الوزراء الأ �سبق العني الدكتور
عدنان بدران ووزير التنمية ال�سيا�سية مو�سى املعايطة
وال�صحفي جميل النمري وعميد كلية احلقوق يف
اجلامعة االردنية جورج حزبون.
وقال مدير الإعالم والعالقات العامة يف اجلامعة
كمال فريج � إن اجلامعة هي�أت املكان لراديو مونتي
كارلو الدولية من خالل � إذاعة اجلامعة وذلك لعقد
حلقات حوارية تبث على «مونتي كارلو الدولية».
و�أ�شار فريج � إىل �أن الراديو الفرن�سي طلب مكان ًا
لعقد الطاولة امل�ستديرة من خالل اجلامعة وقد مت اعداد
التجهيزات لذلك ،م�شري ًا � إىل �أن هذه الطاولة الثانية
التي يعقدها راديو مونتي كارلو حيث خ�ص�ص احلديث
يف الأ وىل ظهر �أم�س الأ ول عن املر�أة الأ ردنية وما و�صلت
� إليه و�شارك فيه كل من الوزير الأ �سبق ا�سمى خ�رض
والعني نوال الفاعوري والعني �أمل الفرحان ورئي�سة
ق�سم درا�سات املر�أة د.عبري دبابنة.

تتمات



الأ ردنيون يحتفلون بالعيد الثامن والأ ربعني
مليالد جاللة امللك عبد اهلل الثاين
العليا يف العام  ،1987حيث التحق بكلية اخلدمة
اخلارجية يف جامعة ج��ورج ت��اون يف وا�شنطن،
ح �ي��ث �أمت ب��رن��ام��ج ب �ح��ث ودرا�� �س ��ة م�ت�ق��دم��ة يف
ال�ش� ؤون الدولية �ضمن برنامج (املاج�ستري يف
� �ش �� ؤون اخل��دم��ة اخل��ارج �ي��ة) املنظم حت��ت �إط��ار
م���شروع ال��زم��ال��ة للقياديني يف منت�صف مرحلة
احلياة املهنية.
وعاد جاللته لي�ست�أنف خدمته الع�سكرية � إذ
عمل كم�ساعد قائد �رسية يف كتيبة الدبابات امللكية
 17يف الفرتة بني كانون الثاين  1989وت�رشين
الأ ول  1989وم�ساعد قائد كتيبة يف الكتيبة ذاتها
م��ن ت�رشين الأ ول  1989وح�ت��ى ك��ان��ون الثاين
 ،1991وبعدها مت ترفيع جاللته � إىل رتبة رائد،
وخدم كممثل ل�سالح الدروع يف مكتب املفت�ش العام
يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأ ردنية.
قاد جاللة امللك عبداهلل الثاين كتيبة املدرعات
امللكية الثانية يف عام  1992ويف عام � 1993أ�صبح
برتبة عقيد يف قيادة اللواء املدرع الأ ربعني ،ومن
ثم �أ�صبح م�ساعد ًا لقائد القوات اخلا�صة امللكية
الأ ردن �ي��ة ،وم��ن ث��م ق��ائ��د ًا لها ع��ام  1994برتبة
عميد ,و�أعاد تنظيم القوات اخلا�صة يف عام 1996
لتت�شكل من وحدات خمتارة لتكوّن قيادة العمليات
اخلا�صة ،و ُرقِّي جاللته � إىل رتبة لواء عام .1998
وف�ض ًال عن خدمته الع�سكرية املتميزة والتي
ت��وىل خاللها م��واق��ع قيادية ع� �دّة ،ت �ولىّ جاللته
مهام نائب امللك عدّة مرات �أثناء غياب جاللة امللك
احل�سني طيب اهلل ثراه عن الأ ردن.
وكانت الإرادة امللكية ال�سامية قد �صدرت يف
 24كانون الثاين عام  1999بتعيني جاللته ولي ًا
للعهد ،علما ب�أنه توىل والية العهد مبوجب ارادة
ملكية �سامية � �ص��درت وف�ق��ا ل�ل�م��ادة ( )28من
الد�ستور يف يوم والدة جاللته يف  30كانون الثاين
عام  1962ولغاية الأ ول من ني�سان .1965
وقد اقرتن جاللة امللك عبداهلل الثاين بجاللة
امللكة رانيا يف العا�رش من حزيران  ،1993ورزق
جاللتاهما بنجلني هما �سمو الأ مري احل�سني ،الذي
�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية باختياره وليا
للعهد يف  2متوز  ،2009و�سمو الأ مري ها�شم ،كما
رزق جاللتاهما بابنتني هما �سمو الأ م�يرة � إميان
و�سمو الأ مرية �سلمى.

ر� ؤية وم�سرية � :إن بناء الدولة احلديثة ،دولة
امل� ؤ�س�سات والقانون وجمتمع العدالة وامل�ساواة،
وحتقيق الرفاه واحلياة الأ ف�ضل وبناء امل�ستقبل
الأ ف�ضل جلميع الأ ردن�ي�ين ،كانت على ال��دوام يف
مقدمة �أولويات جاللة امللك عبداهلل الثاين ،حيث
�أكد جاللته يف الكلمة التي وجهها � إىل �شعبه الأ ردين
مبنا�سبة الذكرى العا�رشة لتويل جاللته �سلطاته
الد�ستورية� ،أننا «بنينا ر� ؤيتنا لأ ردن امل�ستقبل،
على اال�ستثمار يف الإن�سان الأ ردين ويف تعليمه
وت��دري�ب��ه ،وت��وف�ير ف��ر���ص العمل لكل ال�شباب،
وم�أ�س�سة امل�شاركة يف �صنع القرار ،و� إعتماد مبد أ�
الالمركزية يف الإدارة ،وتر�سيخ مبادئ ال�شفافية
وامل�ساءلة واملحا�سبة ،وحتقيق العدالة وامل�ساواة
بني اجلميع».
ويف الكلمة ال�ت��ي أ�ل�ق��اه��ا جاللته يف ال�سابع
ع�رش من من �شهر كانون الثاين اجل��اري ،أ�م��ام
نحو �ألفني من �أبناء الأ �رسة الأ ردنية الواحدة من
املحافظات والبوادي واملخيمات� ،أكد جاللته �أن
املرحلة اجلديدة (من م�سريتنا) عنوانها ال�شفافية
وال�ن��زاه��ة وامل���س��اءل��ة ،وال���شراك��ة احلقيقية بني
اجلميع خدمة للم�صلحة الوطنية .
وقال «هدفنا حماية وطننا وتطويره وحتديثه،
لتحقيق التنمية ال�شاملة ،والرفاه و�أ�سباب احلياة
الكرمية لكل مواطن وهذه م�س� ؤولية اجلميع».
ور�ؤي��ة جاللته لبناء الأ ردن ا آلم��ن امل�ستقر
امل��زده��ر ،ه��ي ر�ؤي ��ة � إ�صالحية حتديثية �شاملة
ت�ت��وخ��ى �إح� ��داث نقلة ن��وع�ي��ة يف م���س�يرة العمل
والإجناز ،واال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي.
ف�ف��ي م�ق��اب�ل��ة جل�لال�ت��ه م��ع �صحيفة احل�ي��اة
اللندنية ،يف ت�رشين الثاين من العام املا�ضي ،يقول
جاللته «نحن ملتزمون بالإ�صالح بكل جوانبه،
انطالق ًا من قناعتنا ب�رضورته و�رضورة التطوير
والتحديث الكفيل ب� إطالق طاقات الأ ردنيني».
وفيما يرتبط بعملية �صناعة القرار ،يحر�ص
جاللة امللك على م�أ�س�سة وتو�سيع حجم امل�شاركة
يف هذا اجلانب.
وقد جتلّى ذلك يف ر� ؤية جاللته التي ت�ستهدف
نقل �آليات �صناعة القرار من املركز � إىل املحافظات
ل�ضمان �أعلى درجات امل�شاركة ال�شعبية يف �صناعة
ال�سيا�سات الوطنية.

وتتج�سد هذه الر� ؤية �أي�ضا يف حر�ص جاللته
على �إج��راء انتخابات نيابية تكون أ�من��وذج� ًا يف
النزاهة واحليادية وال�شفافية ،وتقود � إىل انتخاب
جمل�س نيابي فاعل يف جماالت الرقابة والت�رشيع
ي�ساهم يف جتذير الدميوقراطية وتر�سيخها ثقافة
وممار�سة.
وج��اء توجيه جاللته الأ خ�ير حلكومة �سمري
الرفاعي ب�رضورة �أن حتتكم العالقة بني احلكومة
وجمل�س ال�ن��واب � إىل مواثيق ��شرف ت�ستند � إىل
الد�ستور والقانون ،وت�ضمن احتكام العالقة بني
ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية � إىل معايري حتقق
امل�صلحة العامة .
و�ضمن هذا الإطار �أي�ض ًا جاء توجيه جاللته يف
كتاب التكليف ب�رضورة دعم الق�ضاء والبناء على
�سمعته الطيبة يف اال�ستقاللية والنزاهة والكفاءة،
و�ضمان تفعيل القوانني وتطبيقها على اجلميع
مبنتهى العدالة واحلزم.
ويرتبط بهذه الر� ؤية امللكية لعالقة ال�سلطات
ال�ث�لاث اهتمام جاللته �أي�ضا ب��ا إلع�لام الأ ردين
«كركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية التنمية الوطنية».
حيث وجه جاللته احلكومة � إىل اتخاذ جميع
اخلطوات الالزمة ل�ضمان حرية التعبري وف�سح
املجال �أمام الإعالم املهني احلر امل�ستقل ملمار�سة
دوره الرقابي.
و�شدد على �رضورة � إجراء تعديالت ت�رشيعية
إلي� �ج ��اد ب�ي�ئ��ة م�ن��ا��س�ب��ة ت �ط��ور ��ص�ن��اع��ة ا إلع �ل�ام
املحرتف ،وت�صون حق و�سائل الإعالم يف الو�صول
� إىل املعلومة ،وت�ضمن التعامل معها من دون �أي
قيود �أو عوائق ،وحتمي املجتمع من �أي ممار�سات
المهنية وال�أخالقية.
وركز جاللته على �أهمية التعددية ال�سيا�سية
وتر�سيخ دور الأ حزاب الوطنية ,وجاللته يحر�ص
على تر�سيخ مبادئ �سيادة القانون وتكاف� ؤ الفر�ص
وحماربة كل �أ�شكال الف�ساد والوا�سطة واملح�سوبية
مبنتهى احلزم وال�شعور بامل�س� ؤولية.
وهذه املحاور الإ�صالحية و�صفها جاللته بـ
«منظومة �سيا�سية اقت�صادية � إداري��ة اجتماعية
متكاملة».
فعلى ال�صعيدين االقت�صادي والتنموي ،ي� ؤكد
جاللته دوم��ا على ��ضرورة ب��ذل �أق�صى اجلهود

تتمات
لتطوير الأ داء االقت�صادي و�ضمان الإدارة املثلى
للموارد ،وبلورة �سيا�سيات اقت�صادية تزيد من
تناف�سية االقت�صاد الوطني.
ويف مقابلته مع �صحيفة احلياة ،يقول جاللته
� إن «اال�ستقرار �أولوية والإ�صالح �أولوية وحت�سني
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي �أول��وي��ة ،وم��ا نعمل عليه
هو � إيجاد الآليات التي ت�سمح لنا بتطوير وطننا
وحت�سني م�ستوى معي�شة الأ ردن �ي�ي�ن ،وتوفري
�أف�ضل فر�ص الإجناز والإبداع ملواطنينا».
وا�ستطاع الأ ردن خالل ال�سنوات املا�ضية،
حتقيق اجن ��ازات اقت�صادية ه��ام��ة ،فقد جت��اوز
م�ع��دل ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي  6يف امل�ئ��ة ع�ل��ى م��دى
ال�سنوات الع�رش املا�ضية ،وارتفعت ال�صادرات
بن�سبة 100باملئة  ,ومت � إجناز �أكرث من  95يف املئة
من برنامج اخل�صخ�صة ،وبلغت اال�ستثمارات
اخلارجية بليوين دوالر �سنوي ًا  ,كما مت االن�ضمام
� إىل منظمة التجارة العاملية وتوقيع اتفاقيات جتارة
حرة مع دول عربية وتوقيع اتفاقية التجارة احلرة
مع الواليات املتحدة الأ مريكية واتفاقية ال�رشاكة
بني الأ ردن واالحتاد الأ وروبي ،مما �أر�سى �أ�سا�سا
�صلبا لإدماج الأ ردن يف االقت�صاد العاملي.
وم��ع � إطاللة الع�رشية الثانية لعهد جاللته،
ي�ستذكر الأ ردن �ي��ون ا إلجن ��ازات التي حتققت يف
عهد جاللته ،وقودها العزم والت�صميم على جعل
الأ ردن يف م�صاف الدول املحورية � إن على م�ستوى
الإقليم �أو العامل.
ويتطلع الأ ردنيون ،وهم يحتفلون باملنا�سبة
الوطنية الغالية على قلب ك��ل م��واط��ن بو�سائل
عفوية � ،إىل احلفاظ على املكت�سبات الوطنية والبناء
على ما حتقق من منجزات �شملت كافة جماالت
احل�ي��اة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
م�ستخل�صني العرب والدرو�س من الأ وائ��ل الذين
بذلوا كل نفي�س لتخطي العقبات التي واجهت
م�سرية الوطن.
والتعليم العايل واحد من �أبرز احلقول التي
حظيت وم��ازال��ت حتظى باهتمام ملكي مبا�رش،
كون اجلامعات تعد اللبنة الأ وىل يف تكوين جيل ذي
طاقات � إبداعية قادرة على العمل وا إلجن��از الذي
ال يقت�رص على طلبة اجلامعات فقط بل ميتد � إىل
املجتمع املحلي ،فجاء الدعم امللكي عرب التحفيز
دوم ًا على التطوير لالرتقاء مبخرجاتها  .
واجلامعة الأ ردنية التي ت�أ�س�ست عام 1962م
تعد يف مقدمة اجلامعات الر�سمية واخلا�صة التي ال
ت�ألو جهد ًا يف تطوير و�سائلها التعليمية والإدارية


يف �سبيل الرقي مبخرجاتها التعليمية يف ظل منطق
ال�سوق ال��ذي يرتكز على التناف�سية ،ف�ض ًال عن
�أهدافها يف تنمية املجتمع املحلي.
ويبدي جاللته اهتمام ًا كبري ًا لتحقيق �أعلى
درج� ��ات ال� �ت ��وازن ال �ت �ن �م��وي ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ��ات،
لتح�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطنني وحماربة
الفقر والبطالة ،وحماية الطبقات الفقرية ،وتفعيل
العمل امل� ؤ�س�سي لرعاية املحتاجني.
ولتعزيز دور املحافظات يف عملية التنمية،
�أطلق جاللته �سل�سلة مناطق تنموية يف العديد من
املحافظات ،بهدف �ضمان �إح��داث نقلة نوعية يف
م�سرية التنمية امل�ستدامة يف هذه املناطق ومكافحة
الفقر والبطالة ،و� إيجاد حلقات تنموية متكاملة
تعمل على توفري فر�ص العمل وحت�سني الظروف
املعي�شية ل�ل�م��واط�ن�ين ،وك��ذل��ك ��ض�م��ان ت��وزي��ع
مكت�سبات وثمار التنمية على حمافظات اململكة.
وي� �ح ��ر� ��ص ج�ل�ال �ت��ه ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال�ب�ي�ئ��ة
اال�ستثمارية ل�ضمان جذب اال�ستثمارات الأ جنبية،
وتطبيق ال�سيا�سات امل�ستهدفة تطوير ال�رشاكة مع
القطاع اخلا�ص ،لتمكينه من امل�ساهمة يف العملية
التنموية.
وي�ب��دي جاللته حر�ص ًا خا�ص ًا جت��اه حزمة
م�رشوعات تنموية كربى يف قطاعات حيوية هي
ال�غ��ذاء ،والطاقة ،وامل�ي��اه ،والنقل ،واالت�صاالت
وتقنية املعلومات لتكري�س الأ من االقت�صادي.
ومن �أبرز هذه امل�رشوعات الرائدة :م�رشوع
جر مياه الدي�سي وناقل البحرين ،وم�رشوعات
الطاقة البديلة كالتنقيب عن ال�صخر الزيتي والغاز
وا�ستخدام الطاقة النووية ،ف�ض ًال عن � إن�شاء �سكة
حديد وطنية جتعل الأ ردن نقطة ربط � إقليمية.
وي�ع�ت�بر ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ق�ط��اع
ال��زراع��ة من أ�ه��م الأ ول��وي��ات الوطنية ،باعتباره
ركيزة �أ�سا�سية للأ من الغذائي وللتنمية ب�أبعادها
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
كما يويل جاللته �أهمية كبرية ملو�ضوع تدريب
املزارعني وم�ساعدتهم على حت�سني نوعية االنتاج
وظروفهم املعي�شية ،و��ضرورة ا�ستفادة �صغار
املزارعني من اخل�برات التي تعزز من قدراتهم،
وت�ضمن م�شاركتهم يف عملية التنمية امل�ستدامة.
واهتم جاللته بالقطاعات اخلدمية الرئي�سية
بهدف االرتقاء مب�ستوى معي�شة املواطن.
ف�ك��ان جلاللته ر� ؤى تطويرية يف م��ا يخ�ص
ق�ضية الإ�سكان.
ور� ؤيته يف هذا املجال جتلت يف مبادرة (�سكن

ك��رمي لعي�ش ك��رمي) والتي تطمح لتوفري ال�سكن
ال�صحي ب�أ�سعار معقولة لأ ك�ب�ر ع��دد ممكن من
املواطنني ،وتتيح فر�ص اال�ستفادة منها لذوي
الدخل املحدود.
ولكون الإن�سان الأ ردين هو حم��ور العملية
التنموية وو�سيلتها وغايتها ،فلقد �أعطى جاللته
العلم والتعليم �أولوية وطنية متقدمة.
وتقوم ر� ؤية جاللة امللك لأ ردن امل�ستقبل ،على
اال�ستثمار يف ا إلن���س��ان الأ ردين امل�ب��دع واملتميز
ب �ع �ط��ائ��ه ،م��ن خ�ل�ال ت�ن�ف�ي��ذ م ���ش�روع ال�ت�ط��وي��ر
الرتبوي ،وتطوير التعليم اجلامعي واحلفاظ على
ا�ستقاللية اجلامعات ،والتو�سع يف التعليم املهني
مبا يتالءم مع متطلبات �سوق العمل.
ويف الأ ردن �أكرث من  23جامعة ون�سبة الأ مية
�أقل من  8يف املئة ،وحقق برنامج تطوير العملية
التعليمية نتائج ممتازة و�أ�صبح �أمنوذج ًا اعتمدته
العديد من الدول.
ويف جم��ال الرعاية ال�صحية ي�سعى جاللته
ب��ا� �س �ت �م��رار ل��رف��ع ك��ف��اءة اخل ��دم ��ات ال�صحية
والعالجية و�ضمان و�صول جميع هذه اخلدمات
� إىل �أبناء الوطن كافة ،حيث �شهدت اململكة تطورا
كبريا يف املجال.
وي��وج��ه ج�لال�ت��ه ب��ا��س�ت�م��رار لتو�سيع مظلة
الت�أمني ال�صحي ليكون �شامالً ،وحو�سبة وتطوير
قاعدة البيانات ال�صحية.
ويحر�ص جاللته دوما على دعم املر�أة الأ ردنية
وتنمية م�شاركتها الفاعلة يف عملية اتخاذ و�صنع
القرار ال�سيا�سي.
وم��ن �أول��وي��ات جاللته ك��ذل��ك حماية امل��ر�أة
والأ �رسة والطفل من كل �أ�شكال االعتداء والعنف،
وتطوير الت�رشيعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف
النبيل.
واه �ت��م ج�لال�ت��ه ب��دع��م ال �� �ش �ب��اب ،م��ن خ�لال
� إطالق برامج عملية وت�سليحهم بالعلم واملعرفة،
لتمكينهم من مواكبة متطلبات الع�رص ،والإ�سهام
يف بناء وطنهم بكفاءة واقتدار.
ويعتز الأ ردن ب�أمنه باعتباره واح��ة أ�م��ان
وا�ستقرار يف املنطقة وذلك بف�ضل قواته امل�سلحة
و�أجهزته الأ منية املختلفة التي يرعاها جاللة امللك
عبداهلل الثاين حيث يوليها كل عناية واهتمام.
وكانت ال�ق��وات امل�سلحة والأ ج �ه��زة الأ منية
حا�رضة على الدوام يف ر� ؤية جاللته التحديثية.
فقد حر�ص جاللته على دعم القوات امل�سلحة
وك��وادره��ا م��ن خ�لال توفري التدريب والتطوير

تتمات



والإعداد وفق �أحدث و�أف�ضل املعايري.
وارتقت القوات امل�سلحة يف �أدائ�ه��ا لتنه�ض
مب �ه��ام ت�ن�م��وي��ة ك �ث�يرة ف�ك��ان��ت ال ���شري��ك الفاعل
واحل ��ا��ض�ر يف ال �ع��دي��د م��ن م� �ب ��ادرات ال �ت��دري��ب
والت�شغيل الوطنية.
وجتذرت احلرفية وامل� ؤ�س�سية يف القوات
امل�سلحة لدرجة مكنتها من احل�ضور بتميز
يف جم��ال ال�ت�ط��وي��ر والت�صنيع الع�سكري،
� إ�ضافة � إىل م�شاركتها يف املهمات الأ ممية حلفظ
و� إدامة ال�سالم ،والأ ردن اليوم يف طليعة الدول
امل�ساهمة يف قوات حفظ ال�سالم التابعة للأ مم
املتحدة.
وت �� �ص��در ال ��دف ��اع ع��ن ا إل�� �س�ل�ام ور��س��ال�ت��ه
ال�سمحة� ،أولويات جاللة امللك عبداهلل الثاين.
ويف هذا الإطار� ،أطلق الأ ردن (ر�سالة عمان)
ع ��ام  ،2004ال �ت��ي أ�ق� ��رت م��ن ق�ب��ل ال �ع��دي��د من
امل� ؤمترات الإ�سالمية التي عقدت يف عدد من دول
ال�ع��امل مب�شاركة علماء م�سلمني ميثلون جميع
امل��ذاه��ب ،ومت��ت ترجمتها � إىل العديد م��ن لغات
العامل.
أ�م ��ا الق�ضية الفل�سطينية ،ف�ه��ي يف �صلب
اه�ت�م��ام��ات ج�لال��ة امل�ل��ك و�أول��وي��ات��ه ،باعتبارها
الق�ضية امل��رك��زي��ة يف ال���شرق الأ و� �س��ط وجوهر

ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي.
وعمل جاللته على توظيف ع�لاق��ات الأ ردن
مع خمتلف دول العامل من اجل � إيجاد حل عادل
و�شامل يكفل للفل�سطينيني � إقامة دولتهم امل�ستقلة
القابلة للحياة على ترابهم الوطني ونيل حقوقهم
الوطنية امل�رشوعة ،على �أ�سا�س حل الدولتني يف
�سياق � إقليمي �شامل ي�ضمن جميع احلقوق العربية
وف�ق� ًا للمرجعيات الدولية املعتمدة ،خ�صو�صا
مبادرة ال�سالم العربية.
ويبذل الأ ردن بقيادة جاللته جهود ًا كبرية
من أ�ج��ل حماية القد�س و�أهلها العرب امل�سلمني
وامل�سيحيني ومتكينهم يف �أر�ضهم.
والأ ردن ي �ح��ذر ب��ا� �س �ت �م��رار م ��ن خ �ط��ورة
االج��راءات اال�رسائيلية الأ حادية التي ت�ستهدف
تغيري معامل املدينة املقد�سة وهويتها و� إفراغها من
�أهلها العرب من م�سلمني وم�سيحيني.
و�أمر جاللته بتقدمي امل�ساعدات العاجلة لل�شعب
الفل�سطيني يف ق�ط��اع غ��زة وات �خ��اذ ا إلج� ��راءات
الالزمة ملعاجلة عدد من اجلرحى يف الأ ردن.
حيث �سريت الهيئة اخلريية الأ ردنية الها�شمية
قوافل امل�ساعدات املحملة باملواد الغذائية والطبية
واالن�سانية � إىل قطاع غزة ،للتخفيف من معاناة
ال�شعب الفل�سطيني هناك.

وت �ن �ف �ي��ذ ًا ل �ت��وج �ي �ه��ات ج�لال �ت��ه مت � إر�� �س ��ال
م�ست�شفى ع�سكري ميداين ،ي�ضم كوادر من �أطباء
وممر�ضني وفنيني و� إداريني من اخلدمات الطبية
امللكية ،وم��زود بجميع الأ جهزة الطبية احلديثة
وجلميع االخت�صا�صات الطبية.
وفيما يتعلق بعالقات الأ ردن م��ع ال��دول
العربية ،فلقد عمل جاللة امللك عبداهلل الثاين،
على متتني العالقات الثنائية والإرتقاء بها � إىل
�أعلى امل�ستويات ،خدمة للم�صالح امل�شرتكة،
وتعزيز دور الأ ردن الإيجابي واملعتدل يف العامل
العربي.
والأ ردن بقيادته الها�شمية ما توانى يوما عن
امل�شاركة يف جميع القمم العربية التي عقدت.
وك��ان��ت عمان حمطة مهمة للعرب للت�شاور
والتحاور يف خمتلف الق�ضايا التي مت�س الوطن
العربي ،وكانت حا�ضنة للقمة العربية التي عقدت
يف عام .2001
كما �أن الأ ردن �شارك يف كل اجلهود الرامية
� إىل توحيد ال�صف العربي ونبذ الفرقة واخلالف
بني الأ �شقاء ،وم�أ�س�سة العمل العربي امل�شرتك،
وبلورة مواقف عربية موحدة للت�صدي للتحديات
والأ خطار التي تواجه الأ مة.

«الأ ردنيـــة» توا�صـــل تنفيـــذ
م�شـاريـــع تنمويـــة يف احل�سينيــــة
من امل� ؤلفات والكتب والدوريات بعناوين خمتلفة
وتقدمي كتب متخ�ص�صة وموجهة للأ طفال.
و�أوعز الدكتور الكركي للجهات املعنية يف
اجلامعة � إعداد برامج تقوية لطلبة املراحل الثانوية
يف التخ�ص�صات العلمية حيث �سيتم اختيار
جمموعة من طلبة الدرا�سات العليا املتفوقني
لتنفيذ هذه الربامج يف مباحث الكيمياء واالحياء
والفيزياء والريا�ضيات واللغة الإجنليزية.
و�ستقوم اجلامعة �أي�ضا ب�صيانة احلديقة
العامة يف احل�سينية وتزويدها ب�ألعاب للأ طفال
� إ�ضافة � إىل � إعداد برامج تربوية وتوعوية وتدريبية
وت�أهيلية ل�شباب و�شابات املنطقة يف املعارف
االن�سانية.
وقرر الدكتور الكركي � إعادة ت�أهيل وت�أثيث
جمعية اخلري والربكة الن�سائية لرعاية الأ يتام
لتمكينها من القيام مبهامها الإن�سانية � إ�ضافة � إىل
ا�ستئجار مبنى ملدة عام جلمعية �سيدات البادية

التعاونية التي تقدم خدمات للن�ساء �أبرزها تدريب
حوايل ( )30فتاة على �أعمال اخلياطة والتطريز
و� إقامة دورات تدريبية يف الأ �شغال اليدوية
املتنوعة.
وا�ستمع الدكتور الكركي � إىل مداخالت �أع�ضاء
وفد من �أبناء املنطقة حول م�رشوع «احلديقة
املنزلية» التي جنحت كلية الزراعة بتنفيذه يف لواء
احل�سينية ومكن ( )35عائلة من زراعة �أ�صناف
متعددة من اخل�ضار حيث وفر امل�رشوع اكتفا ًء
غذائي ًا من اخل�ضار للعائالت وبيع الفائ�ض منها.
ووفقا للم�رشف على امل�رشوع الدكتور جمال
�صوان ف� إن اجلامعة تربعت مبعدات زراعية وبذور
و�أ�شتال ,وعملت على �صيانة الأ را�ضي املزروعة
و�أقامة دورات تدريبية لربات البيوت امل�شاركات
يف هذا امل�رشوع.
وطالب �أع�ضاء الوفد بتو�سيع رقعة م�رشوع
«احلديقة املنزلية» حيث من املتوقع �أن ي�شارك

فيه حوايل � 200سيدة و�أن يتم �أي�ضا تدريب
امل�شاركات على زراعة �أ�صناف جديدة منها الفطر
والأ ع�شاب العطرية.
ولفت الدكتور الكركي اىل �أن اهتمام اجلامعة
بتنمية بلدة احل�سينية و تقدمي اخلدمة التطوعية
النموذجية الهلها امنا ياتي يف اطار مفهوم
اجلامعة انها «جامعة وطن» تعك�س ر�سالتها
الوطنية ال�شاملة .
و�أكد الدكتور الكركي �أن اجلامعة لديها خطة
�شاملة للنهو�ض بالقطاعات التنموية كافة يف اللواء
م�شريا اىل �أن العمل جار على � إن�شاء مركز تنمية
املجتمع املحلي يف احل�سينية بدعم من اجلامعة.
و ثمن �أع�ضاء الوفد خالل اللقاء الذي ح�رضه
نواب رئي�س اجلامعة وعميد كلية الزراعة الدكتور
عمر كفاوين وعدد من امل�رشفني على م�رشوع
تنمية احل�سينية املبادرات التي قامت بها اجلامعة
لتح�سني م�ستوى املعي�شة يف املنطقة .

إ��صدارات



التنميــة اال�سكانيــة
يف البيئـــة احل�ضريـــة ملدينـــة عمـــان
� �ص��در ع��ن ع �م��ادة ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف
اجل��ام �ع��ة ك �ت��اب ج��دي��د ل �ل��دك �ت��ور �سليم
الفقية اال�ستاذ يف ق�سم الهند�سة املعمارية
يف اجل��ام �ع��ة ب �ع �ن��وان «م �ت �غ�يرات التنمية
اال��س�ك��ان�ي��ة وال �ق �ي��م املجتمعية يف البيئة
احل�رضية ملدينة عمان».
ويخت�ص هذا الكتاب الذي يقع بحوايل
مئتي �صفحة من القطع املتو�سط يف بيان �أثر
الطرح املعماري على احل��راك االجتماعي
وم��دى فاعلية امل�شاريع اال�سكانية التي
ترعاها امل� ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير
احل�رضي يف هذا املجال.
ويبحث الكتاب يف طرق توفري امل�ساكن

دليل مواقع املدن والقرى
والقبائل البدوية يف فل�سطني
دليل مواقع املدن والقرى
والقبائل البدوية
يف فل�سطني

اإعداد

يو�ســف عبيــــد
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�صدر عن جلنة تاريخ بالد ال�شام يف اجلامعة
االردنية الطبعة الثانية من «دليل مواقع املدن
والقرى والقبائل البدوية يف فل�سطني» الذي
اعده القائم على امور ر�سم اخلرائط يف ق�سم
اجلغرافيا باجلامعة يو�سف عبيد .

العالم والعالقات العامة .اجلامعة أ
الردنية
ن�شره �إعالمية ت�صدر عن دائرة إ

رئي�س التحرير :كمال فريج
�سكرتري التحرير :لبنى العالوين

اجتماعيات ،،،
ترقيات

وقال رئي�س اللجنة الدكتور حممد عدنان
البخيت يف تقدمية للدليل � إن هذه الطبعة ت�أتي
انطالقا من اهتمام اللجنة باعداد قوائم ب�أ�سماء
املواقع يف بالد ال�شام وتثبيت اماكنها ون�رشها
لتكون يف متناول الباحثني .
وا��ش��ار اىل ان��ه م��ن امل�شاكل التي تواجه
ال�ب��اح�ث�ين يف درا��س��ات�ه��م التحقق م��ن كتابة
املواقع والتثبت من اماكنها .
وا�شتمل الدليل على ا�سماء مواقع املدن
وال� �ق ��رى الفل�سطينية ح �ت��ى ع ��ام  1948م
باال�ضافة اىل تثبيت مواقع القبائل البدوية
ه�ن��اك وام��اك��ن ت��واج��ده��ا وانت�شارها ح�سب
املوقع الفلكي لكل واحدة منها .
كما �أرفقت بالدليل خارطتان متثل االوىل
اجل��زء ال�شمايل م��ن فل�سطني والثانية متثل
اجلزء اجلنوبي منها وتت�ضمن ا�سماء املواقع
واملدن والقرى والقبائل الواردة يف الدليل .
الت�صوير الفوتغرايف:
�إياد زاهر ال�سعيد
حممد حممود الطرزي

وامل��راح��ل ال�ت��ي م��رت ب�ه��ا عملية التنمية
اال�سكانية من خالل تنظيم اعمال �صناديق
اال�سكان خلدمة موظفي القطاع العام وتعزيز
مبد أ� االمن االجتماعي واالقت�صادي.
كما يتناول الكتاب ال�رشاكة يف اال�ستثمار
لتوفري ال�سكن وحت��ول ن�شاط ال�رشكات
اال�ستثمارية م��ن االن�شطة التقليدية اىل
�رشكات معنية بالتطوير العقاري باال�ضافة
اىل القاء ال�ضوء على التغيريات واالرها�صات
التي ت� ؤثر يف البيئة احل�رضية.
ويركز الكتاب على اثر الطرح املعماري
على احل��راك االجتماعي واالقت�صادي عند
خمتلف الفئات املجتمعية .

متت ترقية الدكتور حممد العالوين يف كلية الأ عمال
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور عزمي هارون يف كلية الطب � إىل
رتبة �أ�ستاذ.
متت ترقية الدكتور نذير عبيدات من كلية الطب � إىل
رتبة �أ�ستاذ م�شارك.
متت ترقية الدكتور رفعت ال�شناق من كلية الأ عمال
� إىل رتبة �أ�ستاذ م�شارك.

تهاين

رزق ال�سيد ح�سن مرزوقي املوظف يف معهد البحوث
والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي/الغور
مبولود �أ�سماه «تامر».
رزق ال�سيد تامر ن�صريات املوظف يف معهد البحوث
والتدريب والإر�شاد والتعليم الزراعي/الغور
مبولود �أ�سماه «�أحمد».
رزق ال�سيد احمد مبارك اجلبور املوظف يف دائرة
ال�صيانة رزق مبولود �أ�سماه «عبداهلل».

تعاز

انتقلت اىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور حممد
احمد الق�ضاة الأ �ستاذ امل�شارك يف كلية الآداب.
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق ال�سيد �صدقي
الوريكات مدير دائرة الإ�سكان الوظيفي .
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور �سائد
�صاحلية بق�سم الهند�سة ال�صناعية كلية
الهند�سة والتكنولوجيا .
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