
1



2



3

ويل العهد يرعى احتفاالت »اجلامعة« 

  اأخبار الأردنية - رعى �سمو الأمري 
احل�س���ن بن عب���داهلل الث���اين، نائب 
جاللة املل���ك ويل العه���د، احتفالت 
اجلامع���ة الأردنية مبنا�س���بة الذكرى 

اخلام�سة والأربعن ملعركة الكرامة.
 

واأزاح �س���موه ال�س���تارة ع���ن اللوحة 
التذكاري���ة ل�س���احة �س���هداء معرك���ة 
الكرامة، التي ج�سد فيها الطلبة قيم 
البطولة م���ن خالل ت�سمي���م مبتكر 
العرب���ي  اجلي����ش  ت�سحي���ات  ي���رز 

الأردين يف املعركة.
 وا�ستمع �سموه اإىل �رشح من طالب 
اجلامع���ة، ع���ن حمتوي���ات ال�ساح���ة، 

والت���ي ا�ستملت على �س���ور واأ�سماء 
�سه���داء املعرك���ة التي حف���رت على 
لوح���ة نحا�سية، ون�سخ ل�سحف عاملية 
العرب���ي  باجلي����ش  اإ�سادته���ا  ت���رز 

وبطولته.
 

كم���ا اطل���ع �سم���و ويل العه���د، على 
اجلامعة،  لطلب���ة  معر�ش ر�سوم���ات 
حتاك���ي اأح���داث معرك���ة الكرام���ة، 
والبط���ولت الت���ي قدمه���ا منت�سبو 

اجلي�ش العربي.
ق���ال  الرئي�س���ي،  الحتف���ال  ويف   
رئي����ش اجلامع���ة الدكت���ور اإخلي���ف 
الطراون���ة يف كلمت���ه، اإن اجلامع���ة 

الأردني���ة، حتتف���ل الي���وم بالكرامة، 
ال�سه���ادة والبطول���ة واجلنود الأبرار 
واجلي����ش واملوق���ف والرجولة، وهو 
املكان ال���ذي اأطلق في���ه جاللة امللك 
عبداهلل الثاين، روؤيته يف امل�ستقبل 
واحلا����رش يف خم�سينيته���ا، حي���ث 
اأرادها عق���ل وقلب ووجدان الوطن 
كل���ه، وه���ي م�ستمرة لتك���ون عقال 
للدول���ة و�سمريه���ا و�سنَده���ا �س���ّد 
اجله���ل والتخلف والوه���م، منطلقة 
يف ذلك كله من حر�سها على تعزيز 
�سلته���ا باملجتمع، و�سعيه���ا الدوؤوب 

اإىل تفهم حاجاته ب�رشيا وعلميا.
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وحث الطراونة، الأ�ساتذة والباحثن، 
عل���ى اأن تك���ون معرك���ة الكرام���ة 
بحثهم وجهده���م وعملهم،  حمور 
واأن تكون عقيدتها القتالية وقلبها 
للمعادلة الع�سكري���ة وال�سيا�سية يف 
املنطق���ة ه���ي الروح الت���ي يرفدون 
بها الأجيال القادمة من اأبناء ال�سهداء 
واجلرح���ى واجلن���ود الأ�ساو����ش م���ن 
اجلي����ش امل�سطف���وي الأردين ال���ذي 

ن���ذر لالأمة وال�سه���ادة، فكان جنوده 
م�ساريع �سهادة وت�سحية وفداء.

 
واألق���ى ال�ساعران ح�س���ن الغرايبة، 
وهبه العواملة، ق�سيدتن �سعريتن، 
تغنيا فيهما بانت�سار اجلي�ش العربي 
امل�سطف���وي يف معرك���ة الكرام���ة، 
والبطولت الت���ي قدموها يف الذود 

عن حمى الوطن.

 وا�ستم���ل الحتف���ال، ال���ذي ح�رشه 
الدكتور وجيه عوي�ش وزير الرتبية 
والتعلي���م ووزي���ر التعلي���م العايل 
والبح���ث العلم���ي الأ�سب���ق ، وع���دد 
م���ن اأع�س���اء الهيئت���ن التدري�سي���ة 
والإدارية، وح�سد م���ن الطالب، على 
مقطوع���ات لغ���ان وطني���ة قدمها 

كورال اجلامعة.

ويف ذات ال�سي���اق تاب���ع احت���اد طلبة 
اجلامع���ة احتفالته���ا بي���وم الكرامة 
بتكرمي ع���دد من اأ�رش �سهداء معركة 
الكرامة  وفر�سانها املحاربن، تقديرا 
لت�سحياته���م  واعرتافا ببطولتهم 
الت���ي قدموه���ا للدف���اع ع���ن الوطن 

واأر�سه.

واألقى رئي����ش الإحتاد الطالب عمرو 
من�س���ور كلمة خالل حف���ل التكرمي 
اأك���د فيه���ا عل���ى اأن خ���ري النتماء 
بالعم���ل والجتهاد  يك���ون  للوط���ن 

لبنائه وال�سري يف تطويره.

و�سدد من�سور على اأهمية امل�ساهمة 
يف رفعة الأوطان م���ن على مقاعد 
الدرا�س���ة، لفت���ا اإىل اأن نه�سة الأمة 
ل تب���داأ اإل من �سواع���د �سبابها ، واأن 
التقدم العلم���ي ينبع من عقول اأبناء 

جامعات الوطن.

... و»احتاد الطلبة« يكرم اأبطال واأ�شر �شهداء الكرامة
وع���ر من�سور عن فخ���ره باجلامعة 
الأردني���ة مب���ا تقدم���ه م���ن اإجنازات 
معرك���ة  �سه���داء  لذك���رى  تخلي���دا 
الكرامة، م�س���ريا اإىل ت�سييد اجلامعة 
والفعالي���ات  الكرام���ة،  ل����رشح 
الأ�سبوعي���ة والعرو����ش امل�رشحي���ة 
التي تعر عن اعت���زاز اأبناء الأردن 

باأبطاله و�سهدائه.

م���ن جانب���ه ا�ستذك���ر اأح���د فر�سان 
اجلي����ش العربي العمي���د حممود اأبو 
وندي اأبرز الأحداث التي ح�سلت يف 
معركة ال����رشف، واملواقف امل�رشفة 
التي خا�سه���ا فر�سان اجلي�ش العربي 
وا�ستب�سالهم  �سجاعته���م  واأظهرت 

احلقيقي حتى نالوا الن�رش.

واأ�ساد اأبو وندي يف حديثه بالتكتيك 
الع�سكري الذي قام ب���ه قادة اجلي�ش 
والتدريبات املكثفة للجنود البوا�سل 
الت���ي كانت �سبب���ا يف وقوع خ�سائر 

فادح���ة يف �سف���وف الع���دو تاركن 
و�سمة عار يف ملفاته الع�سكرية.

وتط���رق اأب���و ون���دي اإىل الدرو����ش 
والع���ر امل�ستفادة من تل���ك املعركة 
الت���ي �سهدت ولأول م���رة يف تاريخ 
اجليو�ش العربية مطالبة العدو بوقف 
ف���وري للنار، وف���رار جيو�ش العدو 
خملف���ن وراءهم الأ�سلح���ة والعتاد 
والقتلى، اإ�سافة اإىل ال�سجاعة املطلقة 
التي اأبداها املحاربون البوا�سل اأثناء 
مالقاته���م لعدوه���م، داعي���ا الطلبة 
اإىل  التم�س���ك بالعل���م والت�سل���ح به 
ليك���ون بحد ذاته �سالحا يجابهون به 

اأعداءهم من على مقاعدهم.

وا�ستم���ل الحتفال عل���ى العديد من 
الفعالي���ات الفنية والثقافية،  كانت 
البداية مع العزف املتميز ملو�سيقات 
القوات امل�سلحة وهي جتوب �سوارع 
اجلامع���ة وردهاتها، تاله���ا الطالبان 
اأحم���د نافع وحممد عب���د ربه اللذان 
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تاألق���ا باأبيات م���ن ال�سعر التي نقلت 
بن�سائمها احل�سور اإىل اأر�ش املعركة، 
وتغن���ت كلماته���ا بالإخال�ش للوطن 

والت�سحية من اأجله.

واأدى طلب���ة م����رشح ال�سنابل عر�سا 
م�رشحي���ا بعن���وان« ت���راب الوطن« 
جم���ع يف م�سامين���ه ح���ب الوط���ن 
واملقاومة من اأجله وماأ�ساة البعد عنه 

يف بالد الغربة.

�س���دام  الطالب���ن  م���ن  كل  و�س���دح 
اجليو�س���ي  ويزي���د  الق����رشاوي 
ب�سوته���م ال�سج���ي باأجم���ل الأغاين 
الوطني���ة والرتاثي���ة  الت���ي تغن���ت 

بالأردن وقيادته و�سعبه.

ويف نهاية احلفل الذي ح�رشه نائب 
رئي����ش اجلامع���ة الدكت���ور �ستيوي 
العب���د اهلل وعدد من اأع�س���اء الهيئة 

التدري�سية ومتقاعدون ع�سكريون 
وجم���ع من الطلب���ة، �سل���م الطراونة 
دروعا تكرميية لأ�رش �سهداء معركة 
الع�سكري���ن  م���ن  وع���دد  الكرام���ة 
واملحارب���ن القدام���ى ، فيم���ا �سل���م 
العقي���د املتقاع���د خال���د اأب���و الغنم 
درعا تذكاري���ا لرئي�ش اجلامعة بهذه 

املنا�سبة اخلالدة.
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زكري���ا الغ���ول - ثمن �سم���و الأمري 
رعد بن زيد اإطالق اجلامعة الأردنية 
مبادرات وحمالت وطنية مثل حملة 
)�س���ار وقته���ا( وحمل���ة )اي���د بايد( 
مل�ساعدة الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة من 
خالل تهيئ���ة البيئة املحيطة وتطبيق 
حقوقهم يف التعليم على اأ�سا�ش من 

امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ش.

واأع���رب �سموه خالل لق���اء حواري 
الهند�سة والتكنولوجيا  نظمته كلية 

يف اجلامعة ع���ن اعجابه بالإجراءات 
والتداب���ري الت���ي اتخذته���ا اجلامع���ة 
لتوف���ري الت�سهي���الت البيئية لذوي 
العاق���ة من خ���الل حتدي���د العقبات 
امام امكاني���ة الو�س���ول واإزالتها مبا 
�سمل الطرق واملباين وو�سائل النقل 
واملرافق املختلفة وتوفري ال�سواخ�ش 

ومرتجمي لغة ال�سارة.
 

واأك���د اأن املجل����ش العل���ى ل�س���وؤون 
م���ن  ينطل���ق  املعوق���ن  ال�سخا����ش 

�شمو االمري  رعد ي�شيد با�شتجابة 
»االأردنية« ملطالبات الطلبة ذوي 

االإعاقة
'' الطراونة 

يك�شف عن نية 
اجلامعة الإن�شاء 
خمترب حا�شوب 
خا�ص بالطلبة 
ذوي االإعاقة''
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روؤى جاللة املل���ك املتمثلة يف ايجاد 
جمتم���ع يتمت���ع في���ه ال�سخا�ش من 
ذوي العاقة بحي���اة كرمية م�ستدامة 
حتقق لهم م�ساركة فاعلة قائمة على 
امل�س���اواة والحرتام، م�س���ريا اىل اأن 
املجل�ش ي�سعى لإيج���اد اآليات وا�سحة 
املعامل لتطبيق ك���ودة البناء اخلا�ش 
يف كاف���ة البني���ة وحتدي���د ال�سب���ل 

الكفيلة لتطبيقها.
 

بدوره ك�سف رئي�ش اجلامعة الدكتور 
اخليف الطراونة عن نيته ا�ستحداث  
للطلبة  خمت���ر حا�س���وب متط���ور 
ذوي العاقة يوفر كافة التجهيزات 
ال�سمعي���ة والب�رشية مب���ا ميكنهم من 

الت�سجيل واأداء الواجبات ال�سفية.
 

توف���ري  »اإن  الطراون���ة:  وق���ال 
التجهي���زات له���ذه الفئة اح���د اهم 
حماور ا�سرتاتيجية اجلامعة للتحول 
نحو العاملية، منطلقة من اإميان را�سخ 
لديها بال���دور احلقيق���ي املاأمول من 
ذوي الإعاقة الذي يلعبه يف املجتمع 
م���ن خالل تبن���ي واإط���الق املبادرات 

الرامية اىل حت�سن او�ساعهم«.

 واأ�س���ار الطراون���ة اىل اأن اجلامع���ة 
ا�ستجاب���ت ب�س���كل ج���دي وف���وري 
ملطال���ب الطلب���ة م���ن ذوي العاق���ة 
وعملت على توف���ري وتهيئة البيئة 
املحيط���ة به���م مب���ا ي�سه���ل انتقالهم 
م���ن مكان لآخ���ر وا�ستخ���دام مرافق 
املكتب���ة  مث���ل   املختلف���ة  اجلامع���ة 
واملخترات،  املحا����رشات  وقاعات 
ل���ذوي  امل�سان���دة  الدوات  وتوف���ري 
الإعاقة الب�رشية من املواد الدرا�سية 

وقوائم الطعام.
 

وزاد اأن���ه مت تعي���ن ع���دد اإ�سايف من 
مرتجم���ي لغ���ة الإ�س���ارة املوؤهل���ن، 
وتوفري بيئة ووقت منا�سب للطلبة 
ال�س���م لفه���م حمت���وى املحا�رشات 
وتدوينه���ا وط���رح الأ�سئل���ة، وو�سع 
ا�س���ارات و�سواخ����ش ار�سادي���ة بلغة 
العاق���ة  ذوي  لتمك���ن  الإ�س���ارة 

ال�سمعية من التنقل.
 

ب���دوره اأك���د عميد الكلي���ة الدكتور 
�سميح قاقي����ش اأن اجلامع���ة ما�سية 
يف ن����رش الوع���ي باأهمي���ة رعاي���ة 
ال�سخا����ش ذوي العاق���ة وتوف���ري 

حي���اة  لتوف���ري  واملع���ارف  العل���وم 
اف�س���ل لهم على �سعيدي التعليم او 

الت�سميم الهند�سي املالئم لهم .
 وخ���الل اللقاء ا�ستعر�ست الطالبات 
يف ق�س���م هند�س���ة العم���ارة  دمي���ا 
واآي���ه  احلج���وج  وم���اأب  خري�س���ات 
تخرجه���ن  م����رشوع  الفحم���اوي 
واملتمث���ل  املجل����ش  م���ن  واملدع���وم 
بت�سمي���م ملبن���ى موؤ�س�س���ة تعليمية 
ذك���ي يعتم���د ب���كل تفا�سيل���ه على 
تكنولوجيا احلا�سوب واأنظمة التعلم 

الذكية واملتطورة للمكفوفن.
 

 م���ن جانبهم���ا قدم كل م���ن مي�سون 
حمار�سة وعدنان عابودي من املجل�ش 
العلى ل�س���وؤون ال�سخا�ش املعوقن 
�رشح���ا تف�سيليا ح���ول الت�سهيالت 
البيئي���ة الواج���ب توافره���ا وكودة 
البن���اء والعوائق واحلل���ول املقرتحة 
لتطبيقها، والت�رشيعات اخلا�سه بهم 
مث���ل قانون حق���وق ال�سخا�ش ذوي 
العاقة رق���م 2007/31 والتفاقيات 
الوطني���ة  الدولي���ة والإ�سرتاتيجي���ة 

لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.
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اإبراهي���م ذي���اب- حافظ���ت اجلامعة 
الأردني���ة عل���ى املرك���ز الأول ب���ن 
احلكومي���ة  الأردني���ة  اجلامع���ات 
ت�سني���ف  ح�س���ب  واخلا�س���ة 
 )Webometrics( ويبومرتك����ش
واملوؤ�س�س���ات  للجامع���ات  العامل���ي 

الأكادميية الذي �سدر موؤخراً.
وا�ستح���وذت اجلامع���ة عل���ى املركز 
التا�سع عربي���ًا متقدمة �سبع مراتب 
عن الت�سني���ف املا�سي، فيما احتلت 
عاملي���ًا املرتب���ة )1507( م���ن ب���ن ما 
يق���ارب اإحدى وع�رشين األف جامعة 
مدرج���ة على هذا الت�سنيف متقدمة 

)168( مرتبة.
واحتل���ت جامع���ة الريم���وك املركز 
الث���اين وطنيا و)18( عربيًا، وجاءت 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
يف املرتب���ة الثالث���ة عل���ى م�ست���وى 
اجلامعات الأردنية، ويف املرتبة )23( 

عربيًا.
واأع���رب رئي����ش اجلامع���ة الأردنية 
ع���ن  الطراون���ة  اخلي���ف  الدكت���ور 
ارتياح���ه لهذا الجناز الذي توج جهد 
ب�سع �سه���ور من العم���ل �سمن روؤية 
الإ�سرتاتيجية، وبرهن على  اجلامعة 
متيز اجلامع���ة ومناف�ستها لنظرياتها 

من اجلامعات املرموقة.
وقال الطراون���ة: »اإن اجلامعة ت�سعى 
لأن حتتل مكان���ة مرموقة عامليا من 
خ���الل و�سع خط���ة ا�سرتاتيجية متتد 
خلم�س���ة اأعوام تتمحور ح���ول تاأكيد 
�سم���ان اجلودة يف العم���ل، وتعزيز 
البحث العلمي، ومواءمة التخ�س�سات 
مع �س���وق العمل، وتاأكي���د امل�سوؤولية 
الجتماعية، مما �سينتج عنها حتقيق 
العديد م���ن الجن���ازات يف خمتلف 

احلقول«.
واأك���د الطراونة اأن اجنازات الأردنية 
اأبنائه���ا  جمي���ع  بجه���د  �ستت���واىل 
املخل�سن موؤك���دة دورها الفعال يف 
نه�س���ة الأردن وم�ساهمتها احلقيقة 
يف التق���دم والتطور عل���ى امل�ستوى 
العاملي برغ���م التحديات وامل�ساعب 

التي تواجهها.
و�سك���ر رئي����ش اجلامع���ة جميع من 
�ساه���م يف حتقي���ق ه���ذا الجناز من 
مرك���ز العتم���اد و�سم���ان اجلودة، 
ومرك���ز احلا�س���وب و�سعب���ة الويب 
في���ه، وكلية املل���ك عب���داهلل الثاين 
وم�ساعدي  املعلوم���ات  لتكنولوجيا 
العم���داء ل�س���وؤون اجل���ودة، و�سباط 
ارتباط  املواق���ع اللكرتونية، داعيا 
اإياه���م اإىل ب���ذل املزيد م���ن اجلهود 
للو�س���ول اإىل مرات���ب اأك���رث تقدما 

ومتيزا.

ويعتم���د ت�سني���ف ويبومرتك�ش يف 
حتديد اأف�سل اجلامعات على م�ستوى 
العامل عل���ى اأ�سا�ش ن�ساطات اجلامعة 
الت���ي تظهر يف موقعها اللكرتوين 
بال�ستناد اإىل اأربع���ة معايري ت�سكل 

جميعها ترتيب اجلامعة عامليا.
ويتمثل املعي���ار الأول بعدد الأبحاث 
املن�س���ورة  والدرا�س���ات والتقاري���ر 

الكرتونيا حتت نطاق موقع اجلامعة، 
وث���اين املعايري هو حج���م �سفحات 
املوقع التاب���ع للجامعة، ويعتر عدد 
الروابط اخلارجية و�سهولة الو�سول 
للموقع من خالل حم���ركات البحث 
امللف���ات  ورابع���ًا  الثال���ث،  املعي���ار 
الغني���ة الت���ي حت�سب بع���دد امللفات 
اللكرتونية باأنواعها املختلفة والتي 

تنتمي ملوقع اجلامعة.

يذك���ر اأن اجلامع���ة و�سم���ن �سعيه���ا 
للو�س���ول اإىل العاملية كهدف رئي�سي 
تتمحور عليه خطتها الإ�سرتاتيجية 
ت�سني���ف  جان���ب  اإىل  اعتم���دت 
 )QS( ت�سني���ف  الويبومرتك����ش 
العامل���ي  وح���ددت لنف�سها اأن تكون 
من �سمن اأف�سل )500( جامعة بحلول 
عام 2015 و�سمن اأف�سل )300( جامعة 
يف نهاية خطته���ا الإ�سرتاتيجية يف 

العام 2018.
 

ح�شب ت�شنيف )الويبومرتك�ص( العاملي للجامعات...

»االأردنية« االأوىل وطنيا والتا�شعة عربيًا



9

زكري���ا الغول – يف بطولة تع���د احلدث الأبرز يف جمال الروبوت والذكاء 
ال�سطناع���ي على امل�ست���وى اجلامعي يف الوطن العرب���ي، ح�سلت اجلامعة 
الأردنية يف بطولة اجلامعات الأردنية للروبوت على املركز الأول عن فئة 

جمع الكرات. 

و�س���ارك يف البطول���ة التي ا�ستم���رت ليومن وافتتحه���ا مندوبا عن �سمو 
الأمري حمزة بن احل�سن رئي�ش اجلامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، 
65 فريقا من 13 جامعة، ونظمتها كلية امللك عبداهلل لتكنولوجيا املعلومات 
)IEEE( يف اجلامع���ة الأردنية بالتعاون مع اجلمعي���ة العربية للروبوت و

ومركز امللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير »كادبي«.

احلدث االأبرز يف ال الروبوت والذكاء اال�شطناعي على امل�شتوى اجلامعي يف الوطن العربي

بطولة اجلامعات للروبوت
االأردنية يف املركز االأول على فئة جمع الكرات

د. اخليف الطراونة
وق���ال الطراون���ة يف كلم���ة األقاه���ا 
خ���الل حفل الفتت���اح: »اإن احت�سان 
اجلامع���ة للبطولة ياأت���ي �سمن �سعي 
اجلامع���ة للتح���ول نح���و العاملية من 
خالل دعم وت�سجي���ع البحث العلمي 
كاأداة م���ن اأدوات التحول، اإ�سافة اإىل 
تعميق الإح�سا�ش بامل�سوؤولية والإبداع 
لإح���داث التغي���ري اليجاب���ي ال���ذي 
ين�س���ده الردني���ون جميعه���م ويف 
مقدمتهم حادي م�سرية العلم جاللة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سن«.
واأ�س���اف الطراونة: »اإن اجلامعة ت�سع 
ن�س���ب اأعينه���ا التوجيه���ات امللكية 
املعرف���ة  جم���ال  يف  لال�ستثم���ار 
املوهب���ة  ورعاي���ة  والتكنولوجي���ا 
والبت���كار لبن���اء جمتم���ع املعرفة، 
الروب���وت  بطول���ة  اأن  اإىل  م�س���ريا 
اأمن���وذج ح���ي لتفعي���ل العالق���ة بن 
القطاع���ن الع���ام واخلا�ش يف جمال 
البح���ث العلم���ي والتعلي���م وتوثيق 

عراها«.

ويف ذات ال�سي���اق ك�س���ف الطراونة 
ع���ن اأن اجلامع���ة تعكف عل���ى تبني 
فك���رة قب���ول طلبة الثانوي���ة العامة 
املتفوقن يف جم���ال البحث العلمي 
والإبداع والإنتاج العلمي على غرار 
اإميان���ا  التف���وق الريا�س���ي والفن���ي، 
باأهمية هذا املجال واأحقيته بالرعاية 

والهتمام والدعم.

�شادي املجايل
من جانبه اأكد رئي����ش هيئة املديرين 
ومدي���ر ع���ام مرك���ز املل���ك عبداهلل 
الث���اين للت�سميم والتطوير »كادبي« 
�س���ادي املجايل عل���ى دور املركز يف 
نقل ومتك���ن التكنولوجيا من خالل 
ت�سجيع الطلبة عل���ى الإبداع  م�سريا 
اإىل اأن املرك���ز ي�س���ع كل اإمكانات���ه 
الفنية والتقني���ة لدعم م�رشوعات 
الطلبة لبناء القدرة العلمية وحتقيق 
الكفاءة املعرفية و�سمان ا�ستمرارية 

م�سرية البداع والبتكار.

د.مو�شى االأخر�ص
رئي�ش اللجنة التنظيمية ا�ستاذ انظمة 
املعلومات احلا�سوبية  يف كلية امللك 
عب���داهلل لتكنولوجيا املعلومات يف 
اجلامع���ة الدكت���ور مو�س���ى الأخر�ش 
ق���ال اأن البطول���ة ته���دف اىل ن�رش 
ثقاف���ة وعل���وم الروب���وت وال���ذكاء 
ال�سطناعي ودع���م البداع الطالبي 
وت�سجيع روح البتكار. لفتا اىل اأن 
جمال الروبوت ب���ات ي�سكل ع�سب 
ونواة ال�سناع���ة العاملية يف خمتلف 
امليادين ل�سيما الطبي���ة والع�سكرية 

منها. 
وب���ن الأخر����ش اأن البطولة ق�سمت 
اىل ارب���ع فئ���ات رئي�سي���ة هي جمع 
الكرات وم�سارع���ة ال�سومو واحلرة 
حتكي���م  عل���ى  وق���ام  واملعار����ش، 
امل�رشوع���ات فيها جلن���ة متخ�س�سة 
ت�سم نخبة من املحكمن واخلراء من 
اجلمعية العلمية امللكية ومركز امللك 
عبداهلل الث���اين للت�سميم والتطوير 
»كادب���ي« ومرك���ز اليوبي���ل للتميز 

الرتبوي.
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العقيد د. اأنور الع�شاف
وبح�س���ب رئي����ش جل���ان التحكي���م 
العقي���د الدكت���ور اأن���ور الع�ساف من 
مركز امللك عبداهلل الثاين للت�سميم 
اللجن���ة  اأن  »كادب���ي«  والتطوي���ر 
حر�س���ت على اأن ترق���ى خمرجات 
البطول���ة اىل امل�ست���وى املطلوب من 
اللج���ان املتخ�س�سة  خ���الل ت�سكي���ل 
الروبوت  بعلوم  املهتمة  واملوؤ�س�سات 

لتحكيم البطولة.

فئة جمع الكرات
ويف التفا�سي���ل فاز ع���ن فئة جمع 
الكرات فريق )بيدا بول( من اجلامعة 
الردني���ة واملك���ون من الطلب���ة لينا 
قا�س���م ولن���ا عزالدين وت���ال تي�سري 
باإ����رشاف الدكتور مو�س���ى الخر�ش 
يف حن باملركز الثاين جامعة العلوم 
الثال���ث  وباملرك���ز  والتكنولوجي���ا 

جامعة فيالدلفيا.
ه���ذه  الروب���وت يف  م���ن  ويطل���ب 
الفئ���ة جم���ع اكر عدد م���ن الكرات 

يف منطق���ة ووق���ت حمددي���ن بغية 
اختيار الروبوت الكرث دقة وتقانة 

ومرونة.

فئة ال�شومو
وعن فئة ال�سومو فاز باملركز الول 
فري���ق )PERC Pioneers( م���ن 
جامعة الم���رية �سمية وجاء باملركز 
 )Jordans Sniper–Sumo( الثاين فريق
م���ن جامع���ة الريم���وك بينم���ا جاء 
فريق )LegoDwarf( من اجلامعة 
الردني���ة ثالث���ا، فيما ح�س���ل فريق 
جامع���ة الطائف على املرك���ز الرابع 

وامل�ساركة املتميزة.
وفك���رة هذه الفئ���ة م�ستوح���اة من 
م�سارع���ة ال�سوم���و احلقيقية، حيث 
تتناف�ش فيها الفرق امل�ساركة بق�سد 
اختيار الروبوت ذي املحرك الأقوى 
والأكرث قدرة على اكت�ساف الج�سام 
املحيط���ة وحتدي���د الزاوي���ة المث���ل 

للهجوم.

الفئة احلرة
ويف مناف�س���ات الفئة احل���رة امل�سار 
الع�سكري ح�سل عل���ى املركز الول 
منا�سفة جامعتا العلوم والتكنلوجيا 
والريم���وك وعن امل�س���ار املدين جاء 
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البلق���اء  جامع���ة  الول  املرك���ز  يف 
الث���اين  املرك���ز  ويف  التطبيقي���ة 
جامعتا البلقاء التطبيقية و البرتا. 

و�سم���ت ه���ذه الفئ���ة جمموعة من 
امل�ساريع الطالبية غري حمددة احلقل 
املع���ريف �سعي���ا اىل اف�س���اح املج���ال 
ام���ام الطلبة لالإب���داع واإطالق العنان 
ملخيلته���م دون تقييده���م يف حقل 

معريف معن.

اف�شل ت�شميم
وح�س���ل على جائ���زة اف�سل ت�سميم 

مبتكر فريق
 )Creative Engineers-Sumo( من 
جامعة فيالدلفيا واملكون من الطلبة 
عمر القوا�سمة وعماد مروان وناديا 
خمادم���ة باإ����رشاف املهند����ش حممد 

بدوان.
معر�ص امل�شروعات

واأقيم عل���ى هام�ش البطولة معر�ش 
للم�ساري���ع الت���ي عر�س���ت امل�ساريع 
التي �ساركت يف البطولت ال�سابقة 

وبع����ش امل�رشوع���ات الت���ي اأعده���ا 
التدري����ش واملوؤ�س�سات  اأع�ساء هيئة 

امل�ساركة.

�سارك يف البطولة كل من اجلامعات: 
والتكنولوجي���ا  والعل���وم  الأردني���ة 
واآل  والها�سمي���ة  والريم���وك 
البيت وموؤت���ة والبلق���اء التطبيقية 
وفيالدلفيا والأمرية �سمية والأملانية 
الردنية والزيتون���ة والبرتا، اإ�سافة 
اململك���ة  م���ن  الطائ���ف  اإىل جامع���ة 

العربية ال�سعودية.
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التميمي قائمًا باأعمال مدير م�شت�شفى اجلامعة
اأحم���د  الدكت���ور  الأ�ست���اذ  با����رش 
التميم���ي القيام باأعم���ال مدير عام 
م�ست�سفى اجلامع���ة الأردنية اعتباراً 

من الأحد 2013/3/31 . 

والتميم���ي حا�س���ل عل���ى ال�سه���ادة 
اجلامعية الأوىل يف الطب و اجلراحة 
يف  املاج�ست���ري  ودرج���ة   )1977(

جراحة الدم���اغ والأع�س���اب )1980( 
والدكت���وراه يف الط���ب و اجلراحة/ 
جراحة الدماغ والأع�ساب مع مرتبه 
�رشف �سنة )1982( و�سهادة التخ�س�ش 
والأع�س���اب  الدم���اغ  ج���راح  يف 
وجميعها من ا�سبانيا ويتخ�س�ش يف 
جم���الت جراح���ة الأورام الدماغية 

وال�رشع.

الطراونة ي�شتعر�ص م�شاريع اجلامعة وتوجهاتها

الدكتور ر�شا اخلوالدة
 رئي�شا جلامعة موؤتة

ال�سامي���ة  امللكي���ة  الإرادة  �س���درت 
جمل����ش  تن�سي���ب  عل���ى  باملوافق���ة 
التعلي���م الع���ايل بتعي���ن عطوف���ة 
عب���داهلل  ر�س���ا  الدكت���ور  الأ�ست���اذ 
عريق اخلوال���دة نائب رئي�ش اجلامعة 
العلمية،  الكلي���ات  ل�سوؤون  الردنية 
اأرب���ع  رئي�س���ا جلامع���ة موؤت���ة مل���دة 

�سنوات.

كما �س���درت الإرادة امللكية ال�سامية 
بتعين معايل الأ�ستاذ الدكتور عادل 
عي�سى علي الطوي�سي رئي�ش اجلامعة 
الأردنية ال�ساب���ق رئي�سا ملجل�ش اأمناء 

جامعة موؤتة.

وكان الدكتور اخلوالدة توىل رئا�سة 
ف���رع اجلامع���ة الأردني���ة / العقبة و 
نائب رئي�ش اجلامعة الأردنية ل�سوؤون 
الكلي���ات واملعاهد العلمي���ة ورئي�ش 
هيئة حترير املجل���ة الأردنية للعلوم 
الزراعي���ة، وعمي���د معه���د البحوث 
والتعلي���م  والإر�س���اد  والتدري���ب 
الزراعي/ اجلامعة الأردنية وم�ساعد 
رئي����ش اجلمعي���ة الأردني���ة للبح���ث 
العلمي وعميد كلية الزراعة/ جامعة 
العل���وم والتكنولوجيا ورئي�ش ق�سم 
الإنت���اج النباتي يف كلي���ة الزراعة/ 
جامعة العل���وم والتكنولوجيا ومدير 
املركز الزراع���ي للبحوث والإنتاج/ 

جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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حمم���د مبي�س���ن-  ا�ستعر�ش رئي�ش 
الدكت���ور اخليف  اجلامع���ة الأردنية 
الطراون���ة خ���الل حما����رشة األقاها 
الأردني���ة  اجلمعي���ة  م���ن  بدع���وة 
للعلوم والثقاف���ة يف عمان بعنوان 
»خم�سون عامًا على تاأ�سي�ش اجلامعة 
الأردنية » جملة من امل�رشوعات التي 
اأجنزته���ا اجلامعة واأخرى ما�سية يف 
اإجنازه���ا وفق �سل�سلة م���ن العمليات 

املمنهجة للتوجه نحو العاملية.

وك�س���ف الطراون���ة عن توج���ه كلية 
العلوم الرتبوي���ة يف اجلامعة تدار�ش 
الخت���اللت التي تراف���ق امتحانات 
الثانوي���ة العامة الت���ي جتريها وزارة 
تواجه���ه  مل���ا  والتعلي���م  الرتبي���ة 
ه���ذه المتحان���ات م���ن النتق���ادات 
واملطالب���ات باإيج���اد حل���ول ملكام���ن 
اخللل من �رشائح وفئات متعددة يف 

املجتمع الأردين.
وقال الطراون���ة: »اإن ه���ذه الدرا�سة 
جزء من حراك تفاعلي بداأت اجلامعة 
الأردنية بتنفيذه مع املجتمع الأردين 
بالعي���د  احتفالته���ا  م���ع  بالتزام���ن 

اخلم�س���ن لتاأ�سي�سه���ا م�سريا اىل اأن 
اجلامع���ة اأن�ساأت له���ذه الغاية مركزا 
للتنمية والتوا�سل مع املجتمع املحلي 
ي�س���م مكاتب للتوا�س���ل مع املجتمع 
و�س���وؤون اخلريج���ن والتوا�س���ل مع 

ال�رشكاء.
واأ�ساف الطراون���ة: اإن كلية الأعمال 
وبالتعاون مع كلية الهند�سة ومركز 
املياه والطاقة عمل���ت على الت�سدي 
ملعاجلة م�س���كالت الطاقة خالل ندوة 
علمي���ة عقدت ح���ول اأبع���اد حترير 
اأ�سعار امل�ستقات النفطية يف الأردن 
ومت تزويد تو�سياتها للجهات املعنية 

يف �سوؤون الطاقة يف الأردن.
و����رشح الطراون���ة مراح���ل تاأ�سي�ش 
اجلامع���ة الأردنية ب���دءا من التفكري 
باإن�سائها اأوا�س���ط عقد اخلم�سينيات 
يف القرن املا�سي م�سريا اإىل ا�ستفتاء 
اأجرت���ه جمل���ة )وحي العروب���ة( عام 
1958 بخ�سو����ش تاأ�سي����ش جامعة يف 
الأردن اإ�ساف���ة اإىل م�ساهمة القوات 
امل�سلح���ة الأردنية بدعم فكرة اإن�ساء 

هذه اجلامعة . 
ح���ول  اجلامع���ة  رئي����ش  وحت���دث 

الت���ي  والتح���ولت  التط���ورات 
�سهدته���ا اجلامع���ة خ���الل م�سريتها 
من���ذ الع���ام 1962 خ�سو�س���ا التو�سع 
يف اإن�س���اء الكليات واملراكز العلمية 
واهتماماتها بجه���ود البحث العلمي 

املتخ�س�ش.
اأن اجلامع���ة  اإىل  الطراون���ة  ولف���ت 
تنفق من موازنتها نحو مليون دينار 
لدعم البح���ث العلمي ال���ذي يذهب 
80% منها لدع���م اأبحاث اأع�ساء هيئة 
التدري����ش و20% لدعم اأبحاث طلبتها 

يف خمتلف امل�ستويات الأكادميية.
م����رشوع  ع���ن  الطراون���ة  وك�س���ف 
جدي���د يت�سمن موافقة �سندوق دعم 
البحث العلمي لدعم ر�سائل لعدد من 
طلب���ة املاج�ستري والدكت���وراه مببلغ 
يرتاوح ما بن 2000- 5000 دينار لكل 
طال���ب لفتا يف هذا ال�س���دد اإىل اأن 
تنفيذ ه���ذا امل�رشوع مير يف مراحله 

الأخرية.
وبن رئي����ش اجلامع���ة اأن م�ست�سفى 
اجلامع���ة �س���وف ي�سهد نقل���ة نوعية 
يف تقدمي خدمات���ه الطبية وال�سحية 
الأردن  داخ���ل  م���ن  للمر�س���ى 

الطراونة ي�شتعر�ص م�شاريع اجلامعة وتوجهاتها
خالل حما�شرة األقاها يف اجلمعية االأردنية للعلوم والثقافة
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وخارج���ه مو�سح���ا يف ه���ذا ال�سياق 
توج���ه امل�ست�سف���ى اىل رف���ع طاقته 
ال�ستيعابي���ة يف الأ����رّشة م���ن 547 
�رشي���را اإىل 667 �رشيرا عند افتتاح 
مرك���ز التولي���د وحديث���ي ال���ولدة 

قريبا.
وق���ال الطراون���ة اإن اجلامعة ي�سجل 
له���ا الريادة يف اإن�س���اء مركز العالج 
مرك���ز  كاأول  اجلذعي���ة  باخلالي���ا 
اإقليم���ي يتعام���ل م���ع تقني���ة طبية 
يواك���ب ث���ورة عاملي���ة مو�سح���ا اأن 
املرك���ز ي�ستهدف معاجل���ة الأمرا�ش 
امل�ستع�سي���ة كال�سك���ري والت�سل���ب 
اللويح���ي، وفق���د الب����رش واأمرا�ش 
اجللد والعظام واملفا�سل بف�سل هذه 
التقني���ة اجلديدة، ف�س���ال عن افتتاح 
مرك���ز فرنانديز لدرا�س���ات اأمريكا 
الالتيني���ة وهو الأول م���ن نوعه يف 
ال����رشق الأو�س���ط ويعن���ى بدرا�س���ة 

ق�سايا منطقة اأمريكا الالتينية .
اجلامع���ة  اأن  الطراون���ة  واأ�س���اف 
و�سعت خط���ة ا�سترياتيجية طموحة 
نحو جامعة عاملية بحلول العام 2018 

 )Q S staus( اعتمادا عل���ى معيار
علي���ا  جلن���ة  ت�سكي���ل  ومت  العامل���ي، 
لتنفي���ذ هذه اخلطة متهي���دا لن�سمام 
اجلامع���ة اإىل قائمة اأف�سل 500 جامعة 
يف العام 2015 واأف�سل 300 جامعة يف 

العامل بحلول العام 2018.
وتناول���ت املحا����رشة النتائ���ج التي 
حققتها اجلامعة يف اإجراء انتخابات 
احت���اد طلبة اجلامع���ة الت���ي اأجريت 
ال�سه���ر املا�س���ي وتت�سم���ن - بح�سب 
الطراونة- للمرة الأوىل يف تاريخها 
نظ���ام القوائم الن�سبية على م�ستوى 
لقان���ون  وذل���ك حم���اكاة  اجلامع���ة 
النتخاب���ات الرملانية اجلديد ومترين 
له���ذا القان���ون الذي ت�سم���ن جتربة 
القوائم لأول مرة يف تاريخ اململكة 

الأردنية الها�سمية.
وحت���دث عدد م���ن اأع�س���اء اجلمعية 
الت���ي ت�س���م نخب���ة م���ن القي���ادات 
والأكادميي���ة  ال�سيا�سي���ة  والنخ���ب 
والثقافي���ة والفكري���ة يف مداخالت 
التحدي���ات  ح���ول  وا�ستف�س���ارات 
التي يواجهها قط���اع التعليم العايل 

وم�س���رية اجلامع���ة الأردني���ة خالل 
خم�سة عقود ما�سية.

واأعرب امل�ستمعون للمحا�رشة التي 
اأدارته���ا الدكت���ورة اأم���ل ن�سري عن 
اعتزازهم بالجنازات التي حققتها 
اجلامع���ة الأردنية خ�سو�س���ا تخريج 
زه���اء )170( األ���ف خري���ج وخريجة 
الت�س���دي  يف  الطليع���ي  ودوره���ا 

للق�سايا املجتمعية.
واأ�س���اد املتحدثون بتوجهات اجلامعة 
وروؤيته���ا امل�ستقبلية لتنفيذ اخلطط 
والرام���ج الت���ي تدع���م خمرج���ات 

اجلامعة التعليمية.
املحا����رشة  يف  امل�سارك���ون  ون���وه 
بال�سترياتيجي���ات الت���ي و�سعته���ا 
اجلامعة ل �سيم���ا يف جمال التعامل 
م���ع العن���ف اجلامعي ال���ذي انخف�ش 
ب�س���كل لفت الع���ام املا�س���ي اإ�سافة 
اإىل اهتم���ام اجلامعة بن����رش الثقافة 
والفن���ون من خ���الل اإذاعتها العاملة 
عل���ى املوجة 94،9 التي تغطي منطقة 
عمان الكرى واأجزاء من حمافظات 

الزرقاء ومادبا وجر�ش واملفرق.

بدء العمل يف 
م�شروع �شيناريوهات االأردن عام2030

اأخب���ار الأردني���ة - تبح���ث اجلامعة 
الأردني���ة �سم���ن �سل�سل���ة م�ساريعها 
لدعم طلبة البكالوري�ش والدرا�سات 
العلي���ا، مبا يع���زز الإب���داع الكادميي 
اإ�سن���اد تدري����ش  والبح���ث العلم���ي، 
»امل���واد املدخلي���ة« لطلب���ة الدكتوراه 
من م�سار الر�سائل وتخ�سي�ش مقاعد 
للطلب���ة الناجحن يف الثانوية العامة 
املتفوقن يف جمال البحث والإبداع 

والإنتاج العلمي

الدكت���ور  اجلامع���ة  رئي����ش  وق���ال 
اخلي���ف الطراونة: »اإن م�ساريع دعم 
الطلب���ة الت���ي ت�سع���ى اجلامع���ة اإىل 
حتقيقه���ا تاأتي وفق منظومة خطتها 
ال�سرتاتيجية للتح���ول نحو العاملية 
م���ن خالل الإ�سه���ام يف تعزيز ثقافة 
البحث لدى الطلب���ة واإتاحة الفر�سة 
لهم ل�سقل مواهبهم يف اإطار علمي 

وبحثي متميز«.

زي���ادة  ع���ن  الطراون���ة   واأعل���ن 
املخ�س�س���ات لدعم طلبة اجلامعة من 
)600( األف دين���ار اإىل مليون دينار، 
اإىل جان���ب زي���ادة خم�س�سات دعم 

البحث العلمي.
وب���ن الدكتور الطراونة  اأن اجلامعة 
�سكلت جلنة لو�سع اآليات لتخ�سي�ش 
مقاعد للطلبة الناجحن يف الثانوية 
العام���ة املتفوق���ن يف جمال البحث 
والإب���داع والإنت���اج العلم���ي ل�سيما 
الطلبة الذي���ن �ساركوا يف م�سابقات 
عاملي���ة واإقليمية وحملية على غرار 

التفوق الفني والريا�سي.
واأ�س���ار اإىل اأن تخ�سي����ش املقاعد لن 
يقت�رش فقط عل���ى مقاعد للقبول، 
اإمن���ا يتج���اوز اإىل ح���د تق���دمي من���ح 

درا�سية لهم.
عمي���د  م���ن  كال  اللجن���ة  وت�س���م 
البح���ث العلم���ي، مق���ررا، وعم���داء 
كليات: الرتبي���ة الريا�سية والفنون 

والت�سميم و�سوؤون الطلبة ومديري 
وح���دة القبول والت�سجي���ل ومكتب 

ال�سوؤون القانونية.

زيادة خم�ش�شات دعم الطلبة اإىل مليون دينار
توجهات نحو اإ�شناد تدري�ص »املواد املدخلية«  لطلبة الدكتوراه
وتخ�شي�ص مقاعد للمتفوقني علميًا على غرار الفني والريا�شي
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اإبراهيم ذي���اب- انطلقت يف مركز 
الدرا�سات ال�سرتاتيجية يف اجلامعة 
العم���ل  جل�س���ات  اأوىل  الأردني���ة 
»�سيناريوه���ات  مب����رشوع  اخلا�س���ة 
الأردن:2030« لتق���دمي خال�س���ة روؤية 
نخب���ة م���ن املتخ�س�س���ن مل���ا يواجه 
الأردن من حتديات على �سكل حلول 

وبدائل.
 وق���ال رئي����ش اجلامع���ة الدكت���ور 
اخلي���ف الطراون���ة يف اجلل�سة التي 
تع���د ع�سفًا ذهني���ًا مل�س���ودة اأهداف 
»اإن  ال�سيناريوه���ات  وحم���اور 
للجامعة دوراً مهمًا يف التفكري يف 
الق�سايا التي تواجه املجتمع والتعمق 
فيه���ا من خ���الل ن���دوات وور�سات 
عمل ت�س���ارك فيها كفاءات اجلامعة 

من خمتلف التخ�س�سات«.
ممثل���ن  اأم���ام  الطراون���ة  واأ�س���اف   
ع���ن موؤ�س�س���ات حكومي���ة والقطاع 
اخلا����ش وموؤ�س�س���ات املجتمع املدين 
»�سيناريوه���ات  م����رشوع  »اإن 
الردن:2030« ه���ي م�ساهمة اجلامعة 
يف حتم���ل م�سوؤوليته���ا بالبحث عن 
احللول والبدائل للتحديات وو�سعها 
ب���ن يدي �سانع الق���رار ليتمكن من 
اتخ���اذ ق���راره من خ���الل منهجيات 

علمية«.

الدرا�س���ات  مرك���ز  مدي���ر  وق���دم   
مو�س���ى  الدكت���ور  ال�سرتاتيحي���ة 
�ستي���وي عر�سًا عن خمتلف جوانب 
امل�رشوع مبتدئ���ًا باأهداف���ه التي من 
اأهمها تطوير �سيناريوهات حمتملة 
)ايجابي���ة اأو �سلبي���ة( للم�ستقبل يف 
الأردن وتقدمي تو�سيات حول كيفية 

جتنبها اأو اجنازها.

 كم���ا يه���دف امل����رشوع اإىل تطوير 
خطة ملدة خم����ش �سنوات لل�سيناريو 
املف�س���ل، يبداأ العمل بها بعد النتهاء 
من م����رشوع ال�سيناريوهات والذي 
يحت���اج اإىل عام���ن ون�سف، وينتهي 
تنفيذه���ا مع م���رور مئة ع���ام على 

تاأ�سي�ش الأردن.

وحتدث �ستي���وي عن منهجية العمل 
لتحقي���ق اأه���داف امل����رشوع ح�س���ب 
املراح���ل الزمنية له، حيث �ستت�سمن 
عق���د ور����ش عم���ل للباحث���ن حول 
ال�سيناريوه���ات  اإع���داد  منهجي���ة 
واأخرى ملناق�ستها واإقرارها، واإجراء 
لر�س���د  معمق���ة  علمي���ة  درا�س���ات 
اجتاهات تطور موؤ�رشات العديد من 
والجتماعية  القت�سادي���ة  الظواهر 

وال�سكانية وال�سيا�سية.

واأ�س���اف �ستي���وي اأن���ه �سيت���م عقد 
اأربعة لق���اءات وطنية عامة ملناق�سة 
مدخ���الت ال�سيناريوه���ات، لي�س���ار 
اإىل كتاب���ة ال�سيناريوهات املختارة، 
ال�سرتاتيحي���ة  اخلط���ة  واإع���داد 
اخلم�سي���ة لال�سرت�س���اد به���ا لالأعوام 
)2016 – 2020( ليتزام���ن النتهاء من 

تنفيذها قبل مئوية اململكة.
اأربع���ة  ال�سيناريوه���ات  وتتن���اول 
جم���الت رئي�سية تتمث���ل بال�سكان، 
والقت�س���اد، وال�سيا�س���ة، والتنمي���ة 
الإن�سانية والجتماعية، ولكل جمال 
منها نق���اط فرعية جلمي���ع جوانب 

املجال.

واأك���د املجتمعون عل���ى اأهمية البدء 
يف العم���ل على هذه ال�سيناريوهات 
وقدم���وا مالحظاته���م واقرتاحتهم 
لتعزيز اخلطة مب���ا ميكنها من حتقيق 

اأهدافها.
يذك���ر اأن رئي����ش اجلامع���ة الدكتور 
اخلي���ف الطراون���ة ق���د اأعل���ن ع���ن 
يف  الأردن:2030  �سيناريوه���ات 
بالذك���رى  الرئي�س���ي  الحتف���ال 
اخلم�س���ن لتاأ�سي����ش اجلامع���ة ال���ذي 
رعاه جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن 

احل�سن املعظم .

بدء العمل يف 
م�شروع �شيناريوهات االأردن عام2030
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اجلامعة االأردنية حتتفل باالأ�شبوع العاملي 
للوئام بني االأديان

حمم���د مبي�سن – نظم���ت اجلامعة 
الأردنية بالتعاون مع املركز الأردين 
الدين���ي اجلامعة  التعاي����ش  لبح���وث 
الأردنية وهيئ���ة �سباب كلنا الأردن 
يومًا وئاميًا يف اطار الأ�سبوع العاملي 

للوئام بن الأديان.
وح�رش الحتفال الكبري الذي اقيم 
يف اجلامعة ورعاه رئي�سها الدكتور 
الطراون���ة، رئي����ش جمل�ش  اخلي���ف 
كنائ����ش الردن غبط���ة البطري���رك 
ثيوفيلو����ش الثالث بطري���ك املدينة 
املقد�س���ة وع���دد م���ن رج���ال الدي���ن 
امل�سيح���ي وعلم���اء الدي���ن ال�سالمي 
ون���واب رئي����ش اجلامع���ة وجمع من 
طلبتها وطلبة كلي���ة الأمرية رحمة 
يف جامعة البلقاء التطبيقية وهيئة 

�سباب كلنا الأردن.

واأ�ساد الطراونة يف كلمة القاها بهذه 
املنا�سب���ة باملب���ادرة امللكي���ة ال�سامية 
الت���ي اأطلقه���ا جاللة املل���ك عبداهلل 
العام���ة  اجلمعي���ة  وتبنته���ا  الث���اين 
ل���الأمم املتحدة الع���ام 2010 وخ�س�ست 
ال�سب���وع الأول م���ن �سهر �سباط من 
كل عام لن�رش ثقافة الوئام بن اتباع 

الأديان.
وق���ال الطراونة انن���ا يف هذا احلمى 
الها�سم���ي الطيب جتاوزن���ا ما ي�سعى 
له الآخرون من ن�رش ثقافة التعاي�ش 
والت�سام���ح لأنن���ا نعي�سه���ا واقعًا ل 
يف���رق بن م�سيح���ي وم�سلم، موؤكدا 
اأن ه���ذا النم���وذج امل�سغ���ر ين�سحب 
على كل م���دن وقرى وب���وادي هذا 

الوطن الطيب الطهور.

 واأ�س���ار الطراون���ة اىل اأن اجلامع���ة 
الأردني���ة ت�سع���ى اىل روؤي���ة جامع���ة 
متكننا م���ن ال�ستثم���ار يف ال�سباب 
والت�سام���ح  الوع���ي  ثقاف���ة  حلم���ل 

والحرتام ونبذ العنف والتطرف.
 واأ�ساد غبطة البطريرك ثيوفيلو�ش 
باملبادرات الت���ي اأطلقها جاللة امللك 
عبداهلل الثاين وجهوده امل�ستمرة من 
اأجل الوحدة بن ابناء الن�سانية موؤكداً 
اأن جاللته ي�سعى يف املحافل الدولية 
لتعزيز ثقافة الوئ���ام والحرتام بن 

اتباع الديانات.
وحث البطريرك ثيوفيلو�ش ال�سباب 
اجلامعي على ا�ستله���ام روؤية جاللته 
يف تعميق مناخ���ات الوئام واحرتام 
الن�س���ان وكرامته وحريت���ه موؤكداً 
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اجلامعة االأردنية حتتفل باالأ�شبوع العاملي 
للوئام بني االأديان

اأن الأردن بقيادت���ه الها�سمي���ة الذي 
يحمل ارثا قد ر�سخ مفاهيم منفتحة 

يف الثقافات واحل�سارات.
وحي���ا البطري���ك ثيوفيلو����ش جهود 
جالل���ة امللك يف ا�ساعة ال�سلم العاملي 
م�سرياً اىل الدور الها�سمي يف حمل 
ر�سال���ة ال�س���الم ون�رشه���ا ورعاي���ة 
املقد�س���ات ال�سالمية وامل�سيحية يف 

القد�ش والأرا�سي املقد�سة.
ب���دوره اأكد مدي���ر املرك���ز الردين 
لبحوث التعاي����ش الديني الأب نبيل 
الي���وم يف  تنظي���م ه���ذا  ان  ح���داد 
اجلامع���ة الأردني���ة بعن���وان »الوئام 
روح  يوؤك���د  اإمن���ا  منوذج���ًا«  الأردين 
التاآخ���ي يف وطننا الأردن والأمنوذج 

الأمثل يف التعاي�ش والوئام.
وخاطب الأب حداد ال�سباب الأردين 
قائ���اًل:« اإننا اليوم نحت���اج اىل جهود 
م�ساعف���ة لن����رش ثقاف���ة الت�سام���ح 

وال�سالم والو�سطية والعتدال«.
واأك���د الأب ح���داد اأهمي���ة م�سام���ن 
التوجه���ات امللكي���ة ال�سامية الرامية 

مب���ادئ  وتعزي���ز  ال�س���الح  اىل 
الدميقراطي���ة وامل�سارك���ة يف �سن���ع 
الق���رار ودور ال�سباب يف الوئام يف 
جمتمعن���ا ل�ستكم���ال بن���اء الردن 
احلدي���ث واملزدهر م�سرياً اىل اأهمية 
املبادرات ال�سبابية يف و�سع امل�سلحة 

الوطنية يف �سلم اأولوياتهم.
املرك���ز  وا�ستعر����ش ع�س���و هيئ���ة 
الدكتور حمدي مراد اأهداف وغايات 
املركز الرامية اإىل حمل ر�سالة ن�رش 
املحب���ة بن اأتب���اع الديان���ات من اأجل 

مزيد من الأمن وال�سالم العاملي.
وت�سمن���ت فعالي���ات الحتفال عقد 
ور�س���ة عم���ل �سارك فيه���ا عدد من 
طلبة اجلامع���ة وكلية الأمرية رحمة 

يف جامعة البلقاء التطبيقية.
يف  امل�سارك���ون  الطلب���ة  واأ�س���ار 
الور�س���ة اىل اأهمية ه���ذا اللقاء الذي 
يج�سد اأبهى �سور التعاون بن اأفراد 

الأ�رشة الأردنية الواحدة.
الور�س���ة  يف  امل�سارك���ون  وق���دم 
مداخالت ح���ول الدور الذي ميكن اأن 

يلعب���ه ال�سب���اب الأردين يف تو�سيع 
مفهوم الت�سامح والتعاي�ش بن اتباع 
الديان���ات به���دف معاجل���ة الق�ساي���ا 
الجتماعية والقت�سادية التي تعاين 

منها املجتمعات الن�سانية.
ون���وه ف�سيل���ة ال�سي���خ ه���اين العابد 
من دائرة الفت���اء باأهمية هذا اللقاء 
ال���ذي يوؤكد على خل���ق ال�سالم الذي 
يدع���و اإىل الرحم���ة والت�سامح وبناء 
الأوط���ان لتعميق الوح���دة التي هي 

طريق النه�سة.
 ودع���ا العابد ال�سب���اب اجلامعي اإىل 
الفاعلي���ة الإيجابي���ة وح�س���ن احلوار 

واجلدال بالتي هي اأح�سن.
 وو�س���ف عميد كلية الأمرية رحمة 
التطبيقي���ة  البلق���اء  جامع���ة  يف 
الدكتور ح�س���ن اخلزاعي اللقاء باأنه 
مثم���ر وناج���ح حي���ث اأب���رز اأهمية 
الديان���ات ال�سماوي���ة الت���ي رك���زت 
جميعه���ا على �سعادة اأف���راد املجتمع 
وتعزي���ز اأوا�رش التع���اون والتالقي 

والتكاثف بن بع�سهم البع
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فادي���ة العتيب���ي - ح���ذر م�سارك���ون يف  موؤمتر »خطاب القد����ش وحتديات امل�ستقب���ل« الذي عقده مرك���ز الدرا�سات 
ال�سرتاتيجية يف اجلامعة بتنظيم م�سرتك مع موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، من »خمطط اإ�رشائيلي لتخفي�ش عدد 

الفل�سطينين العرب يف القد�ش املحتلة اإىل 12 % فقط، مقابل اأغلبية يهودية«.

وطالبوا  بتحرك عربي وا�سالمي جاد للحفاظ على املدينة من خطر التهويد وعدوان الحتالل م�سريين اإىل اأن جدار 
الف�س���ل العن�رشي الذي - حا����رش القد�ش والتهم م�ساحات �سا�سعة من اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة -  اأخرج 70 األف 

مقد�سي للعي�ش خارجه.

وحت���دث املوؤمترون ع���ن امل�ساريع ال�ستيطانية الأخرية، ومنها م�رشوع »E1« ال���ذي ي�ستهدف عزل القد�ش عن ال�سفة 
الغربية ومنع اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، منتقداً »احل�سور الباهت للقد�ش املحتلة يف اخلطاب العربي الإ�سالمي 

والتحرك الدويل«.

و�سلط املوؤمتر، الذي �سارك فيه نخبة من العلماء واملتخ�س�سن العرب، ال�سوء على اأبرز التحديات التي ت�سهدها املدينة 
ل�ستالب اأر�سها وتاريخها معًا، وتزييف هويتها وتهجري اأهلها.

موؤمتر  خطاب القد�ص      وحتديات امل�شتقبل 
يحذر من خطر تهويد املدينة ويطالب بتحرك عربي اإ�شالمي جاد
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وتوق���ف رئي����ش اجلامع���ة الأردنية 
كلمت���ه  يف  الطراون���ة،  اخلي���ف 
الفتتاحي���ة، عن���د مكان���ة القد����ش 
بالن�سب���ة لالأردن، »تاريخ���ًا وت�سحية 
الدع���م  ع���ن  ف�س���اًل  وم�سوؤولي���ة، 

املتوا�سل لل�سعب الفل�سطيني«.
وق���ال الطراون���ة : »اإن القد�ش مناط 
الت�سحي���ة الأردني���ة املمت���د من باب 
ال���واد واللط���رون وبدم���اء ال�سهداء، 
الإعم���ارات  ت���وايل  اىل  م�س���ريا 
الها�سمية للقد����ش ال�رشيف بدءاً من 
العام 1924 على يدي ال�رشيف احل�سن 
ب���ن عل���ي و�س���وًل اإىل الإعماري���ن 
الثاين والثالث اللذين رعاهما جاللة 

املغفور له امللك احل�سن بن طالل«.
واأك���د اأهمي���ة »و�سع ق�سي���ة القد�ش 
والقوم���ي  الوطن���ي  امل�ست���وى  يف 

والإ�سالمي املطل���وب، و�سمن حترك 
دويل �رشوري جتاه عدالة و�رشعية 
الق�سية وحق ال�سعب الفل�سطيني يف 

التحرر وال�ستقالل واحلياة«.
ولف���ت الطراون���ة اإىل  دور اجلامعة 
الأردني���ة يف م�سع���ى الإبق���اء على 
ق�سي���ة القد�ش حي���ة كق�سية و�سعب 
يف  الن�س���اط  خ���الل  م���ن  واأر����ش، 
جم���الت البحث العلم���ي املتخ�س�ش 
والن���دوات  املوؤمت���رات  وا�ست�ساف���ة 
واللق���اءات وتخ�سي����ش ق�سم خا�ش 
ببيت املقد����ش يف املكتب���ة ومركز 
الوثائق واملخطوطات وتزويده مبا قد 
جعله من اأغنى مكتبات املنطقة يف 

هذا اخل�سو�ش.
م���ن جانبه عر�ش املمثل عن موؤ�س�سة 
الدرا�س���ات الفل�سطينية ه�سام ن�سابة 

للمح���ة عامة ح���ول تاري���خ املوؤ�س�سة 
ومبادئه���ا والأه���داف الت���ي ت�سع���ى 
لتحقيقها، منوها باأنها »الوحيدة يف 
بالبحث والتحليل  املتخ�س�سة  العامل 
والن����رش، فيم���ا يتعل���ق بال�س���وؤون 
الفل�سطيني���ة وال����رشاع العرب���ي – 

ال�سهيوين«.
واأو�س���ح اأن املوؤ�س�س���ة، التي تاأ�س�ست 
يف لبن���ان �سن���ة 1963 وله���ا مكاتب 
يف العا�سمة بريوت ومدينة رام اهلل 
وولية وا�سنطن، تعّد امل�سدر الأكرث 
موثوقية للمعلوم���ات والتحليل عن 
وال����رشاع  الفل�سطيني���ة  ال�س���وؤون 

العربي – الإ�رشائيلي.
واأع���رب ع���ن اأمل���ه يف اأن »يك���ون 
املوؤمت���ر باكورة التع���اون املثمر بن 
مرك���ز الدرا�س���ات ال�سترياتيجي���ة 

موؤمتر  خطاب القد�ص      وحتديات امل�شتقبل 
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وموؤ�س�س���ة الدرا�س���ات الفل�سطينية، 
العربي  الأكادميي  للتع���اون  ومنوذجًا 
من اأج���ل فل�سطن والقد�ش ال�رشيف 
الت���ي جتمع ول تف���رق واملنا�سلة من 

اأجل هويتها«.
من جانبه، قال مدير مركز الدرا�سات 
ال�سرتاتيجي���ة يف اجلامع���ة مو�سى 
�ستيوي اإن »تاريخ القد�ش يف اأغلب 
مراحل���ه التي تل���ت الفت���ح العمري 
يف الع���ام 736م مدعاة لأهل احلا�رش 
ل�ستق�ساء عوامل الوحدة والتقارب 
واللتقاء والعي�ش امل�سرتك«، م�سرياً 
اإىل اأن »العه���دة العمرية كانت اأهم 
وثائ���ق الت�سامح والتعاي����ش امل�سيحي 

الإ�سالمي امل�سرتك«.
الحت���الل  »حم���اولت  اإىل  ولف���ت 
الأر�ش والتاريخ  الدوؤوبة ل�ست���الب 
معًا يف اأر�ش فل�سطن، بهدف فر�ش 
روؤيته الأحادية ال�سيقة املنقطعة عن 

الواقع«.
واأ�سار اىل توا�س���ل »�سيا�سة التهويد 
الإ�رشائيلي���ة يف القد����ش عر طرد 
مواطنيه���ا وم�سادرة اأرا�سيها وهدم 
منازله���ا وتزييف هويته���ا، لطم�ش 
الإ�سالم���ي والقفز  العربي  الوج���ود 
عما ت�سكله املدينة املحتلة من مع�سلة 
الق�سية الفل�سطيني���ة وجزء اأ�سا�سي 

من ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي«.

وح���ذر م���ن »املخاطر الداهم���ة التي 
تتعر�ش لها القد�ش، وطم�ش مكانتها 

الثقافية والدينية وال�سيا�سية«.
وناق�س���ت جل�س���ات املوؤمت���ر ع����رش 
ورقات عمل، ا�ستملت على اخلطاب 
املوجه نحو املدينة املقد�سة من جميع 
والأردين  الفل�سطين���ي  الأط���راف، 
والعرب���ي والإ�سالم���ي والأوروب���ي، 
ف�سال ع���ن الأمريك���ي والإ�رشائيلي 
بالإ�سافة  والكن�س���ي،  والفاتي���كاين 
الق���رارات  ومناق�س���ة  حتلي���ل  اإىل 

الدولية املتعلقة بها.

فف���ي اجلل�س���ة الأوىل الت���ي تراأ�سها 
�ستي���وي، حت���دث الدكت���ور نظم���ي 
الدرا�س���ات  موؤ�س�س���ة  م���ن  اجلعب���ة 
املدين���ة  واق���ع  ح���ول  الفل�سطيني���ة 
وم���ا  و�سكاني���ًا  املقد�س���ة عمراني���ًا 

اآل���ت اإليه حديثًا نتيج���ة للمخططات 
الإعم���ار  اإىل  ال�سهيوني���ة، م�س���رياً 
الإ�سالمي���ة  للمقد�س���ات  الها�سم���ي 

فيها.
واأ�س���ار اإىل العالقة بن امل�ستوطنات 
واجل���دار العن����رشي، واآلي���ة تعزيز 
ال�ستيط���ان من خ���الل اللج���وء اإىل 
تنفي���ذ احلفريات واكت�س���اف الآثار 
يف مدين���ة القد�ش به���دف ال�سيطرة 
عليها، وتفتيت الأحياء الفل�سطينية 
وحتويله���ا اإىل اأج���زاء متناث���رة يف 

العام 2008.
ن�سب���ة  اأن  م���ن  »بالرغ���م  وق���ال 
القدمي���ة  البل���دة  يف  امل�ستوطن���ن 
مقارن���ة   %  10 تتع���دى  ول  �سئيل���ة 
بالفل�سطينين، اإل اأنها حتولت اىل ما 
ي�سبه ثكنة ع�سكري���ة، موؤكداً اأهمية 
»تطوير خطاب عربي واقعي يرتبط 
بواقع املدينة، ويعيد لها هويتها التي 

افتقدتها«.
وتط���رق املحل���ل ال�سيا�س���ي والنائب 
الفل�سطيني  الت�رشيعي  الرملان  يف 
عب���داهلل عب���داهلل اإىل ا�سرتاتيجي���ة 
�سلط���ات الحت���الل لتهوي���د املدينة 
وتزوي���ر تاريخه���ا واإلغ���اء هويته���ا 
كاأن تك���ون القد�ش داخ���ل الأرا�سي 
الوج���ود  وتخفي���ف  الإ�رشائيلي���ة، 
الفل�سطيني فيه���ا، داعيا اإىل حترك 
فل�سطين���ي عرب���ي فاع���ل ملواجه���ة 
املخطط الإ�رشائيلي من خالل التوجه 
والعاملي���ة  احلقوقي���ة  للموؤ�س�س���ات 
لتنفيذ املواثي���ق والقرارات الدولية 

ذات العالقة.
»ال�ستعان���ة  اأهمي���ة  اإىل  ون���وه 
واملوؤ�س�س���ات  املدني���ة  باملجتمع���ات 
الدولي���ة ملحاولة فر����ش العزلة على 
الكيان الإ�رشائيلي، وتعزيز ال�سمود 
الفل�سطين���ي يف مواجه���ة اإجراءات 

الحتالل التع�سفية«.

ور�سد مدير مركز درا�سات التنمية 
يف جامع���ة احل�سن بن ط���الل با�سم 
بعن���وان«  ورقت���ه  يف  الطوي�س���ي، 
الأردين«،  اخلط���اب  يف  القد����ش 
املراح���ل ال�سيا�سي���ة الأ�سا�سي���ة التي 
عك�س���ت تط���ور اخلط���اب الأردين، 
�سهده���ا،  الت���ي  التح���ولت  واأه���م 

ومكانة القد�ش يف ال�سيا�سة الأردنية 
داخليًا وخارجيًا والتي تطورت عر 

حقب خمتلفة من الزمن.

وق���ال اإن »القد����ش املحتل���ة احتلت 
مكان���ة متمي���زة يف خط���اب الدولة 
الأردنية بعد حرب عام 1948، م�سريا 
اىل دور اجلي�ش الأردين يف احلفاظ 

على الق�سم ال�رشقي منها.

امل�سوؤولي���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ار 
وال�رشعي���ة الد�ستوري���ة والقانونية 
الوطن���ي  والأم���ن  وال�سرتاتيجي���ة 
الأردين والتم�س���ك بالولية الدينية، 
ت�سكل اأبرز الأطروحات التي اأ�س�ست 

للخطاب الأردين ال�سيا�سي.

واعت���ر اأن اخلط���اب الأردين �سهد 
حت���وًل يف مفهوم ال����رشاع العربي 
– ال�سهي���وين م���ن ا�سرتاتيج���ي اإىل 
����رشاع قاب���ل للت�سوي���ة، وتراجع���ًا 
من موق���ف التم�س���ك بال�سيادة على 
القد����ش اإىل الولي���ة الدينية ومن ثم 
الكتف���اء باعتبارها وديعة لديه اإىل 

حن اإقامة الدولة الفل�سطينية.

وتناولت اجلل�سة الثانية، التي تراأ�سها 
مدير مرك���ز الوثائ���ق واملخطوطات 
مكان���ة  البخي���ت،  عدن���ان  حمم���د 
»القد�ش يف اخلطاب العربي« قدمتها 
ريتا عو����ش، و«القد�ش يف اخلطاب 
الإ�سالم���ي« له�سام ن�ساب���ة، و«القد�ش 
لأ�ست���اذ  الأوروب���ي«  اخلط���اب  يف 
التاري���خ من جامع���ة بريزيت روجر 

هيكوك.
اأما اجلل�سة الثالثة، التي تراأ�سها وزير 
اخلارجي���ة الأ�سب���ق كامل اأب���و جابر، 
فناق�ست اأوراق عم���ل تناولت واقع 
القد�ش يف كل من اخلطاب الأمريكي، 
للكات���ب واملحل���ل ال�سيا�س���ي اأحم���د 
جميل ع���زم، واخلط���اب الفاتيكاين 
والكن�س���ي لرئي����ش موؤ�س�س���ة الديار 
الفل�سطينية الق����ش مرتي الراهب، 
واخلطاب الإ�رشائيلي للباحث اأ�سامة 
احللب���ي، بالإ�ساف���ة اإىل موقعها يف 
الق���رارات الدولية خلب���ري القانون 

الدويل اأني�ش قا�سم.



21

مؤتمرات

حمم���د مبي�سن – ناق����ش موؤمترون 
العالق���ات الردني���ة البولندية �سمن 
فعاليات املوؤمتر الدويل الثالث الذي 
عق���د يف رح���اب اجلامع���ة الردنية  
بعن���وان »الردن وبولن���دا يف ظ���ل 
القواع���د الوروبية اجلديدة للتعامل 
م���ع ال�رشق الو�س���ط يف ظل الربيع 

العربي«.

اأب���رز م�ستج���دات  وناق����ش املوؤمت���ر 
القواع���د الوروبي���ة للتعام���ل م���ع 
منطق���ة ال����رشق الو�س���ط يف ظ���ل 
العام���ة  والأط���ر  العرب���ي  الربي���ع 
الت���ي ت�سه���م يف اإر�ساء قي���م المن 

وتع���زز  والتنمي���ة،  وال�ستق���رار 
قيم التعاي����ش الن�ساين يف املجتمع 

الدويل.
وقال رئي�ش اجلامعة الدكتور اخليف 
الطراون���ة يف كلم���ة القاه���ا خ���الل 
جل�سة الفتت���اح: »اإن الردن بقيادة 
جاللة امللك عب���داهلل الثاين ا�ستطاع 
بن���اء �سبك���ة عالق���ات م���ع ال���دول 
العربي���ة والجنبية وظفت مبا يعزز 

اأمنه وا�ستقراره.
وبن الطراون���ة اأن القواعد اجلديدة 
لتعامل الحتاد الوروبي مع املنطقة 
والتنمي���ة يف  الدميقراطي���ة  تع���زز 
منطقة ال����رشق الو�سط ا�ستنادا اىل 

العالقات التاريخية معها، م�سريا اىل 
ان تلك القواعد ا�ستمرت وتعززت 
وعل���ى  العرب���ي  الربي���ع  ظ���ل  يف 
جمي���ع ال�سع���د �سيا�سي���ة واقت�سادية 

واجتماعية. 
ويف معر�ش حديثه عن دور اجلامعة 
يف دع���م روؤى القي���ادة الها�سمي���ة 
ق���دم الطراون���ة ايج���ازا ح���ول ن�ساأة 
اجلامعة من���ذ الع���ام 1962 وتطورها 
لت�سبح اكر جامع���ة خرجت اجيال 
م���ن امل�سوؤولن تب���واأوا عدة منا�سب 
واقت�سادي���ة  �سيا�سي���ة  الدول���ة  يف 
واجتماعية، م�س���ريا اىل ان اجلامعة 
ت�س���م الن نحو 3 الف طالب اجنبي 

ميثلون 60 بلدا يف العامل.

موؤمترون يناق�شون العالقات 
االأردنية البولندية

يف ظل القواعد االوروبية اجلديدة للتعامل مع ال�شرق االأو�شط يف ظل الربيع العربي
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وا�س���ار الطراون���ة اىل تو�سع اجلامعة 
العقب���ة  يف  له���ا  فرع���ا  ليفتت���ح 
والفرعن ي�سمان 1650 ع�سو هيئة 
تدري����ش يتولون مه���ام تدري�ش نحو 
38 ال���ف طالب وطالبة، لفتا اىل اأن 
عدد الطالبات قيا�س���ا بالذكور يبلغ 

نحو ثلثي العدد الجمايل.
من جانب���ه اأك���د ال�سف���ري البولندي 
يف عم���ان ك�ست���وف بويك���و تنامي 
العالقات بن الردن يف ظل قيادتي 

البلدي���ن، م�س���ريا اىل مفا�سل تنامي 
تلك العالق���ات والتي طالت خمتلف 
املج���الت خا�س���ة يف ظ���ل ان�سم���ام 

بولندا لالحتاد الوروبي.
الدولي���ة  الدرا�س���ات  كلي���ة  عمي���د 
الدكت���ور زي���د عي���ادات تعر�ش يف 
الردني���ة  العالق���ات  اىل  كلمت���ه  
الوروبية القوية قبل الربيع العربي 

والتي طالت كافة املجالت.

وتناول 22 م�ساركا من بينهم رئي�ش 
جامع���ة الدف���اع الوطن���ي يف بولندا 
جن بلوجل�سلو ونائب رئي�ش جامعة 
جاجولنيان البولندية انديجز مينيا، 
اآفاق التع���اون ب���ن الردن وبولندا 
ل �سيم���ا يف ظل الحت���اد الوروبي 
م�ستعر�س���ن تاريخ عالق���ة بلدانهم 

مع الردن ومع الدول العربية.
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اأخب���ار الأردنية- دعا رئي�ش الوزراء 
الأ�سبق الدكتور معروف البخيت اإىل 
اإيجاد موؤ�س�سة �سيادية كرى وعابرة 
للحكومات، تكون مهمتها الإ�رشاف 
على تنفيذ اخلطط وال�سرتاتيجيات 
الت���ي ت�سعه���ا احلكوم���ات وت�سم���ن 

اإدامتها وا�ستمرارية تنفيذها.

وقال البخي���ت يف حما�رشة األقاها 
يف اجلامعة الأردنية اإن الدولة حتتاج 
لعملية جتديد متكامل���ة ت�سمل �ستى 
اجلوانب والقطاعات، مع الأخذ بعن 
الثوابت  العتب���ار املحافظ���ة عل���ى 
الأ�سا�سي���ة كنظ���ام احلك���م النياب���ي 
امللك���ي وموؤ�س�سات الدول���ة املختلفة 

وتر�سيخ ال�ستقرار.
واأ�ساف خ���الل املحا�رشة التي دعته 
اإليها كلية الدرا�سات الدولية والعلوم 
ال�سيا�سي���ة وجاءت بعن���وان« الدولة 
الأردني���ة روؤية واأف���كار م�ستقبلية« 
اأن تر�سي���خ الدولة الردنية يجب اأن 

يب���داأ اأ�سا�سا من �سوؤال :من نحن ؟ واأن 
ينته���ي بالإحاطة بجمي���ع التحديات 
الداخلي���ة واخلارجية الت���ي تواجهها 
عل���ى  العم���ل  جان���ب  اإىل  الدول���ة 
تطوي���ر �ست���ى القطاع���ات واخلطط 
تنا�س���ب  الت���ي  وال�سرتاتيجي���ات 

املجتمع وتطويره.

 واأ�س���ار اإىل اأن���ه طرح اإب���ان رئا�سته 
للحكومة اأط���را ومنهجيات لتطوير 
ال�سلطة التنفيذي���ة، مبينا اأنه اأو�سح 

اآنذاك باأنها تنحى اإىل التدهور .

وع���ن التحديات الت���ي تواجه الدولة، 
اأ�س���ار اإىل اأن الرتكيب���ة ال�سكاني���ة 
والتزايد ال�سكاين غري الطبيعي يعد 
اأهم حتد تواجه���ه الدولة، اىل جانب 
حتديات اأخرى خل�سها بالفقر املائي، 
والأم���ن الغذائ���ي، والطاق���ة واأمنها، 

و�سعف املوارد.

واأ�س���ار اإىل اأن الدول���ة تع���اين م���ن 
حتديات �رشاع احل�س���ارات الذي لن 
يحد من���ه �س���وى احل���وار، والق�سية 
الفل�سطيني���ة، وا�ستم���رار ال����رشاع 
العرب���ي الفل�سطين���ي، وتاأثر الأردن 

دوما باملتغريات املختلفة.

وق���ال اإن تنمي���ة املحافظات �سكلت 
قلقا م�ستم���را للحكومات املتعاقبة، 
م�س���ريا اإىل اأن���ه ط���رح خط���ة انقاذ 
حتوي���ل  خ���الل  م���ن  املحافظ���ات 
الراأ�سمالي���ة  امل�ساري���ع  خم�س�س���ات 
ل�سالح تنمي���ة املحافظات، داعيا اإىل 
الهتم���ام بالتعاوني���ات والهتم���ام 
بالقطاع الزراعي كعاملن ي�ساعدان 

على حل م�سكالت املحافظات.

وط���رح حال ميك���ن للدول���ة اأن تتبعه 
مبن���ح قط���ع ارا�ش ل�سال���ح املواطنن 
ب����رشط قيامهم بالعم���ل بانف�سهم، 
ومن ثم ا����رشاك بالعملية ال�سيا�سية 

»يف حما�شرة نظمتها »الدرا�شات الدولية والعلوم ال�شيا�شية

البخيت: املديونية والعجز التجاري
 اأهم االأزمات التي تواجه احلكومات 
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والتنموية على م�ستوى املحافظات.

وع���ن ق�ساي���ا الف�س���اد اأك���د البخيت 
�رشورة عدم ت�سيي�ش ق�سايا الف�ساد، 
وتركه���ا لل�سلط���ة الق�سائي���ة كاملة 

وب�سكل م�ستقل.
و�س���دد عل���ى ����رشورة اإيج���اد جلنة 
خ���راء  م���ن  تتك���ون  حماي���دة 
للتدقيق على  وتخ�س�سات خمتلف���ة 
ملف اخل�سخ�سة والنظر بالإجراءات، 
ومراجع���ة املل���ف كام���ال، ويف حال 
وج���دت �سبهات ف�ساد حتول الق�سية 
اإىل اجلهة املعني���ة كالق�ساء اأو هيئة 

مكافحة الف�ساد.
 ودع���ا اإىل �سب���ط عم���ل ال�رشكات 
الك���رى واإىل زيادة ملكية احلكومة 
ال����رشكات  ا�سهمه���ا يف  زي���ادة  اأو 
الك���رى، والنظ���ر باإق���رار قان���ون 

الك�سب غري امل�رشوع.
اأمري���ن  اه���م  اإن  البخي���ت  وق���ال 
يج���ب الهتم���ام بهم���ا يتمثالن يف 
رف���ع ح�س���ة الفرد من الن���اجت املحلي 
الإجم���ايل، وحتفيز القط���اع اخلا�ش 
للم�ساهم���ة يف التنمية، م�سددا على 
وجود خطة تطويرية اقت�ساديا ت�سمل 

جميع القطاعات الإنتاجية.
الت���ي  الأزم���ات  اأه���م  ان  وب���ن 
تعاين منه���ا احلكوم���ات تتمثل يف 
املديونية ، والعج���ز التجاري ل�سالح 
ال�ست���رياد، موؤك���دا اهمي���ة اإ�س���الح 
اخلط���ة القت�سادية واإعطاء الهتمام 
والأولوي���ة لال�ستق���رار امل���ايل الذي 
يتطل���ب �سب���ط النفق���ات وزي���ادة 

اليرادات.
امل�رشوع���ات  تاأجي���ل  اإىل  ودع���ا 
الك���رى املتعلق���ة بالبن���ى التحتية 
كالط���رق، واإىل اإلغ���اء الدعم مقابل 
حت�سن الأج���ور، واإىل هيكلة اأ�سعار 
الكهرب���اء واتب���اع اأ�سالي���ب جدي���دة 
كاتباع نظام ال�ستهالك واجلغرافيا، 
اإىل جانب تاأكي���ده على وقف الهدر 

املايل.
التح�سي���ل  حت�س���ن  اأهمي���ة  واأك���د 
ال�رشيبي، ووقف التهرب ال�رشيبي، 
م�س���ريا اإىل اأن الدرا�س���ات بينت اأن 
قيمة التهرب ال�رشيبي ترتاوح بن 
700 ملي���ون وملي���ار دين���ار �سنويا، 
اإىل جانب وق���ف الإعفاءات وزيادة 
ر�س���وم التعدي���ن وتطبي���ق ت�ساعدية 

فر�ش الر�سوم.

ون���وه البخي���ت اإىل ����رشورة و�سع 
خطة خم�سي���ة اأو ع�رشية تهدف اإىل 
م�ساعفة النمو بن�سب يتم حتديدها 
، يف وق���ت �س���دد في���ه عل���ى حتديد 
الأردين والنطالق  القت�س���اد  هوية 

من اأنه بلد زراعي.
ولفت اإىل وجوبي���ة رفع احلظر عن 
ا�ستخ���راج املع���ادن والرتكي���ز على 
واملتو�سطة  ال�سغ���رية  ال�ستثمارات 

يف املحافظات.
ويف جم���ال التعلي���م الع���ايل، دع���ا 
البخي���ت اإىل اإع���ادة امتحان املرتك 
/الإع���دادي واإىل اإلغ���اء التخ�س�سات 
التخ�س�س���ات  وتعزي���ز   ، الراك���دة 
الواعدة ، وحتوي���ل �سالحية القبول 
للجامع���ات ب���دل م���ن النظ���ام املتبع 

حاليا.
ودع���ا اإىل اعتماد نظ���ام مهن موحد 
للتدريب والتعليم املهني ، واعتماد 
تقييمات وامتحانات موحدة للفنين 
واملهنين، م�سريا اإىل �رشورة اإيجاد 
����رشكات خدمات تعمل على تنظيم 
مهن���ة العمال���ة غ���ري املاه���رة ، اإىل 
جانب تاأكيده على التزام احلكومات 

با�سرتاتيجيات الت�سغيل املنجزة.
و�سدد عل���ى �رشورة اإجن���از قانون 
اإيج���اد  وعل���ى   ، الطبي���ة  امل�ساءل���ة 
ح���ل نهائ���ي اقليم���ي مل�سكل���ة املياه 
واعتماد امل�رشوعات املائية الكرى 

كم�رشوع ناقل البحرين.
وعن مو�س���وع الهوية الوطنية قال« 
يجب اأن يكون التعامل مع املو�سوع 
على اأ�س�ش وحل���ول منطقية توؤ�س�ش 
عل���ى مفه���وم املواطنة«، مبين���ا اأنه 
عندم���ا تقوم الدول���ة بواجباتها جتاه 
املواطن �سي�سع���ر تلقائيا مب�سوؤوليته 

وواجبه جتاهها.
واأك���د اأهمي���ة اإع���ادة النظ���ر باأ�س�ش 
التعي���ن ، منادي���ا باإيج���اد عقوبات 
على التعيينات التي تتم على اأ�س�ش 

جهوية اأو فئوية اأو مناطقية.
ودع���ا البخي���ت اإىل دع���م م�رشوع 
جمع الرتاث ال�سف���وي، واإىل تعزيز 
قيم املواطنة والقيم العامة وتوحيد 
الذاكرة الوطني���ة، اإىل جانب تعزيز 

القيم الفا�سلة كالت�سامح وغريها.
واأك���د ����رشورة اإعادة خدم���ة العلم 
لل�سب���اب وال�سابات عل���ى حد �سواء، 
لكن عل���ى اأ�س�ش جدي���دة ومتطورة، 

تاأخ���ذ بعن العتب���ار القيم احلديثة 
لدى الأجيال ال�ساعدة.

وعن اجلان���ب ال�سيا�سي، اأكد البخيت 
اأن الأردن حق���ق اجن���ازات تاريخية 
املل���ك  اأن  اإىل  م�س���ريا   ، �سيا�سي���ا 
ر�س���م خارط���ة طري���ق للو�سول اىل 
ان  مبين���ا  الرملاني���ة،  احلكوم���ات 
ال�ستمرار بالتطوير ال�سيا�سي يحتاج 
اإىل اللتزام بالد�ستور وتعديل قانون 
النتخ���اب بالتواف���ق ومبا ي���وؤدي اإىل 
تو�سيع امل�سارك���ة ال�سيا�سية وتغيري 
نظ���ام ال�س���وت الواح���د.، م���ع اإعادة 
النظ���ر بقان���ون الأح���زاب وال�سري 
وانتخ���اب  الالمركزي���ة  مب����رشوع 

جمال�ش املحافظات والبلديات.
واأ�سار اإىل اأن حكومته اأقرت هيكلة 
احلكوم���ات  اأن  ،اإل  الع���ام  القط���اع 
الالحقة اأخ���ذت جزءا منه وهو ال�سق 
امل���ايل وطبقت���ه فق���ط ، داعي���ا اإىل 
اإع���ادة النظ���ر فيه من جدي���د ب�سكل 

متكامل.
ونوه اإىل اأهمي���ة موؤ�س�سات املجتمع 
املدين يف الدولة ، و�رشورة دعمها 
، اإ�ساف���ة اإىل تاأكي���ده عل���ى اف�س���اح 
املج���ال للكفاءات ومنحه���ا الفر�سة 

لثبات وجودها.
و�سدد البخيت على اأن اأهم معيقات 
الإجناز والعم���ل احلكومي هو ق�رش 
عمر احلكومات يف ظل تاأكيده على 
اأن غالبية اخلطط وال�سرتاتيجيات 

حتتاج لوقت طويل لتنفيذها.
ح���ول  �س���وؤال  ع���ن  اإجابت���ه  ويف 
اإهم���ال القط���اع الزراع���ي حكوميا 
،ق���ال البخي���ت اإن بع����ش امل�سوؤولن 
القت�سادين واملالين كانوا ينظرون 
با�ستخف���اف اإىل القط���اع الزراع���ي 
وتطويره ما اأدى اإىل و�سول القطاع 
اإىل م���ا ه���و علي���ه الآن، م�سيفا اأن 
نق����ش املي���اه كان له اأث���ر كبري يف 

تاأخر القطاع.
وع���ن احلي���اة احلزبي���ة واأثرها على 
م�ستقب���ال  احلكوم���ات  ت�سكي���ل 
لوق���ت  نحت���اج   : البخي���ت  ق���ال   ،
طوي���ل لرت�سيخ مفه���وم احلكومات 
الرملاني���ة ،م�س���ريا اإىل اأن���ه يف ظل 
غياب اأح���زاب قوية ومنظمة تعتمد 
عل���ى الرامج لن يتمكن اأي منها من 

ت�سكيل حكومة برملانية.
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حممد مبي�سن - قال وزير التخطيط 
والتع���اون الدويل ال�ساب���ق الدكتور 
جعفر ح�سان اإن الع���ام املا�سي كان 
الت�سعيني���ات  مطل���ع  من���ذ  الأ�س���واأ 
ب�سب���ب ارتفاع كل���ف الطاقة وانتاج 

الكهرباء.
واأ�ساف ح�سان يف حما�رشة األقاها 
يف اجلامعة الأردنية بدعوة من كلية 
الدرا�سات الدولية والعلوم ال�سيا�سية 
اأن ارتف���اع اأ�سعار النف���ط وانقطاع 
الغاز امل�رشي والأو�س���اع الإقليمية 
وتباط���وؤ ن�سب النمو من���ذ عام 2009 
حتدي���ات  ب���روز  اإىل  اأدت  عوام���ل 
اقت�سادية ومالية �ساهمت يف تراجع 

النمو وزيادة النفقات اجلارية.
اإمكاني���ة  اإىل  حديث���ة  يف  واأ�س���ار 
التح�سن التدريجي لأو�ساع القت�ساد 
الأردين الع���ام احلايل لزيادة النفاق 
الراأ�سم���ايل م���ن خالل املن���ح واأثرها 
على القطاعات التنموية، اإ�سافة اإىل 
التخطي���ط التدريجي للعجز من %7.6 
اإىل 5.5% وب���دء العم���ل يف م�ساري���ع 
وتنفي���ذ  املحافظ���ات،  يف  تنموي���ة 

م�ساري���ع ت�سهم يف جت���اوز حتديات 
الغ���از  ا�ست���رياد  اأبرزه���ا  الطاق���ة 

الطبيعي عن طريق ميناء العقبة .
ولف���ت ح�س���ان اإىل اهتمام احلكومة 
بدعم ال�ستثمار الأجنبي، خ�سو�سا 
ال�سناعة  ال�ستثم���ار يف قطاع���ات 
ال�ستثمار  واخلدمات، وعدم تركيز 
عل���ى القط���اع العقاري، موؤك���دا اأن 
ال�ستثم���ار �رشورة ملح���ة لال�سهام 
يف  النم���و  م�ستوي���ات  رف���ع  يف 
قطاع���ات ال�سحة والتعلي���م والنقل 
والبني���ة التحتية الت���ي توفر نوعية 

يف اخلدمات املقدمة للمواطنن .
و�س���دد ح�س���ان عل���ى ����رشورة اأن 
يتحم���ل املجتم���ع ال���دويل تكالي���ف 
ا�ست�سافة الأردن لالجئن ال�سورين 
خ�سو�س���ا الذين يقيم���ون يف املدن 
والقرى ولي�ش يف خميم الزعرتي، 
بوج���ود  ال�س���دد   ه���ذا  منوه���ا يف 
حوايل ن�سف مليون لجئ يف املدن 
الأردنية، ما ي�سكل زيادة يف النفاق 
وال�سح���ة  التعلي���م  جم���الت  يف 

والتنمية الجتماعية. 

وك�س���ف ح�س���ان تفا�سي���ل النتائ���ج 
الإيجابية ل�سندوق تنمية املحافظات 
ال���ذي يعت���ر �رشي���كا للمواطن يف 
اإقام���ة م�ساريع اإنتاجي���ة ت�ساهم يف 

احلد من عوامل الفقر والبطالة.
وق���ال ح�س���ان اإن �سن���دوق تنمي���ة 
املحافظ���ات مب���ادرة اأطلقه���ا جاللة 
امللك عب���داهلل الثاين لت�سجيع العمل 
التعاوين يف املحافظ���ات، من خالل 
اإقامة م�ساريع حتق���ق مكا�سب مالية 
خ�سو�س���ا لل�سب���اب الأردين، م�سريا 
يف ه���ذا ال�س���دد اإىل اأن املوؤ����رشات 
تدل عل���ى اإجناح ه���ذه التجربة التي 
اأدخل���ت لأول مرة يف موازنة الدولة 

للعام احلايل.

واأج���اب ح�س���ان خ���الل املحا����رشة 
الت���ي اأدارها عميد كلي���ة الدرا�سات 
الدولية والعل���وم ال�سيا�سية الدكتور 
زي���د عيادات عن اأ�سئل���ة ومداخالت 
احل�سور التي تناولت التحديات التي 
تواج���ه الأردن الإقت�سادي���ة واملالية 

وكيفية التغلب عليها.

 ح�شان : االقت�شاد االردين �شي�شهد
 حت�شنا تدريجيا العام احلايل
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هبة الكايد - قال ال�سفري الريطاين 
بي���رت ميلي���ت اإن الأردن من الدول 
العرب���ي  للربي���ع  ا�ستجاب���ت  الت���ي 
بت�سكيل���ه ربيع���ا خا�سا ب���ه، منوها 
مب�سّي���ه يف الطري���ق ال�سحي���ح نح���و 

عملية الإ�سالح.

ولف���ت ميلي���ت خ���الل حما�رشته » 
الربيع العرب���ي من منظور بريطاين 
» اإىل اأن بالده تنظر اإىل الأردن على 
اأنه واحة اأم���ن وا�ستقرار يف منطقة 
ال����رشق الأو�س���ط، ومث���ال يحت���ذى 
به فيم���ا يتعلق بتنفي���ذ ال�سالحات 

ال�ساملة يف خمتلف املجالت.

واأ�س���ار اإىل اأن الربي���ع العربي عزز 
عملي���ة الإ�س���الح يف الأردن، وذلك 
بف�سل قي���ادة امللك عب���داهلل الثاين 

لكاف���ة الإ�سالح���ات من���ذ �سن���وات 
عدي���دة، اإىل جانب �سعي���ه املتوا�سل 
يف خو����ش عملية اإ�س���الح حقيقية 

ومثمرة.

وتط���رق ميلي���ت يف حما�رشته اإىل 
بيئة الربيع العربي والتطورات التي 
حدث���ت من خاللها يف كل من العراق 
وم����رش و�سوريا وليبي���ا اإ�سافة اإىل 
الأردن، مبدي���ا تفاوؤله بنجاح عملية 

الإ�سالح يف الأخرية. 

الأو�س���اع  اأن  ميلي���ت  ويعتق���د 
يف  النا����ش  ورغب���ة  القت�سادي���ة 
املنطقة العربية بامل�ساركة ال�سيا�سية 
والو�س���ول اإىل الدميقراطية من اأهم 

امل�سببات لوجود الربيع العربي.
 وتعم���ل بريطانيا – وفقا مليليت – 

على املواءمة ب���ن م�ساحلها وقيمها 
من خالل حر�سه���ا الدائم على دعم 

الإ�سالحات يف املنطقة العربية.

واأ�س���اف اأن بريطاني���ا اتخ���ذت عدة 
مبادرات من �ساأنها تعزيز التحولت 
العربي���ة  املنطق���ة  يف  الإيجابي���ة 
وخ�سو�سا اجلوان���ب الإن�سانية منها، 
وكان اآخرها تقدمي امل�ساعدات لكافة 

الالجئن ال�سورين. 

من جانب���ه قال م�ساع���د عميد كلية 
الدرا�سات الدولية والعلوم ال�سيا�سية 
يف اجلامعة الدكت���ور ح�سن املومني 
العرب���ي  الربي���ع  �سب���ق  الأردن  اإن 
قب���ل ولدته مب���ا �سهده م���ن حتولت 
وتغي���ريات جذرية كثرية يف الآونة 

الأخرية .

"يف حما�شرة نظمتها "الدرا�شات الدولية والعلوم ال�شيا�شية

ال�شفري الربيطاين : الربيع العربي عزز 
عملية االإ�شالح يف  االأردن
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يف حما�شرة له حول االأ�شاليب املبتكرة لتعليم العربية لالأطفال

اخلياط: املناهج التعليمية العربية عاجزة 
اأمام املثريات البيئية والثورة التكنولوجية

فادية العتيبي- اأكد الرتبوي يف دولة 
الكوي���ت ومدير مركز الإبداع اللغوي 
الأ�ست���اذ حم���زة اخلي���اط اأن املناه���ج 
والأ�ساليب التعليمية العربية اأ�سبحت 
عاج���زة اأمام التحولت املت�سارعة يف 

عامل الالمعقول.
واأ�س���اف يف املحا�رشة الت���ي نظمتها 
ال�سف���ارة الكويتي���ة يف كلي���ة العلوم 
الرتبوي���ة يف اجلامع���ة الأردنية حول 
اللغ���ة  الأطف���ال  تعلي���م  اأ�سا�سي���ات 
العربي���ة بطريقة مبتكرة، اأن املناهج 
التعليمية تخل���و من الت�سويق والإثارة 
اأ�سبحت  الفكرية حت���ى  والتحدي���ات 
عاج���زة اأم���ام املث���ريات البيئية التي 
حتيط بالطفل والتي بداأت تق�سي على 
املناهج ، لي�سب���ح الكتاب ل وجود له 

اأمام الثورة التكنولوجية.
واأ�سار اخلي���اط  اإىل اأن مرحلة ريا�ش 
الأطف���ال واملرحل���ة البتدائي���ة هم���ا 
الأ�سا�ش لكل م���ا يتبعهما من مراحل، 
ويجب اأن يكون مرتكزا على دعائم 
�سليمة، لفتا اإىل اأن تربية الذكاء هو 

املنطلق الأ�سا�سي لتلك املرحلتن.
اإىل نتائ���ج خل�سته���ا  ون���وه اخلي���اط 
درا�سات اأعدتها منظمات عاملية حيث 
ك�سف���ت اأن عق���ل الكمبيوتر املطور 
يحتوي عل���ى )12( مليار وحدة قيا�ش 
ن���ريو، يف حن عق���ل الطفل يحتوي 
على )150(  مليار وحدة قيا�ش نريو.

وتطرق اخلياط يف حديثه اإىل جتربته 
الفريدة يف احلقل الرتبوي وخ�سو�سا 
الأطف���ال  ريا����ش  مرحلت���ي  يف 

والبتدائي���ة، التي يطبقه���ا من خالل 
مرك���ز الإب���داع اللغوي ال���ذي بزغت 
فكرت���ه للنور ب���ن اأح�س���ان اجلمعية 
الن�سائي���ة الثقافي���ة الجتماعية التي 
تعهدت بالرعاية والهتمام، ما اأ�سهم 
مب�سوؤوليات���ه  لي�سطل���ع  تطوي���ره  يف 
املجتمعي���ة يف اإعداد جيل يحب العلم 

ويقبل عليه .
واأو�س���ح املحا����رش اأن التعلي���م الذي 
يري���ده اأطفالن���ا واأبناوؤن���ا يرتكز يف 
جممله عل���ى التعليم غ���ري املبا�رش، 
العقلي���ة  الإث���ارة  عل���ى  والعتم���اد 
الطف���ل  م���ع  والتعام���ل  والت�سوي���ق 
باإيجابية واحرتام عقله وقدراته على 

الإبداع.
وع���رج اخلي���اط عل���ى فل�سفت���ه يف 
التعلي���م والت���ي تقوم عل���ى اأن زرع 
الثق���ة بنفو����ش الأطفال ه���ي اأ�سا�ش 
جناح كل عمل، والإميان بالتعليم غري 
املبا����رش عن طري���ق الإث���ارة العقلية 
ال���ذي يرف���ع م���ن م�ست���وى الكف���اءة 
التفكريية ودرجة الإث���ارة والدافعية 
واجلذب، ويحفز خاليا املخ على النمو 

با�ستمرار وب�سكل طبيعي.

وا�ستمل���ت املحا����رشة عل���ى عر����ش 
ت�سجيل���ي لالأ�سالي���ب الت���ي ينتهجه���ا 
اخلي���اط يف تنمية اأ�سالي���ب التفكري 
والتعليم غري التقليدي لدى الأطفال 
يف مراح���ل الدرا�س���ة الأوىل، واإبراز 
الكاملة و�سقلها  الإبداعي���ة  قدراتهم 

وتنميتها.

من جانبه���ا قالت الأ�ست���اذة الرتبوية 
وع�سو اجلمعية الثقافية الجتماعية 
الكويتي���ة فاطمة العمران اإن الأ�رشة 
ه���ي ن���واة املجتم���ع ، وله���ذا حر�ست 
اجلمعي���ة عل���ى تق���دمي كل م���ا يدعم 
الرواب���ط الأ�رشي���ة م���ن حما����رشات 
ون���دوات لتثقيف الأ����رشة الكويتية 
وتوعيتها لتق���وم بدورها على اأكمل 

وجه.
وا�ستطردت قائلة:« خمطيء من يقول 
اأن املراأة ن�سف املجتمع، واأنا اأقول اأن 
املراأة ه���ي كل املجتم���ع لأنها �سنعت 

العظماء والأدباء واملفكرين«.
كلمته���ا  يف  العم���ران  وتطرق���ت 
واأهدافه���ا  اجلمعي���ة  ع���ن  للحدي���ث 
ور�سالته���ا، م�س���رية اإىل اأنها تاأ�س�ست 
يف الكوي���ت عام 1963 وه���ي جمعية 
تطوعية ت�سكل يف ع�سويتها عدد من 
خريجات اجلامع���ات واملعاهد، وت�سم 
جلان عديدة منها جلنة الكويت لأجل 
القد����ش ومركز الإب���داع اللغوي الذي 

تاأ�س�ش عام 1989.  
وته���دف اجلمعية بح�سب العمران اإىل 
رفع م�ستوى املراأة يف �ستى املجالت 
وتهتم بامل���راأة الكويتية ب�سكل خا�ش 
والعربي���ة ب�سكل عام، وذلك من خالل 

ا�ست�سافة املهتمن ب�سوؤون الأ�رشة.
�سل�سل���ة  �سم���ن  املحا����رشة  وتاأت���ي 
الفعاليات الت���ي تنظمها �سفارة دولة 
الكوي���ت، احتف���ال بالعي���د الوطن���ي 
الث���اين واخلم�س���ن لدول���ة الكوي���ت، 

والعيد الثاين والع�رشين للتحرير، 
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�سناء ال�سم���ادي - اأجم���ع م�ساركون 
يف ن���دوة »موؤرخ���ات اأردني���ات« اأن 
الأكادميي���ات يف اجلامع���ة الأردني���ة 
لع���ن دورا كب���ريا يف تطور م�سرية 

التعليم منذ تاأ�سي�سها.

واأ�س���ار امل�ساركون يف الن���دوة التي 
نظمها مركز درا�س���ات املراأة وق�سم 
التاري���خ اإىل اأن املراأة يف اجلامعة مل 
يقت�رش ح�سورها كطالبة بل اأ�سبحت 
م���ع م���رور الأي���ام اأ�ست���اذة، ورئي�سة 
ق�سم، وعمي���دة ونائبة رئي�ش، مبدية 
يف  كل دور متي���زا وتف���ردا وعط���اًء 

متوا�سال ومكانة مرموقة .

واأو�سحت مديرة املركز وع�سو هيئة 
التدري�ش يف ق�سم التاريخ الدكتورة 
غيداء خزنة كاتبي »اإن الندوة تهدف 
اإىل اإبراز م���ا قدمته امل���راأة من اإبداع 
ومتي���ز يف حق���ل التاري���خ، وتقدي���ر 
للباحثات يف الدرا�سات التاريخية«. 

وتطرقت الدكتورة خزنة كاتبي اإىل 
التطور التاريخي الذي مرت به درا�سة 

التاري���خ لدى الباحث���ات يف الق�سم، 
حيث كان عدد امللتحقات مباج�ستري 
التاري���خ متوا�سع���ا يف البداي���ة ومل 
يتج���اوز الطالبت���ن، ليتطور وي�سل 
 -1980 الف���رتة  يف  طالب���ة   21 اإىل 
1990، الأم���ر �سيان بالن�سبة للدرا�سة 

يف مرحلة الدكتوراه.

 واقرتح���ت خزن���ة كاتب���ي اإط���الق 
�سبكة املوؤرخ���ات الأردنيات، بهدف 
تب���ادل الأبح���اث واخل���رات املحلية 
والإقليمية، والتوا�سل مع ال�سبكات 
امل�سابهة يف العاملن العربي والغربي، 
خدم���ة للمرحل���ة القادمة م���ن عمل 

املوؤرخات الأردنيات.

رئي����ش  ق���ال  مت�س���ل  �سي���اق  ويف 
ق�س���م التاري���خ يف اجلامعة الدكتور 
يو�سف بني يا�سن اإن املراأة الأردنية 
التحقت باجلامع���ة منذ تاأ�سي�سها، ما 
يدل عل���ى وجود وعي مبك���ر لديها 

باأهمية التعليم .

واأ�س���ار بن���ي يا�س���ن اإىل اأن اإقب���ال 
الطالب���ات للدرا�سة يف ق�سم التاريخ 
تزاي���د من���ذ تاأ�سي�سه، حت���ى غدا من 
الطالب���ات  ع���دد  اإح�س���اء  ال�سع���ب 
اللوات���ي تخرجن من���ه ونه�سن بعبء 

التدري�ش . 
�سهلي���ة  الدكت���ورة  اأن  واأ�س���اف 
الرمياوي رحمها اهلل كانت من اأوائل 
الأ�سات���ذة اللوات���ي عمل���ن يف ق�سم 
التاريخ باجلامع���ة، وتلتها الدكتورة 
غيداء خزنة كاتبي ثم تواىل ح�سور 
الإن���اث لي�سكل���ن ما ن�سبت���ه 30% يف 

ق�سم التاريخ .

وتناول���ت الن���دوة الت���ي ح�رشته���ا 
الدكت���ورة  اجلامع���ة  رئي����ش  نائب���ة 
هال���ة اخليم���ي ونخبة م���ن الأ�ساتذة 
والأكادميي���ات يف جل�ساته���ا الثالث 
احلدي���ث ع���ن املوؤرخ���ن الأوائل يف 
اجلامع���ة الأردني���ة ، واجلي���ل الأول 
من نت���اج املوؤرخ���ن الأوائ���ل، ف�سال 
ع���ن جي���ل امل�ستقب���ل يف الدرا�سات 

التاريخية .

..."يف ندوة نظمها "درا�شات املراأة

خزنة كاتبي تدعو الإطالق �شبكة
 "املوؤرخات االأردنيات"
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يف ندوة نظمتها "متري�ص" االأردنية

م�شاركون ي�شتعر�شون  اجلانب النظري 
والتطبيق العملي يف رعاية القدم ال�شكرية 

�سناء ال�سمادي- اأو�سى م�ساركون يف ندوة »امل�ستجدات 
يف رعاية القدم ال�سكرية »بتح�سن جودة رعاية مر�سى 
ال�سك���ري وتوعيتهم وتثقيفهم ومتابعتهم، والرتكيز 
عل���ى الأبح���اث العلمي���ة وال�ست���زادة منه���ا يف متابعة 

م�ساعفات املر�ش.
واأ�سار امل�ساركون يف الندوة التي نظمها ق�سم التمري�ش 
ال�رشي���ري يف كلي���ة التمري����ش باجلامع���ة الأردنية اإىل 
�رشورة التعرف على اأهم امل�ستجدات التي تهم الكوادر 
التمري�سي���ة وال�سحية يف جمال العناية بتقرحات القدم 
ال�سكرية، ون�سب حدوث ال�سابة يف الردن والجراءات 
والفحو�سات الطبي���ة والتمري�سية املتعلقة بذلك، ف�سال 

عن التعرف على حقائق واح�ساءات مر�ش ال�سكري .  
وق���ال عمي���د كلية التمري����ش الدكتور موؤي���د اأحمد يف 
الندوة التي رعتها نائبة رئي�ش اجلامعة ل�سوؤون الكليات 
ال�سحي���ة وامل�ست�سفى الدكتورة ملي�ش رجب »ياأتي انعقاد 
الن���دوة �سم���ن �سل�سلة من الرام���ج الت���ي تنظمها كلية 
التمري�ش يف اجلامعة للتوعية والتثقيف ال�سحي املتعلق 
برعاية القدم ال�سكرية لدى مر�سى ال�سكري ب�سكل عام، 

واإيجاد اأف�سل احللول ملا يواجهه املري�ش من حتديات ».
واأ�ساف اأحمد اإن من اهتمامات كلية التمري�ش امل�ساركة 
يف و�سع �سيا�سات لنظام الرعاية ال�سحية على امل�ستوى 
الوطني، وو�س���ع ال�سرتاتيجي���ات التمري�سية الوطنية 
لل�سمو به���ذه املهنة الن�ساني���ة بتطبيقاتها وقيمها نحو 

الأمثل.
بدوره اأكد رئي�ش ق�سم التمري�ش ال�رشيري يف اجلامعة 
الدكتور حممد �سالح  اأن اأهمية الندوة تنبع من درا�سات 
اأجريت يف الأردن حيث بينت اأن ن�سبة امل�سابن مبر�ش 

ال�سك���ري يف الأردن ترواحت م���ا بن )15%-25%( �سمن 
الفئة العمرية 25 �سنة فاكرث.

وق���ال �سال���ح » اإن احلفاظ على حي���اة مري�ش ال�سكري 
تبداأ من املحافظة على قدميه من خالل التقييم ال�سحي 
الدقيق لقدم املري����ش، واملحافظة على �سالمة الأع�ساب 
الطرفي���ة ملن���ع حدوث اجل���روح والتقرح���ات، وكيفية 
التعامل معها يف حالة حدوثها وفق اأ�س�ش علمية حديثة، 
واحلاج���ة اإىل اإيج���اد عي���ادات لرعاية امل�ساب���ن بالقدم 

ال�سكرية يف كل م�ست�سفى ومركز �سحي وعيادة .
وناق�س���ت الندوة موا�سيع ح���ول مر�ش ال�سكري ب�سكل 
عام وم�ساعفاته قدمها الدكتور حممد يعقوب من كلية 
التمري�ش يف اجلامعة، فيما تناول الدكتور حممد �سالح 
احلديث ع���ن القدم ال�سكري���ة الناجمة ع���ن م�ساعفات 
مر����ش ال�سك���ري، ورك���ز الدكت���ور ف���ادي ال�سناع من 
م�ست���ودع البرتاء لالأدوية احلدي���ث على تقرحات القدم 

ال�سكرية.
وا�ستعر����ش الدكت���ور ن�سال يون�ش م���ن كلية الطب من 
خالل درا�سات اأجري���ت يف الردن حقائق واأرقام حول 
القدم ال�سكرية وارتفاع ن�سبة امل�سابن فيها، فيما ناق�ش 
الدكتور ماأمون القريوت���ي من اخلدمات الطبية امللكية 

دور العمليات اجلراحية يف رعاية القدم ال�سكرية.
وتناولت الندوة احلديث عن كيفية الربط ما بن اجلانب 
النظ���ري والتطبيق العملي يف رعاي���ة القدم ال�سكرية، 

ودور التمري�ش يف رعاية مري�ش ال�سكري.
وعل���ى هام�ش الن���دوة �سلم���ت رجب دروع���ا تقديرية 
للم�سارك���ن  بالن���دوة التي اأقيمت بدع���م من م�ستودع 

البرتاء لالأدوية .
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فادية العتيبي- ثالثة اإعالمين ممن يعملون يف �سفحات 
"ال���راأي" الثقافية �ساركوا يف الندوة التي عقدتها كلية 
الفنون والت�سميم يف اجلامع���ة الأردنية حول "الإعالم 
والفن���ون يف الأردن" برعاية عميده���ا الدكتور كرام 

النمري. 

وناق�سوا يف الندوة التي اأدار فقراتها دكتور رامي حداد، 
اأثر الإعالم احلقيقي يف ن�رش الثقافة الفنية يف املجتمع 

الأردين ودوره يف ت�سكيل الراأي العام باأهمية الفن.

و�س���ددوا على العالق���ة التفاعلية التي جتم���ع بن املبدع 
والناق���د والعالم���ي يف تعزي���ز الن�ساط الفن���ي بروؤى 
ومه���ارات واأفكار تتي���ح للمنجز البداع���ي ان يتطور 

وي�سل اىل كافة الذواق ب�سال�سة .

من جانبه نوه الإعالمي والناقد امل�رشحي جمال عياد يف 
مداخلت���ه اإىل الإ�سكالية القائمة ب���ن الدرا�سة الأكادميية 
للفن واحلراك الفني والإعالم���ي املعا�ش، م�سريا اإىل اأن 
العوملة وتداعياتها، وعدم ا�ستعداد دول العامل الثالث لها 

زاد من ات�ساع تلك الإ�سكالية واأحدثت فو�سى حقيقية.
 واأك���د  عي���اد اأن الإعالم الفني املحل���ي يعاين من ارباك 
وا�سح بفع���ل اإدارات املوؤ�س�سات الإعالمية ب�سبب وجود 

خل���ل بنيوي فيها، ف�سال ع���ن املمار�سات التي تقوم بها 
م���ن تدخ���الت يف الن����ش، وا�ستبعاد ال�سفح���ات الفنية 

وا�ستبدالها باملادة الإعالنية.

وبن عياد دور ال�سحافة الفنية يف اإي�سال فكرة العمل 
وتب�سيطها لتكون اأكرث و�سوحا للمتلقي، واحلرية التي 
ميتلكه���ا ال�سحفي يف كتابة اخلر والتو�سع فيه، م�سريا 
اإىل ����رشورة اإملام���ه م�سبق���ا باأ�سا�سيات العم���ل الفني 
وعنا�رشه مثل علم اجلمال وهند�سة الديكور واللغات 
الأخ���رى، والتقنيات امل�ستخدمة فيه، حتى يكون قادرا 
على ح�رش الروؤية الإخراجية وتاأ�سي�ش ن�ش فني مكتمل 

العنا�رش.

من جهته���ا اأك���دت ال�سحفي���ة واملتخ�س�س���ة يف ال�ساأن 
املو�سيق���ي �سارة الق�س���اة على دور الإع���الم الفني يف 
توجي���ه الراأي الع���ام باأهمية املو�سيق���ى والت�سجيع على 
تعلمها وممار�ستها وحتفيز املواهب، ملا يقدمه من معان 

جديدة ت�سفي �سبغة موؤثرة للعمل الفني والإبداعي.
واأ�ساف���ت الق�ساة  اأن دور الإع���الم يظل قا�رشا بدون 
دار�س���ي املو�سيقى ، م�س���رية اإىل اأن الفنان هو الأقدر 
على الو�سول لالإعالمي لدعم جتربته الفنية وموهبته، 
ليبادله الأخري يف اإبرازها  وتاألقها دون املغالة فيها.

اإعالميو" الراأي": عالقة تفاعلية جتمع بني املبدع 
والناقد واالإعالمي يف تعزيز الن�شاط الفني
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 واأ�س���ارت الق�ساة اإىل حاجة املجتمع لإعالمي متخ�س�ش 
ي�ستن���د يف علمه اإىل درا�سة وتدريب ووعي، قادر على 

النقد واطالعه على كل ما هو جيد وما هو دون ذلك.
بدوره ق���ال مدير حترير الدائ���رة الثقافية والفنية يف 
�سحيف���ة الراأي  الفن���ان الت�سكيلي ر�سم���ي اجلراح اإن 
الفن والإعالم وجهان لعملة واحدة، م�سريا اإىل اأن الفن 
كان دائما م���ادة د�سمة لالإعالم فيم���ا كان الإعالم مادة 

رافعة للفن وال�سمو به.

واأ�س���اف اجلراح يف مداخلت���ه اإىل اأن ال�سحافة الثقافية 
حديث���ة العه���د حي���ث ب���داأ الهتم���ام به���ا يف منت�سف 
الثمانين���ات، م�س���ريا اإىل اأن احلكومات املتعاقبة كانت 
تتطل���ع اإىل الثقافة على اأنها فعل هام�سي وت�سكل عبئا 

ماديا.

واأ�س���ار اجل���راح اإىل امله���ارات واملوؤهالت الت���ي ينبغي 
لدار�ش الفن اكت�سابه���ا ليعمل يف جمال الإعالم الفني، 
ويك���ون فاعاًل يف الو�س���ط الإعالمي من خالل املواظبة 
على املطالع���ة ومواكبة التكنولوجي���ا واحلداثة، منوها 

يف الوقت ذاته اإىل جتربته اخلا�سة يف هذا املجال.

وكان عمي���د كلية الفن���ون والت�سمي���م الدكتور كرام 
النم���ري قد عر ع���ن اأمله  يف اأن تك���ون الندوة التي 

نظمتها الكلية وهي حتتفل يف عيدها العا�رش املتزامن مع 
عيد اجلامعة الأردنية اخلم�سن، مبثابة اإ�سافة نوعية لوعي 
طلب���ة الكلية حول دور الف���ن يف الإعالم الذي ل يخلو من 

الرعاية ليحمل �سيا�سة ال�سلطة احلاكمة.

واأ�سار يف كلمته التي األقاها يف بداية الندوة التي ح�رشها 
ع���دد م���ن اأع�س���اء الهيئ���ة التدري�سي���ة يف الكلي���ة وجمع 
م���ن الطلبة، اإىل ال���دور الذي ت�سطلع ب���ه كلية الفنون يف 
اإع���داد جيل من الطلبة الفنان���ن م�سلحن باملعرفة والفكر 
والتقنية، يحملون جذور الأجداد يف التوا�سل بن املا�سي 

العريق وامل�ستقبل يف تقنياته العلمية والتكنولوجية.

اإىل ذل���ك ق���ال منظما الندوة م���ن كلية الفن���ون الدكتور 
فادي �سكيكر والأ�ست���اذ فوؤاد خ�ساونة اإن الهدف من عقد 
مث���ل هذا النوع من الندوات هو توعية طلبة كلية الفنون 
باأهمية الإعالم الفني من خالل ا�ستعرا�ش جتارب عدد من 
النقاد والإعالمين املتخ�س�سن يف هذا ال�ساأن، واطالعهم 
عل���ى اأبرز الإ�سكاليات الت���ي يتعر�سون لها خالل عملهم 
الإعالم���ي الفن���ي،  بالإ�ساف���ة اإىل تب���ادل الآراء ووجهات 
النظر بن الطلبة واملتحدث���ن، لكت�ساب اخلرات العملية 
والفني���ة من جه���ة ودرء الفجوة القائمة م���ا بن الإعالمي 

والفنان من جهة اأخرى.
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فادية العتيبي- عق���دت كلية اللغات الأجنبية يف اجلامعة 
الأردنية حما�رشة ح���ول حركة احلقوق املدنية الأمريكية 
الأفريقي���ة« األقاها �ستيفن ويك�ش من الق�سم القن�سلي يف 

ال�سفارة الأمريكية يف عمان.

وتن���اول ويك����ش يف املحا����رشة التي عق���دت يف الزاوية 
الأمريكية يف اجلامع���ة، بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية، 
حرك���ة احلق���وق املدني���ة الأمريكية التي ته���دف اإىل حظر 
التميي���ز العن�رشي �سد الأمريكين ذوي الب�رشة ال�سوداء 
واإع���ادة احلقوق امل�سلوبة منهم اأ�س���وة بباقي اأبناء ال�سعب 

الأمريكي من ذوي الب�رشة البي�ساء.

وتطرق ويك�ش يف �رشد مف�سل حلياة مارتن لوثر كنغ اأحد 
اأهم ال�سخ�سيات التي دعت اإىل احلرية وحقوق الإن�سان. 

 وقال ويك�ش اأن لوثركينغ وهو زعيم اأمريكي من اأ�سول 
اإفريقية ونا�سط �سيا�سي اإن�ساين قد اعتقل ع�رشات املرات 
نتيج���ة مطالبته باإنهاء التمييز العن�رشي �سد بني جن�سه، 

وح�سل على جائزة نوبل لل�سالم عام 1964 م حيث كان 
اأ�سغر من يحوز عليها. 

واأ�س���اف ويك����ش اأن لوثر كينغ قد اخت���ار يف ن�ساله  
طريقا غ���ري طريق الدم، حيث ن���ادى مبقاومة تعتمد 
مب���داأ »الالعن���ف« اأو«املقاومة ال�سلمي���ة« على طريقة 
املنا�س���ل الهندي غاندي الذي كان كين���غ دائم التاأثر 

به.

ولف���ت ويك�ش اإىل اأن ر�سالة لوث���ر كينج قد حتققت 
م���ن وجهة نظ���ر الكثريين، وان التفرق���ة العن�رشية 
ق���د انته���ت يف اليوم ال���ذي فاز في���ه ب���اراك اوباما 
بالنتخاب���ات الرئا�سي���ة الأمريكية ع���ام 2009 وتوليه  

�سدة حكم  اأكر دولة يف العامل.  

ح����رش املحا�رشة ع���دد م���ن الطلبة الدار�س���ن مل�ساق 
الأدب الأمريك���ي يف الق���رن الع�رشي���ن، وممثلو عن 

ال�سفارة الأمريكية.

ويك�ص: لوثر كينغ نادى مبقاومة "الال عنف" 
اقتداءا بغاندي 

يف حما�شرة له يف الزاوية االأمريكية....
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ممثل الداد: "اتفاقية بولونيا" �شهلت الدرا�شة 
يف اجلامعات االأملانية

هبة الكايد -  األقى ممثل الهيئة الأملانية للتبادل الثقايف 
)ال���داد( اأندريا�ش ووت�ش حما�رشة يف اجلامعة الأردنية 

تتعلق بنظام الدرا�سة يف اأملانيا.

وحت���دث ووت����ش يف حما�رشت���ه الت���ي نظمه���ا مكتب 
العالقات الدولية يف اجلامع���ة حول فوائد الدرا�سة يف 
اأملانيا ونظام التدري�ش يف اجلامعات الأملانية ومتطلبات 
القبول يف برامج البكالوريو�ش واملاج�ستري والدكتوراه 
وطبيعة املنح املقدمة للطلب���ة، اإ�سافة اىل دور موؤ�س�سة 

الداد يف خدمة الراغبن بالدرا�سة يف اأملانيا.

 واأ�سار ووت����ش اىل ان الدرا�س���ة يف اجلامعات الأملانية 
باتت يف الآونة الأخرية حتتكم اىل ديناميكية جديدة، 
�سّهل���ت ال�سهادات ال�س���ادرة مبوجبها الدخ���ول ال�رشيع 
اإىل احلي���اة املهنية، داعيا الطلب���ة املهتمن اىل مراجعة 
موؤ�س�سة ال���داد ملعرفة تفا�سيل هذه الديناميكية واأ�س�ش 
القبول والكفاءات اللغوية والوثائق املطلوبة وال�سهادات 

التي يجب عليهم اإبرازها هناك.

 واأ�ساف انه يوج���د حوايل مليوين طالب يف اجلامعات 
الأملاني���ة، ن�سبة الطلبة الأجانب منه���م 10%، منوها اىل 

زي���ادة ن�سب���ة الطالب القادم���ن م���ن دول اأوروبية ب�سبب 
�سهول���ة الدرا�سة يف اأملانيا يف ال�سنوات الأخرية بف�سل ما 
ي�سم���ى »اتفاقي���ة بولونيا« التي عق���دت يف عام 1999 بن 

اأملانيا و31 دولة اأوروبية لتوحيد النظام الدرا�سي.

 وب���ّن ووت����ش ان قب���ول درا�س���ة الدكت���وراه يف اإح���دى 
اجلامع���ات الأملاني���ة ي�سرتط ح�سول الطال���ب على �سهادة 
املاج�ستري اأو م���ا يعادلها ك�سهادات دبلوم الدرا�سات العليا 
ودبلومات التخ�س�ش، م�سريا اىل ان مدة درا�سة الدكتوراه 

يف اأملانيا ترتاوح مابن �سنتن اإىل خم�ش �سنوات .

وتابع عن قبول املاج�ستري انه يحتاج �سهادة البكالوريو�ش 
اأو مايعادلها، منوها اىل ان ما مييز املاج�ستري هو اإمكانية 

درا�سته باللغة الإجنليزية لبع�ش التخ�س�سات.

 ويف خت���ام املحا�رشة قدم ووت�ش اإيجازا عن موؤ�س�سة الداد 
الأملاني���ة واآلية عملها، م�س���رياً اإىل العالقة الأكادميية التي 
ترب���ط اجلامع���ة الأردنية به���ا مبوجب اتفاقي���ات التعاون 
العلمي���ة، وم�سي���داً بال�سمع���ة العلمي���ة الت���ي تتمت���ع به���ا 

»الأردنية«  بن نظرياتها على امل�ستوى العربي والعاملي.
 
  

يف حما�شرة نظمها "العالقات الدولية"
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فادي���ة العتيبي- من خ���الل قراءات 
وجتاربهم  اإجنازاته���م  ا�ستعر�س���ت 
العلمية والعملية، كرم اأكادمييون ثلة 
من اأ�ساتذة وعلماء اللغة العربية يف 
اجلامعة الأردنية ممن اأ�سهموا وب�سكل 
لف���ت يف النهو�ش باللغ���ة العربية 

وتطويرها والرقي بها.

 ج���اء ذلك خالل الي���وم العلمي الذي 
اأقامه ق�سم اللغة العربية واآدابها يف 
اجلامعة، احتفاءا مبرور خم�سن عاما 
على تاأ�سي�سه من جهة، واحتفاء بيوم 
اللغة العربية العاملي من جهة اأخرى.

 وي���وم »اللغ���ة العربي���ة« حتتف���ل به 
الثام���ن  يف  املتح���دة  الأمم  منظم���ة 
ع�رش م���ن كانون اأول م���ن كل عام، 
اللغ���ات  اأك���رث  اإح���دى  باعتباره���ا 
احلية انت�س���اراً يف العامل اإىل جانب 
امل�سلمن  ل���دى  الق�س���وى  اأهميته���ا 

كونها لغة القراآن الكرمي.

وت�سم���ن برنامج الي���وم العلمي الذي 
اأقي���م حتت �سع���ار »خم�س���ون عاما 
يف خدمة اللغة العربية«، عقد ثالث 
جل�سات �سارك فيها عدد من الأ�ساتذة 
املتخ�س�س���ن يف اللغ���ة العربي���ة من 

خمتلف اجلامعات الأردنية الر�سمية 
واخلا�سة.

فف���ي اجلل�س���ة الأوىل الت���ي اأداره���ا 
الدكتورحممد الق�ساة، قدم الدكتور 
يو�سف ب���كار ورقة حمل���ت عنوان 
»عبد الكرمي خليفة.. عا�سق العربية 
وتراثه���ا«، اأك���د فيه���ا اأن اإميان عبد 
الك���رمي خليف���ة الرا�س���خ بالعربي���ة 
ينبج�ش من اأنه���ا لغة القراآن الكرمي، 
اأي لغة الإ�سالم كافة ولي�ست لغة اأمة 
معينة، واأنه���ا ت�سل احلا�رش باملا�سي 
الأم���ة،  نه�س���ة  واأ�سا����ش  ال�سحي���ق، 

اأكادمييون يحتفون باأعمدة اللغة العربية 
عرب قراءات لتجاربهم واإجنازاتهم
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ندوات
وانته���ى ب���ه ه���ذا الإمي���ان اىل ع�سق 
�سمويل للعربي���ة يوؤرخ لها ويك�سف 
ع���ن ميزاته���ا ومقوماته���ا واأ�سال���ة 

وجودها.
 وا�ستعر����ش ب���كار م�س���رية حي���اة 
خليف���ة العلمية والعملي���ة يف حقل 
ن�ساأت���ه  اإىل  لفت���ا  العربي���ة،  اللغ���ة 
ودرا�ست���ه واأبحاث���ه وموؤلفاته واأبرز 
املواق���ع العملية الت���ي احتلها، ف�سال 

عن ا�سهاماته فيها.

من جهت���ه اأك���د الدكت���ور اإ�سماعيل 
القي���ام م���ن جامع���ة فيالدلفي���ا يف 
ورقت���ه عل���ى اجله���ود الت���ي قدمها 
الدكت���ور نا����رش الدي���ن الأ�س���د يف 
حتقي���ق املخطوط���ات، مو�سح���ا يف 
ه���ذا ال�ساأن جه���وده الت���ي توزعت 
من حي���ث حتقيق ال���رتاث والكتابة 
والنقدية  الأدبية  والدرا�سات  الأدبية 
والفكرية ف�سال ع���ن نهو�سه باأعباء 
الت���ي  الإدارة يف خمتل���ف املواق���ع 

تقدلها.

ون���وه القي���ام اإىل كثري م���ن اجلهود 
حتقي���ق  يف  الأ�س���د  قدمه���ا  الت���ي 
ال���رتاث، ودوره يف ت�سحيح الكثري 
من الأخط���اء التي وجدت يف الكتب 
املطبوعة، واهتمامه البالغ بالقارىء 
اهتم���ام  حم���ط  دائم���ا  كان  ال���ذي 

بالن�سبة له.

 من جانبه���ا ا�ستعر�س���ت الدكتورة 
خلود العمو�ش من اجلامعة الها�سمية 
جتربة الدكتور نهاد املو�سى وعطائه 
املو�سول يف اللغ���ة والنحو، م�سرية 
اإىل اأن اإ�رشاق���ة عبارات���ه ومتانتها 
وجمالها وو�سوحها وعمقها تك�سف 
ع���ن اأديب من ط���راز رفي���ع، ميتلك 

نا�سية الكلمة فياأتي بها وفقا للمراد 
قوية �ساطعة وا�سحة جميلة معرة، 
علمية بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

 واأ�سارت اإىل اأن املو�سى غري معني 
ب���اأن يربت على اأكت���اف الذين يحلو 
له���م التنوع عل���ى طماأنين���ة زائفة، 
وي���رون اأن العربي���ة اإح���دى اأو�س���ع 
لغات التوا�سل انت�سارا، واأن العربية 
حمفوظة بخط الق���راآن الكرمي وان 
دعاوى انقرا�سها هي حم�ش دعايات 

عابرة ل وزن لها ول قيمة.

اإىل ذلك قدم الدكتور اإبراهيم خليل 
من اجلامعة الأردنية جتربة الدكتور 
داود عب���ده ال���ذي ان�سغ���ل بق�ساي���ا 
العربي���ة املعا�رشة، م�س���ريا اىل اأن 
الق�ساي���ا الأك���رث ازعاج���ا و�سيوعا 
ه���ي الأخطاء  التي ت���رد يف و�سائط 
الإعالم امل�سم���وع، واملرئي واملقروء 

كاملجالت، واجلرائد.
واأ�س���ار خلي���ل اإىل ظاه���رة لهجي���ة 
زحفت اإىل لغ���ة املذيعن واملذيعات، 
وه���ي ظاه���رة اللج���وء اىل ت�سكن 
اأواخر الكل���م، واأن هذا الت�سكن قد 
يكون يف بع����ش الأحيان غري �سار 
باملعن���ى، منوه���ا اإىل اأن عبده ذكر 
ت�سعة اأمثلة يلج���اأ فيها املذيعون اإىل 
الت�سكن ت���وؤدي اإىل حلن ل���ه تاأثريه 

ال�سلبي يف ح�سن التلقي.

 ويف اجلل�س���ة الثاني���ة الت���ي اأدارتها 
تط���رق  الب���دوي،  اآمن���ة  الدكت���ورة 
الدكت���ور حمدي من�س���وراإىل جتربة 
الرحم���ن  عب���د  ن����رشت  الدكت���ور 
اجلاهل���ي«،  ال�سع���ري  يف«الن����ش 
م�ستعر�سا كتابه »الواقع والأ�سطورة 
يف �سعر اأبي ذوؤيب الهذيل اجلاهلي«، 
م�س���ريا اإىل ف�س���ول الكتاب، ولفتا 

اإىل اأن عب���د الرحم���ن كان من اأوائل 
الذين در�س���وا ال�سع���ر اجلاهلي وفق 
املنهج الأ�سطوري منذ اأن األَّف كتابه 
»ال�سورة الفنية يف ال�سعر اجلاهلي«.
فيم���ا حتدثت الدكت���ورة هناء خليل 
ع���ن »مظاه���ر الت�س���اق والتما�سك 
ق�سي���دة..)اأراك(،  يف  الن�س���ّي 
لل�سابي«، لفتة اإىل اأنها قدمت قراءة 
ن�سي���ة يف ه���ذه الق�سي���دة، معتمدة 
عل���ى الروابط املحددة لنح���و الن�ش، 
والتي جت�سدت من خالل ثالثة روابط 
هي: الرواب���ط الرتكيبية، والروابط 
الزماني���ة، والرواب���ط الإحالية، واأن 
تلك الروابط مبجملها ت�سم الن�ش يف 
وح���دة كرى �ساملة ل ت�سمها وحدة 

اأكر منها.

م���ن جانبها قدم���ت الدكتورة حنان 
ابراهيم عمايرة ورقة بحثية بعنوان 
»ق���راءة يف ق�سائ���د ال�ساعر الراحل 
حمم���د القي�س���ي«، الت���ي اعترته���ا 
حق���ال خ�سبا للدرا�س���ات الأ�سلوبية، 
اإ�ساف���ة اىل التن���وع الجنا�س���ي يف 
جتربته الأدبية، موؤك���دة اأنه بالرغم 
من الدرا�سات املتنوعة يف �سعره اإل 
اأن الباح���ث يجد يف كل م���رة اأبعادا 

اأ�سلوبية جديدة.

 واأ�س���ار طال���ب الدكت���وراه حممود 
ق���دوم اىل »جه���ود الدكت���ور ح�س���ن 
ال�ساع���ر يف اللغة والنح���و«، مقدما 
وم�سات من ال�سرية الذاتية والعلمية، 
ونظرات يف منهجه العلمي وجهوده 
يف البحث والتاألي���ف، متوقفا عند 
موؤلفات���ه وكتب���ه وم�ساركته الدبية 
واملنا�س���ب التي توله���ا وغري ذلك 

من ا�سهاماته يف جمالت البداع.  
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انتخابات احتاد طلبة
 »االأردنية«  اأوذج يحتذى

انتخابات احت���اد طلبة اجلامعة الأردني���ة التي جاءت بعد 
لقاء جمع طلبة واأ�ساتذة اجلامعة مع �سيد البالد يف حوار 
جت���اوز حدي���ث القائد ل�سعب���ه، وانتق���ل اىل حديث الخ 
الأك���ر لإخوانه والأب لأبنائ���ه، �سمن روح حملهم فيها 
م�سوؤولي���ة القادم، واأعطاهم كل الثقة باأنهم �سانعو الغد 

وامل�ستقبل القريب والبعيد.

وهذا ما دفعه���م اىل ترجمة كل حرف من كلمات القائد 
الأب لإجن���اح جتربته���م النتخابي���ة، وتعزيزها اىل حد 
المتي���از، عرفانا لكلم���ات جاللة امللك وتاأكي���دا باأنهم 
بالفع���ل ق���ادرون عل���ى حم���ل امل�سوؤولية  الت���ي حملهم 
اإياها جاللته يف الإ�س���الح والتغيري ومواجهة التحديات 

وال�سعاب بعزمية واأمل واقتدار.

وم���ا اأن اعلن���ت نتائ���ج النتخاب���ات، خرج���ت النخ���ب 
الكادميية والإعالمية من هنا وهناك لي�سيدو بانتخابات 
احت���اد طلبة اجلامع���ة الردني���ة فكانت اأمنوذج���ا يحتذى 

لكاف���ة اجلامعات الردنية مبا حملته يف طياتها من معاٍن 
ج�سدت ال�سورة احلقيقي���ة لطلبة اجلامعات وخلوها من 

العنف، واحلدة، والنحياز.

وطالب���وا اإدارات اجلامع���ات الردنية  ب���اأن حتتذي بنهج 
اجلامعة الم يف تعزيز الهوي���ة الردنية اجلامعة واإ�ساعة 
اأجواء من امل�ساركة واإيجاد مناخ من العدالة ل�سالح الطلبة 
الذي���ن يتمتع���ون بدرجات عالي���ة من الثقاف���ة والوعي 

احلزبي والتنوير الكادميي.

واأك���دوا اأن الجواء الدميقراطي���ة التي �سادت النتخابات 
عك�ست ب�س���ورة متميزة الوع���ي الدميقراطي احلقيقي 
الذي يتمتع به طلبة اجلامعة م�سريين يف الوقت ذاته اىل 
ان جناح النتخابات جاء نتيجة لتوجيهات اإدارة اجلامعة 
الوا�سحة ب����رشورة اأن ت�سري النتخاب���ات بكل �سفافية 

واإتاحة الفر�سة للطلبة للتعبري عن تطلعاتهم.
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رئي�ص اجلامعة الدكتور اخليف الطراونة
ويف ه���ذا املقام ق���ال رئي����ش اجلامعة الدكت���ور اخليف 
الطراونة: »اإن ادارة اجلامع���ة ارادت لهذه النتخابات ان 
جتري ب�س���ورة ح�سارية تعك�ش ال�سورة احلقيقية لطلبة 
اجلامعات من خالل تعديل تعليمات انتخابات احتاد الطلبة 
واإجراء العديد من الرتتيبات التي من �ساأنها �سمان �سري 

العملية النتخابية بي�رش و�سهولة«.

واأو�سح الطراونة: »اإن تعدي���ل التعليمات جاء بعد اإجراء 
درا�س���ات وحوارات وا�ستفت���اءات متت بن ادارة اجلامعة 
وبن اجل�سم الطالبي  لإ�رشاكهم يف عملية �سنع القرار 
لتخ���رج ب�سيغ���ة توافقية نال���ت ر�سى اجلمي���ع«، م�سريا 
اىل ان���ه مت توزي���ع  1200 ن�سخة م���ن ا�ستبان���ة ا�ستطلعت 
راأي الطلبة حول �سيغ���ة التعليمات، وا�ستنادا اىل نتائج 
ال�ستفت���اء قرر جمل�ش اجلامعة اجراء تعديالت جوهرية 

طالت معظم التعليمات.

تعديل التعليمات ..
الدوائر الفرعية والقوائم الن�شبية املغلقة 

ولأول م���رة يف تاريخ اجلامع���ات الردنية وبتجربة تعد 
الوىل م���ن نوعها مت تعدي���ل املادة )7( املتعلق���ة بتاأليف 
جمل�ش الحت���اد، حيث مت تق�سيم الدوائ���ر النتخابية اىل 
دوائ���ر فرعي���ة باعتب���ار كل ق�س���م اأكادمي���ي مينح درجة 
البكالوريو����ش دائرة انتخابية واح���دة ل يقل متثيلها عن 
مقعد واحد بحي���ث كل 600 طالب يف الدائرة النتخابية 
مُيث���ل بع�سو واحد، و ُيقرب كل م���ا ي�ساوي 300 طالب اأو 

يزيد على ذلك بتمثيله بع�سو اآخر.

ومبوجب التعليمات اجلديدة مت اإن�ساء دائرة انتخابية عامة 
على م�ستوى اجلامعة وُخ�س�ش لها 9 مقاعد وجترى على 
اأ�سا����ش القائمة الن�سبية املغلق���ة بحيث تت�سكل كل قائمة 
م���ن )7( مر�سحن كح���د اأدنى، ويك���ون للطالب �سوتان 
واح���د على م�ست���وى الدائ���رة النتخابية واآخ���ر للقائمة 

الن�سبية املغلقة.
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رئي�ص اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور ر�شا اخلوالدة
رئي����ش اللجنة العليا لالنتخاب���ات الدكتور ر�سا اخلوالدة 
ق���ال: »اإن تعدي���ل التعليم���ات والإج���راءات التنفيذي���ة 
والوقائي���ة التي رافقت العملي���ة النتخابية عزز النجاح 
م���ا اكد عل���ى ان�سج���ام التعليمات مع  النفت���اح والوعي 
الطالبي ويوؤكد جن���اح التعليمات والأهداف التي �سيغت 
م���ن اجلها، فال لون واحدا ول هوية واحدة لتلك القوائم 
لتج�سد التعاون الطالبي وتعزز الوجود الدميقراطي العام 
داخ���ل اجلامعة الردني���ة النموذج لاليجابي���ات وا�ستثناء 

ال�سلبيات.

ن�شب االقرتاع 
وب���ن اخلوالدة اأن الن�سبة العام���ة لالقرتاع على م�ستوى 
الدوائر الفرعية بلغت )57.37 %(  بالن�سبة للقائمة  العامة 
بلغ���ت)63.68%( وبلغ عدد املر�سح���ن )459( طالبا وطالبة 
بينه���م )109(طالب���ات، يف ح���ن ان�سح���ب )63( مر�سح 
ومر�سحة لي�سل عدد املرت�سح���ن لالنتخابات اىل  )396( 
وارب���ع قوائ���م تتناف�ش عل���ى )9( مقاعد الحت���اد البالغ 
عددها )94( مقعدا. فيما قاربت ن�سبة القرتاع يف فرع 

اجلامع���ة يف العقب���ة ) 80%(، مما ل ي���دع جمال لل�سك يف 
جناح العملية وانفتاح ادارة اجلامعة على اجل�سم الطالبي.

الدكتور نايل ال�شرعة
عمي���د �سوؤون الطلبة الدكتور نايل ال�رشعة اأ�سار اىل اأن 
الجواء النتخابية امتازت باليجابية وبالتنويع وبغياب 
اللون الواحد عن القوائم، المر الذي يعده موؤ�رش تعزيز 
ثق���ايف ي�سيف للجامعة منطا اكرث متي���زا وعدالة و�سدقا 

انتخابيا، ابعدها عن اية توترات او احتقانات.

الت�سجيل لالنتخابات، بح�سب ال�رشعة، امتاز بعدد اكر 
ومب�سارك���ة طالبية وا�سع���ة وبدخول عن����رش الفتيات ب� 
109 طالبات، م���ا يوحد القاعدة وال�سارع الطالبي ويفتح 
جم���ال للجمي���ع ان يكونوا جزءا م���ن النتخابات وجزءا 
من الحتاد، ولي�سوغ���وا معا خارطة »الردنية« لل�سنوات 
املقبلة من خ���الل العمل اجلماعي ال���ذي ينه�ش باجلامعة 
ويدافع عن حق���وق الطلبة ويعزز العالق���ة بينهم  وبن 

اإدارتهم مبا يخدم العملية الكادميية.
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حا العبادي جريدة الراأي
م���ن جانبه قال ال�سحايف يف جري���دة الراأي حامت العبادي 
يف مقال ن�رشه يف ال�ساد�ش ع�رش من كانون الثاين: »اإن 
انتخابات احتاد طلب���ة الردنية مظهر دميقراطي بامتياز 
موؤك���دا ان اجلامع���ة جنح���ت يف تقدمي امن���وذج تطبيقي 
وواقع���ي ي�س���ور جمتمعا متح���دا للجامع���ة جتتمع فيها 
امل�سالح وتبتعد عنه التع�سبات واملناطقية والع�سائرية«.

واأ�ساف العبادي: »اإن موؤ����رشات العملية النتخابية مثل 
اع���داد املرت�سحن وم�ساركة الطالب���ات ون�سب القرتاع 

هي دليل وا�سح على جناح النتخابات«.

وثم���ن العبادي الدع���م اللوج�ستي والفن���ي الذي قدمته 
الهيئ���ة الإداري���ة يف اجلامعة م���ا ا�سهم بتعزي���ز النجاح 
الطالب���ي وال�سيا�سي لالنتخابات، فرج���ال المن اجلامعي 
م���ع جمري���ات  تعاط���وا  واملعاه���د،  الكلي���ات  واداري���و 
النتخاب���ات، على ا�سا����ش انهم جزء م���ن م�سهد احلراك 
النتخاب���ي الطالبي، وهو م���ا انعك�ش ايجاب���ا، فال دخول 
لغ���ري الطلب���ة، اج���راءات ت�سهيلية لل�سحفي���ن وو�سائل 
العالم لالإطالع على تفا�سيل امل�سهد، حيث جندت وحدة 
العالق���ات العام���ة والع���الم موظفيها خلدم���ة زمالئهم 
العالمين، وتوف���ري املعلومات من خالل مركز اعالمي 

ينم عن مهنية واحرتاف.

امان ال�شائح جريدة الد�شتور
العالمي���ة يف �سحيفة الد�ستور ام���ان ال�سائح قالت يف 
تقري���ر ن�رشت���ه يف اخلام�ش ع����رش من كان���ون الثاين: 
»اإن تعدي���ل التعليمات وحد ال�سفوف ب���ن الطلبة واألغى 
النتم���اءات ال�سيقة وتوخ���ى اأ�سد ال�سب���ل للحفاظ على 
واقع جامع���ي خال م���ن العنف وبعيد ع���ن الحتكاكات 

الطالبية ال�سلبية«.

واأ�ساف���ت: »اإن اجلامعة الردني���ة جنحت يف طي �سفحة 
انتخاب���ات احتاد طلبتها بتف���وق كبري واأثبتت حنكة يف 
التعامل مع اجل�س���م الطالبي الذي ات�سمت ردوده بالر�سا 

عن ادارة انتخابات لطاملا كانت جدلية«.

تي�شري نعيمات جريدة الغد
ال�سح���ايف يف جريدة الغد تي�سري نعيمات قال: اإن طلبة 
الردنية قدم���وا امنوذجا مهما يف النتخ���اب، وبرناجما 
للتدري���ب عل���ى الدميقراطية، ومترينا حي���ا على العملية 
النتخابية. برغم اختالف امل�سارب ال�سيا�سية للمر�سحن 
والقوائم النتخابية اإل اأن الآلية التي مزجت بن ال�سيا�سة 
والع�سائرية والطابع اخلدمات���ي جاءت لت�سفي ف�سيف�ساء 
جديدة على الوعي الطالب���ي الأردين ولتوؤكد م�سوؤوليته 
وقدرته عل���ى املمار�سة الدميقراطي���ة و�سط هدوء لفت 

�ساد اأروقة اجلامعة خالل اإجرائها.

اأكادمييون واإعالميون ومتابعون ي�شيدون
 بتجربة االأردنية النتخاب احتاد طلبتها
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وليد �شنيكات جريدة العرب اليوم 
وليد �سنكات من �سحيفة العرب اليوم و�سف النتخابات 
باأنه���ا لقت ترحيبا وا�سعا من قبل قطاعات الطلبة على 
اخت���الف انتماءاته���م احلزبية وال�سيا�سي���ة بدليل النتائج 

التي خلت من جميع ا�سكال اخللل.

هديل الد�شوقي جريدة ال�شبيل
وكتب���ت ال�سحافية هديل الد�سوق���ي من �سحيفة ال�سبيل 
تقريرا عزت فيه غي���اب حالت العنف والحتقان عن 
النتخاب���ات اىل تعدي���ل التعليمات الت���ي كان من �ساأنها 
تو�سيع قاع���دة امل�ساركة، واىل الج���راءات التي اتبعتها 

ادارة اجلامعة لدرء العنف.

فعاليات اعالمية وحزبية
وبح�سب و�سائ���ل اعالمية الكرتوني���ة واأخرى م�سموعة 
راأى مراقبون وحمللون ان انتخابات جمل�ش احتاد طلبة 
اجلامع���ة حققت عالم���ة النجاح، قب���ل عقدها، حيث ان 
التفاعل معها، على خمتلف امل�ستويات، املوؤ�رش على هذا 
النج���اح، فالتعليمات اقرت بالي���ات ت�ساركية وت�ساورية 
مع جميع مكون���ات الو�سط اجلامع���ي، خ�سو�سا الطالبي 

منه.
اأما القطاع ال�سبابي يف حزب جبهة العمل ال�سالمي ثمن 
يف بيان ا�سدره بهذا اخل�سو�ش جناح التجربة النتخابية 
مطالب���ًا بنقل التجربة اىل اجلامع���ات الخرى احلكومية 

واخلا�سة.
اجل�شم الطالبي

وعل���ى �سعيد اجل�سم الطالبي اأعرب عدد كبري من طلبة 
اجلامعة عن ارتياحهم لالإج���راءات التي اتخذتها اجلامعة 
ل�سم���ان �سري عملية انتخابات احتاد طلبة اجلامعة بحرية 

وعدالة و�سفافية .

الطالبة  روان املومني
واأ�س���ارت الطالب���ة  روان املومني من كلي���ة ال�سيدلة اإىل 
اأن الإج���راءات التي اتخذتها اجلامع���ة متت باأعلى معايري 

وم�ستويات املبادئ الدميقراطية.

الطالب اأحمد املبي�شني
وق���ال النا�سط الطالبي اأحم���د املبي�سن م���ن كلية الآثار 
وال�سياح���ة: »اإن ه���ذه النتخاب���ات فر�سة مهم���ة لطلبة 
اجلامعة للتمرين على امل�ساركة يف النتخابات النيابية«.

الطالبة روان املالح
واأثنت ع�سو اللجنة العلي���ا لالنتخابات روان املالح على 
تعاون جمي���ع طلبة اجلامعة مع اللجن���ة  موؤكدة ت�سميم 
طلبة اجلامعة على جناح ه���ذه النتخابات التي تعر عن 

الوجه احلقيقي احل�ساري للجامعة الأردنية.

اأداء الق�شم وانتخاب املجل�ص التنفيذي
ويف امل�سهد الخري م���ن �سيناريو النتخابات الذي �سهد 
على جناحه الطلب���ة والأ�ساتذة واملراقبون واملحللون من 
الداخل واخلارج، انتخب الطالبة الفائزون مبقاعد الحتاد 
جمل�سه���م التنفي���ذي بكل كف���اءة واقتدار بع���د ان اأدوا 
الق�سم القانوين اأمام رئي�ش اجلامعة باأن يكونوا خمل�سن 
للملك والوط���ن واجلامعة واأن يقوم���وا بخدمة زمالئهم 
وجامعتهم وان يلتزموا بالقوانن والأنظمة التعليمات.

واأعل���ن رئي����ش اللجنة العلي���ا لنتخاب���ات الدكتور ر�سا 
اخلوالدة الطالب عمرو من�سور رئي�سا لالحتاد، والطالب 
ي���زن العراكزة نائب���ا للرئي�ش، والطال���ب عمر ال�رشيدة 
اأمين���ا لل����رش، والطالب حمم���د جماهد الكي���الين اأمينا 

لل�سندوق.



43

اللجنة العليا لالنتخابات  
تراأ����ش اللجنة العلي���ا لالنتخاب���ات الدكتور ر�سا 
اخلوال���دة و�سم���ت بع�سويته���ا كل م���ن عمي���د 
�س���وؤون الطلبة الدكت���ور ناي���ل ال�رشعة وعميد 
كلي���ة ال�رشيعة الدكتور ام���ن الق�ساة والدكتور 
غالب �سوي�ش من كلية الهند�سة والدكتور احمد 
عل���ي العويدي كلي���ة احلقوق،وممثلن عن اجل�سم 
الطالب���ي كل من الطلب���ة ثائر فرح���ات من كلية 
العمال ومعت���ز ال�سعود من الدرا�س���ات الدولية 
وعلي الن�سور من الهند�سة وروان املالح من كلية 

العلوم.

ق�شم االحتاد  
 )اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سا للملك والوطن 
واجلامعة واأن اأقوم بخدمة زمالئي وجامعتي، واأن 
األتزم متام���ا بقوانن اجلامعة واأنظمتها وتعليماتها 
وقراراته���ا واأن اأعمل مبوج���ب تعليمات الحتاد، 

واهلل على ما اأقول �سهيد(. املادة )9/ اأ/ 1(
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اأخبار الأردني���ة - �سمن ا�ستعدادات 
والت�سمي���م  الفن���ون  كلي���ة  طلب���ة 
ملعر����ش م�ساريع التخ���رج، قام طلبة 
م�رشوع التخ���رج بن�ساط ل منهجي 
�سم���ل جتهي���ز قاع���ة املعر����ش يف 
عم���ادة �سوؤون الطلب���ة، حيث قاموا 
برتكيب املقاط���ع اخل�سبية وطالئها 
بالأل���وان الزاهية يف ب���ادره جميلة 
لنب���ذ ثقافة العي���ب وت�سجيعًا منهم 
لزمالئه���م  بال�سن���وات الوىل على 
العم���ل التطوعي من مب���داً النتماء 

جلامعتهم الم . 
وا�ستم���ل الن�ساط على قي���ام الطلبة 
برتكيب املقاطع اخل�سبية  وما حتتاج 

من اعمال جناره وجتهيزها وطالئها، 
حي���ث قام كل طال���ب بتجهيز ق�سم 
خا�ش ل���ه لعر�ش م����رشوع تخرجه، 
و�س���ادات عل���ى الج���واء روح املودة 
وحت���دث  الطلب���ة،  ب���ن  والتفاع���ل 
ال�ست���اذ ف���وؤاد خ�ساون���ة املحا����رش 
بكلية الفنون والت�سميم عن اهمية 
هذه الأن�سطة وارتباط طالب الفنون 
دائم���ا بعمل���ه الفن���ي ملا يتمت���ع بها 
طالب الفنون من اح�سا�ش و�سخ�سيه 
مبدع���ه متيزه عن غ���ريه، وان مثل 
ه���ذه الأن�سط���ة ج���زء طبيع���ي م���ن 
الر�سالة املوكلة لطلبة الفنون نقلها 
للمجتم���ع وه���ي نبذ ثقاف���ة العيب، 

التطوع���ي واجلماعي،  العمل  وروح 
وقال الطالب رعد الزبن ع�سو اإحتاد 
الطلبة ع���ن كلية الفنون والت�سميم 
اأن اأبناء كّلية الفنون يخلقون اأجواء 
التفاعل وح���ب الإجناز حيثما حّلوا، 
نظ���ًرا لقيامهم بكل اعمال التجهيز 
عل���ى اإختالفه���ا و�سعوبته���ا، رغم 
اأن الغالبية ال�ساحق���ة من امل�ساركن 
يف املعر����ش ه���م طالب���ات، اإل اأن 
روح التح���ّدي ل���دى ط���الب الفنون 
والت�سمي���م ل تعرف حدوًدا اأمامها،.

يذكر بان كلية الفن���ون والت�سميم 
تق���وم كل ف�سل بن�ساط مماثل لعر�ش 

م�ساريع طلبتها. 

ن�شاطات ال منهجية لطلبة الفنون والت�شميم 
ا�شتعدادًا ملعر�ص "م�شاريع التخرج" 
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انشطة وفعاليات

اأخبار اجلامعة -  �سمن �سعي اجلامعة 
الأردني���ة اإىل التح���ول نح���و العاملية 
ال����رشاكات م���ع  م���ن خ���الل عق���د 
املوؤ�س�س���ات العاملي���ة وجتذير العالقة 
بن القطاع���ن العام واخلا�ش، افتتح 
رئي�سه���ا الدكتور اخلي���ف الطراونة 
خمتر �سام�سوجن التعليمي يف كلية 
امللك عب���د اهلل الث���اين لتكنولوجيا 

املعلومات.
وقال الطراونة خ���الل الفتتاح: »اإن 
اجلامع���ة ت�س���ع يف �سل���م اأولوياته���ا 
تعمي���ق ال�رشاكة بن القطاعن العام 
واخلا����ش يف جمال البح���ث العلمي 
والتعلي���م، وتفعي���ل تل���ك العالق���ة 
الإيجابي���ة وتوثي���ق عراها«،م�سي���دا 
بعدد م���ن التج���ارب الت���ي خا�ستها 
اجلامع���ة مثل قاعات كلي���ة ال�سيدلة 
م�سن���ع  ل���كل  دكت���ور  م����رشوع  و 

وم�رشوع حا�سنات العمال.
وا�ستم���ل املخت���ر بح�س���ب رئي����ش 
�رشك���ة �سام�س���وجن لالإلكرتوني���ات 
ملنطق���ة ال����رشق الأو�س���ط و�سم���ال 
اإفريقي���ا م�س���رت هونغ، عل���ى )41( 
»جه���از حا�س���وب حمم���ول« و )30( 
الطلب���ة  لتعلي���م  »لوح���ي«،  جه���از 
عل���ى تطوير التطبيق���ات والرامج 

للهواتف الذكية.
بدوره ق���ال عميد الكلي���ة الدكتور 
حممد قطاونة: »اإن املختر �سي�سهم 
ب�س���كل فاع���ل يف تطوي���ر العملية 
التدري�سية يف املجالت ذات العالقة 
م�ست���وى  اىل  بالطلب���ة  للو�س���ول 
يوؤهلهم للمناف�س���ة يف �سوق العمل 

املحلي والعاملي«.

واأه���اب الطراون���ة بالقط���اع اخلا�ش 
البحثي���ة وخلق  لدع���م امل�رشوعات 
املوؤ�س�س���ات  م���ع  حقيقي���ة  عالق���ة 
التعليمية ودعم جهود توفري فر�ش 
التدريب للطلبة ملا ي�سهم يف تنمية 

املجتمع وازدهاره.

افتتاح خمترب �شام�شوجن التعليمي لتطبيقات 
الهواتف الذكية

اىل ذل���ك افتتح نائب رئي�ش اجلامعة 
الردنية ل�س���وؤون الكليات الن�سانية 
الدكتور هاين ال�سمور خمتر اللغة 
الكوري���ة يف كلية اللغ���ات الأجنبية 
واملقام بدعم م���ن ال�سفارة الكورية 

لدعم برامج تعليم اللغة.
وتكمن اأهمية املختر باعتباره اأداة 
مهمة لتمك���ن الطلبة الدار�سن للغة 
الكورية من زيادة مهاراتهم اللغوية 
يف هذه اللغة التي تعتر من اللغات 

احلية على امل�ستوى العاملي.
واأ�سار ال�سمور خالل حفل الفتتاح 
اإىل اأن تعلي���م اللغ���ات الأجنبية يف 
اجلامعة هي نافذة تطل منها اجلامعة 
عل���ى الع���امل اخلارج���ي موؤك���دا اأن 
اللغات ه���ي التي تفتح اآفاق التعرف 
والإط���الع عل���ى تقالي���د وثقاف���ات 

ال�سعوب املختلفة.
 واأ�س���اد ال�سمور بعالق���ات التعاون 
القائم���ة ب���ن الأردن وكوريا ودعم 
ال�سف���ارة الكوري���ة بعم���ان برامج 
تعليم اللغة الكورية لطلبة اجلامعة.

وثم���ن ال�سفري الك���وري �سن هون 
�سوك اجله���ود التي بذلته���ا اجلامعة 
لالإ�سهام يف تطوير عالقات ال�سداقة 

بن الأردن وكوريا.

الأردني���ة  العالق���ات  اأن  واأ�س���اف 
الكوري���ة قد قطع���ت �سوط���ا مهما 
التعليمي���ة  امليادي���ن  يف  خ�سو�س���ا 

والتجارية.
و�سلطت عمي���دة الكلي���ة الدكتورة 
زهرة عو����ش ال�سوء عل���ى املختر 
الوكال���ة  م���ن  بدع���م  اأجن���ز  ال���ذي 
الكورية للتع���اون الدويل وال�سفارة 
الكورية يف عم���ان و�رشكة األ جي 

لالإلكرتونيات.

 واأ�ساف���ت اأن املخت���ر ي�سم متحفا 
عل���ى  ي�ستم���ل  الك���وري  لل���رتاث 
معلومات مهمة حول عادات وتقاليد 
وثقافات ال�سعب الك���وري ال�سديق، 
اإ�ساف���ة اإىل مناذج من الأزياء الكورية 
واملن�س���ورات التي تتعل���ق باحل�سارة 

الكورية خالل حقب خمتلفة.

 واأ�سارت عو����ش اإىل اأن النية تتجه 
لدى الكلية للتو�سع يف اإن�ساء برامج 
الآ�سيوي���ة لفت���ة  اللغ���ات  لتعلي���م 
يف ه���ذا ال�سدد اإىل اإج���راء درا�سات 
للتو�س���ع يف اإن�ساء برام���ج درا�سات 
علي���ا يف برام���ج اللغ���ات الأجنبية 

البالغ  عددها )9( برامج .

... وخمترب للغة الكورية لدعم الربامج التعليمية
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كلية الطب تنظم ا�شبوعا طبيا
على دورها الفاعل يف توجيه الطلبة اإىل املفيد من الن�شاطات

اخب���ار الردنية - نظمت كلية الطب 
يف اجلامع���ة الردني���ة ا�سبوعا طبيا 
�سم���ن ن�ساطاتها يف خدم���ة املجتمع 
املحل���ي ا�ستم���ل عل���ى جمموعة من 
التثقيفية  واملحا����رشات  احلم���الت 

وامل�سابقات العلمية 

وا�ستملت فعالي���ات ال�سبوع الطبي 
يف يومه���ا الول عل���ى حما�رشات 
تثقيفي���ة توعوية ح���ول »التدخن« 
وا����رشاره وكيفي���ة الإق���الع عن���ه 
وفوائد الإقالع ع���ن التدخن، واأهم 
الأمرا�ش املرتبطة بالتدخن والناجتة 
عنه قدمها الدكتور ما�سي اجلغبري، 

ا�سافة اىل عدد من املحا�رشات حول 
الك�سف املبكر عن ال�رشطان قدمها 
الدكت���ور جم���ال م�سع���د، ف�سال عن 
تقدمي ا�ست�س���ارات طبية جمانية يف 
الباطنية،  طب الأ�رشة، والأمرا����ش 

وطب الأطفال، واجلراحة العامة.

واأقي���م يف الي���وم الث���اين  معر����ش 
طبي، وفق���رة بعنوان »ب�سمة وطن« 
وهي حمل���ة تثقيفية توعوية تهدف 
اىل ن����رش الوع���ي ال�سح���ي قدمه���ا 
طلب���ة الكلية، رافقه���ا جمموعة من 
حما����رشات علمي���ة ح���ول »ارتفاع 
و«مطع���وم  ال�رشي���اين«،  ال�سغ���ط 

الرحم«، وا�ست�سارات  �رشطان عنق 
طبي���ة جمانية للجراح���ة والن�سائية، 
بال�سافة اىل م�سابقات طبية ما بن 
طلبة الكلية وتكرمي الفائزين فيها، 

واقامت الكلية يوما طبيا جمانيا يف 
بل���دة احل�سيني���ة يف حمافظة معان 
�سمن فعاليات اليوم الثالث ومعر�سا 
طبي���ا لل����رشكات الطبي���ة امل�ساركة 
يحتوي على مع���دات واجهزة طبية 
لفح����ش ال�سكري وال�سغ���ط  وادوية 
وكت���ب طبي���ة واجه���زة حوا�سي���ب 

حممولة.
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و�سمن فعاليات الأ�سبوع الطبي اقام 
احتاد طلب���ة الكلي���ة امل�سابقة الطبية 
الثانية فاز فيها فريق كابلن املكون 
م���ن الطلبة اأ�سيد ال�سقا وحممد اإيا�ش 

القو�ش، ومهند نبابتة.

�سارك فيها ثماني���ة فرق تكون كل 
فريق من ثالثة طلبة من طلبة املرحلة 
الرابعة واخلام�سة  لل�سن���ة  ال�رشيرية 
وال�ساد�سة وق�سمت امل�سابقة اىل اأربع 
مراحل هي مرحلة احلالت املر�سية 
املف�سل���ة ومرحل���ة ال�س���ور ومرحلة 
التعريف���ات الطبية ومرحلة الأ�سئلة 

ال�رشيعة.
وتكون���ت من جمموعة م���ن ال�سئلة 
ودقي���ق  حمك���م  ب�س���كل  و�سع���ت 
م���ن قب���ل جلن���ة م���ن الخت�سا�سين 
الأردني���ة  اجلامع���ة  م�ست�سف���ى  يف 
امللكية، و�سملت  الطبي���ة  واخلدمات 
خمتل���ف اجلوان���ب الطبي���ة وخا�سة 

الأمرا�ش الباطنية.
مبحا����رشة  الفعالي���ات  واختتم���ت 
كام���ل  الدكت���ور  القاه���ا  تذكاري���ة 
العجل���وين ح���ول ذكري���ات تاأ�سي�ش 

الكلية.
وقالت نائب الرئي�ش ل�سوؤون الكليات 
ال�سحية وامل�ست�سفى الدكتورة ملي�ش 
رج���ب »اإن كلية الط���ب يف اجلامعة 
رائدة دوما يف الن�ساطات التفاعلية 
مع الطلبة واأع�س���اء هيئة التدري�ش، 
وهذه امل�سابقة ه���ي جناح يفتخر به، 
لكون���ه نتاج فكري وعلمي وابداعي 

وتكنولوجي لطلبة الكلية«.
يف  الط���ب  كلي���ة  عمي���د  واأ�س���ار 
الدكت���ور عزم���ي حمافظ���ة اىل ان 
ه���ذه الن�ساطات ته���دف اىل حتفيز 
التفكري اخل���الق لدى طلب���ة الكلية 

وتعزيز التناف�ش اليجابي بينهم.
 واأ�س���اف اأن الكلية داأبت على اقامة 
الفعالي���ات املختلف���ة تاأكيدا لدورها 
اإىل  الطلب���ة  توجي���ه  يف  الفاع���ل 
املفي���د م���ن الن�ساطات الت���ي تر�سخ 
املعلومة الطبية يف اأذهان امل�ساركن 

واحل�سور على حد �سواء.

احتاد طلبة كلية الطب ينظمون م�شابقتهم الطبية الثانية

ويف ختام فعاليات ال�سبوع العلمي 
كرم رئي�ش اجلامعة الردنية الدكتور 
اخلي���ف الطراون���ة ال���رواد الوائ���ل 
م���ن ا�ساتذة كلية الط���ب يف اجلامعة 

كلية الطب تكرم نخبة من روادها االأوائل

عقب حما����رشة ا�ستذكارية القاها 
الدكت���ور كامل العجل���وين بعنوان 

»ذكريات التا�سي�ش«.
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اأخب���ار الأردنية - اقام ق�سم التخدير 
والعناي���ة احلثيثة يف كلية الطب يف 
اجلامعة الردنية يومه العلمي الرابع 
اإىل جان���ب اليوم العلم���ي الع�رشين 
للجمعي���ة الردنية لأطب���اء التخدير 

والعناية احلثيثة ومعاجلة الأمل.

وق���ال عميد كلية الطب يف اجلامعة 
الأردني���ة الدكت���ور عزمي حمافظة 
راع���ي  اجلامع���ة  رئي����ش  من���دوب 
احلفل »اإن اإقام���ة اليوم العلمي الذي 
جاء بعن���وان« التعامل م���ع التنبيب 
الرغام���ي يف احل���الت ال�سعب���ة يف 
العملي���ات الطبية املختلفة« يكت�سب 
اأهمي���ة من خ���الل عر����ش احدث ما 

تو�سل اإليه العلم يف هذا املجال«.

ال���ذي  واأ�س���اد حمافظ���ة باحل�س���ور 
�سم���ل خمتل���ف املوؤ�س�س���ات الطبية 
كاخلدم���ات الطبية امللكي���ة ووزارة 
ال�سحة والقط���اع اخلا�ش وم�ست�سفى 
املل���ك املوؤ�س����ش اإىل جان���ب اجلامعة 
الأردني���ة وجمموعة م���ن طلبة كلية 

الطب.

من جانبه اأ�س���اد رئي�ش جمعية اأطباء 
التخدي���ر والعناي���ة احلثيثة ومعاجلة 
من���ري  الدكت���ور  الأردني���ة  الأمل 
�سواقفة بالأيام العلمية التي تعقدها 
كلي���ة الط���ب وم�ست�سف���ى اجلامع���ة 
وذلك ل�سموله���ا على اجلانب العملي 
التطبيق���ي، موؤكدا اأهمي���ة التعاون 
املختلف���ة  اجله���ات  ب���ن  امل�س���رتك 

للو�سول اإىل الأهداف املرجوة.

واألقى رئي�ش ق�سم التخدير يف كلية 
الطب الدكتور اإ�سالم م�ساد كلمة قال 
فيها » اإن ما كان مقبوًل فيما م�سى 
من م�ساكل طبي���ة تنتج عن التخدير 
الرغام���ي مل  بالتنبي���ب  واخلا�س���ة 
يع���د مقب���ول حالي���ا نظ���راً للتطور 
العلم���ي احلا�س���ل اإىل جان���ب التقدم 

التكنولوجي«.
و�سكر م�ساد رئا�سة اجلامعة وعمادة 
كلي���ة الط���ب والأطب���اء احل�سور من 
الطبي���ة، واأ�س���اد  القط���اع  خمتل���ف 
العلمي  للي���وم  الداعمة  بال����رشكات 
ال���ذي تزام���ن مع الذك���رى اخلم�سن 

لتاأ�سي�ش اجلامعة.

وا�ستم���ل الي���وم العلم���ي يف الفرتة 
ال�سباحي���ة على حما����رشات قدمها 
الأردن ودول عربي���ة   م���ن  خ���راء 
تناولت اأحدث ما تو�س���ل اإليه العلم 

يف مو�سوع التنبيب الرغامي.

وعقدت ور�سة عمل تطبيقية عملية 
لأجهزة حديث���ة للتعامل مع احلالت 
ال�سعب���ة يف التنبي���ب الرغامي يف 
مركز امله���ارات ال�رشيرية يف كلية 
الط���ب، ح�رشه���ا )28( طبيب���ا م���ن 

خمتلف القطاعات الطبية.

خاطب���ت  ق���د  اجلامع���ة  اأن  يذك���ر 
لعتم���اد  الأردين  الطب���ي  املجل����ش 
�ساع���ات اليوم العلمي وور�سة العمل 
التطبيقي���ة �سم���ن التعلي���م الطبي 
امل�ستم���ر )CME(، هذا و�سي�سارك 
ق�س���م التخدير يف اجلامع���ة باملوؤمتر 
الع���ام للتخدير الذي �ستعقده جمعية 
اأطب���اء التخدي���ر والعناي���ة احلثيث���ة 
ومعاجل���ة الأمل الأردني���ة يف اأيلول 

املقبل. 

خرباء يناق�شون كيفية التعامل مع 
التنبيب الرغامي يف احلاالت ال�شعبة

يف اليوم العلمي لق�شم التخدير والعناية احلثيثة 
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اأخب���ار الأردني���ة - �سم���ن ن�ساطات 
يف  الأردني���ة  اجلامع���ة  م�ست�سف���ى 
ومناط���ق  املحل���ي  املجتم���ع  خدم���ة 
جيوب الفقر واملناط���ق النائية اأقام 
امل�ست�سف���ى يومًا طبي���ًا تطوعيًا يف 
الزراعي���ة  البح���وث  مق���ر حمط���ة 
التابع���ة لكلية الزراع���ة يف منطقة 

الأغوار الو�سطى

و�سارك يف اليوم الطبي طاقم �سم 
)38( م�ساركًا بينهم اأطباء وممر�سون 
و�سيادلة ومتطوعون من امل�ست�سفى، 
وق���د مت معاجل���ة )300( مري����ش م���ن 
دي���ر ع���ال، ودامي���ا،  ق���رى  اأه���ايل 
ومعّدي، وال�سواحل���ة، واملاّلحة، وتلة 
الرم���ل، وقدم امل�ست�سف���ى جمموعة 
من العالجات والأدوية فيما ا�ستملت 
الفعاليات على حما�رشات توعوية 
واحلمي���ات  التغذي���ة  موا�سي���ع  يف 
والر�ساع���ة الطبيعي���ة و�سح���ة الم 
املحافظ���ة عل���ى  والطف���ل، وط���رق 

الأ�سنان .
اجلامع���ة  م�ست�سف���ى  مدي���ر  وق���ال 
الأردني���ة ال�ساب���ق الدكت���ور جمل���ي 
الي���وم  ه���ذا  اإقام���ة  »اإن  حمي���الن 
الطب���ي يف غ���ور الأردن الأو�س���ط 
وال���ذي يعت���ر خامت���ة ل�سل�سل���ة من 
الأيام الطبي���ة التطوعية التي نفّذها 
امل�ست�سف���ى للعام 2012  تاأتي ان�سجامًا 
م���ع  �سيا�س���ة امل�ست�سف���ى يف خدمة 
املجتم���ع املحلي وتو�سي���ل اخلدمات 
العالجي���ة والإر�سادية ملناطق جيوب 
الفق���ر يف خمتلف مناط���ق اململكة، 
كم���ا انه يق���ام مبنا�سب���ة عزيزة هي 
احتف���الت اجلامع���ة الأردنية بالعيد 
اخلم�س���ن لتاأ�سي�سه���ا،  وبتوجيهات 
من رئي�ش اجلامع���ة الدكتور اخليف 
الطراون���ة  الداعي���ة خلدم���ة املجتمع 
املحل���ي، و�سم���ن ر�سال���ة امل�ست�سفى 
القائمة على دع���م العمل التطوعي 
وغر�س���ه يف نفو����ش العامل���ن يف 
امل�ست�سف���ى �سواء اأكان���وا من اجل�سم 

الطب���ي اأم الإداري اأو التمري�س���ي مبا 
يخدم مناطق جيوب الفقر واملناطق 
النائي���ة يف الوط���ن م���ن �سماله اإىل 

جنوبه«.
واأ�سار حمي���الن اإىل اهتمام اجلامعة 
بتلّم����ش  وم�ست�سفاه���ا  الأردني���ة 
الأردين  املجتمع  احتياجات مناط���ق 
كاف���ة وذات الحتياج���ات اخلا�س���ة 
حتدي���داً من املناط���ق النائية واملناطق 
الفقرية تّيمنًا بالتوجيهات والروؤى 
امللكي���ة ال�سامي���ة املتعلق���ة بتق���دمي 
املج���الت  يف  الالزم���ة  اخلدم���ات 
والجتماعية  والتوعوي���ة  ال�سحي���ة 
ملناطق جيوب الفقر وحت�سن نوعّية 
اخلدمات ال�سحية املقدمة للمواطنن 
م���ن خ���الل م�ساعدته���م مب���ا متتلكه 
موؤ�س�سات الوط���ن وم�ست�سفياته من 
معطيات وكف���اءات توّظف ملواجهة 
التحدي���ات التي تعرت����ش املواطنن 
خا�سة تل���ك املت�سلة بقطاعي ال�سحة 

والتعليم.
  وق���د عمل امل�ست�سفى يف هذا اليوم 
الطبي التطوع���ي على دعم املنطقة 
بفري���ق طب���ي ومتري�س���ي متكام���ل 
�سم���ل كافة التخ�س�سات الطبية التي 
يحتاجه���ا املر�س���ى م���ن تخ�س�س���ات 
طب الأطف���ال والن�سائي���ة والتوليد 
واملفا�س���ل  والعظ���ام  والباطني���ة 
واجلراح���ة العام���ة والأن���ف والأذن 
واحلنجرة والعي���ون وطب الأ�سنان 

بدع���م من كلي���ة ط���ب الأ�سنان يف 
اجلامعة.

وق���د متت معاين���ة ومعاجلة اأكرث من 
)300(  حال���ة مر�سي���ة بالإ�سافة اإىل 
الطبية  امل�س���ورة والن�سائ���ح  تق���دمي 
لالمهات والطفال وتقدمي الثثقيف 
ال�سحي ال���الزم لأهايل املنطقة حول 
ال�سارية واملعدية والك�سف  الأمرا�ش 
املبك���ر ع���ن �رشطان الث���دي و�سبل 
الوقاية والعالج  من بع�ش الأمرا�ش، 
كم���ا وزع���ت الن����رشات التثقيفية 
واملجالت التي ت�سدر عن امل�ست�سفى 
وتتن���اول موا�سيع احلميات الغذائية 

وال�سمنة وطرق منع العدوى.
البح���وث  حمط���ة  مدي���ر  وع���ّر 
الزراعي���ة املهند����ش ف���وزي علّيان 
با�س���م اإدارة املحط���ة واأهايل املنطقة 
عن �سكره���م وتقديره���م لكل من 
اإدارتي اجلامعة الأردنية وامل�ست�سفى 
على جهود الفريق امل�سارك يف اليوم 
الطبي مثمنًا الدع���م الذي مت تقدميه 
�س���واء يف جمال معاجل���ة املر�سى اأو 
يف املج���ال التثقيفي، لفت���ًا اإىل اأن 
حمط���ة البحوث الزراعية هي اإحدى 
املراف���ق الرئي�س��ي��ة لكلي���ة الزراعة 
يف اجلامع���ة الأردني���ة وه���ي تق���دم 
خدماته���ا يف منطقة غ���ور الأردن 
التدري����ش  خدم���ات  جم���الت  يف 
والتدري���ب والبح���ث العلمي وخدمة 
املجتم���ع  وتق���دمي خدم���ات الإنت���اج 

احليواين والنب��������اتي.
 

يوم طبي تطوعي يف االأغوار الو�شطى 
م�شت�شفى اجلامعة يعالج )300( مري�ص
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انطلقت من م�شت�شفى اجلامعة 
حملة "يا اأخي اأنا هيك"...
 لدعم ال�شحة النف�شية

ن�شاط طالبي بعنوان
 "لي�ص �شيدلة"

�سناء ال�سم���ادي –  اأطلق طلبة ق�سم العالج الوظيفي 
يف كلي���ة عل���وم التاأهيل يف اجلامع���ة الردنية حملة 

بعنوان »يا اأخي اأنا هيك« لدعم ال�سحة النف�سية .

ووفق���ًا لعمي���د كلي���ة عل���وم التاأهيل الدكت���ور زياد 
احلوام���دة ج���اءت احلمل���ة به���دف التوعي���ة بال�سحة 
النف�سي���ة والمرا����ش النف�سية ال�سائع���ة، والتعريف 
باه���م المرا����ش النف�سي���ة كالكتئ���اب، والف�س���ام، 
واأمرا����ش التوت���ر، وال����رشه الع�سب���ي، والو�سوا����ش 
القه���ري، وفقدان ال�سهي���ة الع�سبي���ة، والتعامل مع 
امل�ساب���ن بتل���ك المرا����ش ودجممهم ب�س���كل يخدم 

املجتمع.

واأ�ساف احلوامدة ان احلملة ت�ستهدف الأ�سخا�ش ذوي 
ال�سطراب���ات النف�سية واهاليه���م، والكوادر الطبية 
يف امل�ست�سفى، وطلبة اجلامعة واملجتمع املحلي ب�سكل 

عام.

وتخلل احلملة عر�ش م�رشح���ي مل�رشحية »�سد ورد« 
تناول���ت موا�سيع ال�سحة النف�سي���ة قدمها اع�ساء من 
جمعية »خطوتنا« خلدمات ال�سحة النف�سية وم�سابات 

تعافننْ من امرا�ش نف�سية. 
وعل���ى هام�ش احلمل���ة مت تكرمي امل�سارك���ن من اطباء 
م�ست�سفى اجلامع���ة ، وا�ساتذة ق�سم العالج الوظيفي، 
وع���دد من الطلب���ة املتطوعن، وبع����ش املراجعن من 

امل�سابن بتلك المرا�ش .

ي�س���ار اىل ان احلمل���ة تاأتي بدعم م���ن جمعية الطب 
النف�سي، وجمعي���ة »خطوتنا«،واملركز الردين للطب 

ال�سيني .  

�سن���اء ال�سمادي - نظمت كلي���ة ال�سيدلة يف اجلامعة 
الردني���ة يف مدرج بهجت التله���وين ن�ساطا بعنوان 
"لي����ش �سيدل���ة" لطلب���ة الكلي���ة به���دف تعريفه���م 
بتخ�س�سات الكلية وكيفية الدخول ل�سوق العمل بعد 

تخرجهم.

وا�ستم���ل الن�ساط على فقرات متنوعة وحما�رشات 
تناولت احلديث عن التخ�س�سات التي تدر�سها الكلية، 
القاها كل من الدكتور معت�سم فهمي والدكتورة رنا 
اب���و الذه���ب والدكتورة رن���ا ابو خرجه م���ن الكلية، 
بال�ساف���ة اىل حما����رشة قدمه���ا ولي���د املحروق من 
م�ستودع الدوية ركز فيه���ا احلديث عن كيفية رفد 

�سوق العمل بتخ�س�سات ال�سيدلة.

واختت���م الن�ساط الذي نظمه طلب���ة ال�سنة الثانية من 
الكلية بفق���رة قدمها الطالب �سهيب دراج  من كلية 
الرتبي���ة ركز فيها عل���ى اهمية النج���اح والتخطيط 

للو�سول اىل الهدف من خالل الطموح.

ي�س���ار اىل ان كلية ال�سيدلة الت���ي تا�س�ست عام 1980 
تعت���ر واحدة من املراكز الرائ���دة يف جمال التعليم 
ب�سمع���ة وطني���ة  الأردن، وتتمت���ع  ال�سي���دلين يف 

واإقليمية ممتازة يف البحث و البتكار .

وتدر����ش الكلي���ة بكالوريو�ش يف ال�سيدل���ة ودكتور 
يف ال�سيدل���ة  بال�ساف���ة اىل ثالثة برام���ج للدرا�سات 
العليا هي ماج�ستري ال�سيدلة  ال�رشيرية، وماج�ستري 
العل���وم ال�سيدلنية ودكت���وراه الفل�سف���ة يف العلوم 

ال�سيدلنية.
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فادي���ة العتيبي- اأقامت كلية ال�سيدلة يف اجلامعة الأردنية 
حف���ل اأداء الق�س���م لطلبة الكلية املتوق���ع تخرجهم الف�سل 

احلايل والبالغ عددهم )115 ( طالبا وطالبة .
وع���ر عميد الكلية الدكتور طالل اأبوارجيع يف كلمة له، 
عن فخره واعتزازه بتخريج جيل مت�سلح بالعلم واملعرفة 
من طلبة الكلية التي رفعت �سعار التميز، م�سريا اإىل اأنها 

ثمرة ملا اأ�س�سه امللك احل�سن طيب اهلل ثراه.
وق���ال اأبورجيع: » لق���د اجتهدنا يف بناء جي���ل كما نطمح 
ونريد، واأمتنى من اأبنائنا الطلبة اأن يكون الق�سم والر�سالة 
عنوانا لهم، واأن ي�س���ريوا بالأردن اإىل الأعلى«، لفتا اإىل 
اأن الحتفال بتخريج تلك الكوكبة قد ت�سادف واحتفالت 

اجلامعة بيوبيلها الذهبي. 
واأعرب اأبورجيع عن اأمانيه يف اأن تكون تلك الكوكبة من 
الطلب���ة قد اكت�سبت من العلم م���ا ميكنها من الوقوف على 

اأول الطريق لر�سم خارطة م�ستقبل م�رشق.
وخ���الل احلفل اأدى طلبة الكلية الق�سم بعد اأن تلته عليهم 
الدكت���ور مي���ادة �سح���ادة، موؤكدين على ممار�س���ة مهنتهم 

واملحافظة على �رشها بكل �سدق واأمانة .
م���ن جانبها تقدمت الطالبة اأم���ان ا�سحاقات احلا�سلة على 
الرتتي���ب الأول على دفعتها بال�سك���ر والعرفان لوالديها 
ولأع�س���اء الهيئ���ة التدري�سية يف الكلي���ة، مثمنة دورهم 

احلقيق���ي يف �سح���ذ عقلها وعقول زمالئه���ا وتنميتها 
بالعلم حتى وثبت اأوىل خطوات طريق النجاح.

يف حن رك���ز الطلبة اخلريجون ب���راءة ح�سن وجمدي 
العجل���وين وروان عثم���ان يف كلماتهم على العرتاف 
بجميل كل من �ساندهم و�ساعدهم يف �سنن درا�ستهم، 
قاطعن العه���د على حمل راية العلم الذي نهلوا منه يف 
كليته���م واأن يكونوا على قدر امل�سوؤولي���ة التي اأوكلت 
له���م، حت���ى ي�سار له���م بالبن���ان، ومهدين ه���ذا النجاح 
لذويهم واأ�ساتذتهم، ومعلن���ن بداية اجلد والجتهاد لرد 

اجلميل.
 وت�سم���ن احلفل فقرات متنوع���ة، ا�ستملت على عر�ش 
ل�س���ور اخلريج���ن واأبرز اللقط���ات الت���ي ا�ستوقفتهم 
خ���الل م�سريته���م العلمي���ة يف الكلية، و����رشد ق�س�سي 
يحكي م�سوار رحلة العل���م يف كلية ال�سيدلة منذ ال�سنة 
الأوىل وحتى ال�سنة اخلام�سة، متطرقا للمواد التدري�سية 
والأ�سات���ذة اأع�ساء الهيئة التدري�سية وعالقة الطلبة بهم 

باأ�سلوب ل يخلو من الطرافة والكوميديا.
ويف نهاية احلفل الذي اأقيم يف مدرج احل�سن يف عمادة 
�س���وؤون الطلبة باجلامعة وبح�سور جمع غفري من اأهايل 
الطلبة قدم الدكتور ابورجيع الهدايا على الطلبة املتوقع 

تخرجهم مهنئا اإياهم.

خريجو �شيدلة "االأردنية" يوؤدون ق�شم املهنة
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بدء �شل�شلة فعاليات "ف�شاءات ثقافية" 

Google Tech Talk
اأخب���ار الأردني���ة –  نظ���م فريق �سف���راء Google يف 
اجلامعة الأردنية فعالية »Google Tech Talk« حول 
تطبيق���ات نظام الت�سغيل اآندرويد، يف رحاب كلية امللك 

عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا املعلومات.
وق���دم مدير منتجات جوجل يف ال����رشق الأو�سط عمار 
ابراهي���م ايجازا حول اأح���دث تطبيقات جوجل  العربية 
على الهواتف الذكية التي تعم���ل بنظام ت�سغيل اندرويد 
مث���ل تطبيقات اخلرائط ونظام حتديد املواقع  التي تعمل 
عل���ى متيي���ز ال�سوت باللغ���ة العربية اإ�ساف���ة اإىل تطبيق 
للرتجمة الفورية من العربية اإىل الإجنليزية و بالعك�ش. 
�سل���ط ابراهيم ال�س���وء على املهارات الت���ي ينبغي على 
ط���الب تكنولوجيا املعلوم���ات اكت�سابه���ا ليتمكنوا من 

تطوير منتجات ناجحة وجاذبة للم�ستخدمن. 
بدوره���ا اأكدت م�ساعد عميد كلية امللك عبد اهلل الثاين 
لتكنولوجي���ا املعلومات الدكتورة �رشين���از احلاج بدار 
اهمي���ة هذا النوع م���ن الن�ساطات التي م���ن �ساأنها اإطالع 
الطلب���ة على اأح���دث امل�ستج���دات التكنولوجية، و�سقل 
مهاراته���م واإثراء خراتهم م�سيدة بدعم �رشكة جوجل 
لالأن�سط���ة الطالبية وحر�سه���ا الدائم عل���ى التوا�سل مع 

املوؤ�س�سات الأكادميية يف خمتلف اأنحاء العامل. 
و وتن���اول �سف���راء جوج���ل وم���ن خالل عر����ش تقدميي 
مب���ادرة تعريب املحت���وى اللك���رتوين الت���ي اأطلقتها 
�رشك���ة جوجل م���ن اأجل زي���ادة كمية املحت���وى العربي 

عل���ى ال�سبك���ة العنكبوتي���ة. وحتدث �سف���ري جوجل يف 
جامعة الريموك بالنيابة ع���ن جمموعة مطوري جوجل 
 ، )Google Development Group( يف الأردن
الطالب حممد علي ع���ن اأن�سطة املجموعة ودعا املهتمن 
بالرجمة، وبتطبيقات جوجل على وجه اخل�سو�ش، اإىل 

الن�سمام اإىل هذه املجموعة.
 اىل ذل���ك اأدى الطالب���ان حممد عل���ي و�سعيد عو�ش من 
اجلامعة الردنية فقرات ترفيهية خالل الفعالية ا�ستملت 

على عر�ش كوميدي وفقرة األعاب خفة.
وي�سار اىل اأن فريق  �سفراء جوجل يف اجلامعة الأردنية 
ي�سم  الطلبة : ) اأحمد عياد ، واأ�سيل بدران، واأن�ش قعدان 
، واآي���ات الوريكات ، واآلء ال����رشوف ، واأريج اأحمد،وتال 
تي�س���ري ، وروان ال�سطري ، ووعد جر ، وجمد جريل، 

و�رشوق الع�ساف(.

اأخب���ار الردنية - انطلقت يف رح���اب اجلامعة الأردنية 
وحتدي���دا من �ساح���ة برج ال�ساع���ة اوىل حلق���ات �سل�سلة 
»ف�س���اءات ثقافي���ة« الت���ي تعقده���ا �سعب���ة الن�ساط���ات 
وال�س���دارات الثقافي���ة يف وح���دة الع���الم والعالقات 
العام���ة والثقافي���ة يف اجلامعة، �سمن ن�ساط���ات الف�سل 

الثاين.
وجاء ف�ساء ال�سعر ليجم���ع حوله الطلبة واملاره من زوار 
اجلامع���ة، يقف���ون م�ستمع���ن اىل ق�سائ���د ومقطوعات 
�سعرية تراوحت بن العامودية والتفعيلة وق�سيدة النرث، 
تغنى بع�سها بالوطن واملحبوبة، وبع�سها جاءت وجدانية 

حتاكي ق�سايا ان�سانية عامة .
�س���ارك يف الف�ساء ال�سعري جمموعة م���ن ال�سعراء هم 
:اإيه���اب ال�سلب���ي، �سعيد يعقوب، ون�س���ال برقان، واأمن 
الربيع، واإمي���ان عبدالهادي، وغ�س���ان تهتموين، ون�سال 

القا�سم.
وقال���ت الدكتورة هيا حوراين امل�رشف���ة على الن�ساط » 
اأننا ا�ستطعنا من خالل هذه ال�سل�سة الثقافية من التفاعل 

م���ع الطلبة وتكوين جمه���ور ثابت بينه���م، و�سنخ�س�ش 
يف الفرتة القادمة اأياما لف�س���اء امل�رشح واأخرى للر�سم 
وثالث���ة للمو�سيقى لتلبي���ة الذائقة الفني���ة لدى جمهور 

الطلبة واملتابعن«.
واأ�ساف���ت احل���وراين اأن �سل�سة »ف�س���اءات ثقافية« متثل 
ن�ساط���ًا دوريًا يعقد يف �سوارع اجلامع���ة و�ساحاتها بغية 
الو�سول اىل الطلبة يف �ساعات فراغهم ل�سغالها بحالة 
ادبية وثقافية تناأى بهم عن مظاهر العنف الذي يولدها 
الفراغ الفكري والذهني، فجاءت هذه الف�ساءات و�سيلة 
م���ن و�سائل اجلامعة يف التخفيف م���ن احلدة والحتقان 

لدى الطلبة.
اجلمي���ل  ال�سع���ر  �سم���اع  اإن  اإىل  احل���وراين  واأ�س���ارت 
واملو�سيق���ى العذبة، وم�ساهدة لوحات مب�ستوى فني عال 
م���ن �ساأنه اأن يه���ذب النفو�ش ويهدئ م���ن حالة النفعال 
التي يت�سم بها بع�ش الطلبة، فكان املكان مفتوحا متاحا 
للجمي���ع ليعك����ش روؤيتن���ا يف النفتاح وع���دم النغالق، 
وتتع���دد الف�ساءات لت�سمل الر�س���م وامل�رشح واملو�سيقى 

والت�سوير.

يف مبادرة جديدة لوحدة االعالم والعالقات العامة والثقافية
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»طلبة الهند�شة« ي�شاركون يف املوؤمتر العاملي 
)66( ملنظمة »االيا�شتا«

اإبراهي���م ذي���اب- �سارك���ت اجلامعة 
الأردني���ة ممثل���ة مبكت���ب التدري���ب 
يف كلي���ة الهند�س���ة والتكنولوجي���ا 
موؤخراً يف املوؤمت���ر ال�ساد�ش وال�ستن 
للمنظم���ة العاملي���ة لتب���ادل الطلب���ة 
للخ���رات الفني���ة )ايا�ست���ا( ال���ذي 
عق���د يف مدينة بلفا�س���ت – اإيرلندا 

ال�سمالية - اململكة املتحدة.

وج���اء املوؤمت���ر ال���ذي �سارك���ت فيه 
)85( دولة من خمتل���ف اأنحاء العامل 
بهدف تبادل عرو�ش التدريب لطلبة 

اجلامعات يف تلك الدول 

  وقال م�ساع���د عميد كلية الهند�سة 
و�سوؤون  للتدري���ب  والتكنولوجي���ا 
الطلب���ة والأمن الع���ام للمنظمة يف 
الزغ���ول  م����رش  الدكت���ور  الأردن 
ممث���ل الردن يف املوؤمت���ر »اإن اأهمية 
امل�ساركة الأردني���ة يف املوؤمتر تكمن 
يف تعزي���ز التواج���د عل���ى ال�ساح���ة 
التدريب  العاملية، وتوف���ري عرو�ش 
يف  الأع�س���اء  ال���دول  م���ع  للطلب���ة 

املنظم���ة، وا�ستفاد من هذه العرو�ش 
خالل ال�سن���وات املا�سية ما يزيد عن 

)1200( من الطلبة الأردنين«.

واأ�ساف الزغول  » متكن وفد اجلامعة 
م���ن مبادلة ع���دد مميز م���ن عرو�ش 
التدري���ب ت�سمل كاف���ة التخ�س�سات 
الهند�سي���ة التي تدر����ش يف الأردن، 
عل���ى اأن يت���م عر�سها عل���ى الطلبة 
خ���الل الأ�سابيع القليلة القادمة ليتم 
الختيار بينهم اعتم���اداً على اأ�س�ش 
التميز والكفاءة  وتعليمات تعتم���د 

ومعايري رفيعة امل�ستوى«.
و�سارك الوفد الأردين يف الحتفالية 
الثقافي���ة الدولية التي اأقيمت �سمن 
فعالي���ات املوؤمت���ر، وقام���وا بتق���دمي 
و�سل���ة م���ن ال���رتاث الأردين حازت 
على اإعج���اب كبري م���ن امل�ساركن، 
واطلع���وا عل���ى العرو����ش الثقافية 
للدول���ة امل�سيف���ة وال���دول الأخ���رى 

امل�ساركة.
وعل���ى هام����ش املوؤمت���ر ق���ّدم مدي���ر 
مناج���م  �رشك���ة  يف  التدري���ب 

امل�ساهم���ة  الأردني���ة  الفو�سف���ات 
املحدودة املهند�ش �سوكت اجلعافرة، 
عر�س���ًا تقدمييًا ع���ن ال�رشكة تناول 
تاريخها وهيكلته���ا ومنتجاتها  فيه 
والرنام���ج التدريب���ي املع���د للطلبة 
وما تقدمه لهم م���ن خدمات الإقامة 
الثقافية،  والن�ساط���ات  واملوا�سالت 
وتعتر ال�رشكة اأحد اأكر الداعمن 

للمنظمة يف الأردن.

وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن املنظم���ة 
الطلب���ة  لتب���ادل  العاملي���ة  العاملي���ة 
للخرات الفنية )ايا�ستا( هي منظمة 
م�ستقل���ة غري ربحي���ة، تاأ�س�ست عام 
لليون�سك���و،  تنظيمي���ًا  تتب���ع   1948
وتعقد موؤمترا �سنوي���ا لتبادل الطلبة 
للخ���رات الفنية، و�سيعق���د املوؤمتر 
يف العام القادم يف الإكوادور،  ويعد 
مكت���ب التدريب يف كلي���ة الهند�سة 
والتكنولوجي���ا يف اجلامعة الأردنية 
املمثل الوحيد للمنظمة يف الأردن.
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اأخب���ار الأردني���ة - ا�ستهل���ت �سعبة 
وح���دة  يف  الثقافي���ة  الن�ساط���ات 
الع���الم والعالقات العامة والثقافية 
ن�ساطاته���ا  الأردني���ة  اجلامع���ة  يف 
للف�س���ل الث���اين با�ستئن���اف برنامج 
ي�ستقط���ب  ال���ذي  مب���دع«  »ع���ودة 
خريجي اجلامعة ممن اأ�سبح لهم �ساأن 
يف الدولة الأردنية يف كافة املجالت 
والقت�سادية  وال�سيا�سي���ة  الأكادميية 

والفنية والأدبية.
وكان �سي���ف الرنام���ج مبدع���ا من 
الأ�ست���اذ  الف�س���اد  مكافح���ة  هيئ���ة 
الدكتور فيا����ش الق�ساة خريج كلية 

احلقوق.
 وع���رف الدكت���ور الق�س���اة بج���ده 
اأهلت���ه  الت���ي  وكفاءت���ه  ومثابرت���ه 
لتقدي���ر اجلامع���ة لتمي���زه بابتعاثه 
لأكم���ال درا�سات���ه العلي���ا يف جامعة 
اأدن���رة والع���ودة اأ�ست���اذا يف كلي���ة 
احلقوق، ليكون اأول اأردين من طلبة 

حق���وق الأردنية يح�س���ل على رتبة 
الأ�ستاذية مبا قدمه من بحوث ر�سينة 

وكتب قيمة.
ب���داأ الدكت���ور الق�س���اة حديث���ه عن 
قبوله يف كلية الهند�سة يف اجلامعة 
الأردني���ة ن���زول عند رغب���ة والده، 
اإل اأن حب���ه للقان���ون والدف���اع عن 
احلق���وق دفع���اه اإىل اأن يلتح���ق يف 
كلي���ة احلقوق الت���ي كان فيها الأول 

بدرجة المتياز.
واأ�سه���ب الق�س���اة يف احلدي���ث عن 
ذكريات���ه يف اجلامع���ة الت���ي كان���ت 
ال�سب���ب يف تعليم���ه اأ�س����ش القيادة 
املجتم���ع  ق�ساي���ا  م���ع  والتفاع���ل 
املختلفة، م�سريا يف الوقت ذاته اإىل 
برنامج »القيادة الواعدة« الذي كانت 
تعق���ده اجلامع���ة �سبي���ال اإىل اإدم���اج 
الطلب���ة يف موؤ�س�سات املجتمع املدين 

واملوؤ�س�سات احلكومية .
ودع���ا الق�س���اة الطلب���ة اإىل تطوي���ر 

قدراته���م وبن���اء �سخ�سياتهم البناء 
الق���ومي ال���ذي يعتم���د عل���ى القراءة 
الآراء  خمتل���ف  عل���ى  والنفت���اح 
ووجهات النظ���ر وعدم النغالق يف 
دائ���رة �سيقة حتجب ال���روؤى والأفق 
الذي يوجه معارفنا وينمي اأفكارنا.

 و�سدد الق�س���اة على �رشورة مت�سك 
الطلب���ة بحقوقه���م والدفاع عنها مبا 
اأوت���وا من �سبل، وجتن���ب الدفاع عن 

الباطل.
ولف���ت الق�ساة النظ���ر اإىل �رشورة 
توظي���ف املع���ارف واخل���رات التي 
يكت�سبه���ا الف���رد يف اأي عمل يقوم 

به.
ويف رده عل���ى �سوؤال ح���ول العالقة 
بن الأ�ست���اذ والطالب ق���ال الق�ساة  
اإن العالقة بينهما تق���وم على اأ�س�ش 
ثالث���ة هي الحرتام املتب���ادل، وعلم 
الأ�ستاذ الكايف والعدالة يف التعامل 

مع الطلبة ل �سيما العالمات.

  

يف برنامج"عودة مبدع"
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اخت���ار  اأن  بع���د  العتيب���ي-  فادي���ة 
ا�س���م » م�ساه���د �سوئي���ة » ملعر�س���ه 
الث���اين والأربعن، افتتح يف مكتبة 
اجلامع���ة الأردني���ة معر����ش ال�سور 
الفوتوغرافية   للفنان عبدالرحيم 
عرجان بح�سور عميد كلية الفنون 
والت�سمي���م يف اجلامع���ة الدكت���ور 

كرام النمري.
وا�ستم���ل املعر�ش الذي اأقامته وحدة 
الإع���الم والعالقات العامة والثقافية 
يف اجلامع���ة، عل���ى من���اذج متع���ددة 
لأعماله، حر�ش من خاللها على ن�رش 
ثقافة ال�س���ورة الب�رشية والرفع من 

قيمتها وجماليتها.
ال�س���ور  الأكرم���ن  اجل���زء  وحم���ل 
الفوتوغرافي���ة يف طيات���ه م�سامن 
اإن�ساني���ة تناولت الواق���ع املرير الذي 
يعي�س���ه اأطف���ال خمي���م الزع���رتي 
لالجئ���ن ال�سورين، والتي �سبق واأن 
عر�سه���ا يف معر�س���ه »اأريد وطني« 
كرام���ة  مهرج���ان  يف  و�سارك���ت 

وحقوق الإن�سان.
وتن���اول اجل���زء املتبقي م���ن ال�سور 
مقتطف���ات م���ن �س���ور �سب���ق واأن 
عر�سه���ا يف كثري من املعار�ش التي 
اأقامه���ا وقد ات�سم���ت بحرفية عالية 
ولغة ب�رشية مده�سة واأناقة مفرطة 
حتدثت عن التاريخ الإ�سالمي وفنون 
العمارة وجماليات الطبيعة واملكان 

والإن�سان.
وقال العرجان اإن اختياره للطفولة 
كم���ادة د�سم���ة ملعظ���م لقطات���ه جاء 
ل�سب���ب اأن الطفل خمل���وق بريء ل 
ميلك ق���رار اختيار املكان الذي يحيا 
ويعي�ش فيه، �س���واء يف بلده الأ�سلي 
 « امل�سي���ف  البل���د  اأو يف  »�سوري���ا« 

الأردن«.
  واأ�ساف العرجان اإن كل ما يحتاجه  
الطفل ه���و الأمان والعي����ش ب�سالم، 
ووج���ب على ال���دول املانح���ة حتمل 
م���ا عليها م���ن التزام���ات وواجبات 

لتحقيق احتياجاته.
ح�رش افتتاح املعر����ش الذي ا�ستمر 
ليومن �سم يف جنباته )16( �سورة 
التقطتها عد�س���ة العرجان ج�سد من 
خالله���ا حكاي���ات جميلة، ع���دد من 
اأع�ساء الهيئة الإداري���ة والتدري�سية 

يف اجلامعة وجمع من الطلبة.
 

على  تطغى  الزعرتي" م�شاهد  "اأطفال 
معر�ص العرجان الفوتوغرايف
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تطلقان عمان  االأردنية" واأزبكية  "ثقافية 
حملة "القراءة حياة"

حمم���د جميل خ����رش- مب�سارك���ة اآلف عناوي���ن الكتب 
اجلدي���دة وامل�ستعملة والإلكرتونية، انطلقت من  امل�سطح 
الأخ����رش يف اجلامع���ة الأردني���ة بتنظي���م م���ن �سعب���ة 
الن�ساط���ات الثقافية يف وحدة العالم والعالقات العامة 
والثقافي���ة اجلول���ة الثاني���ة من حمل���ة »الق���راءة حياة«، 
الهادفة اإىل تعميم فعل القراءة بن النا�ش، خ�سو�سًا بن 

قطاعات طلبة اجلامعات واملدار�ش.

 نائب رئي�ش اجلامعة ل�سوؤون الكليات ال�سحية وامل�ست�سفى 
ت �رشي���ط البدء باملرحلة اجلديدة من  د. ملي�ش رجب ق�سّ
احلملة، الت���ي توافد عدد معقول من الطلبة على عناوين 
كت���ب املعر�ش املرافق لها عل���ى امل�سطح الأخ�رش، هناك 
حيث وّقع الراوئي اإبراهيم ن�رش اهلل اإ�سداراته ملن اختار 

اأحد عناوين كتبه من الطلبة. 

وا�ستم���ل معر����ش الكت���ب امل�ساحب للجول���ة الثانية من 
احلمل���ة الت���ي يتبناها م����رشوع مكتبة اأزبكي���ة عمان، 
وفق من�سقه���ا ح�سن يا�سن، عل���ى اآلف عناوين الكتب 
اجلديدة واملدورة واملن�سورة �سابقًا، باأ�سعار زهيدة، وهو 
م���ا انتهجته الأزبكية، كما يقول يا�سن »خالل م�سريتها، 
بتق���دمي كتاب زهي���د الثمن، ذي قيمة فكري���ة وجمالية 

عاليتن«.
 وحول اأ�سا�ش الفكرة ودوافعها يقول يا�سن: »منذ اإطالق 
فكرة اأزبكية عمان، يف حماكاة عملية ل�سور الزبيكة 

يف القاه���رة الذي تباع الكتب حوله باأ�سعار زهيدة، واأنا 
اأتطل���ع اإىل ما هو اأبعد من ال�سور اأو املكتبة، وهذا يتحقق 
باحلملة التي تهدف اإىل دخول خمتلف حمافظات اململكة 

بخزائن كتبها املتنوعة واأ�سعارها املنا�سبة«.

ولفت اإىل اأن الكتاب يجب اأن يباع يف الهواء الطلق، واأن 
ي�سل كل مكان، واأن ت�رشي عادة القراءة بن النا�ش: »اأنا 
ل اأحل���م بجعل املواطن الأردين يق���راأ كتابا يف البا�ش اأو 
خالل �سفره، اأو وقت فراغه، �سعبنا قارئ لكنه ما يزال 

يقارن بن لقمة اخلبز والكتاب حن يفكر بالقراءة«.
اجلولة اجلديدة من احلملة تهدف، بح�سب يا�سن، اإىل ك�رش 
حدة هذه الرهبة، والوقوف اإىل جانب املعرفة وتعميمها 
ع���ر الكتاب، ومتكن املواطن من اأن يعرف ما يريد عر 

القراءة«.

وي�سارك يف فعاليات اجلول���ة اجلديدة من حملة اجلامعة 
الأم: ال�ساع���ر والروائي اإبراهيم ن�رش اهلل، املفكر فا�سل 

الربيعي، املرتجم وائل الرب�سي والروائي امين العتوم.
كما ي�س���ارك يف دعم احلملة جمموعة توا�سل املعرفية، 

وعدة جمموعات قرائية يف مواقع الفي�سبوك.
وكانت انطلقت اجلولة الأوىل من احلملة اخلا�سة باجلامعة 

الأردنية يف �سهر ت�رشين الأول املا�سي.
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فادية العتيبي - عر جدارية نق�ست 
على مدخلها، وظفت كلية الدرا�سات 
الدولي���ة يف اجلامع���ة الأردنية الفن 
باأ�سكال���ه املتع���ددة لتن���ادي بحقوق 
الإن�سانية معلنة  الإن�سان والكرام���ة 
اإطالق مب���ادرة »الفن من اأجل حقوق 

الإن�سان«.
اأطلقته���ا  الت���ي  املب���ادرة  وهدف���ت 
الكلي���ة بالتعاون مع كلي���ة الفنون 
والت�سميم يف اجلامعة ومنظمة اأر�ش 
اأوك�سفام-  القانوين ومنظمة  العون 
بريطاني���ا، اإىل ن����رش وجتذير ثقافة 
اح���رتام حق���وق الإن�سان ب���ن كافة 
�رشائ���ح املجتمع من خ���الل ا�ستخدام 
الفن بكافة اأ�سكاله واأدواته وفروعه 

املختلفة.
الت���ي  الفعالي���ة  تفا�سي���ل  ودارت 
جاءت كجزء من م����رشوع »�سوت- 
ال�رشق الأو�سط« الذي يعنى باأو�ساع 
الالجئ���ن يف الأردن، ح���ول ر�س���م 
مدخ���ل  يف  »غرافيت���ي«  جداري���ة 
الكلي���ة ر�سمه���ا الفن���ان الت�سكيلي 
العراق���ي » فا�سل الدب���اغ« وعدد من 
طلب���ة  كليات اجلامع���ة، �سكلت يف 
م�سمونها ر�سال���ة عرت عن اأوجاع 
وخماوف وتطلعات اأولئك الالجئن.

وق���ال عمي���د الكلية الدكت���ور زيد 
الإ�سالم���ي  التاري���خ  »اإن  عي���ادات: 
يحفل بفل�سفة عميقة لحرتام الفن 
واإعالء لكرامة الإن�سان«، م�سريا اإىل 
اأن هن���اك عالقة ع�سوي���ة بن الفن 

والكرامة الإن�سانية.
واأ�ساف عي���ادات: »اإن الكلية ارتاأت 
الثق���ايف  الإرث  ه���ذا  ا�ستح�س���ار 
الر�س���م  وتوظي���ف   والفل�سف���ي، 
والنح���ت وامل����رشح واملو�سيقى من 
اأجل ن�رش تلك الثقافة«، موؤكدا على 
الإن�سان  مركزية مو�س���وع حق���وق 

بالن�سبة للكلية
ون���وه عي���ادات ب���اأن املب���ادرة التي 
الكلي���ة،  رده���ات  م���ن  انطلق���ت 
اإىل  لت�س���ل  بفعالياته���ا  �ست�ستم���ر 
مبان واأماك���ن خمتلفة يف اجلامعة، 
لتتو�س���ع بذلك وتنتق���ل اإىل مناطق 
خمتلف���ة يف املجتم���ع الأردين مثل 
واملنظم���ات  وال�سف���ارات  الأنف���اق 
واحلدائ���ق عام���ة ، لتت���وج بالذهاب 
اإىل جب���ل القلع���ة لتق���دمي ع���دد من 
الو�س���الت الفني���ة واملو�سيقية على 
م�رشح���ه، ف�سال عن اإقام���ة عدد من 
املعار����ش وامل�رشحي���ات التي تنادي 

بحقوق الإن�سان.

 م���ن جانبه قال الفن���ان الدباغ: »اإننا 
نعي�ش يف وق���ت نفتقد فيه حلقوق 
الإن�س���ان، تبعا ملا يح�س���ل يف الدول 
�رشاع���ات  ت�سه���د  الت���ي  العربي���ة 
وحروب���ا نتجت عنها معاناة واأوجاع 

ل�سعوبها«.
واأ�س���اف الدب���اغ اأن م�ساركته جاءت 
كن���وع م���ن الت�سجي���ع عل���ى اأهمية 
الر�سالة التي تطرحه���ا املبادرة التي 
يتناوله���ا يف كث���ري م���ن لوحات���ه، 
معربا عن اأمنياته يف اأن تتكرر يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
ي�سار اإىل اأن »اأر�ش- العون القانوين« 
هي منظم���ة حقوقية غري حكومية 
حملت على عاتقه���ا حماربة الفقر 
وعدم امل�ساواة بن�رش حقوق الإن�سان 
والدميقراطي���ة والتنمية ال�ساملة يف 
الأردن وال����رشق الأو�س���ط و�سم���ال 

اأفريقيا.
يف ح���ن منظم���ة »اأوك�سف���ام« التي 
تاأ�س�ست عام 1942 ومقرها بريطانيا 
وله���ا »90« ف���رع منت����رش يف اأنحاء 
معان���اة  ملحارب���ة  تق���ف  الع���امل، 
الإن�ساني���ة، ولها برام���ج متعددة يف 
اإقلي���م ال����رشق الأو�س���ط خ�سو�س���ا 
فيما يتعل���ق بالالجئن وعدالة النوع 

الجتماعي 

كلية الدرا�شات الدولية توظف الفن يف 
مبادرة اإن�شانية
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برعاي���ة الدكتور زيد عيادات عميد 
كلي���ة الدرا�س���ات الدولي���ة والعل���وم 
ال�سيا�سي���ة، احتفل���ت كّلي���ة الفنون 
والت�سمي���م بافتتاح معر�ش بعنوان 
)طالبي 1( لأعمال فنية نفذها طلبة 
م�ساق الر�سم اجلرافيكي باحلا�سوب 
املتع���ددة  الو�سائ���ط  تخ�س����ش  يف 
مب�ستوى ال�سن���ة الثانية حتت اإ�رشاف 
الأ�ستاذ فوؤاد اخل�ساونة، حيث تناولت 
اإبداع���ات الطلب���ة موا�سي���ع مت�سلة 
ب�س���اأن حقوق الإن�س���ان من خمتلف 
اجلوان���ب والزواي���ا، ومتّي���ز املعر�ش 
بتنّوع التوّجهات وال���روؤى التي من 

) طالبي 1( يحاكي حقوق االن�شان 
بالر�شم اجلرافيكي 

�ساأنه���ا اإبراز ق�سية حق���وق الإن�سان 
وت�سليط ال�سوء عل���ى تفا�سيلها من 
خ���الل اللوحة اجلرافيكي���ة امل�سغولة 
وا�سح���ة  �سيط���رة  يف  اإلكرتونًي���ا 
ملع���امل احلداثة والتقّدم على امل�سرية 

الأكادميية للكّلية.

 ومن جانبه حت���دث ال�ستاذ خ�ساونه 
للمعار����ش  التفاعل���ي  ال���دور  ع���ن 
الطالبي���ة الت���ي تقام باأروق���ة الكلية 
والتي ت�ساع���د بخلق اج���واء ابداعيه 
ان  م�سيف���ًا   ، للطلب���ة  وت�سجيعي���ه 
امل�ست���وى املمي���ز للط���الب قد ظهر 

جلي���ًا يف اإعمال الر�س���م الكرتوين 
الذي نفذها الطلبة على �سكل ق�س�ش 

متتاليه. 

ح����رش حف���ل الفتتاح عمي���د كلية 
الفنون والت�سمي���م د كرام النمري 
ونائب���ه  وم�ساع���دي عمي���د كلي���ة 
الفنون والت�سميم وروؤ�ساء الأق�سام 
يف الكلية اإىل جان���ب اأع�ساء الهيئة 
التدري�سي���ة وح�سٌد م���ن الطلبة الذين 
اأعم���ال  عل���ى  لالط���الع  تواج���دوا 

زمالئهم 
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والت�سمي���م   الفن���ون  طلب���ة  ق���ام 
باجلامع���ة الأردني���ة  وبدع���وة م���ن 
اأكادميي���ة الفنون يف روم���ا بزيارة 
خ���الل  روم���ا   مدين���ة  اىل  علمي���ة 
الف���رتة الواقع���ة م���ا ب���ن 12/3اأيار 
2013  للم�سارك���ة بور�سات عمل مع 
زمالئهم من طلب���ة الكادميية بروما   
والتي ابرز خاللها طلبة كلية الفنون 
والت�سمي���م    اإمكاناته���م  املب����رشة 
والواعدة يف حقول الفنون اجلميلة 
التقني���ة  وا�ستعداداته���م  املختلف���ة 
والأ�سلوبي���ة اإم���ام زمالئه���م الطلبة 
اليطالي���ن امل�ساركن يف الور�سات 
املذك���ورة، وقد �س���ارك طلبتنا اي�سا 
بتقدمي عر����ش م�رشحي نفذ باأروقة 
الكادميية، وتاأتي هذه الزيارة العلمية 
تتويج���ا مل�ساع���ي اجلامع���ة الأردنية 
يف فت���ح اأف���اق التوا�س���ل الثق���ايف 

املفتوح للطلبة ما ي�سهم بنبذ ثقافة 
العنف اجلامعي ع���ر اإ�سغال الطلبة 
بالتوا�س���ل مع اأفاق الإبداع والتعبري 
عن ذاتهم ، و ق���د اأ�رشاف على هذه 
الزي���ارة العلمي���ة كل م���ن الدكتور 
مازن ع�سفور واملحا�رشين ال�ستاذ 
فوؤاد خ�ساونة  والن�سه اآلء النوتي. 

ج���اءت  الزي���ارة  ه���ذه  اأن  يذك���ر 
بتوجيهات من  رئا�سة اجلامعة ممثلة 
برئي�سه���ا الأ�ستاذ الدكت���ور اخليف 
الطراون���ة  م���ن اجل ا����رشاك الطلبة 
ا�سوار  خ���ارج  التفاعلية  بالأن�سط���ة 
اجلامعة ، وقد �سملت الرحلة العلمية 
زي���اره اىل اه���م املع���امل ال�سياحية 
والثقافي���ة والأثري���ة مبدين���ه روما ، 
حيث ق���ام الطلب���ة بزي���ارة امل�رشح 
الروماين كولو�سيوم ونافورة تريفي 

و�ساح���ة باربريين���ي ومنطق���ة في���ا 
فينيتو وبياتزا دي ا�سبانيا وغريها 
م���ن الماك���ن ال�سياحي���ة، واي�سا قام 
الطلبة بزي���اره اهم املتاحف العاملية 
كمتح���ف ماك�س���ي الوطن���ي لفنون 
الواح���د والع�رشي���ن وزيارة  القرن 
فيلال ب���و رغيزة  الت���ي تزين النهر 
بتماثيله���ا وا�سجاره���ا والت���ي تع���د 
رئة مدين���ة روما، ف�س���اًل عن زيارة 
مدين���ة الفاتيكان ومتحفه���ا الغني 
والعم���ارة  واملنحوت���ات  باللوح���ات 
الفني���ه لأ�سهر الفنان���ن كليوناردو 
دا فين�سي، وميكيل اجنيلو ورافائيل 
بوتيت�سيلي  و�سان���درو  وميكافيللي 
وبرينين���ي، وح����رش الطلبة  عر�ش 
اجل�س���د  لتفاع���ل  ممي���ز  م�رشح���ي 
وال�س���وء، و ق���د اختتم���ت الزي���اره 

فعالياتها.

طلبة الفنون والت�شميم
يف زياره علميه اىل روما 
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الق���ى  ق���د  كان  ال�سي���اق  ذات  ويف 
د م���ازن ع�سف���ور حما����رشة ق���دم 
فيها ايج���ازاً  مل�س���رية الفن الأردين 
املعا�رش مبا يف ذلك اإ�سهامات رواده 
الأوائل الذي���ن اأر�سوا  قواعد احلركة 
الفنية الأردني���ة يف العقود املا�سية  
م�سلط���ًا ال�س���وء ب�س���كل مرك���ز مع 
الإ�سهام���ات التي ب���داأت معها بلورة 
مالم���ح الف���ن الأردين املعا����رش من 
اأ�سه���م  منت�س���ف ال�ستين���ات ح���ن 
التمازج الأ�سلوبي اخل�سب للتجارب 
املحلية الرائدة التي قدمها الدار�سون   
الأردني���ون الواف���دون م���ن املعاهد 
العربي���ة  والأوروبي���ة ’ فان�سهرت  
هذه ال���روؤى والتجارب  جميعها يف 

ت�سكيل النكهة اخلا�سة للفن الأردين 
املعا����رش .  واأ�س���ار د .ع�سفور باأن 
ق�س���وة  ورغ���م  الأردين  الفن���ان 
ال����رشاع  الثق���ايف وال�سيا�سي بفعل 
التجزئ���ة ال�ستعمارية التي ع�سفت 
بالأمة العربية يف تلك الفرتة  حيث 
كان���ت التي���ارات احلداثي���ة  الغربية 
هي الغالبة بفع���ل مركزية الثقافية 
الأردين   الفن���ان  اأن  اإل   ، الغربي���ة 
ا�ستثمر ذل���ك  الحتكاك بالثقافات 
الفنية العاملية ال�سائدة يف حماولته 
لتاأ�سيل الذات والهوية اإما عن طريق 
الدم���ج ب���ن الف�س���اءات  النه�سوي���ة  
الغربية مب�سامن ودللت  واحلداثية 
تنب���ع م���ن ال����رشق العرب���ي الوفري 

مبفرداته الفنية التي ل تن�سب والتي 
ل زال الغ���رب ي�ستله���م منه���ا يف 
وقتنا الراهن  ملعاجل���ة اأزمة ن�سوب 
املفردات الفنية لديه و التي يعاي�سها 
حاليا الفن الغربي يف الألفية الثالثة 
.  وقد اأ�س���ار د. ع�سفور ومن خالل 
عر����ش م�سهب بال�رشائ���ح امل�سورة 
لأعمال  بع�ش من الفنانن الأردنين 
عر الأجيال املختلفة ، باأن توظيف 
الفنان العرب���ي والأردين  املفردات 
الب�رشي���ة للمكان املحل���ي  واحلرف 
العرب���ي  ودللت ال����رشق العرب���ي 
ورم���وزه واأ�ساط���ريه  ب���ات هاج�سا 
ملح���ا  يف �سعي���ه للتج���ذر الثقايف 
وت�سكي���ل ال���ذات والهوي���ة  واإحياء 

.....يف حما�شرته حول الفن االأردين املعا�شر  يف اأكادميية الفنون يف روما 
د. مازن ع�شفور: الفنان االأردين حاور االأ�شاليب العاملية 

يف اإطار  �شعيه  اإىل ت�شكيل الذات والهوية.
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امل���وروث دون تقوقع���ه يف الأط���ر 
الإقليمي���ة املحلية املغلق���ة  بل �سعى 
اىل فتح املوروث نحو اأفاقه العاملية 
واأ�س���ار د. ع�سفور    اىل خ�سو�سية 
»للم���كان« املحل���ي العرب���ي   ال���ذي 
وج���د فيه الفنان العرب���ي والأردين 
ب�س���ورة خا�س���ة  ناف���ذة رحب���ة يف 
تولي���د مفردات���ه الفني���ة  التي عر 
م���ن خاللها ع���ن عواطف���ه  اجلمالية 
والإن�ساني���ة   خا�س���ة بع���د �سكل���ت 
الفل�سطيني  »امل���كان«  الوطن  م�سالة 
امل�سلوب  هما ملحا لالإن�سان العربي 
ل مفر م���ن التما�ش مع���ه . واأ�سار د 
اأخ���ر اإىل اأن  ع�سف���ور ون جان���ب 
خام���ات امل���كان والطبيع���ة العربية 
املختلف���ة     وبتنوعاته���ا  وال�رشقي���ة 
التجرب���ة  اأث���راء  يف  اأ�سهم���ت  ق���د 

للفن���ان الأردين  واأ�سهمت اأي�سا يف 
حتقيق التوازن ب���ن حماكاة الروؤى 
والأ�سالي���ب العاملية  وبن �رشورات 
التج���ذر بامل���وروث والهوية العربية 
واملحلية  هذا وقد تنوعت ت�ساوؤلت 
الطلب���ة   م���ن  اليط���ايل  اجلمه���ور 
اليطالي���ن  والباحث���ن  والأ�سات���ذة 
حول م�سائل ن�سوب املفردات الفنية 
التي يعاين منها الغرب واأثرها على 
فنون ال����رشق وخا�سة العربي الذي 
مل تنف���ذ مفردات���ه الب�رشي���ة كم���ا 
ي�رش الباحثون اليطاليون اأنف�سهم  
الفن���ان  ب���اأن  د.ع�سف���ور  فاأ�س���ار 
العربي الأردين يعي قيمتة مكنوزه  
من الرتاث ومفرداته اجلمالية ولكن 
اإميان���ه بالحت���كاك الثق���ايف ودوره 
اخل�س���ب يف اإث���راء التجرب���ة جعل���ه 

يحاور التجارب والأ�ساليب لت�سكيل 
ذاته الفنية  .

ق���دم  املحا����رشة   نهاي���ة  ويف   
د.ع�سف���ور  عر�سا موج���زا لتجربة 
الفن���ان الأردين الرائ���د مهنا الدرة  
وال���ذي كان م���ن اأوائ���ل اخلريج���ن 
الع���رب  الذين در�س���وا  يف اأكادميية 
الفن���ون اجلميلة بروم���ا  عام  1958  
والت���ي يزوره���ا الطلب���ة الأردنيون 
احلداث���ة  رائ���د  وبو�سف���ه   . حالي���ا 
يف الف���ن الأردين املعا����رش وال���ذي 
الب�سه���ا لبا�سا عربيا و�رشقيا  �سواء 
يف وج���وه العربي���ة اأو امل���كان دون 
الن�سالخ عن لغ���ة الفن بو�سفها لغة 

فنية عاملية . 
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وعل���ى �سعي���د مت�سل  قام���ت اإذاعة 
اجلامع���ة الأردنية م���ن خالل مديرها 
الأ�ستاذ حممد وا�سف املرافق للوفد 
بعم���ل التغطية العالمي���ة املبا�رشة 
واليومي���ة لن�ساط���ات الوف���د ال���ذي 
�سم جمموعة من الأكادميين وطلبة 
الكلية. وتكم���ن اأهمية املبادرة التي 
قامت به���ا الإذاعة بدعم م���ن اإدارة 
اجلامع���ة انطالق���ا م���ن م�سوؤوليته���ا 
ور�سالته���ا القائم���ة عل���ى اللت���زام 
املنهجي بتكري����ش ن�رش وبث العلوم 
املختلف���ة واملعرفة الإن�سانية والذوق 
الرفي���ع والثقافة الفني���ة للجمهور 
م�ستمعن الإذاع���ة من داخل اجلامعة 
وخارجه���ا. وقام���ت الإذاع���ة بب���ث 
اله���واء  عل���ى  يوميت���ن  ر�سالت���ن 
مبا�رشة طيلة اإقامة الوفد يف روما 
خ���الل الرامج ال�سباحي���ة وامل�سائية 
ركزت خاللها على م�سامن م�ساركة 
كلي���ة الفن���ون يف ه���ذه الت�ساركية 
احل�س���اري  العلم���ي  والتفاع���ل 
والثقايف والفن���ي الغني واملثمر مع 

اأكادميية لها �سمعتها العاملية.

وق���ال مدي���ر الإذاع���ة ال�سيد حممد 
�سحفي���ة  ت�رشيح���ات  يف  وا�س���ف 
اإن اإذاعة اجلامع���ة الأردنية اأ�سبحت 
بف�س���ل دعم ورعاي���ة اإدارة اجلامعة 
ممثل���ة برئي�سه���ا الأ�ست���اذ الدكت���ور 
اخليف الطراونة م���ن اأهم الإذاعات 
الوطني���ة واأداة اإعالمي���ة فاعل���ة يف 
املجتمع الأردين واجلامعي من خالل 
املهنية الراقية والرامج التي تعك�ش 

اإجنازات الوطن واجلامعة.
واأك���د وا�س���ف اإىل اأن الإذاعة اأخذت 
عل���ى عاتقه���ا التواج���د يف ف�س���اء 
احل���دث لفتا اإىل اأنه يقع يف �سدارة 

..اإذاعة اجلامعة االأردنية تبث من روما

اإمكانياته���ا  توظي���ف  اأولوياته���ا 
دع���م  يف  واملح���دودة  املتوا�سع���ة 
طلب���ة  م���ن  واملتميزي���ن  املبدع���ن 

اجلامعة واأ�ساتذتها والعاملن فيها.
واأ�س���ار وا�سف اإىل اإج���راء حوارات 
معمقة مع اأع�ساء الوفد املتواجد يف 
روما بثت على الهواء مبا�رشة على 
الإذاع���ة ح���ول اأهمية ه���ذه الور�سة 
والزيارة بالن�سب���ة للطلبة خ�سو�سا 
اإطالعهم على ح�سارة دولة اأوروبية 
متقدم���ة وعل���ى الأعم���ال الفني���ة 
الغنية التي خلفتها احلقب الزمنية 
التي مرت عليها، واملقارنة امليدانية 
بن ال����رشق والغ���رب يف جمالت 

الفنون وال�سياحة. 

وو�سف القائمن عل���ى هذا الن�ساط 
يف روم���ا واأع�س���اء الوف���د امل�سارك 
م���ن كلي���ة الفن���ون يف الأردنية ما 
قامت به الإذاع���ة اأنها خطوة ناجحة 
ومهمة توؤك���د على النقل���ة النوعية 
لالإذاعة الت���ي ت�سعى دائما اإىل اإي�سال 
�سوت اجلامعة ب�سفافية ومو�سوعية 

ومهنية اإىل كل �رشائح املجتمع.
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امل�ساهد للوحاته وعامل األوانه البديع، ل يخطر يف ذهنه 
باأي �سكل من الأ�سكال، اأن الفنان الت�سكيلي خالد عطية، 

ولد فاقداً لل�سمع وبالتايل فاقدا للنطق. 

فعطي���ة؛ الذي جّرب الر�سم ولف���ت الأنظار اإىل قدراته، 
ومل يتج���اوز ال�سابعة من عمره، دخل قلوب النا�ش دون 
عناء باإبداعه الفذ واإطاللت���ه الب�سو�سة امل�رشقة باحلياة، 
ودخله���ا كذلك بن�ساطه الدوؤوب داخ���ل ف�ساءات املر�سم 
التابع لعم���ادة �سوؤون طلب���ة اجلامعة الأردني���ة، وهّمته 
العالية عماًل ور�سمًا وتعاونًا وم�ساعدة للطلبة، خ�سو�سًا 

الراغبن منهم تعلم اأبجديات الر�سم واأ�سول التلوين.

لوحات���ه اجلميل���ة تزين معظم ج���دران مب���اين اجلامعة 
الأم، موهبت���ه اأ�سيل���ة ل لب����ش فيها، م���ع تركيزه على 
وج���ه اخل�سو�ش على الأعمال الكال�سيكية وبورتريهات 

الوجوه. 
بداأت موهبة عطي���ة عندما مل يكن يتجاوز ال�سابعة من 
عم���ره، طالبًا يف ال�س���ف الأول البتدائي يف جمهورية 
م����رش العربي���ة، ير�سم ما تق���ع عليه عين���اه من �سور 

فوتوغرافية.

بع���د عودته اإىل الأردن التحق عطي���ة الذي ي�ستخدم يف 
ر�سومات���ه الألوان الزيتية والطب�س���ور والفحم، مبدر�سة 
الأرا�س���ي املقد�س���ة لل�سم يف ال�سل���ط، اإل اأنه مل ي�ستطع 
اإكم���ال درا�ست���ه ب�سبب ظروف���ه ال�سحية، بي���د اأنه كان 
يح�س���ل عل���ى اأعل���ى العالمات يف م���ادة الف���ن والر�سم 

الت�سكيلي.

ت�شكيليٌّ جتاوز 
اإعاقة ال�شمم نحو 

ف�شاء االإبداع

خــــــالد عـــطية.. 
اعداد : حممد مبي�سن 
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وبعد اأن ترك الدرا�سة عمل جناراً، فيما كان يتابع هوايته 
يف الر�سم، حت���ى تطورت موهبته بر�س���م الطبيعة من 
اأ�سجار وجبال و�سحارى واأنهار وغري ذلك من مفردات 

الكون.

بيت ريف���ي قدمي وحوله جمموعة من الأطفال ميار�سون 
األعابه���م ال�سعبي���ة حول البي���ت، لوحة فاج���اأ عطية من 
خاللها نف�سه وعائلته، و�سّكلت مدخاًل مل�ساركته بعد ذلك 
مبعر�ش ت�سكيل���ي اأقيم اأيامها يف الزرقاء. وهو املعر�ش 
الذي اأ�سهم يف اإحداث النقلة الأهم يف حياته وم�سريته، 
عندم���ا انتبه �سمو الأمري رعد بن زيد ملوهبته وحقق له 

رغبته للعمل يف مر�سم اجلامعة الأردنية.

عطي���ة واج���ه يف البداي���ات �سعوب���ات يف التوا�سل مع 
امل�سوؤول���ن وجمه���ور الطلبة �رشعان م���ا جتاوزها عر 

تعاون زمالئه يف العمل معه وت�سهيل مهمته.

وعل���ى مدى م�سرية مفعمة بال�سمت اجلليل، اأجنز عطية 
مئ���ات اللوح���ات واجلداري���ات، و�س���ارك يف ع����رشات 
معار����ش اجلامعة التي تقام يف منا�سبات واأعياد وطنية: 
عي���د ميالد جاللة امللك عب���د اهلل الثاين، عيد ال�ستقالل 
وي���وم اجلي����ش والث���ورة العربي���ة الك���رى، اإىل جان���ب 
م�ساهمات���ه يف تدري���ب اأعداد كبرية م���ن طلبة اجلامعة 

على مهارات الر�سم واأ�سوله ومدار�سه.

طلبة )اأيام زم���ان( لديهم، بح�سب عطية، اهتمامات يف 
الر�س���م اأكرث من طلبة هذه الأي���ام، وم�ستوياتهم الفنية 
متمي���زة، يف حن اأن معظم طلبة اجليل احلايل يهتمون 

بالتكنولوجيا اأكرث من اهتمامهم بالر�سم.

اأوا�سط العام 1997 �س���ارك عطية يف معر�ش اأقيم اأيامها 
يف املرك���ز الثقايف امللكي، ح�رشه وفد هولندي، ولفت 
انتباهه متيز عطي���ة وموهبته، ودع���اه الوفد اإىل زيارة 
هولن���دا، وم���ا كان من���ه اإل اأن لبى الدع���وة واأقام �سهراً 

كاماًل هناك.

اإنه���ا الزي���ارة الت���ي �سّكلت كم���ا يقول عطي���ة، فر�سة 
ل���ه وحاف���زاً لتطوير مهارات���ه الفنية من خ���الل الطالع 
عل���ى التجربة الفني���ة الأوروبية ب�سكل ع���ام، والتجربة 

الهولندية ب�سكل خا�ش.

يحب عطية الذي اأنع���م اهلل عليه بولده الوحيد حممود، 
عمل���ه، وميل���ك مثاب���رة عميق���ة عل���ى موا�سل���ة الر�سم 
والتلوي���ن، فه���و ير�س���م كم���ا ت�س���ف م�رشف���ة املر�سم 
اجلامعي زيزيت اأبو خ�رشا، من داخله قائلة: »اإن اجتاهاته 
تتب���ع املدر�سة )ال�رشيالي���ة( املتعّلقة بالر�س���م من داخل 
الإن�س���ان«، دون اأن تنك���ر قيمت���ه الكال�سيكي���ة كفنان 
ير�س���م التفا�سي���ل وما يدور يف ذهن���ه بدقة، اإىل جانب 

متيزه يف ر�سم )الروتريه(.

 كل التقدير



65

هب���ة الك�اي�د -  وجدوا يف اجلامع���ة الأردنية اأوراقا يخطون فيها تعابريهم، 
وطريقا ير�سمون من خالله مالمح م�ستقبلهم، ونورا يب�رشون به امنياتهم 
، ومل�سوا فيها حر�سها على النهو�ش بطاقاتهم اىل اأبعد الدرجات، واإ�رشارها 

على ا�سطحابهم يف رحلة ٍ ل ي�ساحبها اأمل ول يغزوها عناء.

فعزمت »الأردنية« ب�سواعد دائرة الإر�ساد الطالبي يف عمادة �سوؤون الطلبة، 
عل���ى تق���دمي الدعم  الذي يل���زم الطلبة من ذوي الإعاق���ات املختلفة ليكونوا 

عن�رشا فعال ومنتجا يف جمتمعهم وبيئتهم.

اأعدته���م اجلامع���ة و�سدت اأزره���م، لرتفده���م اىل املجتم���ع اخلارجي وهم 
ينعم���ون ب�سحة نف�سية عالية توؤهلهم للتكيف مع املجتمع مبكوناته الب�رشية 
والفيزيائي���ة والتكنولوجي���ة؛ وم���ا انفك���ت يوما من���ذ الألفي���ة الثانية عن 
م�ساندتهم ومتابع���ة اأمورهم وخدمتهم من خالل �سعبة خا�سة بهم، واأخرى 

لرعايتهم من الناحيتن ال�سحية والنف�سية.
فعمل���ت »الإر�ساد الطالبي« على حتويل البيئة اجلامعية املقيدة بنظرهم  اىل 
بيئة اقُل تقييدا، ينهل فيها هوؤلء الطلبة العلم دون خوف من النخراط يف 
بيئ���ة اجتماعية جامع���ة للعديد من املكونات املجتمعي���ة وطلبة من جن�سيات 

متنوعة.

ذوو االإعاقة ي�شيدون بدور "االأردنية" 
يف ر�شم خارطة طريقهم االأكادميي
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وتدع���م »الإر�ساد الطالب���ي« الفئات 
الب�رشي���ة  الإعاق���ة  ل���ذوي  الثالث���ة 
وذل���ك  واحلركي���ة،  وال�سمعي���ة 
ذاته���م  تقب���ل  عل���ى  مب�ساعدته���م 
بو�سعه���م الراه���ن، وتعزيز مفهوم 
ال���ذات الإيجاب���ي لديه���م م���ن خالل 
تطوير مهارات التوا�سل، وال�سيطرة 
عل���ى ال�سغ���ط النف�سي ال���ذي يالزم 

بع�سهم.
     تدر�ش »الإر�ساد الطالبي« امل�ساكل 
التي تواجه ذوي الإعاقة من اجلوانب 
العائلية واجلامعية، لتتمكن من ر�سم 
احللول لالأو�ساع الت���ي يعي�سونها مبا 
يوفر له���م �سبل العي����ش الكرمي من 
خ���الل حتقي���ق الراح���ة النف�سية يف 

خمتلف جمالت حياتهم.

    خدمة الطلبة املكفوفني
وتقدم لأبنائه���ا املكفوفن و�سعاف 
الب�رش جمل���ة من اخلدمات من خالل 
امل���واد الأكادميي���ة بطريقة  ت�سجي���ل 
�سمعي���ة، وتوف���ري ن�س���خ مطبوع���ة 
بطريق���ة »برايل«، وتوفري جمموعة 
م���ن الطلبة املتطوع���ن لقراءة املواد 

الأكادميية ب�سكل مبا�رش.
ا�ستخ���دام  يف  ت�ساعده���م  كم���ا 
الدائ���رة  يف  الناط���ق  احلا�س���وب 
لأغرا�ش اأكادميية، وتوفر لهم برامج 
حا�سوبية ناطقة، اىل جانب التوا�سل 
مع الدوائر والأق�س���ام املختلفة داخل 
اجلامعة حل���ل م�ساكله���م، والت�سال 
املبا�رش مع اأولياء اأمورهم  لت�سهيل 
عملية دجمهم يف املجتمع اجلامعي.

خدمة الطلبة ال�سم
وترتج���م دائ���رة الإر�س���اد الطالب���ي 
املحا����رشات والمتحان���ات للطلب���ة 
ال�س���م عن طري���ق مدر�ش و مرتجم 
لغة الإ�سارة، وتقوم باإعادة تدري�سهم 

امل���واد الأكادميي���ة يف مقرها، وذلك 
من خالل حتديد مواعيد ملراجعة كل 
م���ادة درا�سية، ليتم اإع���ادة �رشحها 
املفاهيم  للطلب���ة، وتو�سيح جمي���ع 

بلغة الإ�سارة.
وتوفر »الإر�س���اد الطالبي« الرتجمة 
الفوري���ة بلغ���ة الإ�س���ارة لالأن�سط���ة 
والفعالي���ات كاف���ة الت���ي يح�رشها 
الطلب���ة ال�سم يف اجلامع���ة، وترافق 
الطلب���ة ال�سم بلقاءاتهم م���ع اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية والإدارية.
خدمة الطلبة ذوي الإعاقة احلركية

وت�رشف » الإر�ساد الطالبي » وبدعم 
م���ن اجلامع���ة عل���ى تعدي���ل البيئ���ة 
الفيزيائي���ة داخل اجلامع���ة لت�سهيل 
ل���ذوي  والتنق���ل  احلرك���ة  عملي���ة 
الإعاق���ة احلركية من خ���الل جتهيز 
املم���رات اخلا�س���ة بهم عن���د مداخل 
كلي���ات اجلامعة  ومبانيه���ا، وتعديل 
اجلامعة  داخ���ل  املم���رات والأر�سفة 
لت�سهي���ل حرك���ة م���ن ي�ستخدم���ون 
الكر�سي املتحرك ، اأو ممن يعانون من 
�سعوب���ات يف احلركة وي�ستخدمون 

العكازات. 

وتعم���ل اأي�س���ا عل���ى نق���ل القاعات 
التدري�سي���ة للطلب���ة املعاقن حركيا 
للطواب���ق الأر�سي���ة يف ح���ال كانت 
قاع���ات املحا�رشات يف طوابق عليا 

ل ميكنهم الو�سول اليها. 
ويف غ�س���ون ذل���ك فه���ي حتر����ش 
على اإعداد دورات دورية متخ�س�سة 
جلمي���ع الطلب���ة يف لغ���ة الإ�س���ارة، 
وطريقة »برايل« ومهارات احلا�سوب 
الناطق، ومه���ارات احلا�سوب للطلبة 
ال�س���م، ومهارات احلرك���ة والتنقل، 
اإ�ساف���ة اىل دورات لتقوي���ة الذاكرة 

واملهارات الدرا�سية.

دور الطلبة املتطوعني
واجته���دت دائ���رة الإر�س���اد الطالبي 
ت�ساع���د  حل���ول  ع���ن  البح���ث  يف 
اأبناءها املعوقن يف ت�سهيل مهمات 
ت�سجيلهم وبحثهم ودرا�ستهم لت�سد 
حاجاته���م قب���ل ان ي�سع���روا باأنه���ا 
تنق�سه���م ، باتفاقها م���ع عدد كبري 

من طلبة اجلامعة املتطوعن.
وب���كل ما حتم���ل كلمة التع���اون من 
معان عظيمة ، يتحلى  طلبة اجلامعة 
الت���ي  ال�سم���ات  باأ�سم���ى  الأردني���ة  
في�ستقبلون  اخُلُل���ق،  ذل���ك  يغلفه���ا 
زمالءه���م من ذوي الإعاقة بداية كل 
عام درا�سي، وير�سدونهم اىل مرافق 
اجلامعة العامة واأماكن حما�رشاتهم. 
وي�ساعدونه���م يف ت�سجي���ل امل���واد، 
وتنظي���م اجل���دول الدرا�س���ي ، حيث 
يتم حتديد وقت مبكر ي�سبق ت�سجيل 
طلب���ة اجلامع���ة الآخري���ن ليتمك���ن 
الطال���ب املع���اق م���ن حتدي���د جدوله 
الدرا�س���ي ب�س���كل يتنا�س���ب وو�سعه 

ال�سحي.

مداخلة مديرة الدائرة
ويف ه���ذا ال�س���دد كان لن���ا وقف���ة 
م���ع مديرة دائ���رة الإر�س���اد الطالبي 
الدكت���ورة فري���ال �سبيحي لتخرنا 
ان عدد الطلبة املعوقن ممن تخدمهم 
الدائ���رة و�سل ما يق���ارب 370 طالبا 
خمتلف���ة  اإعاق���ة  بن�س���ب  وطالب���ة 
ت���رتاوح ما بن )40- 100( % ، ي�رشف 
عليهم ويرعاهم اثنا ع�رش موظفا 
واآخرون م���ن املجل�ش الأعلى لرعاية 

�سوؤون املعوقن.

واأ�ساف���ت ان اجلامع���ة الأردنية تعد 
الأوىل ب���ن نظرياتها م���ن اجلامعات 
الأخ���رى يف متي���ز اخلدم���ات الت���ي 
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تقدمه���ا للطلبة املعوق���ن من خالل 
دائرة الإر�ساد الطالبي، حيث اجنزت 
الدائ���رة  قامو����ش »لغ���ة ال�س���ارة/
مفاهي���م وم�سطلح���ات يف الرتبية 
اخلا�س���ة«، و�سممت قائم���ة باأ�سناف 
املقدم���ة يف  وامل�رشوب���ات  الطع���ام 
مطعم اجلامع���ة واملقا�سف املختلفة 
بطريق���ة »برايل«، منوه���ة بحر�سها 
على اإ�رشاكه���م باحتفالت اجلامعة 
يف املنا�سب���ات الوطنية، على غرار 
توف���ري اخلدم���ات الرتفيهي���ة م���ن 

رحالت واأن�سطة ثقافية وفنية.
�شعبة لالإر�شاد النف�شي 

وال�شحة النف�شية
وف���وق ذل���ك ت�س���م الدائ���رة �سعبة 
لالإر�س���اد النف�س���ي وال�سحة النف�سية 
النف����ش  عل���م  اخ�سائ���ي  يديره���ا 
الإكلينيكي الدكتور عمر العوراين، 
الطلب���ة  نف�سي���ة  برعاي���ة  تهت���م 
اجلان���ب  عل���ى  وترك���ز  املعوق���ن، 
التوع���وي لزمالئه���م الآخري���ن من 
خالل تعريفه���م بكيفية التعامل مع 

زمالئهم املعوقن وم�ساعدتهم .
»للع���وراين«  ال�سعب���ة وفقا  وتق���دم 
ار�ساداً فرديًا يهتم مب�ساعدة الطالب 
املع���وق على معرفة ذات���ه، وخراته، 
وحاجات���ه، وم�ساعدت���ه عل���ى اإيج���اد 
احل���ل مل�سكلت���ه الت���ي يع���اين منه���ا  
عر ع���دة جل�سات نف�سية، للو�سول 
مع الطال���ب اىل الأه���داف املرغوبة 
الت���ي مت حتديدها يف بداي���ة  العملية 

الإر�سادية.

كم���ا تق���دم ال�سعب���ة اإر�س���ادا جمعيا 
عالجي���ا يتعام���ل مع م�سكل���ة معينة 
تع���اين منه���ا جمموعة م���ن الطلبة 
ت���رتاوح ما ب���ن )2-8( ط���الب ذوي 
مناق�س���ة  يت���م   ، متقارب���ة  اأعم���ار 

م�سكلته���م �سم���ن ح���دود ال�رشي���ة، 
واجلو الآم���ن، والت���درج معهم نحو 

احلل الأن�سب الذي يالئم اجلميع.
واأ�سار الع���وراين اىل اهتمام ال�سعبة 
بالإر�س���اد الأ����رشي ال���ذي يت���م من 
خالله م�ساعدة اأفراد اأ�رشة )الطالب 
املعوق( على تقبل اإعاقته، وم�ساعدته 
عل���ى التكيف معها، واحلد من الآثار 
ال�سلبي���ة الناجت���ة ع���ن الإعاقة على 
�سخ�سيت���ه، واأي�سا عل���ى فهم احلياة 
لتحقي���ق  وم�سوؤولياته���ا  الأ�رشي���ة 
ال�ستقرار، والتوافق النف�سي، وذلك 
لعتبار الأ�رشة اأقوى اجلماعات من 
حي���ث تاأثريها يف تكوي���ن �سخ�سية 

الفرد وتوجيه �سلوكه.
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 وقفة مع الطلبة
بكالوريو����ش   / ط���ه  جم���ال  اإمي���ان 
يف  وماج�ست���ري  اإجنلي���زي  اأدب 
اللغوي���ات  تقول » انهي���ت درا�ستي 
يف اجلامعة وكاأنن���ي يف بيتي، فلم 
ا�سعر حلظة واحدة ب���اأي تق�سري من 
اأ����رشة »الأردنية« �س���واء الطالبية او 
الإدارية اأو الأكادميية، ومبا اأنني كنت 
في���ه الثالثة على م�ست���وى الدفعة مت 
تعيين���ي  حما�رشة غ���ري متفرغة 
يف ق�س���م اللغ���ة الإجنليزية ومركز 

اللغات«. 

ذوي  م���ن  وه���ي  ط���ه  واأ�ساف���ت 
الإعاق���ة احلركية ان طلب���ة اجلامعة 
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املتطوع���ن كر�سوا وق���ت فراغهم 
يف تغذي���ة فراغاتنا ب���كل ما نحتاج 
م���ن معلومات، واأ�سهم���وا يف جعلنا 
اأكرث قدرة على التعامل مع حميطنا 

بكل ب�ساطة.

الطال���ب الكفي���ف رع���د ال�سن���اع /
اأدب اجنلي���زي – �سن���ة ثاني���ة حتدث 
ع���ن  احلاف���ز النف�سي ال���ذي عززته 
اجلامعة الأردني���ة لديه ولدى زمالئه 
املكفوف���ن من خالل دائ���رة الإر�ساد 
اىل  املتوا�س���ل  و�سعيه���ا  الطالب���ي، 
تاأمن كل م���ا يلزمهم من خدمات ل 
ت�سهل مهم���ة م�سريته���م الأكادميية 
والجتماعي���ة فح�س���ب، ب���ل تقويها 
وتدعمها للو�سول اىل ذروة التميز  

التي يطمح لها جميع الزمالء.
واأ�سار ال�سناع اىل اأهمية وجود �سعبة 
خا�س���ة لإر�سادهم ومتابعة اأمورهم 
النف�سي���ة وال�سحي���ة الت���ي �سكل���ت 
دعما للجان���ب النف�سي يف حياتهم، 
واأخرجتهم م���ن بوتقة النعزال عن 

الطلب���ة وجعلته���م اأكرث ج���راأة يف 
النخراط بجو املجتمع اخلارجي.

م���ن جانبه اأ�ساد طالب اللغة الرو�سية 
عم���ار �سح���ادة - وهو يجل����ش على 
كر�سي���ه املتح���رك - ب�سهامة زمالئه 
م���ن طلب���ة اجلامع���ة مم���ن ين���ذرون 
انف�سه���م لأج���ل خدمت���ه ب���كل م���ا 
يق���درون علي���ه، منوه���ا بحر�سهم 
عل���ى متابع���ة اإج���راءات ح�سوله���م  
على احل�سم الذي متنحه اجلامعة لهم 
على ر�سوم ال�ساعات املعتمدة، دون 

تثاقل او مّنة.

وعلي���ه ميك���ن الق���ول ان لالأ�سخا�ش 
املعوق���ن احلق باأن ياأخذوا فر�ستهم 
يف جم���ال التعلي���م، ويج���ب و�سع 
الرامج التعليمية والتدريبية ح�سب 
نوع الإعاقة ودرجته���ا، ومنها كان 
حر����ش املجتمع ال���دويل واملنظمات 
العاملي���ة ومنظمات حق���وق الإن�سان 
يف الربع الأخ���ري من القرن املا�سي 
عل���ى اأن ياأخ���ذ املع���وق ن�سيب���ه من 

فاأ�س���درت   ، والواجب���ات  احلق���وق 
الأمم املتحدة اإع���الن حقوق املعوقن 
عقلي���ًا ع���ام 1971، واإع���الن حقوق 
املعّوقن ع���ام 1975، كما اأنها اأعلنت 
الع���ام الدويل للمعوق���ن عام 1981م، 
وخ�س�س���ت ي���وم الثالث م���ن كانون 
الول يف كل ع���ام لالإحتف���ال بي���وم 

الإعاقة العاملي.

كم���ا ان الهتم���ام ب���ذوي الإعاقات 
اجلامع���ة  اأولته���ا  الت���ي  املختلف���ة 
الأردني���ة جل تركيزه���ا، �سمة نادى 
بها الإ�س���الم منذ اأربع���ة ع�رش قرنًا 
لي�سعروا بطعم امل�ساواة مع الآخرين 
عل���ى الأق���ل، وي�سع���وا اىل طري���ق 
النجاح بكل همة وع���زم، في�سبحوا 
كالكثريين غريهم ممن �ساروا ق�سة 
جن���اح يحتذى بها على م���ر الأزمان 
اأمثال عا�سم الأح���ول، وطه ح�سن، 
وعمرو ب���ن اأخطب الأع���رج، وعبد 
الرحمن الأ�سم، والأعم�ش، واآخرين.
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خ���راء  اأك���د   – ال�سم���ادي  �سن���اء 
����رشورة  وتربوي���ون  اأكادميي���ون 
ت�سبي���ك العالق���ات ب���ن املوؤ�س�سات 
العامل���ة يف جم���ال اغاث���ة الالجئن 
يف الردن، وتوحي���د قاعدة بيانات 

ومعلومات فيها.

و�س���ددوا يف الور�س���ة الت���ي نظمها 
ق�سم العمل الجتماعي يف اجلامعة 
النزاعات  تاأثري  بعن���وان«  الأردنية 
امل�سلح���ة عل���ى الطف���ال وال�سباب 
حال���ة الالجئ���ن يف الردن« عل���ى 
اأهمي���ة وج���ود مظل���ة ي�ستظ���ل بها 
خريجو العمل الجتماعي، ترعاهم 
ومت���د ج�سورالتوا�س���ل بينهم وبن  
ذات  يف  املتخ�س�س���ة  املوؤ�س�س���ات  
خ���الل عق���د دورات  م���ن  املج���ال، 

تدريبية  وور�سات عمل تاأهيلية.

وقال من�سق الور�سة واملتخ�س�ش يف 
جمال العمل الجتماعي يف اجلامعة 
الدكتور حممد املع���اين اإن الور�سة 
التي نظمت بالتع���اون مع م�رشوع 

تيمبو�ش،  تهدف اىل تبادل اخلرات 
ما ب���ن اجلامعة ممثل���ة بق�سم العمل 
الجتماع���ي  واملوؤ�س�سات العاملة يف 
جمال اغاثة الالجئن، وو�سع تقييم  
لكيفي���ة الرعاية الغاثي���ة لالجئن 
العراقين وال�سوري���ن املقيمن يف 

الردن« .

واأ�ساف اأن الور�سة التي عقدت على 
مدار يومن مب�ساركة حملية وعربية 
تناول���ت يف  جل�ساته���ا  مو�سوعات 
حول الالجئن العراقين يف الردن 
املقدمة  ال�سحي���ة  الغاثة  وخدم���ات 
له���م، والجتاهات العالجية النف�سية 
احلديثة مع �سحايا العنف والتعذيب، 
الع���الم  دور  بي���ان  اىل  بالإ�ساف���ة 

وحقوق الن�سان يف هذا ال�ساأن.

وا�ستملت الور�سة عل���ى عقد دورة 
تدريبي���ة حول » اغاث���ة الالجئن يف 
الردن » تناول���ت مو�سوعات حول  
مهارات الت�سال، وتقدير احتياجات 
الالجئ���ن يف الردن، بالإ�سافة اإىل 

اهم امل�س���كالت التي تواجه الالجئن 
وال�سب���اب وكيفي���ة  الطف���ال  م���ن 

التعامل مع تلك امل�سكالت.

�سارك يف الور�سة نخبة من الأ�ساتذة 
واخلراء املتميزين يف جمال العمل 
الإجتماعي منهم  رئي�ش ق�سم العمل 
الجتماع���ي الدكت���ور ابراهي���م ابو 
عرقوب والدكتور �سالح اللوزي من 
ق�سم العمل الجتماعي يف اجلامعة، 
و�سبح���ي العجة من اله���الل الحمر 
الردين، ، والدكت���ورة �سمر دويدار 
مديرة مرك���ز »وان ورلد« للتدريب 
وال�ست�سارات م���ن جمهورية م�رش 
العربية ، والدكتور عاطف �سوا�رشة 
من موؤ�س�سة ن���ور احل�سن، وغريهم  

من املتخ�س�سن يف هذا ال�ساأن.

ي�سار اإىل اأن ق�سم العمل الجتماعي 
هو اأح���د الأق�سام الأكادميي���ة التابعة 
درجت���ي  ومين���ح  الآداب،  لكلي���ة 
البكالوريو�ش واملاج�ستري يف العمل 
الجتماع���ي ويق���وم باإع���داد الطلبة 

اإعدادا معرفيا ومهنيا وبحثيا.
 

خرباء : ال بد من مظلة ترعى خريجي العمل االجتماعي 

ومتد ج�شور التوا�شل  ما  بينهم وبني  املوؤ�ش�شات  املتخ�ش�شة 
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فادي���ة العتيب���ي- عق���د يف مرك���ز 
تنمي���ة القوى الب�رشي���ة يف اجلامعة 
الأردنية دورة تدريبية حول »تطوير 
وت�سمي���م الو�سائل التعليمية للتعلم 
الإلكرتوين« لأع�ساء هيئة التدري�ش 

يف اجلامعة .
وته���دف ال���دورة التي �س���ارك فيها 
)27( ع�س���وا م���ن خمتل���ف الكليات 
اإىل تطوي���ر حمتوى املواد التعليمية 
خ���الل  م���ن  الكرتوني���ة  ب�س���ورة 
ا�ستخدام بع����ش الرجميات اخلا�سة 
بالإ�ساف���ة اإىل عر����ش لأحدث طرق 

و�سائل التعليم اللكرتوين.
وحا�رش يف ال���دورة التي ا�ستمرت 
م���دة خم�سة اأي���ام بواق���ع )15( �ساعة 
تدريبي���ة الأ�ستاذ امل�ساع���د يف كلية 

العتيب���ي- عق���دت اجلمعية  فادي���ة 
الأردني���ة للمعاجل���ة اللبي���ة وجلن���ة 
التعلي���م الطب���ي امل�ستم���ر يف كلية 
ط���ب الأ�سنان يف اجلامع���ة الأردنية 
ور�سة عم���ل حول "مباديء اجلراحة 
اللبي���ة" مب�ساركة )60( طبيب اأ�سنان 
م���ن العامل���ن يف القط���اع  اخلا����ش 
واخلدم���ات الطبية امللكية، بالإ�سافة 
اإىل اجلامع���ة الأردني���ة، وع���دد م���ن 

الأخ�سائين يف جمال الع�سب.

وياأت���ي انعقاد الور�سة التي ا�ستمرت 
ثالث���ة اأي���ام بح�س���ب من�س���ق الور�سة 
وع�س���و اجلمعي���ة الأ�ست���اذ امل�ساعد 
الدكت���ور  الأردني���ة  اجلامع���ة  يف 
اإك�س���اب  به���دف  حم���اد،  حمم���د 
امل�سارك���ن مه���ارات واأ�س�ش املعاجلة 

امللك عبد اهلل الث���اين لتكنولوجيا 
اأ�سام���ة  الدكت���ور  املعلوم���ات 

احلرفو�سي.
الدكت���ور  املرك���ز  مدي���ر  وق���ال   
دروي�ش ب���دران اإن الدورة اأ�سهمت 
عل���ى  امل�سارك���ن  تدري���ب  يف 
اأث���رت  خا�س���ة،  برام���ج  ا�ستخ���دام 
العلمي���ة  واإمكانياته���م  خراته���م 

والتكنولوجية. 
واأ�س���اف اأن مث���ل ه���ذا الن���وع من 
الدورات �سيحق���ق نقلة نوعية يف 
املحتوى الإلكرتوين للمحا�رشات، 
ي�سه���ل  �سلي���م  ب�س���كل  وو�سع���ه 
التوا�س���ل م���ع الطلب���ة ويع���زز من 

قدراتهم ال�ستيعابية.
وياأتي انعقاد ال���دورة �سمن �سل�سلة 

يف دورة نظمها "تنمية القوى الب�شرية" 

مهارات تطوير وت�شميم الو�شائل التعليمية للتعلم االإلكرتوين 

يف ور�شة عقدتها "طب االأ�شنان" و"االأردنية للمعاجلة اللبية"

مهارات عملية بتقنيات حديثة يف مباديء اجلراحة 
واملعاجلة اللبية 

ال���دورات الختيارية الت���ي يعقدها 
املركز لأع�ساء هيئة التدري�ش خالل 
الع���ام اجلامع���ي 2012/ 2013، به���دف 
امل�ساع���دة يف الأمور التي توؤدي اإىل 
رفع امل�ست���وى التدري�س���ي والبحثي 
يف اجلامع���ة، اإ�ساف���ة اإىل ال���دورات 
املتخ�س�س���ة الأخرى يف الطب وطب 

الأ�سنان.

اللبي���ة ومب���اديء اجلراح���ة، والعمل 
عل���ى تقوي���ة خراته���م العملية يف 
ه���ذا املج���ال، ف�س���ال ع���ن تعريفهم 
باخلط���وات املتبع���ة م���ا قب���ل وبعد 

اجلراحة.

واأ�سار حماد اإىل اأن جل�سات الور�سة 
اأ����رشف عليه���ا الأ�ست���اذ يف  الت���ي 
جامعة ن���ورث كارولينا الأمريكية 
الدكتور بيرت الطويل ا�ستملت على 
حما����رشات نظري���ة بال�ساف���ة اىل 
تدريب عمل���ي و�رشي���ري، ناق�ست 
يف م�سامينها مباديء اجلراحة واآلية 
التخطي���ط له���ا، وكيفي���ة ت�سخي�ش 
احلالت اجلراحي���ة، واأبرز اخلطوات 
املتبع���ة يف اجلراحة وط���رق العناية 

باملري�ش ما بعد ذلك.

تفاعله���م  امل�سارك���ون  واأب���دى   
الور�سة،  الإيجاب���ي خ���الل جل�س���ات 
لتحقيق مدى ال�ستفادة املرجوة، ما 
ي�سهم يف زي���ادة اخلرات واملعرفة 
بالتقني���ات احلديث���ة وعل���ى اأي���دي 

م�رشفن وا�ست�سارين مهرة. 
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اأخب���ار الأردنية - بحث رئي����ش اجلامعة الأردنية الدكتور 
اخلي���ف الطراونة ل���دى لقائه وفدا �سم ع���ددا من روؤ�ساء 
اجلامعات الرتكية اأوجه التعاون العلمية والبحثية املمكنة 

بن اجلانبن.

وناق����ش اجلانب���ان �سبل ان�س���اء برامج اكادميي���ة م�سرتكة 
واآليات التع���اون العلمي والبحثي، وتب���ادل اأع�ساء هيئة 

الرتدي�ش اإىل جانب دعم جهود التبادل الطالبي.

وق���دم الطراونة للوفد ال�سيف اإيج���ازا حول الرامج التي 
تطرحها اجلامع���ة وتطلعاتها، م�س���ريا اإىل ا�سرتاتيجيتها 
للتح���ول نحو العاملية خالل الع���وام اخلم�ش املقبلة، �سيما 

واأنها حتتفل مبرور خم�سن عاما على تاأ�سي�سها.

وثم���ن الوفد جه���ود جاللة امللك عب���داهلل الثاين يف دعم 
م�س���رية التعلي���م يف الأردن، وخلق نظ���ام تعليمي يحقق 
التمي���ز والإتق���ان واجل���ودة من خ���الل ا�ستثم���ار املوارد 

الطراونة يلتقي وفدا من روؤ�شاء جامعات تركية

اأبرم���ت اجلامعة الأردني���ة وجامعة »ا�سطنب���ول 29 مايو« 
الرتكية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكادميي 

والثقايف بينهما.

ون�ست التفاقية التي وقعها عن اجلامعة رئي�سها الدكتور 
الطراونة وعن نظريتها الرتكية رئي�سها الدكتور اإبراهيم 
كايف دومناز على ار�سال عدد من الطلبة الأتراك الدار�سن 
مل�ساق العلوم الإ�سالمية للجامعة الأردنية لتدري�سهم اللغة 

العربية كطلبة م�ستمعن نظري ر�سوم درا�سية حمددة.
وت�سمن���ت املذك���رة اأن يلتحق الطلبة مب���ا يقارب 6 اإىل 15 
�ساع���ة درا�سية معتمدة كم�ستمع���ن يف كليات ال�رشيعة 
والآداب واحلق���وق يف اجلامع���ة الأردنية ومب���ا يتوافق مع 

التقومي اجلامعي للجامعة .

م���ن جانبه اأكد الطراونة دعم اجلامعة الأردنية وتوفريها 
لكاف���ة الت�سهيالت والأجواء املالئمة لدرا�سة اللغة العربية 
والثقاف���ة الإ�سالمية جلميع الراغبن من الطلبة الوافدين، 
لفت���ا اإىل ر�سال���ة و�سيا�س���ة اجلامع���ة الأردني���ة يف دعم 

ن�رشاللغة العربية والثقافة الإ�سالمية.
واأ�س���ار اإىل اإمكاني���ة التو�سع برام���ج التدريب من خالل 
اإن�س���اء ف���رع ملركز ال�ست�س���ارات يف جامع���ة ا�سطنبول، 
واإر�س���ال عدد من الأ�ساتذة املتميزين من اجلامعة الأردنية 
لتدري���ب الطلبة الأتراك الراغبن باللتحاق برامج اللغة 

العربية هناك.

وتناول اجلانبان �سب���ل تعزيز التعاون العلمي والأكادميي 
ل �سيم���ا اإمكاني���ة ا�ستقط���اب طلب���ة باحث���ن لتعليمهم 

... ويوقع مذكرة تفاهم لتدري�ص طلبة اأتراك م�شاقي اللغة العربية والعلوم االإ�شالمية

اللغ���ة العربية والعل���وم الإ�سالمي���ة والبحرية يف فرع 
اجلامع���ة  يف العقبة، وطلب���ة املدار����ش الرتكية لعقد 
برامج �سيفية يف اأردنية العقبة اأو املدر�سة النموذجية 
التابعة للجامعة لتمكينهم من اكت�ساب مفردات اللغة 

العربية وتدريبهم عليها.

من جانب���ه اأ�ساد الدكتور دومن���از بال�سمعة الطيبة التي 
حتظى بها اجلامعة الأردنية بن نظرياتها من اجلامعات 
املحلية والقليمية، وامل�ستوى املتقدم الذي و�سلت اإليه، 
موؤكدا �رشورة تفعيل التعاون امل�سرتك بن اجلامعتن 

مبا ي�سب يف خدمة ال�سعبن الأردين والرتكي.
ح�رش توقيع التفاقية كل م���ن نائب الرئي�ش ل�سوؤون 
الكلي���ات الإن�ساني���ة الدكت���ور هاين ال�سم���ور ومدير 

مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي.

الب�رشي���ة والفر����ش املتاح���ة واملعرفة ك���رثوة وطنية 
ا�سرتاتيجي���ة، م�سيدا بامل�ستوى املرم���وق الذي و�سلت 
اإليه اجلامعة الأردنية عل���ى خريطة اجلامعات املتقدمة 
واحلديث���ة، وامل�س���درة للكف���اءات الب�رشي���ة املتميزة، 

والقادرة على املناف�سة اإقليميا وعامليًا.
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زكري���ا الغول - بح���ث رئي�ش اجلامع���ة الأردنية الدكتور 
اخلي���ف الطراونة ل���دى لقائه ال�سف���رية الباك�ستانية يف 
عم���ان عطية حمم���ود �سب���ل تعزي���ز التب���ادل الثقايف 

والعلمي بن البلدين.

واأع���رب اجلانبان ع���ن اأملهم���ا يف زيادة اأع���داد الطلبة 
الأردنين الدرا�سن يف اجلامعات الباك�ستانية وخ�سو�سًا 

الذين يتطلعون لدرا�سة تخ�س�سي الطب والهند�سة. 

واأكد اجلانبان �رشورة زي���ادة �سبل التعاون بن البلدين 
ال�سديق���ن يف جمي���ع امل�ستويات الأكادميي���ة وتطويرها 
لت�سم���ل تب���ادل اخل���رات من خ���الل الزي���ارات املتبادلة 
لأع�ساء الهيئ���ات التدري�سية يف جامعات البلدين ودعم 

جهود التبادل الطالبي.

وق���دم الطراون���ه ايجازا ح���ول برامج اجلامع���ة الأكادميية 
يف خمتل���ف الكليات واملراكز العلمية والبحثية، م�سريا 

بحث التعاون مع اجلامعات الباك�شتانية 

اتفاقية تعد االأوىل من نوعها يف االأردن...
برامج ا�شرتاتيجية وخدمات تقنية من "مايكرو�شوفت" العاملية 

اإىل روؤي���ة اجلامعة يف التحول للعاملي���ة من خالل تطوير 
الرام���ج التعليمي���ة واخلطط التطويرية الت���ي من �ساأنها 

الرقي بت�سنيف اجلامعة بن نظرياتها العاملية.
  

فادي���ة العتيب���ي- وقع���ت اجلامع���ة الأردني���ة و�رشك���ة 
مايكرو�سوفت العاملية اتفاقي���ة تعاون لتفعيل عدد من 

الرامج ال�سرتاتيجية لالأعوام الثالثة القادمة.
 وق���ع التفاقي���ة عن اجلامع���ة رئي�سها الدكت���ور اخليف 
الطراونة، وعن �رشكة مايكرو�سوفت مديرها الإقليمي 
للعملي���ات والت�سويق والقائم باأعماله���ا يف الأردن زيد 

ال�سبيالت.
وتاأتي التفاقية يف اإطار تعزيز العالقات ال�سرتاتيجية 
ب���ن اجلامع���ة و«مايكرو�سوف���ت«، ورف���ع كف���اءة  م���ا 
الت�س���الت والتكنولوجيا فيها مب���ا يكافئ نظرياتها من 

اجلامعات على امل�ستوى العاملي.
 ون�ست التفاقي���ة اإن�ساء برنامج اأكادميية مايكرو�سوفت 
للتكنولوجي���ا لتدري����ش اآخ���ر تقنيات ال�رشك���ة كمواد 
اإ�سافية �سمن خطة الطال���ب الدرا�سية، واإ�سدار �سهادات 
معتمدة مما ي�سهم يف رفع كفاءة اخلريج وفقا ملتطلبات 

�سوق العمل املحلي والعاملي.
 )365 office( وت�سمنت التفاقية عل���ى تفعيل برنامج 
الذي يه���دف اإىل تقدمي جمموعة م���ن الو�سائل والأدوات 
املجاني���ة لأع�ساء الهيئة التدري�سي���ة والطلبة متكنهم من 
زيادة فر�ش التوا�سل والتعاون والإبداع فيما بينهم من 

خالل امل�ساركة يف م�ساريع العمل والتقومي.
 وقال الدكتور الطراون���ة اإن التحالف ال�سرتاتيجي يف 
التعلي���م يوفر اإطارا خلطة �سامل���ة للتنفيذ امل�سرتك مع 
ال����رشكات العاملية الت���ي تدعم اأهداف حتوي���ل التعليم، 
وت�سجيع البتكار املحلي، وخلق الوظائف، وتعزيز فر�ش 

احل�سول عليها.

واأ�ساف رئي�ش اجلامعة اأن مثل هذا النوع من التفاقيات 
�ست�سه���م يف توفري البيئة التعليمي���ة املتطورة لأع�ساء 
الهيئة التدري�سية والطلبة، ومتكنهم من اكت�ساب خمتلف 
اأ�سكال املعرفة واملهارات الالزمة لرفع كفاءتهم التقنية 

مبا يتنا�سب ومتطلبات الع�رش.
من جانب���ه قال ال�سبيالت اإن ه���ذه التفاقية تعد الأوىل 
م���ن نوعه���ا يف الأردن، وال�ساد�س���ة يف املنطق���ة، وتاأتي 
بهدف تاأمن منتجات وخدمات مايكرو�سوفت للجامعات 

الريادية يف العامل لتعزيز منو التعليم.
ويف �سياق مت�سل اأ�س���ار مدير قطاع التعليم يف �رشكة 
مايكرو�سوف���ت املهند����ش با�س���ل قبع���ن اإىل اأن اأهمية 
التفاقي���ة تكم���ن يف التاأ�سي�ش لل�رشاك���ة طويلة املدى، 
من �ساأنها ال�سم���اح باملراجعة والتقومي بانتظام للتاأكد من 
اأن جميع امل�ساريع الت���ي تقدمها مايكرو�سوفت تتما�سى 
والرام���ج التعليمي���ة، وجتمع م���ا بن اخل���رة واملعرفة 

واملوارد ل�سمان جناح وا�ستدامة قطاع التعليم.
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اأخبار الأردنية - اأكدت الدكتورة هالة اخليمي احلوراين  
نائ���ب رئي�ش اجلامعة الأردني���ة للبحث العلمي والتطوير 
واجل���ودة اأهمي���ة العم���ل على رب���ط القط���اع ال�سناعي 
بالأكادميي���ا من حيث ربط خمرجات التعليم باحتياجات 
�س���وق العمل، واإع���داد اخلريج���ن القادري���ن على خدمة 
ال�سناعة من جه���ة، وتوجيه البحث العلم���ي والدرا�سات 

العليا لتطوير ال�سناعة الأردنية من جهة اأخرى.

ج���اء ذلك خالل لقائها مع اأمن ����رش اإدارة غرفة �سناعة 
الأردن وممثل قطاع ال�سناعات الكيماوية وم�ستح�رشات 
التجمي���ل نبيل اإ�سماعي���ل، الذي اأبدى ب���دوره ا�ستعداده  
للعم���ل على توف���ري املعلوم���ات والظروف الت���ي تعزز 
اآف���اق التعاون مع اجلامعة الأردنية ب�سكل عام ومع ق�سم 

الكيمياء ب�سكل خا�ش.

واأ�سار اإ�سماعيل اإىل اأن ابرز اأولويات القطاع الكيماوي 
الأردين البح���ث ع���ن اآف���اق الإب���داع والتطوي���ر لدع���م 
القدرة التناف�سية للمنتج الأردين على امل�ستوين املحلي 
والعاملي، موؤكداً ثقته املطلقة باجلامعة الأردنية ملا ت�سمه 
م���ن كفاءات متميزة وقادرة عل���ى رفد ال�سناعة بالعلم 

واملعرفة.

ورك���ز اللقاء على  و�سع خطوط عري�سة لأوجه التعاون 
ب���ن القطاع الكيماوي والقط���اع الأكادميي املمثل بق�سم 
الكيمياء اأهمها: اإن�ساء معر�ش دائم لل�سناعات الكيماوية 
يف كلية العل���وم، وعقد مزيد من املحا�رشات التعريفية 
بالقطاع الكيم���اوي للطلبة يف الق�سم، وا�ستقطاب عدد 

منهم للتدريب يف امل�سانع الأردنية.

ح����رش اللق���اء من اجلامعة عمي���د كلية العل���وم الدكتور 
جنيب اأبوكركي، ونائب العمي���د الدكتور فواز اخلليلي،  
ورئي����ش ق�سم الكيمياء الدكت���ور جالل زهرة، وم�ساعد 
العمي���د الدكت���ور عم���اد حمادنة ومدي���رة مركز حمدي 
منك���و الدكتورة عبري البواب والدكتور مو�سى الناظر، 

والدكتور مو�سى اأبوزرقة، والدكتورة اأمل العابودي.  

وياأت���ي اللق���اء عل���ى هام����ش املحا����رشة الت���ي األقاه���ا 
اإ�سماعي���ل يف ق�س���م الكيمياء ، حيث تن���اول يف حديثه 
واقع ال�سناع���ات الكيميائية يف الأردن، واآفاق التعاون 

املمكنة مع البحث العلمي. 

ون���وه اإ�سماعيل باأهمي���ة القطاع ال�سناع���ي الذي يعتر 
من اأه���م القطاع���ات القت�سادي���ة يف الأردن من حيث 

اخليمي  : ربط القطاع ال�شناعي باالأكادميي �شرورة ملحة

م�ساهمت���ه يف الناجت املحلي الإجم���ايل الذي يبلغ حوايل 
25% ، وتوف���ريه  حل���وايل 263 األف فر�سة عم���ل، اإ�سافة 
مل�ساهم���ة ال�ستثمارات ال�سناعي���ة يف تنمية املجتمعات 
املحلية املوجودة فيها: من تطوير للبنية التحتية وتعزيز 
للن�ساط القت�سادي، وخل���ق املزيد من فر�ش العمل عر 

ترابطاتها بالقطاعات القت�سادية املختلفة. 

واأ�س���اف اإ�سماعي���ل اأن القط���اع الكيم���اوي بالرغم مما 
يواجهه من عقبات منها ارتفاع تكاليف الإنتاج واأ�سعار 
الطاق���ة ب�سكل خا�ش، اإل انه م���ن القطاعات الواعدة يف 
الأردن، وذل���ك لوجود مزاي���ا تناف�سي���ة ون�سبية، ولثقة 

امل�ستهلك باملنتج الأردين.

م���ن جانبها اأكدت الدكتورة اأم���ل العابودي مقررة جلنة 
الندوات يف ق�سم الكيمياء على �رشورة ربط احتياجات 
القطاع ال�سناعي بتطوير اخلطط الدرا�سية، بهدف اإعداد 
الطلب���ة وتاأهيلهم ل�سوق العمل م���ن خالل التحاقهم يف 

دورات تدريبية عملية  يف م�سانع القطاع.

 ورح���ب رئي����ش ق�سم الكيمي���اء الدكتور ج���الل زهرة 
بتخ�سي�ش جمموعة من الن���دوات للتعريف بال�سناعات 

الكيميائية وفر�ش عمل خريجي الق�سم فيها.

 واأب���دت مدي���رة مركز حم���دي منكو الدكت���ورة عبري 
الب���واب ا�ستعداده���ا للتن�سيق مع غرف���ة �سناعة الأردن 
لرتتي���ب برنام���ج لتدري���ب الطلب���ة املتوق���ع تخرجهم. 
وو�سع خطة عمل تو�سح اآلية التعاون بن ق�سم الكيمياء 

وقطاع ال�سناعات الكيماوية.  

خالل لقائها ممثل قطاع ال�شناعات الكيماوية وم�شتح�شرات التجميل
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�سن���اء ال�سم���ادي - بح���ث وف���د م���ن جامع���ة باري����ش / 
ال�سورب���ون الفرن�سي���ة اإمكانية اقامة عالق���ات وبرامج 

اأكادميية م�سرتكة مع اجلامعة الردنية. 

وق���ال ممث���ل الوفد نائب املدي���ر لل�س���وؤون الأكادميية يف 
جامع���ة باري����ش/ ف���رع اأبو ظب���ي فابي���ان �ساريك�ش اإن 
الزي���ارة تهدف اإىل بناء عالق���ات مبا�رشة وم�ستمرة مع 
اجلامع���ة الأردنية وفتح اآفاق التع���اون يف تبادل اأع�ساء 

هيئة التدري�ش والطلبة.

واأ�سار �ساريك�ش خالل لقائه نائب رئي�ش اجلامعة ل�سوؤون 
الكلي���ات الإن�ساني���ة الدكتور ه���اين ال�سم���ور بح�سور 
ملحقة التعاون اجلامعي يف ال�سفارة الفرن�سية بالأردن 
»لزب���ات نق���واين« اإىل الرام���ج الأكادميية الت���ي تقدمها 
جامعة ال�سوربون للطلبة وخ�سو�سا فيما يتعلق مبجالت 

العلوم الإن�سانية والجتماعية . 

اأخب���ار الأردنية- بحث���ت نائبة رئي�ش اجلامع���ة الأردنية 
ل�س���وؤون الكلي���ات ال�سحية وامل�ست�سف���ى الدكتورة ملي�ش 
رج���ب مع وفد م���ن امللحقية الثقافي���ة املاليزية وجامعة 
كوالملبور اخلا�سة، �سبل التعاون وقبول طلبة ماليزين 

بح�سور مدير العالقات الدولية الدكتور رامي علي.

وقدم���ت رج���ب للوف���د الزائر �رشح���ا ع���ن تخ�س�سات 
اجلامعة واأع���داد الطلبة غري الأردني���ن الدار�سن فيها، 
مرحب���ة بالتع���اون م���ع جمي���ع امللحقي���ات الثقافية يف 

اململكة خلدمة طلبتهم.

واأعرب مدير امللحقية الثقافية املاليزية الدكتور حممد 
اأزي���دان ع���ن رغبة ب���الده يف ابتع���اث عدد م���ن الطلبة 
املاليزي���ن للدرا�س���ة يف اجلامعة الأردني���ة يف تخ�س�سي 

الطب وطب الأ�سنان.

برامج اأكادميية يف العلوم االإن�شانية واالجتماعية 
بني "االأردنية" و"�شوربون" الفرن�شية

م���ن جانبه اأكد ال�سمور اأن اجلامعة الأردنية ترحب بتلك 
الرام���ج التي من �ساأنها تزوي���د الطلبة بثقافات وبرامج 

تتميز بالتنوع والتجديد .

ويف نهاي���ة اللقاء اأبدى الوفد اعجاب���ه باجلامعة الأردنية 
الت���ي تعتر واح���دة من اجلامع���ات املرموقة يف ال�رشق 
الأو�س���ط، موؤكدا اهتمامه بتطوير عالقاته مع اجلامعة ملا 

فيه م�سلحة للطرفن.  

بحث قبول طلبة ماليزيني يف تخ�ش�شي الطب وطب االأ�شنان

واأبدى اأزيدان اإعجابه باجلامعة الأردنية والتطور الوا�سح 
يف م�ستوى البنى التحتي���ة واملخترات املجهزة باأف�سل 

املعدات.



75

هبة الكايد- بحث نائب رئي�ش اجلامعة الأردنية لل�سوؤون 
الإدارية واملالي���ة الدكتور �ستيوي العبداهلل اآليات تنفيذ 
ما جاء يف مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة ماكواري 
ال�سرتالية يف وقت م�سبق مع روؤ�ساء اجلامعات الأردنية.
جاء ذلك خ���الل زيارة الوفد الأكادمي���ي املكون من نائبة 
رئي����ش جامعة ماكواري الدكت���ورة جوديث �ساك�ش وكل 
من الدكت���ور جون �ساميونز والدكت���ور بيرت اأندير�سون  

والدكتورة كاترين �سارلتون وال�سيد جورج ميالد.

وقدم العبداهلل للوفد اإيجازا حول برامج اجلامعة وخططها 
التدري�سية وعدد طلبتها، معرجا على الرامج امل�سرتكة  

بن "الأردنية" واجلامعات العاملية الأخرى. 

واأب���دى الوف���د اهتماما خا�س���ا بحقل الدرا�س���ات القدمية 
واللغوي���ات وتخ�س�ش الآثار، اإ�سافة اإىل  بع�ش تخ�س�سات 

الكليات ال�سحية والعلمية والعلوم الرتبوية.

خالل زيارة وفد من " ماكواري" اال�شرتالية

يف زيارة لكلية الدرا�شات العليا 

بحث التعاون يف االأن�شطة البحثية والربامج اال�شت�شارية

ال�شفارة النيجريية تبحث زيادة اأعداد طلبتها 

يذك���ر اأن التفاقية التي وقعتها ماكواري  مع اجلامعات 
الأردني���ة يف ال�ساد����ش م���ن اآيار العام املا�س���ي تن�ش على 
تب���ادل اأع�ساء هيئ���ة التدري�ش، وفتح اآف���اق التعاون يف 
الأن�سطة البحثية امل�سرتكة، والرامج ال�ست�سارية، وعقد 
الندوات واملوؤمترات، بالإ�سافة اإىل توفري منحتن لدرجة 

الدكتوراه تتناف�ش عليها اجلامعات امل�ساركة.

�سن���اء ال�سمادي- بحث���ت عميدة كلي���ة الدرا�سات العليا 
يف اجلامع���ة الأردنية الدكتورة �سه���ى اأديب مع وفد من 
ال�سفارة النيجريية يف عم���ان اإمكانية ا�ستقطاب طلبة 
نيجريين يف خمتلف التخ�س�سات للدرا�سة يف اجلامعة، 

واإقامة عالقات تعاون وبرامج اأكادميية م�سرتكة.

وقال القن�سل النيجريي حمزة يو�سف جامبو اإن الزيارة 
تهدف اإىل بن���اء عالقات تعاون واإيف���اد طلبة نيجريين 
للدرا�س���ة يف اجلامعة يف تخ�س�س���ات الطب، والتمري�ش، 
وال�رشيعة، وال�سيدلة، والهند�سة، ف�سال عن برامج الطاقة 

املتجددة والزراعة.

م���ن جانبها ا�ستعر�س���ت الدكتورة اأدي���ب للوفد ال�سيف 
الرامج الأكادميية واخلدمات التي تقدمها الكلية  للطلبة 
الدار�سن فيها من اجلاليات العربية والأجنبية، وت�سهيل 

اإجراءات قبولهم .

ونوهت اأديب ب���اأن الكلية تطرح ما يقارب )107( برامج 
برنام���ج  و)16(  دكت���وراه،  برنام���ج  و)34(  ماج�ست���ري، 

اخت�سا�ش عال يف تخ�س�سات الطب وطب ال�سنان .
ويف نهاي���ة اللق���اء اأع���رب الوفد عن اعجاب���ه بامل�ستوى 
املتقدم الذي و�سل اإليه التعليم العايل يف الأردن، خا�سا 
بالذك���ر اجلامعة الأردنية واملرتب���ة املتقدمة التي تبواأتها 

بن نظرياتها عربيا وعامليا.
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�سن���اء ال�سمادي - بح���ث عميد كلية الدرا�س���ات الدولية 
والعل���وم ال�سيا�سي���ة يف اجلامعة الأردني���ة الدكتور زيد 
عي���ادات مع وفد م���ن  ال�سف���ارة الأمريكي���ة يف عمان 
اإمكاني���ة اإقامة عالقات تع���اون واإن�ساء برام���ج اأكادميية 

م�سرتكة.

وقالت دونا جورمان من ال�سفارة الأمريكية اإن الزيارة 
تهدف اإىل بناء عالقات تعاون ما بن اجلامعات الأردنية 
واملوؤ�س�س���ات العلمية الأمريكي���ة يف جمالت الدرا�سات 
الدولية وحقوق الن�سان،ف�سال عن تاأ�سي�ش برامج لتبادل 

اأع�ساء هيئة تدري�ش وطلبة. 

واأ�س���ارت جورم���ان اإىل اإمكانية تزوي���د الكلية بقاعدة 
بيان���ات علمي���ة ح���ول العالق���ات الدولي���ة وال�سيا�سات 
اخلارجي���ة، والنزاعات الدولية وحقوق الن�سان ليتمكن 
الطلب���ة والباحثون م���ن الطالع على م�ستج���دات العلم 

وال�سيا�سة العملية .

زكري���ا الغول - بحث عميد كلي���ة الدرا�سات الدولية يف 
اجلامع���ة الأردنية الدكت���ور زيد عيادات اآف���اق التعاون 
العلم���ي والثق���ايف مع �سف���ري اجلمهوري���ة البوليفارية 

الفانزويلية يف عمان فاو�ستو بورهي.
وناق����ش اجلانبان �سبل تفعيل م�رشوع كر�سي الدرا�سات 
البوليفاري���ة يف اجلامع���ة باإ�رشاف ال�سف���ري الفانزويلي 
ونخب���ة من املتخ�س�سن يتول���ون تدري�ش م�ساقات لطلبة 
الكلي���ة، اإ�ساف���ة اإىل دع���م جه���ود تب���ادل اأع�ساءهيئ���ة 
التدري����ش والتبادل الطالبي يف خمتلف ميادين درا�سات 

اأمريكا الالتينية.
وتناول اجلانب���ان اإمكانية عقد �سل�سل���ة من املحا�رشات 
املتخ�س�س���ة يف املو�سوع���ات ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة 
والثقافي���ة ذات الهتمام امل�س���رتك يلقيها حما�رشون 
متخ�س�سون م���ن فانزويال ودول اأمريكا الالتينية اإ�سافة 
اإىل عق���د موؤمتر �سنوي حول العالق���ات العربية مع دول 

اأمريكا الالتينية.
واأب���دى عيادات ا�ستعداد الكلي���ة لحت�سان هذه امل�ساريع 
موؤك���دا روؤية اجلامع���ة الرامية اإىل التح���ول نحو العاملية 
م���ن خالل عقد �رشاكات علمية بن اجلامعة واملوؤ�س�سات 

العلمية والأكادميية العاملية.

م���ن جانبه اأك���د عي���ادات عل���ى ترحيب اجلامع���ة بذلك 
التعاون الذي من �ساأنه تعزيز املعرفة العلمية، داعيا اإىل 
املزيد من التع���اون الأكادميي والبحث العلمي املو�سوعي 
ودع���وة الطلبة م���ن اجلامعات الأمريكي���ة لالنخراط يف 

برامج كلية الدرا�سات الدولية والعلوم ال�سيا�سية .

يف زيارة لوفد من ال�شفارة االأمريكية...

قاعدة بيانات حول ال�شيا�شات اخلارجية والنزاعات الدولية 
يف كلية الدرا�شات الدولية

بحث ان�شاء  كر�شي الدرا�شات البوليفارية 
واأ�س���ار عي���ادات اإىل �سع���ي اجلامع���ة م���ن خ���الل مركز 
درا�سات اأمريكا الالتيني���ة الذي اأن�سئ نهاية العام املا�سي 
اإىل ا�ستقط���اب اخل���رات العلمية لتقود ح���راكا ثقافيا 

وفكريا م�ستندا اإىل املعرفة العلمية املو�سوعية.
م���ن جانب���ه اأ�ساد بوره���ي بامل�ست���وى الذي و�سل���ت اإليه 
اجلامعة الأردني���ة بن نظرياته���ا كاأول موؤ�س�سة تعليمية 
يف الأردن، م�سريا اإىل اأنها تعد واحدة من اأهم ال�رشوح 

العلمية يف العامل العربي.
وي�سار اىل ان مركز فرنانديز لدرا�سات اأمريكا الالتينية 
ال���ذي ان�ساأت���ه اجلامع���ة موؤخرا ي�سع���ى ملعاجل���ة الق�سايا 
امل�سرتك���ة وتعزيز ومتت���ن الروابط العلمي���ة والثقافية 
م���ا بن ال���دول العربية ودول اأمري���كا الالتينية يف �ستى 
امليادين من خالل اإعداد البحوث العلمية الر�سينة، وعقد 
املوؤمترات وور�ش العمل والرامج الأكادميية امل�سرتكة يف 
خمتلف حقول املعرفة ال�سيا�سية والقت�سادية وال�سحية 
والجتماعي���ة ودعم جه���ود التبادل الطالب���ي ف�سال عن 
دعم التوجهات املتوافقة نحوال�ستثمار وتطوير البيئة 

القت�سادية.
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تعاون طبي اأردين بريطاين يف عمليات اأمرا�ص القلب 
وت�شوهاته اخللقية عند االأطفال 

بحث اإمكانية تعليم اللغة العربية لطلبة رو�ص يف مركز اللغات

�سناء ال�سمادي - بحث وفد من جامعة البحوث القومية / 
مدر�سة القت�ساد العليا يف مو�سكو اإمكانية تعليم طلبة 
رو�سي���ن اللغة العربي���ة يف مركز اللغ���ات يف اجلامعة 

الردنية .

وق���ال ممثل الوف���د الأ�ستاذ اأن���دري جابري���ن اإن اجلامعة 
ارتاأت تدريب الطلبة يف اجلامعة الأردنية ملا تتمتع به من 

�سمعة طيبة وم�ستوى عال يف التعليم بن نظرياتها.

من جانبها قدمت مديرة مركز اللغات الدكتورة فاطمة 
عليمات للوفد ال�سيف اإيجازا حول ن�ساأة املركز والرامج 
التي يطرحها وال���دورات واخلدمات التي يقدمها للطلبة 

والتي تتميز بالتنوع والتجديد .

وا�ستعر����ش رئي�ش �سعبة ق�س���م اللغة العربية يف املركز 
الدكتور قتيبة احلبا�سن���ة الرامج التي يطرحها املركز، 
واأ�سالي���ب التدري����ش، واملناه���ج الت���ي يعتمده���ا املركز 

يف التدري����ش والتي ترتك���ز على اإدم���اج الطلبة بالبيئة 
اجلامعية، واك�سابهم الكثري من املهارات.

وجال الوفد خالل الزيارة يف املركز واطلع على الو�سائل 
احلديثة التي يعتمدها يف التدري�ش.

 
  

اأخب���ار الأردنية- للمرة ال�ساد�سة على التوايل، قام  فريق 
طبي بريطاين م���ن م�ست�سفى الرويال برومتون / لندن 
التاب���ع جلامعة الأمرييال كولدج بالتع���اون مع اأطباء من 
كلية الطب يف اجلامع���ة باإجراء عدد من عمليات القلب 
املفت���وح لالأطفال ممن يعانون من اأمرا�ش القلب الولدية 

واخللقية كالت�سوهات والفتحات القلبية .

 ويراأ����ش الفريق الطبي  الريطاين اأخ�سائي جراحة قلب 
الأطف���ال الدكتور باب���ولر �سيثيا يرافق���ه طاقم ي�سم 
اخت�سا�سي���ن يف التخدي���ر والعناية املرك���زة، وممر�سن 

متخ�س�سن يف العمليات والتخدير والعناية املرّكزة.

 وتاأت���ي هذه الزيارة بدع���وة من كلية الطب يف اجلامعة، 
وتن�سي���ق م���ن قب���ل �سعب���ة قل���ب الأطف���ال املكونة من 
اخت�سا�س���ي قل���ب الأطف���ال الدكت���ور اإي���اد العم���وري، 
واخت�سا�سي���ة قل���ب الأطف���ال الدكتورة ليل���ى توتنجي 
بالتعاون مع فريق جراحة القلب الدكتور معاذ ال�سمادي 
والدكت���ور اأجمد بني هاين واأخ�سائ���ي التخدير الدكتور 

اإ�سالم م�ّساد، بالإ�سافة اإىل كوادر متري�سية متخ�س�سة من 
م�ست�سفى اجلامعة الأردنية. 

وق���ال اخت�سا�س���ي قلب الأطف���ال الدكت���ور العموري:« 
لق���د اأجرينا ث���الث عملي���ات لأطفال م�ساب���ن باأمرا�ش 
وت�سوه���ات خلقي���ة قلبية، وق���د تكلل���ت جميعها بحمد 
اهلل بالنج���اح«، لفت���ًا اإىل اأن ه���ذه الت�سوه���ات القلبية 
حت���دث خالل احلياة اجلنينية وت���رتاوح بن حالة ب�سيطة 
اأو معق���دة ل تتما�سى مع احلياة اأحيان���ًا و حتتاج للتدخل 

اجلراحي املبكر بعد الولدة. 

 جت���در الإ�س���ارة اإىل اأن هذا الفريق الطب���ي الذي يتمتع 
بكف���اءة عالية ومه���ارات طبية متمي���زة يف هذا املجال 
ب���داأت زيارت���ه تتخذ �سم���ة دوري���ة اإذ �سبق و ق���ام خالل 
العام���ن 2012/2011  بزي���ارات اإىل م�ست�سف���ى اجلامع���ة 
ومتّك���ن خاللها بالتعاون مع اأطب���اء كلية الطب من اإجراء 
عمليات جراحية  �سبيهة لعدد من الأطفال املر�سى الذين 

يعانون من الأمرا�ش القلبية .
 

للمرة ال�شاد�شة على التوايل ..
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اأخب���ار الأردنية- ا�ستقبل مدير ع���ام م�ست�سفى اجلامعة 
الأردني���ة ال�سابق الدكت���ور جملي حميالن وف���داً طبيًا 
واإداري���ًا من كلية الطب يف اجلامعة الإ�سالمية يف غّزة، 
برئا�س���ة الدكت���ور �سعي���د عي�سى �سالح امل����رشف العام 
على م����رشوع امل�ست�سف���ى اجلامع���ي، وع�سوية كل من 
الدكت���ور اأ�رشف اجلدي م�سوؤول ملف التمري�ش،  وعبد 
احلكي���م البطة امل�س���وؤول الإداري واملايل، واأ�سامة غيث 
مدير مكتب اجلامعة يف عمان بح�سور عدد من املدراء 

وامل�سوؤولن يف امل�ست�سفى.

وتاأتي زي���ارة الوفد بتن�سيق ما ب���ن اجلامعة الإ�سالمية 
يف غ���زة واجلامعة الأردنية به���دف الطالع على جتربة 
الطبي���ة  املتمي���زة  يف احلق���ول  م�ست�سف���ى اجلامع���ة 
والتمري�سي���ة والإداري���ة لال�ستف���ادة منه���ا يف ت�سغيل 
امل�ست�سف���ى اجلامع���ي التاب���ع  لكلية الط���ب يف اجلامعة 
الإ�سالمي���ة، مما ي�س���كل اإ�سافة نوعي���ة للخدمة والرعاية 
الطبي���ة يف قطاع غّزة، وفتح اآف���اق التعاون امل�سرتكة 
يف املجالت الطبية والتدريبي���ة وال�سّحية يف �سوء ما 

تعاين منه م�ست�سفيات القطاع من حتديات.

ورح���ب مدي���ر امل�ست�سف���ى  الدكتور حمي���الن بالوفد 
الزائر موؤكداً عمق العالقات الأخوية اأفراداً وموؤ�س�سات 
مع الأ�سقاء يف قط���اع غزة، ومبديًا ا�ستعداد امل�ست�سفى 

وفد من "االإ�شالمية" يطلع على جتربة م�شت�شفى اجلامعة يف 
احلقول الطبية والتمري�شية واالإدارية

للتع���اون يف املج���الت الطبية والتدريبي���ة والتمري�سية، 
لتكون ثقافة را�سخ���ة واأحد ركائز العمل الطبي والإداري 

واخلدمي.

ون���وه الدكت���ور حمي���الن مب���ا يتمتع ب���ه القط���اع ال�سحي 
الأردين من متّيز وتّطور، وما حققه م�ست�سفى اجلامعة من 
اإجن���ازات علمي���ة وطبية، لفتًا اإىل م���ا يقدمه من خدمات 
�سحي���ة وعالجية  باأعل���ى درجات الكف���اءة ويف خمتلف 

الخت�سا�سات.

بدوره عر مدير امل�رشوع  الدكتور �سالح والوفد املرافق  
عن عمي���ق اعتزازه مب�ست�سف���ى اجلامعة، مل���ا يتمتع به من 
�سمعة مرموقة  على امل�ستوى الإقليمي، مثمنًا يف الوقت 
ذات���ه دوره يف دعم الأطباء الغّزين املتدربن يف خمتلف 
الرام���ج الأكادميية واملهنّية يف امل�ست�سف���ى، وموؤكداً على 
����رشورة ال�ستفادة من جتربة م�ست�سفى اجلامعة مبا ي�سهم 

يف تطوير م�ست�سفى اجلامعة الإ�سالمية يف غزة.

وخ���الل الزيارة ا�ستمع الوف���د اإىل اإي�ساحات من امل�سوؤولن 
يف م�ست�سف���ى اجلامع���ة ح���ول النظ���م الطبّي���ة والإدارية 
والتمري�سي���ة واملالي���ة وخط���ط اجل���ودة الت���ي ينتهجه���ا 
امل�ست�سف���ى، واأب���رز ال�سيا�سات الت���ي ينتهجها يف خدماته 
ال�سحية، ونظمه املالية، واآليته يف تنظيم الهياكل الإدارية 

والطبّية.
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أضاءات

اإطالق ماج�شتري هند�شة البيئة والتغريات املناخية 
اأيلول املقبل

فادية العتيبي- بحث رئي�ش اجلامعة 
الأردنية الدكت���ور اخليف الطراونة 
م���ع ممثل���ي برنام���ج تيمبو����ش لدى 
الحت���اد الأوروب���ي اأوج���ه التع���اون 

العلمية والأكادميية امل�سرتكة.
وتن���اول اجلانب���ان �سب���ل التع���اون 
برام���ج  تطوي���ر  �سيم���ا  ل  املتاح���ة 
الطالبي  والتبادل  اأكادميية م�سرتكة، 
يف عدد من دول اأوروبا مثل النم�سا 

والرتغال واأملانيا.
 وتط���رق الطرفان لأبرز التطورات 
التي طراأت على م�رشوع ماج�ستري 
هند�س���ة البيئة والتغ���ريات املناخية 
ال���ذي تعم���ل اجلامع���ة الأردنية على 
جامعت���ي  م���ع  بالتن�سي���ق  اإن�سائ���ه 

الها�سمية والأملانية- الأردنية.
 من جانبه رحب الطراونة بامل�رشوع 
ال���ذي �سيت���م الب���دء بتدري�س���ه يف 
اجلامعة الأردنية اعتب���ارا من اأيلول 
املقبل من الع���ام احلايل، موؤكدا دعم 
اجلامعة ل���كل امل�ساريع الت���ي ت�سهم 

يف الرتقاء بامل�ستوى التعليمي يف 
اجلامعة واجلامعات الأخرى.

ونوه رئي����ش اجلامع���ة اإىل باإمكانية 
ان�ساء برامج اأكادميية اأخرى يتطلبها 
�سوق العمل ويتم متويلها من الحتاد 
الأوروبي مقرتحا برنامج الدكتوراه 

يف الأعمال.
م���ن جهته���ا اأك���دت رئي�س���ة ق�س���م 
م�ساري���ع ال�رشق الأو�سط يف الحتاد 
الأوروب���ي روزين م���اك اأن اختيار 
اجلامعة الأردنية للتن�سيق للم�رشوع 
املم���ول باأك���رث م���ن ملي���ون ي���ورو 
ا�ستنادا ملا تتمتع به من �سمعة اأكادميية 
وعلمية عريقة بن اجلامعات املحلية 

والعربية والعاملية.
ب���دوره اأ�س���ار مدي���ر مرك���ز املي���اه 
والطاق���ة والبيئ���ة ومدي���ر امل�رشوع 
الدكت���ور اأحمد ال�سالمي���ة اإىل اخلطة 
الدرا�سية الت���ي مت اإعدادها للرنامج 
وقام به���ا اأع�ساء الفريق القائم على 
امل�رشوع وفق متطلبات �سوق العمل.

مت  ق���د  اأن���ه  اإىل  ال�سالمي���ة  واأ�س���اف 
جتهيز بع����ش املخترات اخلا�سة يف 
الرنامج، وعدد من قاعات الت�سال 
املرئي مع الحت���اد الأوروبي ل�سمان 
�سري العم���ل على اأكمل وجه، م�سريا 
يف الوقت ذاته اإىل اأنه �سيتم اإر�سال 
الرنام���ج  يف  امللتحق���ن  الطلب���ة 
اإىل ع���دد م���ن اجلامع���ات الأوروبية 
لتح�سري وانتقاء موا�سيع ر�سائلهم 
واملتغ���ريات  بالبيئ���ة  ال�سل���ة  ذات 

املناخية.
 ح����رش اللقاء كل م���ن مدير مكتب 
تيمبو����ش يف الأردن الدكتور اأحمد 
اأبو الهيجا، وعمي���د كلية الدرا�سات 
العليا يف اجلامعة الأملانية - الأردنية 
الدكتور نبيل اأي���وب، وعميد معهد 
علوم الأر����ش يف اجلامعة الها�سمية 
الط���رزي، ومدي���ر  الدكت���ور عي���د 
مكتب العالقات الدولية يف اجلامعة 

الدكتور رامي علي.
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أضاءات

فادية العتيبي- عقد يف مركز املياه 
والطاقة والبيئة يف اجلامعة الأردنية 
الجتماع الثاين للجنة التوجيه العليا 
لإن�س���اء برنام���ج ماج�ست���ري اأنظم���ة 

النقل الذكية .

يف  ال����رشكاء  الجتم���اع  ح����رش 
اأوروبي���ة  م���ن جامع���ات  الرنام���ج 
يف ال�سوي���د وبولن���دا و�سلوفاكي���ا، 
وجامع���ات م�رشية مثل عن �سم�ش، 
وال�سكندري���ة، واملني���ا، واملنوفي���ة، 
بالإ�سافة اإىل جامعات عمان الأهلية 
والعلوم والتكنولوجيا وموؤتة اإ�سافة 
اإىل الأردني���ة، وممثل���ون ع���ن هيئة 
تنظيم قطاع النقل ووزارة الأ�سغال 

العامة. 

اخلط���ة  اإىل  امل�سارك���ون  وتط���رق 
اإعداده���ا  يت���م  الت���ي  الدرا�سي���ة 
�س���وق  متطلب���ات  وف���ق  للرنام���ج 
العم���ل له���ذا التخ�س����ش، اإ�سافة اإىل 

اخلط���ط الدرا�سية الت���ي يتم طرحها 
يف كلي���ات الهند�س���ة يف اجلامعات 
عل���ى  احتوائه���ا  وم���دى  امل�سارك���ة 

م�سمون اأنظمة النقل الذكية.

وق���ال مدير مرك���ز املي���اه والطاقة 
والبيئة ومن�سق امل�رشوع يف اجلامعة 
الأردني���ة الدكتور اأحمد ال�سالمية: اإن 
اأهمية الرنام���ج املدعوم من الحتاد 
الأوروب���ي من خ���الل برنامج متبو�ش 
يف الأردن تكمن يف توظيف البحث 
العلم���ي للتقليل من ح���وادث ال�سري 
املروري���ة  الزدحام���ات  وتخفي���ف 

وال�رشعات الزائدة على الطرق.

واأ�س���اف ال�سالمية اإن الرنامج �سيتم 
اإن�س���اوؤه يف جامعة عم���ان الأهلية، 
فيما �ست�سارك اجلامعة الأردنية ممثلة 
بعدد من اأع�س���اء هيئتها التدري�سية 
يف كلي���ة الهند�س���ة والتكنولوجي���ا 
بتح�سري بع����ش امل�ساقات يف جمال 

اأنظمة النقل الذكي���ة ليتم تدري�سها 
يف اجلامع���ات الأخ���رى، م�سريا اإىل 
اأن بدء التدري����ش �سيكون يف �سهر 

اأيلول من العام 2014.

ال���ذي  بالعر����ش  ال�سالمي���ة  ون���وه 
قدم���ه الوفد ال�سوي���دي حيث بينت 
الح�ساءات الدقيق���ة انخفا�ش ن�سبة 
ال�سوي���د  يف  املروري���ة  احل���وادث 
بالرغ���م م���ن ازدي���اد اأع���داد و�سائل 
النق���ل فيه���ا وذل���ك ل�ستخدامه���م 

اأنظمة النقل الذكية.

اإىل ذل���ك بح���ث ����رشكاء امل����رشوع 
وعميد كلية الهند�سة والتكنولوجيا 
يف اجلامعة الأردنية الدكتور �سميح 
قاقي�ش اأبرز امل�ستجدات التي طراأت 
خ���الل الجتماع واجلوان���ب املتعلقة 
بامل�رشوع، ف�سال عن قيامهم بجولة 
ميدانية يف الكلية وخمتراتها ذات 

العالقة باأنظمة النقل الذكية.

خرباء يناق�شون اإن�شاء برنامج ماج�شتري اأنظمة 
النقل الذكية
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أضاءات

�سناء ال�سمادي - يف خطوٍة تعليمية 
تطويري���ة، �سجلت كلي���ة العلوم يف 
اجلامع���ة الأردني���ة اإجن���ازاً تعليمي���ًا 
جديداً يقوم على تهيئة اللقاء بن من 
لديه املعرفة ومن يحتاجها، متخطية 
بذلك احلواجز اجلغرافية واملواقيت 
الزمني���ة، ولتوؤكد من خالله حر�سها 
عل���ى توظي���ف قط���اع تكنولوجي���ا 
املعلوم���ات يف م�سريته���ا التعليمية 
. ويتمث���ل اإجن���از اجلامع���ة الأردنية 
يف ا�ستخدام و�سيل���ة الت�سال املرئي 
 Interactive Video( التفاعل���ي
Conferencing( ع���ر �سعب���ة " 
اأثي����ر" التابعة ملركز احلا�سوب لنقل 
"اجليوفيزي���اء  م���ادة  حما����رشات 
بف���رع  اجلامع���ة  لطلب���ة  البحري���ة" 
الدكت���ور  يدر�سه���ا  الت���ي  العقب���ة، 
جنيب اأبو كركي مع انطالقة الف�سل 

الدرا�سي احلايل.

وي�سف اأبو كركي عميد كلية العلوم 
اأ�ست���اذ اجليوفيزي���اء وعلم الزلزل 

ُبعد عن  التعلم  نظام  العلوم" تطبق  "كلية 

يف اجلامعة اخلطوة الرائدة باإلجناز 
التعليم���ي والتقن���ي ال���ذي ت�سيف���ه 
اجلامعة مل�سريته���ا التعليمية، موؤكداً 
ب���اأن ه���ذا الأ�سل���وب م���ن التعلي���م 
"بال�س���وت وال�سورة" ي�ساعد الطلبة 
على ال�ستيع���اب والتمكن من املادة 
�سيما واأنه���ا تعطى باأ�سل���وب يبتعد 

متاما عن اأ�سلوب "التلقن" .

 وي�سي���ف ب���اأن ه���ذه اخلط���وة له���ا 
نتائ���ج ايجابي���ة منه���ا تخفي�ش كلفة 
التدري����ش، اإذ ميكن مث���ال لأ�ستاذ يف 
اأي جامع���ة  اإعط���اء حما�رشة لطلبة 
اجلامعات الخ���رى يف نف�ش الوقت 
ع���ن طري���ق الت�سال ع���ر القمار 
ال�سطناعية، كم���ا ميكنها اأن توحد 
معايري التدري�ش والتقومي وخ�سو�سا 
يف امل���واد امل�سرتكة ب���ن اجلامعات، 
التدري�سي���ة نظراً  العملي���ة  وحت�سن 
ل�ستخدام و�سائ���ط  تعليمية متعددة 
ت�ساعد عل���ى تو�سيع فر����ش التعلم 

التفاعلي املفتوح.

يف  اأث���ري"   " �سعب���ة  اأن  اإىل  ي�س���ار 
اجلامع���ة الردني���ة افتتح���ت بهدف 
توفري اخلدمات الت�سالية الأكادميية 
العام���ة  التعليمي���ة  للموؤ�س�س���ات 
واخلا�س���ة لي�س���ع الأردن عل���ى قمة 
الإلك���رتوين؛  التعل���م  تكنولوجي���ا 
وهو بذلك اإجن���از تعليمي يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات والت�سال.

وت�سعى "اأثي�ر" اىل ت�سهيل التوا�سل 
ودع���م  الأردني���ة  اجلامع���ات  ب���ن 
التعلي���م  نح���و  للتوج���ه  جهوده���ا 

املفتوح والتعلم عن بعد.

 ويعت���ر "اث���ري" ج���زءا م���ن �سبكة 
 )GDLN( التعلم للتنمي���ة العاملية
الت���ي تغط���ي القارات اخلم����ش، كما 
بتكنولوجي���ا  م���زود وجمه���ز  اأن���ه 
متقدم���ة يف الت�سال ع���ر الأقمار 
ال�سطناعية وعر النرتنت وعر 

 . )ISDN( خطوط هاتف رقمية
 

* �سورة اأر�سيفية ملركز اأثري
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حممد مبي�سن- ك�سفت درا�سة حديثة اأجرتها كلية الطب 
يف اجلامعة الأردني���ة اإن ن�سبة ا�سابات الأورام الدماغية 

يف الأردن متدنية مقارنة مع دول العامل املتقدم.

 وتكم���ن اأهمي���ة الدرا�سة التي اأجراه���ا فريق من الأطباء 
الأكادميين برئا�سة مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الردنية 
الدكت���ور احم���د التميم���ي اأنه���ا الأوىل الت���ي جترى يف 
الأردن ودول الع���امل العرب���ي م���ن حي���ث �سموليته���ا 
وو�سفها الدقيق للمعلومات التي تتعلق بوبائيات الأورام 

الدماغية الو�سفية.

وق���ال التميمي انه مت ر�سد الإ�ساب���ات بالأورام الدماغية 
خ���الل ف���رتة الدرا�س���ة الت���ي ا�ستم���رت ملدة ع���ام كامل 

امت���دت من اأي���ار 2011 وحت���ى ني�س���ان 2012 م�سريا اإىل 
اأنه���ا �سملت مر�سى يتلقون الع���الج يف )16( م�ست�سفى 
منت����رشا  يف جمي���ع مناطق اململكة وه���ي تابعة لوزارة 
ال�سحة واخلدمات الطبية امللكية والقطاع اخلا�ش ومركز 

احل�سن لل�رشطان.

 واأ�س���اف التميم���ي  اأن ح���الت الأورام الدماغية بلغت 
خ���الل فرتة الدرا�س���ة  )524( اإ�سابة منه���ا )338( حلالت 
اأردني���ة و)186( حل���الت م���ن جن�سيات عربي���ة خمتلفة 
ومت اإق�ساوؤه���ا م���ن الدرا�سة، لفت���ا اإىل اأن  ن�سبة الأورام 
الدماغي���ة بن الأردنين بلغت )5،4( لكل مائة األف ن�سمة  
بينم���ا و�سلت عند الأطف���ال 2.18 لكل مائ���ة األف ن�سمة 
وه���ذه الن�سبة تقل اإىل الن�سف اأو اق���ل من الن�سب اإذا ما 

درا�شة :االإ�شابة باالأورام 
الدماغية متدنية يف االأردن
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قورن���ت مع الح�سائي���ات املن�سورة يف ال���دول الغربية 
وبع�ش دول �رشق اآ�سيا.

ويف التفا�سي���ل، اأو�س���ح التميمي اأن ن�سب���ة الإ�سابة يف 
الوبائي���ات كان���ت يف العا�سمة عم���ان الأعلى و وكانت 
حمافظة البلقاء الأقل يف الإ�سابة تليها حمافظة جر�ش، 
فيم���ا اأظهرت اأن ن�سبة الإ�سابة بن الإناث على م�ستوى 
اململك���ة تبلغ 5.91 لكل مائة األ���ف ن�سمة يف حن اإنها بن 
الذكور تبلغ 4.93 لكل مائة األف ن�سمة واأعلى ن�سبة اإ�سابة 
ب���ن الذكور يف حمافظة عجلون اإذ بلغت 6.83 لكل مائة 
األ���ف ن�سمة واقلها بن الذكور يف حمافظة الطفيلة التي 

بلغت فيها الإ�سابة 2.24 لكل مائة األف ن�سمة.

بيد اأن التميمي لفت اإىل اأن الدرا�سة اأظهرت اعلى ن�سبة 
لالإ�ساب���ة بالأورام ب���ن الإناث على م�ست���وى حمافظات 
اململكة كانت يف حمافظة الطفيلة التي بلغت فيها 9.32 
ل���كل مائ���ة األف ن�سم���ة واأدناها يف حمافظ���ة معان التي 

و�سلت اإىل 1.67 لكل مائة األف ن�سمة.

 واأك���د التميم���ي اأن نتائ���ج هذه الدرا�سة ج���اءت لك�سف 
احلقائق العلمية حول وبائيات الأمرا�ش الدماغية موؤكدا 
اأن ن�سب���ة هذه الأورام متدنية ب���ن الأردنين ب�سكل عام 

ولي�ش كما ي�ساع بن احلن والآخر بن املواطنن.

واأ�ساف انه يف �سوء هذه النتائج فانه بات من ال�رشوري 
اخذ زمام املبادرة من اخل���راء والخت�سا�سين خ�سو�سا 
العامل���ن يف امليادي���ن الجتماعي���ة والبيئي���ة والتغذية، 
لإج���راء درا�س���ات مكملة والعم���ل على درا�س���ة ظاهرة 
التفاوت ب���ن الإ�سابة يف مناطق اململكة والرتكيز على 
ن����رش التوعية ب���ن املواطنن بحجم تدين ه���ذه الأوبئة 
بن الأردني���ن التي ت�سبب اخلوف والهل���ع بينهم نتيجة 

الإ�ساعات بخطورة هذه الأوبئة على ال�سحة والإن�سان.
ووفق���ا للتميمي فان الدرا�سة بين���ت اإن متو�سط اأعمار 
املر����ش عند ت�سخي����ش امل�ساب���ن يف الأردن اأظهرت اأن 
الإ�ساب���ة تتم يف مراحل مبكرة م���ن عمر الإن�سان ب�سن 
)40( عام���ا تقريب���ا وهي اقل من متو�س���ط الأعمار التي 

حت�س���ل يف دول متقدم���ة م���ن بينه���ا الولي���ات املتحدة 
الأمريكية )54( عاما وكوريا اجلنوبية )52( عاما.

واأ�س���ار التميمي اىل اأن الدول النامي���ة والفقرية تواجه 
�سعوب���ات يف احل�سول على مثل ه���ذه املعلومات موؤكدا 
�رشورة اهتم���ام الدولة الأردنية بتوثي���ق الوبائيات من 
خ���الل دعمه���ا امل�ستمر لل�سج���ل الوطني ل���الأورام التابع 
ل���وزارة ال�سحة ال���ذي يت�سم���ن معلوم���ات دقيقة حول 

الأورام بهدف توثيقها.
 

ونوه التميمي باأن الك�سف املبكر يف مثل هذه الإمرا�ش 
يف حال وجود معلومات دقيقة �سوف ي�سهل من عمليات 
الت�سخي�ش املبك���ر التي توؤدي اإىل ال�سف���اء بن�سب عالية 
اإ�ساف���ة اإىل توفري اجلهد واملال عل���ى املوؤ�س�سات الطبية 

واملر�سى.

وي�سار اإىل اأن هذه الدرا�سة متت بدعم من عمادة البحث 
العلم���ي يف اجلامعة الأردنية بدع���م مايل متوا�سع علما 
اأن كلف���ة ه���ذا النوع م���ن الأبحاث قد ت�س���ل اإىل مليون 

دينار واأكرث يف دول عاملية متقدمة.
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حمم���د مبي�سن- اأك���د اأكادميي يف اجلامع���ة الأردنية اأن 
ال�سياح���ة اجليولوجي���ة الأردنية مهملة بالرغ���م من اأنها 

جتذب اأعدادا كبرية من ال�سياح العاملين.

واأ�س���ار اأ�ست���اذ ال�سياح���ة اجليولوجي���ة يف كلي���ة الآث���ار 
وال�سياحة يف اجلامعة الدكتور ماأمون عالن اإىل �سخامة 
الإرث للمواق���ع ال�سياحية اجليولوجي���ة يف الأردن التي 
تلقى اهتماما وا�سعا من قبل ال�سياح املهتمن بهذا النمط 
ال�سياح���ي موؤكدا ����رشورة تكاتف اجله���ود الوطنية يف 
القط���اع ال�سياحي لو�سع خارطة طري���ق لتنمية ال�سياحة 

اجليولوجية وتطويرها.

واأو�سح عالن مفهوم ال�سياحة اجليولوجية، التي تختلف 

عن ال�سياحة الأثرية وت�سمل خمتلف اأ�سكال �سطح الأر�ش 
منه���ا الكه���وف واجلبال والأودي���ة والقيع���ان والبوادي 
وغريه���ا من املظاهر الطبيعية التي مل يكن لالن�سان اأي 

دور يف بنائها و�سناعتها.

وقال عالن اأن غالبية الدول العربية مل تواكب الهتمام 
العامل���ي بال�سياح���ة اجليولوجية با�ستثن���اء �سلطنة عمان 
الت���ي لها جتربة فري���دة يف هذا امل�سم���ار وا�ستطاع هذا 
البلد اأن ي�ستغل كهف )الهوتا( يف جذب اآلف ال�سياح من 

خمتلف دول العامل نظرا لقيمته اجليولوجية العالية.
واأ�س���اف اأن لدى الأردن مي���زات مهمة لتطوير ال�سياحة 
اجليولوجي���ة لرتب���اط بع����ش املواقع باجلوان���ب الدينية 
والتاريخي���ة ومن ه���ذه املناطق التي ذك���رت يف الكتب 

عالن : ال�شياحة اجليولوجية يف 
االأردن مهملة
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املقد�س���ة موقع اأهل الكهف يف منطق���ة الرقيم والبحر 
املي���ت وكان يطلق عليه �سدوم وعمورة وهو مكان قوم 

النبي لوط عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم.

وزاد ع���الن اأنه بالرغم من عدم وجود اح�سائيات دقيقة 
لع���دد الكه���وف يف الأردن فاإنه بالإم���كان و�سع مواقع 
�سياحية جيولوجية على اخلارطة ال�سياحية العاملية ومنها 
وادي رم ووادي املوجب وكهف برق�ش يف عجلون الذي 
ميتاز بت�سكيالت جيولوجية جميلة وجذابة لل�سياحة لكنه 
غ���ري م�ستغل نهائيا ف�سال ع���ن اإمكانية ا�ستغالل البرتاء 
كوجه���ة �سياحية جيولوجية من خ���الل ا�ستغالل املظاهر 

اجليولوجية املتنوعة فيها.
وتاب���ع عالن حديث���ه اأن نق�ش اخل���راء واملخت�سن وقلة 
الأبح���اث والدرا�س���ات العلمية بل وندرتها م���ن العوامل 
املوؤدية اإىل عدم اللتفاف بهذا النوع ال�سياحي موؤكدا يف 
ه���ذا ال�سدد �رشورة تنوع املنت���ج ال�سياحي بغر�ش اإطالة 

اأمد اإقامة ال�سائح يف الأردن.
وق���ال ان الهتمام به���ذا النمط ال�سياح���ي اجلديد �سوف 
ي�سه���م يف زي���ادة الدخ���ل ال�سياح���ي وا�ستدام���ة املواقع 
ال�سياحي���ة اجليولوجي���ة ف�س���ال عن توف���ري فر�ش عمل 

جديدة لل�سباب الأردنين.

ووفق���ا ل- عالن- ف���اإن الكهوف امل�ستغل���ة عامليا تقدر 
بنح���و )5000( كهف فيما يبلغ ع���دد زوارها زهاء) 250( 
ملي���ون �سائح ويق���د الدخ���ل املتاأتي باأكرث م���ن ملياري 

دولر �سنويا.

وحث عالن اجلهات املعنية اإىل اإن�ساء بنى حتتية وفوقية 
منا�سبة للمواقع ال�سياحي���ة اجليولوجية وتطوير مراكز 
ال���زوار يف املواق���ع وتطوي���ر امل���وارد الب�رشي���ة املوؤهلة 
والعم���ل عل���ى ترويج ه���ذه املواق���ع وت�سويقه���ا كمنتج 

�سياحي اأردين جديد.

ولفت ع���الن اإىل اأن اجلامعة الأردني���ة هي الوحيدة يف 
الأردن الت���ي اهتم���ت بامكانية تدري�ش م�س���اق ال�سياحة 
اجليولوجي���ة حديثا مبينا اأهمي���ة ال�سري قدما يف تعاون 
املوؤ�س�س���ات التعليمية لالهتم���ام به���ذا التخ�س�ش علميا 

وبحثيا على امل�ستوى الوطني.
ونوه باإمكاني���ة ال�ستفادة اأي�سا من  جتربة بلدان حققت 
اإجن���ازات يف هذا امل�سم���ار ويف طليعته���ا ال�سن ودول 

اأخرى مثل الرتغال والرازيل وماليزيا.

 �س���ار اإىل اأن ع���الن اأ�س���در كتاب���ا بعن���وان" ال�سياح���ة 
اجليولوجي���ة: نحو فهم اأف�سل لدواف���ع ال�سياح يف �سياق 
ال�سياح���ة اجليولوجية من منظور نظرية التمديد الذاتي" 
حيث يعتر الكتاب املرجع الوحيد الذي يتناول ال�سياحة 
اجليولوجي���ة يف مواق���ع مهم���ة منها موق���ع )كري�ستال 
كيف( و) بناكل�ش( يف غرب ا�سرتاليا ويف الأردن مثل 
البحر املي���ت ووادي رم، ويت�سمن معلومات وافية حول 

هذه املواقع.

 ونظ���را لأهمي���ة هذا املرجع مت ن�رشه م���ن قبل دار ن�رش 
اأملانية حيث اأب���رز النا�رش على غالف الكتاب اأن املوؤلف 
ق���ام بكتابة اأول ر�سال���ة دكتوراه يف الع���امل متخ�س�سة 

بال�سياحة اجليولوجية.

وعر����ش الكت���اب يف اأ�س���واق كت���ب عاملي���ة يف اأوروبا 
واأمريكا وكندا وا�سرتاليا وغريها.

 يذك���ر اأن عالن ح�سل على �سهادة الدكتوراه من جامعة 
اأي���دث كاون غرب ا�سرتالي���ا ويعمل حالي���ا مدر�سا يف 

ق�سم ال�سياحة يف اجلامعة الأردنية.
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فادي���ة العتيب���ي- �سلم رئي����ش اجلامع���ة الأردنية 
الدكتور اخليف الطراونة "�سهادة التميز" لأ�ستاذ 
الهند�س���ة املدني���ة يف اجلامع���ة الدكت���ور يو�سف 
�سي���ام  نظري عطائ���ه املخل�ش طيلة ف���رتة عمله 
يف اجلامع���ة، وا�سهاماته اجلليلة يف تطوير العلوم 

الهند�سية املتعلقة بالرامج امل�ساحية.
 واأثن���ى الطراون���ة خ���الل حف���ل التك���رمي ال���ذي 
ح����رشه ن���واب الرئي�ش وعمي���د كلي���ة الهند�سة 
والتكنولوجي���ا ومن�سقة احتفالي���ة اجلامعة، على 
اجله���ود التي بذلها الدكت���ور �سيام طيلة م�سريته 
العملية والعلمية التي ي�سار اإليها بالبنان، موؤكدا 
اأن تك���رمي ع�س���و هيئة تدري�ش ه���و تكرمي لكافة 
اأع�ساء الهيئ���ة التدري�سية يف كلية الهند�سة ويف 

اجلامعة.
واأ�س���اف الطراون���ة اأن اجلامع���ة الأردني���ة غدت 
�رشحا اأكادمييا ومنارة علم تلتفت اإليها الأنظار 
بف�س���ل عط���اء اأع�س���اء هيئته���ا التدري�سية الذي 
ل يتوق���ف، وا�رشاره���م على تق���دمي كل ما يف 
جعبتهم م���ن علم ومعرفة لت�سب���ح اجلامعة الأم 

يف مقدمة �سفوف اجلامعات املتقدمة .

منح �شهادة التميز  للدكتور "�شيام" 
لتاأليفه )20( كتابا و)15( بحثا متخ�ش�شا 

م���ن جانب���ه اأع���رب الدكت���ور �سيام ع���ن �سكره 
وتقدي���ره للجامعة لنيله هذا التكرمي، مقدرا هذه 
املب���ادرة عالي���ا، ومعاهدا اأن يقدم ج���ل ما عنده 
خلدمة اجلامعة التي احت�سنته وكرت معه، لفتا 
اإىل اأن ه���ذا التكرمي ي�سحذ الهم���م يف النفو�ش، 
وميث���ل دفعة اإيجابية لتقدمي املزيد، وي�سكل حافزا 

لأ�رشة "الأردنية".
ي�سار اىل ان الدكتور �سيام التحق مبهنة التدري�ش 
يف اجلامع���ة الردني���ة العام 1976 وم���ا زال على 
راأ����ش عمل���ه، و�ساه���م يف اإن�ساء كلي���ة الهند�سة 
والتكنولوجي���ا واملركز اجلغرايف امللكي، وعمل 
م�ست�س���ارا لوزي���ر الأ�سغ���ال العام���ة والإ�س���كان 
وم�ست�س���ارا ملدي���ر دائ���رة الأرا�س���ي وامل�ساح���ة 
وم�ست�س���ارا لأم���ن العا�سمة ال�سعودي���ة الريا�ش 

وم�ست�سارا يف دائرة التخطيط باإمارة ال�سارقة.
وحق���ق �سي���ام  اإجن���ازا علميا وبحثي���ا من خالل 
تاألي���ف )20( كتابا و)15( بحث���ا علميا متخ�س�سا 
ن����رشت يف جم���الت عاملي���ة حمكم���ة ، تناولت 
مو�سوعات مهم���ة يف امل�ساحة الأر�سية واجلوية 

وهند�سة الطرق
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حمم���د مبي�سن – اأجنزت كلي���ة الآثار وال�سياحة 
يف اجلامع���ة الأردني���ة خمت���را لك�س���ف القطع 

الأثرية احلقيقية من املزيفة.

املخت���ر ال���ذي افتت���ح بح�س���ور نائب���ي الرئي�ش 
الدكت���ور ه���اين ال�سم���ور والدكت���ور �ستي���وي 
العب���داهلل، ي�س���م يف اأركانه اح���دث امل�ستلزمات 
والتجهي���زات الالزمة لتمكن طلبة ق�سم امل�سادر 
الرتاثية و�سيانتها من اإج���راء التدريبات الالزمة 
لرتميم املجموعات الأثرية وك�سف الآثار املزيفة.
واأ�سار عميد الكلي���ة الدكتور نزار الطر�سان اىل 
ان املخت���ر يعد نواة علمية لطلبة كلية الآثار من 
خالل اجراء البحوث والدرا�سات الأثرية ف�سال عن 

اإجناز خمترب لك�شف القطع االأثرية املزيفة  
يتوفر فيه اأحدث االأجهزة واملعدات...

توجه الكلية لتقدمي امل�سورة العلمية لدائرة الآثار 
العام���ة واملوؤ�س�سات الأردنية الت���ي تعنى بالقطع 

الأثرية.

 واأ�ساف الطر�سان اأن املختر يندرج �سمن خطة 
تطويرية مل�ستقبل الكلية التي تعتزم ان�ساء برامج 
درا�س���ات عليا خ�سو�سا يف ق�س���م ادارة امل�سادر 

الرتاثية و�سيانتها.
 وعر����ش رئي����ش ق�س���م ادارة امل�س���ادر الرتاثية 
و�سيانته���ا الدكت���ور رم�سان عب���د اهلل مراحل 
ان�س���اء املختر ال���ذي يوفر اخل���رات واملهارات 
الالزمة لطلب���ة الق�سم يف جمال حفظ الآثار من 

التلف و�سيانتها.
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اأخب���ار الأردني���ة-  للم���رة الرابعة عل���ى التوايل، 
ح�س���ل م�ست�سفى اجلامع���ة الأردنية عل���ى �سهادة 
تطبيق الأهداف الوطنية جل���ودة و�سالمة الرعاية 

ال�سحية عن العام 2012.

وقال مدير عام م�ست�سفى اجلامعة الأردنية ال�سابق 
الأ�ستاذ الدكتور جملي حميالن خالل حفل تكرمي 
خا�ش رعته �سمو الأمرية منى احل�سن املعظمة: " 
لقد حر����ش م�ست�سفانا على امل�ساركة الدورّية يف 
هذا امل�رشوع امله���م واحليوي الذي يطلقه جمل�ش 
اعتم���اد املوؤ�س�س���ات ال�سحّي���ة حام���اًل يف كل عام 
اأهداف���ًا �سامية تخدم املري�ش وبيئت���ه وموؤ�س�ساتنا 
ال�سحّية، ونحر�ش على الدوام على تنفيذها �سعيًا 

وراء التمّيز يف اخلدمة على كافة م�ستوياتها".

م�شت�شفى اجلامعة يح�شل على �شهادة تطبيق 
االأهداف الوطنية جلودة و�شالمة الرعاية ال�شحية 

للعام 2012
وحمل���ت الأه���داف الوطني���ة للع���ام 2012 �سعار 
)مر�سانا باأي���ٍد اآمنة( ومتثل���ت يف حت�سن نوعية 
اخلدم���ات ال�سحي���ة، ودرج���ة جودته���ا، وتعزيز 
املمار�س���ات اجليدة لتفادي الأخط���اء الطبية يف 

كافة امل�ست�سفيات.
 وياأت���ي ح�س���ول م�ست�سف���ى اجلامع���ة عل���ى هذه 
ال�سه���ادة تطبيق���ًا عملي���ًا ملوا�سي���ع التقليل من 
تعر����ش املر�س���ى ملخاطر ال�سق���وط، وال�ستخدام 
املنا�سب للم�سادات احليوية الوقائية يف العمليات 
اجلراحي���ة، وتقلي���ل خطورة الإ�ساب���ة بالتهابات 

امل�سالك البولية الناجتة عن الق�سطرة البولية .

ي�س���ار اإىل اأن امل�ست�سفى �سيقوم بتنفيذ الأهداف 
الوطني���ة للع���ام 2013 الت���ي ترتك���ز على حماور 
حت�س���ن اإدارة الأمل،  وتنفي���ذ عملي���ة مطابق���ة 

الأدوية، ورف�ش العنف يف بيئة العمل.
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فادية العتيبي- تقديرا لبحوثها يف جمال اأمرا�ش 
الأوعية الدموية ملر�سى ال�سكري، نالت الدكتورة 
علي���اء �سطن���اوي م���ن كلي���ة الط���ب يف اجلامعة 
الأردنية جائزة " لوري���ال واليون�سكو للمراأة يف 

العلم".
ج���اء ذلك خ���الل حف���ل تكرميي ج���رى يف مدينة 
القاه���رة �سباط املا�س���ي برعاية وزي���رة البحث 
العلم���ي يف جمهوري���ة م�رش العربي���ة الدكتورة 

نادية زخاري.
ومت تكرمي الدكتورة �سطناوي �سمن ثماين �سيدات 
عربي���ات على م�ستوى الوط���ن العربي، وح�سلت 
كل فائزة على جائزة تبلغ قيمتها 20 األف دولر، 
ت�ساعدها  م�ستقبال على اإجراء البحوث يف جمال 

علمي من اختيارها  و�سمن تخ�س�سها.
وتقوم لوري���ال واليون�سكو بتنظي���م هذا احلفل 
للمرة الثالثة يف الع���امل العربي �سعيا منهما اإىل 
تعزي���ز م�سارك���ة اأكر للم���راأة العربية يف العلم 
من خالل تقدمي اجلوائ���ز للباحثات املتميزات يف 
مرحلة ما بعد الدكتوراه تخّولهّن ملوا�سلة اأبحاثهن 

يف خمتلف جمالت التخ�س�ش.

جائزة "لوريال واليون�شكو للمراأة يف العلم" 
للدكتورة �شطناوي  

من جانبها اأعربت الدكتورة �سطناوي عن عميق 
فخرها واعتزازه���ا بح�سولها على جائزة عاملية 
مكنته���ا من متثيل بلده���ا الأردن واإبراز �سورته 
العلمية والبحثية بطريقة تليق مبكانته بن الدول 

العربية الأخرى.
 واأ�ساف���ت اأنه بح�سولها على اجلائزة قد اثبت اأن 
امل���راأة قادرة على اكت�ساح كاف���ة املجالت بنجاح 
وتف���وق، وحتق���ق تاألقا تاألق���ا ي�سار ل���ه بالبنان، 
م�س���رية يف الوقت ذاته اأن م���ا حققته من اإجناز 
�سيزيدها عزمي���ة واإرادة على متابع���ة م�سوارها 
العلمي والبحثي دون تقاع�ش لت�سجل لها اإجنازات 

اأخرى ت�ساف اإىل ر�سيدها الأكادميي والبحثي.
واأكدت �سطناوي اأنها �ست�ستغل قيمة اجلائزة يف 
البح���ث الذي تقوم على اإع���داده حاليا يف جمال 
اأمرا����ش الأوعي���ة الدموية ملر�س���ى ال�سكري وما 
يت�سمنه م���ن تق�شٍّ وحتلي���ل يف حيثيات دقيقة 
على م�ستوى اخللية واجلينات وامل�ساعفات التي 

ترافقها.
وجدير بالذك���ر ان الدكت���ورة �سطناوي ح�سلت 
على �سهادة الدكت���وراه بامتياز يف علم الأدوية 
من جامعة جورجيا الطبية يف الوليات املتحدة. 
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�سناء ال�سم���ادي- نالت الدكتورة ميادة الوظائفي 
ال�ست���اذة امل�سارك���ة يف كلية ال�سيدل���ة باجلامعة 
الردني���ة عل���ى املركز الول يف جائ���زة موؤ�س�سة 

حمد الطبية يف دولة قطر.

وج���اء ف���وز الدكت���ورة الوظائف���ي باجلائزة عن 
البحث "مدى وعي وخرة وتوقعات الطباء/ من 
ال�سيادل���ة ملهنة ال�سيدلة ال�رشيرية" واملن�سور يف 
 journal of"جملة التخ�س�سات ال�سحية العاملية
multidisciplinary healthcare"مب�ساركة 

باحثن اردنين وعرب.

وتناول البحث الذي اختري  من بن اف�سل 30 بحثا 
علميا طبيا وفقا الدكتورة الوظائفي على تطوير 
مهن���ة ال�سيدلة ال�رشيرية والبح���ث عن معوقات 
املهن���ة والتغلب عليها لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
املقدمة للمري�ش كون مهنة ال�سيدلة مكمال للدور 

الذي يقوم به الطبيب .

وا�سافت ان مو�سوع البحث يركز على العقبات 
التي تواجه ال�سي���دلين ال�رشيري والطباء داخل 
امل�ست�سفي���ات ومراك���ز الرعاي���ة ال�سحية الولية 
من خ���الل درا�س���ة م�سحية اجراه���ا )500( طبيب 

يف خم�س���ة م�ست�سفيات يف قطر، بهدف ت�سليط 
ال�سوء على اهمية ال���دور الذي يلعبه ال�سيدلين 
ال�رشي���ري من وجه���ة نظر الطباء اثن���اء اجلولة 

الطبية على املر�سى.  

وتابعت الوظائفي ان الدرا�سة اظهرت ما ن�سبته 
69% من الطب���اء يوافقون ب�سدة على ان الطباء 
ال�رشيرين هم امل�سدر املوثوق يف كل ما يخت�ش 
باملعلوم���ات الدوائية ب�سورة عام���ة واملعلومات 
ال�رشيري���ة ب�س���ورة خا�س���ة، وان 66% يوافقون 
عل���ى ان يق���وم ال�سيدلين ب�س���كل دوري بدوره 
يف تبليغ الطباء عند اكت�ساف اي م�ساكل تتعلق 
بالدواء وه���ذا كله ياتي يف جمال ممار�سات مهنة 

ال�سيدلة.  

ي�سار اىل موؤ�س�سة حمد الطبية موؤ�س�سة رائدة يف 
تقدمي الرعاية ال�سحية يف دولة قطر وتهدف اىل 
رفع م�ستوى العي����ش الإن�ساين من خالل الرعاية 
ال�سحي���ة والتعلي���م والبح���ث العلم���ي، وتعم���ل 
املوؤ�س�س���ة على ايجاد عالقات تع���اون بينها وبن 
ال����رشكات واملوؤ�س�س���ات البحثية داخ���ل وخارج 

قطر يف جمال البحث العلمي.
 
  

الدكتورة ميادة الوظائفي 
تفوز  بجائزة موؤ�ش�شة حمد 

الطبية لالبحاث العلمية
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حمم���د مبي�سن –احلرك���ة والتنق���ل با�ستقاللية 
تامة عن�رشان مهمان،  وبفقدانهما يتملك الفرد 
م�ساع���ر من اخلوف والقلق وع���دم احرتام الذات، 
الأم���ر ال���ذي ي���وؤدي ب���ه اإىل العزل���ة الجتماعية 
والكتئ���اب خ�سو�سا لكبار ال�س���ن اأو املر�سى ممن 

فقدوا القدرة البدنية على امل�سي.
يف اكت�س���اف جدي���د ي�سج���ل للجامع���ة الأردني���ة، 
متكن فريق بحثي برئا�س���ة الدكتور حممد عارف 
ال�رشيدة م���ن ت�سميم كر�س���ي كهربائي متحرك 
ذك���ي ي�سم���ح للمر�س���ى من كب���ار ال�س���ن وذوي 
الإعاقة باحلركة والتنقل باأمان وا�ستقاللية دون 

التعر�ش لأي عائق قد يقف اأمامهم.
ويتكون نظام ا�ستخدام الكر�سي وفقا – لل�رشيدة 
– من ثالث خطوات رئي�سية هي ت�سميم الكر�سي 
الكهربائ���ي وربط���ه باأجه���زة الإ�سع���ار الالزمة، 

وبرجمة النظام، واختبار النظام وتطبيقه.
والدكت���ور ال�رشي���دة ال���ذي يعم���ل حالي���ا اأ�ستاذا 
م�ساركا يف كلية امللك عبد اهلل الثاين لتكنولوجيا 
املعلوم���ات ومديرا لدائ���رة امل���وارد الب�رشية يف 
اجلامعة، �سبق له اأن عمل م�ساعدا ملدير م�ست�سفى 

اجلامعة الأردنية لعدة �سنوات. 
ولف���ت ال�رشيدة  يف ت�رشيح له قائال: " لقد متكنا 

تــــ�شمــــــيم
 كر�شي كهربائي ذكي
 خلدمة كبار ال�شن 

وذوي االإعاقة

اإمكانية تطبيقه يف جميع م�شت�شفيات اململكة

من ت�سميم الكر�سي من خالل بحث علمي اأجنزناه 
بدعم من عمادة البحث العلمي يف اجلامعة". 

واأ�س���اف : "اإن العمل بهذا النظام يبداأ منذ و�سول 
املري����ش للم�ست�سفى وا�ستخ���دام الكر�سي للتنقل 
بي�رش و�سهولة داخل اأروقة امل�ست�سفى، ومقرات 
املخت���رات ، وغريها م���ن الأماك���ن التي يحتاج 

اإليها املري�ش داخل امل�ست�سفى".
 واأك���د ال�رشي���دة  اأن الكر�سي يتح���رك بالجتاه 
املطل���وب، واإذا وج���د عائقا اأمامه يح���اول جتنبه 
كون الكر�سي �سمم اأ�سال على وجود طرق بديلة 

لتجنب العوائق.
ونوه ال�رشي���دة باأنه مت جتربة ه���ذا النظام بنجاح 
داخ���ل مبنى الط���وارئ التاب���ع مل�ست�سفى اجلامعة 
الأردني���ة، لفتا يف هذا ال�س���دد اإىل اأن الكر�سي 
و�سيلة نقل �سهلة  وم�ستقلة ل �سيما ملن يحتاجها 
من كب���ار ال�سن وغ���ري القادرين عل���ى ا�ستخدام 
الكرا�س���ي اليدوي���ة والكهربائي���ة للتنق���ل داخل 
امل�ست�سف���ى بهدف للعالج، نتيج���ة وجود اإعاقات 
ج�سدية مثل �سعف الع�سالت والت�سنج والرعا�ش 
و�سع���ف الروؤي���ة واإعاقات اإدراكي���ة مثل �سعف 

النتباه و�سعف الذاكرة.
ولفت ال�رشي���دة اإىل اإمكاني���ة تطبيق فكرة هذا 
الكر�س���ي يف جمي���ع امل�ست�سفي���ات العامل���ة يف 

اململكة.
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يف خطوة متفّردة علميًا وطبيًا يف جمال جراحة 
الف���ك التقوميية با�ستخ���دام التوجيه اجلراحي عن 
طري���ق احلا�س���وب، متّك���ن الدكتور ح���ازم الأحمد 
ا�ست�س���اري جراح���ة الف���م والوج���ه والفكن يف 
م�ست�سف���ى اجلامعة الأردنية بالتعاون مع عدد من 
خريجي كلية ط���ب الأ�سنان يف اجلامعة الأردنية 
م���ن ابتكار تقني���ة جراحية جدي���دة يف جمالت 

جراحة الفك التقوميية.

وق���ال الدكت���ور الأحمد وهو اأ�ست���اذ م�سارك يف 
كلي���ة ط���ب الأ�سن���ان يف اجلامع���ة "اإن ا�ستخدام 
التوجي���ه اجلراحي عن طريق الكمبيوتر من �ساأنه 
حماية الوظائ���ف احل�سية للع�سب الفّكي للمري�ش 
والإ�سه���ام يف خف����ش ن�سب ح���دوث الختاللت 
احل�ّسية و�سدتها بعد التداخالت اجلراحية الفكّية".

وو�سف الأحمد اأن هذه التقنية تعتمد يف البداية 
عل���ى حتديد م�سار الع�سب يف الف���ك ال�سفلي من 
خ���الل ال�سورة الطبقية، ومن ث���م ا�ستخدام جهاز 
مت ت�سميم���ه لتوجيه م�سار اأدوات القطع اجلراحية 
جتنبًا لإ�سابة الع�سب، يلي ذلك نقل الت�سميم اإىل 

فك املري�ش بعد الطباعة ثالثية الأبعاد.

الدكتور االأحمد 
يبتكر تقنية حديثة 

يف عمليات جراحة الفك
 التقوميية 

واأك���د الأحمد جناع���ة هذه التقني���ة التي اأجريت 
تب���ن  اإذ  امل�ست�سف���ى،  م���ن مراجع���ي  ملجموع���ة 
فاعليتها يف خف�ش ن�سب و�سدة الختالل احل�سي 
يف الفك، والأ�سنان ال�سفلية، ما يقلل من معاناة 
املر�سى ويوؤدي اإىل حت�سن نوعية احلياة لديهم.

ومت قب���ول واعتماد هذا امل����رشوع الطبي املتميز 
واملبن���ي عل���ى درا�س���ة علمي���ة حمّكم���ة للن�رش 
يف اإح���دى اأه���م املجالت العاملي���ة املتخ�س�سة يف 

اجلراحات املوجهة عن طريق الكمبيوتر. 

وللدكت���ور الأحم���د �سرية علمي���ة متميزة؛ فهو 
اأحد خريجي كلية طب الأ�سنان/ اجلامعة الأردنية 
وزميل كلية اجلراح���ن امللكية- اجنلرتا وحا�سل 
عل���ى �سه���ادة الخت�سا����ش من جامع���ة لندن يف 
اململك���ة املتحدة وله العديد م���ن الأبحاث العلمية 
يف جم���ال اخت�سا�س���ه وكان م�رشف���ًا  لرنامج 
الدرا�سات العليا جلراحة الوجه والفكن يف كلية 
طب الأ�سن���ان يف اجلامعة الأردنية لعدة �سنوات  
وه���و ع�س���و يف  جلن���ة املمتحن���ن يف الب���ورد 

الأردين جلراحة الوجه والفكن.
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فادي���ة العتيبي- فاز فريق من طلبة كلية احلقوق 
يف اجلامع���ة الأردنية باملرك���ز الثاين يف م�سابقة 
"ويلي���م في����ش" للتحكيم التج���اري الدويل التي 
عقدت يف اإمارة اأبو ظب���ي منت�سف �سهر �سباط 

املا�سي.
وعر رئي����ش اجلامعة الأردني���ة الدكتور اخليف 
الطراونة خالل تكرميه للطلبة عن اعتزازه وفخره 
بالإجناز الذي حققوه م���ا اأ�سهم يف اإبراز �سورة 
ح�ساري���ة م�رشقة للجامعة تليق با�سمها ومكانتها 

بن اجلامعات الأخرى.
 وقال الطراونة اإن كلية احلقوق من الكليات التي 
ي�س���ار لها بالبنان، وهي مفخ���رة اأردنية بامتياز، 
وا�ستطاع���ت اأن ت�ست����رشف امل�ستقب���ل املزده���ر 
بف�س���ل جهود اأع�ساء هيئتها التدري�سية وطلبتها 
املتمر�س���ن مم���ن خا�سوا غم���ار املناف�س���ة بعزمية 
وحرفية عالية حمققن اإجن���ازا ي�ساف اإىل �سجل 

اجنازاتهم العريق.
وتكم���ن فكرة امل�سابقة التي تقوم على مرحلتن، 
والت���ي اأقيمت حتت رعاية غرف���ة البحرين لف�ش 
النزاع���ات وجامع���ة الإم���ارات العربي���ة، عل���ى 
حم���اكاة لق�سي���ة حتكيم دولية ي���وؤدي الطلبة من 
خالله���ا اأدوار املوكلن واأط���راف النزاع، والرتافع 
اأم���ام ثالث حمكمن ممار�س���ن للتحكيم التجاري 

الدويل.
وتكون فريق الكلي���ة الذي �سارك مع �سبعة فرق 
م���ن جامع���ات عربي���ة كل من الطال���ب ندمي حرت 
والطالب �ساكر ال�ساعر والطالب ر�سوان بطاينة 

كلية احلقوق ... الثانية يف م�شابقة "ويليم في�ص" الدولية
والطالب���ة ت���ال قطام���ي والطالبة ياف���ا عابورة، 
واأ�رشف على تدريبهم الأ�ستاذ يف كلية احلقوق 

الدكتور با�سم ملحم.
من جانبه ق���ال عميد كلية احلق���وق يف اجلامعة 
الأردنية الدكتور طارق احلموري اإن فوز الطلبة 
يف املرك���ز الث���اين مكنهم من التاأه���ل للمرحلة 
الثاني���ة م���ن امل�سابق���ة الت���ي �ستق���ام يف التا�سع 
ع�رش م���ن �سهر اآذار القادم �سم���ن مناف�سة قوية 
�سي�سارك فيها فرق من 350 جامعة على م�ستوى 
الع���امل، �ساك���را يف �سي���اق مت�س���ل، �رشكة زين 
لالت�س���الت ترعه���م بثمن تذاك���ر ال�سفر دعما 

للكلية وطلبتها.
واأ�س���اف احلموري اإن م�ساركة الطلبة تاأتي �سمن 
برنام���ج متكامل يقوم على تدري���ب الطلبة على 
حماكمات جترى يف خمتلف املجالت القانونية 
�س���واء الق�سائية اأو التحكيمي���ة، بهدف اطالعهم 
على جتارب ال���دول الأخرى واكت�ساب املزيد من 

اخلرات ليكونوا قادة يف جمالهم.
 ون���وه احلموري مب�ساركة طلبة الكلية يف العديد 
م���ن امل�سابق���ات وحتقيقه���م ملراك���ز مرموق���ة 
مث���ل م�سابق���ة املحاكم���ة ال�سورية الت���ي عقدت 
يف العا�سم���ة اللبناني���ة بريوت واأ����رشف عليها 

الدكتور اأ�رشف العدوان من كلية احلقوق.
ي�س���ار اإىل اأن طلبة كلية احلقوق �ساركوا موؤخرا 
يف م�سابق���ة ت���دور حول املحاكم���ة ال�سورية يف 
جم���ال الإعالم، وعق���دت يف دولة قطر واأ�رشف 

عليها الدكتور قي�ش حمافظة .
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كت���ب حممد مبي�س���ن - قلة من ينجح يف اجلم���ع بن القيادة وقي���ادة موؤ�س�سات العمل 
التطوعية، خ�سو�سا )املنتخبة( ل�سعوبة متكن القيادي الإداري من اإر�ساء واإقناع جمهور 
الناخب���ن بروؤيته وتطلعاته يف تقدمي اخلدم���ات املنا�سبة لهم، ثمة موا�سفات معينة لبد 

من وجودها يف املرء لينال طريف املعادلة ال�سعبة.

رغ���م ق�رش فرتة عمله يف اجلامعة الأردنية خا����ش �سيفنا يف جملة »اأخبار الأردنية » 
�سال���ح اأبو ه���زمي معركة انتخابات نادي اجلامعة عام 2000 ليح�سل على املركز الثاين يف 
ع���دد الأ�سوات، ويف عام 2001 اأع���اد ذات التجربة وتناف�ش على من�س���ب رئا�سة النادي 
ليحق���ق فوزا كا�سحا ، ومنذ ذلك احلن مل يتمك���ن اأي مر�سح لرئا�سة النادي من مناف�سة 
»اأب���و هزمي« الذي كان يكت�س���ح اأعلى الأ�سوات وبفارق كبري بين���ه وبن مناف�سيه دون 

منازع.

يقول كرث من اأع�ساء النادي : اإن اأبو هزمي حقق  قاعدة �سعبية بن �سفوف العاملن يف 
اجلامعة ملا يتمتع به من �سفات حميدة، فهو طيب القلب واملع�رش، ح�سن اخللق واملعاملة، 

ب�سو�ش ، يعمل ب�سمت دون �سجيج ، وفوق ذلك فهو اإن�سان حمبوب ومتوا�سع.

�شالح اأبو هز : التوا�شع واملحبة والت�شامح  
منظومة متكاملة ومفاتيح ذهبية للنجاح

يف لقاء مع رئي�ص نادي "االأردنية"...
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يف مدر�شة الكبار  ال�شلط الثانوية
ول���د ال�س���اب �سال���ح اأب���و ه���زمي يف 
بلدة الزعرتي اإح���دى قرى وروابي 
مدين���ة ال�سل���ط ال�سم���اء ع���ام 1958 ، 
در����ش البتدائي���ة فيه���ا لينتقل اإىل 
مدر�س���ة ال�سلط الثانوية ومي�سي فيها 
�س���ت �سنوات درا�سي���ة يف مرحلتي 

الإعدادية والثانوية.
املدر�س���ة  ه���ذه  ه���زمي  اأب���و  ع�س���ق 
وتاأث���ر ببيئتها ومعامله���ا التاريخية 
والتعليمي���ة ، فه���ي اأق���دم مدر�س���ة 
اأردنية ثانوية تخ���رج منها )الكبار( 
الأردني���ة  القي���ادات والنخ���ب  م���ن 
�سابق���ون  ووزراء  روؤ�س���اء  منه���م 
وق���ادة ع�سكري���ون ورج���ال اأعمال 
وتربوي���ون ورج���ال فك���ر واإع���الم 
واأكادميي���ون وغري ذلك م���ن �سناع 

القرار يف الأردن .
ا�ستطاع���ت هذه املدر�س���ة التي كان 
لها اإيق���اع خا�ش وجتارب فريدة يف 
حرك���ة الفك���ر والثقاف���ة وال�سيا�سة 
والعم���ل التطوع���ي والجتماعي اأن 
تغر����ش يف حي���اة اأبو ه���زمي مبادئ 
النتم���اء  اأهمه���ا  اجل���ذور  را�سخ���ة 
ال�س���ادق للوط���ن حي���ث اأتيح���ت له 
فر�س���ة امل�ساركة يف اأن�سطة املدر�سة 
املتع���ددة خ�سو�سا العم���ل التطوعي 
يف حمي���ط املدر�س���ة وداخ���ل مدينة 

ال�سلط.

دم�شق املحطة االأهم
حزم اأبو هزمي يف ع���ام 1979 اأمتعته 
الثانوي���ة  درا�ست���ه  اأنه���ى  اأن  بع���د 
متجه���ا اإىل دم�س���ق حا����رشة ال�سام 
ويف نيت���ه اللتحاق بكلي���ة القانون 
لإكمال درا�سته اجلامعية، ليفاجاأ اأن 
اأ�سحابه يتابعون درا�ساتهم يف كلية 
القت�ساد، ودون اأدنى تفكري اأو تردد 
غري راأي���ه ليلتحق بكلي���ة القت�ساد 
ويتخرج منه���ا بدرجة البكالوريو�ش 

يف العلوم القت�سادية.
يق���ول اأب���و ه���زمي » دم�س���ق كان���ت 
يف   ، حيات���ي  يف  الأه���م  املحط���ة 
جامعتها فتحت يل الأبواب للتعرف 
عل���ى الع���امل اأك���رث فاأك���رث، كنت 
وزمالئ���ي ن�سارك يف اأن�سطة ثقافية 

واجتماعي���ة و�سيا�سي���ة، �سيم���ا واأن 
جامع���ة دم�سق كانت يف اأوج عطائها 
واإرثها  العلم���ي، وزاخ���رة برتاثه���ا 
الثقايف واحل�س���اري، وكان لها دور 
حموري وب���ارز يف تنمية �سخ�سية 
الطالب اجلامعي ليكون اأكرث فاعلية 

والت�ساقا بق�سايا اأمته العربية.
وي�سي���ف اأب���و هزمي اأن���ه تعرف على 
الطلبة الأردنين يف اجلامعة ون�ساأت 
حفل���ت  عميق���ة،  �سداق���ة  بينه���م 
بالعم���ل والإجن���از ، كان���وا يلتقون 
با�ستم���رار وينظم���ون الحتفالت 
واملنا�سب���ات  بالأعي���اد  احتف���اء  
الوطني���ة والديني���ة باأبه���ى واأجم���ل 
ال�س���ور،  لتق���وده ال�سدفة  ويتعرف 
هناك على الطالب اجلامعي اإبراهيم 
م�سه���ور اجل���ازي ال���ذي كان يتابع 
درا�ست���ه اجلامعي���ة يف كلية احلقوق 
واأ�سب���ح فيما بعد وزيرا واأ�ستاذا يف 

كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية .
ويوؤك���د اأب���و ه���زمي  يف حديث���ه اأن 
الغربة لها اإيجابياتها فهي تعمل على 
تعزيز ومتتن الروابط بن الأردنين، 
وتخلق بينهم عالقة وطيدة وحميمة 
ت�ستم���ر حتى بعد عودتهم اىل اأر�ش 

الوطن .

اأبو هز ع�شكريا
بع���د عودته اإىل اأر����ش الوطن التحق 
�سيفن���ا اأب���و ه���زمي ب�سل���ك اجلندية 
الت���ي كان���ت �سائ���دة يف �سبعينيات 
وثمانين���ات الق���رن املا�س���ي ليوؤدي 
خدمة العلم ، ويوؤكد اأن هذه التجربة 
بالرغم من ق�رش مدتها اإل اأنها كانت 
مفيدة يف حياته اإذ اأك�سبته مهارات 
يف الن�سباط والثقة بالنف�ش وحتمل 

امل�سوؤولية .

العمل االإداري ممتع ومتعب
بع���د اأن اأنهى اأبو ه���زمي خدمة العلم 
الأعم���ال  بن���ك  اأ����رشة  اإىل  ان�س���م 
ليم�س���ي ف���رتة �سنت���ن يف العم���ل 
امل�رشيف ويلتحق بعدها يف اجلامعة 
الأردنية عام 1993، حيث كانت وحدة 
ال�س���وؤون املالية املحط���ة الأوىل التي 
يعمل فيه���ا، وخالل �سن���وات قليلة 

مت ترقيته كرئي����ش ل�سعبة التح�سيل 
اخلارجي/ رئي�ش �سعبة النفقات، ثم 
عن مديرا لدائرة احل�سابات وينطلق 
الرقاب���ة والتدقي���ق،   منه���ا لوح���دة 
ويتقل���د فيه���ا من�سب نائ���ب مدير 

الوحدة .
وبع���د ذلك عن مديرا لدائرة اللوازم 
لي�س���ار اإىل تعيين���ه يف 2012 مديرا 

لدائرة العطاءات املركزية .
 ) ممت���ع ومتعب ( هك���ذا و�سف اأبو 
الإداري يف  العم���ل  ه���زمي طبيع���ة 
اجلامعة،  وي�سيف:« ممتع لأنه متنوع 
واأك�سبني مه���ارات يف فن الت�سال 
مع �رشائ���ح كب���رية داخ���ل املجتمع 
اجلامعي واملجتم���ع املحلي ف�سال عن 
اكت�ساب���ي خ���رات علمي���ة وعملية 
يف اإدارة الأعم���ال وال�سوؤون املالية 
، ومتع���ب ل�سعوب���ة اإقن���اع الآخرين 
خ�سو�س���ا  اجلامع���ة  بت�رشيع���ات 

املتعلقة بالأمور املالية«.

الرحلة مع النادي
ويوؤكد اأب���و هزمي اأنه فوجئ بر�سيده 
داخ���ل احلرم اجلامعي عند فوزه اأول 
مرة مبن�سب رئي�ش النادي عام 2001، 
ومنذ ذلك احل���ن وهو ي�سعى جاهدا 
لالرتقاء بعمل النادي وخدمة اأع�سائه 
عل���ى الوج���ه الأكم���ل، مرحب���ا باأية 
فك���رة اأو اقرتاح يتقدم بها الأع�ساء 
ن�ساطات  واإقام���ة  الن���ادي  لتطوي���ر 
وريا�سي���ة  واجتماعي���ة  ثقافي���ة 
واإجراء ح���وارات م���ع م�سوؤولن من 
داخ���ل اجلامع���ة وخارجها مم���ن لهم 
عالق���ة مبا�رشة باجلوانب املهمة يف 
حق���وق العامل���ن يف اجلامع���ة مثل 
ال�سمان الجتماعي والتاأمن ال�سحي 

والإ�سكان وغريها .
وي�سري اأبو هزمي اإىل اأنه عندما تقلد 
رئا�سة النادي كان عدد اأع�سائه 1200 
ع�س���و، وارتفع هذا الع���دد تدريجيا 
حت���ى و�سل الع���ام احل���ايل اإىل 4200 
ع�سو من اأع�ساء الهيئتن التدري�سية 

والإدارية يف اجلامعة .
ويوؤكد اأب���و هزمي اإن���ه مي�سي فرتات 
طويل���ة م���ع زمالئ���ه اأع�س���اء الهيئة 
الإداري���ة للن���ادي بعد انته���اء العمل 



96

الر�سم���ي داخل  اجلامع���ة  لت�رشيف 
�سوؤون النادي ، م�سريا اإىل اأن النادي 
ل يهدف اإىل الرب���ح اإطالقا واإمنا اإىل 
تق���دمي خدم���ات متنوع���ة لالأع�ساء 
�سواء عن���د تي�سري رح���الت العمرة 
الرح���الت  اأو  املقد�س���ة  الدي���ار  اإىل 
ال�سياحي���ة  للمناط���ق  الرتفيهي���ة 
والأثرية داخل اململكة اأو عند توفري 
خدم���ات الت�س���الت وم�ستلزم���ات 
الأ�رش من املالب�ش والأدوات املنزلية 
والكهربائي���ات ل �سيم���ا يف �سه���ر 
رم�س���ان املبارك يف كل عام وقبيل 

الأعياد الدينية.
وم���ن اأه���م اخلدم���ات الت���ي يقدمها 
النادي لالأع�س���اء �رشف �سلف مالية 
له���م ، مبين���ا يف هذا ال�س���دد اأن 70 
% م���ن ميزاني���ة الن���ادي البالغة نحو 
رب���ع ملي���ون دين���ار تذه���ب �سنويا 
�سلف���ا لأع�ساء النادي وبدون فوائد، 
وت�سه���م هذه القرو�ش اأي�سا يف دفع 
الر�س���وم اجلامعي���ة لأبن���اء الأع�ساء 
اجلامع���ة  كلي���ات  يف  الدار�س���ن 

املختلفة.
 وي�سي���ف اأبو ه���زمي اأن النادي ا�س
�سن���ة حمي���دة بتوزيع ط���رود اخلري 
عل���ى جمموع���ة م���ن العامل���ن يف 
اجلامعة وهذا جزء من ر�سالة النادي 

الإن�سانية.

خمت�شر مفيد
يف�س���ل اأبو هزمي تطوير نظام النادي 
ولي����ش حتويله اإىل نقابة ، ويقول اإن 
النادي اأ�سه���م يف الدفاع عن ق�سايا 
املوظف���ن م���ن خ���الل ع�سويته يف 
اللجان امل�سكلة من قبل اإدارة اجلامعة 

لدرا�سة اأو�ساع موظفي اجلامعة.
ويق���ر بع���دم زج الن���ادي بال�سيا�سة 
خ�سو�س���ا الأح���زاب ال�سيا�سي���ة وله 
راأي به���ذا ال�س���اأن، بي���د اأن���ه ي�سجع 
ال�سيا�سية  على النت�ساب لالأح���زاب 
�رشيطة اأن تك���ون العالقة منف�سلة 
ما بن العمل يف اجلامعة والنخراط 

يف العمل احلزبي.
ويدعم اأبو هزمي بقوة م�ساركة املراأة 
يف ع�سوية الهيئ���ة الإدارية للنادي، 
ويعزو �سبب �سع���ف م�ساركتها اإىل 
امل�سوؤولي���ات الت���ي تقع عل���ى عاتق 
رغبته���ا  وع���دم  الأ�رشي���ة،  امل���راأة 
ممار�س���ة العمل خارج نط���اق اأوقات 

الدوام الر�سمي.

ويوؤك���د اأن عائلته حتمل���ت متاعب 
كث���رية ب�سب���ب تاأخ���ره الدائ���م عن 
العودة اإىل املنزل بعد انتهاء �ساعات 
العم���ل الر�سمية  للعم���ل يف النادي 

حتى اعتادت عليه.

ويقول اأبو هزمي اإن العمل التطوعي 
�رشيان رئي�س���ي متدفق يف ج�سمي، 
وهو عدو للظل���م والت�سلط والكذب 
والنفاق، منوه���ا اإىل مدى تاأمله عند 
�سم���اع اأو م�ساه���دة  لقط���ات القتل 
الب���الد  الت���ي حت�س���ل يف  والعن���ف 

العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع.

وي�سي���ف اأن مفاتي���ح النج���اح ه���ي 
والت�سام���ح  والت�سحي���ة  التوا�س���ع 
واملحب���ة والوف���اء والإيث���ار، وك���م 
ي�سعر بال�سع���ادة عندما )يفرج( عن 
اأي ان�سان وي�سهم يف اإزالة همومه .
ويعي����ش اأب���و ه���زمي حي���اة اأ�رشي���ة 
متعاون���ة م�ستق���رة و�سعيدة وله من 
الأبن���اء اأربعة:  »ع���ال« وقد  تخرجت 
من اجلامعة الأردني���ة وح�سلت على 
ماج�ستري لغات، و«عبد احلميد« يف 
م�ستوى ال�سن���ة الرابعة يف تخ�س�ش 
املحا�سب���ة،  و«دري���د« يف م�ست���وى 
ال�سن���ة الثالث���ة  يف تخ�س�ش هند�سة 
مدنية، واأخريا  »ر�س«  التي ل تزال 

يف املرحلة الثانوية.
وودعن���ا اأب���و ه���زمي يف مكتبه يف 
دائ���رة العط���اءات املركزي���ة ول�سان 
حاله يقول: علمتني احلياة اأن اأح�سن 

ملن اأ�ساء اإيل«

ويقول اأبو هزمي اإن العمل التطوعي 
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لي����ش هناك اأ�رشار للنجاح؛ اإمن���ا هناك توكل على 
اهلل ثم قرار وثقة وقناعة واإقدام، وبن هذا وذاك 
هناك »موهبة« هي هدية من رب العر�ش الرحمن، 
يجود علينا بها، لتغزو اأحا�سي�سنا وت�سكن خميلتنا، 
فتظل حمف���ورة على جدران احلقيقة، تبحث عن 
�سال���ة اأو و�سيلة، لترتجمها اإىل حقيقة تده�ش لها 
الأفئدة، وتر�سخ حياله���ا الأجفان فاغرة من �سدة 

اجلمال، ومنتهى الإتقان.

و�سي���ف زاويتنا »ع اخلفي���ف« طبيب اأ�سنان، بن 
»اأ�سالع���ه« ت�سكل قلب فنان، وبن »مقلتيه« ملعت 
النظ���رة الت���ي زاغت له���ا الأنظ���ار، ويف »روحه« 
ت�سابك���ت الري�س���ة بالأل���وان، اأم���ا »عقل���ه« فكان 
حم���ور الإبداع الذي ربط ما ب���ن الأفكار بطريقة 
غ���ري ماألوفة حتى اأ�سب���ح ول زال : الدكتور اأمن 
خري�سات ...طبيب الأ�سنان ..ال�ساعر... والفنان.
امتزجت املواهب وتنوع���ت يف ملكاته الإبداعية 
والعلمي���ة، فكم���ا ا�ستطاعت ي���ده اأن تنق�ش لوحة 
فنية يف فم مر�ساه، ا�ستطاعت اأي�سا اأن حتيك من 
في�ش م�ساعره وح�س���ه املرهف »اأيقونات« اأبهرت 

القا�سي والداين يف اأي زمان كان.

يف جل�سة تعج بالدفء واحلما�سة، وروح يفي�ش من 
عطرها عبق يف���وح يف الأرجاء، نتب���ادل اأطراف 
احلدي���ث مع الدكتور اأمن خري�سات، لي�رّش لنا عن 
مراح���ل حياته التي توزعت ما ب���ن طب الأ�سنان 
وكتاب���ة ال�سعر والت�سوي���ر الفوتوغرايف، وهواية 
»الطهي«« اأي�سا، واإن عجز القلم عن الوقوف على 

تفا�سيلها، تبقى حماولة جاهدة منا لإيجازها.

 "�شاعر" و"فنان" يف تكوين "طبيب اأ�شنان"

بيُت �شعيد ويوم م�شهود
قبل ذي بدء؛ حدثنا عن نف�سك يف �سطور؟ 

م���ن موالي���د حمافظة ال�سل���ط ع���ام 1973، حا�سل عل���ى �سهادة 
الثانوي���ة العامة م���ن مدر�سة ال�سلط الثانوية ع���ام 1991، ودرجة 
البكالوريو�ش يف طب الأ�سنان من اجلامعة الأردنية عام 1996، 
ودرج���ة الدكتوراه يف زراعة الأ�سنان والرتكيبات ال�سنية من 
جامع���ة »نيجاتا« يف اليابان ع���ام 2003، ع�سو هيئة تدري�ش يف 
كلية ط���ب الأ�سنان يف اجلامعة الأردنية، وا�ستت�ساري اأول يف 
م�ست�سف���ى اجلامعة، متزوج ول���دي من الأبن���اء ثالثة »جريل« 

و«مرمي« و«حممد«.

تبادر اإىل اأذهاننا اأن يوم )7/11( يوم مميز يف حياتك، ملاذا؟ 
ه���و يوم ل ين�سى، فهو يوم ميالدي 7/11/ 1973، وهو اأي�سا يوم 
ميالد زوجتي الرو�سية الأ�سل التي تعرفت عليها اأثناء درا�ستي 
يف اليابان، ليتم الن�سيب ونتزوج يف ذات اليوم وذات ال�سهر، 

هو يف الأ�سا�ش يوم م�سهود بالن�سبة لنا ويوم حظنا.
كيف تقيم حياتك الأ�رشية؟

اأحم���د اهلل على النعمة التي اأ�سبغها عل���ي باأن وهب يل زوجة 
رقيق���ة وطيبة ومتفهمة، واأبناء �ساحل���ن هم �رش �سعادتي، و 
م�سدر راحتي بعد عناء ي���وم عمل �ساق ومتعب، فبهم جميعا 

اأحيا حياة اأ�رشية م�ستقرة ملوؤها احلب والدفء والطيبة.
 

د.اأمني خري�شات.... 

حاورته : فادية العتيبي
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ما بني »هند�شة العمارة« و«طب االأ�شنان« هوايات 
م�شرتكة

هل كنت تطمح لدرا�سة طب الأ�سنان؟
حقيق���ة ل؛ كن���ت اأطمح لدرا�س���ة هند�سة العم���ارة، فاأنا 
اأع�س���ق الر�س���م والنحت والت�سوي���ر، وكل تلك الهوايات 
ميكن جت�سيدها حتت مظلة ذاك التخ�س�ش، اإل اأنه ول�سبب 
مع���ن، عدلت عن قراري واجتهت لدرا�سة طب الأ�سنان 
فهو الأق���رب لتخ�س�ش هند�سة العمارة والأقرب مليويل 

اأي�سا.

عرف عن���ك التوا�سع والحرتام وح���ب النا�ش، ما ال�رش 
يف ذلك؟

 الهتمام باملر�سى وتقدمي  فائق العناية لهم، وا�ستقبالهم 
بب�سا�س���ة وتقب���ل مالحظاتهم برحاب���ة �سدرهي مفاتيح 
ذهبي���ة لك�س���ب قل���وب وعق���ول املر�سى، م���ا يجعلهم 
ي�سعرون بالراحة والطماأنينة جتاه طبيب الأ�سنان الذي 

يعتره كثريون »�رش ل بد منه« ويتوج�سون زياراته.
 

ما اأبرز مقومات طبيب الأ�سنان الناجح؟
اإذا اأراد طبي���ب الأ�سن���ان النج���اح  فعليه تعل���م )قانون 
النم���ل(، يف ال�سع���ي مرات وم���رات اإىل تطوي���ر نف�سه 
وعلم���ه دون ياأ����ش اأو مل���ل، والت�سل���ح بكل م���ا يجّد من 
تقنيات حديثة يف علم طب ال�سنان الذي هو يف تطور 

�رشيع لبلوغ التميز ولي�ش النجاح فقط.

كيف تقيم نف�سك ك�«طبيب اأ�سنان«؟
ه���ذا ال�سوؤال يجب اأن يطرح عل���ى مراجعي عيادتي التي 
م���ا اأغلق بابها اأمام اأحد منهم اإطالقا، لكن اأ�ستطيع القول 
اإنن���ي طبي���ب اأحب العلم ال���ذي ت�سلحت ب���ه واأ�سعى اإىل 

تطويره وبلوغ اأق�سى درجاته.

اإجنازات علمية ت�سجل يف ر�سيدك املهني؟
اأع���ددت م���ا يق���ارب )80( ورق���ة علمي���ة بحثي���ة  منها 
املن�س���ور يف جم���الت عاملي���ة متخ�س�س���ة يف الهند�س���ة 
ال�سنية وعل���م الأ�سنان، ومنها ل زال يجرى العمل على 
كتابته���ا، وح�سلت عل���ى براءة عاملي���ة لت�سميم  زراعة 
�سني���ة جدي���دة �سجلتها  ع���ام 2007 يف كل من »جينيف« 
و«مو�سك���و« و«وا�سنطن« ، وغريها م���ن اجلوائز العلمية 

املحلية والعاملية التي تقلدتها طيلة الفرتة املا�سية.

�شاعر و�شاحب فل�شفة فريدة
كتابة ال�سعر، من الهوايات التي احرتفتها ووظفتها على 

اأر�ش الواقع، حتى باتت موهبة، كيف كانت البداية؟
منذ �سغري واأنا اأع�سق اللغة العربية واأبحر يف عرو�سها، 
وكن���ت مواظبا على قراءة الق���راآن الكرمي حتى حفظته 
كام���ال عن ظه���ر قلب  يف �سن ال�ساد�س���ة ع�رشة واحلمد 

هلل، الأمر الذي جعلني �سليعا فيها اأكرث فاأكرث.
غري ذلك فم���ا نكاد نولد ونفتح اأعينن���ا ال�سغرية حتى 
يتلقفن���ا الكبار م���ن حولن���ا و يكونون �سبب���ا مل�سرينا 
وم�ستقبلن���ا، وه���ذا ما ح�سل معي فجدت���ي كانت حتفظ 
ال�سع���ر البدوي وتردده على اأ�سماع���ي دائما، فتاأثرت به 
واأحببت���ه وحفظت الكثري عنها، م���ا اأ�سهم ب�سكل كبري 

يف ت�سكيل تلك املوهبة لدي وتطورها مع مرور الزمن.

 تتب���ع اأ�سلوبا غري تقليدي يف اأمناط الأغاين التي كتبت 
كلماتها والت���ي تنوعت موا�سيعه���ا، توظفها يف اأحلان 

اأغنيات عاملية، فما ال�رش يف ذلك؟
ه���ذا �سحي���ح، فمعظم الأ�سع���ار التي كتبته���ا كانت لها 
ق�س���ة معي، رافقت تلك الق�س���ة حلن اأغنية عاملية كانت 
م�سدرا اإ�سافي���ا لإلهامي، وذلك تاأكيدا لفل�سفة اأن اللحن 
العاملي من املمكن تقطيع���ه عرو�سيا لينتج عنه ق�سيدة 
ذات معنى قوي ووا�سح ح���ن تدب العزمية ال�سعرية يف 
قل���ب ال�ساعر، بدل من فل�سفة الأخ���وة الرحبانين الذين 

ي�ستعينون بكلمات �سعيفة مللء فراغ حلن مميز.

ث���الث اأغنيات هي م���ن تاأليفك وتوزيع���ك، �سطعت اإىل 
النور بعد اأن اأداها فنانون اأردنيون وعرب معروفون، 

ولكل اأغنية حكاية، حدثنا عن اأولها؟
الأغني���ة الأوىل وطنية تتحدث ع���ن اأمل الغربة وال�سوق 
اإىل الوط���ن بعن���وان« راجعينل���ك عم���ان« اأداه���ا غناء 
الدكت���ور اأمين تي�سري ووزعه���ا مو�سيقيا الدكتور هيثم 
�سكريه، وجاءت عل���ى نهج الأغنية الرو�سية التي تعتر 

.»Kalinka« سعبية�
ا�ستوحي���ت كلماته���ا يف اإح���دى رحالت���ي، حي���ث كنت 
وقته���ا اأجل�ش منتظرا يف مقهى مط���ار »ناريتا« الدويل 
يف العا�سم���ة طوكيو منتظرا حلظ���ة اإقالع الطائرة التي 
�سري رحلتها »طوكيو، باري����ش، عمان«، اأحت�سي القهوة 
على اأنغام اأغني���ة »كالينكا«، وكم �سعرت بطول امل�سافة 
الت���ي تف�سلني عن بلدي وتذوقت م���رار احلنن وال�سوق 
للع���ودة اإليها، لأكتب ما اختلج �س���دري وقتها م�ستعينا 

بلحن الأغنية الذي توغل يف �سمعي.

والثانية؟
اأغني���ه رومان�سي���ة غنته���ا الفنانة امل�رشي���ة غاده رجب 
 The« كانت بعن���وان »وحي���د«، وجاءت على نه���ج حلن
GodFather« وقام بتوزيع مو�سيقاها الدكتور هيثم 

�سكريه.
وا�ستوحي���ت كلماتها عن ق�سة قريب يل كان يدر�ش يف 
الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة، اإل اأن الظروف دفعته اإىل 
ترك درا�سته فيها، والعودة اإىل الأردن ومتابعة درا�سته 
يف اجلامعة الأردنية، وقد كان دائما معتكفا يف املكتبة 
يجل�ش وحيدا �سارد الذهن الأمر الذي ا�ستفزين  ودفعني 

لكتابة كلمات الأغنية.

ماذا عن الثالثة؟
الثالث���ة م�سمونه���ا  وطن���ي تتحدث عن ح���رب العراق، 
وجاءت  على نهج اأغنية » love story« وغناها الفنان 

العراقي قا�سم �سلطان.
وقته���ا �ساركت وعدد من اأطباء عرب واأجانب يف دورة 
علمية يف مدين���ة �سوي�رشا حول زراعة الأ�سنان، وكان 
من �سم���ن امل�سارك���ن طبيبة عراقي���ة اجلن�سية تعرفت 
عليه���ا وجتاذبن���ا اأطراف احلدي���ث �سوي���ة، وحدثتي عن 
ماأ�س���اة اأبن���اء �سقيقتها الذين وج���دوا يف منزلهم قتلى 
ينزفون خالل اأزمة » حرب اخلليج«، وكم تاأملت وحزنت 
عل���ى ما اآل اإليه �سعبنا واأهلنا يف العراق من قتل و�سلب 
وت�رشي���د، لأعر عما اأ����رش م�ساعري من ح���زن واأمل، 

ما بني »هند�شة العمارة« و«طب االأ�شنان« هوايات ما بني »هند�شة العمارة« و«طب االأ�شنان« هوايات 
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واأترجم���ه اإىل كلم���ات  بعد اأن ع���دت اإىل الفندق املطل 
على بحرية زيورخ ال�سوي�رشية حيث مكان اإقامتي، وما 
 »love story « بن �سحر امل���كان وعذب اأحلان اأغني���ة

التي كانت تعزف حلظتها ن�سجت كلمات الأغنية.

هل لديك اأ�شعار اأخرى التي مل تر النور بعد
نع���م لدي الكثري م���ن الق�سائد، منها الت���ي حتمل الطابع 
 if you go « الرومان�سي والتي ج���اءت على نهج اأغنية
away« الفرن�سية، وهناك بع�ش من الق�سائد التي كتبتها 
عل���ى نهج اأحل���ان امللحن العامل���ي »نينو روت���ا«، وغريها 

الكثري من الق�سائد التي حتمل م�سامن خمتلفة.

عد�شة فنان وري�شة ر�شام
»م�س���ور فوتوغرايف« و«ر�سام«... بزغ نوره يف الأردن 
و�سط���ع جنمه يف الياب���ان، حدثنا عن م�س���وارك مع تلك 

املوهبتن؟
هم���ا اأي�سا موهبتان ظهرتا على ت�رشفاتي منذ �سغري، 
وطورتهم���ا خ���الل درا�ست���ي اجلامعية، حي���ث كانت اآلة 
الت�سوي���ر مرافق���ة يل يف اأي مكان اأذهب���ه، وكم كانت 
املن���ازل القدمي���ة الأثرية يف مدينتي«ال�سل���ط« ت�ستفزين 
لقتنا�ش �سور له���ا لأعود اإىل املنزل واأقوم وحماولت 
دوؤوبة لإعادة ر�سمها، اأ�س���ف اإىل ذلك املناظر الطبيعية 
اخلالب���ة يف منطقتي »اأم قي�ش« و«وادي رم« وغريها من 
املناطق ال�سياحي���ة املختلفة يف الأردن والتي كانت مادة 

د�سمة ملعظم ال�سور التي التقطها.
واأثن���اء درا�ست���ي يف »الياب���ان« انت�سب���ت اإىل ع���دد من 
اجلمعي���ات الت���ي تعن���ى  باملحافظ���ة عل���ى الطبيعة مثل 
جمعية مراقبة الطي���ور وجمعية مراقبة الأزهار الرية 
وغريها م���ن اجلمعيات، بالإ�ساف���ة اإىل انت�سابي ملدر�سة 
»فيو« للر�سم والتي من خاللها زاوجت ما بن تعلم اأ�سول 
الر�س���م احلديث، وتطوير خراتي فيه من جهة، وتدري�ش 
اأبجديات���ه للطلبة املبتدئن من الطلب���ة، وبقيت على هذا 
احل���ال مدة اأربع �سنوات تقريبا، الأمر الذي اأو�سلني اإىل 
مرحل���ة متقدمة يف فن الر�سم ، لأبدع يف هذا املجال من 

خالل لوحات ر�سمتها وبيعت مببالغ باهظة الثمن.

ه���ل  نظمت اأو �سارك���ت يف معار�ش متخ�س�سة بالر�سم 
والت�سوير؟

نعم، البداي���ة كانت يف الأردن؛ حي���ث �ساركت وزميلة 
يل تدعى » دعاء الفاعوري« يف معر�ش يف ال�سلط �سم 
عددا من ال�سور التي التقطتها وافتتحته الأمرية وجدان  
الها�سم���ي ع���ام 1996، ويف الياب���ان �ساركت يف عدد من 
املعار�ش اجلماعية املتخ�س�س���ة بالر�سم والت�سوير ف�سال 
عن تنظي���م معار�ش خا�سة بي  وقد لقت اإقبال وا�سحا 

من قبل املهتمن.
ك���م يبلغ ثمن اأغل���ى لوح���ة طرزتها ري�ست���ك، و�سورة 

التقطتها عد�ستك؟

)5000( دولر كان ثم���ن اأغل���ى لوحة ر�سمته���ا، و)200( 
دولر ثمن اأغلى �سورة التقطتها.

ملك »ال�شو�شي« 
 مثلم���ا جت�سد الإبداع يف �سحر كلماتك و روعة لوحاتك، 
جت�سد اأي�سا ب�رش و�سفاتك يف اإعداد املاأكولت وطهيها؟ 
ل اأنك���ر اأنن���ي »ذواق« للطعام واأب���دع يف اإعداده وطهيه، 
تعلمت اأ�سا�سيات���ه من والدتي التي كنت دائما مالزما لها 
يف اأغلب املرات التي كانت تعد فيه الطعام يل ولأخوتي، 
اأ�ساعده���ا واأقتب����ش عنها الكث���ري، ومع م���رور الوقت 
اأ�سبحت اأعد الطعام بنف�سي واأتف فيه من خالل اإ�سافة 
مل�سات���ي اخلا�س���ة، الأمر ال���ذي اأهلني اأثن���اء درا�ستي يف 
»اليابان« لإعط���اء دورات �ساملة يف فن الطهي ال�رشقي 
واإع���داد احللويات واملقبالت ملا يق���ارب )60( ربة منزل 

يابانية يف عدد من مراكز الأن�سطة الجتماعية هناك.

و�سف���وك ب� » ملك ال�سو�سي » يف ال�رشق الأو�سط، فماذا 
تقول؟

 اأ�ستطيع الق���ول اإنني حمرتف يف اإعداد »ال�سو�سي » يف 
ال����رشق الأو�سط فق���ط، حيث تعلمت ����رش و�سفته من 

»�سيف« ياباين بارع.

يف ظل ان�سغالتك ، اأين اأنت من ممار�سة هواياتك؟
ط���ب الأ�سنان ل���ن ي�سغلني ع���ن ممار�سة هوايات���ي، فاأنا 

اأمار�ش الفن من خالله.

من هو عرابك؟
يف كل جم���ال احرتفته  هناك عراب اأت�رشف بالقتداء 

به.

 بعد كل ما قيل...من من اأفراد عائلتك ورث عنك بع�سا 
من تلك املواهب؟

يب���دو اأن اأبجدي���ات »الف���ن« تر�سخت بن اأف���راد اأ�رشتي 
وت�سعبت، فزوجتي لديها اهتمامات بالر�سم ويظهر ذلك 
وا�سح���ا من خالل بع�ش اللوحات الت���ي نق�ستها بري�ستها 
اخلا�سة، واأبنائ���ي يع�سقون العزف على اأوتار املو�سيقى، 
لكن اأعتقد اأن ابنتي »مرمي« لديها ملكة الر�سم ومتمكنة 

منها اإىل حد ما وقد تكون خليفتي م�ستقبال.

واأترجم���ه اإىل كلم���ات  بعد اأن ع���دت اإىل الفندق املطل 
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اأخب���ار الأردنية-ا�ستاأث���رت اجلامعة 
الردنية ببطولتي الطالبات والطالب 
للجامعات الردنية للتايكواندو التي 

اقيمت يف قاعة اجلامعة الها�سمية.

وجاءت النتائج يف بطولة الطالبات 
)اجلامعة الردنية، وجامعة اآل البيت، 
واجلامع���ة الها�سمي���ة( ويف بطول���ة 
الطالب )اجلامع���ة الردنية، وجامعة 

الريموك، واجلامعة الها�سمية(.

وعل���ى �سعي���د بطولة ك���رة الطاولة 
لل���دورة اجلامعي���ة ال�ستوي���ة ظف���ر 
فري���ق طالب���ات اجلامع���ة الأردني���ة 
بلقب البطولة بعد فوزه يف املباراة 
النهائية على فري���ق جامعة الأمرية 
مناف�س���ات  خت���ام  يف   ،0-3 �سمي���ة 
كرة الطاولة للطالب���ات، يف الدورة 
الريا�سي���ة اجلامعي���ة ال�ستوية، فيما 
فاز فريق جامعة الريموك بامليدالية 

الرونزية.

العلوم والتكنولوجيا  وفازت لعبة 
الذهبي���ة  بامليدالي���ة  با�س���م  اأم���اين 
ملناف�سات الف���ردي، بعد فوزها يف 
املب���اراة النهائية عل���ى لعبة جامعة 
احل�س���ن بيان فناط�س���ة بنتيجة 0-3 
بواق���ع 11-3، 11-8، 13-11، وف���ازت 
بالرونزي���ة لعبة جامع���ة الزرقاء 
الء ال�سي�س���اين بع���د فوزه���ا عل���ى 
لعب���ة البلقاء هن���ادي ال�سمايلة 2-3 
بواقع 4-11، 5-11، 11-6، 11-9، 7-11، 
فيما جاءت بقية النتائج على النحو 

التايل: 

للجامعات التايكواندو  ببطولتي  "االأردنية" ت�شتاأثر 
وتظفر بلقب فرق طاولة الطالبات للدورة اجلامعية 

ال�شتوية
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الأردنية 3 الأمرية �سمية 0
فازت ليان���ا فران�سي�ش على ت�سنيم 
الروا�س���دة 3-0 وب���راء الوديان على 
زين���ه املهن���ا 3-0 ودينا ال���داود على 

يا�سمن م�سلم 0-3.
الأمرية �سمية 3 البلقاء 1

فازت براء الفاعوري )البلقاء( على 
زين���ة املهنا 3-1 وت�سني���م الروا�سدة 
على هن���ادي ال�سمايلة 3-1 ويا�سمن 
ح�س���ام على دعاء الربابعة 3-1 وعلى 

زينة املهنا 2-3.
ويف بقي���ة نتائ���ج الف���ردي ف���ازت 
هن���ادي ال�سمايل���ة )البلق���اء( عل���ى 
ر�سل نبيل )الها�سمي���ة( 3-0 واماين 
با�س���م )التكنولوجي���ا( على هنادي 
وليان���ا   0-3 )البلق���اء(  ال�سمايل���ة 
فران�سي����ش )الأردني���ة( عل���ى زينة 
املهن���ا )المرية �سمي���ة( 3-0 واماين 
با�س���م )تكنولوجيا( على مرام دوحا 
)الريم���وك( 3-0 وهن���ادي ال�سمايلة 
)البلق���اء( عل���ى اأم���رية العو�س���ات 
با�س���م  وام���اين   0- )الطفيل���ة(3 
)تكنولوجي���ا( على ليان���ا فران�سي�ش 
)الردني���ة( 3-0 وبي���ان الفناط�س���ة 
)احل�سن(على م���الك ال�سعار )اربد( 

3-0 وعل���ى هديل الن�س���ور )البلقاء( 
3-2 وعلى الء ال�سي�ساين )الزرقاء( 
3-2 وف���ازت م���روة اأبو �س���ارة )اآل 
البيت( على عروبة الهل�سه 3-2 فيما 
خ�رشت م���روة ام���ام الء ال�سي�ساين 
)الزرقاء( 1-3 وفازت الء ال�سي�ساين 

على حال نادر )فيالدليفيا( 0-3.

ويف نهاي���ة مناف�سات ك���رة الطاولة 
ق���ام اأمن �رش الحتاد وعميد �سوؤون 
اخللف���ات  خال���د  الدكت���ور  الطلب���ة 
مندوب���ا عن رئي�ش الحت���اد، بتوزيع 

امليداليات على الفائزات.
ك���رة  خما�سي���ات  مناف�س���ات  ويف 
الق���دم، تاأهلت ف���رق جامعة الزرقاء 
واجلامع���ة  التطبيقي���ة  والعل���وم 
الأردني���ة والريم���وك لل���دور ن�سف 
النهائي للبطولة، حي���ث التقى اأم�ش 
عل���ى �ست���اد الأم���ري حم���زة العلوم 
التطبيقية م���ع الريموك، والأردنية 
م���ع الزرقاء، لتحدي���د م�سري امل�سهد 
اخلتام���ي للبطول���ة الذي يق���ام عند 
ال�ساعة العا�رشة من �سباح اليوم يف 

ختام مناف�سات الدورة. 

وكانت مباري���ات الدور ربع النهائي 
ا�سف���رت ع���ن ف���وز الأردني���ة على 
الرتجي���ح  ركالت  بف���ارق  البلق���اء 
الوقت���ن  يف  التع���ادل  بع���د   ،1-3
�سج���ل   ،3-3 وال�س���ايف  ال�سل���ي 
لالأردني���ة حمم���د ه���اين )هدف���ن( 
وعم���ر خليل، فيم���ا �سج���ل للبلقاء 
جالل الزعب���ي وم�سطفى اأبو غنمي 
)هدف���ن(، كما تغلب فري���ق جامعة 
الزرقاء على جامع���ة الأمرية �سمية 
7-2، �سج���ل للفائز نبيل الزريقي )3 
اه���داف(، وحبيب عب���داهلل وعبيدة 
ف���الح وابراهي���م �سما�سن���ة واحم���د 
اجلعف���ري، و�سجل للخا����رش فار�ش 

عدنان وحممد عبدالعزيز.

وكان فريق جامعة العلوم التطبيقية 
العل���وم  فري���ق  عل���ى  تغل���ب  ق���د 
ح���امت  �سجله���ا   ،2-5 والتكنولوجي���ا 
عوين )هدفن( واحمد ال�سعالن ارق 
ال�سعاف���ن واحمد العي�ساوي، و�سجل 
للخا�رش رامز ح���داد )هدفن(، فيما 
تغل���ب الريم���وك عل���ى فيالدلفي���ا 
3-0، �سجلها ك���رمي عبيدات وو�سيم 

�سعيفان وطالل حويطات.
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)اآن�شات االأردنية ( بطاًل لطائرة اجلامعات

كلية الريا�شة تفوز يف دوري خما�شي كرة القدم لكليات 
اجلامعة االأردنية

اأخب���ار الردنية - ف���از فريق اآن�سات 
اجلامعة الأردنية بلقب بطولة الكرة 
الطائ���رة بقاع���ة جامع���ة الريم���وك 
ونظمها احتاد اجلامعات مب�ساركة )6( 

فرق جامعية.

اللواتي  اآن�س���ات الردنية  ا�ستطاعت 
برز منه���ن حنن البح���ريي و�سارة 
بب�س���ط  هندا����ش  وا����رشاء  �سعي���د 
�سيطرتهن عل���ى اجواء املباراة رغم 
وجود مقاومة من لعبات الها�سمية، 
رقية زواهرة وبتول تكريتي ومرمي 
�سعافن لتف���وز الردنية 0/2 لتجمع 
العالمة الكامل���ة )12( نقطة وجاءت 
جامعة الريموك ثاني���ًا بر�سيد )10( 
نقاط وحل���ت جامع���ة التكنولوجيا 
ثالثا بعد فوزها على جامعة المرية 

�سمية بنت احل�سن 0/3 وح�سلت على 
)8( نقاط.

ويف ختام البطولة وزع عميد �سوؤون 
الطلب���ة بجامع���ة الريم���وك د.احمد 
الن�ساط  البطاين���ة بح�سور مدي���ري 

الريا�س���ي يف اجلامع���ات الردني���ة 
الفرق الفائزة بامليداليات التذكارية 
و�سلم كاأ����ش البطولة لفريق اجلامعة 
الردني���ة التي حافظ���ت على لقبها 

لعام جديد

اأخبار الأردنية -  توج الدكتور ح�سن 
ال�سع���ود نائب عميد �س���وؤون الطلبة 
مندوبًا عن رئي����ش اجلامعة الأردنية 
الدكتور اخليف الطروانة فريق كلية 
الرتبي���ة الريا�سي���ة ببطول���ة دوري 
كلي���ات اجلامعة الأردنية بخما�سيات 
ك���رة الق���دم، وذل���ك بعد ف���وزه يف 
املب���اراة النهائية على فريق الهند�سة 

)3-5( يف �سالة اجلامعة. 
عني���داً  ن���داً  كان  الهند�س���ة  فري���ق 
للريا�سة وا�ستطاع اأن يقل�ش الفارق 
يف منت�س���ف احل�س���ة الثانية بهدف 
مع���اذ عفان���ة وال���ذي مه���د لزمالئه 
الو�سول اىل مرم���ى الريا�سة بهدف 
حت�سي���ل التع���ادل ومل يتمك���ن م���ن 
ذل���ك ، بف�س���ل الدف���اع املحك���م من 
اأحمد ال�سغري ومهند خرياهلل اللذين 
�ساع���دا يف ت�سجي���ل ه���دف الأم���ان 
للريا�س���ة مب�ساع���دة حممد هاين يف 

الوقت القاتل من اللقاء. 
ويف نهاي���ة اللقاء قام الدكتور ح�سن 
ال�سع���ود مندوبًا ع���ن رئي�ش اجلامعة 
بتتوي���ج الفرق احلا�سلة على املراكز 
الدكت���ور  بح�س���ور  الأوىل  الثالث���ة 

وليد الرحاحلة عمي���د كلية الرتبية 
اآي  خت���ام  والدكت���ورة  الريا�سي���ة 
م�ساعد عميد كلي���ة الريا�سة ومدير 
الن�ساط���ات الريا�سية باجلامعة نايف 
اأبو دلبوح وال�سادة م�رشيف ومدربي 
الن�ساط���ات  دائ���رة  يف  الريا�س���ة 
الريا�سي���ة بعم���ادة �س���وؤون الطلبة ، 
وبذلك حلت الريا�سة اأوًل والهند�سة 
ثانيًا وكلية ال�سيدلة ثالثًا اأما الأعمال 

فحلت باملركز الرابع . 

وبعد انتهاء فعاليات البطولة اأ�ساف 
مدير الن�ساطات الريا�سية نايف ابو 
دلب���وح اأن معامل ت�سكيل���ة منتخب 
اجلامع���ة بخما�سي كرة الق���دم الذي 
�سيمثلها بدورة امللك عبداهلل الثاين 
ابن احل�سن /الدورة ال�ستوية بالعقبة 
ق���د ات�سحت و�سيت���م ت�سمية اأع�ساء 
الفري���ق والإعالن عن���ه يف القريب 
العاج���ل وباإ�رشاف امل���درب الوطني 

حلمي طه. 
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ي�شتذكر اأعذب ال�شدف واأجمل املواقف واأبرز النجاحات

االأ�شتاذ الدكتور نبيل اخلريي 
يقلب �شفحات ذكرياته ويبوح 

برواية ع�شقه للجامعة االأردنية

ر�سال���ة ثقلت �سطورها بالكلم���ات، وتعبت حروفها من 
الو�سف، من �سخ�ش بدا من ال�سعب عليه  البوح مب�ساعره، 

تلك التي و�سلتني موؤخرا.

هي ر�سالة ح���ب، تغنى مبفرداتها اإىل ما�ش جميل عا�سه، 
ما����ش ارت�سف من �سحره اأجم���ل الذكريات التي �سطرها 

حرا  يف ر�سالته.

توغل���ت يف مكنوناته���ا، وتعمق���ت اأك���رث فاأك���رث يف 
معانيها حتى وج���دت نف�س�ي قد ا�ستحلي�ت البق�اء فيها، 
راف�س���ة العودة اإل����ى حا�رشي، م�ستن�سق���ة من عبريها 
اأع���ذب املواقف والأحداث التي حفلت يف م�سرية حياته 

العملية والعلمية.

»ذكري���ات« ت�سع بوهجها لتن���ري خميلتنا، وتر�سم اأجمل 
اللوح���ات، تل���ك التي �ساغه���ا اإن�سان عرف ق���در نف�سه، 
واأيقن حجم اإمكاناته، فوظفها يف مكان حلم اأن ي�سكنه، 

يف كل م���رة تراق�س���ت فيها حبات املط���ر على جفنيه، 
وي�سنع امل�ستحيل لبلوغه، بجهاد و�سر، وعزم ومثابرة، 
و يغري جمرى ق���دره يف اإحدى مفرتقات حياته، ليظل 

بالقرب منها البن البار؛ تلميذا واأ�ستاذا. 

 الدكت���ور »نبيل اخلريي« اأ�ست���اذ علم الآثار يف اجلامعة 
الأردني���ة، وبعد مرور )42( عاما عل���ى م�سريته العملية 
والعلمية يف رحاب اجلامعة الأردنية، قرر اأن يفك �سجن 
اأحا�سي�سه، ويبوح برواية ع�سقه التي ن�سجها طوال �سنن 
اأيامه وهو يف اأح�سانها، »اجلامعة الأردنية« واأم اجلامعات 
الت���ي ا�ستظل بعلمها، وتفياأ برعايته���ا، ليقتن�ش فر�سة 
بلوغه���ا يوبيله���ا الذهبي ويهديه���ا اأرق امل�ساعر واأ�سدق 
الولء م�ستذك���را اأعذب ال�سدف التي قادته اإليها، واأجمل 
املواقف الت���ي جمعته معها، واأبرز النجاحات التي بادلها 
واإياه���ا، ينرثها عل���ى �سفحات جملة« اأخب���ار الأردنية« 
ورودا تف���وح منها اأ�سم���ى معاين ال�سك���ر و بالغ عظيم  

المتنان.

حاورته : فادية العتيبي
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عالمات نبوغ تنبىء بوالدة عامل جليل
للق�سة بداية، واأجمل البدايات تلك التي تعود بنا اإىل اأم�ش  
بعيد مفعم باجلمال، والنقاء، والعفوية، حيث "الطفولة" 
الريئ���ة التي عا�سها على �سفوح جبل القلعة املطلة على 
"عمان" القدمية يف اأجواء عائلية حميمة، لأ�رشة امتدت 
جذورها ملدينة الرملة الفل�سطينية، ع�سقت العلم وبات 

بالن�سبة لها غاية ل تدرك.

عالمات م���ن العبقرية والنبوغ  كانت اأقرب اإىل الهواية 
ظه���رت عليه منذ �سغ���ره، اإل اأنها كان���ت تنبىء بولدة 
ع���امل جليل �سيكون له �ساأن عظي���م و مقام رفيع، هي 
جم���رد اأفكار �سغرية ب�سيط���ة، اأحبها وتعلق بها، يف كل 
م���رة كر فيه���ا، لتكر هي معه وتتملك���ه،  ي�سرتجعها 
الدكت���ور نبي���ل اخل���ريي  ب�س���وق وحن���ن ويق���ول :" 
ترعرع���ت يف عائلة و�سعت ن�س���ب عينيها حب العلم، 
واعترت���ه اأمرا مكمال للحي���اة، ولهذا كان والداي دائمي 
الت�سجي���ع يل ولأخوات���ي على بلوغه مهم���ا واجهتنا من 
�سعوب���ات وعرثات، يوفران كل الأجواء املالئمة للتدرج 
فيه، وبالفع���ل حر�سنا على متابعة امل�س���وار الذي بداأوه 

معنا حتى اعتلينا اأعلى الرتب والدرجات العلمية". 

يتاب���ع الدكت���ور اخل���ريي ويق���ول:" كانت ل���دي هواية 
التب����رش وال�ست���دلل اإىل املا�سي العمي���ق منذ كنت يف 
الرابع���ة ع�رشة من عمري، كن���ت اأقوم بجمع م�رشويف 
ال���ذي مل يك���ن يتج���اوز القر����ش الواحد، وب���دل من اأن 
اأ�س���رتي ما طاب ولذ من طع���ام وحلوى، ا�ستبدله بقطعة 
نقدي���ة  قدمية، واأحتفظ بها بع���د اأن اأنظفها واأغو�ش يف 

اأعماق ما كتب على وجهيها"

وي�سي���ف الدكتور اخلريي:" الأم���ر مل يتوقف عند هذا 
احل���د، فق���د كن���ت يف كل مرة اأذه���ب ب�سحب���ة والدتي  
لزيارة املواقع الأثرية والتاريخية القابعة يف جبل القلعة، 
ومدينة جر�ش، وو�سط البلد مثل املدرج الروماين، اأبحث 
واكت�س���ف واأجيب عن كثري من الت�س���اوؤلت التي كانت 

تراودين".

ن�شاطات حافلة وحما�شة متجددة
طفول���ة الدكتور اخل���ريي مل تكن مقت����رشة على حب 
الآث���ار وال���رتاث احل�س���اري فح�س���ب،  بل كان���ت حافلة 
بالن�ساط���ات والأعمال اجلميلة الريئ���ة متاما كاأي طفل 
اآخ���ر ، يف���رح وي�سعد مب���ا تقدمه مين���اه يف كل مرة كان 
ي�ساع���د فيها والده يف اأعمال التجارة التي كان ميتهنها، 
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دون اأن يوؤث���ر ذلك يف حت�سيله الدرا�سي الذي كان دائما 
متفوقا فيه، ويكافىء نف�سه بطريقته اخلا�سة.

يق���ول الدكت���ور اخلريي:" يف ذاك الوق���ت ، كان ملدينة 
عم���ان نكهة خا�سة، وطعم ل زل���ت اأتذوق حالوته حتى 
ه���ذه اللحظة، فاحلي���اة كانت اأ�سهل واأب�س���ط، اأتذكر اأنني 
كن���ت يف اأيام العطل الر�سمية وحتديدا كل يوم "خمي�ش" 
من اأيام الأ�سبوع،  اأذه���ب واأ�سدقائي اإىل ال�سينما ملتابعة 
اأحد الأفالم التي كانت تعر�ش وقتها، ن�سرتي "الت�سايل" 
وطبقا م���ن الكناف���ة، ون�ستمتع بوقتنا، حي���ث اإن )10( 

قرو�ش كانت كفيلة للقيام بكل تلك الأمور ".

يتاب���ع الدكتور اخلريي ويقول:" كان���ت احلما�سة تتجدد 
يف داخل���ي بعد نهاي���ة كل اأ�سب���وع اأق�سيه���ا يف ممار�سة 
هوايات���ي ون�ساطاتي، لأع���ود من جدي���د، واأتابع درو�سي 
مواظب���ا عل���ى التميز والنف���راد عن بقي���ة زمالئي يف 
الف�س���ل، حتى اأنني يف اإحدى �سن���وات املرحلة الإعدادية 
لفت نظ���ري اأحد الطلبة املتفوق���ن اأذكراأنه كان ا�سمه" 
اأ�سعد وحيد عوكل"، كان "الأول" يف الف�سل، ا�ستفزين 
اجته���اده الأمر الذي دفعن���ي ل�سوؤاله ع���ن الطريقة التي 
يتبعه���ا يف درا�سته للو�سول اإىل املراتب العليا، وبالفعل 
اأر�سدين اإىل �رشورة التح�سري امل�سبق للدر�ش واملذاكرة 
اليومي���ة ، لأقلده على الفور واأ�س���ري على نهجه،  و�سنة 
بع���د �سنة،  ح�سلت على املرتب���ة الثانية يف الف�سل، ومن 
ثم املرتب���ة الأوىل وبقيت على ذات امل�ستوى حتى نهاية 

مرحلة الثانوية ".

ميالد اأم اجلامعات
اأنهى درا�سته الثانوية يف مدر�سة احل�سن الثانوية يف عام 
1962، وجنح  يف امتحان اأول دفعة من خريجي التوجيهي 
يف الأردن، وق���رر متابعة درا�سته اجلامعية وي�سافر اإىل 
اجلمهوري���ة العربي���ة امل�رشي���ة ملتحق���ا يف جامعة عن 
�سم�ش يف تخ�س����ش التجارة والأعم���ال، اإل اأن قلبه ظل 
معلقا هن���اك ، منتظرا اللحظة التي يعود فيها من جديد 
لوطن���ه واأهله، حتى هاتفه الق���در، وغري جمرى حياته 

مبيالد اأم اجلامعات.
عن تلك الف���رتة يقول:" كانت فرحت���ي ل تو�سف حن 
ات�س���ل بي والدي عل���ى عجالة يب�رشين ب�س���دور الإرادة 
امللكي���ة ال�سامية بتاأ�سي�ش اجلامعة الأردنية يف الثاين من 
�سهر اأيلول 1962 ميالدية، هذا ال�رشح الذي حتما �سيلبي 
تطلع���ات الأجي���ال ال�ساع���دة يف طلب املزي���د من العلم 
املتخ�س����ش العميق واملعرف���ة الأ�سيلة الواعي���ة، وفق ما 

تتطلبه ميادين اخلدمة والبناء" .

" عل���ى الفور حزمت اأمتعتي وع���دت اإىل بلدي واأهلي، 
وبا����رشت يف اإج���راءات اللتح���اق يف اجلامع���ة، واأمللم 
اأوراق���ي واأتوجه بها اإىل مكت���ب الأ�ستاذ الدكتور نا�رش 
الدي���ن الأ�س���د عميد كلي���ة الآداب يف اجلامع���ة الأردنية 
اآن���ذاك، واأب���ادره بال�س���وؤال قائال : كم ع���دد الطلبة الذين 
تقدم���وا لاللتحاق يف اجلامع���ة يف اليوم الثالث من بداية 
الت�سجيل؟ ف���كان جواب الرجل الراعي وبنظرته احلانية 
"16 طالب���ًا وطالب���ة واأن���ت �ستكون ال�ساب���ع ع�رش"، ثم 
انهل���ت عليه ب�س���وؤال اآخر : هل يوج���د تخ�س�ش يف علم 
الآثار؟ فكان جوابه :" نعم  �سيكون هذا التخ�س�ش �سمن 

اهتماماتنا الأ�سا�سية". 

يتابع الدكت���ور اخلريي ويقول:" بتلك الكلمات اللطيفة 
وامل�سجعة ع���دت اإىل املنزل لأب�رش والدتي بتلك الأخبار 
ال�س���ارة خ�سو�سا واأنني �ساألتح���ق بتخ�س�ش ع�سقته منذ 
نعوم���ة اأظافري، "علم الآثار" هذا العلم الذي ميتزج فيه 
حب املغام���رة وركوب الأخطار واكت�ساف املا�سي، ف�سال 
عن ذلك �سيك���ون ملجالته العملي���ة م�ستقبال زاهرا يف 
وقت ن���در فيه من هم حمل���ة �سهادت���ه، وتوافر من هم 

حملة �سهادة التاريخ بكرثة".
وي�سي���ف:" تلك الأيام بتفا�سيله���ا، مازالت منحوتة على 
ج���دران ذاكرتي، ل زلت اأتذكر اأنه مع منت�سف الأ�سبوع 
الثال���ث من عمر اجلامع���ة اأ�سبح عدد الطلب���ة امللتحقن 
فيها قد بلغ )167( طالبًا وطالبة، واأتذكر اأي�سا اأن النتائج 
الف�سلية والنهائية لطلب���ة ال�سنة الأوىل كانت تظهر يف 
ال�سفحات الأوىل لل�سحف اليومية الر�سمية وت�سم اأ�سماء 
الطلب���ة الناجحن، واأ�سماء الذي���ن يحملون مواداً، واأ�سماء 
املواد التي اأكملوا فيها، وقد كان عدد طلبة ال�سنة الأوىل 
ممن جنح���وا يف المتحانات النهائي���ة دون اكمالت لعام 

1963 الع�رشة فقط ، وكنت طبعًا من بينهم" .

"ومن اأجمل الأمور التي اأعتز بها  اأن جاللة امللك احل�سن 
ب���ن ط���الل طيب اهلل ثراه ه���و من قام بتوزي���ع �سهادات 
البكالوريو����ش عل���ى طلبة الدفع���ة الأوىل خلريجي كلية 
الآداب يف م���درج �سم���ري الرفاعي باجلامع���ة الأردنية، 

وكان عدد اخلريجن وقتها 57 طالبًا وطالبة ".

اأول امل�شوار املهني
منا�سبة جميلة كانت �سببا يف بداية م�سواره املهني، الذي 
تدرجه  خطوة خط���وة،  مرتجما من خالله علمه الوفري 
ال���ذي نهله من اأ�ساتذة عظماء اأجالء، واأفكاره التي حولها 
اإىل اإجنازات �سانعا بذلك لوحات ف�سيف�سائية زاغت لها 

الأب�سار واأ�سادت بها العقول. 
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يق���ول الدكت���ور اخلريي : بع���د ظهور النتائ���ج النهائية 
لدرج���ة البكالوريو�ش ، وقبل حف���ل التخرج باأ�سبوعن، 
دع���ا الأ�ستاذ عبد الكرمي غرايب���ة خريجي ق�سم الآثار و 
كان عدده���م ثمانية لتناول طعام الغداء يف منزله، وقد 
فوجئ احل�سور باأن عدداً من رجالت الدولة قد ح�رشوا 
ه���ذا احلفل، وعلى راأ�سهم دول���ة ال�سيد بهجت التلهوين 
رئي�ش الوزراء ووزير ال�سياحة والآثار، والدكتور عوين 
الدجاين – مدير دائرة الآثار العامة اآنذاك، وقد ح�رشت 
للحف���ل لب�سًا بدلتي الوحيدة الت���ي كنت اأظهر فيها يف 
احلف���الت الر�سمي���ة والأعياد الدينية فق���ط، ويف نهاية 
احلفل وزع الدكت���ور عوين الدجاين املنا�سب الوظيفية 
عل���ى اخلريجن يف ق�سم الآث���ار يف خمتلف حمافظات 
�سفت���ي اململك���ة الأردنية، وذل���ك قبل �س���دور التعين 
الر�سمي، �ساألني وقتها الدكتور الدجاين قائال : هل تظهر 
دائمًا مبالب�ش ر�سمية؟ عندها كانت اإجابتي "غالبًا"، فقال 
يل على الفور :"�ستع���ّن اأمينًا ملتحف الآثار الأردين يف 
عم���ان، ومفت�سًا لآثار حمافظ���ة العا�سمة، كان ذلك يف 
�سهر حزيران عام 1966، وبعد مرور اأقل من اأ�سبوعن مت 

تعييني ر�سميًا يف الدولة". 

يتاب���ع الدكت���ور اخل���ريي قائ���ال : "بالإ�ساف���ة اإىل عملي 
الر�سم���ي يف دائ���رة الآث���ار كنت اأق���وم بكتاب���ة اأبحاث 
متخ�س�س���ة يف علم الآثار "ملجلة الأر����ش املقد�سة" التي 
كانت ت�س���در �سهريًا، كما ُن�رش يل بحث���ا بعنوان "متثال 
عرجان" يف حولية دائرة الآثار الأردنية، ما لفت اأنظار 

عمي���د كلي���ة الآداب اآنذاك الأ�ستاذ عب���د الكرمي غرايبة، 
حي���ث كنت اأتعمد اإه���داءه جميع املق���الت العلمية التي 

ُتن�رش يل." 

وي�سي���ف:" مت ايفادي ر�سميًا من قب���ل وزارة ال�سياحة و 
الآث���ار يف دورة تدريبية اإىل جامعة تورينو باإيطاليا ملدة 
  ،)IATA( سهرين ع���ام 1969 با�رشاف املنظم���ة العاملية�
وخ���الل عملي يف الوزارة اأنيط ب���ي ر�سميًا و لأول مرة 
اإجراء حفرية علمية وترميم يف موقع القوي�سمة جنوبي 
عم���ان عام 1967، كما  اأ�سن���دت يل الوزارة كذلك اإجراء 
 The Antiquities(  تنقيح و تدقيق لرتجمة كت���اب
of Jordan( الت���ي اأجراه���ا الباحث �سليم���ان املو�سى، 
حيث اأ�سفُت العديد من التعديالت و الت�سويبات العلمية 
باعرتاف مرتجم الكتاب يف مقدمة الطبعة الثانية التي 

اأ�سدرتها وزارة ال�سياحة و الآثار". 

معيد يف ق�شم االآثار
حانت الفر�سة التي ط���ال انتظارها، ووجب اقتنا�سها ، 
يف الوقت الذي اأعلن فيه عن حاجة اجلامعة الأردنية اإىل 
تعي���ن معيدين يف ق�سم الآثار، اإل اأن �رشوط املتقدمن 
للوظيفة لي�س���ت بالي�سرية، لكن حكم���ة �سيفنا وعلمه 
الرثي جعلته من اأوائل املجتازين لتلك ال�رشوط، مبنتهى 
احلرفي���ة والتق���ان، ع���ن تل���ك املرحلة يق���ول الدكتور 
اخل���ريي:" يف �سه���ر ت�رشي���ن الث���اين م���ن ع���ام 1969 مت 
الإعالن عن حاجة اجلامعة الأردنية يف ال�سحف اليومية 
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الر�سمي���ة اإىل تعين معيدين يف ق�س���م الآثار، وكان من 
����رشوط التعين تقدمي امتحان خط���ي باللغة الإجنليزية، 
وكان ال�س���وؤال الوحي���د الذي ُطلب من���ا الإجابة عليه من 
ِقب���ل الروف�سور �سيجف���رد هورن من جامع���ة اآندروز 
بالولي���ات املتحدة، حيث كان ُيدّر�ش يف ق�سم الآثار يف 
اجلامعة الأردنية هو : من هو نل�سون جلوك، وحتدث عن 

كتابن من تاأليفه؟ 
"Who was Nelson Glueck and comment 
on two of his publications?"

يتاب���ع الدكت���ور اخلريي ويق���ول:" ما اأن و�س���ع ال�سوؤال 
املذكور اأمام املتقدمن لالمتحان حتى ان�سحب غالبيتهم 
بعد م���رور اأقل م���ن ع�رشة دقائ���ق، وبالن�سب���ة يل فقد 
اأم�سي���ت �سخ�سيًا قرابة ال�سبعن دقيقة لالإجابة على هذا 
ال�سوؤال، وكنت حقيق���ة اأ�سعر بثقل التعبري اأحيانًا اأثناء 
الأجابة باللغة الإجنليزية لوفرة املعلومات التي امتلكها، 
ويف الي���وم التايل ُطل���ب من املتقدم���ن ترجمة ن�ش من 
اللغ���ة الإجنليزية اإىل العربية، اأما يف اليوم الثالث فكان  
امتح���ان املقابل���ة ال�سخ�سي���ة يف مكتب الدكت���ور عبد 
الكرمي غرايب���ة  وبح�سور الأ�ستاذ عب���د العزيز الدوري 
والدكتورة عائ���دة �سليمان اأبو حاكمة، وبعد اأن اجتزت 
كل تل���ك املراحل وبتفوق مت  اختياري معيداً يف اجلامعة 

الأردنية يف الأول من كانون الثاين 1970".  

وي�سيف الدكتور اخلريي ويقول : "من املهام التي اأُنيطت 
بي واأنا اأعمل بوظيفة معيد تدري�ش مادة "اآثار الأنباط"، 
وكذل���ك مرافق���ة الأ�ست���اذ �سيجف���رد ه���ورن والأ�ستاذ 
ه���ري تومب�سون اأثناء اإلق���اء حما�رشاتهم على الطلبة 
والعم���ل عل���ى الرتجمة الفورية ملا ُيذك���ر يف املحا�رشة 
م���ن الإجنليزي���ة اإىل العربية، ف�سال عن ذل���ك ال�سرتاك 
يف اإج���راء حفرية اأثرية اإنقاذية عند بداية حفر اأ�سا�سات 
كلي���ة الهند�سة يف حرم اجلامعة، حيث مت العثور على ما 
اأُطلق عليه اإ�سم "ق���ارورة �سريان الرونزية" امل�سهورة 
الت���ي حفر عليها اأحد اأكر النقو�ش العمونية التي تذكر 
اأ�سماء بع�ش ملوك الدولة العمونية التي ترجع اإىل القرن 

ال�سابع قبل امليالد".

ويح�رشين يف ه���ذه املرحلة تلك الدعوة التي لن تن�سى، 
فقد وجهت دع���وة ر�سمية من قبل �ساحب اجلاللة امللك 
احل�سن بن طالل طيب اهلل ثراه عام 1971 لأع�ساء الهيئة 
التدري�سية يف اجلامعة وكنت من �سمن املدعوين لزيارة 
اأح���د القواعد اجلوية يف الأردن، وق���د بداأت رحلتنا من 
مطار م���اركا بطائرة يقودها جالل���ة املرحوم �سيد البالد 

اآن���ذاك بنف�سه، وعند و�سولنا اإىل تل���ك القاعدة �ساهدنا 
طلع���ات جوية رائعة لبع�ش اأ����رشاب طائرات �سالح اجلو 

الأردين.
رغبة دفينة حتققت 

م���ن �سدة حبه وتفكريه بها،  متلك���ه اإح�سا�ش اأنه �سي�سكن 
بالق���رب من اجلامع���ة الأردنية، لكن لي����ش كل ما يتمناه 
املرء يدركه، اإىل اأن ي�ساء اهلل، وهذا ما ح�سل مع الدكتور 

اخلريي الذي �سنحت له الفر�سة يف الوقت املنا�سب.
يقول الدكتور اخلريي:" كنت اأمتنى حن كنت يف مرحلة 
الدرا�سة اجلامعية  ����رشاء قطعة اأر�ش قريبة من اجلامعة 
الأردنية التي كانت وقتها عبارة عن م�ستنبت زراعي ل 
يتوفر فيه �سوى عدد حمدود من املباين، لأبادر بال�سوؤال 
ع���ن اأ�سع���ار قط���ع الأر�ش، واأج���د قطعة تبل���غ م�ساحتها 
)10( دومن���ات ب�سع���ر 300 دين���ار ، وقته���ا مل اأك���ن اأملك 
املبل���غ الكايف ل�رشائها ، فاقرتح���ت والدتي اأن تعطيني 
مبل���غ )30( دين���ار مقابل �رشاء دومن واح���د فقط، ودون 
علم وال���دي، اإل اأنني مل اأ�ستطع �رشاءها لكت�سايف باأن 
قطعة الأر�ش غري مفروزة، لتظل احل�رشة يف قلبي يف 
كل م���رة تراودين فيها تلك الرغبة، ومت���ر الأيام واأعمل 
معيدا يف اجلامعة وت�سن���ح يل الفر�سة من جديد بعد اأن 
وج���دت قطعة اأر�ش بالقرب م���ن اجلامعة تبلغ م�ساحتها 
دومنا واحد ب�سعر 600 دينار، لأ�سرتيها على الفور واأ�سيد 

منزل اأقطنه وعائلتي حتى هذا الوقت".

حياة الغربة يف بريطانيا
مرحل���ة البكالوريو����ش ووظيف���ة املعيد مل تك���ن اأق�سى 
طموحاته، وكان لبد من موا�سلة م�سواره العلمي وتقلد 
اأعل���ى املرات���ب العلمية والأكادميية، متخ���ذا من ر�سا اهلل 
ور�س���ا والديه العزمي���ة والإ����رشار، لإميان���ه العميق باأن 

الأعمال العظيمة والدرجات العليا  ل تتحقق اإل بهما.
ع���ن ذلك يقول الدكتور اخل���ريي:" تقدمُت ح�سب طلب 
اجلامع���ة الأردنية لمتحان خطي واآخ���ر مقابلة �سخ�سية 
يف املجل����ش الثق���ايف الريطاين من اأج���ل احل�سول على 
منح���ة من هذا املجل�ش، وبناًء عل���ى النتيجة التي ح�سلت 
عليه���ا، مت اإيف���ادي اإىل معه���د الآث���ار يف جامع���ة لندن 
ملتابعة درا�ستي العليا بتاريخ 1972/5/20، حيث اأ�رشفت 
عل���ى درا�ستي الدكت���ورة كاثل���ن كنيون امللقب���ة ب� "اأم 
 )Dame( "عل���م الآثار" واحلا�سل���ة على لقب "�سّي���دة
من قب���ل البالط امللكي الريط���اين، وكان ي�ساعدها يف 
الإ�رشاف الروف�سور بيرتبار، وبالرغم من حياة الغربة 
التي �سارع���ت فيها برد لياليها وق�س���وة اأيامها وغرابة 
طقو�سه���ا وعاداته���ا،  اإىل اأنن���ي وبحم���د اهلل متكنت من 

احل�سول على درجة الدكتوراه يف العام 1975".
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ه���و بطبعه اإن�سان حنون، �ساحب ح�ش مرهف وم�ساعر 
رقيقة، ملتزم ديني���ا واأخالقيا، لكن بالرغم من كل تلك 
ال�سف���ات النبيل���ة، اإىل اأنه���ا مل جتعل من���ه اأ�سري وح�ش 
الغرب���ة، لي�سارع���ه ويتغل���ب علي���ه بعقليت���ه احلكيمة، 
وعزميت���ه الفولذي���ة، م�ستقيا م���ن دعاء والدي���ه ال�سر 

والإميان.

يق���ول الدكتور اخلريي :" كنت اأ�س���اب بحالة من الياأ�ش 
والإحب���اط يف كل م���رة كن���ت اأ�ست���اق فيه���ا لعائلت���ي 
وجامعت���ي ووطني، لكن �رشعان م���ا كانت تتال�سى تلك 
احلال���ة يف اللحظة الت���ي كنت اأ�ستمع فيه���ا يف كل ليلة 
اإىل �رشيط الت�سجيل الذي كان ي�سم �سوت والداي وهما 
يرددان يل اأدعية احلفظ والتوفيق يف حياتي، وكم كنت 
اأ�سعر بالراح���ة حن كانت ت�سلني ر�سالتهما اخلطية مرة 
واح���دة كل اأ�سبوعن ، حيث مل تك���ن و�سائل الت�سالت 

احلديثة متوفرة كما هي الآن".
يتاب���ع الدكت���ور اخل���ريي ويق���ول:" لك���ن وبالرغم من 
�سلبياتها، اإل اأن للغربة الكثريمن الإيجابيات، فق�سوتها 
�ساغت من���ي اإن�سانا م�سوؤول �ساح���ب �سخ�سية مرموقة 
جمعت ما بن التح�رش والنفتاح دون التنازل  عن ديني 
ومبادئي وعاداتي وقيمي، وقد تعلمت من ثقافة ال�سعب 
الريطاين كل ما هو مفيد وجميل  يل وجلامعتي ووطني 
م���ن ان�سباط ودقة يف املواعيد و�سدق يف التعامل وحب 

تق�سي العلم واملعرفة وغريها الكثري من الأمور".

رتب اأكادميية ووظائف اإدارية تغلفها اإجنازات 
خالدة

ع���اد الدكت���ور اخلريي  ليعم���ل من جدي���د يف عرين اأم 
اجلامع���ات "الأردني���ة" كاأ�ستاذ م�ساع���د يف ق�سم الآثار، 
ليت���م ترقيته اإىل رتبة اأ�ستاذ م�سارك بتاريخ 1980/9/10 
و م���ن ثم اإىل رتبة اأ�ست���اذ يف 1985/10/5، ويكون بذلك  
قد اأم�س���ى يف رتبة الأ�ستاذية وحده���ا ثمانية وع�رشين 

عامًا.

وقد عمل الدكتور اخل���ريي بوظائف اإدارية متعددة يف 
اجلامع���ة )رئي�ش ق�س���م ، مدير متحفي الآث���ار والرتاث 
ال�سعبي ، نائب عميد ، وعميد( ملدة 18 عامًا ، وطلب منه 
ر�سميًا دولة الأ�ستاذ عبد ال�سالم املجايل – رئي�ش اجلامعة 
الأردنية اآنذاك بتطوير متحف الآثار من مو�سعه ال�سابق 
ال���ذي اأ�سبح م�سلى للطلبة اإىل ما ه���و عليه الآن، واأُحلق 
به املتحف املفتوح )Outdoor Museum(،    تعر�ش 
فيه الآثار املعمارية والبوابات احلجرية ال�سخمة واأن�ساب 
الدوملنز واملدافن والتوابيت احلجرية والتماثيل والأعمدة 

احلجرية يف ال�ساحات اخل�رشاء املحيطة باملتحف، لي�سبح 
الأول من نوعه يف منطقة ال�رشق الأو�سط .

ويف مطل���ع عام 1981 اأجرى الدكت���ور اخلريي حفريات 
اأثري���ة يف الب���رتاء، وكان من نتائجها كتاب���ة العديد من 
الأبح���اث العلمي���ة العاملي���ة املحّكم���ة ، وكت���اب يقع يف 
 Otto :جزءي���ن مت ن�رشه بعد حتكيمه من قبل دار الن�رش
Harrassowitz يف اأملاني���ا،  وبن���اًء على تلك النتائج 
العلمي���ة ملو�سم احلفر املذكور مت توجيه دعوة ر�سمية له 
 )ASOR( م���ن قبل املركز الأمريكي لالأبحاث ال�رشقية
بالولي���ات املتحدة الأمريكية للقي���ام بجولة حما�رشات 
يف 32 جامع���ة اأمريكي���ة منها جامع���ات هارفرد، وييل، 
وبرن�ست���ون، ونيوي���ورك، و�سيكاغ���و، وكاليفورني���ا- 
لو����ش اأجنلي�ش، وبريكل���ي، وبن�سلفانيا، وجون هوبكنز، 
وو�سكان�سون، ومت�سغان-اآن اأربر وغريها من اجلامعات 
الأمريكية، وقد مت تنفيذها خالل �سهرين من عام 1981. 

ويف ع���ام 2010 طل���ب رئي����ش اجلامعة الأردني���ة الأ�سبق 
الأ�ست���اذ الدكتور ع���ادل الطوي�سي ر�سمي���ًا من الدكتور 
اخلريي اإجراء حفرية علمي���ة يف البرتاء، واإقامة موؤمتر 
عاملي للح�س���ارة النبطية ُيعقد م���رة كل ثالث �سنوات ، 
حتقيق���ًا لرغبة �سيد البالد جاللة امللك الها�سمي عبد اهلل 
الث���اين ابن احل�س���ن حفظه اهلل ورعاه، وق���د قام باإجراء 
احلفري���ة العلمي���ة يف موق���ع الكتوت���ة اإىل الغ���رب من 
ق�رش البن���ت يف البرتاء بالتعاون م���ع جامعة يوهان�ش 
جوتنب���ريغ الأملاني���ة، ومت العث���ور عل���ى تكمل���ة ال�ساحة 
املقد�س���ة التابعة لق�رش البنت واكت�ساف اأكر نظام مائي 
داخ���ل مدينة البرتاء، كما مت انعق���اد املوؤمتر العاملي الأول 
للح�سارة النبطية برعاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن 
احل�س���ن املعظ���م يف الفرتة ما ب���ن 5 – 8 اأيار 2012 يف 
البرتاء، وا�سرتك فيه 46 عاملًا خمت�سًا باحل�سارة النبطية 

من خمتلف اأنحاء العامل.

يختم الدكتور اخلريي ر�سالته ويقول :" اأحببت اجلامعة 
الأردني���ة، واأفنيت �سنن عمري يف اأروقتها، وقاعاتها،  
وما زل���ت حتى هذه اللحظ���ة اأ�سع���ر بالتق�سري جتاهها، 
واأ�سع���ى دائم���ا اإىل تقدمي املزيد لها، فق���د اأ�سبحت جزءا 

اأ�سا�سيا يف حياتي من ال�سعب التنازل عنه".
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على هام�ص العطاء

• ح�س���ل  الدكت���ور اخل���ريي خالل عمل���ه يف اجلامعة 
الأردنية على املنح العاملية التالية: 

منح���ة الك�ساندر فون هومبل���ت الأملانية لعام   -
1980 / 1979

- منحة الفلرايت الأمريكية للعام اجلامعي 1989/1988 
- منحة الداد )DAAD( الأملانية يف عام 1994

- منح���ة معهد الآثار الأملاين يف برل���ن لالأعوام 1997 ، 
 2002 ،2000

- منحة الفلرايت الأمريكية للعام اجلامعي 2004/2003
- منحة )DFG( الأملانية يف عام 2010

• عم���ل الدكت���ور خريي  اأ�ست���اذا زائ���راً يف  عدد من 
اجلامع���ات  الأجنبي���ة مثل جامع���ة كاليفورنيا – لو�ش 
اجنلو����ش، وجامع���ة تورين���و وجامعة مالط���ا ، و جامعة 
ل�سي���ريا / كاليفورني���ا، وجامعة غ���رب  اأ�سرتاليا يف 

مدينة "بريث".

•  اأ�رشف الدكتور خريي على 62 ر�سالة درا�سات عليا 
لطلب���ة اجلامع���ة الأردني���ة وجامعة   الريم���وك، وعلى 
بع�ش ر�سائ���ل الدكتوراة لطلب���ة يدر�سون يف جامعات 
بريطانية واأملانية واأ�سرتالية، وقد تقلد بع�سهم وظائف 
مميزة يف الدولة واجلامعات الر�سمية  يف الأردن، واأن 
حوايل 80% مم���ن يحملون درجة الدكت���وراة بعلم الآثار 
يف  اململكة هم طالبه الذين در�سوا على يديه و يحملون 
ا�سم���ه يف قلوبه���م، ويعتزالدكت���ور اخل���ريي هنا باأن 
الدكت���ور اإخليف الطراونة رئي����ش اجلامعة الأردنية قد 
كان اأحد طالبه يف مرحل���ة البكالوريو�ش الذين يفتخر 

بهم.

• رغ���م مرور 42 عامًا على عمله يف التعليم اجلامعي 
يجد الدكتور اخل���ريي اأن بريق العملية   التدري�سية مل 

يبهت لونه بعد، ول يزال يحتفظ بلمعانه ورونقه.

•يوؤكد الدكتور اخلريي اأن ما حققه من جناح يف حياته 
الأكادميي���ة اإمن���ا يرج���ع  اإىل ر�س���ا اهلل والوالدين، ودعم 
زوجته ال�سي���دة جنوى �سبحي املوؤقت الت���ي كانت دائما 
م�س���در اإلهام له يف كل مفرتقات حياته ت�سجعه وتدعمه 

حتى و�سل اإىل ما هو عليه الآن .

•اكتمل���ت �سع���ادة الدكت���ور اخل���ريي بع���د اأن مّن اهلل 
علي���ه باأبناء �ساحل���ن تلونت حياته به���م فرحا وحمبة، 
وقد ت�سلحوا باأرفع الأخ���الق والقيم والدرجات العلمية، 
هم: الدكت���ور رائد الطبيب ال�ست�س���اري يف م�ست�سفى 
فورت- �سمث بالوليات املتحدة الأمريكية، والدكتورة 
دين���ا املخت�س���ة يف جراح���ة الفك���ن من جامع���ة اإلينوي 
يف �سيكاغ���و واملهند����ش حممد الذي يعم���ل على ر�سالة 
الدكتوراة يف الهند�سة املدنية، تخ�س�ش املياه واملحيطات 
والبيئ���ة يف جامع���ة فلوري���دا، والدكت���ورة زين���ة التي 

تخرجت من كلية الطب باجلامعة الأردنية عام 2012.

• اأجم���ل اللحظ���ات يف حي���اة الدكتور اخل���ريي عندما 
يتوج���ه اإىل قاع���ة الدر����ش ليج���د طالبه بانتظ���اره ومتر 

ال�ساعة الدرا�سية وكاأنها حلظات معدودة.

• اأح���ب الأي���ام لديه �سباح ي���وم الأحد ال���ذي ميثل عنده 
التجديد والعمل اجلاد وبدء احلياة.

• من الن�ساطات اليومية التي ميار�سها  الدكتور اخلريي 
خ���الل العقود الثالثة املا�سي���ة ال�سري وزوجته داخل حرم 
اجلامعة الأردنية بعد �سالة الفجر مبا�رشة ملدة 50 دقيقة 
يتل���وان خاللها م���ا تي�رش من الآي���ات القراآني���ة والذكر 

والدعاء .
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ب�سوت���ه القريب م���ن القلب كنا ن�ستمع لرناجمه من هدي الق���راآن الكرمي،  كان من 
متالزم���ة ال�سب���اح،  عرفناه قبل لقياه،  مل جتمعنا ب���ه رابطة دم،  اأو م�سلحة،  جمعنا 
ح���ب م�سرتك،  ون�سيج م�سرتك،  هو من عائل���ة واإن اختلفت م�ساربها،  لكنها متتاز 
بالدماث���ة،  وطي���ب املع�رش كانوا ميثل���ون مدار�ش خمتلفة،  ولكنه���م ي�سدهم الأ�سل 
والرتبية،  كرنا،  وكرت معنا العالقة،  جمعتنا مدر�سة الإ�سالم ب�سماحته وو�سطيته،  
وما تفر�سه علينا من احرتام للنا�ش مع اختالفنا معهم،  كان ال�سيخ هادئًا،  اإّل عندما 
يذكر الأق�سى والقد�ش وفل�سطن،  تتهدج كلماته،  ويرتفع �سوته وكاأنه منذر خلطب 
مدّله���م،  كان هاج�س���ه دائم���ًا الأق�سى،  وما يحيط ب���ه من اأخط���ار،  توثقت العالقة،  
جمعتن���ا مرة رحلة احل���ج،  و�سكنا يف مكان واحد،  وبعده���ا كان ي�ساألني دائمًا عند 
اللق���اء عن العائل���ة والأولد واأم الأولد،  تزاملنا يف اجلامع���ة الأردنية،  هو يف كلية 
ال�رشيع���ة،  واأن���ا يف العالقات ومن ث���م يف املركز الإ�سالمي،  حي���ث تناوبنا اخلطابة 
واحلديث يف م�سجد اجلامعة،  ويف الدرو�ش الرم�سانية واحللقات العلمية،  كان قريبًا 
لكل من عا�رشه،  ويحظى باحرتام خا�ش من رئي�ش اجلامعة وقتها كان الدكتور عبد 

ال�سالم املجايل.
يف عام اثنن وت�سعن،  ر�سحنا معا حلكومة م�رش بدران وكان ن�سيبه وزارة الوقاف،  
مل يك���ن وزيراً بريوقراطيًا اأو حرفيًا بقى على �سجيته يف اخلطابة واحلديث وكانت 
ظ���روف الأردن وقتها ت�ستدعي اأن يكون اجلميع يف خندق واحد،  وهكذا كان،  يف 

معظم املنا�سبات كنا نراه بعد ذلك،  بالب�سه العربي،  وهيبته،  وابت�سامته.
كان يوؤمن بقوة الأردن،  ودوره،  كاأر�ش للرباط ومنطلق للتحرير،  يفر�ش احرتامه 
م���ن غ���ري �سطوة جاه،  هكذا العلماء حتفظ مكانته���م،  يف قلوب النا�ش،  لهم عليها 
�سلطان دومنا من�سب،  اأو م�سلحة،  ح�رشت جنازته،  والتي كانت متثل اأطياف الأردن،  
ب�سخو�سه���ا املختلفة،  وتباين اأ�سوله���ا واأبنائها،  كلمات ال�سيخ راتب النابل�سي و�سفه 
مبن تنطبق عليهم الآية الكرمية ) ومن اأح�سن قوًل ممن دعا اإىل اهلل وعمل �ساحلًا وقال 

اإنني من امل�سلمن (،  قول وعمل �سالح.
يف ال�سفح���ات الت���ي وزع���ت يف بيت الع���زاء،  كان عنوانها رج���ل ا�ستثمر عمره،  
وكان نع���م ال�ستثمار يف الدعوة والعمل ال�سالح وترك هذا الأثر يف اأبنائه وعائلته 
وحمبي���ه،  مل يكون رج���اًل عاملًا من الأردن فح�سب،  واإمن���ا كان رجاًل عاملًا من الأمة 

الإ�سالمية.
نح���ن بحاجة اإىل هذا اللون م���ن الرجال،  الذين يوؤث���رون يف جمال�سهم بكلمة اخلري 
واحلب ونبذ الفرقة والختالف وطرح منهاج الئتالف واإذا كان املوت قد غّيبه،  فاإن 
فيم���ا ترك من عل���م ينتفع به،  وولد �سالح يدعو له،  ا�ستم���رارا مل�سريته،  وذكرا له 

بعد موته.
نق���رتح عل���ى وزارة الرتبية والتعلي���م اأن تنتقي مدر�سة تليق با�سم���ه فتطلق ا�سمه 
عليها،  وعلى �سارع فيه منارات علم اأو م�ساجد فت�سميه،  حتى نقراأ ا�سمه على لوحة 
م���ن لوحات عمان،  التي اأّجها وعا�ش فيها،  ن�ساأل اهلل له الأجر،  ولذويه ح�سن العزاء 
ولالأم���ة اأن يعو�سه���ا اهلل بعامل م���ن اأمثاله يف وقت حتتاج في���ه اإىل العلماء العاملن 

املخل�سن،  باملوقف والكلمة واملوعظة احل�سنة،  اإنه �سميع جميب.
 )الراأي 2013/4/9(
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كان م���ن املفرو����ش اأن اأتناول يف مقايل الأ�سبوع���ي واحداً من بن العديد م���ن العناوين التي 
تفر����ش وجودها علينا، فكراً وممار�سة. ظ���روف نعي�سها، اأردنيًا وعربيًا واإ�سالميًا بل وعامليًا. 
ف���كان ح���ايل كحال حاطب الليل..ل يعلم من اأين يبداأ �رشاعة م���ع الدنيا من اأجل البقاء. فهل 
اأكتب عن حالة الإ�ستقواء املوؤ�سف لبع�ش القوى الأردنية النا�سطة يف العمل ال�سيا�سي الأردين 
والفاعل���ة يف وعل���ى الأردن، الدولة والنظام واملوؤ�س�س���ات ؟؟. اأم اأتناول لقاء امللك املرتقب مع 
الرئي����ش الأمريك���ي، واملتزامنة م���ع زيارات مف�سلية ل���كل من الزعي���م الرتكي طيب رجب 
اأردوع���ان والأمري القطري حمد بن خليفة اآل ثاين ورموز املعار�سة ال�سورية، وماآلت الأزمة 
ال�سورية التي اأ�سابت الأمة العربية يف مقتل؟؟. اأم اأكتب عن م�سادرة القرار ال�سيادي العربي 
ل�سالح دول اجلوار اجلغرايف، ال�رشعي منها وغري ال�رشعي، من الأ�ستانة اإىل قم ومروراً بتل 
اأبي���ب؟ اأم اأكت���ب عن »عودة حليمة لعادتها القدمية« واإ�ستعمال الغرب ل�سالح الغذاء من اأجل يل 
ذراع الإرادة العربي���ة، والتي ب���داأت بوادرها اليوم، واملتمثلة بتجويع ال�سعب العربي امل�رشي..
كم���ا كان���ت احلالة ذات يوم مع الزعيم جمال عبدالنا����رش؟ اأم اأعرج على حماولة زعيم اأكر 
دول���ة عربية، وبعد �رشوط البنك الدويل الظاملة واملجحف���ة، طرق اأبواب اهلل الوا�سعة من اأجل 
قر����ش للتخفي���ف من اآلم امل�رشين الذين ل ذنب لهم اإل اأنه���م الإحتياط الإ�سرتاتيجي لأم�ش 
وحا����رش وم�ستقب���ل الأمة؟؟. اأم اأر�سم لوحة حزينة عن حماولة الآخر، عربًا وعجمًا، للي ذراع 
القيادة الأردنية و�سعبها ال�سابر املرابط، واإ�ستغالل اأزمتها الإقت�سادية من اأجل مواقف �سيادية 
وعلى ح�ساب ال�سعب الأردين والتاأريخ الها�سمي، �سواء ما يتعلق بال�رشاع العربي- ال�سهيوين 
او الأزم���ة ال�سوري���ة؟؟. وبطبيعة احلال كل ذلك يحدث لل�سعب���ن العربين، الأردين وامل�رشي، 
والأموال العربية ال�سائلة وال�سائبة يف بنوك الغرب تربو على »الرتليونن«. اأم اأكتب عن الدم 
العرب���ي والإ�سالمي امله���دور بال �سبب، بدًءا من �سوارع حوا�رش الأم���ة واإنتهاء بحرق امل�سلمن 
»الروهينغا« وحماولت اإجتثاثهم، عرقيًا وعقيديًا، من وطنهم » ماينمار«، ل ل�سيء اإل لأنهم 
يقولون »ربنا اهلل«؟. اأم اأكتب عن تهديد ووعيد الفكر الطائفي للقائمن على ال�ساأن العراقي 

اأم..ماذا..؟ لباقي مكونات ال�سعب العراقي وحتديداً اأهل ال�سنة واجلماعة
يف ه���ذا ال�رشاع الفك���ري والذاتي.. جاء خر انتق���ال الأ�ستاذ الدكتور �س���الح اللوزي نائب 
عمي���د كلية الآداب للرفيق الأعلى. حيث هكذا �ساءت الأقدار اأن يغيب املوت روحه الطاهرة 
ويختاره جلواره، وما اأكرمه من جوار واأعزه. فقد عرفته اأ�ستاذاً اأكادمييًا، معطاًء وخمل�سًا،من 
عائل���ة كرمي���ة طيبة، كان وطنيًا اردنيًا من�سجمًا مع وجدانه وبال تطرف اأو اإق�ساء لالآخر، وكان 
عروبي���ًا بتوا�س���ع حامل ووادع. كان اإن�سان���ًا طيبًا-�سهمًا-كرميًا متوائمًا م���ع اإن�سانيته املعطاءة 

وخلقه الطيب.
اأخي ابا حمزة، لقد رحلت دون كلمة وداع، لكنك اليوم بن يدي اأكرم الأكرمن. حيث اإرتاحت 
روح���ك الطاه���رة من تقية املجهول ال���ذي ل ندري اإىل اأين ي�سري بنا. وتاأك���د يا اأبا حمزة باأننا 
جميع���ًا �سنلحق بك ذات يوم، لأن امل���وت �سنة احلياة ولأن » كل نف�ش ذائقة املوت واإمنا توفون 
اأجورك���م ي���وم القيامة« ولأنه » ل تدري نف����ش باأي اأر�ش متوت وماذا تك�س���ب غداً« �سدق اهلل 

العظيم يف عليائه، وهلل در ال�ساعر حيث قال:
كل اإبن اأنثى واإن طالت �سالمته ل بد يومًا على اآلة حدباء حممول.
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 يف الوق���ت الذي كان���ت جامعاتنا يف الأردن تعي�ش حالة عا�سف���ه وغري م�سبوقة من العنف 
اجلامعي، كان طلبة "الأردنية" يحزمون اأمتعتهم وعتادهم، مت�سلحن باأقالم الفحم وفرا�سي 
الر�سم والأوراق والألوان معلنن حربًا ل رجعه فيها على نقي�ش تطورهم وحقهم يف التعلم 

والإبداع. 
به���ذه الروح القتالية، غادر جمموعه من طلبة كلية الفن���ون والت�سميم يف اجلامعة الأردنية 
وطنه���م باحت���اه العا�سمة روما للم�ساركة يف ور�سة علمي���ة اأكادميية ت�سهم يف رفد خراتهم 
الفنية وترثيها، وعلى اجلانب الآخر؛ كانت و�سائل الإعالم لزالت من�سغله باأخبار العنف التي 
ت����رشب م�ساجع اجلامع���ات، تبحث عن و�سيلة اأو �سالة لعالجها والوقاية منها، متنا�سن الدور 
الرئي�س���ي الذي تلعب���ه مثل تلك الأن�سطة التفاعلية واملبادرات اخل���رية التي تقام خارج اأ�سوار 

اجلامعة يف تفريغ طاقات الطلبة وحتفيز اإبداعاتهم.
 كان طلب���ة اأم اجلامعات ي�سط���رون اأ�سمى معاين النتماء والتح����رش، �ساربن بعر�ش احلائط 
ثقافة العنف الدخيل، مطرزين �سورة بهية عن جامعتنا وطلبتها يف اأحد اأهم املركز العلمية 

الفنية يف العامل، موؤثرين بثقافتهم وعاداتهم احلميدة ل متاأثرين.
 يف روم���ا ثقاف���ة جديدة وطرز فنيه عريقة، معار����ش، متاحف، يف كل حي و�سارع، كل ذاك 
مل يك���ن بال�سيء الغريب على طلبتنا، بل كان مبثابه "اأداة حتفيز" بالن�سبة لهم باآليات وطرق 
املحافظ���ة عل���ى اإرثنا وعاداتن���ا وجامعتنا اأي�سا، ه���ذا الإرث احل�ساري ال���ذي جذب الآلف من 
املتعط�س���ن للعلم من خمتلف الدول العربية والعاملية اإىل جامعتنا التي كانت ول زالت حمط 

اأنظار وحديث الطاحمن اإىل العلم، والراغبن اإىل التميز.
لقد كانت تلك الزيارة و�سيله لالنفتاح على ح�سارة الغرب وموروثهم الثقايف والجتماعي، 
ه���ذا النفتاح ال���ذي لبد منه لتنمية مه���ارات الطلبة، و�سق���ل اإبداعاتهم، واإع���ادة الثقه يف 

جامعتهم وعلمهم الذين ت�سلحوا فيه.
رحلتهم اإىل "روما" التي عرفت باأ�ساطريها، ومتيزت بتاللها ال�سبع؛ ا�سكويلينو، وكويريناله، 
وافينتينو، و�سيلليو، وبالتينو، وكابيتولينو، وفيمينالة اأي�سا، تالقت يف نفو�سهم وعقولهم 
كتالقي جبال عمان ال�سبع، اأما م�سريهم يف �ساحتها واأدراجها كبياتزا دي اإ�سبانيا وزهورها 
البنف�سجي���ة؛ فق���د ذكرتهم باأدراج عم���ان و�سو�سنتها ال�س���وداء؛ وكيف الطري���ق اإىل اإحيائها 
واحلف���اظ عليها ؟؟ ثمالكولو�سيوم وكريائه وكيف ا�ستطاع اجلم���ع ما بن احلرية والعبودية، 
فق���د علمهم كيف من املمك���ن اأن يكون املدرج الروماين يف و�سط البل���د مكانًا جامعًا للعلم 
وناب���ذاً للعنف، مكانا لتفريغ البداعات ون�رشها، ث���م الفاتيكان ومتحفه الذي كان له الدور 
الأك���ر يف تهذيب ال�سلوك، فقد علمهم كيف يكون للم���كان قد�سية، وما اأحوجنا ملثل هذه 

القد�سيه يف جامعتنا؟
 ع����رشات الأماكن الت���ي زاروها؛ بيات�سا نافون���ا ونوافريها وفنونه���ا، والبانتيون واأعمدته، 
ريبوبليكا، وفيال بورغيزة، وفيا فينيتو ومقاهيها، كل ذاك كان مبثابة الدر�ش الثقايف الذي 
يحفزه���م وي�ستفزهم للبحث والتق�سي عن اآليات فعال���ة ت�سهم يف اإحياء موروثنا واحلفاظ 

على جامعتنا وممتلكاتها.  
اأم���ا تريفي ورّقة هدير مياهها اأو كم���ا يحلو للبع�ش ت�سميتها ب�"نافورة الأمنيات" فقد كانت 
م�سك ختام رحلة الطلبة الذين جتمعوا حولها، جممعن على اأمنية يتيمة اتفقوا عليها مفادها 
اأن يع���م الأمن وال�ستقرار يف جامعتن���ا احلبيبة، لتظل "منارة" �ساخمة بن نظرياتها، تفي�ش 

علما ومعرفة من عطائها الذي لن ين�سب اإن �ساء اهلل.

كل هذا مل يكن لول رعاية وعناية القائمن عليها، الداعمن للعلم والنور، النا�رشين للثقافة 
والف���ن، ف���كل ال�سكر لإدارة اجلامعة الأردنية وكلية الفن���ون والت�سميم التي مل تتوقف يومًا 
عن ن�رش العلم والثقافة، والتي جاءت مبادرتها يف الوقت الذي كانت فيه اجلامعات الأخرى 
تعاين حالة من الحتقان، وكل ال�سكر لرئا�سة اجلامعة ممثلة برئي�سها الدكتور اخليف الطراونه 
ال���ذي اأعل���ن دعمه املطلق لإجناح هذه الرحلة العلمية التي كنا يف اأم�ش احلاجة لها، وقد اأدركت 
رئا�سة اجلامعة هذا باكرا فكانت دائما كما عهدناها �سباقه يف دعم الأن�سطة التي ت�ساهم يف 
ن�رش الثقافة و�سقل ال�سخ�سية وتوجيه الطاقات ونبذ العنف بن الطلبة، فكل ال�سكر لدعمهم 

املتوا�سل.
واخ���ريا كل م���ا امتناه هو اأن نرى مب���ادرات حقيقيه يف جامعتنا الأردني���ة ت�سهم يف توجيه 
طاقات الطلبة باأ�سلوب ايجابي، لرتقي بجامعتنا ووطننا ونحافظ على قد�سية العلم والتعليم 

يف اأردننا احلبيب.
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من���ذ ثالثة اأعوام ونحن نتاب���ع النجاح الذي حققه الأردن يف جم���ال ا�ستعمال اخلاليا 
اجلذعي���ة يف معاجلة العديد م���ن حالت ال�رشطان، وهو م���ا يتنا�سب وم�ستقبل هذا 
العلم احلديث يف توفري اخلاليا والأن�سجة الالزمة ملعاجلة الآف املر�سى مما دفع اجلامعة 
الأردنية اىل ت�سكيل جلنة لإن�ساء مركز متقدم للعالج باخلاليا اجلدعية ملواكبة اأحدث 
م���ا تو�س���ل اليه الطب، وتوفري العالج ولأول مرة لفئ���ات كثرية من املر�سى ل ميكن 

بالو�سع احلايل م�ساعدتهم.

 اإن ا�ستخ���دام اخلالي���ا اجلذعية الب�رشي���ة لأغرا�ش عالجية ق���د زاد زيادة كبرية يف 
ال�سن���وات الأخ���رية ويهدف اىل تكث���ري وتوليد اخلالي���ا والأن�سج���ة الب�رشية، وحتى 
لت�سني���ع بع�ش الأع�س���اء كاملثانة البولي���ة والأن�سجة املركبة مثل اجلل���د وذلك لعالج 
�سحاي���ا احلروق، والآفات اجللدية ملر�سى ال�سكري واأمرا�ش اجللد الأخرى. كما يقول 
الروفي�س���ور عبداهلل العبادي مدير املركز املقرتح يف اجلامعة الأردنية طرق توليد 
اخلاليا الب�رشية وهند�سته���ا يف املختر تو�سعت اىل حد ت�سكيل العظام والغ�ساريف 
والت���ي ميكن ا�ستخدامها يف خمتلف جراحات العظ���ام واأمرا�ش الغ�ساريف، واأن هذه 
اخلاليا ت�ستخدم لعالج الرف�ش يف عمليات زرع نخاع العظم. كما ت�ستخدم يف اأمرا�ش 
الأوعي���ة الدموية واأمرا����ش التهابية متع���ددة، ويف الآونه الأخ���رية ا�ستخدمت هذه 
اخلالي���ا لعالج احت�س���اء ع�سلة القلب ملنع اأو ت�سحيح ال����رشر الدائم يف ع�سلة القلب 

ومنع ق�سور ع�سلة القلب.

الروف�س���ور العب���ادي يوؤكد باأنه بالم���كان الآن توليد خاليا خمت�س���ة لعالج اأمرا�ش 
الكبد واأمرا�ش الكلى واأمرا�ش الأع�ساب، وداء ال�سكري، واأمرا�ش القرنية وال�سبكية 

والعديد من اأمرا�ش اجلهاز الع�سبي.

وبع�ش هذه التطبيقات �سارف على ال�ستخدام ال�رشيري وبع�سها يف مراحل متقدمة 
من التجارب.

لق���د اأدركت اجلامعة الأردنية احلاجة الكب���رية ملركز متخ�س�ش ميكن ان يطور تقنية 
اخلالي���ا اجلذعي���ة ويجعل من املمكن التو�س���ع يف هند�سته���ا وا�ستخداماتها ال�رشيرية 
والبحثي���ة. ولهذا الغر����ش فاإن اجلامعة قد ب���داأت واأكملت جمي���ع اخلطوات الالزمة 
لإب���راز ه���ذا املركز اىل واق���ع التطبيق. كما اأنه���ا ت�سهم م�ساهمة كب���رية يف رفده 

بالكوادر الب�رشية والعلمية والأكادميية وكذلك دعمه ماليا ح�سب امكاناتها.

اإنن���ا نتطلع اىل توفري الدعم الالزم لإقام���ة هذا املركز الوطني والقليمي يف جمال 
الع���الج باخلاليا اجلذعية، فه���و اإ�سافة نوعية اىل م�ستوى الط���ب املتقدم يف الردن 
واأن امل�سوؤولي���ة ل تقع على اجلهات الر�سمية ولكن على كل القادرين على الدعم من 
موؤ�س�سات و�رشكات واأ�سخا�ش، خا�سة واأن التكلفة ل تزيد عن ع�رشة مالين دينار.
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   �ساع���ة من الزم���ن عزفت خاللها اجلامع���ة الأردنية بيتن���ا الدافئ اأجمل الأحل���ان باحتفالها 
بالذك���رى اخلام�سة والأربع���ون ملعركة الكرامة اخلالدة ، وكلنا نعرف م���ا هي معركة الكرامة 
اخلال���دة فهي التي مت فيها دحر العدو ال�سهي���وين عن تراب الأردن وفيها �سقت دماء ال�سهداء 
ث���رى اأردنن���ا احلبيب ، فهنيئ���ا لكل ن�سمي اأردين فق���د اأبا اأو جدا اأو اأخ���ا ا�ست�سهد يف معركة 

الكرامة فهو مل يفقده بل �سبقه اإىل جنات اخللد .

     فبه���ذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا تزين���ت جامعتي العزيزة تخليدا لهذه الذكرى العطرة 
يف نفو����ش ال�سع���ب الأردين املعطاء وهذا لي����ش غريبا على جامعتي الت���ي كانت دائما �سباقة 
يف كل �س���ي كيف ل وهي اأول اجلامعات الأردنية تاأ�سي�س���ا وهي ح�سن التعليم الأردين املنيع 
بكوادره���ا التعليمية اخلبرية وموظفيها ال�رشفاء واأبنائها الطلبة ، وقد زادت جامعتنا جمال 
واألق���ا  عندم���ا ت�رشفت با�ستقبال ويل العهد �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري ح�سن بن عبد هلل 
الث���اين املعظ���م حفظه اهلل ورع���اه الذي �سمل برعايت���ه ال�سامية حفل اجلامع���ة الأردنية بيوم 

الكرامة .

     ب�س���وت وترتي���ل مميز لآيات من القران الكرمي ب���داأ احتفالنا ، وب�سموخ الأردنين ال�رشفاء 
جتل���ت كلمات الروف�س���ور اخليف الطراونة رئي�ش اجلامعة يف كلمت���ه امل�سبعة بطموحنا يف 
ه���ذه اجلامعة للو�س���ول للعاملية ، وباأ�سالة ال���كالم وجمال الإلقاء تنقحت الأف���كار والعناوين 

الف�سيحة التي خاطب بها الدكتور ح�سن ال�سعود ح�سور احلفل و�سيوفه.

     وللق�سيدة عنوان التحدي واإ�سهار ال�سيوف الأردنية يف وجه كل من ت�سول له نف�ش العبث 
باردننا احلبيب فكانت عبارات ال�سعر الراقي التي تليق باملنا�سبة واملكان .

      ) يا الردنية( جامعتنا احلبيبة ، اأحببناك اأكرث فاأكرث واق�سمنا على اأنف�سنا العتزاز بك 
وباأ�رشتك الكبرية ، ول نن�سى فرقة كورال اجلامعة الأردنية التي طلت علينا ببناتها و�سبابها 
ومو�سيقارها املهذب الدكتور ن�سال ن�سريات ، فكانت الفقرة الفنية العلمية التدري�سية التي 
م���الأت يف اأنف�سن���ا كطلبة الأردنية الع���ز والفخار وهي ت�سدو بعم���ان والأردن لنقول جميعا 
"نحن الأردن" كما قال الفنان "اأنا الأردن" ، يا كورالنا العزيز كنت اأنيقا بريقا و�سورة مثلى 

تعك�ش مراآتها عالقة الأر�ش بالإن�سان وتعك�ش �سدى اجلامعة الأردنية يف عيدها الذهبي .

   فطوبا لالأردنية وطوبا لرئي�سها وتاريخها وطلبتها واأ�سجارها وكلياتها وعمدائها واأ�ساتذتها 
وموظفيها ، وطوبى لرجال عمادة �سوؤون الطلبة الذين دائما يج�سدون عنوان النتماء للوطن 

واجلامعة .
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تعتر النتخابات و�سيلة من و�سائل التغيري املجتمعي ، وموؤ�رشاً مهمًا لرفع م�ستوى 
احلياة الدميقراطية يف اأي جمتمع كان ، وحلقة هامة من حلقات التوا�سل وامل�ساركة 
ال�سعبية احلقيقية لكل الأطياف واملكونات فكيف اإذا كانت النتخابات متثل املجال�ش 
الطالبي���ة يف اجلامع���ات متث���ل ال�سب���اب يف موؤ�س�س���ات التعليم الع���ايل حيث ي�سكل 
ال�سب���اب عن�رشاً دميقراطيًا واجتماعي���ًا و�سيا�سيا يف ال�ستحقاق الدميقراطي . ولقد 
جاءت دع���وات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سن املتكررة يف جميع املنا�سبات 
واملحاف���ل الوطنية التي تعقد بن احلن والآخر اإىل تعزي���ز قيم النتماء الوطني من 
خالل م�ساركة ال�سباب يف العملية الدميقراطية واحلياة ال�سيا�سية يف الأردن وتفعيل 
هذا الدور من خالل امل�ساركة يف العر�ش الدميقراطي الذي ت�سهده املوؤ�س�سات التعليمية 

كل عام جامعي .
اإن التوج���ه الوطن���ي نحو التنمي���ة ال�سيا�سية لل�سب���اب ل ميكن اأن يحق���ق اإذا مل يكن 
هن���اك برامج وطنية وا�سحة ت�ساعد ال�سباب على امل�ساركة احلقيقية وذلك من خالل 
اإك�سابه���م املعرفة واملهارة والجتاهات الإيجابية نحو التنمية ال�سيا�سية بالإ�سافة اإىل 
�رشورة اإحداث تغي���ري حقيقي يف التفكري والتحليل والعقلية التي توجه الطاقات 
ال�سبابي���ة . اإن جالل���ة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�س���ن يريد لل�سباب الأردين التميز 
والإب���داع واللتزام بق�سايا الوطن والأمة . اإن قيم الدميقراطية لدى ال�سباب الأردين 
تظهر م���ن خالل معرفتنا مبفهوم الدميقراطية وممار�ستنا له���ا يف حياتنا العائلية من 
خالل الرتبية يف البيت وخالل مراحل التعليم من املدر�سة اإىل اجلامعة ثم اإىل املجتمع 
. اإن قي���م النتماء عند ال�سباب الأردين قد تواجدت من خالل عملية ت�ساعدية بداأت 
يف الأ����رشة ث���م املدر�سة ثم اجلامع���ة اأو الكلية وبعد ذلك اأماك���ن العمل بحيث ا�سبح 
مفه���وم النتماء هو الرابط امل�سرتك الذي يربط بن الوطن وموؤ�س�ساته املختلفة ذات 

الثقافة والرتاث الوطني املميز .
 ف���رتة وجيزة ويب���داأ العر�ش الدميقراطي الوطني الطالب���ي يف الكثري من اجلامعات 
الأردني���ة املتمثل���ة بانتخابات احت���اد الطلبة والتي ي�سارك فيها معظ���م طلبة اجلامعة 
وذل���ك حر�س���ًا من اجلامع���ات على �سق���ل وتنمية �سخ�سي���ة الطلب���ة واملحافظة على 
مكت�سباته���م وتبني ق�ساياهم وتو�سيع قاع���دة امل�ساركة الطالبية وذلك لتعزيز قيم 
النتم���اء الوطني وتنمي���ة روح احلوار البن���اء الهادف الذي ي���وؤدي اإىل احرتام الراأي 
وال���راأي الآخر وتعزيز روح التعاون ومفهوم العمل اجلماعي اأو العمل الطالبي الذي 
يعتمد على نبذ النع���رات الطائفية والإقليمية والعن�رشية وتوفر التفاعل البناء مع 

املجتمع الأردين .
كم���ا تهدف النتخاب���ات الطالبية يف اجلامعات اإىل تنمية �سخ�سي���ة الطالب املتكاملة 
الواعي���ة لق�سايا الأمة وتعزي���ز مفهوم الولء والنتماء للوط���ن والقيادة �سمن اإطار 

عقيدة الأمة وثقافتها العربية الإ�سالمية.
اإن النتخابات الطالبية تعتر جزءا من الن�ساطات الطالبية الهادفة اإىل رفع م�ستوى 
التمثي���ل الطالبي يف اجلامعات وذلك للمحافظة عل���ى مكت�سباتهم وتبني ق�ساياهم 
اجلامعي���ة والعمل عل���ى حلها مع اإدارات اجلامعة املختلفة �سم���ن اإطار الوعي والفهم 
وامل�سارك���ة والتوا�سل احل�س���اري اإننا نطمح اأن نرى م�سارك���ة وا�سعة من الطلبة لن 
املجال����ش الطالبية تعتر جزءا م���ن الدميقراطية التي يتعلمه���ا الطالب خالل م�سرية 
حيات���ه الطالبية بالإ�ساف���ة اإىل القيام وامل�سارك���ة بالن�ساطات الطالبي���ة الهادفة التي 
يرجمها وبعدها الحتاد بالتعاون مع الطلبة وذلك لرفع كفاءة العملية الرتبوية يف 

اجلامعات .
يرجمها وبعدها الحتاد بالتعاون مع الطلبة وذلك لرفع كفاءة العملية الرتبوية يف 

اجلامعات .
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م���ا م���ن �سك يف اأن م�ساه���د العن���ف يف جامعاتنا التي تط���ل بن فرتة واأخ���رى ا�سبحت من 
الظواه���ر املقلق���ة واملوؤ�سفة واملوؤمل���ة يف اآن واحد وكان اخرها ما �ساهدن���اه يف جامعة موؤتة، 
ففي الوقت ال���ذي ينظر فيه املجتمع الردين اىل جامعاتنا باعتبارها منارات الوطن امل�سيئة 
التي حتمل النور والمل الواعد لبنائنا وبناتنا طلبة اجلامعات ببناء م�ستقبل م�رشق لردننا 
الغ���ايل مثلما حتمل القيم النبيلة املزينة باخالق و�سهامة ورجولة الردنين اخذت هذه القيم 
بالرتاج���ع لتف�س���ح املجال خللق بيئة غري مالئم���ة وغري �سحية ت�سوه ال�س���ورة وتخلق ظروفا 

تنعك�ش اثارها �سلبا على جمتمعنا مبختلف مكوناته وفئاته.
نح���ن نعل���م انه كتب الكثري عن هذه الظاهرة يف و�سائل الع���الم املختلفة كما اجريت العديد 
من الدرا�س���ات العلمية عليها با�رشاف اخت�سا�سن من خمتل���ف جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا العلمية 
والجتماعي���ة وعق���دت العديد م���ن املوؤمترات والن���دوات التي ناق�ست ه���ذه امل�ساألة و�ساركت 
فيه���ا خمتلف املوؤ�س�سات املعنية ابتداء من وزارت الرتبية والتعليم والتعليم العايل والتنمية 
الجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة وم���رورا مبوؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين وانته���اء باملوؤ�س�س���ات المنية 
والعالمي���ة ودر�ست هذه املوؤ�س�س���ات الظاهرة من خمتلف جوانبها وخرجت بتو�سيات قيمة 
عر�س���ت الأ�سب���اب التي تقف وراء ظاهرة العنف املجتمع���ي واجلامعي وابرز احللول للتغلب 

عليها.
لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا الطار هوهل مت تنفيذ هذه التو�سيات واملقرتحات ام 
انه���ا بقيت حرا على ورق ومت الحتفاظ فيه���ا يف ملفات اجلامعات وانتهت امل�سكلة بانتهاء 
املوؤمت���ر او الندوة او احللقة الدرا�سية....؟ وعلى �سبيل املثال ل احل�رش هل متت معاجلة م�سكلة 
الف���راغ الت���ي تعترم���ن اهم امل�س���كالت التي يعاين من���ه الطلبة يف جامعاتن���ا وخ�سو�سا يف 
الكليات الن�سانية التي تخلق البيئة اخل�سبة لثارة العنف وتعتر �سببا رئي�سا ل يختلف عليه 
اثن���ان......؟ وهل مت حتقيق املرتكزات الربعة التي حتقق المن وال�سالم يف املجتمع واجلامعة 
وه���ي المان���ة والعلم واحلرية والعدالة...؟ وهل متت اعادة النظ���ر يف منهاج الرتبية الوطنية 
وط���رق وا�ساليب تدري�سها يف اجلامعات واملدار�ش والكلي���ات.....؟ وهل يتم تطبيق القانون 

وا�س�ش القبول على اجلميع ل�سمان �سيادة العدل وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ش.....؟
مع ان كل اردين وكل اردنية يعلم علم اليقن اأن هذه الظاهرة تتنافى مع املوروث الجتماعي 
الأردين ول تعك�ش واقع املجتمع فان معاجلة ا�سباب ظاهرة العنف املجتمعي واجلامعي حتتاج 
اإىل نظ���رة �سمولية وجهد كب���ري من جميع الأطراف ابتداء من ال����رشة التي تقع على كاهلها 
م�سوؤولي���ة تربي���ة البناء تربية �ساحلة وم���ن ثم املدر�سة ومن بعدها اجلامع���ة ثم املجتمع فهي 
م�سوؤولي���ة م�سرتك���ة تتطلب من كل فرد فينا القيام مبا هو مطلوب منه بهدف تعزيز منظومة 
القيم املجتمعية والعمل على متتن الثقة بن اأفراد اأ�رشتنا الواحدة، ونبذ م�ساعر الكراهية بن 

النا�ش مبا ي�سمن ويقوي الن�سيج الجتماعي ويحمي الوطن ومنجزاته ومكت�سباته.
وم���ا من �سك يف ان اتباع �سيا�سات متخ�س�سة على امل�ستوى الوطني ت�سمن زيادة التفاعل بن 
الطلبة والهيئات التدري�سية عن طريق احلوار العلمي املدرو�ش والهتمام اأكرث بالقيم الروحية 
وتعزيز مفهوم التكافل الجتماعي ب�سكل عام وتغليب امل�سلحة الوطنية على امل�سالح الفردية 
و�س���ول اإىل جمتمع ع�رشي ت�سوده قيم العدالة وتكاف���وؤ الفر�ش وقوة القانون والت�سدد يف 
تنفيذ العقوبات بحق الطلبة الذين يت�سببون يف اإثارة العنف وامل�سكالت يف املجتمع اجلامعي 

كلها خطوات ت�سمن خلق جمتمع مدين حيوي يت�سدى بقوة لهذه الظاهرة وي�سع حدا ل�ش
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