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أخبار الجامعة

األحد

موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣-٣-٣١

الدكتور أبو طاحون رئيسا ً التحاد جمعيات المعالجة اللبية لدول آسيا والباسيفيك
تسلم الدكتور إبراھيم أبو
طاحون األستاذ المساعد
في كلية طب األسنان في
الجامعة األردنية مؤخراً
رئاسة اتحاد جمعيات
المعالجة اللبية لدول آسيا
والباسيفيك.
جاء ذلك خالل مشاركته
كمحاضر في المؤتمر
السابع عشر التحاد
والذي عقد في سيئول /
الجنوبية،حيث
كوريا
تسلم الرئاسة للفترة
 ٢٠١٥-٢٠١٣بعد أن
شغل منصب الرئيس المنتخب لالتحاد للعامين الماضيين.
ويضم اتحاد جمعيات المعالجة اللبية لدول آسيا والباسيفيك APECالواليات المتحدة األمريكية،
واستراليا ،واليابان ،وكوريا الجنوبية،كندا ،ونيوزيالندا إلى جانب الھند ،وسنغافورة ،وماليزيا،
وھونغ كونغ ،وتايوان ومجموعة أخرى من الدول.
والجدير بالذكر أن األردن ھي الدولة العربية الوحيدة العضو في االتحاد وستستضيف مؤتمر االتحاد
القادم في العام  ،٢٠١٥ويأتي ھذا االنجاز تتويجا للسمعة الطيبة التي يحظى بھا األردن على
المستويات الدولية خاصة في مجال طب األسنان.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األحد

موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣-٣-٣١

فضاء مسرحي يحاكي الواقع بأسلوب ناقد و كوميدي في "األردنية"
نظمت وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية
في الجامعة األردنية اليوم
فضاء مسرحيا مفتوحا
وذلك احتفاء بيوم المسرح
العالمي الذي صادف يوم
أمس السابع والعشرين
من الشھر الجاري.
واشتمل الفضاء المسرحي
الذي نظم بالتعاون مع
كلية الفنون والتصميم في
الجامعة على أربع
مسرحية(
)سكتشات
قدمھا بحرفية متناھية طلبة من قسم الفنون المسرحية إضافة إلى فرقة القناطر المسرحية من محافظة
عجلون.
وقال الدكتور عمر نقرش من قسم الفنون المسرحية "إن الھدف من ھذا النشاط ھو إعادة األلق للفنون
المسرحية ونشر ثقافتھا ،وتزويد الطلبة بأدوات جديدة للتعبيرعن أنفسھم في وقت يعانون فيه من
ضعف في التعبير عن ذاتھم وما يجول في أنفسھم".
وأضاف نقرش "إن الغاية من إحضار المسرح للطلبة وإقامته في ساحة برج الساعة في حرم
الجامعة االسھام بشكل كبير في إدماجھم في مثل ھذا النشاط الذي حتما سيرفع من مستوى التفكير
واإلدراك لديھم ،ويطور من مھاراتھم في التعبير بطريقة إيجابية بعيدا عن مظاھر العنف التي نسعي
للقضاء عليھا في جامعاتنا".
وركزت العروض المسرحية في مضامينھا على نقد الجوانب السلبية لبعض القضايا االجتماعية
والتي المست الواقع اإلجتماعي المعاش ،وأبراز المشاكل التي تواجھھا فئة الشباب بأسلوب كوميدي
ھادف.
من الجدير ذكره أن الفضاء المسرحي الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي شارك فيه الطلبة مجد
عفيفي ،وحسام الحسامي ،و سائد منصور ،ومحمد أبو الخيل ،ومؤيد الشوابكة ،باإلضافة إلى محمد
الحجار من فرقة القناطر المسرحية ومديرھا منيب القضاة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+ ٥٥ :الدستور ص٢٩ :

٢٠١٣-٣-٣١

األحد

المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية ينظم يوما ً في )األردنية(
ينظم »المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية« ومن خالل ذراعه في الوسط الجامعي فريق
»أكاديميون في خدمة اللغة العربية« ،الذي يضم عدداً من أساتذة الجامعات األردنية ،مشروعه في
 ١٦نيسان »يوم اللغة العربية في الجامعات األردنية« بمشاركة عدد من الجامعات الرسمية واألھلية.
تقيم الجامعات المشاركة في يوم اللغة العربية العديد من الفعاليات التي تخدم اللغة العربية وتنشر
الوعي اللغوي بين طالبھا ،وسيتم إلقاء مجموعة من المحاضرات عن اللغة العربية وأھميتھا ودورھا
الحضاري كمك ّون أساس من مكونات ھوية األمة ،باإلضافة إلى محاضرات عن »األمن اللغوي«
و«اللغة والھوية« .كما سيقام العديد من األمسيات الشعرية ،باإلضافة إلى معارض الكتب
والجداريات التي تخدم اللغة العربية .وسيتم تنظيم مسابقات في الشعر والخطابة ،والخط .باإلضافة
إلى عرض أوبريت »غربة الضاد« ،باإلضافة إلى توزيع مطويات والفتات تتحدث عن اللغة
العربية .وسيتم تنظيم ملتقيات لفرسان الضاد في الجامعات المشاركة ،ھذا ،وسيُجرى تكريم الطلبة
الفائزين في المسابقات التي ستُجرى في إطار يوم اللغة العربية في الجامعات األردنية.
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الغــد ص٢:

٢٠١٣-٣-٢٩

الجمعة

"األردنية" تبحث التعاون مع جامعة تشيكية
بحث عميد كلية الصيدلة في الجامعة األردنية الدكتور طالل ابو ارجيع امس مع وفد أكاديمي من
جامعة الطب البيطري وعلوم الصيدلة في مدينة برنو التشيكية التعاون العلمي بين الطرفين.
وقال ابو ارجيع انه تم االتفاق على تفعيل التعاون بين الجامعتين في مجال اإلشراف المشترك على
رسائل الدكتوراه والماجستير ،موضحا اھمية ھذا التعاون في تبادل الخبرات البحثية والعلمية.
وأضاف ان االتفاقية التي سيتم توقيعھا في نيسان )ابريل( المقبل تشمل تبادل طلبة الدراسات العليا
وأعضاء ھيئة التدريس بين الطرفين ،واستقبال طلبة "األردنية" للعمل في مختبرات الجامعة ھناك.
وجال الوفد التشيكي في مرافق الكلية ومختبراتھا واطلع على أھم منجزاتھا ،كما اطلع على مجموعة
من األبحاث التي تم انجازھا مؤخرا من قبل الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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السبت

الدستور ص٧ :

٢٠١٣-٣-٣٠

بدء المؤتمر الفرانكفوني العلمي والثقافي العالمي في »األردنية« حول أعمال »البرت كامي«
بدأت في الجامعة االردنية أمس األربعاء أعمال المؤتمر الفرانكفوني العلمي والثقافي العالمي »تلقي
اعمال الكاتب الفرنسي البرت كامي« بمشاركة نخبة من المختصين في االدب الفرنسي من فرنسا
وكندا وبريطانيا وسويسرا .والمؤتمر الذي يستمر ليومين وتنظمه الجامعة بالتعاون مع السفارة
الفرنسية في عمان والوكالة الجامعية الفرانكفونية يأتي بالتزامن مع احتفاالت كلية اللغات االجنبية
باليوم العالمي للفرانكوفونية .وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات االنسانية الدكتور ھاني
الضمور في كلمة القاھا خالل حفل االفتتاح :إن تشجيع الجامعة االردنية لعقد ھذا النوع من
المؤتمرات العلمية العالمية يأتي تأكيدا منھا على مضامين رسالة عمان السمحة التي اطلقھا جاللة
الملك عبدﷲ الثاني لتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة.
وأشار الضمور الى أن الجامعة ضمن سعيھا للتحول نحو العالمية شرعت بتنفيذ مجموعة من
العمليات االجرائية والتي يعد تنظيم المؤتمرات العالمية واحدا من اھم بنودھا لتعظيم اإلنتاجية العلمية
والبحثية ،وتعميق دور الجامعة في المجتمع للوصول الى تصنيف متقدم بين أفضل ثالثمئة جامعة في
العالم خالل االعوام الخمس المقبلة.
بدورھا ثمنت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوما الدور الذي تضطلع به الجامعة في دعم
مسيرة التعليم في االردن بما يحقق التميز واإلتقان والجودة ،مشيدة بالمستوى المرموق الذي وصلت
اليه على خريطة الجامعات المتقدمة والحديثة.
واكدت عميدة كلية اللغات الدكتورة زھرة عوض اھمية المؤتمر في تمكين الشباب الجامعي من
االنفتاح على المجتمع الدولي والتواصل معه بلغاته الحية من اجل مواكبة تحديات العصر ومتطلبات
سوق العمل .وقالت رئيسة قسم اللغة الفرنسية الدكتورة نرجس الناصر» :إن المؤتمر يأتي بالتزامن
مع اطالق أول برنامج للماجستير في االردن في الترجمة بين الفرنسية والعربية« وان الجامعة تعتزم
نشر االبحاث واألوراق العلمية التي ناقشھا المؤتمر في ملحق خاص من مجلة دراسات.
وتناولت اوراق المؤتمر ردود فعل متلقي اعمال كامي في الجزائر وكندا واألردن ،وتعليم اعماله
ضمن مواد االدب الفرنسي في الجامعات وترجمتھا ،اضافة الى نقد قدمه خبراء سينمائيون حول
اعماله المتلفزة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص١٣ :

٢٠١٣-٣-٣٠

السبت

عتيقة »يوقع بين اإلرادة واألمل .. ،ذكريات وتجارب حياتي«
أحمد الطراونة  -قال استاذ التاريخ في الجامعة االردنية د.علي محافظة :ان عصامية عتيقة التي
تماثل عصامية امين الريحاني ،والوثائق التي تؤرخ للريف الليبي ،والوضع االقتصادي والسياسي
واالداري لليبيا والوطن العربي ،ھي نزر يسير مما يكتنف ھذه الكتاب ،ومما يقدم للباحث في الشأن
العربي بمجمله.
جاء ذلك خالل حفل اشھار كتاب »بين االرادة واالمل ،ذكريات وتجارب حياتي« الصادر عن دار
ورد االردنية للنشر والتوزيع ،للدكتور علي عتيقة ،والذي اقيم في المكتبة الوطنية تحت رعاية سمو
االمير الحسن بن طالل وحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة واالقتصاد.
وتحدث في الحفل الذي اداره امين عام منتدى الفكر العربي د.الصادق الفقيه عدد من اصدقاء عتيقة
ورفاق مشواره ،ا .د.علي محافظة ،م.سمير الحباشنة ،د.ھشام الخطيب ،احمد السعدي.
د .الصادق الفقيه الذي ادار وقدم الكاتب تحدث في بداية الحفل مشيرا الى اھمية ونوعية ھذا الكتاب
والتي تأتي من انه اليخص سيرة حياة عتيقة لوحده وانما كل ما عاصره وعايشه من احداث كثيرة
تعامل معھا وعاشھا في اكثر من وظيفة ،وھو يروي فترة تاريخية مليئة باألحداث ،واصفا اياھا
وصفا ً دقيقا ً ينظم بين احاديثھا ناظم محكم ،فھو يروي قصه حياته وحياة الكثيرين من االشخاص
الذين وصفھم في كتابه وھم الذين عاصرھم وتعامل معھم وجرّب حياتھم .
من جانبه اكد د.علي محافظة »بأن مذكرات عتيقة ھي تجربة فريدة في العصامية التي يماثل فيھا
االديب امين الريحاني ،والتي ارتكزت على االرادة واالمل ،اشار محافظة الى استنتاجات
ومالحظات من مذكرات علي عتيقة تؤرخ وتتحدث عن احوال الريف الليبي في االربعينيات من
القرن العشرين ووثيقة عن وضع ليبيا االداري بين  ١٩٦٩ – ١٩٥٩ووثائق لكل دارس لالقتصاد
الليبي في ھذه الفترة ووثيقة لبيان العراقيل التي يواجھھا المثقف المتعلم في الدول النامية والفساد
المستشري في ھذه الدول.
واضاف محافظة ان الكتاب يحتوي وثائق تبين اثر االنقالبات العسكرية على التطور السياسي
واالداري واالقتصادي في البلدان التي تعاني من ھذه االنقالبات اضافة الى التضامن والتعاون
العربيين في مجال النفط والعراقيل التي تعترضھا  ،كما بيّن تجربته في منتدى الفكر العربي في
عمان .
واشار محافظة الى أن ھذا الكتاب الذي صدر في مطلع العام الحالي عن دار ورد االردنية للنشر
والتوزيع ويقع في ) (٨٥٨صفحة موزعة على جزأين يحتوي الجزء االول على تسعة فصول تضم
) (٤٢٥صفحة بينما يحوي الجزء الثاني على خمسة فصول تضم ) (٤١٥صفحة  ،تناول صاحبه في
الفصول الخمسة االولى ذكريات حياته منذ الطفولة وحتى زواجه سنه  ١٩٦٣وقد تحدث عن مشكلة
االرض الزراعية المشاعة بين القبائل في ليبيا وانواع استغاللھا وحياة الليبيين البسطاء في الريف
والمدينة التي عاشھا الدكتور عتيقة من خالل تنقل والده الحاج احمد عتيقة بحثا عن لقمة العيش حيث
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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لم يتمكن الدكتور عتيقة من مواصلة دراسته االبتدائية واالعدادية والثانوية واكتفى بحفظ بعض سور
القرآن الكريم وااللمام بالقراءة والعمليات الحسابية البسيطة وبعد معاناة كثيرة جاءت المفاجأة السارة
التي غيرت حياة الدكتور عتيقة حينما تقدمت جامعة وسكونسن بمشروع االصالح الزراعي الى
برنامج النقطة الرابعة والذي يتضمن عقد مؤتمر دولي في الجامعة لمدة )  (٦اسابيع يتبعه برنامج
تدريبي لطالب واحد من بلد يدعى للمشاركة وقد وقع االختيار عليه  ،فقد غادر ليبيا في عام ١٩٥١
ومنھا الى مدينة ماديسون حيث الجامعة وكلية الزراعة التي عقد فيھا المؤتمر وھناك بدأ مشواره
العلمي حتى حصوله على درجة الدكتوراه« .
المھندس سمير حباشنة اكد ان مذكرات عتيقة ص ّورت حال الريف الليبي ومعاناة الفالحين وضنك
الحياة وتواضع االدوات المتاحة بالتعامل مع االرض وانتزاع اللقمة حيث يتبدى مدى العسر الذي
بذله االنسان العربي ولقرون طويلة حتى يتمكن من تأمين استمرار الحياة ولو بأدنى المستويات
والكل يعمل بمن فيھم االطفال كما ھو حال عتيقة الطفل الذي كان يتحرك مع دابته مسافات طويلة
لتأمين الماء او لنقل بعض المحاصيل لتقتات بھا العائلة .
واضاف الحباشنة أن حال الريف الليبي كما بينت المذكرات ال يختلف كثيراً عن حال اريافنا العربية
فعندما قرأت المذكرات خلت انني في الريف السوري او الريف االردني او الريف العراقي ،مؤكدا
أن مذكرات عتيقة تتبدى بھا صالبة االرادة حين تتمكن من تطويع االقدار وتتبدى بھا سطوة
االصرار بتعظيم الفرص الصغيرة لتصبح مستقبالً فالشاب اليافع عتيقة العامل في محطة زراعية في
مكان نا ٍء في ليبيا تمكن بالفطرة من أن يستكشف اھمية المعرفة فواظب على تعلم اللغة االنجليزية
بجھد شخصي نظراً لضيق الحال الذي لم يمكنه من االنتظام بالمدرسة مثل كل اقرانه منحته االقدار
والصدف الى ان يذھب في دورة تدريبية الى امريكا عبر برنامج مساعدة الدول النامية  ،فيعتلي علي
عتيقة صھوة الزمن والقدر ويطيح بعسر االيام ويحول الفرصة الضيقة الى مدى واسع وبال حدود ،
يذھب الى امريكا وبدل ان يعود كعامل زراعي ماھر يعود الى ليبيا وھو يحمل شھادة الدكتوراه من
جامعة رفيعة ويوضع اسمه في سجل الشرف والتميز .
وقال حباشنة إنني توقفت من خالل قرأتي لمذكرات عتيقة عند محطاته مع المسيرة العربية مسيرة،
طال انتظارنا الن نحقق بعضا من اھدافھا وتطلعات ابنائھا ،مسيرة برغم توفر ارادات االفراد نحو
غد عربي مشرق اال ان االرادة الكلية او االيمان بالعمل العربي المشترك كما يسميه صاحب
المذكرات »مع االسف » غائب.
د.ھشام الخطيب تحدث عن عالقته بعتيقة والتي امتدت منذ عام  » ١٩٧٣عملت معه عدة سنوات
فھو رجل مبادئ وفكر وھو سلعة نادرة وقلما نستمتع بقراءة سيرة ذاتية مثلما استمتعنا بقراءة تجارب
حياة علي عتيقة  ،فكتاباته خارجة من النفس بأسلوب مبسط وخطوات متوالية تتوضح فيھا النظرة
الثقافية للموضوع والحكمة في االحداث وقد تضمن الكتاب ثالث محطات من حياة عتيقة اولھا انشاء
مؤتمر الثقافة العربي الذي عقد في االمارات عام  ١٩٧٩ثانيا ُ انشاء معھد للطاقة عام  ١٩٧٨بجامعة
اكسفورد يھدف الى تدريب الفنيين العرب على ادارة توليد موارد الطاقة  ،ثالثا ً بناء مقر منتدى الفكر
العربي في عمان .
وتحدث الخطيب عن وجھة نظر عتيقة بأن النفط لم يكن سالحا كما يقال في معارك العرب ولكنه
كان سلعة لم يحسن استخدامھا ،مشيرا الى اھمية ترجمة ھذا الكتاب الى اللغة االنجليزية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الباحث ورفيق درب عتيقة االستاذ احمد السعدي تطرق للجانب االنساني عند عتيقة ،مشيرا الى انه
يمتلك من الصفات االنسانية الكثير حيث تطرق الى بعض الحوادث ومنھا انه رافق عتيقة للمشاركة
في مؤتمر للبترول وعلى بوابة المطار رجع مسرعا ً الى سيارته وعند سؤاله عن عودته قال إني
نسيت ان اودع السائق حمودة .اضافة الى تعامله مع العاملين بمؤسسته فقد كان يجتمع مع كافة
موظفيه باالستراحة التي اقرھا لھم والتي تقدر بنصف ساعة  ،وعندما كان يستدعى لحضور اجتماع
مجلس الوزراء كان يصطحب مدراء الدوائر في مؤسسته لحضور ھذا االجتماع ويتيح لھم الفرصة
للحديث عن احتياجاتھم  .كما اصدر الدكتور عتيقة نشرات ومجالت دورية اضافة الى تأسيس معھد
اكسفورد للطاقة عام .١٩٨٧ – ١٩٨٢
في نھاية االمسية سجل عتيقة ايمانه الراسخ بالعمل العربي المشترك الجاد وبمقدرته على اخراج
البالد العربية من التخلف الى التقدم التنموي المستدام وأن نجاح مثل ھذا العمل يعد في نظره بمثابة
سفينة سيدنا نوح فھو وسيلة االنقاذ من دوامة الفرقة والتشتت وتسلط الطغيان الذي فتح علينا ابواب
الغزو االجنبي من جديد بعد االستيطان الصھيوني في فلسطين الذي ال يزال يتحدى الوجود العربي.
مضيفا ان العمل العربي المشترك يحتاج الى نشر االيمان به اوال ثم تكثيف الجھود من اجل تفعيله
وتنسيقه ولكي يستقيم وينجح مثل ھذا التوجه االصالحي ال بد من ايجاد الحكم الرشيد الواعي
لمخاطر المستقبل على المستويين القطري والجماعي
وفي نھاية االمسية شكر عتيقة االردن حكومة وشعبا ،مؤكدا على ان االردن بلد عربي قومي بالفطرة
مستدركا اننا في كل فترات تاريخنا العربي وفي كل العواصم العربية حين نسأل عن شخص اليوجد
في بلده نقول اسالوا عنه في االردن.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الغــد ص//٥ :التحدي

٢٠١٣-٣-٣١

األحـــد

 ٧مباريات في انطالق "كرة" الجامعات اليوم
تنطلق اليوم مباريات الدور التمھيدي من دوري كرة القدم للجامعات ،والذي ينظمه االتحاد الرياضي
الجامعي ،وذلك بإقامة  ٧مباريات ،حيث يلتقي عند الساعة الواحدة ظھرا لحساب المجموعة األولى
فريق إربد األھلية مع الجامعة األلمانية األردنية ،على ملعب جامعة الزرقاء الخاصة.
وفي المجموعة الثانية ،يلتقي عند الساعة الحادية عشرة صباحا فيالدلفيا مع اليرموك على ملعب
العلوم والتكنولوجيا ،فيما يلتقي لحساب المجموعة ذاتھا الھاشمية مع مؤتة على ملعب العلوم
التطبيقية.
وفي المجموعة الثالثة ،يلتقي عند الساعة الحادية عشرة صباحا على ملعب جامعة مؤتة فريق جامعة
آل البيت مع فريق جامعة الحسين ،ويلتقي عند الساعة الواحدة لحساب المجموعة ذاتھا الجامعة
األردنية مع جامعة األميرة سمية على ملعب جامعة العلوم والتكنولوجيا ،وفي مباريات المجموعة
الرابعة يلتقي عند الساعة  ١١صباحا على ملعب جامعة العلوم التطبيقية فريق الزرقاء مع فريق
البلقاء التطبيقية ،فيما يلتقي عند الساعة الواحدة فريقا العلوم والتنكولوجيا والطفيلة التقنية على ملعب
مؤتة.
وتشرف على منافسات كرة القدم الجامعية لجنة مكونة من عزت الرعود )الزرقاء( مقررا للجنة،
وتضم ناصر الخوالدة )آل البيت( ،علي عودة )اليرموك( ،صبحي طاھر )العلوم التطبيقية( ،ياسر
مصلح )جامعة األميرة سمية( ،حسين عشيبات )مؤتة( ،أيمن حمادين )جامعة الحسين بن طالل(.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الرأي ص٣١ :

٢٠١٣-٣-٣١

األحد

اجتماع في )مؤتة( التخاد تدابير لضبط العملية التعليمية
عقدت جامعة مؤتة من خالل عمادة شؤون طلبتھا امس اجتماعا طارئا لوضع اإلجراءات االمنة
لضبط العملية التعليمة والعملية داخل الجامعة اليوم األحد بصورة أمنة وطبيعة وفق عميد شؤون
الطلبة الدكتور علي الضمور.
وبين الضمور ان الجامعة ستواصل إجراءاتھا االحترازية لوقف العنف الجامعي مبتدئا بتركيب سياج
معدني لولبي ستقوم القوات المسلحة األردنية بتركيبه خالل االيام القليلة المقبلة لمنع دخول بعض
الخارجين عن القانون والراغبين بإثارة الفتن داخل الجامعة ممن ھم ليسوا من طلبة الجامعة.
واضاف الضمور الى استكمال اجراءات وضع الجامعة كامل الساحات الخارجية تحت المراقبة من
خالل تركيب الكاميرات الدقيقة.
من جھة اخرى استنكرت فعاليات تجارية من لواء المزار الجنوبي احداث العنف الجامعي التي
تشھدھا جامعة مؤتة بين الحين واالخر ،مشددين على ما تسببه من أساءة لصورة الجامعة ومحافظة
الكرك بشكل عام اضافة الى تأثيرھا المباشر على الناحية األمنية والنفسية لدى الطلبة وفقا لرئيس
غرفة تجارة المزار الجنوبي زھير البطوش.
وقال البطوش في المذكره التي رفعھا نيابة عن القطاع التجاري لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي
والجھات ذات العالقة المباشرة بوقف العنف الجامعي ان استمرار مثل ھذه االعمال التي التخدم
الوطن ومسيرة تقدمه تساھم في خلق بيئة تعليمة غير امنة ومستقرة وال تخدم المصلحة العليا للوطن
اضافة الى تأثيرھا الفوري على القطاعات التنموية خصوصا التجارية منھا.
واشار في المذكرة التي وقعھا  ٢٥٠شخصية تجارية ومجتمعية من مختلف مناطق اللواء الى حالة
القلق التي يعيشھا ابناء لواء المزار الجنوبي ومحافظة الكرك الناجمة عن ترك غالبية الطلبة القادمين
من خارج المحافظة لسكناتھم في مناطق اللواء واضطرارھم الى الذھاب بصورة يومية الى مناطق
سكناھم في المحافظات االخرى اضافة الى استياء الغالبية من الطلبة العرب والوافدين الدراسين في
الجامعة من تداعيات العنف بصورة دفعت البعض الى االنتقال لجامعات اخرى.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص٢ :

٢٠١٣-٣-٢٩

الجمعة

عويس يدعو الى االستفادة من برامج المنظمات الدولية
أكد وزير التربية والتعليم ،وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس اھمية تعزيز التعاون والشراكة
بين الھيئات الثالث للجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم وھي الجمعية العمومية ،المكتب
التنفيذي وأمانة السر ،وبما يمكن اللجنة من استثمار قدراتھا ،واإلفادة المثلى من البرامج والمشاريع
المقدمة من منظمات األلكسو ،اإليسيسكو واليونسكو الدولية.
واشار عويس خالل ترؤسه االجتماع السنوي االول للجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية للتربية
والثقافة والعلوم للعام الحالي امس بحضور أمين عام الوزارة صطام عواد الى اھمية تركيز اللجنة
على تعزيز التواصل والتنسيق والرصد على الصعيد الوطني لجعل التعليم للجميع خالل الفترة
القادمة.
وتم خالل االجتماع انتخاب الدكتورة سلوى المصري ،رئيس جمعية أصدقاء المدرسة ،نائبا ً لرئيس
اللجنة للعامين  ٢٠١٤ / ٢٠١٣بالتزكية ،ومناقشة وإقرار التقرير السنوي والمالي للجنة الوطنية
األردنية لعام  ٢٠١٢وكذلك إقرار الخطة السنوية للجنة الوطنية األردنية لعام .٢٠١٣
بدروھا عرضت أمين سر اللجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم انتصار القھيوي إلنجازات
اللجنة خالل العام .٢٠١٢
وكرم الدكتور عويس في نھاية االجتماع ،ممثل األردن في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة سابقا ً الدكتور سامي المجالي وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان
المنبثقة عنه وأعضاء الجمعية العمومية المنتھية عضويتھم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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الدستور ص٥ :

٢٠١٣-٣-٣٠

السبت

موظفو »اليرموك« يحتجون على نظام الرواتب في الجامعات الرسمية
قررت اللجنة التنسيقية للعاملين في جامعة اليرموك تنفيذ اعتصام يوم األربعاء المقبل أمام مبنى
رئاسة الجامعة لتسليم رئاستھا المطالب الوظيفية لموظفي الجامعة فيما شددت اللجنة في بيان على
عدم تعرض أي من المعتصمين والمحتجين للعقوبات والمساس بحقھم في التعبير والذي كفله
الدستور األردني.
وطالبت اللجنة في بيانھا عدم المساس بحوافز الموازي المكتسبة وصرف الزيادة من خارجھا،
وإعادة النظر بتعديل بنود التأمين الصحي بما يخدم جميع شرائح موظفي الجامعة.
وكانت اللجنة دعت الى اجتماع حضره عدد كبير من موظفي الجامعة من أعضاء الھيئتين التدريسية
واإلدارية تم خالله بحث آلية الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين بالجامعة فيما تقرر تشكيل لجنة
تنسيقية برئاسة الدكتور أنيس الخصاونة.
وكان العشرات من موظفي جامعة اليرموك اعتصموا االثنين الماضي ،أمام مبنى رئاسة الجامعة
احتجاجا على ھيكلة الرواتب للعاملين في الجامعات الرسمية والتي تم إقرارھا مؤخرا من قبل
الحكومة.
وطالب المعتصمون رئاسة الجامعة عدم اقتطاع الزيادة التي اعلن عنھا من حوافز الموازي الممنوحة
للعاملين ،مؤكدين أنھم لم يلمسوا اي تحسن في ظروفھم المعيشية الصعبة.
والتقى رئيس الجامعة الدكتور عبدﷲ الموسى ممثلين عن الموظفين ،وأكد أن الجامعة تحترم وتقدر
األسلوب الحضاري في التعبير عن المطالب شريطة عدم تأثير ذلك على المسيرة التعليمية للجامعة .
وقال ان الجامعة تعمل بكل شفافية بھدف تحسين الوضع المعيشي لموظفيھا ،وأنھا مؤتمنة على أسرة
ھذه الجامعة بجميع مكنوناتھا فيما عرض لنظام الرواتب والعالوات الذي تم إقراره مؤخرا من قبل
الحكومة للعاملين في الجامعات الرسمية.
وبين الدكتور الموسى أن التعديالت األخيرة بما يخص رواتب العاملين شابھا الغموض في بعض
بنودھا ما دعا الجامعة الى مخاطبة وزير التعليم العالي ليصار الى تعديلھا.
وأوضح ان عالوة النقل الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس في الجامعة قد جرى إسقاطھا من النظام
على الرغم من ورودھا في جميع انظمة الرواتب الموحدة في الجامعات مشيرا كذلك الى أن النظام
المعدل حرم المھندسين العاملين بالجامعات الرسمية ممن ھم على رأس عملھم من الجمع بين العالوة
المھنية واالضافية التي يتقاضونھا.
ودعا الى ضرورة تطبيق النظام اعتبارا من بداية العام الحالي وليس منذ صدوره في الجريدة
الرسمية وبما يمنح الفائدة منه للموظفين الذين سيحالون للتقاعد على الضمان االجتماعي ھذا العام.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وقال الدكتور الموسى أن النظام الجديد أورد نصا صريحا على استيفاء ھذه الزيادة من حوافز
الموازي التي يتقاضاھا الموظف ،وانه في ضوء عدم وجود مخصصات من قبل الحكومة تغطي
الزيادة فان ذلك سيؤثر سلبا على الجامعات ككل.
واكد الدكتور الموسى أن إدارة الجامعة تسعى للحفاظ على حقوق موظفيھا المكتسبة وعدم المساس
بھا مبينا ان الجامعة بادرت لترتيب لقاء للجنة موظفي الجامعة مع وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لبحث مطالبھم والوصول إلى صيغة من النظام تصب في مصلحة الجامعة وموظفيھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مقاالت
الغد ص١٦:

٢٠١٣/٣/٣١

األحد

فشل التربية الوطنية في الجامعات
الدكتور باسم الطويسي
قبل سنوات عديدة ،وفي أجواء مناقشة عامة واس عة ،اتج ه مجل س التعل يم الع الي إل ى إل زام الجامع ات
بطرح مادة دراسية إجبارية ،باعتبارھا متطلبا من كل طلبة الجامعات ،وھي مادة "التربي ة الوطني ة"،
تحت مبرر سد فجوة تواضع مفاھيم الثقافة الوطنية في وع ي الش باب .ويعل م أك اديميون ك م دار ح ول
فلسفة ھذه المادة الجامعية من اجتماع ات ومناقش ات ،للوص ول إل ى وص ف ومض امين علمي ة وثقافي ة
ومعرفية نافعة ،وتؤدي األغراض من ھذه المادة الجامعية.
بعد مرور نحو عشر سنوات ،يمكن أن يكون ھذا زمنا كافيا لقياس األثر ،وتقييم ھذه الخبرة ،وسط م ا
تشھده الجامعات من تح والت عاص فة ،وعن ف ،و"ش ياطين" ،ومخ درات .ويمك ن مراجع ة المحص لة
عل ى ثالث ة مح اور أساس ية :األول ،اس تمرار منح در التراج ع ف ي س لوك الطلب ة ف ي الحي اة الجامعي ة
اليومية ،وفق جملة من المؤشرات الت ي تؤك د اس تمرار ظ اھرة العن ف الج امعي ف ي التف اقم والتط ور،
وتص اعد الس لوك االس تھالكي والف راغ ف ي الحي اة اليومي ة ،وض عف العناص ر الفاعل ة ف ي البيئ ة
الجامعية ،والتي يشكل الطلبة جانبا منھا ،وازدياد معدالت انتشار المخدرات واالتجار بھا.
وھذه جميعھا مؤشرات ذات عمق ثقافي ،وتدل على طبيعة التشوھات التي يعيشھا الش باب ،وال ى أي ن
ستقود؛ بمعنى أننا لم نخلق تراكما ثقافيا إيجابيا يعيد تعريف المص الح وتحقي ق ال ذات وس ط مجتمع ات
الشباب.المحور الثاني ،ازدياد الفجوة المخجلة ،خالل العقد الماضي ،في محصلة الشباب م ن المف اھيم
والمدركات الوطنية المرتبطة بالقيم والتاريخ والجغرافيا والھوية بمفھومھا الثقافي ،وليس ف ي الس لوك
المتطرف والمشوه تح ت مس مى الھوي ة ،وال ذي يم ارس ف ي الجامع ات .قب ل أس ابيع ،أص درت إح دى
الجامعات ،من خالل طلبتھا وبرعاية الجامعة ،ميثاقا لنبذ العنف.
والملفت أن الميث اق ال ذي وق ع م ن قب ل طلب ة الجامع ة كاف ة يس تند إل ى الق يم الديني ة واالنتم اء ال ديني،
ويركز على األبعاد االجتماعية ،فيما ال يأتي من قريب وال من بعيد على ذك ر االنتم اء ال وطني .وھ و
م ا ذھب ت إلي ه دراس ة نش رت م ؤخرا ،ب أن مفھ و َمي الدول ة وال وطن مش وھان ل دى طلب ة الجامع ات،
ويغلب عليھما االنتماء الديني والجھوي والعشائري.
المحور الثالث ،يفترض أن التربية على القيم الوطني ة س وف تُغن ي المش اركة الطالبي ة .لك ن م ا ح دث
أن تردي الحياة الطالبية زاد من الخوف لدى صانع القرار من تنمية المشاركة الطالبية ،وأنتجت ھ ذه
النسخ الھشة من مؤسسات التمثيل الطالبي.
ولع ل االنتخاب ات األخي رة التح ادات ومج الس الطلب ة ف ي الجامع ات ،توض ح كي ف أفرغ ت م ن
مض مونھا ،وتحول ت إل ى ھياك ل فارغ ة ،فيم ا تتراج ع نس ب المش اركة االنتخابي ة؛ ف ال ج دوى .وف ي
المقابل ،تزداد الثقاف ة االحتفالي ة المفرغ ة م ن المض مون ،والت ي تس اھم الي وم بش كل مباش ر ف ي أزم ة
الثقافة السياسية في أوساط الطلبة والشباب بشكل ع ام ،وأھ م مظاھرھ ا عل ى اإلط الق ض عف ال وعي
بمفھوم الدولة ،والقيم الكبرى الناظمة لمسائل االنتماء والھوية والثقافة المدنية والمش اركة والمواطن ة،
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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واالس تعداد للتغيي ر ،وبالت الي تحس ين نوعي ة الحي اة.م واد "التربي ة الوطني ة" ف ي الجامع ات أص بحت
حمولة زائدة؛ فال مضمون معرفيا وثقافيا يعكس الحد األدنى من األھداف الحقيقية لھذا المسار الثق افي
واألكاديمي ،وثمة فوضى عارمة تحشر مئات الطلب ة ف ي قاع ات ص فية ،وتب يح إدارات جامع ات لك ل
عابر سبيل أن يصبح مدرسا للتربية الوطنية ويقول ما يش اء .لق د ح ان الوق ت لمراجع ة ھ ذه التجرب ة،
وربما وقفھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

17

موقع أخبار الجامعة األردية +األميرة نيوز
٢٠١٣

-٣-٣٠

السبت

صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية /الجامعة األردنية ھمة عالية ونشاط دائم
بقلم :د .سالم الحسنات
بحلول عشرة أعوام على تأسيسه ،مكتب التأھيل الوظيفي /صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية في
الجامعة األردنية يعزز من مشاركة العدد األكبر من طلبة الجامعة األردنية في نشاطاته .
وتمشيا مع أھداف الصندوق في توفير المستقبل الوظيفي اآلمن لطلبة الجامعة عقد المكتب ورشة
تعريفية بفرص العمل والتدريب خارج المملكة بالتعاون مع السفارة األمريكية والمعھد البريطاني
ومؤسسة ) (DAADودائرة العالقات الخارجية في الجامعة األردنية وبرنامج األياستا ،واشتملت
الورشة التي رعاھا عميد شؤون الطلبة الدكتور نائل الشرعة بحضور مدير صندوق الملك عبدﷲ
للتنمية في الجامعة الدكتور سالم الحسنات وموظفي الصندوق وعدد كبير من طلبة الجامعة على
عرض لفرص المؤسسات المشاركة حول الدراسة في الخارج واالستفادة من البرامج التدريبية في
العطلة الصيفية ،واإلجابة عن االستفسارات المقدمة من الطلبة الحضور.
كما شارك عدد من الطلبة في المؤتمر التحضيري لمنبر الشباب االقتصادي واالجتماعي الذي أقامه
المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني ،حيث استمع المشاركون إلى توجيھات رئيس المجلس
معالي الدكتور جواد العناني وعطوفة األمين العام الدكتور مازن عوده حول أھداف المجلس والتوجه
نحو تشكيل لجان فاعلة في منبر الشباب األردني ،وتم اختيار ) (٦من طلبة الجامعة األردنية ليكونوا
أعضاء في اللجنة التأسيسية للمنبر ،وقد أوضح د .سالم الحسنات مدير الصندوق وضابط ارتباط
الجامعة األردنية لدى المجلي االقتصادي واالجتماعي أھمية مشاركة طلبة الجامعة األردنية في منبر
الشباب للمساھمة الحقيقية في معالجة المشكالت التي تواجه الشباب ،وان يمارس الشباب دورھم
الحقيقي في دراسة الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة والمساھمة في الحلول المناسبة.
وفي معرض حديثة عن أنشطة مكتب الصندوق أشار الدكتور الحسنات إلى االستعدادات الجارية
لتنفيذ يوم المستقبل الوظيفي لطلبة الجامعة األردنية والذي سيعقد خالل يومي السبت واألحد
 ٢٠١٣/٤/١٣،١٤بالتعاون مع شركة بوابة الشرق األوسط للمؤتمرات والمعارض في قاعات فندق
الالندمارك ،بمشاركة العديد من الشركات المختصة في مجال التوظيف ،حيث سيتم تامين طلبة
الجامعة األردنية للوصول إلى المعرض من خالل وسائل النقل التي تنطلق من بوابة كلية العلوم
خالل الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا خالل يومي السبت
واألحد . ٢٠١٣/٤/١٣،١٤
كما نفذ المكتب خالل شھر آذار الحالي لقاءا موسعا لمؤسسة لوياك ) (LOYACالعالمية مع طلبة
الجامعة ضمن مبادرة )درب( حول فرص التدريب خالل الفصل الدراسي الصيفي حيث سجل أكثر
من ) (٦٠٠طالب وطالبة في ھذا البرنامج.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما استضاف مكتب الصندوق فريق التحديات التابع لمؤسسة انجاز والذي قدم عروضا مختلفة
بمشاركة عدد من طلبة الجامعة على المسطح األخضر في الجامعة من خالل عدد من المسابقات
اإلبداعية والتي نالت استحسان الطلبة.
وضمن برنامج جذور والذي ينفذه مكتب الصندوق بالتعاون مع الصندوق الرئيسي ومؤسسة انجاز
تمت مشاركة عدد من طلبة الجامعة في البرنامج الزراعي في محافظة الكرك وفي بعض مدارس
الجبيھه في لواء الجامعة ،حيث يصنف الفريق المشارك في ھذا البرنامج من الجامعة األردنية من
أفضل الفرق على مستوى الجامعات األردنية.
وضمن توجھات المكتب لتعميم خدماته ونشاطاته على جميع طلبة الجامعة االردنية بين الدكتور
الحسنات نية المكتب الفتتاح فرعين لمكتب الصندوق في الجامعة االردنية /فرع العقبة ،وفي كلية
التربية الرياضية بمنطقة عرجان ،وضمن ھذه االستعدادات يتوجه وفد مشكل من عميد شؤون الطلبة
ومدير مكتب الصندوق وعدد من المختصين في الصندوق الرئيسي ومكتب الجامعة إلى الجامعة
األردنية  /فرع العقبة في بداية شھر نيسان القادم لالطالع على واقع الحال ،وإقامة لقاء تعريفي لطلبة
الجامعة في العقبة حول فعاليات ودورات ونشاطات صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية  ،باإلضافة
إلى بحث االستعدادات الالزمة الفتتاح فرع مكتب الصندوق ھناك.
وتواصل كوادر المكتب فعالياتھا في برنامج ) أمواج فرح( والذي يتيح لطلبة الجامعة الفرص
للمشاركة في البرامج والمشاريع التنافسية التي توفر لھم مستقبال مشرقا من خالل التوجيه واالستثمار
األمثل للوقت ودفع الطلبة نحو اختيار المشاريع التي تساھم في خدمة مجتمعاتھم المحيطة.
وفي مجال التأھيل الوظيفي يتواصل مكتب الصندوق مع العديد من الشركات والمؤسسات الوظيفية
والمؤسسات من خالل تزويدھم بأسماء الطلبة األوائل والخريجين في مختلف التخصصات مساھمة
في توفير الوظائف المناسبة للطلبة لبناء مستقبلھم.
كل الشكر والتقدير ألسرة المكتب وأمنيات التقدم واالزدھار في خدمة الجامعة األردنية وطلبتھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

19

حالة الطقس
طقس األردن

٢٠١٣/٣/٢٧

األربعاء

مغبراً و دافئاً في
* اإلثنين :يزداد تأثر المملكة باألحوال الخماسينية بحيث يكون الطقس ُ
كافة المناطق
* الثالثاء :إنحسار األجواء الخماسينية و انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تعود
معتدلة
األجواء ل ُتصبح ربيعية ُ
مجدداً ويزداد ليال ً تأثير منخفض جوي خماسيني جديد
* األربعاء :ترتفع درجات الحرارة ُ

االثنين
مـنخفض الجـوي الخماسـيني نحـو جزيـرة قُبـرص ،و يـزداد تـأثر المملكـة بـاألحوال
يتحرك ال ُ
الخماسينية
نھاراً:
معـدالتھا لمثـل ھـذا الوقـت مـن العـام بحـوالي  ٨-٦درجـات
تبقى درجات الحرارة أعلى من ُ
مئوية.
مغبـراً و دافئـاً فـي
و تبقى األحوال الخماسينية سائدة في المملكـة بحيـث يكـون الطقـس ُ
كافة المناطق ،وحاراً نسبياً في مناطق األغوار و البحـر الميـت و خلـيج العقبـة إضـافة إلـى
المناطق الصحراوية.
مثيرة للغبـار و ُربمـا
الرياح تكون جنوبية غربية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية على فترات و ُ
العواصف الرملية في العديد من المناطق ،و تتحول تدريجياً ل ُتصبح غربية.
ُيحذّر من:

 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق نتيجة الغُبار.
محتملة و خاصة فـي المنـاطق
 -٢خطر إنعدام مدى الرؤية األفقية نتيجة العواصف الرملية ال ُ
الصحراوية من جنوب و شرق البالد.
مضاعفات لدى مرضى الجھاز التنفسي والعيون ،نتيجة إزدياد نسبة الغبـار و
 -٣خطر حدوث ُ
األتربة في األجواء.
ليال ً:
مقارنة مع الليالي السابقة.
تنخفض درجات الحرارة بال ُ
ويتحول الطقس تدريجياً ليصبح مائال ً للبرودة في الجبال ،ولطيفاً في باقي المناطق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مرتفعــات الشــمالية و الوســطى بشــكل
و تظھــر كميــات مــن
منخفضــة فــوق ال ُ
الســحب ال ُ
ُ
تدريجي.
معتدلة السرعة ،تنشط في شرق البالد.
وتكون الرياح غربية ُ

الثالثاء
نھاراً:
معـدالتھا لمثـل ھـذا
يطرأ انخفاض ملموس على درجـات الحـرارة بحيـث تعـود ل ُتصـبح حـول ُ
الوقت من العام.
و يكون الطقس ربيعياً لطيفاً في أغلب المناطق ،و دافئاً في مناطق األغوار و البحـر الميـت
و العقبة.
مختلفة.
و تظھر بعض
السحب على ارتفاعات ُ
ُ
مثيـرة للغبـار فـي
معتدلـة إلـى نشـطة السـرعة ،و ُ
الرياح تكون شمالية غربيـة إلـى غربيـة ُ
المناطق الصحراوية من جنوب و شرق البالد.
ُيحذّر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصـحراوية مـن جنـوب و شـرق الـبالد
نتيجة الغُبار.
ليال ً:
مقارنة مع الليالي السابقة.
تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بال ُ
ويتحول الطقس تدريجياً ليصبح بارداً نسبياً في الجبال والسـھول الشـرقية ،و مـائال ً للبـرودة
معتدال ً في األغوار والعقبة.
في باقي المناطق .ويبقى ُ
معتدلة السرعة ،تخف سرعتھا و تـدريجياً و تتحـول الحقـاً ل ُتصـبح
الرياح تكون شمالية غربية ُ
ھادئة.

األربعاء
مقدمة منخفض جوي خماسيني جديد ،يزداد تأثيره ليال ً وخالل الخميس
تتأثر المملكة ب ُ
نھاراً:
معـدالتھا لمثـل ھـذا
مجدداً أعلى مـن ُ
يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح ُ
الوقت من العام بحوالي  ٧-٥درجات مئوية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ويكون الطقس ربيعياً دافئـاً فـي أغلـب المنـاطق ،وحـاراً نسـبياً فـي األغـوار والبحـر الميـت
السحب المتوسطة والعالية.
والعقبة .مع ظھور بعض
ُ
معتدلة السرعة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ،خفيفة الى ُ
ليال ً:
تسود المملكة تدريجياً األحوال الحوية الخماسينية ،بحيـث يكـون الطقـس دافئـاً فـي أغلـب
المناطق ،وبشكل الفت في األغوار والبحر الميت والعقبة.
مغبر في مناطق واسعة من البالد.
ويتحول تدريجياً الى ُ
معتدلة السرعة ،تنشط تدريجي
وتكون الرياح جنوبية غربيةُ ،

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٣/٣/ 31

األحد

• شخصيات سياسية وصحافية حضرت جلسة استضافھا النائب األسبق ذيب عبد ﷲ في منزله
األسبوع الماضي انتقدت التصريحات التي أطلقھا النائب محمد عشا الدوايمة في جلسة
األربعاء الماضي تحت قبة البرلمان واالدعاء بموقف مزعوم لرئيس الوزراء األسبق العين
عبد الرؤوف الروابدة حول تأييده لتجنيس أبناء األردنيات ..الشخصيات أكدت أن ما قاله
الدوايمة تحت قبة البرلمان واإلشارة الى أن الروابدة يؤيد موقفه السياسي في ھذا الجانب امر
عار عن الصحة وان الدوايمة قول الروابدة ما لم يقله!.
ٍ
• وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور محمد
المومني حرص قبل أداء اليمين الدستورية كوزير في الحكومة الجديدة على تقديم برنامجه
اإلذاعي )قضايا الساعة( الذي يبث عبر أثير اإلذاعة األردنية  ..الوزير غادر استديو اإلذاعة
قبل القسم بنصف ساعة متوجھا الى الديوان الملكي.
• علمت » عين الرأي » ان وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية السابق بسام
حدادين ينوي تأسيس مركز للدراسات البرلمانية والسياسية وموقع الكتروني .
• وزير الخارجية الكندي جون بيرد الذي وصل المملكة الجمعة يفتتح اليوم المبنى الجديد
لسفارة بالده في جبل عمان  .ويقع مبنى السفارة الكندية القديم في منطقة الشميساني.
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/31

األحد

• جلسة مجلس الوزراء الجديد االولى ستعقد في دار الرئاسة عند الساعة الثامنة والنصف من
صباح اليوم قبل ان ينتقل اعضاء الحكومة عند الساعة العاشرة صباحا لتلقي التھاني في دار
الضيافة.
• عدد من الوزراء الجدد غادروا الى مسقط رأسھم في محافظات المملكة الستقبال جموع
المھنئين.
• المجلس االقتصادي واالجتماعي يطلق تقريره عن االوضاع االقتصادية واالجتماعية يوم
االربعاء المقبل من قبل رئيسه الدكتور جواد العناني بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ
النسور.
• تحت رعاية سمو االمير مرعد بن رعد تعقد الھيئة الوطنية الزالة االلغام واعادة التاھيل في
السابع عشر من نيسان المقبل اجتماعا للدول المانحة ولشركاء الھيئة في مقر الھيئة الھاشمية
للمصابين العسكريين.
• دائرة قاضي القضاة تطلق في الحادي عشر من الشھر القادم برنامج االصالح االسري في
االردن عبر اقامة ملتقى اجتماعي بعنوان »فبھداھم اقتده«.
• يشارك في البرنامج علماء ودعاة بمشاركة قاضي القضاة امام الحضرة الھاشمية سماحة
الدكتور احمد ھليل.
• يعقد نقيب االطباء الدكتور احمد العرموطي في تمام الساعة الواحدة من ظھر اليوم االحد
مؤتمرا صحفيا في مقر نقابة االطباء بمجمع النقابات المھنية

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 إرادة ملكية بالموافقة على الحكومة الجديدة )النواب( يدعو إلنشاء منطقة عازلة داخل سوريا تُ ّمول أمميا ً رئيس الوزراء :النواب سيدخلون الحكومة خالل األشھر المقبلة صرافون :الدينار األردني يشھد طلبا ً غير مسبوق النسور  :الحكومة ملتزمة بالتوجيھات الملكية لترجمة تطلعات المواطنين السير الذاتية للفريق الوزاري  ٧٠ألف زائر للعقبة في عطلة نھاية األسبوع -رأينـا :حكومة رشيقة تعكس رغبة وجدية في العمل

 حكومة النسور تؤدي اليمين أمام الملك النسور  :الحكومة برلمانية وسيدخلھا نواب خالل األشھر المقبلة »النواب« يحيي جھود الملك لحل األزمة السورية بالطرق السياسية اسرائيل تبدأ ضخ الغاز من اكبر حقل بحري قبالة سواحلھا بدء مرحلة الطعون بمرشحي »ثانية عمان« وعرض االسماء رسميا اليوم إطالق استراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات آيار المقبل بنك اإلسكان يوزع أرباحا بنسبة  %٢٥على المساھمين الفلسطينيون يحيون »يوم االرض« و»الرئاسة« تحذر من ضياع حل الدولتين -الجامعة العربية تحذر من »االنھيار الكامل« للدولة السورية
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 النسور :الحكومة ستعمل على استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة )أسماء  +صور( تشكيلة حكومة النسور :تكنوقراطية ذات طابع تمثيلي مناطقي ملفات صعبة واستحقاقات "غير شعبية" تنتظر الفريق االقتصادي للحكومة الجديدة النسور :حكومة جديدة مصغرة وطريق الثقة النيابية غير معبدة بالورود مجلس النواب يطالب بإعالن إقليم الشمال منطقة منكوبة تجدد الشغب في "حسينية معان" ومجھولون يغلقون "الصحراوي" -انخفاض نسبة العقاب البدني لطلبة المدارس في  ٣أعوام % ١١

 حكومة رشيقة ووعد بتوزير النواب حكومة النسور الجديدة )اسماء( الطعن بمرشحي "ثانية ع ّمان" يبدأ اليوم ولمدة  ٣أيام مجلس النواب يلخص توصياته بشأن األزمة السورية ترجيح تأجيل قرار وقف تزويد محطات التوزيع بالمحروقات االنتھاء من إعداد وثائق عطاء "المشغل الرابع" وتوقعات بإحالته أوائل نيسان ارتفاع حجم الطلب على الخبز المدعوم -أول رحلة بين القاھرة وطھران منذ اكثر من  ٣٠عاما ً

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
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