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أخبار الجامعة

ا الثنين

أخبار الجامعة اإللكتروني +الرأي ص+١٢ :الديار ص٥ :

٢٠١٣/٥/٢٧

اإلحتفال بانھاء متطلبات برنامج اليويبل للثقافة العامة في مدرسة اليوبيل

أنھى ) (٩٢طالب وطالبة من مدرسة اليوبيل متطلبات برنامج اليوبيل الذي يھدف إلى تھيئة الطلبة
وتنمية قدراتھم للمساھمة بفاعلية في البرامج واألنشطة المدرسية.
وأقيم بھذه المناسبة اليوم إحتفاالً بمناسبة إنھاء الطلبة متطلبات البرنامج بحضور رئيس الجامعة
األردنية الدكتور إخليف الطراونة الذي أشاد بالدور الذي تضطلع به المدرسة في إعداد البرامج
التربوية المتكاملة والھادفة إلى تطوير مھارات الطلبة وصقل مداركھم العلمية والشخصية.
وأثنى الطراونة على الجھود التي يبذلھا الكادر التعليمي في المدرسة إلعداد جيل قادر على خوض
غمار التعليم العالي ولديه مھارات اإلبداع والتفوق في المعرفة العلمية والعلوم اإلنسانية.
وأشارت مديرة المدرسة سھى جوعانه في كلمة ألقتھا بھذه المناسبة إلى فلسفة ورسالة المدرسة
الرامية إلى دعم ورعاية الطلبة المتفوقين والموھوبين الذين يمثلون ثروة وطنية حيوية للمجتمع.
وقالت أن الجانب العملي التطبيقي للمواد والمناھج المدرسية في اليوبيل أساس العملية التعليمية
والمحور الذي ينبغي عليه تعليم الطالب موضحة أن الطالب يتعلم مھارات التفكير والتحليل
واإلستنتناج من خالل قيامه بإجراء الدراسات والبحوث العلمية.
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وأضافت جوعانه أن إنجاز المشروعات والمبادرات في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واآلداب
متطلبا ً أساسيا ً لتخرج الطالب من المدرسة.
ووفقا ً – لجوعانه – فإن متطلبات اليوبيل تتضمن برامج في التربية القيادية وإتقان مھارات
اإلتصال وإدارة المشروعات والتدريب على المسؤولية اإلجتماعية بواقع ) (١٢٠ساعة عمل كحد
أدنى لخدمة المجتمع فضالً عن التدرب على مھارات البحث العلمي من خالل إنجاز مشروع
التخرج.
وعرض الطلبة المشاركون في البرنامج نماذج من البحوث والدراسات العلمية التي تم إنجازھا
إضافة إلى تقديم الطلبة  :يسرا عرفة و رناد العجارمة وصالح العاني خواطر أدبية.
وأطلع الطراونة والحضور على محتويات المعرض العلمي لمشاريع التخرج الذي أقيم بھذه
المناسبة وإشتمل على وسائل تعليمية تؤشر على مدى إھتمام المدرسة بإستثمار المصادر العلمية
المرافقة للبرامج العلمية الساعية إلى إعداد الطلبة للتعامل مع التقدم التكنولوجي العلمي والتحديات
المستقبلية.
وكرم الطراونة وسط حضور الفت لعدد من أولياء أمور الطلبة وإعضاء الھيئة التدريسية عدد من
الداعمين لبرامج اليوبيل وعدد من األساتذه المحكمين والطلبة المشاركين في البرنامج.
يشار إلى أن مدرسة اليوبيل أفتتحت خالل العام الدراسي  ١٩٩٤/١٩٩٣كأول مدرسة متخصصة
بتعليم الطلبة المتفوقين في المنطقة العربية ،وھي مدرسة ثانوية مستقله غير حكومية وغير ربحية
مختلطة.
وتقدم المدرسة برامج تعبليمية متكاملة ومتوازنة تلبي اإلحتياجات الخاصة للطلبة وتنمي قدراتھم
وإمكاناتھم في المجاالت المختلفة.
ويعكس برنامج اليوبيل للثقافة العامة الذي يخصص لطلية الصفوف الحادي عشر نقله نوعية
لإلسھام في تنمية وتطوير إستعدادات الطلبة وقدراتھم لاللتحاق في مراحل التعليم العالي بقوة وإقتدار
إضافة إلى توفير خبرة تراكمية لدى الطلبة في التعرف على وسائل وأساليب البحث العلمي الذي يقع
في صدارة إھتمامات الجامعات األردنية والعربية والعالمية.

المادة من إعداد إعالم
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أخبار الجامعة اإللكتروني

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

الملك يقلد "الحنيطي والسرطاوي" وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى

قلد جاللة الملك عبدﷲ الثاني كوكبة من ابناء األردن المتميزين اوسمةً تقديرا لجھودھم ،في الحفل
الذي أقيم بالديوان الملكي العامر بمناسبة الذكرى  ٦٧لعيد االستقالل مساء أمس السبت.
ومن الجامعة االردنية نال كل من الدكتورعبدالرحيم الحنيطي أستاذ للكيمياء الحيوية ،والدكتور
محمود السرطاوي أستاذ الفقه المقارن في الجامعة وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى.
حيث منح جاللته الدكتور الحنيطي وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى ،تقديرا لجھوده
المتميزة ولحضوره الفاعل في العمل العام ،ولعطائه األكاديمي وإسھاماته المستمرة في مسيرة التعليم
العالي ،وإنجازاته الريادية في تطوير والنھوض بمستوى الجامعات التي عمل بھا.
وتبوأ الحنيطي منصب رئيس لجامعات مؤته واألردنية والجامعة الھاشمية ،كما نشر العديد من
األبحاث العلمية في مجالت عالمية محكمة ،ويعمل حاليا أستاذ للكيمياء الحيوية في الجامعة األردنية.
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كما منح جاللته الدكتور السرطاوي وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى ،تقديرا لجھوده
المخلصة وعطائه المتميز ودوره البارز في خدمة الدين اإلسالمي الحنيف من خالل العمل
األكاديمي.
ويعمل السرطاوي أستاذا في الفقه المقارن بالجامعة األردنية منذ عام  ،١٩٩٥وله ) (٢١بحثا في
مجاالت العلوم اإلسالمية المختلفة ،إضافة الى العديد من األبحاث ،كما أنه عضو في العديد من
اللجان والھيئات ،وشارك في عدد كبير من المؤتمرات ،وأشرف على العديد من الرسائل الجامعية
وتاليا اسماء المكرمين:
الدكتور عبداالله الخطيب وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
سامح المجالي وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
االستاذ الدكتور لبيب محمد الخضرا وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
المھندس ضياء المدني وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
الصحافي محمد يوسف كعوش وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
عبدﷲ عبدالرزاق وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
ياسرة عاصم غوشة وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة االولى .
ريما توفيق يعقوب وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية.
الفنان ھشام يانس وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية.
آسيا عبدالمطلب ياغي وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية.
شكيب سلمان الشوملي وسام الحسين للعطاء المتميز من الدرجة الثانية.
سھير عايد القضاة وسام االستقالل من الدرجة الرابعة.
الھيئة االردنية الھاشمية لالغاثة وسام اإلستقالل من الدرجة الرابعة.
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أخبار الجامعة اإللكتروني +الدستور ص+١٨ :الغد ص+٨ :الديار ص٥ :

ا الثنين

٢٠١٣/٥/٢٧

االستيراد والتصدير دبلوم مھني في )اردنية العقبة(

يبدأ فرع الجامعة االردنية في العقبة مطلع العام الجامعي المقبل قبول الطلبة في برنامج الدبلوم
المھني في االستيراد والتصدير.
وأشار نائب رئيس الجامعة رئيس فرع الجامعة في العقبة الدكتور ھاني الضمور الى اھمية البرنامج
الذي يندرج ضمن اھتمامات الجامعة بتطوير البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات المجتمع األردني
والمنطقة العربية.
وأضاف الضمور خالل حديث إذاعي اجراه مدير اذاعة الجامعة األردنية محمد واصف وبث اليوم
عبر برنامج ضمة ورد الصباحي ان مدينة العقبة تحتاج الى تخصصات فريدة ومنھا برنامج
االستيراد والتصدير الذي يتضمن مساقات في النقل والشحن والتأمين.
وتابع الضمور ان من بين البرامج التي سيتم استحداثھا برنامج الدبلوم المھني في ادارة الشحن الذي
سينفذ بالتعاون مع شركة الجسر العربي وبرنامج ادارة المطارات المزمع تنفيذه مع شركة ايله.
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وزاد ان فرع الجامعة لديه النية أيضا افتتاح برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا ويستھدف
البرنامج األجانب العاملين في قطاعات مختلفة في مدينة العقبة اضافة الى برنامج تربوي لتأھيل
معلمي المدينة والمناطق المحيطة بھا.
وأكد الضمور ان ھذه البرامج موجھة لحاملي درجة البكالوريوس خصوصا العاطلين عن العمل
حيث تتيح ھذه البرامج بحسب – الضمور -ايجاد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات
الراكدة.
ولفت الضمور الى اھتمام الجامعة البالغ بالشراكة مع القطاع الخاص في المدينة النشاء مساكن
للطلبة بھدف توفير بيئة تعليمية في مناخ متميز للطلبة الراغبين بالدراسة في الفرع من محافظات
المملكة والدول العربية المحيطة بالمدينة.
وقال ان مدينة العقبة التي تشھد تحوالت ونھضة متسارعة في بنيتھا االقتصادية واالستثمارية
والسياحية والتعليمية تشكل أولوية في تطوير البرامج االستثمارية التي تقدمھا الجامعة.
ومن بين المشاريع الجاذبة لالستثمار التي تنوي الجامعة استحداثھا بالتعاون مع شركة تطوير العقبة
انشاء معرض االحياء البحرية ومشروع تربية األسماك ومشروع المحافظة على المناطق األحفورية
المتعلقة بالمرجان الذي يزخر به خليج العقبة.
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ا الثنين

الرأي ص+٤١ :الدستور ص+٧ :الغد ص+٥ :األنباط ص٩ :

٢٠١٣/٥/٢٧

الدكتوراة لـ »عدنان حمد«
حصل عدنان حمد المدير الفني للمنتخب
الوطني لكرة القدم على درجة الدكتوراة
بالتربية الرياضية من جامعة الحرة
بھولندا.
وناقش حمد امس في مقر كلية التربية
الرياضية بالجامعة االردنية رسالته التي
حملت عنوان »اعداد المنتخبات الوطنية
في ظل االحتالل  -دراسة تحليلية لواقع
اعداد المنتخب االولمبي العراقي قبل
اولمبياد اثينا .«٢٠٠٤
واشرف على الرسالة االستاذ الدكتور سامي الزھاوي ،فيما تألفت لجنة المناقشة من االستاذ الدكتور
فايز ابو عريضة ،االستاذ الدكتور وليد الرحاحلة واالستاذ الدكتور المشارك حسن السعود.
واستعرض حمد في رسالته واقع وھموم المنتخبات العراقية وتحديدا االولمبي منھا في عصر
االحتالل وما تبع ذلك من انجازات رغم ما اعترضھا من معيقات ،حيث بحثت الرسالة االسباب
والعوامل التي دفعت المنتخب االولمبي للحصول على المركز الرابع في اولمبياد اثينا رغم ما
تعرضت له الرياضة العراقية بشكل عام من تھديدات ومطبات.
واستغرقت اللجنة المشرفة اكثر من ساعتين لمناقشة الرسالة ووضعت العديد من االقتراحات التي
تعزز من قيمتھا في الوسط الرياضي وتحديدا لما تحمله من وصف تاريخي وشخصي للمعاناة التي
ظھرت في ذاك الوقت ،كما تناولت اثار االحتالل االميركي على العراقي في بث الروح القتالية
للرياضية ودفعھم لتقديم انجازات لوطنھم.
وعقب اعالن قبول الرسالة تلقى حمد التھاني من اللجنة المشرفة كما قدم شكره للمشرفين على
الرسالة ،وتمنى ان يخدم مجھوده كافة الشرائح الرياضية وان تشكل الرسالة مرجعا تاريخيا مھما لما
عانته الرياضة العراقية وما زالت تعانيه من اثار االحتالل ،واعتبرھا دليال على امكانية ان تعطي
المعيقات حافزا قويا لالعبين في بذل جھود كبيرة لتحقيق االنجازات.
واشار حمد انه ركز في رسالته على الطابع الشخصي من خالل ما عاصره ھو نفسه مع المنتخبات
العراقية ابان االحتالل ،وضرب امثلة عديدة على عالقة السياسة بالرياضة والعكس ،ووصفھا بأنھا
تحاكي قصصا من ارض الواقع.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص+٥٦ :الدستور ص+٦ :السوسنة

ا الثنين

٢٠١٣/٥/٢٧

شباب أردنيون يعرضون اختراعاتھم في المنتدى االقتصادي العالمي
في أحد أروقة المنتدى االقتصادي العالمي يعرض مجموعة من الشباب األردني الواعد مشاريع
واختراعات أنتجوھا بجھود فردية وجماعية ،ترجمة لفكرة سمو األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي
العھد بتحفيز ھذا القطاع المھم وتعزيز قدراته وإمكاناته وإبداعاته.
ويقدم ھؤالء الشباب وھم طالب من جامعات أردنية ،عروضا وشروحات للمشاركين في المنتدى
سعيا إليجاد داعمين ألفكارھم التي تشكل نواة الختراعات تخدم البشرية ،وانطالقة لمشاريع
اقتصادية.
وتتلخص أفكار الطالب التسعة في خمسة مشاريع في المجاالت الصحية والعسكرية وخدمة ذوي
االحتياجات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم .كف الكتروني يحوي أصابع تسمع األصوات،
ھو واحد من تلك المشاريع المخصصة لمساعدة الصم والبكم على التواصل مع المجتمع الخارجي
دون استخدام لغة اإلشارة.
وتعود فكرة المشروع وتنفيذه للطالبتين سھى طباخي  -ھندسة صناعية ،ونور درس  -طب أسنان
من الجامعة األردنية.
ويتمثل المشروع الثاني في أداة كشف عن أمراض الكوليسترول والسكر والبروتين للطالبات ديما
جودت وكرمل شحادة ومنى دعيس  -ھندسة طبية وحيوية  -من جامعة العلوم والتكنولوجيا.
ومشروع آخر تمثل في رجل آلي )روبوت( للحماية العسكرية نفذه الطالب مايكل فرحات من كلية
الھندسة في جامعة البلقاء التطبيقية ،ويھدف إلى كشف كامل للمباني بعد الحريق ومداھمة المناطق
المغلقة والمناطق المفتوحة.
وتتلخص فكرة عطاف البواعنه وزميلھا يزن طمليه  -برمجيات حاسوب  -من جامعة الحسين
بمشروع يمكن من استرجاع بيانات أجھزة محمولة من خالل موقع الكتروني في حال تعرضھا
للسرقة ،أو سرقة الجھاز نفسه .ويسعى الطالبان احمد أبو غنيم وسفيان عبدالجليل  -نظم المعلومات
من جامعة آل البيت  -إلى إيجاد رعاة لمشروعھم الذي يوفر للصم قاموس أشاري على الھاتف
المحمول ،يوفر الترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية.
وتحدث ھؤالء الطلبة لمندوب )بترا( عن أھمية تلك األفكار بكونھا نتاج جھد ذاتي وجماعي عملوا
عليه بھدف االبتكار واإلبداع وتقديم منتجات تخدم البشرية بسواعد أردنية.
وعبروا عن تقديرھم لفكرة سمو ولي العھد األمير الحسين بن عبدﷲ الثاني التي تدل على مدى
اھتمام ورعاية سموه لفئة الشباب ،والمستمدة من توجيھات جاللة الملك عبدﷲ الثاني إليمانه المطلق
بأن الشباب ھم أمل األمة وصناع التغيير .وأشاروا إلى أن العديد من المشاركين في المنتدى ابدوا
اھتماما بمشاريعھم ،معربين عن أملھم في أن تحظى بالدعم والرعاية لتطويرھا وتعميم الفائدة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الرأي ص / ٧ :أبواب

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

د .عبد السالم المجالي ...اتفاقية السالم لم تكن أخطر أعماله ٦ -١
ھل يمكن العثورعلى سياسي أردني واحد لديه الجرأة أو المزاج أو قدرة التح ّكم بلسانه بحيث يكتفي
بالحديث »بعيداً عن السياسة« وفي ھذا الوقت بالذات؟ نقصد في فصل »الربيع العربي » الذي أصبح
فيه كل شيء سياسة ،وسياسة تعوم في فائض الشك ونكھات الريبة ومحفزات رفع الصوت.
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة ،كان الحديث »بعيداً عن السياسة »مغريا ً وممتعا ً
للسياسيين المحترفين .فما يعرفونه ويجھله الشارع ،ھو أكثر بكثير مما يو ّدون الخوض فيه .اآلن
تغير الوضع واختلطت بعض االشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء ..حديث السياسي »بعيداً فعالً
عن السياسة« بات وكأنه تھمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبھة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا »بعيداً عن السياسة » وكانوا ممتعين في سردھم الھادئ ،اختلفت نبرة الكثيرين
منھم ھذه المرّة .حديثھم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرھا أكثر من
خمسين سنة إال أنھا تأتي موصولة بالذي نراه اآلن ويفاجئنا .
الحكي »ھذه المرة » له ميزة أخرى .فھو يكشف أن العديد من رجاالت الدولة الذين لم نكن نرى منھم
سوى صفحة التجھم واليباس ،ھم بعد التقاعد أصحاب بديھة رائقة وتسعفھم النكتة عندما تحرجھم
األسئلة.
ملك التل
على أھميتھا أو خطورتھا ،فإن اتفاقية السالم مع إسرائيل »معاھدة وادي عربة« التي أنيطت
ترتيباتھا ومفاوضاتھا بالدكتور عبد السالم المجالي ،لم تكن أكبر إنجازات الرجل ،بالمنظور الوطني
الشمولي .فالجامعة األردنية تحسب له من زاوية الرؤية والتأسيس وإنطالقة العصر الذھبي للتعليم
الجامعي في األردن .وأيضا ً موضوع الرعاية الصحية في البلد ومشروع المؤسسة العالجية كانت
رؤية ريادية مبكرة تحسب أيضا ً ألبي سامر .وكذلك أيضا ً موضوع الالمركزية التي لو كانت رأت
النور بالصيغة التي أعدھا د .المجالي ،لكانت أغنت البلد عن استنزاف نفسه بالحديث عن اإلصالح
في أوقات متأخرة ولھا تكاليفھا السياسية واالقتصادية واألمنية.
اتفاقية وادي عربة ،والتعليم الجامعي والمؤسسة العالجية والالمركزية اإلدارية السياسية ،ھي أربع
محطات عالية في تاريخ رجل دولة امتھن الطب والجيش والتعليم قبل أن يرأس الحكومة ويستقيل
منھا مرتين .وإذ تسأله اليوم كم ھو راض عن الذي تحقق من تلك المبادرات المفصلية فانه ال يخفي
حرقته :اتفاقية السالم التي يؤمن انھا أنقذت األردن من بدائل صعبة ،لم تجسد كامل طموحات الباشا
والكثيرين الذين كانوا يتصورون أو يتمنون أن يكون للسالم معنى حقيقيا ً يتحرك على األرض.
والمؤسسة العالجية جرى وأدھا في المھد وكذلك مشروع الالمركزية .أما الجامعة األردنية التي
رافق الرجل تأسيسھا وجعلھا تأخذ مكانتھا الدولية من خالل مشروع القيادة الواعدة فإنھا اليوم
ليست الجامعة األردنية التي كانت.
أبو سامر ما زال قادراً على اإلدھاش  ..كلما نزل الكرك بنھاية األسبوع يتجول وسط البلد ويده بيد أم
سامر ..وأحيانا ً يكون برفقتھما أحفادھم.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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توسعت أدبيات »الربيع العربي« باستخدام تعبير »الدولة العميقة« إشارة إلى المؤسسات الخفية
وماكنة الشد العكسي التي تعيق االصالح وھي تتوارث السلطة وتحتكرھا ..كيف اختبرت »الدولة
العميقة » خالل خدمتك الطويلة في الدولة؟
في غياب األحزاب وتداولھا للسلطة فان القيادات تأخذ مكانھا بالخبرة والكفاءة وبقدرتھا التعبير عن
نفسھا بشكل متميز ملفت .وھذا وضع سليم وھو الالزم واألمر الحيوي .أنت وما تعمل .أنا – على
سبيل المثال -لم أصبح رئيس جامعة ألنني ابن عشيرة ،وال رئيس وزراء ألني من عشيرة المجالي،
بل ألن كفاءتي وعملي وخدمتي ھي التي أتت بي وقدمتني .لذلك أجد ان التھم التي توجه أحيانا ً
بالتوارث أو بقوانين الدولة العميقة أمر غير صحيح وغير منصف.
وفي الحديث عن األھلية والكفاءة فإن رئيس الوزراء المكلّف عندما يختار أعضاء حكومته ال بد وانه
يعرفھم ويطمئن لكفاءتھم ويتوخى منھم ان يقدموا الخدمة ويتعاونوا معه .الرئيس يفترض أن يجتھد
بأن تكون حكومته شمولية من كل فئات المجتمع ،منھم من ينجح نجاحا كامال ومنھم من يفشل ،وھذا
شأن الدنيا.
واألردن يستقبل مئات اآلالف من الذين يلجأون إليه ..أال يثير ذلك في وجدان المتشككين أسئلة
جوھرية عن سر نجاح ھذا البلد الذي يتمتع اليوم بأحسن اقتصاد إقليمي إذا ما قارناه بالجوار؟
مستوى فكري عال ومستوى اقتصاد متوازن ومستوى تعليم وحرية ايجابي ..الخ!! ھذا كله ما كان
ليتحقق لو أن األمور لدينا كما يصورھا المتشائمون .كلمة السر في ھذا النجاج المضطرد واالستقرار
ھو التالحم بين القيادة والشعب ،ما جعل من ھذا الوطن أعجوبة ،القيادة تريد إصالحا مستداما متجددا
وفي ھذه المالحظات التي سمعناھا كثيرا ونسمعھا اآلن أجد نفسي بحاجة لتذكير »المتشائمين« بأن
ما حدث في األردن أمثولة في اإلنجاز سيذكر التاريخ أنھا فريدة من نوعھا .فنحن بلد إمكانياته
محدودة جداً ومع ذلك يضطلع بمھمات ومسؤوليات وطنية وقومية أكبر من طاقاته .وحتى ال أعود
للماضي البعيد والقريب فإنني أكتفي بعرض ما يحصل اآلن والناس متجاوبة .وفي المقابل الناس
لديھا مطالب وطموحات وشكاوى والقيادة متجاوبة ،الوطن تماما كجسم اإلنسان عندما يصاب بعلة
يخضع للعالج وتتجدد مسيرته .ھذا الوطن بخير ويجب المحافظة عليه ...على استقراه واستقراره
وھما أمران ھامان وأساسيان .ھذه المظلة الدستورية والمواثيق المتوارثة التي تظلنا جميعا ً يجب
المحافظة عليھا ألننا وسط زوابع وأعاصير ال يتم مواجھتھا إال بالفكر والعقل والمنطق وبالتالحم
والتماسك والتسامح.
ولماذا إذن كل ھذا الذي نسمعه من تحشيد وحساسيات تتھم مسيرة االصالح بانھا غير جادة أو
محكومة لمراكز القوى المتھمة بإعاقة التغيير في المناھج والتفكير والوجوه؟
ال يختلف اثنان في ھذا الوطن العزيز على ان االصالح جوھر االستقرار والحياة األمثل واننا نسير
فيه رغم كل الضغوطات التي تواجھنا .فكلنا مع اإلصالح في كل أشكاله ،لكننا نختلف بفھم
وتشخيص ما ھو اإلصالح .التفكير بكيفية وطريقة االصالح تختلف من شخص آلخر ،غير أنه ال
يوجد من يرفض الحرية والحياة األفضل ودعم الدولة ..الخ .كما قلت كل منا ينظر من زاويته لكننا
بالنھاية مع االصالح ،متفقون على ضرورته وأھميته.
أنتم من س ّوية رجال الدولة الذين ينأون عن أوصاف التفاؤل والتشاؤم .ومع ذلك دعنا نستخدم التعبير
الذي خرج به آخر استطالع دولي للمزاج األردني في ھذه المرحلة والذي يصفه بأنه مزاج شديد
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التشاؤم نظراً ألن أولويات المعاش االقتصادي والسياسي يبدو اآلن مغلقا ً أو محتقنا ً .فالرفع المستحق
للدعم يرھق الناس ،والثقة العامة بمؤسسات الدولة في أدنى حاالتھا .كيف يفك أبو سامر ھذه
المتشابكات الضاغطة على المزاج األردني؟
عندما تكون سقوف الطموحات واآلمال واألحالم عالية فان صاحبھا يندرج مع الرواد ،فردا كان أو
مؤسسة أو دولة .أي تراجع عن تلك المستويات يحسب كأنه خسارة .ودعيني أعطي على ذلك مثاال
من محسوس الناس :إذا كان لشخص ما قطعة أرض كانت تساوي  ١٠آالف دينار وبعد عامين أو
ثالثة أصبح ثمنھا  ٥٠ألفا فانه سيرى أن ذاك أمر طبيعي منصف .لكن إذا عادت األرض وانخفضت
إلى  ٤٠ألفا فإنه سيشعر أنه خسر في ھذه القطعة وقد يصاب باإلحباط والشكوى .لذلك أقول أن
األمور تعتمد على نوعية تطلعات الناس ومدى القدرة على تنفيذھا والثبات عليھا ،عندما ال
يستطيعون أن يوازنوا بين امكانياتھم ومطالبھم فانھم يتوسعون بالحس التظلمي الذي تتحدثين عنه
وتسجله مراكز الدراسات ..الناس مطالبھا عالية ولھا حق الطموح الواسع لكن من واجبھا ان تبذل
جھدا موازيا وان ال تعيش تحت سيف ثقافة العيب .لدينا في األردن فرص عمل كثيرة ،لكن ما زال
ھناك من ال يريد أن يعمل عامالً في محطة البنزين حتى ال يراه جاره او ابن عمه وكأنه يرتكب
اثما..علينا ان نتعلم منطق الخدمة الشريفة ونتخلص من ثقافة العيب.
كثيرون تجاوزوھا .لكن ما يدفع لھم ال يكفي عوائلھم خبزاً!
البلد تعج بالعمالة الوافدة والعديد العديد من ھؤالء الوافدين لديھم عوائل أيضا ً يصرفون عليھا
وغالبيتھم يحملون شھادات جامعية .عامل محطة الوقود الذي يحصل على األقل  ٤٠٠دينار شھريا،
فما العيب أن يحصل األردني على ھذا المبلغ؟! لماذا يبتعد الشباب عن العمل في قطاعات الزراعة
والبناء والتشييد والحرف والمھن االخرى التي تشغلھا عمالة وافدة بمئات االالف؟ وحتى ال نبتعد عن
الطريق علينا االنتباه الى ان البدايات الصحيحة وان كانت متواضعة ستؤدي في النھاية الى الھدف
المنشود .كلنا كانت بداياتنا متواضعة في مجال مھننا ومع الوقت تدرجنا ونلنا ما كنا نطمح بتحقيقه.
أذكر عندما تزوجت ،كنت مع أھلي وأعمامي نسكن في بيت واحد ..دائما لكل شيء بداية متواضعة
ثم تكبر وتتحقق أھدافنا وطموحاتنا بالتواصل واالستمرارية والمثابرة .لذلك علينا ان نكون قنوعين
راضين فاألمور ال تأتي دفعة واحدة للوصول إلى ما نريد .على شبابنا ان يدركوا ذلك بتفھم وتروي
وبالعمل الجاد ،وأرجو ان ال تقف الشھادة الجامعية في مسيرة حياة من لم يحصل عليھا رغم أھميتھا،
كما وانه من غير الممكن ان يكون كل أفراد األسرة جامعيين..ال يوجد بلد في الدنيا جميع أبنائھم
جامعيين .علما ان العديد من الذين حصلوا على شھادات جامعية يمارسون مھنا مختلفة وأبدعوا فيھا.
لذلك على شبابنا ان يعوا تماما لمستقبلھم حتى ال تصبح مطالبھم طمعا وجشعا.
استراحة
ھل وجدت يوما ً ما يدعوك لحمل المسدس ولو من باب االحتياط؟
بحياتي لم أحمل مسدسا إال يوم  ،١٩٧٠/٦/٩عندما تم خطفي .كان في المسدس رصاصتان لكنني لم
أستخدمه.
يقول معارفك :جلستك ممتعة لكنك ال تبتسم:
ھذه الصفة اشارك فيھا أخي عبد الوھاب ووصفي التل –رحمھما ﷲ -فنحن نفرق ما بين العمل
الرسمي والخاص .نجد أنفسنا بالال شعور جادين أثناء العمل الرسمي وبأخذ األمور بصورة جدية،
وخارج العمل الرسمي نحن اجتماعيون ألقصى حدود العالقة االجتماعية والودية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوسط البحرينية

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

"التربية" :طلبتنا في األردن يشاركون زمالءھم في احتفالية العشاء الدولي بالجامعه األردنية

شارك الطلبة البحرينيون الدارسون بالجامعة األردنية بالمملكة األردنية الھاشمية زمالءھم الطلبة من
الجاليات العربية واالجنبية المختلفة بالجامعة في احتفالية العشاء الدولية ،والتي نظمت برعاية رئيس
الجامعة وبمشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة ،حيث قام المشاركون بتقديم أكالت متنوعة تمثل
البلدان التي ينتمون اليھا ،كما قدم طلبة وطالبات مملكة البحرين بعض االكالت الشعبية البحرينية
المعروفة والتي نالت إعجاب الجميع.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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شؤون جامعية

الدستور ص+٦ :الغد ص٣ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

الملكة رانيا  :الرؤية الجديدة للتوظيف في العالم العربي تتطلب نھضة إقليمية من خالل االبداع
الملكة :علينا العمل بشكل أفضل ،فأطفالنا يستحقون ذلك
قالت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ ان الرؤية الجديدة للتوظيف في العالم العربي تتطلب نھضة إقليمية
بإمكاننا القيام بھا من خالل المزيد من اإلبداع واالنفتاح والمرونة والمزيد من الشراكات.
جاء ذلك خالل كلمة رئيسية لجاللتھا في جلسة نقاشية ضمن المنتدى االقتصادي العالمي في قصر
الملك حسين بن طالل للمؤتمرات في البحر الميت ،عقدت امس تحت عنوان »رؤية جديدة للتوظيف
في العالم العربي« وبحثت كيف يمكن للمنطقة العربية توفير وظائف الئقة ومنتجة في الوقت
المناسب وبطريقة مستدامة.
وقالت جاللتھا ان التعليم ورغم دوره المحوري اال انه ال يجد االھتمام الكافي في العالم العربي،
مشيرة الى انه وفي ظل ما يجري من مطالبات باالصالح نجد ان التعليم غائب عن االولويات
الوطنية.
واضافت جاللتھا ان الرؤية الجديدة للتوظيف في العالم العربي لن تتحقق من خالل اعتماد الحلول
المتباطئة أو التغيير التدريجي ،الن ذلك لم يعد متاحا ،مشيرة الى انه عند التطرق إلى موضوع
التوظيف في العالم العربي ،نجد ان الطرح لم يتغير منذ سنين واالستنتاجات ھي ذاتھا دون تقدم.
وقالت جاللتھا من اليوم ،يجب أن ال نضع المزيد من األعذار ،وعلينا العمل بشكل أفضل ،فأطفالنا
يستحقون ذلك ،وشبابنا يطالبون بذلك ،ومنطقتنا معتمدة على ذلك.
وفي حديثھا عن كيفية تحقيق النھضة ،قالت جاللتھا تبدأ النھضة ببناء روابط أقوى بين الحكومة
والقطاع الخاص ،وايجاد عالقات تفاعلية بين وزراء التعليم والعمل والمالية وبين المدراء وأصحاب
العمل ،وذلك من أجل إيجاد عالقات ملموسة بين المدارس والمھارات المكتسبة وسوق العمل.
واوضحت جاللتھا ان المدارس في العالم المثالي تقوم برفد أصحاب العمل بعقول المعة ومتحفزة
لالبداع ،بينما يقوم أصحاب العمل بالتعاون مع المدارس لتشجيع الريادة واإلبداع والذي يعود عليھم
بالفائدة بالنھاية.
واقتبست جاللتھا احد االقوال المشھورة في مجال التعليم والتي تؤكد ان«المعرفة اليوم متوفرة بشكل
كبير على االنترنت ،فأھمية ما يعرفه الشخص ال تضاھي أھمية ما يمكن أن يحققه باستخدام تلك
المعرفة «.واضافت جاللتھا إن إعداد الطلبة للمرحلة الجامعية باالعتماد على سجل عالماتھم قد يحد
من قدراتھم ،إال أن إعدادھم لبدء مرحلة اإلبداع مزودين بالعالمات والمھارات الحياتية والتجارب
المختلفة يفتح لھم فرصا ً غير محدودة للنجاح على الصعيد المھني والشخصي ،وھذا ھو األھم العداد
اشخاص يمكن توظيفھم ولھم صلة بعالم سريع الوتيرة وشديد التنافسية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واختتمت جاللتھا كلمتھا بالقول :اننا نتطلع الى عالم عربي يقوم به الرياديون بالتعليم ،والمعلمون
باإلبداع ،عالم عربي يلعب فيه األطفال في مالعب يستحقونھا ،ويحلمون بالمستقبل داخل الصفوف
المدرسية ،عالم عربي يؤسس فيه شبابنا شركاتھم الخاصة ،ويصنعون ألنفسھم فرصا ً أفضل وأكبر،
عالم عربي تشھد شوارعه وباحاته نھضة إبداعية وفكرية.
وناقشت الجلسة محاور تبلورت حول التحديات التي تواجه المنطقة لتوفير وظائف تواكب معدالت
النمو السكاني السريع للفئات الشابة التي تستعد لالنضمام إلى القوى العاملة ،وقدم المشاركون في
الجلسة وجھات نظرھم حول اطالق االبتكار المجتمعي ،واھمية اكتشاف القدرات المؤسسية التي
يمكن توجيھھا وفقا لمتطلبات السوق.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليوم مجيد جعفر إن فشل العالم العربي بتوفير فرص
عمل للشباب ال يھددنا اليوم ،بل يھدد المستقبل كذلك ،حيث نعاني من ارتفاع معدالت البطالة والنمو
االقتصادي المتباطئ.
وقال إن الشباب العربي يعاني اليوم من يأس كبير بسبب عدم مساھمته في الحياة بعد ،نتيجة عدم
توفر فرص العمل ،بعد أن رفع الربيع العربي من آمال ماليين الشباب في المنطقة ،لكن القليل قدمناه
لتحقيق طلبھم المتمثل في وظيفة بمدخول جيد تحقق لھم الكرامة.
وبين جعفر أن العالم العربي كان يحتاج لتوفير  ١٠٠مليون فرصة عمل بحلول عام  ،٢٠٢٠لكن
مضى نحو  ١٥عاما منذ اإلعالن عن ھذه الخطة عام  ،٢٠٠٠ولم يتم توفير سوى  ١٥مليون فرصة
عمل.
وأكد أھمية النمو االقتصادي في تحقيق االستقرار ،داعيا الحكومات لزيادة تركيزھا في االنفاق على
البنية التحتية.
وقال »الدول العربية تحتاج ما بين  ١٠٠-٧٥مليار دوالر لتطوير بنيتھا التحتية ،في قطاعات النقل
والطاقة واالتصاالت بمفھومھا الواسع ،وفي الجوانب المادية لقطاعي الصحة والتعليم ،ومع العلم أن
كل مليار دوالر يتم انفاقھا توفر  ١٠٠ألف فرصة عمل ،فإن انفاق  ١٠٠مليار دوالر لتطوير البنية
التحتية سيوفر  ١٠ماليين فرصة عمل«.
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيالتيتش طارق يوسف إن عقدا من السنوات مضى تمكنا خاللھا
من فھم القضايا الرئيسية لكن دون أن نتحدث عن الحلول.
وأيد يوسف اقتراح الملكة رانيا العبدﷲ بالتفكير بما وقف في طريقنا خالل ھذه الفترة للوصول إلى
اقتراح بكل ما وقف في طريقنا لحل القضايا.
ودعا إلى التح ّول من التفكير وتحليل المشاكل غلى العمل على األرض ،سيّما وأن دول المنطقة فشلت
بتحقيق طموحات الشباب العربي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ورفض يوسف القول بأن إنفاق مبلغ معين سيحل مشاكل عمل الشباب ،وقال »المشكلة تتمثل في
طريقة التفكير في المؤسسات المصرفية ،فال يمكن للمصارف التي يبلغ معدل أعمار العاملين فيھا
 ٤٢عاما في العالم العربي ،أن تقتنع بتمويل شبان في أعمار أصغر«.
من جھته ،قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك السعودية للصناعات محمد الماضي إن دول
المنطقة بما فيھا القطاع الخاص ال تنقصھا األفكار الجيدة.
وأضاف الماضي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة أيضا ،إن حكومات دول المنطقة
كانت صادقة بتعھداتھا ،لكن المشكلة كانت في غياب اآلليات الكفيلة لتحقيق ھذه الوعود.
واعتبر أن المظلة الجامعة لھذا العمل تقوم بالشراكة بين الشباب والحكومات والقطاع الخاص ،وما
وصفه بـ »البطل« لتنفيذ ھذه المعادلة ،وقال »إذا طبقنا ھذه اآللية سنحل المشاكل«.
ورأى الماضي أن المشكلة األساسية في البطالة في المنطقة تتمثل في الثقافة ،حيث أن »ھناك دول
غنية لديھا المال وعندھا بطالة ،ودول فقيرة تستورد عمالتھا من الخارج ولديھا بطالة ،المطلوب ھو
معالجة البعد االجتماعي للتوظيف ،فالناس يرغبون بوظائف معينة برواتب معينة ،وبعدھا يتم البحث
عن التمويل«.
إلى ذلك ،أكدت عضوة مجلس اإلدارة والرئيسة التنفيذية لشركة دوبونت األميركية إلين كولمان أن
ھناك تشابھا بين العوامل المؤثرة على البطالة في الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،رغم انخفاض معدالت البطالة بين أميركا وھذه الدول.
ووفقا لكولمان ،فإن معدل البطالة في الواليات المتحدة يبغ نحو  ،%٧في حين أن البطالة في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تبلغ .%١٢
وبينت أن العالم الذي ينمو فيه أطفالنا يختلف عن المناھج التي يدرسونھا ،وخصوصا العلوم ،داعيا
لتعليم األطفال المھارات األساسية في العمل الجماعي والتعاون والتفاوض والعمل في بيئات ثقافية
متعددة.
وأكدت كولمان أن زيادة االنفاق على األبحاث محرك للنمو االقتصادي واألعمال والتشغيل ،كما
ينعكس على األنظمة التعليمية والتطوير المستدام للوظائف.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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New Vision for Arab Employment Requires Regional Renaissance
DEAD SEA, Jordan – A new vision for Arab employment requires a
“regional renaissance”, H.M. Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite
Kingdom of Jordan told participants at the World Economic Forum on the
Middle East and North Africa. With the worst unemployment rate in the
world among youth – 28.3% – the region needs a “new revolution every day,
a revolution of ideas and innovation,” she said.
The Arab Spring raised the hopes of millions of young people across the
region, but since then little has been done to address their single most
important demand: a well-paying job that restores dignity. “What was a
chronic problem has become an acute crisis,” warned Majid Jafar, Chief
Executive Officer, Crescent Petroleum, United Arab Emirates; Global
Agenda Council on Youth Unemployment. “We’ve spent all of our time
looking at the consequences of the so-called Arab Spring, but have done
nothing about the causes. Failure to employ our youth now is about low
growth today, but it threatens our tomorrow,” he added.
Low growth, clogged labour markets and a mismatch between education and
work are deep-rooted issues that plague every MENA country’s economy
and continue to threaten the stability of the region. “Governments looking
for quick wins should be looking to public-private partnerships that include
young people,” said Mohammed H. Al Mady, Vice-Chairman and Chief
Executive Officer, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi
Arabia. Such partnerships can spark entrepreneurship and create jobs.
Rather than wait for governments or the private sector to act, Tarik M.
Yousef, Chief Executive Officer, Silatech, Qatar; Global Agenda Council on
the Arab World, called for “incrementalism” to create economic
opportunities for young people. “We need to get traction on the ground with
solutions that can bring about change, innovation and actual results.
Incrementalism built around partnerships [can] focus on specific, micro
approaches to [solve] these problems.”
Unemployment numbers in the United States are lower than those in the
MENA region, but the factors underlying them are similar, said Ellen
Kullman, Chair of the Board and Chief Executive Officer, DuPont, USA.
“The world our children are growing up in is different from the curriculum
they are getting, particularly in science.” Kullman also recommended that
children start learning “soft skills” at age 14, including teamwork,
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collaboration, negotiation and how to work in multicultural environments.
More than 900 participants from over 50 countries are taking part in the
World Economic Forum on the Middle East and North Africa. The three-day
meeting, convening under the theme Advancing Conditions for Growth and
Resilience, is focusing on shaping the region’s economic, social and
governance systems of the future.
The Co-Chairs of the meeting are Mohammed H. Al Mady, Vice-Chairman
and Chief Executive Officer, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC),
Saudi Arabia; Samer S. Khoury, President Engineering and Construction,
Consolidated Contractors Company (CCC), Greece; Ibrahim S. Dabdoub,
Group Chief Executive Officer, National Bank of Kuwait, Kuwait; Jin-Yong
Cai, Executive Vice-President and Chief Executive Officer, International
Finance Corporation (IFC), Washington DC; Martin Senn, Group Chief
Executive Officer Zurich Insurance Group, Switzerland; and Mina Al
Oraibi, Assistant Editor-in-Chief, Asharq Al-Awsat Newspaper, United
Kingdom.
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الرأي ص+٦ :الدستور ص١٣ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

د.ابوعبيد رئيسا للجامعة االلمانية – االردنية
قرر مجلس التعليم العالي التنسيب بتعيين األستاذ الدكتور نظير نايف ابو عبيد رئيسا ً للجامعة
االلمانية  -االردنية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على
القرار..
جاء ذلك خالل اجتماع للمجلس اليوم االحد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
امين محمود ،واستناداً إلى المادة )/٦أ (٦/من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم )(٢٣
لسنة ٢٠٠٩وتعديالته وإلى المادة )/١٢ب( من قانون الجامعات األردنية رقم ) (٢٠لسنة ٢٠٠٩
وتعديالته.
وكان الدكتور ابو عبيد قد شغل منصب نائب رئيس الجامعة االلمانية  -االردنية ،وعميدا لكلية
ھندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية ،وعضو ھيئة تدريس فيھا.
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الرأي ص٨ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

التكريم الملكي لذوي اإلعاقة حافز إلطالق طاقاتھم وإبداعاتھم
جسد جاللة الملك عبد ﷲ الثاني دعمه المتواصل لألشخاص ذوي االعاقة والعاملين معھم بإطالقه
العديد من المكارم الملكية الرامية الى النھوض بمستوى الخدمات المقدمة لھم وفتح آفاق جديدة امامھم
تستجيب لحاجاتھم الراھنة والمستقبلية في شتى مجاالت الحياة.
وشكل تكريم جاللته يوم امس لعدد من االشخاص ذوي االعاقة والعاملين معھم بمناسبة عيد
االستقالل ،دافعا جديدا وحافزا قويا امامھم إلطالق طاقاتھم وقدراتھم وتحفيزھم على االبداع والتميز
ليكونوا شركاء حقيقيين في عملية التنمية المستدامة.
واكد عدد من المكرمين لوكالة االنباء االردنية )بترا( ان التكريم الملكي يعبر عن مكنون القيادة
الھاشمية الحكيمة التي ميزتھا انسانية فريدة وابوة حانية قل نظيرھا حتى اصبح جاللة الملك ابا واخا
لكل اردني واردنية على امتداد بقاع ھذا الوطن العزيز.
وقالت احدى المكرمات الناشطة بالعمل التطوعي في مجال خدمة االشخاص ذوي االعاقة وحقوق
اإلنسان ريما ايوب زريقات ،إن ھذا التكريم الملكي ھو تأكيد من جاللته ألھمية خدمة المجتمع المدني
بمختلف شرائحه والتخفيف من معاناة االمھات والتوعية بأھمية تقبل اآلخر والتدخل المبكر النوعي
والكمي والتعامل مع االعاقة بمنحى حقوقي وليس رعائيا.
واضافت ،إن حضارات االمم الحية تقاس بما تقدمه الشعوب ألطفالھا ومجتمعاتھا المحلية ،فجاء
تأسيس جمعية اھالي واصدقاء االشخاص المعوقين التي ترأسھا بمشاركة ومساعدة اعضاء ھيئتھا
االدارية وعطاء وجھد الكادر العامل لتجسيد ھذا المفھوم وترجمته على ارض الواقع.
واشارت الى إن ھذا التكريم لم يكن ممكنا لوال مساعدة ودعم عائلتھا التي وفرت لھا جميع السبل
الالزمة لذلك الى جانب تجربتھا الشخصية مع احدى بناتھا والتي ساھمت في اطالق طاقاتھا تجاه
المشاركة في جميع االنشطة والفعاليات المخصصة لخدمة االشخاص ذوي االعاقة ومساعدتھم على
االندماج في المجتمع بشكل كامل.
وقال رئيس جمعية رعاية الطفل في البادية الشمالية  -محافظة المفرق فارع المساعيد إن تكريم جاللة
الملك له ھو تكريم للجمعية وتقدير لدورھا وجھدھا الذي تبذله عبر نشاطاتھا الرامية الى مساعدة
االشخاص ذوي االعاقة على االندماج الكامل في المجتمع وتخطي العقبات التي تواجھھم وضمان
حقوقھم التعليمية والصحية واالجتماعية باعتبارھم مكونا اساسيا من مكونات المجتمع ورافدا فاعال
لالقتصاد الوطني.
واضاف "إن ھذا التكريم الذي جاء في يوم ليس كسائر االيام يوم االحتفال بعيد االستقالل يبعث على
الفخر واالعتزاز واالنتماء للوطن وقيادته الھاشمية الحكيمة التي استشعرت ھموم المواطنين لتشكل
لنا دافعا لتحقيق المزيد من االنجازات واستكمال مسيرة الجمعية في البادية الشمالية على الرغم من
قلة الموارد وشح االمكانيات.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وقال إن الجمعية التي تأسست عام ٢٠٠٠تھدف الى كفالة ورعاية االيتام البالغ وعددھم في
الجمعية ٩٨٠يتيما واالشخاص ذوي االعاقة وعددھم ٧٢شخصا من ذوي االعاقة العقلية والسمعية
والبصرية وتقديم المساعدات العينية والنقدية للفئات المستھدفة واقامة وعقد برامج التوعية والتثقيف
والتمكين الى جانب انشاء مشاريع انتاجية توفر لھم العيش الكريم.
وقالت احدى المكرمات رئيس جمعية "انا انسان لحقوق المعاقين" اسيا ياغي إن ھذه اللفتة الملكية
السامية من جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ستشكل نبراسا وھاديا لنا إلكمال مسيرة العطاء في الدفاع عن
حقوق االشخاص ذوي االعاقة وتشغيلھم وتدريبھم وتمكينھم وتعليمھم ليكونوا افراد فاعلين في
مجتمعاتھم.
واضافت ياغي التي تعاني من اعاقة حركية اجرت لھا ٣٨عملية جراحية ،انھا استثمرت طاقاتھا
لخدمة بلدھا واستعانت بجميع وسائل االعالم لتسلط الضوء على قضايا ذوي االعاقة ودمجھم في
المجتمع بالتعاون مع المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين الذي يرأسه سمو االمير رعد بن
زيد ،وصوال الى تغيير النظرة المجتمعية لذوي االعاقة من اطار الرعاية والشفقة وجعل خدمتھم
والنھوض بمستوى الخدمات المقدمة لھم حقا اصيال كفلته القوانين واالنظمة واالعراف المتبعة.
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الغد ص٨ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة فيالدلفيا
أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة فيالدلفيا الدكتور مصطفى الجالبنة أمس ،نتائج انتخابات مجلس
طلبة جامعة فيالدلفيا التي جرت مؤخرا.
وبين الجالبنة أن من تقدموا بطلبات ترشيح لعضوية المجلس للعام الدراسي  ٢٠١٣ – ٢٠١٢بلغ ٦٤
تنافسوا على  ٣٤مقعداً.
وأضاف إن االقتراع تم بيسر وسھولة نتيجة اإلعداد المسبق والتعاون بين كوادر الجامعة ،وجرت
االنتخابات بحيادية مطلقة من إدارة الجامعة ،وانحصر دورھا فقط بالتنظيم ،وتمت بھدوء وسالسة
وروح رياضية عالية لدى الطلبة المرشحين والمقترعين ممن تسابقوا لإلدالء بأصواتھم.
وجاءت النتائج على النحو التالي :عمر عياش ،أحمد الحسون /اللغة اإلنجليزية .أحمد الشريف/
دراسات التنمية ،أحمد أبو عبيد /التصميم الجرافيكي ،نورھان القيسي /التصميم الداخلي ،اسحاق
أشھب /ھندسة الجينات ،أسامة المومني /الرياضيات ،محمد سعادة /المحاسبة ،مھند الخوالدة/
المحاسبة .فادي الدين الباشا /المحاسبة .عمر مجدالوي /المحاسبة .طارق عبد الوھاب /العلوم المالية
والمصرفية .باسل عوكل /إدارة األعمال .وليد أبو شومر /التسويق .محمد الخطيب /إدارة نظم
وشبكات .سمير أبو شريف /إدارة المستشفيات .عمر سمرين /اإلدارة الفندقية .خالد أبو الحال/
الحقوق .محمد سعدون /الصيدلة .نواف الھندي /الصيدلة .محمد حمزة /الصيدلة .محمد عودة /ھندسة
كھربائية .معن صالح /ھندسة ميكانيك .معتز القيمري /ھندسة حاسوب .عبد ﷲ أبو عبده /ھندسة
ميكاترونكس .عالء الدين العبد العزيز /ھندسة اتصاالت .فيصل أبو كويك /ھندسة معمارية .عبد
الرحمن أبو صليح /ھندسة مدنية .محمد أبو عايشة /ھندسة مدنية .عبد ﷲ الحاج حسن /ھندسة
برمجيات .عالء خليف /نظم معلومات إدارية .عبد الرحمن الجمل /علم الحاسوب .محمد برية /أنظمة
المعلومات الحاسوبية .سعد التميمي /تمريض.
وأبدى رئيس الجامعة الدكتور مروان كمال؛ ارتياحه حيال عملية سير االنتخابات ،مشيدا بعمادة
شؤون الطلبة بالتعاون مع عمادات الجامعة في ھذه التجربة ،التي اعتبرھا حجر أساس لتدريب
الطلبة على ممارسة حقھم الديموقراطي الختيارھم رئيسا يمثلھم في مجلس الطلبة والمجالس
األخرى.
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الغـــد ص١٢ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

 % ٨٥من طلبة جامعة الحسين يستأنفون الدراسة وسط حضور أمني كثيف
استأنفت جامعة الحسين بن طالل دوامھا أمس ،بعد تعليقه قرابة  ٣أسابيع ،إثر ما شھدته من أحداث
دامية ،وسط انتشار أمني في محيطھا وتفتيش إلكتروني دقيق للطلبة ومنع دخول جميع المركبات الى
حرمھا.
وفيما أعربت غالبية الطلبة عن الفرحة بالعودة الى المقاعد الدراسية ،امتنع آخرون عن الحضور
خوفا من حدوث أية تطورات ،في الوقت الذي أصر ذوو طلبة على حضورھم مع أبنائھم الى
الجامعة.
ورغم عدم حدوث أية أحداث ،بيد ان أجواء القلق والتوتر بدت واضحة ،مع مالحظة انتشار واسع
لعناصر من األمن بزيھم المدني داخل وخارج الحرم الجامعي ،وفق عدد من الطلبة.
وأشار شھود عيان الى تواجد كثيف للدوريات األمنية على نقاط متعددة في المحافظة ،وخاصة على
الطرق المؤدية الى الجامعة ،حيث أقيمت نقاط تفتيش أمنية على طريق أذرح الواصل للجامعة من
عدة جھات كما تواجد األمن الجامعي بكثافة على البوابات الرئيسية.
وقالت إحدى الطالبات والتي فضلت عدم نشر اسمھا" ،إنھا تشعر بالتوجس من عودتھا الى الجامعة
بعد أن تعرضت لتجربة مريرة أثناء وقوع المشاجرة ،حيث حوصرت ھي وبعض زميالتھا في
إحدى قاعات التدريس في مبنى الجامعة بعد سماعھا إطالق العيارات النارية واستنشاقھا للغاز
المسيل للدموع" ،إال أنھا أعربت عن سرورھا بالعودة الى الدراسة ،قائلة "إن ذلك سيساعدھا على
التوقف عن التفكير في المأساة التي ھزت المجتمع األردني بأكمله" ،الفتة الى افتخارھا بأن الشيء
المفضل بالنسبة لھا ھي دراستھا في ھذه الجامعة".
الى ذلك ،أكد رئيس الجامعة الدكتور طه العبادي أن أكثر من  ٦آالف طالب وطالبة عادوا الى مقاعد
الدراسة من أصل  ٨آالف أي بنسبة  % ٨٥وأعضاء الھيئتين التدريسية واإلدارية.
وأشار العبادي الى أن الجامعة اتخذت كافة اإلجراءات الكفيلة بعودة الحياة الى طبيعتھا داخل الحرم
الجامعي ،حيث تم تركيب أربع بوابات إلكترونية موزعة على مداخل بوابات الطلبة كإجراء أمني
يحول دون دخول من ليس له عالقة بالجامعة ومنع دخول أي شيء قد يشكل خطرا على سالمة
الطلبة وأمنھم.
وقال إن إدارة الجامعة اتخذت أيضا ترتيبات أمنية من قبل األمن الجامعي ،وتم تشكيل لجان مساندة
من الھيئة التدريسية واإلدارية ،الفتا الى أن الجامعة وبالتنسيق والتعاون مع األجھزة األمنية
المختصة وضعت نقاطا أمنية على بوابات الجامعة الخارجية ،وذلك من أجل توفير بيئة آمنة داخل
الحرم الجامعي وعلى بواباتھا الخارجية ،مشددا على أن تلك االجراءات جاءت لضمان سير العملية
األكاديمية والتعليمية في الجامعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ودعا العبادي الطلبة الى ضرورة االھتمام بدراستھم وااللتزام بالقوانين واألنظمة الجامعية واالبتعاد
عن النعرات العشائرية التي تكون سببا في خلق االحداث والمشاجرات.
وأضاف أن الجامعة ومنذ نشأتھا عكست صورة ناصعة البياض عن الروابط القوية واألسرية التي
تربط طلبة الجامعة ببعضھم بعضا وأسرتھم التدريسية ،ما يحتم علينا جميعا أن نعطي ھذه الجامعة
حقھا باحترامنا ألنظمتھا وتعليماتھا واسمھا العظيم الذي تحمله والخالد في ذاكرتنا جميعا.
وعلقت بعض الفاعليات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة معان يافطات داخل الحرم
الجامعي تدعو الطلبة الى الوئام واإلخاء والتسامح ونبذ العنف ،وتأتي تلك المبادرات في سياق نشر
الوعي بين الطلبة وحثھم على االنخراط بكل ما فيه خير للوطن والمجتمع .الى ذلك ،شھدت أسواق
المدينة انتعاشا وحركة دؤوبة ونشاطا ملحوظا في أول يوم دوام شھدته الجامعة ،أنھى حالة الركود
والكساد في أسواقھا والذي ألقت أحداث وتداعيات مشاجرة "جامعة الحسين" بظاللھا السلبية عليه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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األنباط ص٧ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

أبوغزالة يحاضر عن التعليم اإللكتروني
بين رئيس جامعة طالل ابو غزالة الدكتور طالل أبوغزاله أھمية التعليم العالي وجودته في نشر
المعرفة وتطوير اإلبداع.
وقال في محاضرة القاھا أمس االحد بكلية القدس ان "تسونامي" تقنية المعلومات واالتصاالت يھدد
نظام التعليم في جميع دول العالم ،مشيرا الى توجھھا نحو التعليم اإللكتروني.
واشار ابو غزالة في المحاضرة التي حضرھا حشد من الطلبة إلى أن الدول لن تعترف قريبا ً اال
بالتعليم الرقمي مؤ ّكداً أن تقنية المعلومات ھي الثورة األكبر ،والمستقبل ھو لصنع المعرفة كطريق
الثروة وتقدم البشرية.
وقال " :ال نريد التعلم للجميع بل التعليم لدى المؤسسات المعترف بھا دوليا ً ،مشيرا الى سعي الجامعة
الى تحقيق الديمقراطية في حق التعلم المعترف به دوليا".
وتابع ان مبادرة الجامعة جاءت لالنتصار على "تسونامي" المعرفة باحتوائه ولتحقيق فرص التعليم
الرقمي لكل انسان في الدنيا لدى الجامعات المعترف بھا دوليا ً.
وأكد ابو غزالة أن الجامعة ليست لديھا أية برامج أكاديمية أو غير أكاديمية خاصة بھا بل ھي بوابة
كل مواطن في العالم إلى مؤسسات التعليم األرقى في العالم.
وأوضح أن "برامج الجامعة التي توصلھا إلى الطلبة في العالم تشمل الشھادات األكاديمية والمھنية
واللغات وبناء القدرات في األجھزة الحكومية وفي القطاع الخاص .ولذلك وقعنا شراكات عديدة مع
مؤسسات التعليم العالمية المرموقة والرائدة في العالم".
ودعا الطلبة إلى االستمرار في التعلم قائالً" :إن النجاحات ليست نھائية والفشل ليس نھاية ،النجاح
والفشل ھما جسر بين بعضھما مبينا ان الفشل فرصة إلعادة الكرة بطريقة أفضل لتحقيق النجاح".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ا الثنين

العرب اليوم ص٨ :
٢ ١٣ ٢٧

وفاة طالب أردني في اوكرانيا ..
انتقل إلى رحمة ﷲ تعالى ظھر الثالثاء طالب أردني يدرس الطب في اوكرانيا  /سنة سادسة وھو
الشاب ثائر عبد الوھاب الضالعين الجوازنة من مدينة الكرك ويبلغ من العمر  ٢٥عاما .
وقال المستشار الثقافي األردني في العاصمة االوكرانية كييف ياسر المومني أن المرحوم اصيب
بسعال شديد ادخل على إثره الى المستشفى الجمعة الماضية  ،مبينا ان حالته الصحية ساءت بعد ذلك
وتضاعف المرض حتى وصل إلى رئتيه وتوفي ظھر الثالثاء.
وبين المومني عبر اتصال ھاتفي من كييف ان المصادر الطبية لم تؤكد ما اذا كان سبب الوفاة جراء
اصابته بمرض انفلونزا الخنازير أو بأي نوع آخر من االنلفونزا .
واوضح ان القنصلية بدأت باجراء الالزم مع المعنيين ھناك حيث اتصلت مع القنصل الفخري في
اوكرانيا محمد أبو راجوح والقائم باعمال السفارة االردنية في موسكو حسن الصرايرة واتصال اخر
مع وزارة التعليم العالي في االردن البالغھم بوفاة الشاب.
واضاف  :تم تكليف الدكتور شاكر الطراونة والمھندس راقي الرواشدة بمتابعة االجراءات الالزمة
للحصول على الموافقات الالزمة لنقل الجثمان .
ولفت إلى أن القنصلية تتابع أوال باول وانھا لم تسمح بتشريح الجثمان إال بعد الحصول على موافقة
ذوي الفقيد  ،ولفت الى ان القنصلية تتنظر كتاب رسمي الجراء نقل الجثمان الى عمان  ،ويعتقد أن
الكتاب سيصل صباح االربعاء ليصار الى نقل جثمان الشاب الفقيد الخميس  ،كما نقل المومني
التعازي باسمه والطلبة االردنيين في اوكرانيا الى ذوي الفقيد .
من جھته قال النائب علي الضالعين ابن عم الفقيد أن ثائر ادخل المستشفى بعد أن كان يعاني من
التھاب رئوي حاد تبعه نزيف وفق ما أكد له أحد األطباء في اوكرانيا  ،فيما نقل طلبةٌ من زمالء
المرحوم أن الوفاة سببھا اصابته بمرض انفلونزا الخنازير  ،مؤكدا الضالعين أن السلطات
االوكرانية لم تعلن بعد النتائج الرسمية ألسباب الوفاة  ،واشار النائب إلى أن جثمان الفقيد سيصل
خالل اليومين القادمين على متن الملكية األردنية  ،فيما يوارى الثرى في بلدة جوزة  /لواء عي.
الدكتور شكيب سميح الجوازنه من الكرك كان على اتصال مع الفقيد قبل ساعتين من وفاته وقد كتب
تعليقا مؤثرا على "عمون" بعد وفاته نعى صديقه فقال " االخ الراحل لك منا الدعوات الصادقه
بالشھاده  ..لك منا كل ذكرى جميله وتقدير  ..نعم لم يكن بين االتصال والوفاة سوى ساعتين  ،ولكن
قضاء ﷲ لم يمنحنا اللقاء من جديد  ،وقد كنت ستنضم الينا في الصيف طبيبا جديدا".

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأضاف  :لقد اوصيتني ان ال ابلغ اھلك بمرضك ووعدتك ان ال اخبرھم انك ترقد على سرير الموت
 ،كنت اراھا سحابة صيف وتزول  ،وختم د .جوزانة تعليقه الذي يحمل الرقم ) " (٥٢ما في القلب ال
تسعه السطور وال الدھور  ،اخــــــــــــــــــــــــي انا وانا اليه راجعون ".
يشار الى ان وزارة الخارجية األردنية بذلت جھودا لتسھيل عملية نقل الجثمان وقد اجرى مركز
الخارجية اتصاالت عديدة مع السفارة في كييف لتأمين عملية نقل المتوفى ثائر.
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مقاالت

العرب اليوم ص١٠ :

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

الجامعات في مادبا »غيوم حبيسة«
د .نزار قبيالت
ثمة جامعتان في مدينة مادبا ،األولى تتوسد المدخل الشمالي للمدينة وفي منطقة المشقر تحديدا ،وھي
الجامعة األلمانية األردنية ،أما الثانية فھي الجامعة األمريكية مادبا وتقع إلى جنوب القصبة ،حيث ال
تبعد عن الخط الرئيس كثيرا فھي مجال رؤى العين؛ ويقال – وﷲ وحده يعلم -إن جامعة أخرى
يجري التخطيط إلنشائھا في منطقة لواء ذيبان ،ويقال وعلمھا عند ﷲ أيضا إن الجامعة ستكون
جامعة أردنية – صينية ،والالفت بداية في تسمية ھذه الجامعات ھو بروز اسم الدولة التي قدمت
الدعم إلقامة الجامعات المذكورة ،وھي تبعا لذلك جامعات تدرس تخصصات حديثة بتمويل أجنبي؛
كأن تكون تخصصات مھنية أو علوم تطبيقية قلما ما يكون الملتحقون فيھا من أبناء المحافظة أو
اللواء ،وبالمقارنة مع الجامعات األخرى والتي كانت الغاية التنموية منھا النھوض بالمناطق واألقاليم
التي تدفع ضريبة البعد عن عمان ھي استنھاض الحركة العلمية والتجارية والسياحية في تلك
المناطق ،نجد أن ھذه الجامعات لم تقدم البتة الغرض المرصود لھا في مادبا ،فھي بداية ال تقوم
بدورھا المتمثل بخدمة المجتمع المحلي والتأثير فيه ،بل وتكاد تكون ھذه الجامعات مغلقة على نفسھا
ومحصنة من أن تندمج بالسياق االجتماعي في محافظة مادبا ،فما زال جل طلبة اللواء يذھبون
لدراسة تخصصات في حقول العلوم اإلنسانية في الجامعات الخاصة ذات الرسوم المرتفعة والمنتشرة
كالسراب على جنبات طريق المطار أو يقومون بااللتحاق بنظام الدراسة الموازي في الجامعات
الحكومية ،وھو نظام قبول مكلف شرعنته الجامعات الحكومية ابتدا ًء بجامعة اليرموك وحتى جامعة
الحسين في أقصى جنوب الوطن.
فقد أتت ھذه الجامعات المادباوية بأقسام أكاديمية وتخصصات تتطلب معدالت قبول مرتفعة ال
يحصّلھا طلبة توصف معظم مدارسھم بمدارس األقل حظا ،فلماذا إذا يسجل على محافظة مادبا
احتضانھا لھذا العدد من الجامعات التي لم تستوعب بَعد حملة الشھادات العليا من أبناء المحافظة
الزاخرة بھم ،فأعداد حاملي الشھادات العليا في مادبا كثر ،والجامعات المذكورة آنفا ترفض احتواءھم
وتعيينھم في كوادرھا التدريسية ،والقصص في ھذا الشأن عديدة .فقد اشترطت ھذه الجامعات شروطا
تعجيزية أمام المتقدمين من أبناء اللواء الطامحين في التعيين ،بل إنھا سدت الباب أمامھم واكتفت
بطواقم تدريسية جيء ببعضھا من دول أجنبية ،وينسحب األمر كذلك على التعيين في الكادر
اإلداري ،فقد اقتصر التعيين على الحراس والمراسلين من أبناء مادبا ال غير ،وبالكاد تجد موظفا من
أبناء المحافظة والذي يكون عادة حامال لشھادة اختصاص نادرة لم يعثر على حاملھا بسھولة ،في
حين تضع جامعات المحافظات األخرى خمس درجات في جدول المفاضلة الخاص بالتعيين
للمتقدمين من أبناء المحافظة.
فما زال الطلبة من محافظة مادبا في الجامعات األردنية يعانون األمرين؛ كلفة المواصالت والغربة
في جامعات ال تقدم خدماتھا بالتساوي .بقي أن أقول إن الجامعات المزعومة في مادبا أطلت كغيوم
الصيف الحبيسة ،وعلى جفاف وعطش أبناء المحافظة من دون أن تب ّل ريقھم أو تسد فاقتھم.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إعالنات

الرأي ص+٥٢ :الغد ص٢٥ :

ا الثنين

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٧

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ا الثنين

الرأي ص٣٧ :

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٥/٢٧

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
جريدة الدستور

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

اإلثنين ٢٠١٣/٥/٢٧
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا في المناطق المنخفض ة
واالغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغب ار
في جنوب وشرق المملكة.
الثالثاء ٢٠١٣/٥/٢٨
يبقى الجو ربيعيا دافئا ومشمسا بشكل عام فوق المناطق الجبلي ة وح ارا نس بيا ف ي المن اطق المنخفض ة
واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربي ة نش طة الس رعة مثي رة للغب ار ف ي جن وب
وشرق المملكة.
األربعاء ٢٠١٣/٥/٢٩
يكون الجو ربيعيا دافئا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلية وحارا نسبيا الى حار ف ي المن اطق المنخفض ة
واألغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
الخميس ٢٠١٣/٥/٣٠
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويك ون الج و ح ارا نس بيا وغائم ا جزئي ا ف وق المرتفع ات،
وحارا في المناطق المنخفضة واألغوار والبح ر المي ت وخل يج العقب ة ،وتك ون الري اح جنوبي ة غربي ة
معتدلة السرعة.
الجمعة ٢٠١٣/٥/٣١
يطرأ انخفاض على درجات الح رارة ويك ون الج و ربيعي ا دافئ ا ومشمس ا بش كل ع ام ف وق المرتفع ات
الجبلية وحارا نسبيا الى حار في المناطق المنخفض ة واالغ وار والبح ر المي ت وخل يج العقب ة ،وتظھ ر
بعض السحب المتفرقة والعالية ،وتكون الرياح غربية معتدل ة الس رعة تنش ط احيان ا مثي رة للغب ار ف ي
جنوب وشرق المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الوفيات

جريدة الرأي

٢٠١٣/٥/٢٧

ا الثنين

 الحاج صبحي ياسين احمد صالح – ام السماق نعيمة خليفة عودة الزعبي – وادي السير جوزفين فھمي ابراھيم مقار  -الصويفية الحاجة خديجة احمد محمد  -دابوق ھبة محمد عبدالرحمن الوشاح – تالع العلي سميرة محمد عايش مصطفى – حي نزال عيسى عبدﷲ سعد النبر – الدوار الثامن / الحاجة يسرى محمد مناور الھزايمة – الزرقاء الجديدة محمد مصطفى زكي دحدح – ماركا الشمالية عيسى ھالل سليم الغويري – بلدة بيرين الحاج محمد مسفوه جدعان الجعافرة – بلدة شقيرا جواھر عبدﷲ المن ّور ابوھزيم  -السلط الحاج محمد عبد الرحيم محمد الغزالن – بلدة حوارة حنان عمر سعيد جنكات – جبل الزھور الحاجة فضية عبدﷲ المفلح ابورمان  -السلط الحاج فؤاد صادق صالح العقرباوي – ماركا الشمالية محمود امين حمدان ابودياك  -الزرقاء المھندس سمير احمد محمد حسن سيف – ماركا الشمالية -الحاجة شمسية يوسف عقلة الصرايرة – الزرقاء الجديدة

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

33

زوايا الصحف

عين الرأي

ا الثنين

•
•

•

•

٢٠١٣/٥/٢٧

الدبلوماسي سامي عاصم غوشة يغادر السبت المقبل إلى المنامة لممارسة مھام ه ف ي
السفارة األردنية بالبحرين .
وف د ني ابي يق وم حالي ا ً بزي ارة ال ى الس لطة الوطني ة الفلس طينية برئاس ة النائ ب س مير
العرابي وعضوية النواب احم د الھميس ات ومفل ح الخزاعل ة ويوس ف ھوي دي وامج د
مسلماني وقص ي الدميس ي ..الزي ارة ج اءت بن ا ًء عل ى دع وة م ن المجل س التش ريعي
الفلسطيني حيث يج ري الوف د لق اءات م ع مس ؤولين أبرزھ ا لق اء ال رئيس الفلس طيني
محمود عباس
النائ ب م د ﷲ الطراون ة دع ا خ الل اجتم اع عق د أم س ف ي مدين ة الحس ين الرياض ية
للشباب رئيس الوزراء األسبق فيصل الفايز إلى ترأس اللجنة التأسيسية والتحض يرية
لمبادرة »أم حماط« لصياغة ميث اق ش رف لنب ذ العن ف المجتمع ي والج امعي ..الف ايز
طل ب ان يرأس ھا النائ ب ع اطف الطراون ة مؤك دا دعم ه الكام ل لھ ذه المب ادرة دون
ترأس اللجنة
اتح اد الجمعي ات الخيري ة ف ي محافظ ة البلق اء ح ل اث ر اس تقالة رئيس ه محم د أم ين
الكيالن ي ألس باب ص حية .ويتوق ع ان تش كل وزي رة التنمي ة االجتماعي ة لجن ة مؤقت ة
إلدارة االتحاد الذي يضم  ١٠٦جمعيات لحين إجراء االنتخابات.
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صنارة الدستور

االثنين

•
•
•
•
•
•

٢٠١٣/٥/٢٧

وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور
حازم الناصر بتعيين امين عام الجمعية العربية لمرافق المياه )اكوا( المھندس
خلدون الخشمان عضوا في المجلس االستشاري للسياسات المائية.
خالف قانوني ظھر مؤخرا بين لجنة التخطيط في وزارة التنمية االجتماعية
والمفتشين لمطالبتھم بانشاء ادارة متخصصة بالرقابة والتفتيش واصرار اللجنة
على تسميتھا مديرية كباقي المديريات في الوزارة.
يعقد المسؤولون عن مھرجان جرش مؤتمرا صحفيا الساعة الثانية عشرة من
صباح يوم بعد غد االربعاء في فندق ريجنسي.
مجموعة المرشدين العرب تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة تنظيمھا وإطالقھا قمة
االندماج العاشرة  » ٢٠١٣وذلك في تمام الساعة  ١١من صباح اليوم االثنين
في فندق الفور سيزنز.
ابلغ رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري »صنارة
الدستور« ان حجم الصادرات الزراعية االردنية الى دول الخليج العربي قد
ارتفع الى نحو  ١٠٠براد يوميا.
قال مدير اتحاد المزارعين المھندس محمود العوران لـ«صنارة الدستور« ان
طريق درعا الدولي الذي يربط االردن بالعاصمة السورية »دمشق« قد بدأ
يعمل بصورة اعتيادية بعد عودة االستقرار له وان ارساليات من الفواكه
السورية تدفقت الى الدول العربية عبر االراضي االردنية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 80بالمئة من القصير تحت سيطرة القوات السورية وحزب ﷲالملك :بناء مستقبل قوي ومستقر الھدف األساسي للشرق األوسطالنسور :لن ننسى موضوع األسرى ونقل المعتقلين من العراق وشيكالمومني :ال مشاركة إسرائيلية في »األسد المتأھب»أبوشھاب :آلية جديدة لضبط األمن في »الزعتري»« -قانونية النواب« لم تتوصل لقرارحول دستورية« المالكين والمستأجرين»
« -التربية« تنھي إجراءات »التوجيھي«وتتحفظ على خطتھا الجديدة لمواجھه الغش
موظفو مستشفى الملك المؤسس ينفذون إضرابا ً مفتوحا ًالرواشدة  :نقابة المعلمين منجز وطني نرفض العبث بهشباب أردنيون يعرضون اختراعاتھم في المنتدى االقتصادي العالمي-رجال اعمال فلسطينيون واسرائيليون يطلقون مبادرة كسر جمود المفاوضات

-

الملك  :الشرق االوسط لديه ھدف أساسي وھو بناء مستقبل قوي ومستقرالملك  :اجراءات اسرائيل األحادية عقبة حقيقية امام السالم
ولي العھد :المملكة تولي اھتماما كبيرا لقطاع الشباب
النسور  :ملتزمون بالتشاور مع »النواب« قبل رفع الكھرباء
المومني  :اللقاءات مع اسرائيليين في »المنتدى القتصادي« تھيئة الستئناف عملية السالم
نتنياھو  :اسرائيل األكثر تعرضا للتھديد الصاروخي في العالم
%80 -من القصير تحت سيطرة القوات السورية وحزب اللـه

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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-

الملك :الشرق األوسط لديه ھدف أساسي وھو بناء مستقبل قوي ومستقر
تحويل اسئلة الى استجوابات وعراك باأليدي بين نائبين
"جزاء عمان" تطلب رفع الحصانة عن الحروب
 ١٤٢ألف مشترك بامتحان "صيفية التوجيھي"
الطابع السياسي يطغى على الجانب االقتصادي في المنتدى االقتصادي العالمي
ترجيح تحويل المساعدات األميركية اإلضافية إلى الخزينة بعد يومين
ضبط  ٢٣محاولة تھريب الجئين في "الزعتري"
مقتل سلفيين أردنيين بسورية
التسجيل اإللكتروني ألداء فريضة الحج ينتھي الجمعة
فتح باب استقبال طلبات العمالة الزراعية
 ١٥٩سوريا بينھم  ١٢جريحا يلجأون إلى المملكة
إشھار الھيئة الشعبية للدفاع عن األقصى والمقدسات
ولي العھد يستقبل مبعوث األمم المتحدة الخاص للشباب
الحكومة تخصص خمسة ماليين دينار لالنتخابات البلدية
المومني :إسرائيل لن تشارك بمناورات "األسد المتأھب" ودراسة آليات رفع أسعار الكھرباء
"المعبر" و"أرابتك" توقعان اتفاقية مقاول رئيسي بقيمة  ١٩٧مليون دوالر

الملك :منطقتنا لديھا فرصة إلحداث تغيير إيجابي
تجدد االشتباكات في مجلس النواب ..والنسور يرد ..لست مذياعاالمومني :إسرائيل لن تشارك في "األسد المتأھب"تعھد مصري بحل مشكلة الغاز المورد إلى األردن قريباتفاح إسرائيلي في األسواق لضرب إنتاج" الجوالن"السنيورة :حزب ﷲ يجر لبنان لمزيد من التورط في المستنقع السوري-القصير تحت سيطرة القوات السورية وحزب ﷲ بنسبة  ٨٠بالمئة
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