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أخبار الجامعة
موقع أخبار الجامعة األردنية +الديار ص+٦ :شبكة الصين

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

"االردنية" تدرس استحداث برنامج دراسي حول )السياحة الرياضية(

رحبت الجامعة االردنية باقتراح المشاركين في مشروع حوار التعليم العالي مع العالم باستحداث
برنامج دراسي حول السياحة الرياضية في كلية التربية الرياضية.
والمشروع الذي يضم جامعات اسيوط في مصر وصفاقس في تونس ومايسبورغ في المانيا اضافة
الى الجامعة االردنية ينفذ بدعم من المؤسسة االلمانية للتبادل الثقافي )الداد( ويھدف الى دعم التبادل
العلمي والثقافي بين الجامعات المشاركة .
وبحث نائب رئيس الجامعة الدكتور ھاني الضمور خالل لقائه مندوبي الكليات المشاركة في
المشروع النتائج المثمرة الجتماعاتھم التي عقدت في كلية التربية الرياضية في الجامعة والتي كان
من ابرزھا دعم استحداث برامج دراسية في الكلية تتعلق بالسياحة الرياضية والتكنولوجيا والھندسة
والرياضة.
واثنى الضمور خالل اللقاء الذي حضره عميد كلية التربية الرياضية الدكتور وليد رحاحلة على
الجھود التي بذلھا المشاركون في المشروع وحرصھم على دعم المشاريع والبرامج العلمية التي تقوم
بھا كلية الرياضة خصوصا التحضير للمؤتمر العلمي العالمي المزمع اقامته في رحاب الجامعة في
شھر اذار في العام المقبل.
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

3

وقال الضمور ان الجامعة ستجري دراسة مفصلة حول برنامج السياحة الرياضية بالتعاون ما بين
كلية التربية الرياضية وكلية السياحة واالثار انسجاما مع رسالة الجامعة وتطلعاتھا الساعية الى
تطوير برامجھا التعليمية بما يتناسب مع التحوالت العالمية.
واضاف ان البرنامج له ابعاد تنموية خصوصا دعم القطاعين السياحي والرياضي في االردن وھو
اداه فاعلة لتنشيط السياحة الرياضية المنتشرة في دول عالمية متقدمة .
واعرب الضمور عن تقدير الجامعة االردنية لمؤسسة الداد االلمانية عن تعاونھا المثمر مع الجامعة
ودعمھا المستمر لالنشطة والفعاليات العلمية التي تقام سنويا في رحاب الجامعة بالتعاون مع
المؤسسات الحكومية والخاصة االلمانية.
وثمن المشاركون في االجتماع مكانة الجامعة على كافة االصعدة المحلية واالقليمية والعالمية مشيدين
بتجربة كلية التربية الرياضية التي تسھم في ميادين التعليم والبحث العلمي الرياضي ودعم ومساندة
الرياضيين والحركة الشبابية االردنية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

المجالي غير نادم على التفاوض مع اسرائيل

أكد رئيس الورزاء األسبق الدكتور عبد السالم المجالي أنه غير نادم على ترأس وفد األردن
لمفاوضات السالم مع اسرائيل.
وأضاف المجالي خالل محاضرة ألقاھا اليوم في كلية الحقوق في الجامعة األردنية أن نتائج ھذه
المفاوضات أدت إلى استرداد األردن ألراضي محتلة وحقوقه في المياه إلى جانب مساعدة القيادة
والشعب الفلسطيني خصوصا تقديم الدعم المناسب لألشقاء في قطاع غزة.
وتناول المجالي في محاضرته التي أدارھا عميد الكلية الدكتور طارق الحموري األوضاع الراھنة
التي تمر بھا المنطقة العربية مشيرا في ھذا السياق إلى تأثير األردن بما يحدث من تحوالت سياسية
واقتصادية واجتماعية بالدول العربية المحيطة باألردن.
وأعرب المجالي عن تفاؤله بالمستقبل األردني لتميز الحالة األردنية بالتالحم ما بين القيادة والشعب
التي تسودھا قيم المحبة والتسامح والتوافق على إنجاز اإلصالح الذي ينھض بأركان الدولة األردنية.
واستذكر المجالي جانبا من طفولته والتحاقه بالتعليم العام الذي كان يواجه تحديات في ثالثينيات
القرن الماضي ال سيما قلة المدارس والمدرسين الفتا إلى مرحلة دخوله جامعة دمشق ومن ثم
التحاقه كأول طبيب في القوات المسلحة األردنية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وشرح المحاضر اسھاماته في تطور مھنة التمريض عندما تولى إدارة الخدمات الطبية الملكية عام
 ١٩٦٠وكيفية تشجيع الفتيات األردنيات على االنخراط في ھذه المھنة التي كانت مقتصرة على
الذكور فقط.
ودعا المجالي إلى عدم توزير النواب عند تشكيل الحكومات ألن مھمة النائب تنحصر في التشريع
ومراقبة أعمال وسياسات الحكومة وتوقع أن يتم إجراء تعديل جوھري على قانون االنتخاب الحالي
وقانون األحزاب السياسية.
ودار خالل المحاضرة التي حضرھا نواب رئيس الجامعة وجمع من أعضاء ھيئة التدريس وحشد
من طلبة الجامعة حوار حول التحوالت التي شھدھا األردن في كافة القطاعات التنموية.
ونوه المجالي إلى أنه ركز خالل فترة توليه رئاسة الجامعة األردنية على النھوض بالقطاع الشبابي
من خالل استحداث برنامج القيادة الواعدة لتھيئة الفرص أمام الشباب من االطالع ومعرفة مقومات
القيادة الناجحة من خالل محاورتھم نخب وقيادات أردنية وعربية وأجنبية.
وحث المجالي الشباب الجامعي على اغتنام فرصة وجودھم في الجامعة األردنية بالمشاركة في
األنشطة الالمنھجية وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الرأي اآلخر.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

"االردنية" تدرس استحداث برنامج دراسي حول )السياحة الرياضية(

رحبت الجامعة االردنية باقتراح المشاركين في مشروع حوار التعليم العالي مع العالم باستحداث
برنامج دراسي حول السياحة الرياضية في كلية التربية الرياضية.
والمشروع الذي يضم جامعات اسيوط في مصر وصفاقس في تونس ومايسبورغ في المانيا اضافة
الى الجامعة االردنية ينفذ بدعم من المؤسسة االلمانية للتبادل الثقافي )الداد( ويھدف الى دعم التبادل
العلمي والثقافي بين الجامعات المشاركة .
وبحث نائب رئيس الجامعة الدكتور ھاني الضمور خالل لقائه مندوبي الكليات المشاركة في
المشروع النتائج المثمرة الجتماعاتھم التي عقدت في كلية التربية الرياضية في الجامعة والتي كان
من ابرزھا دعم استحداث برامج دراسية في الكلية تتعلق بالسياحة الرياضية والتكنولوجيا والھندسة
والرياضة.
واثنى الضمور خالل اللقاء الذي حضره عميد كلية التربية الرياضية الدكتور وليد رحاحلة على
الجھود التي بذلھا المشاركون في المشروع وحرصھم على دعم المشاريع والبرامج العلمية التي تقوم
بھا كلية الرياضة خصوصا التحضير للمؤتمر العلمي العالمي المزمع اقامته في رحاب الجامعة في
شھر اذار في العام المقبل.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وقال الضمور ان الجامعة ستجري دراسة مفصلة حول برنامج السياحة الرياضية بالتعاون ما بين
كلية التربية الرياضية وكلية السياحة واالثار انسجاما مع رسالة الجامعة وتطلعاتھا الساعية الى
تطوير برامجھا التعليمية بما يتناسب مع التحوالت العالمية.
واضاف ان البرنامج له ابعاد تنموية خصوصا دعم القطاعين السياحي والرياضي في االردن وھو
اداه فاعلة لتنشيط السياحة الرياضية المنتشرة في دول عالمية متقدمة .
واعرب الضمور عن تقدير الجامعة االردنية لمؤسسة الداد االلمانية عن تعاونھا المثمر مع الجامعة
ودعمھا المستمر لالنشطة والفعاليات العلمية التي تقام سنويا في رحاب الجامعة بالتعاون مع
المؤسسات الحكومية والخاصة االلمانية.
وثمن المشاركون في االجتماع مكانة الجامعة على كافة االصعدة المحلية واالقليمية والعالمية مشيدين
بتجربة كلية التربية الرياضية التي تسھم في ميادين التعليم والبحث العلمي الرياضي ودعم ومساندة
الرياضيين والحركة الشبابية االردنية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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موقع أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

االردنية" تنظم معرضا ً للفن التراثي الروسي

افتتح نائب رئيس الجامعة االردنية الدكتور ھاني الضمور اليوم معرض الفن التراثي الروسي الذي
نظمه طلبة شعبة اللغة الروسية بالجامعة بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في عمان.
وقال الدكتور الضمور"ان تنظيم مثل ھذه النشاطات تثري معارف الطلبة الدارسين للغات والتعرف
على الثقافات والعادات والتقاليد والحضارات حيث تعد جزءاً مھما ً من دراستھم".
بدوره اكد مدير المركز الثقافي الروسي الكسندر دوروفييف باھمية اقامة انشطة دائمة ومشتركة
بالتعاون مع الجامعة لما له من اثر كبير في تعريف الطلبة الدارسين للغة الروسية وابراز الدور
الحضاري والتاريخي والثقافي لروسيا.
واشتمل المعرض الذي اقيم في عمادة شؤون الطلبة على حرف يدوية من الفن التراثي الروسي
واكسسورات نسائية انتجت بحرفية ودقة متناھية انتجتھا رئيسة اتحاد الفنانين الروسيين الفنانة ايما
جوجنفنا ،باالضافة الى المأكوالت الروسية .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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وتخلل المعرض عرضا لفيديو تصويري لكيفية صناعة الدمى التي تعتبر من الفن الروسي القديم ،
وقصائد من الشعر الروسي واغاني روسية فلكلورية قدمھا طلبة شعبة اللغة الروسية تفاعل معھا
الحضور بعفوية .

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص٢٢:

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

سناء الشعالن تنال جائزة العنقاء الذھبية الدولّية
أعلنت أمانة جائزة العنقاء ّ
الذھبيّة ال ّدوليّة)الھاي-ميسان( عن
منح جائزتھا للتميّز وال ّريادة واإلبداع للعام  ٢٠١٣لألديبة
األردنية الدكتورة سناء الشعالن باسم الجامعة األردنيّة،وذلك
عن مجمل إنجازھا اإلبداعي واألكاديمي واإلعالمي،ونشاطھا
في قضايا ال ّدفاع عن المرأة والطفولة والمجتمع.
وأعربت ال ّدكتورة شعالن عن اعتزازھا بھذه الجامعة التي
حصلت عليھا باسم جامعتھا األردنية التي ذكرت إنّھا الحاضن
المحبّ الحنون،وأنّھا السبّب والداعم في كثير م ّما وصلت إليه
من إنجاز،وع ّدت ھذه الجائزة رصيداً إضافيّا ً يُضاف إلى رصيد
الجامعة األردنية في سعيھا للوصول إلى العالميةّ في أرقى
تصنيفاتھا،ك ّما ع ّدته امتداداً العتزازھا بجامعتھا واعتزاز
جامعتھا بھا،السيما أنّھا حاصلة على درع الجامعة األردنية
لعضو ھيئة التدريس المتميّز إبداعيا ً وأكاديميا ً للعام ،٢٠٠٧كما
ھي حاصلة على درع الجامعة األردنية لطالب الدراسات المتميز إبداعيا ً وأكاديميا ً للعام
،٢٠٠٦ودرع رئيس الجامعة األردنية للطالب المميز أكاديميا ً وإبداعيا ً للعام٢٠٠٥م.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص١٤ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

ورشة حول مناھج البحث العلمي الحديثة في »األردنية« غدا
تنظم اللجنة العليا المشرفة على جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنية ،يوم غد ،ورشة علمية
متخصصة للطلبة المشاركين في الدورة الخامسة عشرة للجائزة للعام  ٢٠١٣تحت عنوان »مناھج
البحث العلمي الحديثة«.
وتھدف الورشة التي ستقام في مدرج خليل السالم في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية ،إلى
تزويد المشاركين في الجائزة بالمھارات والمعارف الالزمة لكتابة البحث العلمي ،بما يسھم بشكل
فاعل في تطوير األداء العام للطلبة في مجال البحوث العلمية.
يذكر ،أن الجائزة انطلقت عام  ،١٩٩٨وتقام لھذا العام بالتعاون بين مركز دراسات الشرق األوسط
وكل من الجامعة األردنية وجامعة فيالدلفيا وجامعة عمان العربية وجامعة العلوم والتكنولوجيا،
وتسعى إلى تنمية روح البحث العلمي وملكته لدى طلبة الجامعات وتشجيعھم ودعمھم في ھذا المجال.
وتستھدف الجائزة كافة طلبة الجامعات األردنية في برامج الماجستير والبكالوريوس ،وسيكون يوم
الخميس  ٢٨اذار الحالي ،آخر موعد للتسجيل وتسليم الخطة البحثية ،أما آخر موعد لتسليم البحوث
المنافسة فسيكون في الخامس والعشرين من تموز المقبل.
ويمكن االطالع على نظام الجائزة وإجراءاتھا عبر الموقع اإللكتروني ) (www.prizesr.comأو
في عمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنية كافة.
وتق ﱠدم للفائزين جوائز مالية ودروع تكريمية وشھادات تقديرية ،حيث ينال البحث الفائز في المركز
األول من جوائز المسار العام جائزة بقيمة الف دينار ،وفي المركز الثاني  ٧٠٠دينار ،وفي المركز
الثالث  ٥٠٠دينار ،فيما ينال الفائز بالمركز الرابع  ٤٠٠دينار.
وتق ّدم جائزتان في مسار العلوم المالية والمصرفية اإلسالمية :األولى بقيمة  ٧٠٠دينار ،والثانية بقيمة
 ٥٠٠دينار.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي مرصد ص+٢٢ :الدستور ص+ ٣١ :الغد /مرصد ص١٦ :

األربعاء

٢٠١٣/٣/٢٠

قراءات ومشھد مسرحي بـ«األردنية« في اليوم العالمي للشعر
احتفاء باليوم العالمي للشعر ،تنظم اللجنة الثقافية في قسم اللغة العربية بالجامعة األردنية ،ندوة
وقراءات شعرية تحت شعار »مبدعون من األردنية« تقدم فيھا قراءات شعرية بمشاركة عدد من
أعضاء ھيئة التدريس ،والطلبة من الدراسات العليا والبكالوريوس.
والشعراء المشاركون في القراءات ،التي تبدأ عن الساعة الحادية عشرة من ضحى يوم الخميس
الحادي والعشرين آذار الحالي ،في مدرّج الخليل بن أحمد الفراھيدي ،ك ﱞل من :د .إبراھيم الكوفحي،
ود .آمنة البدوي ،ود .مھا العتوم – مركز اللغات ،والشاعر فارس شيحان  -من طلبة الدراسات
العليا ،والشاعر نضال برقان  -بكالوريوس ،والشاعر نواف رضوان  -بكالوريوس ،وتدير اللقاء
وتقدم الشعراء الدكتورة فوز نزال .يسبق القراءات مشھد مسرحي من تأليف وإخراج الدكتورة الرا
شفقوج ،بمشاركة بعض الطلبة والطالبات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

الدستور ص٦ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األردن صورة نموذجية لعالقة القائد الوثيقة بأبناء شعبه في مختلف مواقعھم
حمدان الحاج  -نسيم عنيزات  -أمان السائح  -محمود كريشان  -دينا سليمان  -أنس صويلح وليلى
الكركي  //عبرت الفعاليات الوطنية عن التفافھا حول جاللة الملك عبدﷲ الثاني القائد الرائد حادي
الركب الذي ال يمكن إال أن يكون قريبا من أبناء شعبه محبا له بكل ألوانه ومكوناته.
وأكدت أن مكونات ھذا الشعب االبي تؤمن إيمانا مطلقا بجاللته بكل ثقة ووعي وأن أبناء االردن
سيمضون قدما في حماية وحدتھم الوطنية وترسيخ اإلصالحات الشاملة التي تؤسس لغد مشرق بكل
سواعد أبنائه وبناته دونما استثناء بقيادته الھاشمية التاريخية.
وأشارت الفعاليات الى أن ما نشر في مجلة ذي أتالنتك األمريكية عن لقاء أجري مع جاللة الملك
عبدﷲ الثاني حمل تصريحات مغلوطة وحديثا أخرج عن سياقه ،رافضة تحليالت الكاتب التي ال
تعكس الصورة النموذجية لعالقة الحاكم بالمحكوم في األردن.
وأضافت أن جاللة الملك يردد ليل نھار اعتزازه الكامل وبال تردد بجميع أجھزة الدولة ومؤسساتھا
مع التأكيد على متانة وتماسك الجبھة الداخلية ،ويقدر جاللته عاليا دور شيوخ ووجھاء وشباب عشائر
الوطن في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته في بناء األردن والذود عن مكتسباته ومنجزاته.
فيصل الفايز
أكد رئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز ضرورة التصدي لمختلف المؤامرات التي يتعرض لھا
األردن عبر الوقوف خلف جاللة الملك ،جازما ً بأن مثل االدعاءات التي فندھا الديوان الملكي أمس لم
تصدر عن جاللته ،وھي مردودة على من ر ّوجھا ونشرھا .وقال الفايز ان ھذه االدعاءات مؤامرة
على ھذا الوطن ،وتعتبر فوضى خالقة ،مضيفا »على الرغم من سمو أھداف الربيع العربي الذي
ساد غالبية الدول العربية ،بيد أنه لألسف تحول إلى فوضى«.
وأشار رئيس الوزراء األسبق إلى أن جملة اإلدعاءات واألقاويل التي ترددت أمس ال يمكن لعاقل أن
يصدقھا ،كونه من غير المعقول أن يعمد جاللة الملك إلى تشويه عالقته مع شعبه وأبناء أسرته بمن
فيھم اإلخوان المسلمون ،والدول الشقيقة والصديقة كمصر وسوريا إلى جانب حلفائه األمريكان ،إذ
أن المدرك يرى جليا ً أنه ال مصلحة لألردن وقيادته من وراء فتح جبھة على مختلف ھذه الجھات.
واعتقد الفايز أن للصحفي الذي تداول تلك االدعاءات ونسبھا لجاللة الملك أجندات خاصة ،يريد بھا
التأثير على أمن األردن واستقراره ،مشيراً في الوقت ذاته إلى أنھا مؤامرة ال يُعلم من وراءھا.
وأكد الفايز أن األردن آمن ومستقر بفضل قيادته التي تعتبر مرجعية لھذا الوطن ،وأن األردن صامد
كعادته ،ال سيما في ھذه الفترة الحساسة التي يتعرض فيھا لھجمات وافتراءات.
أمين المشاقبة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدكتور أمين المشاقبة قال :لن أبدأ بالرد على ما كتب ،ولكني سأضع جملة من الحقائق عن شخصية
جاللة الملك عبدﷲ الثاني ،فقد عرفته شابا ً إبان خدمته العسكرية في خو ،وتابعت مسيرته وأداءه
عندما تسلم سلطاته الدستورية في  ٧شباط  ،١٩٩٩فھو ذو خصائل وفضائل عديدة منھا االتزان
واالعتدال ،والحكمة والعقالنية ،والواقعية والعملية ،المتحمس دوما ً لخدمة االردن بكل مكوناته
االجتماعية.
وأضاف الدكتور المشاقبة إن جاللة الملك ھو االقرب الى نبض الشارع والمسارع دوما ً لخدمة ابناء
شعبه بكل مكوناته االجتماعية ،فعالقاته حميمة مع الجميع ،يعشق االردن واالردنيين ،يسارع الخطى
لتحديث واصالح كل ما يمكن اصالحه وتحسينه لرفعة االردن وشعبه ،وھو يمتلك عالقات أخوية
مميزة مع ابناء العشائر االردنية ،وفي كل لقاءاته يحاول االستماع بجد وجھد مقدما ً الحلول وطارحا ً
األفكار الواقعية القابلة للتطبيق.
وأشار المشاقبة الى أنه حضر العديد من تلك اللقاءات التي اتسمت دوما ً باللحمة بين القائد وشعبه
دون وجود أي صعوبات أو معوقات في التواصل والحديث مع الصغير قبل الكبير.
وقال »جاللة الملك حفظه ﷲ متواصل مع أبناء شعبه من أبناء العشائر االردنية في مختلف
المحافظات ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ،فقد قام عام  ٢٠١٠بأكثر من  ١٨زيارة ميدانية ،و٢٨
زيارة ميدانية عام  ٢٠١١معظمھا البناء العشائر االردنية في مضاربھم .وعليه فان جاللة الملك
تربطه بالعشائر االردنية عالقات متينة مبنية على الشرعية التاريخية والسياسية الوطنية التي توارثھا
أبناء ھاشم أبا ً عن جد«.
وأكد الدكتور المشاقبة أن الوحدة الوطنية تعتبر ثابتا من ثوابت التفكير لدى جاللة الملك حيث يعمل
من أجل حمايتھا وصيانتھا حفاظا ً على أردن متماسك قوي قادر على التقدم والرفعة.
وختم حديثه بالقول »كيف لنا أن نصدق أي افتراء بعد ذلك؟ فأبناء االردن ال تھتز لھم سعفة نخيل أو
شعرة برأس ألي محاولة تؤسس لشرخ بين القيادة والشعب ،فالسمة العامة لبناء االردن عبر التاريخ
ھي اللحمة واالبوة التاريخية بين القيادة والشعب«.
عمر شديفات
وزير التعليم العالي االسبق الدكتور عمر شديفات قال انه من غير الممكن قبول ما نسب الى جاللة
الملك عبدﷲ الثاني في المقابلة المزعومة ،مؤكدا عمق العالقات الخارجية ما بين المملكة والدول
الشقيقة التي يسودھا االحترام والثقة المتبادلة ،االمر الذي يدل على ان الھدف من فبركة المقابلة
توتير العالقات االردنية االقليمية خصوصا بعد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في المنطقة بشأن
عملية السالم وتھدئة الوضع في المنطقة.
واضاف شديفات ان المقابلة المفبركة استخدمت اساليب غير مھنية للتعبير عن وجھة نظر احد
الكتاب من اصحاب االجندات التي تخدم مصالح من شأنھا اشعال المنطقة وافشال جميع الجھود
وخصوصا التي يقودھا جاللة الملك والتي اثبتت انھا فعالة في خلق بيئة توافقية على مستوى
المنطقة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبين ان الدليل على فبركة المقابلة انعكاس حديث جاللته عن باقي المقابالت الصحفية واالوراق

النقاشية التي تحدث فيھا جاللته عن اھمية متانة وتماسك الجبھة الداخلية وأنه األساس في المضي
قدما في مسيرة البناء والتطوير ،مشيرا إلى أن جاللة الملك يقدر عاليا دور شيوخ ووجھاء وشباب
عشائر الوطن في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته في بناء األردن والذود عن مكتسباته ومنجزاته.
ھيفاء ابو غزالة
العين والوزير االسبق الدكتورة ھيفاء ابو غزالة اكدت ان جاللة الملك كان يتحدث بطبيعته بالعديد
من القضايا وقد أفرغ الحديث من مضمونه الحقيقي ،ما أدى الى تحوير الكلمات والمواقف لدرجة
تؤكد ان الكالم ملفق ومدسوس ومدفوع من جھات معينة حيث ال يمكن ألي صاحب عقل تصديق تلك
االساءات التي نسبت على لسان جاللة الملك .وقالت ان جاللته ملك فوق العادة يتمتع بأخالق ملكية
رفيعة وال يمكن ان تصدر منه مثل تلك الكلمات التي تؤذي شعبه وبلده او حتى أن يسيء الى عالقات
الجوار او زعماء الدول العربية او العالمية.
وبينت ان جاللة الملك وكل العائلة المالكة عالقتھم وثيقة مع جميع أبناء الشعب الذي يحترمھم
ويقدرھم ،وكذلك مع كل المؤسسات االمنية ،كما أن جاللة الملك ھو رب العشيرة وھو دائما يخاطب
المواطنين بابناء العشيرة وال يمكن أن يسيء لھم.
وأضافت أن ما نشر استغفال شديد للقارئ ،ونحن نؤمن ان الصحافة السيئة المدفوعة تستطيع أن
تنسب كلمات لغير قائلھا ،فال يمكن التصديق بأن يصدر من جاللة الملك مثل ھذه العبارات ،مبينة ان
الشعب بنظر جاللته ھو عائلته الكبيرة التي ينتمي لھا بعقله وقلبه وكل اھتماماته.
محمود العقرباوي
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المھندس محمود العقرباوي قال إنھا ليست المرة األولى التي يتم
فيھا تحريف تصريحات جاللة الملك ،معتبرا أن ھذا »يأتي من جھات خارجية معادية لالردن ھدفھا
ضرب الوحدة الوطنية ،واثارة الفتنة والشقاق والتفرقة بين ابناء الشعب األردني الواحد« .وأضاف:
»اال ان الشعب األردني شعب مثقف وواع جدا لجميع ھذه الخطط والدسائس ،وھذا مرده الى المكون
العشائري للمجتمع األردني الذي ھو وعاء لوحدة ابناء الشعب وتماسكه والتفافه حول القيادة الھاشمية
واألساس في تكوين نسيجه االجتماعي ،وبالتالي ال يمكن ان تصيب مثل ھذه األعمال المشبوھة
ھدفھا وتھز والء الشعب للقيادة«.
وبين المھندس العقرباوي قائال» :اننا كاردنيين مدركون تماما مخاطر المؤامرات الخارجية التي
كانت وماتزال تحاك ضدنا من قبل الحاقدين -على مر التاريخ -الذين ال يروق لھم ان يكون األردن
دولة آمنة مستقرة مسالمة ومتحابة ،وخير دليل على ذلك نظامھا االجتماعي والديني المتوازن ونظام
الحكم السائد فيھا والتماسك بين كافة اطيافھا وعلى رأس ذلك والء ھذا الشعب وانتماؤه لقيادته
وأرضه ،وبالتالي فان تلك المغالطات ھدفھا الرئيس زعزعة استقرار األردن والمنطقة برمتھا«.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اخليف الطراونة
من جھته قال رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة الذي يشارك بمؤتمر أكاديمي في
العراق انه ليس من أخالق الھاشميين أبدا التشكيك او الطعن بالعشائر االردنية وھم من أولى
الناس الذين حموا وناصروا ھذه العشائر ،مؤكدا أن الدولة االردنية كانت وما زالت وستبقى قائمة
على العشائر االردنية ممثلة بكافة رموزھا وال يمكن ان يصدر عن جاللته أو أي مسؤول أردني أو
أي شخص منتم لتراب االردن مثل تلك التصريحات الضالة.
وقال :نحن نعرف جيدا ان ھناك من يتربص باالردن واالردنيين قيادة وشعبا وبالتالي فان مثل تلك
التصريحات المنسوبة على لسان جاللته لن يقبلھا العقالء والحكماء من ابناء االردن الذين كانوا
وما زالوا وسيبقون على العھد ماضين وھم بارض الحشد والرباط وال يؤتى من قبلھم.
واشار الى اننا في االردن سبق ان تعرضنا لمثل تلك الھجمات الضالة وبمناسبات مختلفة شككت
باصل الدولة وشككت بعروبتھا ومصداقيتھا وقواتھا المسلحة وكل تفاصيل العمل فيھا اال اننا دائما
وابدا نخرج االقوى الننا نؤمن با وبحبات تراب االردن وبقيادته الشرعية والتاريخية .وأكد أن
مثل تلك التصريحات المفبركة ال تنطلي على أبناء االردن ورجاالته المخلصين ،مشددا على أن
األردنيين ال يسمحون لكل نفس مريضة او صاحب اجندات خاصة او ھواجس خارجية ان يتصيد
بالماء العكر وان يقبل بأي اشاعة تنسب لجاللته أو أي من العائلة المالكة.
نھى المعايطة
من جھتھا أكدت رئيسة االتحاد النسائي االردني العام نھى المعايطة أنه ال يمكن لعاقل ان يتخيل ان
ھذا فكر جاللة الملك او يمكن الحد ان يؤمن اال ان ما حصل مفبرك بشكل كامل ،مبينة ان جاللة
الملك بما يتمتع به من فكر وارادة وتميز ال يمكن ان ينزلق الى مثل تلك االمور.
وقالت ان ارتباط جاللته الوثيق باالردنيين وبالعشائر االردنية والتفافھم حوله ليس محل شك ،مشيرة
الى أطراف خارجية تحاول تشويه الداخل االردني واالساءة إلى الوطن ورموزه ،وان علينا جميعا
ان نرفض ھذه التفاھات وال ننظر اليھا اال بعين االھمال.
واعتبرت المعايطة ان االمور خرجت عن السياق الطبيعي وال يمكن بالتالي تصديقھا وال يمكن
بالوقت ذاته ان تخرج مثل ھذه التصريحات عن العائلة الھاشمية التي أسست لفكر شعب وأمة
وتاريخ ،ما ال يقبل به المنطق او العقل الطبيعي.
واوضحت المعايطة ان االردن بشعبه يلتف بكل ود وحب واحترام حول القيادة الھاشمية وال يمكن
اعتبار ھذه االمور مسا بوحدة او ضمير الشعب الن االردن مؤسس على االلتفاف والتفھم والعمق
ووضوح العالقة بين القيادة والشعب بكل فئاته.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وبينت ان جاللة الملك من خالل حديثه حول القضايا المختلفة يحترم كل االفكار كما ان عالقاته بكافة
الدول مؤسسة على االحترام وتبادل الثقافات وھو يبادل كل من حوله من رؤساء دول عالقات طيبة
مبنية على التفاھم.
محمد الشوملي
أمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي أكد أن جاللة الملك عبدﷲ الثاني ،وھو قائد االصالح في
المملكة وھو الذي يمضي الليل والنھار من اجل االردن وابنائه ،منزه عن مثل ھذه الترھات التي
نطق بھا ھذا الصحفي البعيد كل البعد عن المھنية أو االحتراف.
وقال إننا نجدد العھد والوعد بالتفافنا الراسخ حول الراية الھاشمية الخفاقة التي يحملھا جاللة الملك
عاليا كابرا عن كابر.
وأشار الشوملي الى ھذا االنزالق نحو الالمھنية والالاحتراف من قبل ھذا الصحفي الذي اعتقد انه
يستطيع ان يؤثر على العالقة المتينة بين القائد وابناء شعبه وانما ھو واھم ال يعرف االردن وال
االردنيين الذين يفدون جاللة الملك بالغالي والنفيس في كل الظروف الن ايمان الشعب االردني
بقيادته ال تھزه كلمة ھنا او كلمة ھناك فھذا عھد رسخه االجداد وحافظ عليه االباء الذين يورثونه الى
ابنائھم والى االجيال القادمة بان الھاشميين حملة مشعل الوحدة والثورة العربية الكبرى انما ھم قادة
االمة ومنارتھا وان الشعب االردني يقتفي اثرھم بكل ايمان مطلق وبكل ما في الكلمة من معاني
السمو والرقي واالكبار واالجالل.
ھاني الحديد
الشيخ ھاني الحديد قال إن ھذا الكالم الذي نشر في المجلة االمريكية يقصد منه زعزعة الثقة وحجب
الثقة عمن وضع الشعب ثقته فيه.
وأشار الى البيان الذي صدر عن الديوان الملكي الھاشمي موضحا تفاصيل ما جرى ،مستنكرا أن
يقدم شخص على تحريف كالم جاللته.
وقال الشيخ الحديد ان ھذا التحريف والتخريف غير مقبول من األردنيين الذين يؤكدون التفافھم حول
جاللة الملك والقيادة الھاشمية.
واضاف ان االردني يدرك ما يدور حوله وال يمكن ان يلتفت الى مثل ھذه المقاالت التي ال يمكن لھا
ان تزعزع امن االردن واستقراره.
وبين الشيخ الحديد ان القيادات االردنية وشيوخ عشائرھا اكبر من أن تمر عليھا ھذه المحاوالت التي
تأتي في ھذه الظروف الحرجة لذلك يجب ان يكون ھناك وعي وادراك من قبل الشعب االردني عامة
وعشائره خاصة ان كل ما يثار ضد االردن ھو مؤامرة .واشار الشيخ الحديد الى انه عندما نسمع مثل
ھذا الكالم فاننا نعلم أنه موجه ،فالمواطن االردني وضع كل ثقته بقيادته وان قيادته عند حسن ظن
شعبھا.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وختم الشيخ الحديد قائال :ما يھمنا في ھذه اللحظة التاريخية ھو الحفاظ على أمن البلد ليكون بلدا آمنا
ومستقرا حتى نتجاوز ھذه الفترة الزمنية التي تشھد اضطرابات إقليمية.
بسام المجالي
اللواء المتقاعد بسام عبدالحافظ المجالي أكد أن ما تناولته بعض وسائل االعالم أمس حول المقال
الذي نشرته مجلة )ذي أتالنتك( األمريكية ،ونسبت خالله تصريحات لجاللة الملك عبدﷲ الثاني،
احتوى العديد من الدسائس.
وقال :ال يوجد بيننا شخص يصدق ان جاللة الملك يتعرض للعشائر االردنية او قادة الدول العربية
واالجنبية واالجھزة االمنية بسوء الن العرف الھاشمي ثابت ومتوارث في احترام كافة أبناء الوطن
في المحافظات والبوادي والمخيمات والقرى ،مؤكدا ان التالعب الذي نفذه من اجرى المقابلة يأتي
للتشويش على االستقرار الذي يعيشه ابناء الوطن وعلى عالقات االردن بالدول الصديقة والشقيقة
على حد سواء.
أحمد الحويان
وقال العميد المتقاعد أحمد الحويان إن ھذا البلد بكافة فئاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية يتلقى
دوما ً السھام واالفتراءات ،وھو أمر ليس بغريب على األردن حيث تلقى أمس جملة من االفتراءات
تأتي في مرحلة حساسة ،إضافة إلى الضغوط التي تواجھھا المملكة مع تزايد أعداد الالجئين
السوريين.
وأضاف الحويان أن األردن بقيادته ال يحتاج إلى تجديد الثقة بمكونات المجتمع األردني من عشائر
ورؤساء مخيمات ووجھاء ،حيث كانت المملكة دوما ً مستھدفة من الحمالت اإلعالمية لتفكيك الجبھة
الداخلية األردنية.
وأكد الحويان أن الجميع يعلم أن صمود ھذا البلد عبر تاريخه الطويل كان دوما ً بتماسك جبھته
الداخلية ومختلف مكوناته من األصول والمنابت كافة ،بيد أن الحمالت المسعورة لم تترك ھذا البلد
الذي ال يزال مستھدفا ً كونه اآلن ھو القلعة األمينة الوحيدة في المنطقة.
رفعت الطويل
المحلل والناشط السياسي المحامي رفعت الطويل قال ان كاتب المقالة أخرج حديث جاللته عن
سياقه ،مؤكدا ان جاللة الملك متمسك بالوحدة الوطنية ويثمن دائما دور شيوخ ووجھاء وشباب
عشائر الوطن في المدن والقرى والبوادي والمخيمات في بناء األردن الذين ساندوا عملية بناء
المملكة واصروا على مساندة عملية اإلصالح التي قادھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني.
واكد الطويل أن جاللة الملك يتمتع بعالقات محلية واقليمية ودولية واسعة مبنية على االحترام ،وان
الدور الھاشمي المحوري في المنطقة أكسب تلك العالقة جوھرية ال يملكھا أي قائد على مستوى
المنطقة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما أكد أن ھناك ھدفا من وراء فبركة حديث جاللته ووضع افكار الكاتب على انھا تصريحات على
لسان جاللة الملك لمحاولة العبث بالعالقات االردنية االقليمية.
وبين الطويل ان االردنيين ال يقبلون العبث ومحاولة تضليلھم وتحريف حديث جاللة الملك خصوصا
أن دور جاللته المحوري سيمضي قدما في حماية الوحدة الوطنية ،وترسيخ إصالحاته الشاملة نحو
غد واعد لجميع أبنائه وبناته.
ھاني أخو ارشيدة
قال نائب عميد كلية االداب في جامعة آل البيت ،مسؤول كرسي اليونسكو للديمقراطية وحقوق
االنسان الدكتور ھاني أخو ارشيدة إن الشعب االردني بكل أطيافه يكن للقيادة الھاشمية أسمى درجات
االحترام وأرفعھا ،مؤكدا أن العالقة بين الشعب االردني وقيادته بنيت على االحترام بطريقة لم
تعرفھا أي دولة .وأضاف أن محاولة كاتب المقابلة فبركة حديث جاللته جاءت مكشوفة وال يمكن
قبولھا وھي واضحة لكل من يقرأ تاريخ الدولة االردنية وعالقة الحاكم مع المحكوم فيھا.
محمد الخصاونة
وقال أمين عام وزارة التنمية االجتماعية االسبق محمد الخصاونة ان العالقات األردنية مع دول
الجوار واالقليم بشكل عام ھي عالقات مميزة يسودھا االحترام والثقة المتبادلة ،مؤكدا حرص جاللته
على تطويرھا في جميع المجاالت ،من خالل التنسيق الدائم مع قادتھا ورؤسائھا ،الذين يكن لھم
جاللته كل االحترام والتقدير ،ما يدحض حديث الكاتب الذي فبرك الجمل على لسان جاللته .واضاف
ان الحديث بكل تأكيد حرف عن معناه وجوھره الحقيقيين ،ما يخدم مصالح مشبوھة ال تريد عالقات
عربية صريحة ومتينة .وبين ان فبركة حديث جاللته مع الكاتب تدل على نية الكاتب التي تھدف الى
تخريب العالقات الوطيدة بين الشعب االردني وقيادته الحكيمة وبين جاللة الملك وحكام الوطن
العربي واالسالمي.
علي الفناطسة
من جھته قال الشيخ علي الفناطسة إن جاللة الملك عبدﷲ الثاني كان وما زال وسيبقى على عھده
المتوارث كابرا عن كابر في تقدير عزوته من ابناء العشائر الذين سيبقون حراسا لشجرة آل البيت
وان الدسائس التي يمارسھا االعالم في تأويل اقوال جاللته ستبقى في عرف االردنيين مجرد
اسقاطات ھدفھا التشويش على الوطن ضمن أساليب رخيصة ال تنطلي على االردنيين من شتى
اصولھم ومنابتھم.
حافظ الخصاونة
من جانبه قال العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة مدير مكتب المؤسسة االقتصادية
واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في محافظة اربد ان التصريحات المنسوبة
لجاللة الملك مبنية على مغالطات ال تنطلي اال على السذج.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأكد فخر األردنيين واعتزازھم بجاللة الملك الذي يضع ابناء شعبه وجيشه واجھزته االمنية وعشائر
الوطن دوما في قلبه وفي صميم رعايته.
زھير كريشان
وأكد المحامي زھير محمود كريشان أن ھناك مؤامرات منھا إعالمية على ھذا البلد لينزلق الى ما
انزلقت اليه دول الجوار.
وأضاف أن جاللة الملك ماض في إحداث االصالح المطلوب للمرحلة القادمة وأنه يحمل الھم
الوطني والعربي ،مشيرا الى أن البيان الذي أصدره الديوان الملكي امس كشف وجود مغالطات
باالجابات في المقابلة مع قائد الوطن وان بعض ھذه االجابات كانت عبارة عن اراء للكاتب وليست
اجابات لقائد البالد.
حمود الخاليلة
من جھته قال الشيخ حمود الخاليلة ،أحد وجھاء قبيلة بني حسن ان جاللة الملك عبدﷲ الثاني يكن
للعشائر االردنية أقصى درجات االحترام والمودة ،فقد اعلن جاللته ان العشائر االردنية ساھمت ببناء
االردن ونھضته الى جانب الھاشميين ،مؤكدا ان ابناء العشائر يرفضون رفضا قاطعا تحريف حديث
جاللته ومحاولة العبث بأمن الوطن .وقال ان ھذه األجندات المشبوھة ھدفھا النيل من نعمة االمن
واالمان التي يتمتع بھا االردنيون بفضل قيادتھم الھاشمية.
واضاف الخاليلة ان جاللة الملك بنى خالل اعوام حكمه شبكة عالقات دولية واقليمية جعلت لالردن
دورا محوريا مبنيا على االحترام كما أخذ االردن دورا قياديا في المنطقة رغم ضيق امكانياته
وموارده الطبيعية.
وأكد أن المملكة بفضل القيادة الھاشمية وقفت موقف االسود في القضية الفلسطينية وباقي قضايا
الوطن العربي بشكل عام ،ما يؤكد متانة العالقة بين القيادة الھاشمية وباقي رؤساء الدول العربية
واالقليمية.
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الرأي ص٣٩ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

»كرة الجامعات األردنية«  ٣١الجاري
تنطلق يوم االحد  ٣١اذار الجاري على مالعب الجامعات االردنية بطولة كرة القدم للجامعات.
وحسب عزت الرعود مقرر لجنة البطولة تم تقسيم الفرق المشاركة الى اربعة مجموعات حيث تضم
المجموعة االولى التطبيقية ،االسالمية ،االلمانية ،اربد ،وتضم الثانية فيالدلفيا ،اليرموك ،الھاشمية،
مؤتة ،وتضم الثالثة االردنية ،االميرة سمية ،آل البيت والحسين ،فيما تضم المجموعة الرابعة فرق
التكنولوجيا ،الطفيلة ،الزرقاء والبلقاء.

الرأي ص٣٩ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

تواصل »خماسي الكليات« للكرة
تأھل فريقا كلية التربية الرياضية والصيدلة الى نھائي خماسي كرة القدم لكليات الجامعة االردنية.
وحسب نايف ابو دلبوح مدير النشاط الرياضي في الجامعة وصل الرياضة الى النھائي بعد فوزه
على العلوم  ١/٧والصيدلة بعد تغلبه على فريق الطب  ٦/٨في مباراتي الدور قبل النھائي اللتين
اقيمتا امس االول في قاعة الجامعة ،ومن المنتظر اقامة النھائي في بحر االسبوع المقبل.

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

22

المدينة نيوز

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

شعار المنظمة الطالبية
إطالق "منظمة حقوق الطالب" في الجامعة األردنية

أطلق اليوم اتحاد طلبة الجامعة األردنية "منظمة حقوق الطالب" )،(Student Rights Watch
كمبادرة ھي األولى من نوعھا على مستوى المملكة فيما يتعلق بحقوق الطلبة وحرياتھم وضمان
تطبيقھا بالشكل األمثل على أرض الواقع.
المنظمة التي اتخذت من تعزيز ثقافة احترام الطالب وحفظ حقوقه رسالة لھا ،وضعت لنفسھا أھدافا ً
تُعنى برفع وعي الطلبة تجاه حقوقھم ورصد أي انتھاك لھا ،والعمل على تقديم حلول من شأنھا
تحسين الواقع الطالبي ،باإلضافة إلى مقترحات لتعديل القوانين الناظمة للحياة الطالبية.
وقد أشار منسق المنظمة الطالب عبدالرحمن غضيه إلى أن المنظمة جاءت لمتابعة قضايا الطلبة
والمطالبة الدائمة والفعالة بشتى الوسائل القانونية لتحقيق ما يرقى بالشريحة الطالبية.
وبدوره أكد رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية عمرو منصور أن اإلتحاد ماض في تحقيق أھدافه
وعلى رأسھا تمثيل الطالب وتبني قضاياھم لتحقيق مصالحھم وفق أھداف الجامعة وتشريعاتھا.
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الرأي ص٢٢ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

»األردنية« تقيم معرضا ً تشكيليا ً بمناسبة يوم المرأة

لوحة تضمنھا المعرض الذي نظمته وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية
للفنانتيْن خلود أبو حجلة وھبة عبد الرحمن بمناسبة يوم المرأة العالمي.
مشھديات جمالية جريئة ومتنوعة ،تضمنتھا أعمال المعرض الذي افتتحه قبل أيام في عمادة شؤون
الطلبة ،نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون اإلدارية والمالية د .شتيوي العبد ﷲ ،وأقامته الوحدة
ضمن سلسلة فضاءاتھا الثقافية.
تميزت أعمال المعرض الذي توافد لحضوره عديد الطلبة والمھتمين ،بحس فن ًّي عا ًل وإبداع يفيض
بروح المرأة وعوالمھا.
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية د .شتيوي العبد ﷲ قال حول المعرض »إن المعرض
الذي أقيم في ساحة برج الساعة بالجامعة احتفاء بيوم المرأة العالمي يعكس إبداعاتھا في التعبير عن
حقوقھا ومعاناتھا كونھا تمثل نصف المجتمع ،داعيا ً إلى أن تأخذ دورھا بالكامل الى جانب الرجل في
كافة المجاالت« .بدورھا قالت رئيسة شعبة النشاطات واالصدارات الثقافية في وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية د .ھيا الحوارني »إن المعرض يھدف إلى التفاعل مع الطلبة من خالل
عرض اإلبداعات والترويج لھا ،وتعميم تلك الفنون وعلى رأسھا الفن التشكيلي على مختلف
المستويات«.
تناولت اللوحات المعروضة مواضيع تخص المرأة ومعاناتھا وفلسفتھا الحياتية والوضع االجتماعي
الذي تعيشه ،من خالل استعمال ألوان األكريليك والزيت ،كما عكست رسالة جمالية للمرأة من خالل
رسم الوجوه والعيون مرآة الروح .يذكر أن سلسلة »فضاءات ثقافية« تمثل نشاطا ً دوريا ً يعقد في
ساحات الجامعة ودروبھا بغية الوصول الى الطلبة في ساعات فراغھم الشغالھا بحالة أدبية وثقافية،
وتتعدد الفضاءات لتشمل الشعر والرسم والمسرح والموسيقى والتصوير والفن التشكيلي.

األردن :ديمقراطية العشائر
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األربعاء

الشرق األوسط

٢٠١٣/٣/٢٠

 ٣٧عشيرة تحتل  %٦٠من مقاعد البرلمان ..ومطالب بتعديل قانون االنتخاب لتصحيح العملية السياسية
جاءت نتائج االنتخابات النيابية األردنية التي جرت مؤخرا لتؤكد الدور المحوري للعشائر في العملية السياسية ،وھو
ما يؤكده اكتساح  ٣٧عشيرة لـ ٩١مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددھا ١٥٠ ،مقعدا بنسبة  ٦٠في المائة في
حين حصدت  ١٦عشيرة من ھذه العشائر  ٧٠مقعدا ،تقدمتھا قبيلة بني حسن التي حصلت وحدھا على  ١٣مقعدا.
* كانت المفارقة الكبرى في االنتخابات األردنية األخيرة أن األحزاب السياسية الوسطية الموالية للنظام ،لم تتمكن من
الظفر إال على  ١٣مقعدا ،فازت بھا  ٩أحزاب ،في حين خرج التيار القومي واليسار الذي خاض االنتخابات بائتالف
من  ٤أحزاب صفر اليدين منھا.
ويقول خبراء في الشأن السياسي األردني ومراقبين ،إن االنتخابات األخيرة أفرزت »نواب خدمات« يعملون لمتابعة
برامج ناخبيھم ،وليس لديھم أي برامج سياسية أو اقتصادية ،إلدارة الدولية ،رغم أن من بينھم أكاديميين بالجامعات
ورجال أعمال ،وأطباء ،وضباط متقاعدين.
ويؤكد ھؤالء أن الدولة األردنية أدركت بعد تحليل ھذه النتائج ،أن اإلصالح السياسي الذي تنادي به منذ سنوات ،ال
يمكن أن يتحقق إال بتعديل القوانين المنظمة للعملية السياسية وعلى رأسھا قانون االنتخاب الذي أفرز ھذه النتائج،
وأعاد العشائر إلى واجھة العمل السياسي على حساب األحزاب السياسية.
ويزيد من تعقيد القضية ،أن العشائر األردنية التي طالما كانت صمام األمان للنظام والدولة ،قد وصل إليھا ھي
األخرى ،الربيع العربي من خالل االحتجاج المتنامي ،على الواقع االقتصادي والسياسي التي تعيشه البالد.
وفي ظل وضع اقتصادي ضعيف ،وتآكل األجور ومحدودية الدخل وتضاعف الدين العام للدولة ليبلغ  ٢٥مليار
دوالر ،وانتشار الفساد في بعض أجھزة الدولة وخصخصة الشركات الحكومية ،انعكس ھذا الواقع على بأبناء
العشائر ،الذين بدأوا يجاھرون بالتظلم واالحتجاج والمطالبة بإصالح النظام السياسي واالقتصادي ،ومحاربة الفساد
والعدالة في توزيع مكاسب التنمية ،خصوصا أنھم يعتمدون في حياتھم على الزراعة وتربية المواشي وما تدره عليھم
الوظائف المدنية والعسكرية.
ومع أن مؤسسة الحكم والعشائر األردنية وما تمثله من حراك شعبي متفقة على مبدأ اإلصالح السياسي إال أن
االختالف يدور حول سرعة وتيرة ھذا اإلصالح ،وھو ما أكده العاھل األردني في أكثر من مناسبة أن اإلصالح يجب
أن يكون بالتدرج حتى بلوغ غاياته المنشودة بتشكيل الحكومات البرلمانية.
وأنجزت الدولة األردنية حتى اآلن  ٤٢تعديال على الدستور ،إال أن بعض األحزاب والحراكات الشعبية من العشائر
األردنية ترى أنھا غير كافية ،وأن ھناك حاجة إلى تعديالت دستورية تحد من صالحيات رأس النظام في إقالة
الحكومات وتشكيلھا وإجراء انتخابات وفق قانون يفرز تمثيال حقيقيا للمجتمع األردني بكافة منابته وأصوله.
ويرى الناطق اإلعالمي باسم الھيئة المستقلة لالنتخاب حسين بني ھاني ،أن العيب في قانون االنتخاب الحالي الذي
أفرز مجلس النواب غير متجانس ،في التوجھات الفكرية والبرامجية .ويقول إن الكتل التي تشكلت لغايات انتخابية ،لم
يكن لديھا البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية باستثناء عدد قليل منھا.
ويؤكد بني ھاني أن تغيير قانون االنتخاب سيصحح من معالم السلوك الديمقراطي ،خصوصا أن ھناك إرادة سياسية
لتعديله .ويتابع» :مطلوب زيادة عدد القوائم العامة إلى  ٤٠في المائة على أن تكون محصورة باألحزاب السياسية،
وتوسيع الدوائر المحلية ..وإذا ما تحقق ذلك فإن العشائر سيتقلص دورھا .وعندھا ستكون ھناك أحزاب لديھا برامج
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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سياسية وعملية مقنعة قابلة لتطبيق .أما إذا لم يتم تعديل القانون فإن أي انتخابات ستجرى مستقبال فإن النتيجة ستكون
إفراز نواب خدمات ليس لديھم أي برامج سياسية لقيادة البالد«.
ورغم ذلك يرى بني ھاني أن أعضاء المجلس الحالي الذين تم انتخابھم بعملية شفافة ونزيھة شھدت لھا كل المنظمات
التي قدمت إلى األردن من أجل مراقبة العملية االنتخابية سيفاجئون الشعب األردني بأدائھم اإليجابي ،ألسباب أولھا:
تغيير الصورة النمطية عن المجالس السابقة بأنھا كانت مطية للحكومة ،إضافة إلى أن األعضاء سيحاولون المحافظة
والدفاع عن ھيبة المجلس واستقالليته ،وكذلك سيقوم المجلس بالعمل على تغيير قانون االنتخاب من أجل إعطاء
المزيد من الزخم لعملية اإلصالح السياسي.
وكشف بني ھاني عن أن الھيئة المستقلة لالنتخاب ستقدم مسودة بتصوراتھا من أجل تعديل قانون االنتخاب إلى
الحكومة ومجلس النواب من أجل إطالعھم على تجربة الھيئة خالل عملية االنتخاب.
من جانبه يقول أمين عام الحزب الوطني الدستوري األردني الدكتور أحمد الشناق ،والذي قاطع االنتخابات إنه بعد
نشأة الدولة األردنية عام  ١٩٢١شكل شيوخ العشائر وأبناؤھا األحزاب وتبنت الھم الوطني األردني والقضايا القومية،
وعقدت المؤتمرات الوطنية وانبثقت عنھا الكثير من األحزاب وتشكلت قياداتھا من شيوخ ووجھاء وأبناء العشائر.
ويضيف أنه بعد االستقالل شارك أبناء العشائر في التنظيمات السياسية والحزبية ،وبالتالي ليس ھناك تناقض بين
التركيبة العشائرية األردنية للمجتمع أو التركيبة الحزبية ،وما يجري على الساحة الوطنية ما ھي إال ذرائع حكومية
واھية حتى تبقى االنتخابات النيابية على أساس الصوت الواحد لغايات االنتخاب الفردي والتمثيل الفردي الضيق
النفراد السلطة التنفيذية بإدارة شؤون الدولة.
وذكر الشناق أن الدوائر االنتخابية ظلت  ٨منذ االستقالل وحتى عام  ،١٩٨٩ثم ارتفعت إلى  ١٦دائرة انتخابية .ولم
يعرف األردن االنتخاب الفردي حتى جاء قانون عام  ١٩٩٣الصوت الواحد الذي شكل اعتداء على التاريخ البرلماني
األردني تحت ذريعة خدمة العشائر األردنية ولكنه حقيقة ھو انفراد سلطة واحدة في إدارة الدولة ،والقرار السياسي.
ويشير إلى أنه منذ قيام الدولة األردنية وحتى عام  ١٩٥٧لم يأت رئيس وزراء من أصول شرق أردنية ،وإنما كانوا
من أصول عربية ،سوريا أو عراقية أو حجازية أو فلسطينية ،ومن تالھم بعد ذلك كانوا من عائالت أردنية كريمة ال
تنتمي لعشائر كبيرة ،فالعشائر بأبنائھا كانت على الدوام عامل استقرار الدولة والنظام السياسي واستكمال مشروع
الدولة ومؤسساتھا.
ويقول إن األمر ظل كذلك إلى أن وصل الحال أصبحت معه العشائر تشكل عقبة في وجه اإلصالح لإلبقاء على تغييب
دور البرلمان الممثل للشعب واصطناع االنتخاب الفردي بالتمثيل الضيق على مختلف المكونات األردنية ،ليبقى
النائب خادما لجھة تمثيله الضيق عشائريا.
ويخلص الشناق إلى أن وجود العشائر األردنية ال يناقض الديمقراطية وروافدھا الحزبية ،وال تناقض في تمثيلھا من
خالل توسيع دوائرھا االنتخابية ،وأن ما يجري وما عانيناه من خالل البرلمانات الديكورية ،التي اعتبرت أنھا تمثل
العشائر ،ھو أن ھناك انفرادا أو مجموعات ادعت الليبرالية واإلصالح لتنفرد بالقرار االقتصادي والسياسي ،مستفيدة
من تلك األوضاع ،ولتضع البالد في مأزق اقتصادي .فالقصة ليس للعشائر صلة بھا ،وإنما ھي مجموعة من أشخاص
أخذت اسما ليبراليا وأوصلت البالد إلى ما وصلت إليه ،لينھض أبناء العشائر اآلن مع أبناء الوطن نحو اإلصالح
بكافة جوانبه.
أما رئيس الحركة الوطنية األردنية الدكتور أحمد عويدي العبادي فيرى أن الديمقراطية ھي جزء من ثقافة العشائر،
وھي راسخة ومتوارثة ،بينما ديمقراطية الدولة جاءت ضمن قوانين وأنظمة تتغير وتتقلب ،مشيرا إلى أن الدولة في
األردن في عالم والعشائر في عالم آخر ،وفي فترة من الفترات كان النظام السياسي ال يتجاوز خصوصية العشائر
وخطوطھا الحمراء ولكن في األعوام التالية تجاوز النظام كل الخطوط الحمراء والذي أحدث شرخا شاسعا بين
العشائر ونظام الدولة األردنية.
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وقال العبادي إن الدولة لم تحقق للعشائر شيئا ،بل على العكس فإن العشائر ھي التي حافظت على كيان الدولة وھي
نقطة التوازن ،بل ھي المارد الذي لم يستطع أحد تجاوزه ،بينما مؤسسات الدولة يتم تجاوزھا بتعديل القوانين .وأشار
إلى أن استقرار الدولة قائم على عدم تحرك العشائر ،خصوصا أنھا الكتلة الحرجة في األردن ،وعدا ذلك فإنه قابل
للحركة .وأضاف العبادي أن قرار الحكم ليس للعشائر ،ولكن في نھاية المطاف الحكم ھو في صالح العشائر بمعنى أن
صاحب القرار ال يستطيع تجاوز العشائر.
بالنسبة للمعارضة يرى العبادي أنھا معارضة عشائر ،وليس معارضة أحزاب ونقابات أو غيرھا ،مؤكدا أن معارضة
العشائر ،عبر التاريخ في األردن منذ زمن اليونان وما قبله تبدأ بالشعور بالظلم ،ثم االحتجاج ثم ال قدر الطامة
الكبرى ،ونحن اآلن في مرحلة االحتجاج ،مشيرا إلى أن الملك الراحل الحسين بن طالل كان ال يتجاوز العشائر
ويستمع جيدا لھا وعلى تواصل مستمر معھا ،أما اآلن فإن الوضع مختلف تماما ،حيث ال يوجد اھتمام وھناك ازدراء
وإساءة وإذالل للعشائر ،حيث تم استقطاب أناس في العشائر ليسوا ممن لھم قاعدة شعبية ،بل ھم نكرات في عشائرھم.
وبالنسبة لالنتخابات النيابية األخيرة قال إن النظام استطاع أن يلھو بعقول الناس وأن يركز من خالل أدواته اإلعالمية
واألمنية بأن المشكلة ھي في قانون االنتخاب ،وتابع بالقول» :أود التأكيد على أنه إذا غير أو عدل القانون فإن الفرز
سيكون كما يريده النظام فھو الذي يصوت ويفرز عنا ويخرج من يريد ولذلك نحن في الحركة الوطنية األردنية
نطالب بإلغاء االنتخابات ألننا ال نؤمن بھا ألنھا كانت محسومة والنتائج معروفة سلفا ومن طلبوه للترشح ،سواء
صوت أو لم يصوت فإنه ناجح وبالتالي أدعو إلى عدم ذم القانون وال الناخبين ألن أصواتھم لم تفرز وتم تزوير
إرادتھم«.
وقال إنه لو أعطيت الفرصة أن تكون االنتخابات حرة ونزيھة فإنھا ستفرز من ھو أجدر بالمھمة وأكبر دليل في
منتصف الخمسينات من القرن الماضي كانت ھناك انتخابات حرة ونزيھة تم انتخاب أردني مسيحي من أبناء الكرك
عن مقعد القدس بالضفة الغربية ألنه تم إعطاء الناس حريتھم باالختيار وتم على أساس من ھو أجدر من الناس ،أما
عندما يتم التالعب باالنتخابات فإنه ال يمكن فرز إال الشخص الذي تريده أجھزة النظام.
بالنسبة للمحاصصة في األردن فإن العشائر متجذرة بھويتھا منذ أوائل التاريخ وإن الجنسية للعشائر ھي محصلة
للھوية الوطنية الشرعية وعلى عكس األطراف أخرى في المجتمع قدمت إلى األردن فإن شرعيتھا كمواطنين بدأت
منذ حصولھا على الجنسية األردنية.
ولذلك الذين بدأت شرعيتھم بالحصول على الجنسية يتحدثون عن المحاصصة ،أما بالنسبة للعشائر فإننا نتحدث عن
التوزيع العادل للمناصب في الدولة حسب المناطق الجغرافية وكذلك ال يجوز أن يبقى شخص سنوات في منصب
وزير يتنقل من مكان إلى آخر ونحن نؤمن بالتوزيع العادل وليس بالمحاصصة ولكن ال نمانع لطالب المحاصصة أن
يكون لھم جزء من المناصب ضمن التوزيع العادل.
من جانبه ،يرى الدكتور سعد أبو دية أستاذ العلوم السياسية في الجامعة األردنية أنه ما زال الوعي النيابي
واالنتخابي والحزبي محدودا وما زالت الحكومة تسبق النواب والناخبين بخطوة والمھم دائما أن تكون الحكومة
على كفاءة وإذا كانت على كفاءة فإن أمور البلد بخير.
وبالنسبة للعشائر في موضوع الحكم يؤكد أبو دية إن العشائر كانت وما زالت صمام األمان وإن دورھا في
التفاعالت السياسية في اآلونة األخيرة قل عما كان عليه قبل أن يعود للحراك بعد ظھور طبقه مغامرة من موظفين
أو وزراء كبار ،مؤكدا أن المقبل من األيام في األردن يعتمد على حكمة الحكومة ومبادراتھا وحيادھا واستفادتھا من
الجميع واالبتعاد عن عمل يستفز قوى موجودة كانت في األصل صمامات أمان مثل العشائر.
وقال» :لقد كانت ھناك تفاعالت دائما ما بين اإلدارة والعشائر بحيث إن العشائر كانت دائما ھي ركيزة لالستقرار أو
التغيير وكان تأثير العالقة التبادلية بين العشائر واإلدارة عامل قوة لإلدارة .وتأثرت قوة الدولة بھذا العنصر كما
تأثر ھذا العنصر نفسه بقوة الدولة .إن ھذا العنصر كان عامال حاسما عبر التاريخ .ومن أكبر الضوابط والمقومات
على قوة الدولة«.
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من جانبه ،يرى مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ،أن المفاجأة األبرز في االنتخابات النيابية
األردنية ،تجلت في وصول االقتراع العام إلى معدل يقارب الـ ٥٧في المائة ..وھي نسبة تزيد بعشر نقاط ،عن أكثر
التقديرات تفاؤال التي سبقت يوم االقتراع.
وقد شھدت دوائر الكثافة السكانية لألردنيين من أصول فلسطينية ارتفاعا ملحوظا في معدالت االقتراع راوحت ما بين
 ٢٥و ٣٠في المائة في االنتخابات الماضية ،إلى ما يتراوح ما بين  ٣٠و ٤٠في المائة ،وذلك على الرغم من مقاطعة
قوى نافذة في ھذه المناطق ،للعملية االنتخابية.
في المقابل ،سجلت دوائر الكثافة العشائرية ،تراجعا بالقدر ذاته في معدالت االقتراع ،إذ انخفضت من معدالت طالما
راوحت ما بين  ٧٥و ٨٥المائة ،إلى معدل راوح ما بين  ٦٥و ٧٥في المائة ..وھذه ظواھر تستحق القراءة
والتمحيص.
من جانبه ،يرى وزير اإلعالم األردني األسبق طاھر العدوان أنه من الصعب أن ينقلب المجتمع بين يوم وليلة على ما
اعتاد من ممارسات وخيارات في موسم االنتخابات ،وأن القوانين وحدھا وحتى إرادة السياسيين ال تستطيع تغيير
قرار مواطن تعود منذ  ٢٠عاما على فھم االنتخابات بأنھا اختيار لشخص وليس لبرنامج حزبي سياسي أو اقتصادي.
ويؤكد أنه عندما يقف أمام ورقة االقتراع ليختار سيضع كل تصوراته وقناعاته عن مرشح الوطن المطلوب خلف
ظھره وسيخضع لمفاھيم العشائرية والمصالح الشخصية.
ويضيف العدوان أن نتائج االنتخابات جاءت لتكريس قوة أنصار الصوت الواحد وھي قوة متراكمة تعتمد على ما
استقر من سلوكيات الناخبين بعد خبرة خوض خمس حمالت انتخابية لمجالس نيابية سابقة على ھذا القانون خالل
عقدين.
ويشير إلى أنه من الواضح أن الرأي العام األردني وبعد عامين من الربيع العربي ومن ترديد شعاراته والجداالت التي
شھدھا الشارع في جميع المناطق ،لم يظھر تغييرا كبيرا في سلوكه االنتخابي أمام تجربة )القوائم الوطنية(
المتواضعة ،بل إنه نقل إليھا عيوب وسلبيات الصوت الواحد فغدت القوائم وكأنھا طبعة غير منقحة .كما ترجح نتائج
ھذه االنتخابات رأي الذين يدعون إلى التدرج والتطور في الوصول إلى الديمقراطية النيابية التي يركز عليھا الملك
في أوراقه النقاشية ،ھذه الفسحة الزمنية في المستقبل ضرورية من أجل تغيير المفاھيم وتوجيه السلوك االنتخابي
للناخبين نحو الخيارات التي تخدم الوطن وتقدم مصالح األردن واألردنيين في إنجاز إصالح حقيقي يحمل االستقرار
الدائم ويدفع بثبات نحو التمسك بالقانون والمؤسسات.
ھذه الفسحة الزمنية ضرورية لكن في إطار خطة وطنية شاملة لتطبيق مراحل التطور نحو الديمقراطية البرلمانية
خطة تبدأ باستخالص الدروس من نتائج انتخابات المجلس السابع عشر إذا ما تقرر إعادة النظر بالقانون االنتخابي.
وحتى في مصر وتونس اللتين تغير فيھما النظام خالل أسابيع من الثورة لم ينجحا في تطبيق الديمقراطية الناجزة حتى
اآلن ،ونرى كيف أن مصر تدخل عام الثورة الثالث وھي ال تزال في حالة عدم يقين وسط مواجھة شعبية ورسمية
تدور حول مفاھيم اإلصالح بما يرجح قيمة األفكار القائلة إن التحول إلى الديمقراطية ال يأتي فقط من السلطة ،لكن
وبدرجة أكبر من تغيير الوعي الشعبي بما يؤثر إيجابا على السلوك االنتخابي للناخبين.
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شؤون جامعية

األربعاء

الغــد ص١٤ :

٢٠١٣/٣/٢٠

دراسة لجامعة اليرموك % ٣٦ :من الشباب الجامعي يرغبون في المشاركة بمراسم استقبال
أوباما
أحمد التميمي  -خلصت دراسة لفريق من الباحثين في جامعة اليرموك إلى أن  % ٣٦من الشباب
الجامعي يرغبون في المشاركة بمراسيم استقبال الرئيس األميركي أوباما ،وأن  % ٥٠يعتقدون أن
السالم ھو األولوية رقم واحد في المنطقة.
وتوصلت الدراسة العلمية التي أجراھا الدكتور محمد تركي بني سالمة والدكتور خالد الدباس من
قسم العلوم السياسية والدكتور عزام عنانزة من قسم الصحافة واإلعالم في جامعة اليرموك حول
"ترتيب األولويات في المنطقة" ،من وجھة نظر أفراد عينة الدراسة ،أن مقاومة التطرف واإلرھاب
تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة  ،% ١٥٫٤ثم التنمية االقتصادية بنسبة  ،% ١٢٫٨ثم منع االنتشار
النووي بنسبة  ،% ٨ونشر الديمقراطية بنسبة  ،% ٧٫١وأخيراً تمكين المرأة بنسبة .% ٤
وھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طلبة الجامعات األردنية الرسمية نحو التوجھات السياسية
للرئيس األميركي باراك أوباما بشكل عام ،وعلى االتجاھات الفرعية المكونة له وھي :االتجاه نحو
شخصية الرئيس األميركي باراك أوباما ،واالتجاه نحو دوره في تحقيق السالم في الشرق األوسط
والعالم ،واالتجاه نحو دوره في نشر الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق اإلنسان في الشرق األوسط
والعالم ،واالتجاه نحو دوره في تخفيف العداء وإزالة الكراھية بين العالم اإلسالمي والواليات
المتحدة ،واالتجاه نحو رؤيته لتجديد الواليات المتحدة وقيادتھا في المرحلة المقبلة.
وقد وجدت الدراسة أن اتجاھات طلبة الجامعات الرسمية نحو التوجھات السياسية للرئيس األميركي
أوباما بشكل عام كانت على النحو التالي :االتجاه نحو شخصية الرئيس األميركي باراك أوباما،
وجدت الدراسة توجھات متنوعة عند الشباب الجامعي األردني تجاه الرئيس األميركي باراك أوباما،
ويبدو األمر أن معظم التوجھات كانت إيجابية ،ويظھر ذلك من خالل نسب اإلحصاء الوصفي في
معطيات الجدول إذ إن معظم النسب التي تشكل األكثرية من الشباب الجامعي كانت عند مستويات
"موافق" إلى مستوى "موافق بشدة" على مقياس اإلجابات.
فعلى سبيل المثال  % ٣٨٫٨يوافقون على أن أوباما شخص جدير باالحترام والتقدير
و % ١٢٫٤يوافقون وبشدة على ذلك في حين نسبة  % ٨٫٢فقط من يرون عكس ذلك ،وبمستوى
معارض بشدة و % ٩٫٩فقط بمستوى معارض والبقية بمستوى محايد.
وما يقارب نصف العينة يعتبرونه زعيما ً عالميا ً بنسبة  % ٤٨٫٣موافقين وموافقين بشدة ،محصلة
مجموع النسبتين مقابل  % ١٠٫١فقط من أبدوا معارضة شديدة و % ١٩٫٣بمستوى معارض والبقية
على الحياد .وفيما يتعلق بأن أوباما زعيم يستحق جائزة نوبل للسالم ،األكثرية بنسبة  % ٢٩٫٦كانوا
محايدين ،و % ٢٤٫٧موافقين ،و % ١٦٫٥معارضين ،و % ١٤٫٨معارضين بشدة وأخيرا ١٤٫٤
 %موافقين بشدة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وفيما إذا زار الرئيس األميركي أوباما األردن ،وأتيحت الفرصة للمشاركة في مراسيم استقباله فإن
األكثرية  % ٤٢٫٢لن يشاركوا في استقباله ،مقابل  % ٣٦٫٧من الشباب الجامعي سيشاركون في
استقباله .والبقية التزمت الحياد.
وبخصوص جديته حول قيام الدولة الفلسطينية أيضاً ،األكثرية  % ٤٧٫٨أكدوا استبعاد فكرة عدم
جديته فكانت إجاباتھم ما بين معارض ومعارض بشدة مقابل  % ٢٤٫٥من أيدوا ذلك ،وكذلك حول
مالحقته اإلرھاب المرتبط بالمسلمين ،فبينما تغض الواليات المتحدة الطرف عن ممارسات إسرائيل
العنصرية كانت االتجاھات إيجابية ،إذ
 % ٥٦٫٥ما بين معارض ومعارض بشدة في أن تركز الواليات المتحدة في عھد أوباما على ذلك
وتحابي إسرائيل بينما  % ٢٢٫٩فقط من وافقوا على ذلك.
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الغــد ص+١٣ :العرب اليوم ص٦ :

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

اعالن نتائج جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي
اعلن المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا امس نتائج جائزة الحسن بن طالل للتميز العلمي والتي
تتزامن مع يوم عيد ميالد سمو االمير الحسن بن طالل ،والتي خصصت ھذا العام لمؤسسات التعليم
المھني والتقني.
وفي بيان صادر عن المجلس فقد جاءت النتائج على النحو التالي :فازت مؤسسة التدريب المھني
على الجائزة األولى وقيمتھا سبعة آالف دينار عن مشاريعھا الثالثة .١ :تأسيس برنامج شھادة
وتدريب ميكانيكي عام تمديدات صحية.
 .٢تطوير وتنفيذ وتقييم برامج التدريب الفندقي والسياحي.
.٣تعزيز مشاركة المرأة في العمل المھني.
اما الجائزة الثانية وقيمتھا خمسة آالف دينار ففازت بھا كلية الحصن الجامعية عن مشروعھا »مركز
الحصن للتطوير الوظيفي-عنقود ابتكار في مجال التعليم التقني والمھني«.
اما الجائزة الثالثة وقيمتھا ثالثة آالف دينار ففازت بھا كلية وادي السير -االونروا عن مشروعھا
»تأسيس تخصص جديد في التعليم والتدريب المھني :تركيب وصيانة المصاعد«.
يذكر ان عدد الطلبات التي قدمت الى مكتب الجائزة في االمانة العامة للمجلس االعلى للعلوم
والتكنولوجيا  ١٢مشروعا من قبل ست مؤسسات معنية بالتدريب المھني والتقني.
وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل يُقام تحت رعاية سمو األمير الحسن بن طالل -رئيس
المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا -يوم الخميس  ١١الشھر المقبل الساعة الحادية عشرة صباحا في
المركز الثقافي الملكي.

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

31

مقاالت
الدستورص١٠:

٢٠١٣/٣/٢٠

األربعاء

مركز متقدم للعالج بالخاليا الجدعية
احمد جميل شاكر
منذ ثالثة أعوام ونحن نتابع النجاح الذي حققه األردن في مجال استعمال الخاليا الجذعية في معالجة
العديد من حاالت السرطان ،وھو ما يتناسب ومستقبل ھذا العلم الحديث في توفير الخاليا واألنسجة
الالزمة لمعالجة اآلف المرضى مما دفع الجامعة األردنية الى تشكيل لجنة إلنشاء مركز متقدم للعالج
بالخاليا الجدعية لمواكبة أحدث ما توصل اليه الطب ،وتوفير العالج وألول مرة لفئات كثيرة من
المرضى ال يمكن بالوضع الحالي مساعدتھم.
إن اس تخدام الخالي ا الجذعي ة البش رية ألغ راض عالجي ة ق د زاد زي ادة كبي رة ف ي الس نوات األخي رة
ويھدف الى تكثير وتوليد الخاليا واألنسجة البش رية ،وحت ى لتص نيع بع ض األعض اء كالمثان ة البولي ة
واألنس جة المركب ة مث ل الجل د وذل ك لع الج ض حايا الح روق ،واآلف ات الجلدي ة لمرض ى الس كري
وأمراض الجل د األخ رى .كم ا يق ول البروفيس ور عب دﷲ العب ادي م دير المرك ز المقت رح ف ي الجامع ة
األردني ة ط رق تولي د الخالي ا البش رية وھندس تھا ف ي المختب ر توس عت ال ى ح د تش كيل العظ ام
والغض اريف والت ي يمك ن اس تخدامھا ف ي مختل ف جراح ات العظ ام وأم راض الغض اريف ،وأن ھ ذه
الخالي ا تس تخدم لع الج ال رفض ف ي عملي ات زرع نخ اع العظ م .كم ا تس تخدم ف ي أم راض األوعي ة
الدموية وأمراض التھابية متعددة ،وف ي اآلون ه األخي رة اس تخدمت ھ ذه الخالي ا لع الج احتش اء عض لة
القلب لمنع أو تصحيح الضرر الدائم في عضلة القلب ومنع قصور عضلة القلب.
البروفسور العبادي يؤكد بأنه باالمكان اآلن توليد خاليا مختصة لعالج أمراض الكبد وأم راض الكل ى
وأم راض األعص اب ،وداء الس كري ،وأم راض القرني ة والش بكية والعدي د م ن أم راض الجھ از
العصبي.
وبعض ھذه التطبيقات شارف على االستخدام السريري وبعضھا في مراحل متقدمة من التجارب.
لقد أدركت الجامعة األردنية الحاجة الكبيرة لمركز متخص ص يمك ن ان يط ور تقني ة الخالي ا الجذعي ة
ويجعل من الممكن التوسع في ھندستھا واستخداماتھا السريرية والبحثية .ولھ ذا الغ رض ف إن الجامع ة
ق د ب دأت وأكمل ت جمي ع الخط وات الالزم ة إلب راز ھ ذا المرك ز ال ى واق ع التطبي ق .كم ا أنھ ا تس ھم
مساھمة كبيرة في رفده بالكوادر البشرية والعلمية واألكاديمية وكذلك دعمه ماليا حسب امكاناتھا.
إننا نتطل ع ال ى ت وفير ال دعم ال الزم إلقام ة ھ ذا المرك ز ال وطني واالقليم ي ف ي مج ال الع الج بالخالي ا
الجذعية ،فھو إضافة نوعية الى مستوى الطب المتقدم في االردن وأن المسؤولية ال تق ع عل ى الجھ ات
الرسمية ولكن على كل القادرين على الدعم من مؤسسات وشركات وأشخاص ،خاص ة وأن التكلف ة ال
تزيد عن عشرة ماليين دينار.
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الدستور ص٢٢:
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إدارة السلوك في الجامعات
د  .ھند أبو الشعر
مشكلتنا في نصف القرن الماضي سببھا الفشل التربوي أوال وأخيرا  ،واستغراق الجھات الرسمية
المسئولة عن إدارة العملية التعليمية في التنظير  ..لدينا كليات للتربية ولدينا عشرات األساتذة الذين
يحملون شھادات تربوية  ،ونخرج حملة درجات عليا في التربية  ،ونناقش مئات الرسائل الجامعية ،
ولدينا مع األسف حالة غير مفھومة من الفشل التربوي  ،وال أدرى كيف نطالب باإلصالح ونخرج
في مسيرات حاشدة ،نھتف غاضبين على تأخر اإلصالح  ،ونتناسى أنه ال يمكن أن يبدأ اإلصالح
بعيدا عن المؤسسات التعليمية التي بيدھا جوھر اإلصالح  ،فنقطة البداية كما نراھا في مسيرة
اإلصالح تبدأ بخطوة راسخة اسمھا التربية و التعليم  ،فأين الخلل ..؟
نطلع على خطط المناھج  ،ونتابع الجھود التي تبذلھا وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم سواء في
تأھيل المعلم أو المنھاج  ،منذ المؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي عام  ١٩٨٧م  ،ونطلع على
برامج تطوير التعليم القائم على اقتصاد المعرفة  ،وتمكين المعلم والمتعلم من التعامل مع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وھي خطوة ذكية وطيبة تؤشر على الوعي المستقبلي  ،فال حياة وال مستقبل
لشعب بعيد عن التطور التقني  ،كل ھذا حسن ومؤثر  ،ويجعلنا نبدي اإلعجاب بھذا الوعي المستقبلي
 ،ولكننا ال نلمس أثر كل ھذا الجھد على أرض الواقع في الجامعات عندما يصلنا نتاج ھذا النمط من
التعليم  ،فال أثر القتصاد المعرفة على المحصلة التي تصلنا  ..ال أثر !..
ويبدو أن علينا أن نعترف بأن التفاوت في تأثير نمط اقتصاد المعرفة على طالبة الفروع األدبية ،
اضعف منه في الفروع األخرى  ،والمحصلة أن التطوير الذي تشھده الساحة التربوية في المدارس )
حتى لو نظريا ( ال يوازيه الجھد المقابل من التطوير في الجامعات  ،وھو أمر عجيب  ،إذ المفروض
أن الجامعات ھي المنارة التي تحمل التغيير االجتماعي والواقع معكوس تماما  ،جامعاتنا ال تحسن »
إدارة السلوك » بل تشوه القادم من عالم المدارس المؤھلة  ،وأشير بأصابع االتھام » لجامعات
األطراف » التي ال تقدم أي صورة ناصعة لدور التعليم العالي .
قلنا ھذا عشرات المرات  ،وما زالت عملية إدارة السلوك وإدارة التعليم تتدني  ،ما زلنا نضيع في
الجامعات جھود وزارة التربية والتعليم بدال من تمكينھا وتدعيمھا  ..صرخنا عشرات المرات
مطالبين بتقييم ھذه التجربة في جامعات األطراف  ..ال حياة لمن تنادي  !..كيف بربكم تريدون
اإلصالح والتعليم والسلوك في الجامعات بمثل ھذه السوية ..؟
افتحوا ملفات الجامعات وحاسبوا اإلدارات كما تفعلون في المؤسسات الحكومية  ،ثم طالبوا
باإلصالح  ،ال بد من تقييم إدارات الجامعات ومحاسبتھا على القرارات  ،ال وجود لدور مجالس
األمناء إال باجتماعات دورية تقليدية  ..ال محاسبة على عشوائيات التعيينات  ،وھذا كله يستدعى
الفشل في مؤسسات تتداعى وال تتطور  ،وعلينا أال نستغرب من تراجع سلوكيات الطلبة الذين
يعيشون حالة من غياب الحاكمية الرشيدة  ،ويديرون الجامعات بصراعاتھم بدال من أن تديرھم
الجامعات  ،ودعونا نتذكر أن دول العالم العظيمة تبدأ اإلصالح من نظامھا التعليمي وليس من
برلماناتھا  ،وتذكروا بأن الخراب يبدأ من نظام تعليمي فاشل  ،ينتج جيال ال يحسن االختيار  ،و يقوم
أفراده بانتخاب نواب يتسببون بخيبتنا  ،وال يقومون بواجبھم في التشريع والمراقبة  ،ويبحثون عن
التوزير وزيادة مكتسباتھم  ..فال حول وال قوة إال با .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األربعاء

في )تُراثنا العلم ّي(
أ.د.ھُمام َغصيب

 المقصود ھنا – في المقام األ ّول – )التراث العلم ّي العرب ّي اإلسالم ّي(؛ ھكذا مندون )واو( بيْن "العرب ّي" و"اإلسالم ّي" أو )شَرْ طة( أو )مائلة( .ذلك ّ
أن ھذا
َ
التراث كان عربيا ً حتّى النخاع :لغةً وروحاً؛ وأنجز تحت ظ ّل حضارة شامخة ھي )الحضارة العربيّة
اإلسالميّة(.
ْ
أقول "في المقام األ ّول"؛ ّ
أينعت في ربوعنا قبل اإلسالم جديرةٌ ھي
ت العريقةَ التي
ألن الحضارا ِ
األخرى بالعناية واالھتمام .إالّ ّ
أن ھذا ليس موْ ضو َع الحديث ھنا.
 ْعلم غيْر نافع؟
لكن لِ َم االھتما ُم بھذا التراث؟ ھل يَعني ذلك أنّنا ماضويﱡون؛ أو أنّنا نَھد ُر وقتَنا على ٍ
 طبعا ً ال؛ لألسباب اآلتية:)أ ّوالً( ّ
إن اھتما َمنا ھذا إنّما يَرْ مي إلى تعزيز )االستمراريّة( في تشكيل ذھنيّتنا ووجداننا؛ حتّى نشع َر
بح ّ
ق أنّنا َو َرثَةُ تلك الحضارة السامقة.
)ثانيا ً( يجب ْ
أن نُساھ َم في س ّد الثغرات المتع ّددة في تاريخ العلم والتكنولوجياَ ،سعْيا ً وراء "الحقيقة"،
وتو ّخيا ً إلبراز دوْ ر األ ّمة في ھذا المجال؛ خصوصا ً ّ
أن ال ُمغرضين والجھالء الذين ش ّوھوا ويُش ّوھون
ھذا الدوْ ر أكثر من ُكثر.
)ثالثا ً( ھنالك دواف ُع عمليّة متعلّقة بالبحث العلم ّي المعاصر – في الفلك ّ
بالذات – وأخرى تربويّة
وحتّى لغويّة .ذلك ّ
أن األرصا َد الفلكيّة التي تَقتضيھا بعضُ البحوث والدراسات تستغرق عقودًا بل
قرونا ً .ففي ھذه الحاالت ،نحتاج إلى أزياج )أي جداول( فلكيّة قديمة .ھكذا ُوظّفت الجداو ُل الصينيّة
واليابانيّة والكوريّة التاريخيّة؛ ْ
لكن ،ليس الجداول العربيّة اإلسالميّة .كذلك ،ل ْم يُستثمرْ – ضمن ھذا
المنظور – إرثُنا الطبّ ّي الزاخر ) ُخ ْذ مثالً "عيون األنباء في طبقات األطبّاء" البن أبي أصيبعة( من
حيث احتواؤه في جُزء منه على بيانات فلكيّة قيّمة وردت في سياق االعتقاد السائد آنذاك بارتباط
أدران الجسم وتقلّباته عموما ً بظواھ َر فلكيّة ُمعيّنة .ماذا أيضا ً عن تغيّر ألوان النجوم عبْر الدھور،
وأھ ّميّة ذلك في بعض النظريّات المعاصرة في الفيزياء الفلكيّة؟ ث ّم ماذا عن عَالقة األحداث الطبيعيّة
ْ
وردت مثالً في كتاب "الكامل" البن األثير ،بالظواھر الفلكيّة والجيولوجيّة؟
الجسام ،التي
جوانب من علوم اليوم بقراءة تُراثنا قراءةً
على صعيد آخر ،أال يُمكن ْ
درس طلبتُنا ومعلّموھم
َ
أن يَ َ
واعية؛ مثل :مفاھيم الحرارة ،والصوت ،والضوء؟ أال يُمكننا اإلفادة في مشروعات تالمذتنا من
الحيَل"؛ أي الميكانيكا(؟
نواعير ال َج َزري ونوافيره وساعاته المائيّة )وھو َم ْن ھو في تاريخ "علم ِ
وال أنسى ِدالالت المصطلحات العلميّة التي تتغيّر َعبْر الحقب المختلِفة ،والتي ال بُ ّد من أخذھا في
الحسبان ضمن مشروع "ال ُمعجم التاريخ ّي" المنشود.
َ
وما ھذا إالّ غيْضٌ من فيْض .ولنذكرْ ّ
أن االھتما َم بتاريخ العلم ِسمة من ِسمات أبرز العلماء في العالم.
أھل ھم أيضًا ماضويﱡون؟!
َ
ْ
ت
الخض ّم من االنغماس في قضايانا اآلنيّة – أن أسلط الضوء على موْ ضوعا ٍ
 أر ْدت ھنا – في ھذا ِأخرى أراھا جديرةً ببعض االھتمام والرعاية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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حالة الطقس

طقس األردن

٢٠١٣/٣/١٢

الثالثاء

الوضع العام:
* األربعاء :إرتفاع على الحرارة وأجواء ُمشمسة وربيعية لطيفة
سحب المتوسطة والعالية
* الخميس :إرتفاع إضافي على الحرارة وأجواء ربيعية ُمعتدلة وظھور لل ُ
عصراً
* الجمعة :منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة ،أجواء دافئة ومغبرة نھاراً  ..تتحول الى
باردة ليالً مع ھبوب رياح قوية وتوقعات بھطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة
* السبت :إنخفاض ملموس على الحرارة وأجواء غائمة جزئيا ً وباردة نسبيا ً مع فرصة لزخات
محلية من المطر
األربعاء
نھاراً:
يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي
 ٥-٣درجات مئوية.
ويتحول الطقس ليصبح ُمشمسا ً وربيعيا ً لطيفا ً في الجبال ،وربيعيا ً ُمعتدالً في باقي المناطق .ومائالً
للحرارة في األغوار والبحر الميت وخليج العقبة.
وتكون الرياح ُمتغيرة االتجاھات الى جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط في شرق البالد .وتكون
ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية خاصة الشرقية منھا.
وتھب على خليج العقبة رياح شمالية نشطة السرعة ،قد تعمل على إثارة الغبار واألتربة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية الشرقية ،نتيجة الغبار ال ُمثار
وال ُمصاحب للرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس صافيا ً وبارداً نسبيا ً في أغلب المناطق ،في حين يكون بارداً في البادية والسھول
الشرقية.
وتكون الرياح خفيفة ُمتغيرة االتجاھات ،في حين تستمر جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة في شرق
البالد.
الخميس
نھاراً:

يطرأ إرتفاع إضافي على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوق ت م ن الع ام
بحوالي  ٧-٤درجات مئوية.
ويكون الطقس ربيعيا ً ُمعتدالً في أغلب المناطق ،وحاراً نسبيا ً في األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتتوافد عصراً كميات من السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.

ليالً:
يكون الطقس أدفأ من ال ُمعتاد وغالبا ً ً◌ غائم بسُحب متوسطة وعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة السرعة ،تنشط تدريجيا ً.
الجمعة
تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني سريع الحركة يتمركز ظھراً الى الشمال من مصر

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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نھاراً:
توالي درجات الحرارة إرتفاعھا بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي -٦
 ٩درجات مئوية.
ويكون الطقس دافئا ً في كافة المناطق ،وحاراً نسبيا ً الى حار في األغوار والبحر الميت .مع ظھور
كميات كبيرة من السُحب المتوسطة والعالية.
وتتحول األجواء إعتباراً من ساعات الظھيرة الى ُمغبرة في مناطق واسعة من المملكة.
وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ،نشطة السرعة ،و ُمثيرة للغبار واألتربة في العديد من
المناطق .وتتحول الرياح عصراً ومسا ًء الى غربية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحياناًُ ،مثيرة
للغبار في مناطق واسعة من المملكة.

يُ ّ
حذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية في مناطق واسعة من المملكة إعتباراً من ساعات بعد الظھر،
نتيجة الغبار ال ُمثار وال ُمصاحب للرياح النشطة.
 -٢خطر إنعدام مدى الرؤية األفقية في الطرق الصحراوية مع ساعات العصر ،نتيجة توقع ھبوب
عواصف رملية.

ليالً:
يطرأ إنخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة ،بحيث تتحول األجواء خالل ساعات الليل
لتصبح باردة نسبيا ً الى باردة وخاصة في الجبال ،مع بقائھا ُمغبرة بشكل الفت في العديد من
المناطق.
وتظھر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويُتوقع ھطول زخات ُمتفرقة من المطر بمشيئة
ﷲ في شمال ووسط المملكة.
وتكون الرياح غربية ،نشطة الى قوية السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة في مناطق واسعة من المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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يُ ّ
حذر من:
 -١خطر التغيُر الحاد وال ُمفاجىء على درجات الحرارة بالمقارنة مع ساعات النھار.
 -٢خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أغلب المناطق نتيجة الغبار ،وربما إنعدامھا في المناطق
والطرق الصحراوية نتيجة توقع ھبوب عواصف رملية.
السبت
نھاراً:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام.
ويكون الطقس بارداً نسبيا ً في الجبال ،ولطيفا ً في باقي المناطق .في حين يستمر ُمعتدالً في األغوار
والبحر الميت والعقبة.
وتظھر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،ويتوقع ھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ
في شمال ووسط المملكة.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ًُ .مثيرة لألتربة والغبار خاصة في المناطق
الصحراوية.

ليالً:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً في أغلب المناطق ،وبارداً في الجبال.
وتظھر السُحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.
وتكون الرياح غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف

صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/١٢

الثالثاء

• يحتضن مجمع النقاب ات المھني ة ف ي الشميس اني ي وم الخم يس المقب ل مع رض )ھوي ة منقوش ة
عل ى جس د( حب ا موص وال لفلس طين وم ؤازرة لالس رى ،وس يكون االفتت اح الس اعة الخامس ة
مساء.
• مركز القدس للدراسات االستراتيجية يعقد يومي السبت واالحد المقبل ين ف ي فن دق الن د م ارك
م ؤتمرا تح ت عن وان »نح و ائ تالف م دني لتع ديل التش ريعات الناظم ة لعم ل اإلع الم ف ي
األردن« ..المؤتمر سيعرض خبرات وتجارب عربية من تونس والمغرب واليمن ومصر في
مجال تعديل تشريعات اإلعالم.
• قرر مدير االمن العام الفريق أول الركن حسين ھ زاع المج الي نق ل االدارات المس تأجرة ال ى
مبنى مديرية االمن العام القديم الكائن مقابل قصر العدل ،حي ث تبل غ قيم ة المب اني المس تأجرة
لمديرية االمن العام حوالي مليون ونصف مليون دينار سنويا.
• خ رج العش رات م ن الالجئ ين الس وريين ف ي مظ اھرة بش وارع مدين ة ارب د مط البين بتحس ين
نوعي ة الخ دمات المقدم ة لھ م ال ى جان ب إس قاط النظ ام ف ي بالدھ م .وط البوا بض رورة تق ديم
الخدمات األفضل لالجئين السوريين الذين غادروا بالدھم بسبب العنف ھناك.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الديوان الملكي :مقال »ذي أتالنتك« أخرج األمور من سياقھا الصحيح الملك يفتتح مسجد غزة ھاشم في عين الباشا النسور :االرتقاء بالحياة السياسية عنوان المرحلة المقبلة  ١٤٦٤معتقالً أردنيا ً في الخارج تشييع الشھيدين النواصره والزواھرة قائمة سوداء بأسماء الشركات وأصحاب العمل المخالفين وريكات  ٤١٢٧ :مصابا ً بالفشل الكلوي يزدادون سنويا ً  ٦٠٠حالة  ٨٢٥٤مليون دوالر موجودات »المركزي« من الذھب والعمالت األجنبية  ٤أيار موعداً القتراع )سادسة الكرك( آل خطاب :ال وجود للجراد في المملكة باستثناء بؤر بسيطة »النشامى « يتأھب لمالقاة بيالروسيا وديا ً  ..غداً رأينا  -جزء من الحقيقة كثير من التزييف ال تھز النموذج األردني البشير :لن أترشح للرئاسة مجدداً ..وظروف السودان تجعلني أقول :كفاية -الالجئون السوريون يحولون )المفرق( إلى مدينة منكوبة مائياً◌َ

 الملك يعتز باألردنيـين جميعا ً الملك يفتتح مسجد غزة ھاشم بمنطقة عين الباشا النسور  :عنوان المرحلة المقبلة االرتقاء بالحياة السياسية إلى مستوى إنجازات األردن الحضارية الزيات  :أغلبية »اإلخوان« الحالية غير حقيقية  ..وھناك إخفاق في الجانب االقتصادي  ١٠،٨مليار دينار موجودات »المركزي« الفلسطينيون  :حديث نتنياھو عن السالم »ذر للرماد في العيون« -النظام والمعارضة يتبادالن االتھامات باستخدام أسلحة كيماوية في حلب
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 الديوان الملكي الھاشمي :مقال "ذي أتالنتك" أخرج األمور من سياقھا الصحيح النسور :عنوان المرحلة المقبلة االرتقاء بالحياة السياسية إلى مستوى اإلنجازات الحضارية القوات المسلحة تشيع الشھيدين النقيب النواصرة والرقيب أول الزواھرة تقرير :عدد مرضى الفشل الكلوي في المملكة تضاعف  ١١مرة خالل  ٢٠عاما ارتفاع درجات الحرارة اليوم المجالي :مقالة "ذي أتالنتك" جزء من حملة تستھدف األردن آل خطاب يعلن السيطرة على زحف الجراد  ٤أيار موعد إعادة االقتراع في "سادسة الكرك" محللون :االعتداء المسلح على منشأة عسكرية سابقة خطيرة الخشمان :لن يتم االستغناء عن أي موظف في شركة مياه اليرموك الملك يتفقد أحوال أسر عفيفة تقطن خيما في صافوط ١٥٠ -طبيبا يؤدون القسم

 الملك يفتتح مسجد غزة ھاشم في عين الباشا الديوان الملكي :مقال "ذي أتالنتك" أخرج األمور عن سياقھا الصحيح استشھاد ضابطين من القوات الخاصة أثناء مداھمة أمنية في معان النسور لألحزاب :ال توزير للنواب في ھذه المرحلة "رئيس األردنية" يمنع الحنيطي من التدريس في الجامعة النسور لألحزاب :ال توزير للنواب في ھذه المرحلة  ٣٠٠أردني يفقدون حياتھم سنويا بسبب الفشل الكلوي "الصناعة" مخزون المملكة من األرز "مطمئن" ويغطي احتياجاتھا لمدة  ٥٤يوما ً -المؤمنون يطالبون البابا فرنسيس بـ "ثورة" في الكنيسة
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