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السفيرة األميركية :األردن قطع شوطا كبيرا في دعم تمكين المرأة
قالت السفيرة األميركية في عمان ،أليس ويلز ،إن األردن قطع شوطا كبيرا في دعم تمكين المرأة،
ويث يتضح ذلك في سيطرة اإلناث علم التعليم ،ووجودهن في مناصى قيادية في عالم السياسة
واألعما أكنر من أي وقت مضم.
وأضافت ويلز في كلمة ألقتها علم طلبة الجامعة األردنية بمدرج محمد علي بدير ،أن األردن أصبح
واودا من الدو العربية التي لديها أكبر عدد من النساء في الطاقم الوزاري ،بعد التعديل األخير،
وللمرأة بصماتها في المجالس المنتخبة ،بوجود  45امرأة في مجلس النوان من بينهن ثالث فزن
بمقاعدهن بالتنافس وليس من خال الكوتا ،فيما تشكل النساء  56بالمئة من أعضاء المجالس البلدية،
وهذه نسبة تتعدى بكنير نسبة الكوتا المخصصة والتي تبلغ  33بالمئة.
وبينت أن األردنيات برزن كقاةدات وملهمات منذ التسعينيات ،ليس فقط في الحكومة ،ولكن في عالم
األعما واإلعالم والمجتمع المدني ،ففي منتصف التسعينيات ،سوقت رندة األيوبي لموادها التعليمية
المحوسبة مستخدمة باصا مستأجراً كانت تقوده من قرية إلم أخرى .وأصبحت شركتها "روبيكون"
اليوم راةدا عالميا في مجا التعليم متعدد الوساةط.
وعندما أقدمت لينا هنديلة علم فتح مصنع شوكوالتة في بدايت التسعينيات ،ناضلت لتقنع الشركاء
المحتملين أن بمقدور المرأة أن تكون راةدة أعما  ،وعندما تولت ،جمانة غنيمات رةاسة تحرير
جريدة الغد ،كانت المرأة األولم في األردن وواودة من أواةل النساء في الشرق األوسط اللواتي
يتولين قيادة واودة من كبرى الصحف العربية اليومية.
وفي عام  ،3555عندما ساعدت هديل عبدالعزيز في تأسيس مركز العد للمساعدة القانونية ،كان
القليلون جدا من الفقراء األردنيين ،والنساء تحديدا ،قادرين علم الحصو علم الخدمات القانونية
بشكل كاف ولم تكن لديهم المعرفة الكافية بحقوقهم.
وأكدت ويلز ،التزام السفارة األمريكية بالشراكة مع الحكومة ومع المجتمع المدني لزيادة فرص
المرأة في المشاركة الكاملة والفاعلة في السياسة علم جميع المستويات ،من خال دعم التجمع
البرلماني النسوي علم سبيل المنا  ،إذ تلتقي البرلمانيات من مختلف الخلفيات ووجهات النظر
ويعملن معا لتباد الخبرات والنصح.
ووو دور المرأة االمريكية اوضحت ويلز أن مشاركة المرأة االمريكية في المجا السياسي وفي
سوق العمل تحسنت بشكل كبير خال جيل واود ،إذ ارتفعت مشاركتها في سوق العمل بين األعوام
 4263الم  4223من  05بالمئة لتصل تقريبا إلم  65بالمئة ،وانخفضت اآلن إلم أقل بقليل من
نصف القوى العاملة األمريكية ،وتشغل النساء بشكل متزايد مناصى قيادية وإدارية.
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وذكرت أنه في بداية الستينات مررت الحكومة األميركية عددا من القوانين التي وظرت التمييز في
التعيين والتوظيف والتعليم.
وأشارت إلم أن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن ،استنتجت أن تعيين النساء أمر
مجد اقتصاديا ،إذ عززت السياسات االقتصادية والمراعية لألسرة ،مشاركة المرأة االقتصادية في
هذا القطاع ويث وصلت إلم  55بالمئة.
وذكرت أن السفارة األميركية تدعم النساء في القطاع التكنولوجي ،إذ تسافر كل سنة نساء وفتيات
أردنيات للواليات المتحدة ضمن برامج تباد سيدات وفتيات التكنولوجيا والذي يشبك ويدعم الجيل
القادم من القاةدات الشرق أوسطيات من ميادين منل البرمجة والروبوتات وبرامج الهواتف النقا
وتصميم وبناء المواقع اإللكترونية.
وأشارت إ لم أن إغالق الفجوة بين توظيف النساء والرجا في الواليات المتحدة يزيد إجمالي الناتج
المحلي بنسبة  2بالمئة ،وفي األردن إذ تشارك  46بالمئة من النساء في قطاع العمل ،ما يعني انه
سيكون أثر إدخا المزيد من النساء إلم سوق العمل مدهشا.
وقالت ان تمكين المرأة يعزز السالم واالستقرار ،وهو أمر ضروري في العالم الذي يزداد اضطرابا،
فالمرأة شخصية عميقة التأثير في أسرتها ومجتمعها ،وقادرة علم لعى دور أساسي في جهود مكافحة
التطرف والعنف ،إذ ان المرأة التي يتم تمكينها وليف ال يمكن االستغناء عنه في المعركة
األيديولوجية ضد عصابة داعش االجرامية.
واضافت إن الحكومات تلعى دورا مهما في دعم المساواة الجندرية ،فعلم سبيل المنا  :كان إنشاء
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة خطوة مهمة في تكريس وقوق المرأة ،فيما يمكن للحكومة
األردنية إرسا رسالة قوية وو أهمية المرأة من خال متابعة التزاماتها العلنية وتعيين نساء يعتبرن
أمنلة يحتذى بها.
وبينت أن من المشجع رؤية منظمات منل معهد تضامن النساء واللجنة الوطنية األردنية لشؤون
المرأة يتحدثون بصوت عا  ،وو ضحايا العنف المبني علم النوع االجتماعي ،مع األمل بإلغاء
المادة  555من قانون العقوبات ،إذ ال تجبر ضحية االغتصان بعد اآلن علم الزواج من مغتصبها.
وختمت ودينها بمقولة لجاللة الملكة رانيا العبدهللا" ،لم يكن هنالك وقت أفضل للفتيات ألن يقفن
ويشاركن من الوقت الحالي ويث تتبد وتستقر األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في
المنطقة ،أيتها الفتيات لم يكن المجتمع بحاجة ّ
لكن أكنر من اليوم".
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الدستور ص2:

3543/5/41

النالثاء

السفيرة االميركية :الواليـات المتحـدة ملتـزمـة بالعمـل مــع األردن لتعزيز التمكين
السياسي واالقـتصـــادي للمــرأة
ومدان الحاج -قالت السفيرة األمريكية في عمان اليس ويلز ان شهر آذار يعتبر شهرا لالوتفا
بتاريخ المرأة في الواليات المتحدة ،وفيه نحتفل بالدور المميز الذي تلعبه المرأة في كل مجتمع ،ندرك
أن الكنير من النساء والفتيات ما زلن يواجهن تحديات كبيرة تحو دون التمكين والمساواة التامة.
واشارت في محاضرة لها في الجامعة االردنية يوم امس االثنين الم أنها تتحدث «عن نضالنا
المشترك لضمان أن تتمكن جميع النساء من تحقيل إمكاناتهن الكاملة واالسهام في بناء عالم أكنر
رفاها وعدال وأمنا».
ً
في الواليات المتحدة -كما هو الحا في األردن -قطعنا شوطا طويال وصعبا ،غير أن اإلنجازات التي
شهدناها في العقود الماضية تذكرنا أن التقدم الحقيقي ممكن وتم خال فترة جيل واود .إن الواليات
المتحدة ملتزمة بقوة بالعمل مع األردن لتعزيز التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة.
عندما تتمكن المرأة من تحقيل إمكاناتها بشكل كامل تزدهر المجتمعات وتتطور االقتصادات ،فكما
قا الرةيس أوباما «أثبتت لنا التجربة أن األمم تكون أكنر نجاوا كلما كانت النساء فيها أكنر نجاوا».
والواقع أنه في كل العالم وققنا خطوات مذهلة في التحقل من تمتع جميع الفتيات والنساء بفرصة
االستغال الكامل لمواهبهن وقدراتهن .فنجد أن النساء في الواليات المتحدة كما في األردن يشكلن
أكنر من نصف طلبة الجامعات ،كما ارتقع عدد اإلناث اللواتي يدرسن درجة الماجستير والدكتوراه
بشكل كبير .وفي الواليات المتحدة وكذلك األردن نجد نساء يتبوأن مناصى قيادية في عالم السياسة
واألعما أكنر من أي وقت مضم ،غير أن هذا التقدم ال زا متعنرا ،بل وشديد البطء في بعض
المجاالت.
لقد تزايد عدد النساء في الكونغرس األمريكي ثالثة أضعاف خال الخمس وعشرين سنة الماضية،
غير أن التمنيل النساةي ال يرقم للمستوى المطلون في المناصى الحكوميه العليا .وفي وين أن
مشاركة النساء في سوق العمل في الواليات المتحدة وصلت لمعدالت لم نكن نتخيلها من قبل ،إال
أنهن ما زلن يتقاضين أجورا أقل من التي يتقاضاها الرجا  .إننا مؤمنون بأن تمكين المرأة يجعل
الواليات المتحدة أكنر قوة وازدهارا ،ولذلك نواصل التصدي للمعوقات لكي نتمكن من تجاوز أيه
محددات ما زالت موجودة وتم يومنا هذا.
بالفعل ،لم يسبل أن كان هذا النضا أكنر ضرورة وإلحاوا من اليوم ،ففي العراق وسوريا تواصل
داعش اختطاف واستعباد واغتصان آالف النساء والفتيات،وقد اضطهد التنظيم عشرات اآلالف أيضا
من النساء في الموصل والرقة وغيرها .إن ما تقوم به داعش من سلى وقوق المرأة في المشاركة
بحرية في االقتصاد والمجتمع ،ليحرم هذه المجتمعات من كل ما يمكن أن تسهم به المرأة علم
األصعدة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
اآلن هو الوقت ليقف العالم ويتصدى لمنل هذه الرجعية ،وفي وين أن داعش تأتي باالضطهاد
والعنف وااليديولوجيا الرجعية ،علينا نحن أن نعزز الفرص واالنفتاح .وفي وين أن داعش تخنل
المجتمعات ببطء ،علينا نحن أن نخلل مجتمعات مزدهرة وآمنة من خال تمكين النساء والفتيات.
في عام  ،4223قالت وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلنتون في مؤتمر األمم المتحدة الرابع
للمرأة« :أن وقوق اإلنسان هي وقوق المرأة ،ووقوق المرأة هي وقوق اإلنسان» ،ونحن اليوم نؤكد
علم هذه المبادئ  ،ونضيف أن تمكين المرأة يكرس االستقرار واألمن واإلزدهار.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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واضافت  :ما زا أمامنا مشوار طويل قبل أن تتمكن جميع النساء من تحقيل إمكاناتها الكاملة ،غير
أننا – كلنا -قطعنا فعال أشواطا طويلة لتحقيل ذلك.
بعد إعالن دولة رةيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور لتعييناته الجديدة مطلع هذا الشهر ،أصبحت
الحكومة األردنية تتضمن خمس نساء ،ما يعني أن األردن واودة من الدو العربية التي لديها أكبر
عدد من النساء في الطاقم الوزاري ..ولقد قدمت تهاني الحارة لوزيرة الصناعة والتجارة مها العلي،
ووزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ،وإنني أتطلع لرؤية األردن مستمرا في نموه
وتطوره االقتصادي في ظل قيادتهن.
وبينت إن للمرأة بصماتها في المجالس المنتخبة،ويث نجد اليوم  45امرأة في مجلس النوان من
بينهن ثالث فزن بمقاعدهن بالتنافس وليس من خال الكوتا.
وتشكل النساء  %56من أعضاء المجالس البلدية ،وهذه نسبة تتعدى بكنير نسبة الكوتا المخصصة
والتي تبلغ  ،%33وهؤالء النساء يحققن تغييرات إيجابية في مجتمعاتهن ،ويستجبن لهموم
المواطنين ،ويتحققن من تلقي األسر للخدمات التي تحتاجها ،ويعملن أيضا علم تطوير مهاراتهن،
والتي ستساعد الكنيرات منهن يوما ما في الوصو إلم مناصى أعلم كناةى رةيس البلدية ،أو رةيسة
بلدية ،أو ناةى في البرلمان.
لقد برزت النساء األردنيات كقاةدات وملهمات ،ليس فقط في جميع مستويات الحكومة ،ولكن أيضا
في عالم األعما واإلعالم والمجتمع المدني ،إن األمنلة التي يقدمنها ستبقم مصدر إلهام للجيل القادم.
في منتصف التسعينيات ،سوقت رندة األيوبي لموادها التعليمية المحوسبة مستخدمة باصأ مستأجراً
كانت تقوده من قرية إلم أخرى ،وأصبحت شركتها – روبيكون -اليوم راةدا عالميا في مجا التعليم
متعدد الوساةط ،ولديها  435موظفا في عمان ،و 335موظفا ً في مكاتى في لوس آنجلوس ومانيال
ودبي وزباةن في كافة أنحاء العالم.
وعندما أقدمت لينا هنديلة –وهي خريجة هذه الجامعة -علم فتح مصنع شوكوالتة في بداية
التسعينيات ،ناضلت لتقنع الشركاء المحتملين أن بمقدور المرأة أن تكون راةدة أعما  ،وها هي اليوم،
تدير مشروعا ناجحا وتترأس جمعية الرواد الشبان التي تعمل علم مناصرة الواعدين من رجا
وسيدات األعما .
عندما تولت جمانة غنيمات القيادة كرةيسة تحرير لجريدة الغد ،كانت المرأة األولم في األردن
وواودة من أواةل النساء في الشرق األوسط اللواتي يتولين قيادة واودة من كبرى الصحف العربية
اليومية،وبرزت كصوت قوي يدافع عن الصحافة المسؤولة والمستقلة.
في عام  ،3555عندما ساعدت هديل عبد العزيز في تأسيس مركز العد للمساعدة القانونية ،كان
القليلون جدا من الفقراء األردنيين ،والنساء تحديدا ،قادرين علم الحصو علم الخدمات القانونية
بشكل كاف ولم تكن لديهم المعرفة الكافية بحقوقهم ،أما اليوم ،يشغل مركز العد  33مكتبا ،ويمكن
أن تجد محاميه في المحاكم والسجون والمجتمعات في كل المملكة يدافعون عن أولئك الذين لم يكن
بمقدورهم أن يدفعوا تكاليف المشورة القانونية.
إن كل النساء اللواتي ذكرتهن وكل امرأة في األردن تجد في جاللة الملكة رانيا قدوة ومناالً ناصعاً،
إن قيادة جاللتها القوية في تطوير التعليم والصحة والمجتمع قد لمس وياة الماليين ،ومن بينهم األكنر
واجة من المواطنين.
والواقع أن تلك القاةدات الفاعالت والكنيرات أمنالهن ،ال يعملن فقط علم فتح الطرق أمام النساء في
األردن ،بل ويدعمن كذلك توسيع وتطوير االقتصاد األردني ،ويحققن رؤية جاللة الملك في
اإلصالح وفي المستقبل الديمقراطي.
واشارت الم انه في الواليات المتحدة ،فتح جيل من القاةدات آفاقا جديدة أمام النساء في السياسة وفي
االقتصاد .لقد غيرت القيادة النساةية شكل السياسية األمريكية محليا ودوليا ،فلم يسبل ألي امرأة أن
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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عملت كوزيرة للخارجية األمريكية قبل مادلين أولبرايت والتي تولت منصبها العام ،4221ومنذةذ
اثنتان من النالث وزيرات للخارجية كن نساء.
ولقد زادت مشاركة المرأة في الكونغرس بشكل كبير خال الجيل الماضي ،عندما أدى الوزير كيري
اليمين بصفته عضوا في مجلس الشيوخ األميركي عام  ،4253اندهش أن عدد بناته كان ضعف عدد
النساء في مجلس الشيوخ مع العلم أنه كان لديه ابنتان فقط .أما اآلن فيقو « :أما وقد أصبح في مجلس
الشيوخ  35امرأة ،فإن هذا المجلس قد أضحم أكنر قوة وذكاء».
وعلم الرغم من أننا شهدنا تغيرات سريعة في العقود األخيرة الماضية ،إال أن هذه التحوالت تطلبت
سنوات من النضا .
لقد امتدح اإلعالم العام  4223واعتبره «عام المرأة « في السياسة األمريكية .فذلك كان العام الذي
ارتفع فيه عدد النساء في مجلس الشيوخ من اثنين إلم ستة .وهو انتصار قد يبدو بسيطا اآلن لكنه في
ذلك الوقت بدا إنجازاً هاةالً وازداد تمنيل النساء بشكل كبير جداً من تلك الفترة.
ما الذي تعلمناه من هذا التحو ؟
تعلمنا أن بناء القدرات مهم ..ففي السبعينيات والنمانينيات ،كسرت النساء الحواجز التي منعتهن يوما
من امتهان القانون أو إنشاء المشاريع االقتصادية ،وشحذن مهاراتهن السياسية في مجالس المدارس
ولجان المقاطعات .لقد بلغ عدد النساء في المجلس التشريعي أربعة أضعاف ما كان عليه في العقدين
السابقين قبل  .4223إذا أردنا للمرأة أن تكون ممنلة في أعلم المستويات في الحكومة علينا أن
نضمن أن لديها الفرصة لتطوير مهاراتها وخبراتها.
وتعلمنا كذلك أن المجتمع المدني مهم .فالمرشحات اللواتي فزن العام  4223لم ينجحن بدون مساعدة.
فلقد وظين بمستوى غير مسبوق من الدعم من منظمات المجتمع المدني التي تكرست لتدريى
المرشحات ودعم ومالتهن وتعزيز إقبا الناخبات.
لقد استقطبت المنظمات غير الحزبية كجمعية النساء الوطنية السياسية المرشحات وجمعت التبرعات
لحمالتهن اإلنتخابية وأرشدتهن إلم إدارة ومالت انتخابية فاعلة .وما زالت تلك الجمعيات تدعم
المرشحات الواعدات وتم يومنا هذا ،كذلك عملت المنظمات الحزبية علم استقطان وتدريى
المرشحات ،كما ساعدت منظمة إيميلي بانتخان أكنر من  455عضو ديموقراطي في مجلس النوان
األمريكي و 42عضواً في مجلس الشيوخ.
وقالت لقد تعلمنا إن الدعم من المستويات العليا مهم ،فعندما تحظم المرشحات بتشجيع القادة
السياسيين في المناصى العليا ،فإن عدد المرشحات للمناصى يكون أكبر ويكون نجاوهن أكبر.
ويرتفع تمنيل المرأة عندما تبذ األوزان السياسية جهودا وقيقية في استقطان المرشحات
وتطويرهن.
وهنا في األردن ،تلتزم السفارة األمريكية بالشراكة مع الحكومة ومع المجتمع المدني لزيادة فرص
المرأة في المشاركة الكاملة والفاعلة في السياسة علم جميع المستويات.
فنحن ندعم -علم سبيل المنا  -التجمع البرلماني النسوي .ويث تلتقي البرلمانيات من مختلف
الخلفيات ووجهات النظر ويعملن معا لتباد الخبرات والنصح .ويعطي التجمع البرلمانيات المنتخبات
ودينا ً فرصة للتعلم من نظيراتهن األكنر خبرة ،ويث يعملن علم تحسين التواصل مع الناخبين،
مناصرة القضايا الرةيسة كالتحقل من أن موازنة األردن تأخذ بعين االعتبار اوتياجات النساء
والفتيات.
وكما تحسنت مشاركة المرأة السياسية بشكل كبير في الواليات المتحدة خال جيل واود ،تحسنت
أيضا مشاركة المرأة في سوق العمل .فبين األعوام  4263و 4223ارتفعت مشاركة المرأة في سوق
العمل من  05بالمئة لتصل تقريبا إلم  65بالمئة .
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أما اآلن تمنل النساء أقل بقليل من نصف القوى العاملة األمريكية ..وتشغل النساء بشكل متزايد
مناصى قيادية وإدارية .في العام  4265كان  %43فقط من المديرين في الواليات المتحدة من
النساء ،وبحلو  3552أصبحت نسبتهن تقريبا  05بالمئة.
كما ارتفع عدد الشركات األمريكية الي تترأسها مديرات تنفيذيات ستة أضعاف بين عامي 4221
و3552
ولقد وصف االقتصاديون تدفل النساء هذا إلم سوق العمل األمريكي «بالنورة الهادةة» ،وتبين مدى
سرعة التغير الممكن تحقيقه مع وجود القيادة السياسية الملهمة والقطاع الخاص البراجماتي.
في بداية الستينيات مررت الحكومة األمريكية عدداً من القوانين التي وظرت التمييز في التعيين
والتوظيف والتعليم .ولقد وقع الرةيس كينيدي قانون األجور المتساوية الذي يحظر التمييز في دفع
األجور .ووقع الرةيس جونسون قانون الحقوق المدنية والذي يحظر التمييز في التوظيف علم أساس
الجنس؛ أما الرةيس نيكسون فقد وقع علم التعديل الرابع والذي يحظر التمييز علم أساس الجنس في
التعليم الممو من الحكومة.
ولقد منحت هذه القوانين النساء ووافز جديدة وقوية للدخو لسوق العمل من خال إعطاةهن الفرصة
متساو مع الرجا  .لقد منحت تلك التشريعات أداة قوية للنساء
الستكما تعليمهن والعمل بشكل
ِ
لمحاربة التمييز علم أساس الجنس في المحاكم األمريكة والفدرالية ،ولطالما وافظت المحاكم علم
القانون وواسبت الموظفين المخالفين.
وفي هذا الوقت وويث شهد القطاع الخاص تدفل النساء المؤهالت والناجحات والطمووات أدرك أن
تعيين النساء والمحافظة عليهن كان عمالً جيداً .ولقد بين االقتصاديون أن وجود النساء في مناصى
قيادية يحسن فاعلية المنظمة ،وأدرك قادة األعما أن وجود المرأة في مجالس اإلدارة يساعد
الشركات في تحقيل أرباح أعلم وإدارة المخاطر بشكل أفضل وتخفيض معدالت اإلفالس.
لقد توصلت الكنير من شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن إلم استنتاج مشابه لهذا ،مفاده أن
تعيين النساء أمر منطقي من الناوية اإلقتصادية ،ويث عززت السياسات االقتصادية والمراعية
لألسرة مشاركة المرأة االقتصادية في هذا القطاع ووصلت إلم  ،%55ومن بين نتاةج هذا أن كان
قطاع تكنولوجيا المعلومات هو واود من أكنر القطاعات ديناميكية في االقتصاد األردني.
تلتزم السفارة األمريكية بدعم تقدم النساء في القطاع التكنولوجي أيضا ً .وتسافر كل سنة نساء وفتيات
أردنيات للواليات المتحدة ضمن برامج تباد سيدات وفتيات التكنولوجيا والذي يشبك ويدعم الجيل
القادم من القاةدات الشرق أوسطيات من ميادين منل البرمجة والروبوتات وبرامج الهواتف النقا
وتصميم وبناء المواقع اإللكترونية.
وقد أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية فرعا ً محليا ً للفتيات في قطاع التكنولوجيا لتدريى ودعم
الفتيات الطامحات للعمل في مجا التكنولوجيا.
ويبقم توسيع مشاركة المرأة االقتصادية نضا في الواليات المتحدة وفي األردن أيضا ً .فال زا
تمنيل المرأة األمريكية غير كاف كمديرات تنفيذيات أو في مجالس األمناء أو كشريكات في شركات
القانون أو كعميدات في الجامعات .والزالت الفجوة في األجور قاةمة ويث تكسى النساء  11سنتا ً
مقابل كل دوالر يكسبه الرجا  .وتشكل النساء األمريكيات  %33فقط من العاملين في مجا العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
إن هذه الفجوات مهمة ليس فقط ألن النساء والفتيات يستحقن الفرص المتساوية التي يتمتع بها األوالد
والرجا  ،ولكن أيضا ً ألن مشاركة النساء االقتصادية ترفع اقتصادات كاملة .ويقدر االقتصاديون أن
إجمالي الناتج المحلي األمريكي ارتفع نحو  3تريليون دوالر بفضل دخو الكنير من النساء إلم
سوق العمل خال الخمس وأربعين سنة الماضية.
ببساطة عندما تعمل النساء ينمو االقتصاد .والواقع أن االقتصاديين يقدرون بأنه لو تمكنا من إغالق
الفجوة بين توظيف النساء والرجا في الواليات المتحدة فسوف يزيد إجمالي الناتج المحلي بنسبة
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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 .%2وهنا في األردن ويث نجد فقط  %46من النساء في قطاع العمل سيكون أثر إدخا المزيد من
النساء إلم سوق العمل مدهشا ً.
واكدت انه ما زا أمامنا مشوار طويل و ما زا هذا النضا مهما ً كما كان داةما ً.
إن هذه المسألة مهمة ليس فقط من أجل وقوق المرأة ووقوق اإلنسان ولكن أيضا ً ألن تمكين المرأة
يعزز االستقرار والنمو والتنمية.
وعندما أقو تمكين ال أقصد بذلك فقط ضمان دخو المرأة سوق العمل أو البرلمان ،بل أقصد
توسيع الفرص وضمان أن يكون صوت النساء مسموعا ً ..وكما قا الرةيس أوباما في القاهرة عام
« 3552أنا ال أعتقد أنه ينبغي علم النساء أن يتخذن نفس الخيارات التي يأخذها الرجا لكي ّ
يكن
متساويات ،وأنا أوترم الم راة التي تختار أن تعيش وياتها ضمن األدوار التقليدية لكن ينبغي أن يكون
هذا هو اختيارها».
وسواء كن يعملن خارج المنز أو ال  ،تطالى النساء بإنشاء مدارس أفضل ألطفالهن ،ويطالبن
برعاية صحية أفضل ألنفسهن وألأسرهن ،وتنادي النساء بتوفير أوياء آمنة وخالية من العنف..
وعندما تكون المرأة متعلمة ومتمتعة بصحة جيدة فعلم الغالى سيكون أطفالها متعلمين ومتمتعين
بصحة جيد وعندما تحظم المرأة بالتمكين يكون لديها المزيد من القدرات والموارد التي تم ّكنها من
المطالبة بمستقبل أفضل ألسرتها.
وأخيراً إن تمكين المرأة يعزز السالم واالستقرار ،وهو أمر ضروري في عالمنا اليوم الذي يزداد
اضطرابا ً ..إن المرأة بصفتها شخصية عميقة التأثير في أسرتها ومجتمعها قادرة علم لعى دور
أساسي في جهود مكافحة التطرف والعنف . .إن المرأة التي يتم تمكينها هي وليف ال يمكن االستغناء
عنه في المعركة األيديولوجية ضد داعش.
واشارت الم انه من أجل هذا كله فإن تعزيز تمكين المرأة هو مشروعنا المشترك.
في شهر أيلو  3543انضم األردن إلم الواليات المتحدة لشراكة المستقبل المتساوي كعضو
مؤسس ،وهو جهد دولي لمكافحة المعيقات التي تحو دون مشاركة المرأة السياسية واالقتصادية..
ومن خال هذه المبادرة التزمت كل دولة مشاركة بإدخا تغييرات وقيقية لصالح النساء والفتيات
فيها.
وقد قدمت الواليات المتحدة التزامات نقوم بتنفيذها في بلدنا منل زيادة الفرص للفتيات والشابات
لدراسة العلوم وأيضا ً تقديم مساعدة أفضل لضحايا العنف األسري.
والتزم األردن كذلك بزيادة مشاركة المرأة السياسية في القضاء والبرلمان والحكومة وغيرها من
المجالس المعينة ،والتزم أيضا ً بمراجعة قانون العمل وغيرها من التشريعات لتشجيع مشاركة نسوية
أكبر في االقتصاد.
وللحكومة األردنية رؤية طمووة لتحسين مكانة المرأة ،ونحن نتطلع لرؤية تنفيذ الحكومة لخطة عمل
شراكة المستقبل المتساوي والتي سوف تح ّمل الجميع مسؤولية تحقيل هذه األهداف.
وتلعى الحكومات دوراً مهما ً في دعم المساواة الجندرية ،فعلم سبيل المنا كان إنشاء اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة خطوة مهمة في تكريس وقوق المرأة ،ومن المهم أن تحظم هذه اللجنة
بالموارد الكافية وتم تتمكن من تحقيل أهدافها.
ويمكن للحكومة األردنية أيضا ً أن ترسل رسالة قوية وو أهمية المرأة من خال متابعة التزاماتها
العلنية وتعيين نساء يعتبرن أمنلة يحتذى بها ،وفي وين أن التعيينات األخيرة لنالث نساء فقط
كأعضاء في مجالس أمناء الجامعات الحكومية كان مخيبا ً لآلما إال أننا نتطلع لرؤية تعيين المزيد
منهن في المستقبل ،ونحن ننني علم تعيين الحكومة لرقم قياسي من خمس وزيرات في الحكومة
الجديدة ونروى بفرصة العمل معهن.
ومن المشجع أن نرى منظمات منل معهد تضامن النساء واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
يتحدثون بصوت عا وكنيراً من تكون صوتا ً لضحايا العنف المبني علم النوع االجتماعي ،ونأمل
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أن الموجة الكبيرة المناهضة للمادة  555من قانون العقوبات ستؤدي إلم إلغاةه بحيث ال تجبر ضحية
االغتصان بعد اآلن علم الزواج من مغتصبها.
تلتزم السفارة األمريكية بدعم جهود وكومة األردن لتحسين وضع المرأة ،وقد أطلقت الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية برنامجا تكامال سوف يعمل خال السنوات القادمة بالشراكة مع الحكومة
والمجتمع المدني هنا في األردن علم إصالح السياسات وتوسيع الوصو للخدمات التي تركز علم
المرأة وتشجيع المشاركة االقتصادية للمرأة.
وتنخرط الواليات المتحدة واألردن في نضا مشترك وهو تحسين تمكين المرأة  ،إن من شأن
االلتزامات المشتركة منل شراكة المستقبل المتساوي أن تدفعنا إلم األمام .علم الرغم من أن التقدم
في تحقيل هذه االلتزامات قد ال يكون بالسرعة التي نتمنم ،إال أن اإلعالن عن أهدافنا وتقييم التقدم
المحرز يح ّملنا المسؤولية ..فهذا يجبرنا علم اإلجابة عن السؤا التالي :إلم أي ود نحن عازمون
علم إوراز التغيير؟ نحن فخورون بالوقوف مع األردن كشركاء لتحسين المساواة الجندرية.
وبينت ويلز ان علم كل بلد بل وكل مجتمع أن يجد طريقته في تطوير تمكين المرأة  ،ولكننا نشترك
بالهدف نفسه :التحقل من تمتع الفتيات والنساء بالحقوق والفرص للمشاركة بأقصم إمكاناتهن ..وكما
قا الوزير كيري« :ال يمكن ألي بلد أن يتقدم إذا ترك نصف شعبه وراءه «.
إن تعزيز قوة المرأة يكرس االزدهار والنمو وهو ضروري أيضا ً للسالم واالستقرار ،فالنساء هن
األكنر معاناة في النزاع المسلح ..إن مشاركة المرأة في الوصو إلم ول يبني األساس لسالم أكنر
استقراراً وديمومة.
إننا نقاتل داعش علم ساوة المعركة في العراق وسوريا ولكننا أيضا ً نقاتلها علم ساوة األفكار ..إن
أعما داعش من اختطاف للنساء والفتيات واستعبادهن واغتصابهن يعتبر انتهاكا ً صارخا ً لحقوق
االنسان األساسية وتعكس أيضا ً رفض التنظيم المطلل لمبدأ وجون اوترام وسماع أصوات وخيارات
جميع الفتيات والنساء.
إن المرأة العى أساسي في المعركة ضد التطرف والعنف :إن مشاركتهن في سوق العمل يقوي
االقتصاد وتعززمشاركتها السياسية الشرعية ،ومن خال األدوار الفاعلة التي تلعبها في األسرة
والمجتمع تعلم النساء شبابنا علم التفكير بشكل ناقد ونبذ أيديولوجية التطرف.
وكما قالت جاللة الملكة رانيا :لم يكن هنالك وقت أفضل للفتيات ألن يقفن ويشاركن من الوقت
الح الي ويث تتبد وتستقر األنظمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المنطقة ..أيتها الفتيات لم
يكن المجتمع بحاجة ّ
لكن أكنر من اليوم.وأنا أتطلع لمتابعة هذه الرولة معكم ويث تعمل الواليات
المتحدة واألردن يداً بيد لكي نجد طريقنا ونواجه التحديات ونخلل مجتمعات أكنر ازدهاراً وعدالً
وورية.
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عمون نيوز

US ambassador: Jordan made strides in women empowerment

Jordan has made stride in women empowerment as they were able to assume
leadership roles in politics and business as well education, said United States
Ambassador to Jordan, Alice G. Wells.
Addressing University of Jordan students, the ambassador said Jordan’s
Cabinet now includes five women, which means Jordan has one of the
highest numbers of female cabinet members in the Arab world.
She added that women are making their mark on Jordan’s elected bodies too
as eighteen women now serve as MPs, three of whom won seats outside the
quota. Women now comprise 36 percent of municipal council members, far
exceeding the 25 percent quota.
"Jordanian women have emerged as leaders and visionaries not only at all
levels of government, but also in business, media, and civil society. Their
example stands as an inspiration for the next generation," the ambassador
noted.
She stressed that the U.S. Embassy is committed to partnering with the
government and civil society to expand women’s opportunities to participate
fully and actively in politics at every level.
Wells emphasized that the Government of Jordan can send strong messages
about the importance of women by following through on its public
commitments and appointing visible female role models.
She applauded the government’s nomination of a record five female
ministers to the new Cabinet, and welcome the opportunity to work with
them.
She said the establishment of the Jordanian National Commission for
Women was an important step in promoting women’s rights. It is vitally
important that the Commission has sufficient resources to fully accomplish
its goals.
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0:الجوردان تايمز ص

US stands with Jordan in advancing gender equality — Wells
US Ambassador to Jordan Alice G. Wells speaks at a seminar at the
University of Jordan in Amman on Monday (Photo courtesy of UJ)
AMMAN — When women are allowed to reach their full potential,
communities flourish and economies grow, US Ambassador to Jordan Alice
G. Wells said Monday.
In remarks at a University of Jordan seminar titled “Advancing Women’s
Empowerment: A Shared Vision for the United States and Jordan”, Wells
noted that more than 50 per cent of students at Jordan’s universities are
women, calling for involving them in all sectors.
Highlighting the common challenges women face in Jordan and in the US,
the ambassador said women in her country “participate in the workforce at
rates once unimaginable, but they still earn less than men.”
“In the United States, as in Jordan, we have travelled a long and challenging
road, but the achievements we have seen over the last several decades are a
reminder that real progress is possible, even in the space of one generation,”
she added .
Stressing that the Jordanian community should stand hand-in-hand against
extremism and human rights violations, Wells said women have a great role
to play in countering radicalism.
“Women, as deeply influential figures in their families and communities, can
play a vital role in efforts to combat violent extremism. Empowered women
are an indispensable ally in the ideological battle against Daesh”.
“We are fighting Daesh on the battlefield in Iraq and Syria, but we are also
fighting Daesh on the battlefield of ideas. Daesh’s abductions, enslavements,
and rapes of girls and women constitute gross violations of basic human
rights,” she noted .
Commending Jordan’s economic development, Wells voiced hope that the
Kingdom’s economy will “flourish” further.
“Women are making their mark on Jordan’s elected bodies... Eighteen
women now serve as MPs, three of whom won seats outside the quota,” she
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said, citing other examples of successful Jordanian women in public and
private fields.
“We applaud the government’s nomination of a record five female ministers
to the new Cabinet and welcome the opportunity to work with them,” Wells
added, calling for more actions to empower women.
“We hope the groundswell against Article 308 of the Penal Code will lead to
its abolition, so that victims of rape will no longer be compelled to marry
their attackers”.
Acknowledging that there is still “a long way to go before all women can
reach their full potential”, Wells said the US is “proud to stand with Jordan
as a partner in efforts that advance gender equality.”
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بترا-الدستور ص5:
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النالثاء

باحثون :االنتخابات االسـرائيلية ستسحق حزب ليبرمان و«خمول» حل الدولتين
بالمرحلة المقبلة
توقّع الباوث مروان كردوش أن «تسحل» االنتخابات اإلسراةيلية ،وزن «إسراةيل بيتنا» ،الذي
يتزعمه أفيغدور ليبرمان ،فيما أشار مدير مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الدكتور
موسم شتيوي إلم «خمو » في القضية الفلسطينية وول الدولتين بالمرولة المقبلة.
وعقد المركز أمس االثنين محاضرة عشية االنتخابات تحت عنوان «قراءة تحليلية في الخارطة
السياسية لالنتخابات اإلسراةيلية» ،الستشراف النتاةج المتوقعة النتخابات البرلمان اإلسراةيلي
«الكنيست» ،والتي ستجري اليوم النالثاء.
وتحدث كردوش وو خارطة القوى الموجودة اليوم علم أرض الواقع وفقا ألودث االستطالعات
التي أجرتها مراكز الدراسات واألبحاث اإلسراةيلية.
وقا إن هناك ثالثة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة اإلسراةيلية المقبلة ،مبينا أن القاةمة العربية
الموودة من الممكن أن تدعم تشكيل وكومة برةاسة المعسكر الصهيوني الذي يتزعمه (يسحل
هرتسوغ) ليكمل األخير خارطة تحالفاته ويصل لـ 64مقعدا ،يؤهلونه لتشكيل الحكومة ،كونه لن
يصل للرقم المذكور بسهولة.
واعتبر كردوش أن تحقيل التحالفات السهلة «غير وارد» في الخارطة االنتخابية هذه المرة ،موضحا
أنه وتم رةيس وزراء إسراةيل الحالي بنيامين نتنياهو بات «ينحرف يمينا» لتشكيل تحالفات مع
األوزان اليمينية المتشددة لتحقيل نصر وقيقي.
في وين توقّع الباوث أن «تسحل» االنتخابات ،وزن «إسراةيل بيتنا» ،الذي يتزعمه أفيغدور
ليبرمان ،كون االستطالعات تظهر أنه لن يحوز أكنر من نصف المقاعد التي وازها في االنتخابات
الماضية.
وع ّد كردوش ما يحدث مع وزن ليبرمان «طبيعيا» كون األوزان اإلسراةيلية «غالبا ما تواجه ذات
المصير بعد المرة األولم التي تتصدر فيها االنتخابات ،ثم تبهت شيئا فشيئا».
من جانبه ،قا رةيس المركز الدكتور موسم شتيوي إن االنتخابات اإلسراةيلية وتم اللحظة لم تشهد
ذكرا «سلبيا أو إيجابيا» لما جرى في قطاع غزة ،متوقّعا ً «خموال» في القضية الفلسطينية وول
الدولتين بالمرولة المقبلة بناء علم خارطة التحالفات التي بدأ يتق ّزم فيها دور األوزان اليسارية.
وتحدث شتيوي عن «عبنية» في وديث المعسكر الصهيوني المتمنل بهرتسوغ وليفني عن عملية
السالم ودفعها ،موضحا أن المعسكر طرح الفكرة مرة بينما ال يبدو أن لديه أي خطة لدفعها والسير
بها.
وأضاف إن هذا المعسكر معني بتراجع صورة إسراةيل ومكانتها الدولية أكنر من عملية السالم
نفسها.
وأعلن شتيوي عن نية مركز الدراسات االستراتيجية إقامة محاضرة وو أثر التحالفات عقى ظهور
النتاةج علم المشهد اإلقليمي وخاصة عملية السالم والدولة الفلسطينية ،يوم االثنين المقبل يتحدث فيها
الباوث الفلسطيني الدكتور غسان الخطيى.
وتبدأ ا النتخابات االسراةيلية صباح اليوم النالثاء ،األمر الذي يترقبه العديد من القوى العربية
والعالمية وذلك النعكاساته المتوقعة علم عملية السالم ،وخصوصا فوز المعسكر اليميني بزعامة
نتنياهو.
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النالثاء

تأهل طالبة في "األردنية" للمنافسة على المراتب األولى في موقع عالمي يختص بعرض ونشر
المشاريع المعمارية
تأهلت الطالبة رشا الشامي من قسم الهندسة المعمارية في الجامعة األردنية للمنافسة علم المراتى
الخمس األولم عن أفضل مشروع تخرج وأفضل تصميم معماري.
وجاء تأهل مشروعي الشامي بعد اختيارهما من بين ( )33مشروع وتصميم من أصل ()033
بمشاركة ( )43دولة عربية ودولية.
وتختتم اليوم االود المنافسة الختيار المراتى الخمس األولم ،والتي يتم عرضها علم الموقع
اإللكتروني العالمي( )www.arch2o.comالمتخصص بنشر وعرض مشاريع وتصاميم الطلبة
المعمارية المتميزة علم المستويين اإلقليمي والدولي.
وتتمنل مشاركة الشامي بالمنافسة عن أفضل مشروع تخرج "مركز تقنيات الكمبيوتر" الذي يمتاز
بتكاملية ودمج النظرية والتصميم والتطبيل في آن واود ،وعن افضل تصميم بعد اقتراوها لتصميم
مبنم لكلية األعما في العبدلي والذي يتميز بتصميم موود يجمع ما بين الماضي والحاضر
والمستقبل والواقع اإلفتراضي.
وقا المشرف علم مشروع وتصميم الشامي الدكتور سليم دوابرة أن اختيار الشامي جاء نتاج
المستوى العالي واإلبداع في التصميم ،إضافة إلم التفكير المتميز في طريقة جمع المعلومات إلظهار
تصميم معماري منفرد.
وأضاف أن مشروع تخرج الطالبة الشامي يضم خمسة أقسام :األبحاث ،والمعارض ،وألعان
الكمبيوتر ،وقسم األلعان التفاعلية تناولت فيه مشكالت نظرية معقدة للوصو إلم ولو تطبيقية.
وبين دوابرة أن انجاز الطالبة الشامي في مشاركتها بالموقع ما هو إال استمرار للنهج المميز لكلية
الهندسة والجهد الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة العمارة لتهيئة الطلبة للدخو الم
سوق العمل مسلحين بالعلم والمعرفة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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اخبار االردنية-طلبة نيوز

3543/5/41

النالثاء

امناء االردنية يقرر صرف حوافز الموازي نهاية الشهر وبأثر رجعي

قرر مجلس امناء الجامعة االردنية اليوم وبناء علم توصيات رةيس الجامعة الدكتور اخليف
الطراونة صرف ووافز الموازي للعاملين في الجامعة للسنة الحالية وبأثر رجعي اعتبارا من
 ، 3543/4/4وقرر المجلس تخصيص هذه الحوافز وسى الرتى االكاديمية كالتالي :
االستاذ الدكتور  03دينار
االستاذ المشارك  05دينار
االستاذ المساعد  53دينار
مساعد تدريس  35دينار
ولالداريين علم النحو التالي :
الدرجة االولم والنانية  43دينار
النالنة والرابعة  45دنانير
من الرابعة الم السابعة  3دنانير .
علم ان تصرف هذه الحوافز نهاية شهر آذار الجاري .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

16

النالثاء

الرأ ي ص42:

3543/5/41

«األردنية» تقيم في عمادة شؤون الطلبة معرضا ً للباز وعميش
الزخرفة اإلسالمية عموماً ،وقبة الصخرة علم وجه الخصوص ،األعما الفسيفساةية ،األعما
الجمالية المسكونة بفكرة إعادة التدوير ،والرسم علم الزجاج وغير ذلك ،ش ّكل بمجمله عناوين
رةيسية في المعرض النناةي المشترك الذي نظمته داةرة النشاطات النقافية والفنية في عمادة شؤون
طلبة الجامعة األردنية للطالى فهد الباز والطالبة ألين يوسف عميش.
المعرض الذي افتتحه ناةى رةيس الجامعة للشؤون اإلدارية د .عماد صالح ،ووضره عميد شؤون
الطلبة د .أومد العويدي وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة إضافة إلم وشد
الفت من الطلبة ،يعكس بمحتوياته ومفرداته والهاجس المبنوث فيه تناغما ً ّ
فذاً وبنّا ًء بين الفن والجما
ورسالتهما القيمية األخالقية .من هنا تجاورت فيه بداةع الخط العربي ،إلم جوار تكنولوجيا التعبير
وتطور التنفيذ من خال تجسيد قبة الصخرة بـ ( ُم َجسَّم) إلكتروني سعم الطالى الفنان فهد الباز عبره
إلم بث األثر العميل المتجلي بخشوع وتفاعل كليان ّي مع الفكرة وربطها بِ َولَ ِه السَّفر إلم هناك
وتقديس وجة الحجيج ،ومعانقة لحظة ارتقاء األرض نحو معارج السماء (اإلسراء والمعراج).
مجسم القبة في المعرض المتواصل وتم عصر الخميس المقبل  42الشهر الحالي ،يتحرك كما
يوضح صانعه فهد الباز ،بحسى مواقيت الصالة في البلد الذي يوضع المجسم فيه .الباز يتحدث في
سياق متصل عن دور والده في تطوير ملكاته اإلبداعية ،وكيف تحولت رغبة تعلم والده أصو الخط
العربي وجمالياته إلم رغبة سكنت وجدان الطالى الفنان ،الذي ط ّورها كما يقو  ،وجعلها تتماشم مع
االتجاهات المعاصرة في فنون الخط العربي ورؤاه التشكيلية.
الزخرفة اإلسالمية تتقاطع كما يرى الباز ،مع الفنون والزخارف اليونانية اإلغريقية وغيرها من
الفنون والقيم البصرية التي سبقت سطوع الحضارة اإلسالمية وجمالياتها التعبيرية والزخرفية
والمعمارية.
ألين يوسف عميش طالبة السنة أولم وقوق إنسان في كلية األمير الحسين ،شاركت في المعرض
بعدد من األعما المسكونة بهاجس إعادة التدوير ،إضافة لعدد من األعما الفسيفساةية والرسم علم
الزجاج (التعشيل) والرسم بقلم الرصاص (الكوبيا) وكذلك عدد من اللووات المنجزة بألوان الزيت.
عميش تدمج في كنير من أعمالها (قدمت للمعرض زهاء  43لووة) بين القديم والمعاصر محاولة
خلل رؤاها التعبيرية المتمنلة لهذيْن البعديْن والقيمتيْن والمؤثريْن.
ومن خال أو معرض تشارك فيه تبوح عميش أنها تسعم لتطوير نفسها ،متطلعة بعد ذلك إلعطاء
دورات تفيد من خاللها أبناء وبنات بلدها ،مؤكدة أن الحفاظ علم البيئة وومايتها وتنقيتها من
الملوثات يشكل هاجسا ً رةيسيا ً في وياتها وعناوين إبداعها.
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أخبار األردنية – بترا -الغد ص-6:الديار ص5:

3543/5/41

النالثاء

مؤتمرون يدعون إلى تحديث كودات التدفئة والتكييف والتهوية الميكانيكية
دعا مؤتمرون إلم اإلسراع في تحديث الكودات المتعلقة بالتدفئة والتكييف والتهوية الميكانيكية،
وتشجيع األبحاث التطبيقية في هذه المجاالت.
واشاروا خال اختتام أعما المؤتمر األردني الدولي الخامس للتكييف والتبريد الذي انطلقت فعالياته
في الجامعة األردنية فرع العقبة برعاية رةيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الدكتور هاني
الملقي ومشاركة عدد من الخبراء واألكاديميين آخر ما توصل إليه العلم في مجالي التكييف والتبريد.
وأكدوا علم ضرورة إستخدام مصادر الطاقة البديلة ألغراض التبريد وتكييف الهواء ،ومراعاة
الجوانى البيئية عند إختيار وساةط التبريد ،إضافة إلم تبني وساةل تخزين الطاقة وتوليدها ،ومواكبة
المنتجات الحدينة الموفرة لها.
وشدد المؤتمرون علم أهمية عقد ورشة عمل بالتعاون مع الصناعيين وساةرالهيئات ذات العالقة
لمعالجة موضوع نقل نتاةج األبحاث بين األكاديميين والصناعيين والقيام بالمزيد من األبحاث علم
التغير المناخي وما له من أثر علم سالمة الغذاء والدواء في المستقبل.
وشكل المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية األردنية للمعهد الدولي للتبريد فرصة لتباد المعرفة
والخبرات في هذا المجا  ،وإطالع المشاركين الذين يمنلون دوال عربية وأجنبية علم آخر مستجدات
هذا العلم ،فضالً عن خدمة العاملين في مجالي التكييف والتبريد في القطاعين العام والخاص من
خال الموضوعات التي تم طروها عبر جلسات المؤتمر.
واكد مندون رةيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ،مفوض شؤون البيئة الدكتور مهند
ورارة اهمية انعقاد المؤتمر في مدينة العقبة التي تشهد نقلة نوعية في وجم االستنمارات واالنشطة
االقتصادية واالستنمارية وتزايد عدد السكان اضافة الم ارتفاع معدالت درجات الحراة فيها ما يشكل
اوتياجا ضروريا لالرتقاء بفنيات التكييف والتبريد بما يلبي تلك االوتياجات.
وقا رةيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور موسم اللوزي إن الجامعة قطعت شوطا الفتا
ووققت انطالقة قوية نحو التغيير االيجابي في البيئة المحيطة من خال تعظيم روابط التعاون مع
كافة الفعاليات الرسمية والمجتمعية لتأخذ الجامعة دورها المحوري ،باعتبارها العبا رةيسيا في تنفيذ
برامج التنمية الشاملة وتأهيل الكوادر البشرية ،واالرتقاء بمستوى وياة المواطن األردني في إقليم
الجنون ،مشيرا إلم مكانة الجامعة والقيمة المضافة التي وققتها منذ إنشاءها في محافظة العقبة.
بدوره أشار رةيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور علي بدران إلم إن المؤتمر ناقش  33ورقة
علمية قدمها باونون متخصصون من خمس دو تحدثوا فيها وو التخلص من غازات التبريد
الضارة بالبيئة بدون زيادة إنبعاثات غازات اإلوتباس الحراري ،والتبريد :نظرياته وتطبيقاته،
وإجراءات وفظ الطاقة في التبريد والتكييف ،إضافة إلم أداء المضخات الحرارية في الصيف
والشتاء في األردن ،وطرق تقريبية لحسان ومل التبريد والتدفئة في األردن باستخدام مفهوم الدرجة-
اليوم ،وأخرى جديدة لقياس معامل اإلنتقا الحراري في الجدران المبنية فعالً.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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وأضاف بدران أن المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام تناو موضوعات البناء األخضر ،والمبردات التي
تعمل علم اإلمتصاص بالطاقة الشمسية باستخدام تقنية المركزات الشمسية المطولة ،وتصميم وتحليل
مبرد تبخيري إلستخدام السيارات ،إضافة إلم أثر إرتفاع مدخل المجرى الهواةي  Ductعلم تدرج
درجة الحرارة في وسط مغلل معزو  ،وتصرف المواد ثناةية الطور لتخزين الطاقة ،والنمذجة
العددية للمنشآت الهيدروليكية في محطات التوليد المتخصصة.
وتميز المؤتمر بتخصيص أودى الجلسات لرجا الصناعة ،ويث أطلعت (شركة ميديا) إودى
الشركات الداعمة المشاركين علم منتجاتها ،إلم جانى جولة ميدانية شملت مشروع آيله ومشروع
تخزين الغاز علم الشاطئ الجنوبي للعقبة ،وإطالع المشاركين علم أكبر مشروع ينفذ في األردن
للتبريد باستخدام الطاقة الشمسية ,وهو مقام في أود الفنادق علم بوابة البتراء.
يشار إلم أن المشاركين في المؤتمر هم :المدير العام للمعهد الدولي للتبريد ديدير كولومى،
والبرفيسور ماثيو خوروفسكي من بولندا ،وكل من الدكتور محمود وماد والدكتور محمد الطراونه
من الجامعة األردنية ،والدكتور هاندري عماري من جامعة مؤتة ،وكل من المهندس عمار بني عطا،
والدكتور أسامه غيادي ،والمهندس يوسف الترك ،والدكتور نبيل بيظو من جامعة العلوم التطبيقية،
والمهندس محمد أبو عيد ،والدكتور قيس خصاونة من جامعة العلوم والتكنولوجيا ،والدكتور نبيل أبو
شعبان من جامعة الزيتونة ،والدكتورعلي األومر من جامعة الطفيلة التقنية ،الدكتور أومد عيا عواد
من جامعة البلقاء الطبيقية ،والدكتور عبدهللا عليمات من أكاديمية األمير وسين بن عبدهللا للحماية
المدنية ،والدكتور سامح الصقور وآخرين من جامعة الطفيلة التقنية ،إضافة إلم الدكتورعلي بدران
من الجامعة األردنية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية -منبر العقبة-الغد ص45:

النالثاء

3543/5/41

ندوة تعريفية بمشروع "تحليل تقييم المخاطر الناجمة عن المنصات البحرية"
نظمت محطة العلوم البحرية التابعة للجامعتين األردنية واليرموك ندوة تعريفية بمشروع "تحليل
تقييم المخاطر الناجمة عن المنصات البحرية في جنون شرق البحر المتوسط" المدعوم من االتحاد
االوروبي ،تحدث فيها المنسل الوطني للمشروع الدكتور محمد الزبدة.
وقا رةيس الجامعة األردنية فرع العقبة الدكتور موسم اللوزي إن الندوة التي تنظمها الجامعة ممنلة
بمحطة العلوم البحرية كونها شريكا باسم األردن في هذا المشروع تهدف إلم توضيح رؤية المشروع
في نشرالوعي والتعريف باالخطار المحتملة لحوادث التسرن النفطي من هذه المنصات علم
النواوي االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
وتعد الندوة التي وضرها ممنلين عن مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص في
العقبة بحسى مدير المحطة الدكتور طارق النجار واودة من سلسلة ندوات تم تنظيمها باسم فرع
العقبة ،وذلك البراز انجازات األكادميين والباونين في مجا علوم البحار والمناطل الساولية فيها
وتشكيل رؤية علمية متكاملة رصينة لهذه العلوم علم المستويين الوطني واالقليمي.
وتشمل آلية تنفيذ المشروع وفقا للزبدة عمل دراسات معمقة عن التأثيرات المحتملة لتسرن النفط
المستخرج بفعل المنصات البحرية المنتشرة بكنرة في منطقة الدراسة وهي جنون شرق البحر
المتوسط.
وقا الزبدة أنه سيتم تقديم دراسة شاملة وو المخاطر المصاوبة لمنصات النفط البحرية ،التي تشمل
الحماية والكشف المبكر والسيطرة علم التسرن النفطي في بادئ األمر؛ إضافة إلم إعادة تنظيم
وتوزيع الموارد المتاوة لتحقيل افضل مكافحة للتسرن النفطي وأكنرها فاعلية.
وأضاف الزبدة أن المشروع يتكون من عدة مراول متصلة تبدأ بتحديد مجاالت الخطر ،وتقييم
اوتما تسرن النفط ،وتحليل الحساسية البيئية لمنطقة الدراسة ثم تقييم أثر التلف وإعادة توزيع
الموارد والتخطيط للطوارئ.
وأكد الزبدة علم ضرورة االستفادة من مخرجات هذا المشروع من أجل مواكبة التطور السريع
الذي يشهده خليج العقبة وبالتالي التحديات البيئية واالجتماعية التي قد تنجم عن ذلك؛ لكونه جزءا
مهما في األنظمة البيئية البحرية التي تستوجى الحماية.
وشدد علم أن نتاةج تنفيذ المشروع تشكل محورا رةيسا في اهتمامات المدن الساولية كمدينة العقبة
من أجل ديمومة بيئاتها البحرية واالستفاده القصوى من مواردها في جميع المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والبيئية وبصورة متكاملة.
يشار إلم أن إدارة وتنفيذ المشروع يستمر لمدة عامين اعتبارا من شباط  ،3540يشرف عليه كوكبة
من االساتذة والباونين في كلية العلوم البحرية في أردنية العقبة والمحطة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور/رياضة ص3:

3543/5/41

النالثاء

الهندسة تظفر ببطولة الشهيد الكساسبة بخماسي الكرة
توج عميد شؤون الطلبة األردنية الدكتور أومد علي العويدي فريل كلية الهندسة بلقى بطولة الشهيد
الطيار معاذ الكساسبة بخماسي الكرة التي شارك بها ( )05فريقا.
وقد ثمن العويدي الشهيد البطل الذي يمنل انموذجا للشبان االردني ،واكد ان االنتماء والوالء قيم
نسعم اليها لتغرس في نفوس الطلبة مشيدا بجهود طلبة كلية الهندسة علم مبادرتهم في اوياء ذكرى
الشهيد.
وكان العويدي قد روى بالدكتور محمد خير مامسر او عميد شؤون طلبة في الجامعة االردنية.
بدوره اكد مدير النشاط الرياضي نايف ابو دلبوح ان داةرة النشاط الرياضي تتفاعل مع مختلف
االنشطة وكانت مبادرة عكست تقدير الشبان للشهيد البطل معاذ الكساسبة.
وفي ختام المباراة النهاةية قام راعي البطولة بتوزيع الجواةز والميداليات والكؤوس علم مستحقيها
بحضور الدكتور محمد خير مامسر واألستاذ خالد الهندي مديرعام مدارس الجزيرة الداعم الرسمي
للبطولة.

شؤون جامعية
الراي
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وقفة احتجاجية في (اليرموك) لتعديل نظام العالمات إلى الرموز
اشرف الغزاوي -نفذ طلبة في جامعة اليرموك امس ،وقفه اوتجاجية أمام مبنم رةاسة الجامعة،
للمطالبة باستبدا عالمات الطلبة من األرقام إلم الرموز.
ودعا المشاركون في الوقفة التي دعت إليها وملة «معدلي بهمني» ،إلم تقييم عالمات الطالن مئويا،
معبرين عن انزعاجهم من تقييم أداء الطالن الدراسي باألرقام المئوية ،موضحين أن غالبية
الجامعات تعتمد عال مات الطلبة بالرموز بدال من األرقام لما فيها من عدالة ،معتبرين ان تقييم أداء
الطلبة باألرقام مجحف بحل الطلبة المتميزين ،مطالبين الجامعة بإعادة النظر في هذا القرار،
وتحويله إلم النظام الرمزي.
من جهته ،قا رةيس الجامعة الدكتور عبدهللا الموسم « إن الجامعة طبقت آلية العمل بالرموز في
وقت سابل لمدة فصل ،إال أن النظام فشل « ،مشيرا إلم أن العمل بالرموز بجامعة اليرموك فيه
سلبيات أكنر من ايجابياته بعكس الجامعات األخرى.
وأكد الموسم ،أن موضوع استبدا األرقام برموز غير واردة نهاةيا نظرة لطبيعة الجامعة وال يمكن
تطبيقه علم ارض الواقع.
وتسعم وملة « معدلي بهمني « الم تغيير هذا النظام واستبداله بنظام الرموز المطبل في عدد من
جامعات المملكة.
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مقاالت
الدستور ص45 :

3543/5/41

النالثاء

الجامعات منارات للمعلومات غير المغلوطة
نايف المحيسن
في كتان التربية الوطنية الذي يدرس في الجامعة االردنية واعتقد انه يدرس في معظم الجامعات
االردنية ما نصه« :يقدر عدد سكان االردن ووالي  3ماليين ونصف المليون نسمة ومن هذا العدد
يشكل المسلمون في االردن  20بالماةة والمسيحيون يشكلون  0بالماةة والشركس والشيشان يشكلون
 3بالماةة وباستناء تصنيف السكان الم مسلمين ومسيحيين وشركس وشيشان يمكن تصنيف السكان
الم اربعة انماط» .
الم هنا نقتبس ما جاء في هذا المؤلف الذي جعل للشراكسة والشيشان ديانة اخرى غير ديانتهم ،ال
ندري وفل اي منظور قام من الف هذا الكتان بجعل الشركس والشيشان من ديانة اخرى غير ديانتهم
الحقيقية واعتقد ان المؤلف اعتمد علم معلوماته هذه وفل منظور قانون االنتخان ولكن شتان بين ما
ذهى اليه قانون االنتخان وبين ما يتحدث عنه الكتان من ويت التوزيع الديمغرافي للسكان فكان ان
وقع المؤلف بهذا الخطأ الفادح والذي ال يغتفر.
ال اعتقد ان من الف الكتان رغم عدم ادراكه لخطئه خاصة وانه يدرس منذ سنوات ولكن اين هم من
استخدموه في مناهجهم ،الم ينتبهوا لهذا الخطأ الواضح اضافة الم الجهات المسؤولة في الجامعة
والتي تقر المناهج واين هي عندما اقرت منل هذا الكتان ولماذا لم تكتشف الخطا وواولت تصويبه؟؟
.تذكرت وان ارى هذا الخطأ ما اكتشفه دبلوماسي اردني كان يعمل في سفارتنا في القاهرة عندما
وجد ما يسيء لالردن في منهاج اود الصفوف الدراسية في مصر وكان ذلك في العام  4252ويث
اخبر وزارته التي قامت بمخاطبة الجهات المعنية في مصر لتصويى الخطأ الذي كان في المناهج
المصرية وتم ذلك.
نحن ال نحتاج الم تدخل دولة مع دولة في اساءة واضحة الم جزء من مكون الدولة االردنية
«الشراكسة والشيشان» الذين عانوا من االضطهاد والظلم النهم اختاروا الدين االسالمي وهجروا
ديارهم لياتوا الم ديار المسلمين.
مفترض اوال ان يتم تدقيل المؤلفات قبل خروجها للعلن ومفترض من الجهات المعنية في الجامعات
ان ال تقر اي منهاج دون تمحيص او تدقيل وبمعرفة كاملة لما يحويه هذا المنهاج من معلومات واال
لكان سهال ان يتم ادخا معلومات مدسوسة وان يتم تمريرها في المناهج اذا كنا ال نراقى مناهجنا.
يجى ان يكون التعامل من منظور خط اومر وان يراعي توفير المعلومات الصحيحة والمؤكدة ال ان
يحتوي علم االخطاء وان يكون البحث الذي يعتمد عليه المنهاج صحيحا وان ال يكون عبارة عن
عمليات نقل دون ان نتحقل من صدقها او مطابقتها مع االفكار المطلوبة في المنهاج فهناك فرق كبير
بين ما يقصده قانون االنتخان وتقسيماتة لغايات الكوتات االنتخابية وما بين نوعية السكان علم
االرض االردنية .
اخيرا اقو للقاةمين علم جامعاتنا ،انتم منابرنا العلمية وانتم من تصححون االخطاء وليس انتم من
توجدونها في طلبتنا .
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الرأي ص41 :

3543/5/41

النالثاء

الجامعات الرسمية الحكومية وديوان الخدمة المدنية
د .محمد حسين بريك
توزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في كليات الجامعات الوطنية الم متطلبات
الجامعة وبواقع  31ساعة معتمدة للتخصصات الجامعية التي يبلغ عدد ساعاتها  453الم  450ساعة
معتمدة الم متطلبات التخصص والتي تقسم بدورها الم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص الدقيل.
تهدف متطلبات الجامعة الم تشكيل ارضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة الهدف منها زيادة قدرة
الطالى علم التواصل والتعبير باللغتين العربية واالنجليزية واثراء معرفته في مجاالت المعرفة
االنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنية وتعزيز فهمه لحضارة امته وفكرها «تعليمات منح درجة
البكالوريوس في الجامعة االردنية».
متطلبات الجامعة بدورها تقسم الم مجموعتين هما المواد االجبارية وبواقع اربعة مساقات هي مساق
للغة العربية ومساق للغة االنجليزية واخر للعلوم العسكرية ورابع للتربية الوطنية واما المجموعة
النانية فهي المواد االختيارية وبواقع خمسة مساقات يختارها الطالى من ثالثة مجاالت هي مجا
العلوم االنسانية ومجا العلوم االجتماعية واالقتصادية ومجا العلوم والتكنولوجيا والزراعة
والصحة.
ان تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعات الوطنية تتشابه الم ود بعيد وقد يصل هذا التشابه
الم ود التطابل فيما يخص متطلبات الجامعة ،ففي بحث بسيط في تعليمات منح درجة البكالوريوس
الثنتين من اهم الجامعات الوطنية تبين ان متطلبات الجامعة االجبارية هي نفسها في الجامعتين وان
متطلبات الجامعة االختيارية تتشابه الم ود كبير.
تضم قاةمة المواد التي يجى علم الطالى ان يدرسها كمتطلى اجباري او اختياري علم مجموعة
كبيرة من المواد المهمة فهي تضم مساقا للتربية الوطنية واخر للنقافة االسالمية وثالث للرياضة في
وياتنا ورابع لالسعافات االولية وخامس للزراعة والبيئة.
ان المطلع علم واقع مساقات متطلبات الجامعة في الجامعات الوطنية االن يدرك تماما انه لم يعد
هدف الطلبة من هذه المساقات زيادة قدرته علم التواصل او اثراء معرفته في مجاالت المعرفة
المختلفة بقدر ما هو الحصو علم عالمات مرتفعة تخدمه في الحفاظ علم معدله التراكمي في وضع
معين ،فاالصل في مساق التربية الوطنية ان يتعلم الطالى مجموعة من المفاهيم التي تزيد من انتماةه
لوطنه واالصل من مساق االسعافات االولية ان يتعلم الطالى اساسيات االسعاف التي من الممكن ان
يستفيد منها في وياته اذا ما اقتضت الحاجة .ووتم نكون منصفين ال يتحمل الطلبة وودهم ما وصل
اليه واقع متطلبات الجامعة بل تتحمل الجامعات الوطنية جميعها جزءا من المسؤولية فقد وصلت
االمور الم ان اصبحت متطلبات الجامعة االجبارية منها واالختيارية مصدرا للحصو علم منافع
مالية تحت ما يسمم بمواد اضافية علم العىء التدريسي لعضو هيئة التدريس مدفوعة االجر.
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ان الواقع الذي وصلت اليه متطلبات الجامعة بحاجة الم وقفة مراجعة من المسؤولين وصناع القرار
من اجل اعادة الشأن لهذه المتطلبات ،ومن اجل ذلك اقترح في هذه المقالة افكارا اجملها علم النحو
التالي:
اوال :ادخا مساقات جديدة تتواكى مع متغيرات العصرمنل التغير المناخي وثقافة البحث العلمي
واالبداع واالقتصاد المعرفي وغيرها.
ثانيا :العمل علم تطوير محتوى المساقات الموجودة كي تعالج مشكالت جديدة.
ثالنا :وصر تدريس هذه المساقات علم االساتذة االعلم رتبة من اعضاء الهيئات التدريسية.
رابعا :اشراك رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تدريس هذه المتطلبات فمن افضل من عميد كلية
الشريعة لتدريس مساق النقافة االسالمية ومن افضل من عميد كلية التمريض لتدريس مساق
االسعافات االولية.
خامسا :اتباع اساليى مبتكرة في تدريس هذه المساقات فعلم سبيل المنا لتدريس مساق االقتصاد
والمجتمع االردني يتولم عميد كلية االقتصاد تدريس هذا المساق علم ان يخصص جزء مهم من
محاضرات هذا المساق لدعوة محاضرين من خارج الجامعة مهتمين بموضوع المساق من خبراء في
االقتصاد ومحللين اقتصاديين واصحان قصص نجاح في الصناعة الوطنية وغيرهم.
متطلبات الجامعة تعتبر جزءا مهما من مرولة البكالوريوس تربط ما بين عالم المدرسة وعالم
الجامعة يجى االهتمام بها والعمل علم تطويرها كي تكون كفاية فاعلة من الكفايات التي يجى علم
طالى البكالوريوس ان يتقنها عند تخرجه.
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النالثاء

طلبة نيوز

3543/5/41

ثورة بيضاء ؟؟
د.فاطمة عليمات
بات المجتمع يعاني من فساد وضعف وتخلف وظلم ،وبدأ يستشعر الكنيرون من أفراده خطورة ذلك
علم مسيرة وياتهم ،فأخذوا يتحدثون عن ثورات بيضاء في مؤسسات الدولة كافة ويدعون إليها؛
إلصالح الواقع ،ورسم المستقبل ،والمحافظة علم مق ّدرات الوطن وصونها من الفساد والمفسدين،
وتحقيل الحياة اآلمنة ،والمضي بالوطن قدما نحو األمام بأمان ،فما من مجا سياسي أو اقتصادي أو
تعليمي أو اجتماعي إال وطرق الحديث عن ثورة بيضاء بابه .وواقع الحا أن هذا الحديث لم يتجاوز
األذان ،وبقي ويز التنظير ولم يرق إلم التنفيذ؛ فما زلنا نراوح مكاننا في مكابدة الظلم والفساد
والتخلف والمعاناة ،بل أصبحنا نلمس تناميها جهارا نهارا.
يعتقد بعضهم أن النورة البيضاء تكون في تغيير نظام ،أو في إسقاط وكومة ،أو تغيير وزير ،أو
إقالة مسؤو  ،أو و ّل مجلس نوان ،والحقيقة أن النورة يجى أن تكون ثورة علم ذواتنا المسكونة
بعوالم غريبة؛ فكل واود منّا بحاجة إلم أن يعود إلم نفسه أوالً وينور عليها ،بدءاً من األم ،واألن،
والطالى والمعلم  ،والموظف ،والمدير ،والوزير ،والناةى ،...أفليس هؤالء صنّاع قرار في مواقعهم؟
 ،أال يملك هؤالء أن يغيّروا ويع ّدلوا ،وأن يكونوا مؤثرين وفاعلين؟ .
نحن بحاجة إلم ثورة نقف فيها علم أمراضنا النفسيّة الساكنة في عقولنا وضماةرنا ،أمراضنا التي
نبذ قصارى جهدنا في سلوكها وممارستها للحصو علم مكتسبات شخصيّة ،نحن بحاجة إلم ثورة
علم أفكارنا ومبادةنا ،ونحن بحاجة إلم أن نتعلم كيف نتواصل مع اآلخر ،وكيف نحترمه ،وكيف
نفكر وكيف نخطط ،وكيف نعمل بإخالص ،وكيف ننتمي ،وكيف نحترم بعضنا ،وكيف نكون
صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين مع اآلخرين ،ونحن بحاجة إلم أن نعرف كيف نبني جيالً
منتميا ً مؤمنا ً بالقيم والمبادئ التي تقوي الوطن وتجعله في مصاف الدو المتقدمة ،وكيف وكيف
وكيف...
النورة البيضاء نظام متكامل ،ال يتحقل بتغيير النظم السياسية ،بل يتحقل بتغيير الذات والمساواة
العادلة مع اآلخر ،وبالعمل الصادق ،واالبتعاد عن الشعارات ؛ فما من مصّلح أفضل لإلنسان من
نفسه ،والنفس هي القادرة علم و ّل أزماتها ،والقصص ماثلة أمامنا؛ فلم يغيّر إسقاط رةيس دولة من
هنا أو هناك من الواقع شيئا ،بل ّ
إن الحا عادت إلم الوراء أكنر من ذي قبل.
قا تعالمّ " :
إن هللا ال يُغيّر ما بقوم وتّم يُغيّروا ما بأنفسهم" .فإن بدأنا بأنفسنا سنجني ثمار ثورتنا
بصمت وهدوء  ،وهذه النورة التي نطالى بها تنسجم مع الفطرة اإلنسانية السليمة  ،وإن عملنا بها
فال شك أن التغيير والتقويم الشامل المتكامل وادث ال محالة.
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زوايا الصحف
النالثاء

عين الرأي/مرصد
3543/5/41

 ثالثة مقرات شعى اخوانية في مدينة الزرقاء مسجلة بأسماء جماعة اإلخوان المسلمين
و(قيادات) فيها ..األو  :شعبة شما الزرقاء مسجل في داةرة األراضي والمساوة باسم
مسعود ابو محفوظ وشركاةه والناني :شعبة وسط الزرقاء مسجل باسم محمود الخطيى
وشريكه ناةى الشعبة يحيم عبد اللطيف واألخير شعبة جنون الزرقاء مسجل باسم الجماعة.
 ناةى أمين عمان السابل المهندس محمد مظهر عنان أكنر أعضاء مجلس أمانة خدمة
متواصلة في المجلس وبلغت  40عاما ..عنان الذي عين في المجلس منذ تموز 4222
ووتم ان 3545انتخى مرتين ناةبا لألمين.
 قرار مجلس الوزراء بإعفاء الغرامات بنسبة  455بالماةة ينتهي في الواود والنالثين من
الشهر الحالي وتتناقص بعد هذا التاريخ نسبة اإلعفاء بواقع  33بالماةة كل ثالثة اشهر.

مرصد الرأي
 اوتفاالً بيوم الشعر العالمي تقيم وودة اإلعالم والعالقات العامة والنقافية في الجامعة األردنية
يوم الخميس فضاء شعريا ً في ساوة برج الساعة بمشاركة الشعراء :عالء العرموطي ،وسن
البوريني ،مناهل العساف ،عمر أبو الهيجاء ،وربي المصري .الساعة النانية عشرة من ظهر
الخميس المقبل.

صنارة الدستور
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 صاادرت اإلرادة الملكيااة السااامية بالموافقااة علاام قااانون الموازنااة العامااة وباادىء العماال بهااا
اعتبارا من األو من كانون الناني الماضي.
 تراجع وزيار االوقااف والشاؤون والمقدساات االساالمية الادكتور هايال عبادالحفيظ داود عان
قراره اخالء جمعية جعفر الطيار بعد أن تق ّدم رةيسها ،راةد الحراسيس ،بأوراق رسمية تنبت
تفويض امانة عمان الكبرى للجمعياة مناذ عاام  4253باساتخدام قطعاة االرض وبنااء جمعياة
عليها وفوقها مسجد ألهالي وي الطفايلة.
 اشتكم مواطنون بمنطقة إسكان الجامعة األردنية من قيام إماام مساجد المنطقاة بإلغااء مصالم
النساء بالطاابل االرضاي واساتبداله باآخر فاي الطاابل النالاث ،مان أجال توساعة ساكنه ،وقياام
المؤذن بتربية النحل داخل ورم المسجد .وذكرت الناةى مريم اللاوزي إنهاا تلقات شاكوى مان
أهالي المنطقة وو هذه القضية.
 رصاادت «صاانارة الدسااتور» قيااام بعااض اصااحان الماازارع الصااغيرة فااي شااارع البساااتين
بمحاذاة وي الرشيد بالرصيفة يقومون بري مزروعاات الخضاار مان الميااه العادماة فاي ظال
غيان الرقابة.
 أصدرت نقابة المعلمين مؤخرا عددا من النشرات التعريفياة بالخادمات التاي تقادمها للمعلماين
المنتسبين لها ووزعت علم فروعها نشرة عن صندوق التكافل والتعليم.
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زواريى الغد
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 نقابة المعلمين وقعات ياوم األربعااء الماضاي اتفاقياة تعااون ماع البناك اإلساالمي األردناي،
لتسهيل عمل صندوق التكافل والتعليم .وتهدف االتفاقية الام مانح المعلماين المشاتركين فاي
الصاااندوق قروضاااا وسااانة للغاياااات االجتماعياااة (الدراساااة ،الااازواج) ،إضاااافة للجاناااى
االستنماري وتخفيف النفقات التشغيلية للصندوق.
 وزن الوودة الشعبية والسفارة الفنزويلية ينظمان في السادساة مان مسااء بعاد غاد الخمايس
مهرجانااا تضااامنيا ماع فناازويال البوليفاريااة وإوياااء للااذكرى النانيااة لروياال الاارةيس هوجااو
شافيز تحت شعار "من كل مكان تنهض الشعون" ،وذلك في مقر الحزن.
 نقابة المهندسين الزراعيين تقايم فاي الخامساة مان مسااء ياوم السابت المقبال وفاال مركزياا،
وذلك اوتفاء بذكرى النصر في معركة الكرامة الخالدة .ويرعم الحفل الذي يقام في مجماع
النقابات المهنية رةيس الوزراء عبدهللا النسور.
 53 محاميا يترشحون لرةيس وأعضاء مجلس نقابة المحامين ،والتي ستجري انتخاباته في
شهر أيار (مايو) المقبل ،وذلاك خاال الياوم األو لفاتح باان الترشايح والاذي يساتمر وتام
نهاية الشهر الحالي .وترشح لمركز النقيى ثالثة هم :سمير خرفان ومازن ارشيدات وامين
الخوالدة ،فيما ترشح لعضوية المجلس  53محاميا.
 مصدر رسمي أبلغ "زواريى" أن مدير أود المراكز البحنية سافر  30مارة خاارج األردن
خال عامين ،وذلك منذ توليه منصى مدير المركز.
 مجلس النوان يعقد اليوم جلستين صباوية ومساةية ،األولم تشاريعية يواصال فيهاا مناقشاة
جاادو أعمالااه المتضاامن القااوانين العاةاادة ماان مجلااس األعيااان والقااانون المؤقاات لقااانون
اإلعالم المرةي والمسموع ،فيما خصص النانية للجانى الرقابي الذي يتضمن تحديد موعاد
لعقد جلسة مناقشة عامة وو الصحف ،واالستماع الستجوان الناةى محمود الخرابشة.
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كواليس العرن اليوم
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 افتم الديوان الخاص بتفسير القوانين بجواز الجمع باين راتاى التقاعاد الاذي يتقاضااه شاخص
عن خدمته في الحكومة وراتباه مان الجامعاة ،باعتباار الجامعاة ليسات مؤسساة عاماة رسامية
وفل قانون التقاعد المدني.
 تاام الغاااء تعليمااات نقاال اعضاااء جساام االنسااان لساانة  4222والموافقااة علاام تعليمااات جدياادة
صادرة وفقا الوكام المادة (/5ن) من قانون االنتفاع باعضااء جسام االنساان رقام ()35لسانة
.4211
 قررت الحكومة بيع طن الشعير لمربي االغنام بـ ( )413ديناارا ،ولمرباي االبقاار والادواجن
واالبل والشركات بـ  344دينارا للطن الواواد ،كاذلك قاررت بياع النخالاة باـ 11ديناارا للطان
الواود لمربي االغنام وبالسعر الحر  405دينارا للطن لباقي مربي النروة الحيوانية.
" تشخيص واقع اإلعالم في االردن" دراسة انجزها مركاز وماياة وورياة الصاحفيين ويضاع
اللمسات األخيرة عليها قبل طباعتها.
 تطلاال فرقااة الفحاايص للموساايقم العربيااة برنامجهااا لعااام  3543برعايااة وزياارة النقافااة النااا
مامكغ ،وتقيم جمعية الفحيص لحفظ التراث وفال يوم االود  32الحالي الساعة السابعة مسااء
في مبنم بيت الفحيص.

س.ص
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