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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  األردنیة) آثار وسیاحة( محاضرة في ) األمن السیاحي في األردن(

تبرز صورة اإلسالم " األردنیة"كلیة الشریعة في : األب شرایحة 
  السمحة

٥  

ً "حوار استراتیجي حول   ٧  "االبتكار من أجل تمكین المرأة اقتصادیا
 ١٠  "األردنیة"ون ممثلون عن كلیة لندن یزور

شومان للباحثین "یفوز بجائزة " أردنیة العقبة"أكادیمي في 
  في العلوم االقتصادیة واإلداریة" العرب

١٢ 

 ١٤  الجامعة األردنیة تحتفي بیوم الفلسفة العالمي
   شؤون جامعیة

ذكرى میالد الحسین طیب هللا /عاما ٤٧قاد مسیرة النھضة والبناء 
  ثراه

١٥  

 ١٨  ألف طلب لقروض ومنح طلبة الجامعات الرسمیة ٤٢
ة واالھتمام بالعربیة اھتمام اللغة رافعة لنھضة أي أم: الرزاز
  بھویتنا

١٩ 

امناء ال البیت یتریث في اجراءات تعیین رئیس جدید للجامعة 
  مرشحین تنتظر تعیین وزیر جدید للتعلیم العالي ٧وقائمة من ...

٢٠ 

 ٢١  "تحصد میدالیة ذھبیة عربیة " جامعة سمیة
 ٢٢  ٢٠١٨تطلق اإلنفوجراف الثاني لعام " التعلیم العالي" 

ارتفاع عدد األردنیین الدارسین في الجامعات والكلیات األمریكیة 
  ٢٠١٨-٢٠١٧في العام الدراسي %  ٥بنسبة 

٢٣ 

 ٢٤  !ثقافة الحیاة في مجتمعنا العربي إلى أین؟
استقاللیة الجامعات ھي األساس في تمیزھا واكتفائھا : بدران
 ً   مالیا

٢٨ 

ت للتایكواندو في میدالیا ٥"الجائزة الكبرى"أبوغوش وحیدا في 
  تایوان

٢٩ 

   مقاالت

ّة  ٣١  محمد القضاة. د/الخوف والمسؤولی

 ٣٣  وفیات
  ٣٥- ٣٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األردنیة) آثار وسیاحة( محاضرة في ) األمن السیاحي في األردن(

 

نظم قسم اإلدارة  - فادیة العتیبي 

السیاحیة في كلیة اآلثار والسیاحة 

في الجامعة األردنیة الیوم محاضرة 

) األردناألمن السیاحي في (بعنوان 

قدمھا مدیر إدارة الشرطة السیاحیة 

في مدیریة األمن العام العقید 

  . الدكتور تامر المعایطة

واستھل المعایطة محاضرتھ التي جاءت برعایة عمیدة الكلیة الدكتورة ندى الروابدة، إلى الحاجة التي 

للعدد الكبیر من  دفعت إلى وجود شرطة سیاحیة منذ أواخر الخمسینیات من القرن الماضي، نتیجةً 

المواقع السیاحیة التي تزخر بھا المملكة، لتكون مھمتھا توفیر األمن للسیاح أینما كانوا على أرض 

  .األردن

لما یضمھ من مواقع أثریة سیاحیة ودینیة، حیث ) المتحف الطبیعي(وقال إن األردن یستحق وصفھ بـ 

قبل وزارة السیاحة واآلثار األردنیة،   ألف موقع سیاحي معتمد من) ٢١(أن ھناك ما یقارب الـ 

  .ألف موقع سیاحي غیر معتمد) ١٠٠(تصلح أن تكون واجھة سیاحیة، إلى جانب ما یفوق الـ 

وأضاف المعایطة أن تلك المواقع السیاحیة بحاجة إلى تقدیم خدماتنا لھا وتوفیر األمن فیھا، من خالل 

  .اإلدارة االستراتیجیین إنفاذ القانون وتعزیز العمل التشاركي مع شركاء

 أخبار الجامعة

 الرأي الكتروني/٣:الدستور ص/المدینة نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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وتدرج المعایطة في حدیثھ منذ تاریخ إنشاء اإلدارة وحتى وقتنا الحاضر، وعرض أبرز المحاور 

التي تعمل اإلدارة على تحقیق األمن السیاحي من خاللھا مثل تأمین الحمایة للمجموعات السیاحیـة، 

ات السیاحیـة أثناء وجودھا وتجوالھا وحمایـة المواقـع السیاحیـة واألثریة وتوفیر األمن للمجموع

داخل تلك المواقع، واستقبال شكاوى السیاح في المواقع السیاحیة واألثریة وأثناء إقامتھم بالفنادق 

والمخیمات السیاحیة أو التي ترد عن طریق وزارة السیاحة أو ھیئة تنشیط السیاحة أو بواسطة البرید 

  .ساھمة في تطویر وتحسین المنتج السیاحي الوطنيااللكتروني الخاص باإلدارة، وأیضا الم

وعرج المعایطة في المحاضرة التي حضرھا عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة وطلبتھا، 

ومسؤولون في إدارة الشرطة السیاحیة، على الواجبات المناطة باإلدارة، والخدمات الحاسوبیة التي 

ي، مشیرا إلى جملة من اإلنجازات التي حققتھا منذ نشأتھا تقدمھا في سبیل تحقیقھا لألمن السیاح

  .وعادت بالنفع على األردن بمواقعھ السیاحیة وسیاحھ

وفي بدایة المحاضرة، رحبت عمیدة الكلیة الدكتور ندى الروابدة بالمحاضر المعایطة، مؤكدة أھمیة 

ل وجود العدید من المواقع الدور الذي تلعبھ إدارة الشرطة السیاحیة ومدى الحاجة لوجودھا في ظ

  .السیاحیة في األردن التي تشكل عامل جذب للسیاح

وفي ختام المحاضرة دار حوار موسع، تناول باستفاضة الحدیث عن السیاحة بأنواعھا ودور إدارة 

الشرطة السیاحیة في التصدي لألزمات والكوارث الطبیعیة أو التخفیف منھا في ظل التغیر المناخي 

  .األردن الذي یشھده
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  تبرز صورة اإلسالم السمحة" األردنیة"كلیة الشریعة في : األب شرایحة 

محمد المبیضین ـــ استضافت كلیة 

الشریعة في الجامعة األردنیة الیوم 

األب محمد جورج شرایحة في 

نشأة " محاضرة القاھا بعنوان 

، " المسیحیة وعباداتھا وطقوسھا 

یان وذلك في إطار مادة مقارنة األد

   . الذي تقدمھ الكلیة لطلبة الجامعة

ً إلى أن النبي عیسى علیھ السالم ولد  وشرح المحاضر بدایات نشأة الدین المسیحي وانتشاره ، مشیرا

ً حیث كان الیھود یعتبرون أنفسھم أولیاء على العالم أجمع   . في بیئة یھودیة مشحونة عقائدیا

نھ المسیحیة وأھمھا الصالة التي أشھرھا صالة األبانا ، وتناول شرایحة في حدیثھ العبادات في الدیا

وقال إن الصالة تبدأ بالدعاء إلى هللا عزوجل بأن یعم السالم والسلم العالمي ، وتقام في الكنائس أیام 

  . األحد من كل إسبوع

ً ـ لشرایحة ـ الصوم الذي یكون موعده قبل الع یدین ومن العبادات والفرائض في الدین المسیحي وفقا

المیالد المجید والفصح المجید ، والحج المسیحي وأداؤه یكون من خالل زیارة المواقع واألماكن :

ً عن تقدیم الصدقات للمحتاجین  التي زارھا المسیح علیھ السالم ولیس لھ موعد معین ، فضال

  . ویستحسن أن تقدم لھم بسریة تامھ

لة الملك عبدهللا الثاني جائزة تمبلتون التي وخالل المحاضرة  أعرب شرایحة عن سعادتھ بتسلم جال

  . لجھوده في تحقیق الوئام داخل اإلسالم وبین اإلسالم وغیره من األدیان ٢٠١٨فاز بھا العام الحالي 

 أخبار األردنیة
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وأثنى المحاضر على رسالة كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة وما تنھض بھ من مسؤولیات في 

ح والحنیف ، والتنوع الثقافي خدمة لطلبة الجامعة وأبناء إبراز الصورة الحقیقیة لإلسالم السم

  . المجتمع المحلي

وفي ختام المحاضرة التي أدارھا مدرس مساق مقارنة األدیان الدكتور إبراھیم برقان أجاب  

المحاضر عن استفسارات الطلبة والباحثین حول القواسم المشتركة بین األدیان ودور االدیان في نشر 

  .مة القیم والمبادئ األخالقیة التي لھا دور كبیر في نھضة المجتمعات اإلنسانیة وتعزیز منظو
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 )األردنیة(في ) دراسات المرأة (و) أنا ھنا الدولیة(عقدتھ 

ً "حوار استراتیجي حول    "االبتكار من أجل تمكین المرأة اقتصادیا

رّكز مشاركون   -فادیة العتیبي 

في حوارھم االستراتیجي األول 

البتكار من أجل تمكین المرأة ا"

 ً أنا (الذي عقدتھ شبكة " اقتصادیا

ومركز دراسات ) ھنا الدولیة

المرأة في الجامعة األردنیة على 

أفضل الطرق الالزمة لتحسین 

  . فرص عمل المرأة وتحقیق االستقرار االجتماعي في العالم

ة المعرفي، الشریك االستراتیجي وتناول المشاركون في الجلسة التي عقدت في ملتقى طالل أبو غزال

، بمشاركة شخصیات رفیعة المستوى تمثل مؤسسات محلیة وإقلیمیة ودولیة "أنا ھنا الدولیة"لشبكة 

أبرز التحدیات التقلیدیة التي تواجھ النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا وأوروبا، 

  .القتصاد الوطنيوالعوامل الرئیسیة التي تسھم في لعبھا دورا أكبر في ا

وأكد المشاركون أھمیة التركیز على التوجھات االستراتیجیة التي تمھّد الطریق للمرأة وتدعم أھداف 

  .التنمیة المستدامة، وإیجاد الطرق الفاعلة لحشد التأیید والمناصرة

رب فیھا وخالل افتتاح أعمال الجلسة، وجھ العین الدكتور طالل أبو غزالة كلمة للوفود المشاركة، أع

عن تطلعھ في أن تصبح إبداعات النساء األردنیات على قدم المساواة مع الرجال األردنیین في 

لما یتیح " ثورة المعرفة"مجاالت صنع المعرفة والریادة المعرفیة في عصر الثورة الصناعیة الرابعة 

 عمون/أخبار األردنیة
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ت في المجتمع، داعیا االنترنت من مساواة مطلقة ودیمقراطیة كاملة ال عذر فیھا للتحجج بأیة معوقا

  .النساء  أن یطلقن العنان ألنفسھن وأن یعملن لحسابھن الخاص

ورّحب نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة في كلمة لھ 

أنا ھنا "بالمشاركین، معربا عن فخره بمشاركة الجامعة من خالل مركز دراسات المرأة مع شبكة 

حیث تلتقي أھداف الشبكة مع أھداف ورؤیة الجامعة األردنیة الساعیة إلى ربط مخرجات " یةالدول

  .التعلیم مع سوق العمل واحتیاجاتھ وتحسین دور اإلناث ومشاركتھن في سوق العمل

وثمن مجدوبة جھود الشبكة الدولیة في جمع خبرات دول أوروبا مع دول الشرق األوسط وشمال 

لى فھم أفضل لقضایا المرأة على مستوى المنطقة وتجسیر الفجوة بین الشرق افریقیا مما یؤدي إ

  .والغرب فیما یخص حقوق االنسان

إننا نؤمن بأن تبادل :" بریجیتا وورتمان) أنا ھنا الدولیة(إلى ذلك، قالت الرئیسة األولى لشبكة 

ا مھما لالبتكار ویسھم في المعرفة، واألفكار، والخبرات المحلیة واإلقلیمیة بین الدول یشكل تحفیز

 ً   ."تشجیع مشاركة المرأة اقتصادیا

بدورھما، أكد سفیرا النرویج تون ألیرز، والسوید إیریك أولنھاج، التزام دولتیھما بدعم المساواة بین 

الجنسین وتمكین المرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا كسبیل وحید للوصول إلى الرخاء 

  .ة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةوالتقّدم في الحیا

وخالل الجلسة الحواریة، ناقش المشاركون جملة من المحاور المتعلقة في تحدیات العولمة والھجرة 

  .و تقنیة االتصاالت،  مؤكدین أھمیة بناء الشراكات االستراتیجیة الفاعلة بین المؤسسات المشاركة
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ول المبتكرة التي من شأنھا تبدید التحدیات أو التخفیف من وطرح المشاركون جملة من األفكار والحل

حدتھا أمام مسیرة المرأة العملیة وتمكینھا اقتصادیا، مستعرضین بعضا من تجارب وخبرات الدول 

  .المشاركة

واعتمد المشاركون النتائج الصادرة عن ھذا الحوار االستراتیجي، الذي عقد بدعم وشراكة 

طالل أبو غزالة المعرفي ومؤسسة أوكسفام ومؤسسة كیفینا، كمشاریع  استراتیجیة من قبل ملتقى

وبرامج تعاونیة بین الدول المشاركة التي ستساعد المرأة للمشاركة بشكل أكبر في الحیاة االقتصادیة 

  .في دول الشرق األوسط وشمال افریقیا
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  "األردنیة"ممثلون عن كلیة لندن یزورون 

استقبل  -سھى الصبیحي 

یس الجامعة األردنیة رئ

الدكتورعبدالكریم القضاة في 

مكتبھ األحد ممثلین عن كلیة 

  London Collage) لندن

 of United 

Knowledge)   ضم

مسؤولة العالقات الدولیة 

والتنسیق األكادیمي كارین توفیل ومدیر دائرة التعاون الدولي الفرید ارشید یرافقھ مدیرة جائزة 

  .انيالحسن للشباب سمر كلد

وجرى خالل اللقاء الذي حضره نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور زید بقاعین بحث  

  .إمكانیة التعاون والتنسیق المشترك بین الجامعة وكلیة لندن

ورحب القضاة بالضیوف مؤكدا استعداد الجامعة لبذل كل جھود التعاون بما یصب في مصلحة  

ً إلى توجھ الجامعة الدائم إلى بناء عالقات التعاون الدولي مع مختلف  الجامعة والطلبة، مشیرا

المؤسسات التعلیمیة بما یخدم الطلبة والمجتمع وضمن إطار مدروس یسھل زیادة نطاق استفادة 

  .المجتمع من ھذه الخدمات التعلیمیة

حضیریة من جھتھ بحث الوفد إمكانیة إنشاء مركز یوطن داخل حرم الجامعة لتدریس المواد الت 

وقال الوفد إن . لخریجي الثانویة العامة الراغبین في الدراسة في الخارج وخاصة في المملكة المتحدة

 أخبار األردنیة
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ً في أربعة مجاالت دراسیة  ١٨الى  ٩البرنامج المقترح ھوبرنامج تأسیسي دولیتتراوح مدتھ من  شھرا

  .ھي الھندسة، والطب، واألعمال، والتكنولوجیا

عة إلى المشاركة بمخیم المعلم العالمي الذي تنوي جائزة الحسن للشباب بدورھا دعت كلداني الجام

إقامتھ بالتعاون مع كلیة لندن العام المقبل والذي سیستضیف معلمین من المملكة المتحدة لتعلیم اللغة 

اإلنجلیزیة للناطقین بغیرھا، والتعرف على الثقافة والعادات األردنیة، معبرة عن سعادتھا بھذه 

  .ة وفخرھا بإنجازات الجامعة المتواصلة على الصعید المحلي والدوليالزیار

یشار إلى أن كلیة لندن مركز تدریبي مقرھا لندن تھدف إلى خدمة المجتمعات المحلیة في جمیع  

ً من  أنحاء العالم من خالل تزوید أفرادھا بالتدریب الالزم لمواصلة تعلیمھم العالي، أوالتطور مھنیا

  .لمھارات والمصطلحات الالزمة المتعلقة بمھنتھمخالل اكتساب ا
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في العلوم االقتصادیة " شومان للباحثین العرب"یفوز بجائزة " أردنیة العقبة"أكادیمي في 

  واإلداریة

انضم عمید  -سناء الصمادي

كلیة اإلدارة والتمویل 

بالجامعة األردنیة، فرع 

العقبة الدكتور رائد بني 

یاسین، لكوكبة العلماء 

والباحثین العرب، لفوزه 

بجائزة عبد الحمید شومان 

للباحثین العرب لدورة عام 

   . ، عن حقل العلوم االقتصادیة واإلداریة حول الدور التنموي القتصاد المعرفة٢٠١٧

مرشحا  ٤١٧١فائزا وفائزة، من أصل  ٤١٩وبلغ عدد العلماء والباحثین العرب الفائزین بالجائزة 

لغایة دورتھا األخیرة عام  ١٩٨٢موا للمشاركة في الجائزة منذ انطالقتھا عام ومرشحة كانوا قد تقد

  . طلبا ٢٤٦التي بلغ عدد الطلبات المقدمة فیھا للمشاركة  ٢٠١٧

وتھدف الجائزة إلى إعداد جیل من الباحثین والخبراء العرب في المیادین العلمیة والبحثیة المختلفة، 

لمي العربي ونشره لزیادة المعرفة العلمیة والتطبیقیة ونشر فضال عن المساھمة بدعم البحث الع

  . الوعي بثقافة البحث العلمي

ً العـزم على  وقال الدكتور المساعدة، إن الجائزة تشكل إضافة نوعیة في مسیرتھ العلمیة، مؤكدا

ً على طریق التمیز واإلبداع  الذي ال نھایة لھ   . مواصلة مشوار العطاء والتمیز والمضي قدما

 أخبار األردنیة
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وأضاف أن الجائزة تمنح تقدیرا إلنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في المعرفة 

العلمیة والتطبیقیة، ونشر ثقافة البحث العلمي ودعمھ وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي، مما 

 ً ً وعالمیا ً وإقلیمیا   . یسھم في حل مشكالت ذات أولویة محلیا

ساعدة، وھو أستاذ مشارك في قسم نظم المعلومات اإلداریة في الجامعة یشار إلى أن الدكتور م

ً منصب عمید كلیة األعمال في الجامعة األردنیة  فرع العقبة، حصل على  األردنیة، ویشغل حالیا

، ولھ حالیا  ٢٠٠٩درجة الدكتوراه في نظم المعلومات اإلداریة من جامعة نوتنجھام البریطانیة عام 

بحثا علمیا منشورا في مجالت علمیة عالمیة محكمة، كما حصل على جائزة  ١٥٠ما یزید على 

  .٢٠١٨وعام  ٢٠١٥الباحث المتمیز من الجامعة األردنیة لدورتین عام 

العلوم الطبیة والصحیة، والعلوم الھندسیة، "وتضم جائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب حقول 

لوم اإلنسانیة واالجتماعیة والتربویة، والعلوم التكنولوجیة وھندسة أنظمة االتصاالت، واآلداب والع

   ."والزراعیة، والعلوم االقتصادیة واإلداریة

ویحصل الفائزون بالجائزة على شھادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز فیھ، 

اسم الجائزة  عشرون ألف دوالر أمریكي، إضافة لدرع یحمل) ٢٠,٠٠٠(ومكافأة مالیة مقدارھا 

  .وشعارھا

یشار إلى أنھ مع الدكتور المساعدة یكون عدد أعضاء ھیئة التدریس الفائزین بالجائزة من الجامعة 

  .عضوا ٤٢األردنیة
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  الجامعة األردنیة تحتفي بیوم الفلسفة العالمي

بد الكریم ینظم قسم الفلسفة بكلیة اآلداب في الجامعة األردنیة، وبرعایة رئیس الجامعة الدكتور ع

» بیوم الفلسفة العالمي«القضاة، في العاشرة من صباح یوم غد، على مدرج الكندي في كلیة اآلداب، 

  .الذي یصادف الیوم أیضا

كلمة رئیس الجامعة، : ویشتمل االحتفال بإقامة عدد من الندوات، حیث یتضمن حفل االفتتاح على 

  .بالجامعةكلمة عمید كلیة اآلداب، وكلمة رئیس قسم الفلسفة 

الدكتور وجیھ قانص، : إلى ذلك تبدأ الجلسة األولى ویترأسھا الدكتور جورج الفار، ویشارك فیھا

  .«دیمقراطیة حقوق اإلنسان عدالة ومساواة«: ومدیر المعھد الملكي للدراسات الدینیة، ویتحدث عن

عبد الكریم عنیات من الدكتور : یترأسھا الدكتور عامر شطارة، ویشارك فیھا: أما الجلسة الثانیة

، ومن األردن یشارك بورقة عمل »مفھوم األزمة األخالقیة«ویتحدث في ورقتھ عن » الجزائر«

  .«أزمة التنویر«الدكتور توفیق شومر حول 

: أما فعالیات الیوم الثاني األحد المقبل، في العاشرة صباحا في مدرج الكندي، تشتمل على جلستین

» لبنان«كتور ضرار بني یاسین، وتشارك فیھا الدكتورة سھام حرب من الجلسة األولى یترأسھا الد

  .قراءة النصوص بین القراءة التعلیمیة والمقاربة السیمیولوجیة«وتقدم من خالل ورقتھا 

الجلسة الثانیة تترأسھا الدكتور مھا السمھوري، حیث تقدم فیھا أوراق طلبة قسم الفلسفة في الجامعة 

التأصیل لحقوق اإلنسان، والطالبة سوزان طلوزة حیث «: بح ویتحدث حولریاض ص: األردنیة وھم

فیما تقدم الطالبة أیات قبھا ورقة » قیمة العدل والمساواة في الفلسفة الحدیثة«تشارك ببحث حول 

  .»مقاربة لحقوق المرأة فلسفیا»بعنوان

 ٢٧:ص الدستور
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.  

  
  عاما ٤٧مسیرة النھضة والبناء قاد 

  
  طیب هللا ثراه میالد الحسینذكرى 

  
  

  
یحیي األردنیون الیوم االربعاء الرابع عشر من تشرین الثاني، ذكرى میالد باني نھضة األردن 

المناسبة التي یحتفي بھا الشعب االردني ، المغفور لھ جاللة الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه
  .ودولتھ لتبقى خالدة خلود الوطن ورمزا للعطاء والبذل والتضحیة

  
ي ذكرى میالد الراحل الكبیر طیب هللا ثراه عطاء جاللتھ الذي قاد المسیرة على یستذكر األردنیون ف

قائدا حمل األردن إلى بر األمان والسالم برؤیتھ الثاقبة وحنكتھ المشھودة ، مدى سبعة وأربعین عاما
  .وتفاني شعبھ والتفافھم حولھ

  
شمي جاللة الملك عبدهللا الثاني وفي ھذه الذكرى یجدد األردنیون العھد والوالء لوارث العرش الھا

وكلھم عزم وتصمیم على مواصلة مسیرة الخیر والبناء بكل ثقة وھمة عالیة من اجل إعالء بنیان 
  .الوطن وتعزیز مكانتھ

  
واألسرة األردنیة وإذ تحیي ھذه الذكرى ال یسعھا في ھذا الیوم إال ان تجل وتكبر دور الحسین الباني 

عامرة رغم كل التحدیات والمصاعب حتى غدا األردن في عھده منارة في تأسیس نھضة األردن ال
فأصبحت عمان عاصمة للوفاق واالتفاق والتنسیق العربي المسؤول والداعیة ، للتقدم والبناء والعلم 

  .دوما إلى مبادئ العدل والسماحة وكرامة اإلنسان 
  

التي أحبھا وأحبتھ واحتضنتھ  في عمان ١٩٣٥ولد الحسین في الرابع عشر من تشرین الثاني عام 
وتربى في كنف والدیھ المغفور لھما جاللة الملك طالل ، أمیرا وملكا فوق أرضھا ثالثة وستین عاما 

وجاللة الملكة زین الشرف وجده المغفور لھ جاللة الملك عبدهللا بن الحسین مؤسس المملكة الذي 
  .استقى منھ أنبل القیم الرفیعة والمبادئ العظیمة 

  
أكمل الملك الحسین طیب هللا ثراه تعلیمھ االبتدائي في الكلیة العلمیة اإلسالمیة في عمان ثم التحق 

التحق رحمھ هللا بكلیة ھارو  ١٩٥١بكلیة فكتوریا في اإلسكندریة بجمھوریة مصر العربیة وفي عام 
في ساند ھیرست في في انجلترا ثم تلقى بعد ذلك تعلیمھ العسكري في األكادیمیة الملكیة العسكریة 

نودي بالحسین طیب  ١٩٥٢وفي الحادي عشر من شھر آب عام . ١٩٥٣انجلترا وتخرج منھا عام 
حیث  ١٩٥٣هللا ثراه ملكا للمملكة األردنیة الھاشمیة وتسلم سلطاتھ الدستوریة یوم الثاني من أیار عام 

 ً التعاون مطلبنا واالتحاد في فلیكن النظام رائدنا و: " خاطب شعبھ في ذلك الیوم المبارك قائال
ً محكم الدعائم راسخ األركان  ً قویا الصفوف رمزنا وشعارنا ولنعمل متناصرین متعاضدین لنبني وطنا

  ".یتفیأ ظلھ الوارف وینعم بخیره الوفیر جمیع المواطنین على السواء
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا/٢-١:صالرأي 
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الثاني واصحاب  وللمغفور لھ جاللة الملك الحسین خمسة ابناء وست بنات ھم جاللة الملك عبد هللا
  .السمو االمراء واالمیرات فیصل وعلي وحمزة وھاشم وعالیة وزین وعائشة وھیا وإیمان ورایة

  
تربى أصحاب السمو األمراء ابناء الحسین في كنفھ فاستقوا منھ محبة الناس والتواضع لھم وحسن 

عالیم الدین اإلسالمي الحنیف معاملتھم واألخالق النبیلة المستندة إلى تقوى هللا سبحانھ وتعالى والى ت
  .والخلق الھاشمي ومبادئ الثورة العربیة الكبرى 

  
وحرص جاللتھ رحمھ هللا على ان یكون لكل من أبنائھ شأن في شؤون الحیاة الیومیة للمواطن 

إذ قدم كل منھم وما یزال ما وسعھ من العطاء وعملوا مع أسرتھم ، األردني بمشاركتھ أفراحھ واالمھ 
ووجھ الحسین طیب هللا ثراه رسالة سامیة إلى جاللة الملك . یة مندمجین فیھا ومتعایشین معھا األردن

یوم اختاره ولیا لعھد المملكة خاطبھ  ١٩٩٩عبد هللا الثاني في السادس والعشرین من كانون الثاني 
یز وارث وإنني ألتوسم فیك كل الخیر وقد تتلمذت على یدي وعرفت أن األردن العز" فیھا قائال 

مبادئ الثورة العربیة الكبرى ورسالتھا العظیمة وانھ جزء ال یتجزأ من أمتھ العربیة وان الشعب 
األردني ال بد وان یكون كما كان على الدوام في طلیعة ابناء أمتھ في الدفاع عن قضایاھم ومستقبل 

الجلیلة في سبیل ھذه  وان ھذا الشعب العظیم قد قدم عبر العقود الماضیة كل التضحیات، أجیالھم 
وان النشامى ، وانھ تحمل في سبیل كل ذلك ما تنوء بحملھ الجبال ، المبادىء والقیم النبیلة السامیة 

والنشمیات من ابناء أسرتنا األردنیة الواحدة من شتى المنابت واألصول ما توانوا یوما عن أداء 
لدوام رفاق الدرب والمسیرة األوفیاء والمنتمین الواجب وال خذلوا قیادتھم وال أمتھم وأنھم كانوا على ا

لوطنھم وأمتھم القادرین على مواجھة الصعاب والتحدیات بعزائم ال تلین وبنفوس سمحة كریمة 
معطاءة وان من حقھم على قیادتھم ان تعمل لحاضرھم ومستقبلھم ولتحقیق نھضتھم الشاملة حتى 

كفلھا لھم الدستور وان تبقى جباھھم مرفوعة ال تنحني تتسنى لھم الحیاة الكریمة وتصان حقوقھم التي 
لقد آمن المغفور لھ جاللة الملك الحسین بان الجندیة شرف ". اال  او لتقبیل ثرى الوطن العزیز

وواجب وانضباط وتمثل إیمانھ ذلك بحرصھ على تشجیع نجلھ األكبر جاللة الملك عبد هللا الثاني على 
ریة فیصحبھ في جوالتھ إلى األلویة والوحدات العسكریة منذ كان طفال االنخراط في الحیاة العسك

فأنشأه جندیا عربیا إذ انتسب جاللتھ وھو في الثانیة عشرة من عمره المدید إلى القوات المسلحة 
األردنیة برتبة تلمیذ مرشح وتدرج في الخدمة العسكریة التي استحق خاللھا نیل عدة أوسمة وشارات 

من المغفور لھ جاللة الملك الحسین إلى جاللة الملك عبد هللا الثاني لجھوده المخلصة ملكیة تقدیرا 
  .وتفانیھ في العمل العسكري 

  
ومنذ تسلم المغفور لھ جاللة الملك الحسین سلطاتھ الدستوریة وھو یجھد في بناء الدولة االردنیة في 

افة إلى قیود المعاھدة األردنیة ظروف لم تكن سھلة أبدا بسبب األوضاع المحیطة والتحدیات إض
فبدأ بخطوات جریئة وشجاعة استھلھا بتعریب ،البریطانیة ووجود القیادة األجنبیة في أجھزة الدولة 
وتسلیم قیادتھ للضباط األردنیین االكفیاء  ١٩٥٦قیادة الجیش العربي األردني في األول من آذار عام 

وأولى جاللتھ القوات المسلحة االھتمام ،  ١٩٥٧في آذار  ومن ثم إلغاء المعاھدة االردنیة البریطانیة
الخاص بالتطویر والتحدیث منذ البدء لتكون قوات تتمیز باالحتراف واالنضباطیة حتى غدت قوات 

وكان بناء األردن . عالمیة تطلب لالشتراك بمھام حفظ السالم الدولیة في مناطق النزاع في العالم 
الشاملة في جمیع المناحي االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة الحدیث وإرساء دعائم نھضتھ 

لذلك فقد عني جاللتھ بتحدیث التشریعات وترسیخ ، والعمرانیة ھاجس الحسین طیب هللا ثراه 
الدیمقراطیة حیث شھدت المملكة في عھده حیاة برلمانیة مستمرة باستثناء سنوات قلیلة أعقبت حرب 

لھا ممارسة الدیمقراطیة عن طریق إنشاء المجلس الوطني واستمرت خال ١٩٦٧حزیران عام 
الستئناف الحیاة البرلمانیة بانتخابات أسفرت عن  ١٩٨٩االستشاري حتى تھیأت الظروف عام 
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تشكیل مجلس النواب الحادي عشر بمشاركة شعبیة واسعة من مختلف القطاعات وألوان الطیف 
إلداري مع الضفة الغربیة الذي اتخذه المغفور لھ جاللة وھیأ قرار فك االرتباط القانوني وا. السیاسي 

الملك الحسین طیب هللا ثراه استجابة لرغبة األشقاء العرب ورغبة منظمة التحریر الفلسطینیة في 
.الظروف الستئناف المسیرة الدیمقراطیة في المملكة  ١٩٨٨الحادي والثالثین من شھر تموز عام 
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  توقع إعالن القائمة األولیة للمستفیدین نھایة الشھر المقبل
  ألف طلب لقروض ومنح طلبة الجامعات الرسمیة ٤٢

  
  

 
بلغ عدد طلبات االستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلیة للطلبة المسجلین في 
الجامعات األردنیة الرسمیة، على النظام العادي لمستویي البكالوریوس والدبلوم المتوسط للعام 

ف طلب، وذلك بحسب مدیر مدیریة البعثات ال ٤٢، حتى صباح امس، ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 
  .واالتفاقیات بوزارة التعلیم العالي محمود القیسي

، اعالن القائمة االولیة للطلبة المستفیدین من المنح والقروض "الغد"وتوقع القیسي، في تصریح لـ
نتصف كانون نھایة الشھر المقبل، تمھیدا لفتح باب االعتراضات علیھا قبل اعالن القائمة النھائیة م

  .المقبل) ینایر(الثاني 
الحالي فیما كانت قد بدأت صباح الخامس من الشھر  ٢٢وتنتھي عملیة تقدیم الطلبات یوم الخمیس 

  .الحالي
ً على الموقع االلكتروني لمدیریة البعثات  وتسلیم  www.dsamohe.gov.joوتقدم الطلبات الكترونیا

تمھ من الجھات المعنیة في الجامعة إلى مكاتب المستشارین الوثائق المطلوبة مع أنموذج الطلب بعد خ
الثقافیین، كٌل حسب جامعتھ، واكدت الوزارة بانھ لن یتم استالم أي طلب بعد ھذا الموعد مھما كانت 

  .الظروف
 ٢٠١٨/٢٠١٩وعلى الطلبة الراغبین من االستفادة من البعثات والمنح والقروض للعام الدراسي  

ط واالمتیازات ومعاییر المنافسة والموجودة على الموقع االلكتروني لمدیریة االطالع على الشرو
  .البعثات لالسترشاد بھا قبل تعبئة الطلب

األردنیــة، الجامعة األردنیة : والجامعات التي یحق لطلبتھا االستفادة من المنح والقروض ھي
اشمیة، آل البیت، البلقاء التطبیقیة العقبة، الیرموك، مؤتــة، العلوم والتكنولوجیا األردنیة، الھ/

  .وكلیاتھا، الحسین بن طالل، الطفیلة التقنیة واأللمانیة األردنیة
باستثناء الفصل (منحة كاملة / وتشمل البعثات والمنح والقروض الداخلیة منح الدیوان الملكي الھاشمي

كاملة، بعثات صندوق  منحة/ ، منح صندوق األمیرة منى لدعم تمریض لإلناث فقط)الدراسي األول
  .منحة كاملة/ منحة كاملة وبعثات الطب البیطري/ طلبة مدارس مناطق جیوب الفقر

منحة كاملة، ومنح صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط / كما تشمل بعثات أوائل المملكة واأللویة
 ٤٥بحد أقصى  منحة كاملة، ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة/ والشمال

اضافة الى منح صندوق دعم الطالب في . ساعة ٤٥ساعة، وبعثة التفوق الریاضي بحد أقصى 
ساعة دراسیة، منح ) ٤٥(وتغطیة بحد أقصى ) تمریض إناث فقط(الجامعات األردنیة الرسمیة 

بحد ، تغطي )التخصصات التطبیقیة والمھنیة (صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 
الشریعة إناث (منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة . ساعة دراسیة) ٤٥(أقصى 

  % . ٨٠ساعة دراسیة، على أن ال یقل معدل الطالب عن ) ٤٥(وتغطي بحد أقصى ) وذكور مناصفةً 
وتشمل ایضا قروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة، وتغطي بحد أقصى 

/ ساعة دراسیة معتمدة للطالب المستحق ومنح أكادیمیة األراضي الجافة في الجامعة الھاشمیة) ٤٥(
دبلوم كلیات المجتمع الرسمیة (ساعة ومنح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة  ٤٥

  ).للتخصصات التطبیقیة والمھنیة

  ٣:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦ :فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
19 

  
  

  بیة اھتمام بھویتنااللغة رافعة لنھضة أي أمة واالھتمام بالعر: الرزاز
  
  

أكد رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن اللغة؛ ھي الرافعة األساسیة في نھضة أي أمة، وأن 
  .االھتمام باللغة العربیة، اھتمام بھویتنا

وھي مبادرة " مؤسسة بالعربي"جاء ذلك خالل رعایة الرزاز لحفل إطالق مشاریع وشراكات تَجمع 
ن شباب الجامعة األردنیة، لتعزیز وإغناء المحتوى العلمي واألدبي باللغة شبابیة أطلقتھا مجموعة م

  .العربیة أمس
وقال رئیس الوزراء بحضور وزیري االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات مثنى غرایبة والثقافة 

اللغة ھي وسیلة لنقل العلوم والمعارف اإلنسانیة، "والشباب محمد أبو رمان وجمع من المھتمین إن 
  ".ونھا الوعاء الحضاري لألمةلك

وأكد أن االھتمام بالتعریب والترجمة العلمیة والثقافیة والتقنیة والبحث العلمي والتأصیل المعرفي، 
ً بین اللغة العربیة والعلوم والمعارف الحدیثة   . مھم لسد الفجوة التي تتسع یومیا

لعلوم اإلنسانیة، من تقدم وتطور في وزاد بأننا بأشد الحاجة لالطالع على ما توصل إلیھ العلم، وا
المحتوى والمضمون، وشدد على أن الشباب أداة التغییر اإلیجابي نحو المستقبل المشرق، وھم نواة 

  .لنھضة األمة وتقدمھا ونراھن علیھم في مشروع نھضتنا الوطني
  .  واإلنسانیة وأكد أن الحكومة ستستمر بدعم المبادرات اإلبداعیة الشبابیة في المجاالت العلمیة

وشاھد الرئیس والحضور فیلما تعریفیا بالمؤسسة، واستمعوا إلى كلمة رئیس مجلس ادارتھا لیث 
  . شابا من كلیة الطب بالجامعة ٣٠عالونة، الذي أشار الى أن المبادرة اطلقھا نحو 

مة وتحدث المدیر التنفیذي للشركة الوطنیة للمحروقات لؤي العرموطي احدى المؤسسات الداع
  . للمبادرة، مؤكدا ان دعم المبادرة جاء ایمانا بان اللغة العربیة ھي االساس والمحافظة علیھا واجب

وعلى ھامش الحفل، رعى الرزاز توقیع المؤسسة، التفاقیات مع شركاء استراتیجیین، وكّرم 
  .مساھمین معھا

  

  ٧:الدستور ص/الغد الكتروني
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مرشحین تنتظر  ٧قائمة من و...امناء ال البیت یتریث في اجراءات تعیین رئیس جدید للجامعة 
  تعیین وزیر جدید للتعلیم العالي

  
علم المحرر المتجول بان مجلس أمناء جامعة ال البیت اوقف حالیا المضي باجراءات تعیین رئیس 
جدید للجامعة وذلك بانتظار التعدیل الوزاري وتعیین وزیر تعلیم عالي خلفا للدكتور عزمي محافظة 

  ... والذي قدم استقالتھ مؤخرا
مرشح تم الطلب  ١٣وبحسب مصادر مطلعة فان اللجنة االكادیمیة المكلفة حصرت المنافسة بین 

منھم تزویدھا بوثائق تثبت صحة المعلومات المقدمة في سیرھم الذااتیة وطلبات ترشیحھم في خطوة 
كتور مرشحین عرف منھم كال من الد ٧سبقت تخفیض عدد المرشحین في القائمة شبھ النھائیة الى 

ھاني الضمور والدكتور جھاد المجالي والدكتور فواز عبد الحق والدكتور عدنان العتوم والدكتور 
  اسماعیل عبابنھ

  طلبة نیوز
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  "تحصد میدالیة ذھبیة عربیة " جامعة سمیة

  
،كما  ٢٠١٨حصدت جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا المیدالیة الذھبیة في مسابقة البرمجة العربیة 

ول والثاني على مستوى الجامعات االردنیة المشاركة في المسابقة، والمركز الثاني حققت المركز اال
وبمشاركة أكثر . مصر/ على المستوى العربي في المسابقة ذاتھا، والتي أقیمت في مدینة شرم الشیخ 

ً من مختلف جامعات الدول العربیة ١٣٠من    . فریقا
  

رمجیة للطلبة وتحویل أفكارھم إلى مسیرات نجاح وتھدف مسابقات البرمجة إلى تنمیة القدرات الب
 .متكاملة عن طریق ایجاد روح التنافس والعمل الجماعي للوصول الى الحلول التكنولوجیة للمشاكل

ً والمركز الثا الطلبة   نالمكون م) أورورا(ني عربیا فریق وقد حصل على المركز االول محلیا
، وبإشراف كال من الدكتور فراس الغانم والدكتور )ودحمزة الزاغة، معتصم الكاید، محمد أبو عب(

فریق (أشرف القدومي، كما ضم الفریق الذي حصل على المركز الثاني على المستوى المحلي 
  .ریم عبید ومحمود أبو دیھ ومحمد كیالني(الطلبة ) كلمنتینا

 
فیھم على ھذا االنجاز، ومن جانبھ ھنأ رئیس الجامعة الدكتور مشھور الرفاعي، الفرق الفائزة ومشر .

مشیدا بجھود الطلبة واألساتذة المشرفین علیھم وسعیھم المستمر للمشاركة في المسابقات الوطنیة 
والعالمیة التي تدعم مسیرتھم العلمیة وتصقل مھاراتھم العملیة، وإتاحة الفرصة للطلبة إلثبات قدرتھم 

كما شكر األمیرة سمیة بنت  .ف مع زمالئھموتمیزھم وتحفیز روح التعاون والتشارك والتنافس الشری
والمشرفین ) ACM) الحسن، رئیسة مجلس أمناء الجامعة، على الدعم المتواصل لطلبة نادي الـ

  علیھم من الھیئة التدریسیة واإلداریة
  

  ١٥:الرأي ص
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  ٢٠١٨تطلق اإلنفوجراف الثاني لعام " التعلیم العالي" 

  
  

والذي یتضمن معلومات  ٢٠١٨اإلنفوجراف الثاني لعام  أطلقت وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
  .عامة عن صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في الوزارة

كما یتضمن ھذا اإلنفوجراف لمحة عامة عن صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار وأھم القطاعات 
  .المختلفة التي یغطیھا

مثل  عدد المشاریع   ٢٠١٧ -  ٢٠١٦كما یشتمل إحصائیات تلخص أھم إنجازات الصندوق في العام 
البحثیة التي دعمھا الصندوق ومقدار الدعم المالي المقدم لھا ، و عدد المؤتمرات التي تم دعمھا من 

جامعات األردنیة قبل الصندوق و مقدار الدعم المالي المقدم لھا، وعدد المجالت العلمیة الموطنة في ال
التي دعمھا الصندوق ومقدار الدعم المالي المقدم لھا و األعداد الصادرة من ھذه المجالت والبحوث 
المنشورة فیھا، وأخیرا إجمالي المبالغ المالیة التي أنفقتھا الجامعات األردنیة الرسمیة من موازناتھا 

التي قدمھا الصندوق للجامعات األردنیة على البحث العلمي واالیفاد، و إجمالي المبالغ المالیة 
  .الرسمیة

  الدستور الكتروني
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في العام الدراسي %  ٥ارتفاع عدد األردنیین الدارسین في الجامعات والكلیات األمریكیة بنسبة 
٢٠١٨-٢٠١٧  

ارتفع عدد الطالب األردنیین المسجلین في المؤسسات األمریكیة في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة 
ً لتقریر سنوي صدر الیوم من ٥نمو یقارب ، بمعدل  ٢٠١٧منذ عام  ٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقا

  .معھد التعلیم الدولي، بدعم من مكتب الشؤون التعلیمیة والثقافیة التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة
  

ً  ٢٠١٧/٢٠١٨لعام " األبواب المفتوحة"ویبین تقریر  طالب أردني یدرسون  ٢٤٢٠أنھ یوجد حالیا
. ت والجامعات في الوالیات المتحدة خالل ھذا العام األكادیمي الذي تتوفر فیھ البیاناتفي الكلیا

، تلیھا طالب الدراسات العلیا )٪٨.١(وشھدت أكبر نسبة نمو بالنسبة لألردن بین الطالب الجامعیین 
  .٪ ٥.٠بـ 
  
   
  

والتي مثل زیادة بنسبة األمریكیة، /وال یشمل ھذا الرقم الطالب الذین یحملون الجنسیتین األردنیة
وفي تطور إیجابي آخر ، ارتفع ترتیب األردن بدرجة . ٢٠١٧- ٢٠١٦عن العام األكادیمي % ٤.٦٧

شمال أفریقیا للعدد اإلجمالي للطالب في / واحدة لیصل ترتیبھ السابع في منطقة الشرق األوسط 
  .الوالیات المتحدة

  
   
  

لجامعات والكلیات األمریكیة الملیون للسنة الثالثة على وتجاوز العدد اإلجمالي للطالب الدولیین في ا
ً بالعام السابق% ١.٥، بزیادة قدرھا ٢٠١٨ - ٢٠١٧التوالي خالل العام الدراسي    .مقارنة

  
   
  

  طالب أمریكي في مؤسسات التعلیم العالي في األردن ھذا  ٧٣٥وعلى العكس من ذلك، ھناك حوالي 
  . العام

  :من التقریر ما یليوتظھر اإلحصاءات الكاملة 
  

 ) %الفرق( )٢٠١٨( عدد الطالب )٢٠١٧( عدد الطالب الفئة                       
 ٨.١ ٩٨٨ ٩١٤ الجامعیین
 ٥.٠ ١٠٥٠ ١٠٠٠ الخریجین

 ١٢.٢- ١١٥ ١٣١ من درجة علمیة
 ٠.٠ ٢٦٧ ٢٦٧ التدریب العملي االختیاري

 ٤.٧ ٢,٤٢٠ ٢,٣١٢ المجموع
  

  ٩:الرأي ص
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  !ي مجتمعنا العربي إلى أین؟ثقافة الحیاة ف
  

  فیصل غرایبة.مع المفكر االجتماعي د
  

.. وطرق تفكیرنا في األمور.. وممارسات تعاملنا مع العصر الحاضر.. عن واقع حیاتنا العربیة
وعن مفكرینا العرب وھل قدموا لنا ما نتقدم بھ .. وما ھي المعرفة وما جدواھا..وكیف نكون مثقفین

  .. زالت عالقاتنا العائلیة األسریة بخیروھل ما..الى األمام
  

حول ! وھل مكانتنا نحن العرب في نظر الغرب جیدة أم ردیئة.. وما الھدف من أیة دراسة جامعیة
فیصل  .ھذا الحوارمع المفكر االجتماعي األردني د) الرأي -أبواب (ھذه المواضیع وغیرھا كان ِل 

 – .ھو األنسان المثقف واإلنسان غیر المثقف؟ من :غرایبة الذي أجاب عن تساؤالتنا بما یلي
 
ً متنوعة   ان المفھوم الشائع لالنسان المثقف ھو ذلك االنسان الذي یُقبل على اإلطالع ویقرأ كتبا

ً اذا ما ترجم جمیع ما اطلع . باستمرار، ویتحدث عما قرأ أمام اآلخرین ولكنني أعتبر االنسان مثقفا
كار العلماء والباحثین واألكادیمیین واالعالمیین والسیاسیین من علیھ بمطالعاتھ أو استماعھ ألف

أفكارالى مواقف واتجاھات وقناعات، وبصورة انتقائیة ایجابیة مفیدة، ثم یقوم بترجمتھا الى سلوك 
وبذا یمكن القول  .وتصرفات وأفعال یأنس بھا ویطمئن لجدواھا في تطویر حیاتھ وأسرتھ ومجتمعھ

ن بأن االنسان غیر الم ثقف ھو الذي ال یسعى الى االطالع او االستماع الى األفكار البناءة وال یُكوِّ
 لنفسھ ومن نفسھ مثل تلك األفكار االیجابیة، وبالتالي عجز عن تطبیقھا لفائدتھ وفائدة أسرتھ ومجتمعھ

 
: م ھولكن السؤال األھ» !ماذا تعرف ؟«: إن السؤال الرئیسي لیس ھو: ھناك مقولة ألحد الفالسفة  
ینسجم ھذا السؤال مع جوابي على السؤال األول، وھو  - .!ما تفسیرك لھذه المقولة؟»!كیف نعرف؟«

سؤال یعبر عن الواقع الذي تتنازعھ األھواء والخبرات،وتتجاوزھا الى القناعات واألحكام، اذ لیس 
ً كان مأتاھا وبأِي أسلوب، أو أن ن كتفي بتخزین ھذه من المفید مجرد أن نحصل على المعرفة، أیا

ولكن الصائب والمفید ھو انتقاء ھذه المعرفة !! المعرفة كما ھي، ونتحدث بھا او نكتب عنھا وحولھا
وتقلیب صفحاتھا وتأملھا وتمییز الغث من السمین من بینھا،ومن ثم ربطھا بالواقع بإمكاناتھ وت ذلك 

على الرغم من !!! دونغطت بجھد غربي أوروبي على أعمال ابن خل» علم االجتماع»مفھوم
َدَّعون بأن أوجست كونت ھو الذي أسس علم  استفادتھم من أفكاره وآفاقھ تمام االستفادة، وصاروا ی

  .)السوسیولوجیا(االجتماع 
 

توحي لي ھذه العبارة  - .!؟)على قد إلحافك ِمد رجلیك(ماذا توحي لك ھذه العبارة أو المثل الشعبي 
لمتاحة على حجمھا ومداھا، ومن جھة اخرى قد توحي بدعوة لإلستكانة بالقناعة وادراك االمكانیات ا

فلماذا ال نفكر كیف  .وعدم السعي او الكفاح لما یمكن أن یكون أفضل!! واالستسالم لما ھو موجود
ِّحاف وعرضھ بفعل طموحاتنا واجتھادنا ومثابرتنا بالنسبة لحال الفرد او  یمكن أن نزید من طول الل

أم أن العالقات ! ھل العالقات األسریة في مجتمعنا العربي آخذة بالتقھقر؟ .لمجتمعبالنسبة لحال ا
   – .األسریة العربیة تظل لدینا أفضل مما ھي في المجتمعات الغربیة؟

  
بمعنى ان العالقات لم تعد .. لقد أصاب العالقات األسریة في مجتمعنا العربي المعاصر بعض الوھن

ً من الروابط متینة ووثیقة وقویة كما تع ودناھا من قبل، إذ أصبح األبن اكثر حریة وربما اكثر انعتاقا

  ٣٨:الرأي ص
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واصبحت قیودھا أقل !! حیث یكثر تمرد ابناء الجیل الجدید على تعلیمات األسرة ونظامھا،األسریة 
ً باألصدقاء من أبناء جیلھم  .صرامة، فلقد اصبح األبناء أكثر انفتاحا على خارج البیت وأوسع ارتباطا

عن انفتاحھم واطالعھم المستمر والمكثف على العالم االفتراضي وعلى تجارب المجتمعات  عدا
كما أن السطة األبویة قد  .األخرى األكثر تطورا والتي تعطي لألبناء حریة اكبر واستقاللیة أكثر

  .اخذت باالنحسار نظرا ألنشغال األب وغیابھ الطویل عن البیت
  

حصول على دخل اضافي من اعمال او انتاج سلع یروجون لبیعھا في وكذلك األم العاملة والسعي لل
ناھیك عن االعتماد شبھ الكلي على المربیات والخادمات المستقدمات من مجتمعات أخرى  .األسواق

المعلمة في التدریس / كذلك االعتماد على المعلم، في االھتمام والرعایة باالطفال داخل األسرة
إالَّ أنھ یبقى البنیان األسري العربي  .ت البیتیة للطلبة من اعضاء األسرةالخصوصي ومتابعة الواجبا

 ً ویبقى الشعور باإلنتماء األسري حاضرا في كل تصرفات أعضاء األسرة وضوابط عالقاتھم ، متینا
كانت  - .!كیف یجب أن یحترم األبناء آباءھم وأمھاتھم في عصرنا الحاضر؟ .على أساسھ قائمة
ً أن اآلباء ال یصغون إلیھم، وكان الموجھون واالعالمیون واألكادیمیون یدعون شكوى األبناء سا بقا

الكبار في كل ندوة ومحاضرة ومقالة الى االصغاء الى األبناء وتفھمھم، ویؤكدون على ضرورة 
 التحاور معھم في كل موضوع وفي أیة مناسبة

 
شباب ال یمیلون الى محاورة اآلباء وال أما اآلن فان األمر اختلف عندما انقلب الى ضده، واصبح ال 

ً للمشورة او النصیحة، وینظرون إلیھم كحاملین ألفكاٍر قدیمة بالیة ال تتماشى مع  یلجؤون إلیھم طلبا
أما ما یجب ان . الحداثة والعصرنة والنقلة الحضاریة النوعة التي یشھدھا العالم في مختلف أنحائھ

ً ألن األمر ال یتوافر على أسباب الوجوب او كما ینبغي، اذ یكون فانھ اصبح باللغة العصریة مستب عدا
یقتصر الفعل تجاه ذلك بالمبادرة الى الحوار والتوصل الى نقطة إلتقاء وسط الخط الواصل بین ما 
یریده األبناء من اآلباء وما یریده اآلباء من األبناء في كلمة سواء فیما بینھم، وبما یراعي ثقافة 

 .!عن ثقافة الطریق أو الشارع ھذه األیامماذا  .المجتمع
 
ُشاھد في تصرفات الناس وھم یعبرون ، لقد تكاثرت التجاوزات وتزایدت الممارسات الخاطئة   التي ت

سواء كانوا راكبین او راجلین، كأن یسیروا وسط الشارع بدل السیر ، الشارع او یسلكون الطریق
رون الى ذلك لعدم وجود أرصفة صالحة للسیر على الرصیف، وال یخفى عن بالنا انھم قد یضط

او ) الزامور(المتواصل بدون عقبات او معیقات، اضافة الى السیاقة الطائشة او األفراط في استخدام 
التجاوز الخاطىء، عدا عن إلقاء المھمالت والمستخدمات كالزجاجات والعلب والباكیتات واألوراق، 

ً سوء التخاطب المتشنج وما یت بعھ من شتائم ونعوت وألفاظ نابیة، وھناك ما یُعرف بالبحلقة وأحیانا
وعكس ذلك ھو السلوك .. والفضول والتطفل، وھذا ما یسبب االحراج ویثیر الغیظ عند الطرف اآلخر

ً لذلك على تطور المجتمع األردني و  .السلیم ما الھدف من دراسة الطالب في الجامعات وھل نجد أثرا
  العربي بشكل عام؟

  
الھدف الرئیسي للدراسة بالجامعة ھو مواصلة الحصول على المعرفة، و تكوین مھارات البحث ان 

واالطالع وتحلیل الطالب المادة التي یطلع علیھا وتكوین رأیھ الخاص بموضوعھا، ومن ثم استخدام 
 ھذه المعرفة وھذه المھارات في الحیاة العملیة، ولھذا ھي تقع في تخصص معین ینتقیھ الملتحق

ً على مدى سنوات دراسة اللیسانس  بالجامعة، ویركز علیھ ویُغني معرفتھ بجزئیاتھ وتفاصیلھ تدریجیا
أو البكالوریس، وتتیح الجامعات الفرصة للساعین الى تنمیة المعرفة وتطویر المھارة في تخصص 

من معین، وفي جانب أضیق من الموضوع، في مرحلة الماجستیر والدكتوراه، بما تنطوي علیھ 
ولكن صیغة السؤال أعاله تنم عن  .فرص البحث النظري والمیداني، وبما یمكن من التوسع والتعمق
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مع أن التعلیم بالمجمل والدراسة !!! عدم قدرة التعلیم الجامعي على ذلك في محیطھ المیداني الحیاتي
م في خدمة الجامعة على وجھ الخصوص یفترض أن تقوم بإعداد الجیل للحیاة العملیة، واالسھا

الشابة دراستھ بالجامعة كالطب والھندسة واللغة / المجتمع وتطویره في المجال الذي أتم الشاب
وتبقى المسألة من حیث الفاعلیة  .والتربیة والعلوم البحتھ واالنسانیة وتقنیات المعلومات وغیرھا

 ً ً والجامعة التي تخرج منھا ثانیا ب نعیش في الماضي أم ھل نحن العر .منوطة بالخریج نفسھ أوال
  ! الحاضر أم المستقبل؟

  
َّا أننا نعیش نحن العرب خارج كل األزمنة ان اعتبار الغرب للعرب  - .!!أم أننا كما یقول الغرب عن

واذا ما أخضع الغربیون معاییر موضوعیة وتفحصوا األحوال !!! بأنھم خارج األزمنھ مبالغ فیھ
نون رؤیا للمستقبل، ویسعون العربیة بتجرد فانھم سیجدون أن العرب  یتماھون مع الحاضر ویُكوِّ

ً ومجتمعات لتطویر مھاراتھم ویزیدون من اطالعھم لتوضیح صورة المستقبل في األذھان،  ,افرادا
ً  .والسعي الیھ بطریق آمن بموجب سیاسات وخطط وبرامج ولینظر الغرب الى جامعاتھ لیرى أعدادا

منھا وتعود الى وطنھا لتسخر ما صلت علیھ ھناك في خدمة غفیرة تدخل جامعات الغرب او تتخرج 
   .أھلھا وبلدھا

  
كما أن في بلدان الغرب قاطبة فیھا الكثیر من الكفاءات والمؤھالت التي وفدت الیھا من الوطن 

إالَّ أنھ والحق یُقال ان  .وھي تقدم خبراتھا ومھاراتھا على نحو متمیز وفرید، العربي وبقیت فیھا
ت المادیة من دخل فردي أو موازنة عامة أو تجھیزات وأدوات تبقى دون المستوى الذي االمكانیا

وقد ضیقت الثروة النفطیة العربیة من  .تتمتع بھ الدول المتطورة والغنیة في الوجھ الغربي من العالم
ھل من  .الفجوة الحضاریة عندما مكنت دولھا من استقطاب الكفاءات وإحضار األدوات واألجھزة

ً ن ا یكتبون(والذي كان بعنوان ، بذة حول كتابك الجدید الصادر مؤخرا َكتُب عمَّ ا  ..أ ویكتبون عمَّ
صفحة من  ٤١٥یقع في ، صدر ھذا الكتاب عن دار االبتكار للنشر والتوزیع في عمان - .؟)أكتبُ 

» یكتبون أكتب عما«الباب األول بعنوان : الحجم المتوسط، وینقسم الى بابین متعادلین بالحجم ھما
ففي الباب األول یعرض الفصل األول طروحات سیاسیة  .«یكتبون عما أكتب«والثاني بعنوان 

الفضائیات »، و»البحث في السیاسة العربیة»، و»الحریة والثقافة: أغلى الغوالي«وردت في 
   .والنقابات واالتجاھات السیاسیة

  
المسار المتفائل »و» ة واألمل واألسفارحكایات في المعانا«: ویعرض الفصل الثاني سیر كفاح وھي

أما الفصل الثالث فیتألف من  .والمثابرة والمغامرة مفتاح» والبشائر المتوالیة ألحمد البشایره
أصول ومواقف في االدارة »، و»القضیة والوطنیة والتربیة»:تصورات أكادیمیة تطویریة، عن

نوافذ مشرقیة في التاریخ «: یخ من خاللیتبعھ الفصل الرابع للنظر في اعماق التار .«الحدیثة
أما الفصل  .«الرق والرقیق عبر العصور»و» نظرة على تاریخ المغرب واالندلس»، و»والرحالت

تجارب الزمن بلسان »، و«مقاالت في االبداع»، و»ینابیع اإلبداع«الخامس ففیھ رؤى معاصرة عن 
المدینة العربیة بین «الذي یتناول  ویلیھ الفصل السادس عن األدب من أجل المجتمع .«مغمور

   .لعبداهللا رضوان» السوسیولوجیا واألدب
  

ویتضمن تقدیمات وتحلیالت منھا تقدیم ، الفصل السابع :اما الباب الثاني فیتألف من ثالثة فصول ھي
رؤى «معروف البخیت عن كتاب .عدنان بـدران، ومداخلة د.د: بقلم» عتبات المستقبل«لكتاب 

ویلیھ الفصل الثامن وفیھ . صالح جّرار. بقلم د» عتبات المستقبل«راءة ناقدة لكتاب ، وق»بعیدة
،ومداخلة »أماني غازي جرار رؤى بعیدة لمستقبل واعد. مراجعة د:مراجعات ومداخالت، منھا

اسامة یوسف شھاب لمناقشة كتاب . ، وكلمة د»عتبات المستقبل»االستاذ عبدالقادر حداد حول كتاب 
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ویتبعھ الفصل السابع الذي یحتوي على مقاالت  . «الرتقاء بالمجتمع العربي المعاصرمفاتیح ا«
عماد الضمور، والكاتب . عبد الباري ابراھیم درة، والكاتب ابراھیم العجلوني، ود.منشورة، بقلم د

أما الفصل الثامن فیتضمن ندوات  .رشـأ الخطیب. شوكت سعدون، والكاتب یوسف محمود، ود
: بینما یحتوي الفصل التاسع استطالعات ومقابالت مثل .ندوة منتدى الفكر العربي:لوحوارات مث

ومقابلة ألسعد عزوني، ومقابلة في التلفزیون اردني عن ، تحقیق صحفي اعداد الكاتب ولید سلیمان
المواطنة مع النا عطیات، ومقابلة مع تلفزیون العرب عن ابن خلدون واجابات حول المعرفة لجریدة 

ھذا باالضافة الى مقدمة وخاتمة وقائمة .وتحقیق صحفي لوكالة األنباء األردنیة لزیاد الشخانبھ، ايالر
ً  ٢٦بالمرجع وفھرس للكتاب وتعریف بمؤلفاتي التي بلغت بھذا الكتاب    .كتابا
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ً : بدران   استقاللیة الجامعات ھي األساس في تمیزھا واكتفائھا مالیا
  
  

ل رئیس لجامعة الیرموك أن استقاللیة الجامعات ھي األساس في نجاحھا أكد الدكتور عدنان بدران أو
ً مما یمكنھا لتكون صاحبة القرار األول واالخیر في سیاسات االبتعاث والقبول  وتمیزھا واكتفائھا مالیا

  .والتعیین الخاصة بھا
تقاللیتھا یمكنھا من وقال خالل اللقاء الذي نظمھ خریجو جامعة الیرموك القدامى الیوم الثالثاء إن اس

اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما یصب في مصلحتھا وینعكس إیجابا على مسیرتھا 
  .التعلیمیة والبحثیة

وأشاد بدران خالل اللقاء بمسیرة الیرموك التعلیمیة في مختلف المجاالت األكادیمیة، الفتا إلى أن 
ن ھي مھمة مالیة بالدرجة األولى نظرا للظروف مھمة رئیس جامعة الیرموك في الوقت الراھ

االقتصادیة الصعبة التي تمر بھا مما یحتم علیھ البحث عن مصادر للتمویل واالستثمار لرفد موازنة 
  .الجامعة

وأوضح ان إدارة الجامعة تحتاج إلى عقلیة إدارة األعمال التخاذ القرارات الالزمة التي تتیح للجامعة 
  .ي ظل الظروف الراھنةالتطویر والتجدید ف

ً من  ١٧١وشدد على ضرورة ایجاد الحلقة المفقودة بین الیرموك وخریجیھا الذین بلغ عددھم نحو  ألفا
مختلف التخصصات األكادیمیة والدرجات العلمیة، وتعزیز التواصل المستمر معھم، بما یتیح لھم 

  .بادرات التي تعزز مسیرة الجامعةتقدیم الدعم المعنوي، والمالي، واقتراح الخطط والسیاسات والم
وشكر ریس الجامعة الدكتور زیدان كفافي القائمین على ھذه المبادرة الھادفة الى لم شمل أبناء 

  .الیرموك من خریجیھا التي تعتز وتفتخر بإنجازاتھم وتمیزھم في كافة المجاالت
من أجل تطویر مسیرة  وأشاد بكادر الیرموك اإلداري واألكادیمي الذین یبذلون أقصى جھودھم

  .الجامعة وانجاز العمل وفق االسالیب الحدیثة في اإلدارة
وأشار إلى أن الیرموك تسعى ضمن خططھا االستثماریة المستقبلیة إلنشاء مستشفى جامعي، یقدم 
خدمات طبیة متمیزة لمنتسبیھا من أكادیمیین وإداریین وطلبة وأبناء المجتمع المحلي وتبحث االن عن 

  .ر لتنفیذ ھذا المشروع وفق المواصفات العالمیة الحدیثة مستثم

  ١٥:الرأي ص
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  "الجائزة الكبرى"أبوغوش وحیدا في 
  میدالیات للتایكواندو في تایوان ٥

  
سیكون العب التایكواندو احمد ابو غوش ممثال وحیدا للمنتخب الوطني في الجولة الخامسة واألخیرة 

تشرین  ٢٣- ٢١ة الفجیرة اإلماراتیة خالل الفترة من من بطولة الجائزة الكبرى، التي ستقام في مدین
  .العبا في كل وزن ١٦الحالي، ألن المشاركة في البطولة ستكون ألفضل ) نوفمبر(الثاني 

وكان المنتخب الوطني للتایكواندو قد نال المركز الثالث منافسات الرجال ببطولة كأس الرئیس 
لھما برونزیتین، في ختام مشاركتھ بالبطولة المصنفة من التایواني، بعد أن نال میدالیتین فضیتین ومث

  .عیار النجمتین، والتي اختتمت أمس في الصین تایبیھ
، أحمد أبو غوش وصالح الشرباتي "فضیة"ونال المیدالیات كل من جولیانا الصادق وحمزة قطان 

ول من منافسات وزن ، وسبق لالعب زید مصطفى أن نال المیدالیة البرونزیة في الیوم األ"برونزیة"
  . كغم ٥٨تحت 

  .ونال مدرب المنتخب الوطني فارس العساف جائزة أفضل مدرب في البطولة
  فضیتان وبرونزیتان

كغم بالفوز على العبة الصین  ٦٧بدأت الالعبة جولیانا الصادق مشاركتھا في منافسات وزن تحت 
،  ٨- ٢١ة الجنوبیة سو یونغ بنتیجة ، ثم تجاوزت عقبة الالعبة الكوری٩- ١٤تایبیھ لي وان بنتیجة 

  .٤-٣وخسرت في النھائي أمام الكوریة الجنوبیة كیم جان داي بنتیجة 
حقق الفوز على العب الصین تایبیھ شي شون یو بنتیجة " كغم ٨٧وزن فوق"الالعب حمزة قطان 

بعد ، وتخطى في الدور نصف النھائي العب كازاخستان زاراروف رسالن بالنقطة الذھبیة ٠- ٢١
  .١٠-٨، قبل أن یخسر في النھائي أمام الكوري الجنوبي كایو دون بنتیجة ٩- ٩التعادل 

، فقد حقق الفوز على العب الصین تایبیھ یانغ مین بنتیجة "كغم ٧٣وزن تحت "اما أحمد أبو غوش 
ل ، قب"عدم األھلیة" ٣-٢٣، ومن ثم فاز على العب الصین تایبیھ شایا بنتیجة "عدم األھلیة" ٢- ٢٤

  .١٦-١٣أن یخسر في الدور نصف النھائي أمام الالعب الكوري الجنوبي كیم یان بنتیجة 
، فاز في أول نزاالتھ على العب الصین تایبیھ بین "كغم ٨٠وزن تحت "الالعب صالح الشرباتي 

، قبل أن یخسر في الدور نصف النھائي أمام الالعب الكوري الجنوبي نام جونغ ٥-١٩یانغ بنتیجة 
، بینما لم یحالف الحظ الالعب روسالن لبزو بوزن من تحقیق نتیجة ایجابیة في وزن ٦-٢٥ة بنتیج
  .كغم، بعد أن خسر مباراتھ األولى أمام العب من كوریا الجنوبیة ٦٣تحت 

  أبوغوش وحیدا في الجائزة الكبرى  
تعداد المكثف فور عودتھ من الصین تایبیھ سیكون الالعب أحمد أبو غوش، على موعد جدید مع االس

في مركز االعداد األولمبي، بقیادة مدربھ فارس العساف، للمشاركة في الجولة الخامسة واألخیرة من 
بطولة الجائزة الكبرى، التي ستقام في مدینة الفجیرة اإلماراتیة، والتي یسعى من خاللھا لتحقیق 

ي التصنیف الدولي انجاز یضمن لھ الحصول على نقاط تمكنھ من الوصول إلى مستوى أفضل ف
كغم، خاصة وانھا آخر بطولة لالتحاد الدولي قبل  ٦٨لالعبي التایكواندو في وزنھ االولمبي تحت 

  . نھایة العام
وستكون الجولة مھمة جدا لكل الالعبین كون المنافسة ستكون على اشدھا منذ الدور األول، ویشارك 

جنوبي دي ھول لي، الروسي الیكس الكوري ال: في الجولة الى جانب احمد أبو غوش كل من
دنسینكو، البلجیكي جواد خشاب، الكرواتي لوفر، العب تایبیھ یو ھنغ، البریطاني باردلي، السباني 
بولو، البریطاني كریستیان، البرازیلي ادفال، الصیني سول، الكوري سوك كیم، البلغاري قطب، 

  .ي باردياالسباني جونزالیس، اإلیراني أبو الفضل باري، الرومان
  .  وستكون القرعة موجھة منذ البدایة لمنح الالعبین أصحاب المراكز األولى فرصا متساویة للفوز

 ٧:الغد ص
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العبا في كل وزن، أي ان بقیة الالعبین األردنیین الذین  ١٦وھذه الجولة ستكون مخصصة ألفضل 
انا الصادق وصالح حمزة قطان وجولی: شاركوا في الجوالت السابقة لن یتواجدوا في ھذه الجولة وھم

  .الشرباتي
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ّة   الخوف والمسؤولی

  
  محمد القضاة. د

  
  

 على اآلخر دون حساب كلُّ طرف المسؤولیّة االستثنائیّة، ویلقي وتتوالد في الظروف تتناسل األسئلة
تناسوا  واحد، ولكن ما بالھم الواقع في مركب متقاطعة، وھم في ھؤالء في أماكنَ  لذاكرة الناس، وكأنّ 

بات  ما عالقة الخوف بالمسؤولیة؟ ولماذا: وأھّم األسئلة! حتى بات الخوف والقلق ھاجسھم؟ واجباتھم
حیاتنا؟ وكیف نقف  الخوف یسیطر على المسؤولین؟ وھل یجوز أن یتسلل الخوف إلى كّل شيء في

   المسؤولین؟ ومن یتحّمل المسؤولیّة إذن؟ في وجھ التحّدیات والمحن إذا كان منھج الخوف ثقافة بعض
  

الھلَع والقلق والخوف، ونعرف أّن الجاھزیّة في أحیاٍن ال  نحن ندرك أّن الظروف االستثنائیّة تخلق
مسؤولیّة المعنیین في تلك الظروف لمواجھة التحدیات وما ینجم  تكون بالمستوى المأمول، غیر أنّ 

دة أّدت المألوف، وقد مررنا في األیام القلیلة الماضیة بتحدٍّ ُمتج عنھا تتجاوز حدود ّ ّدد وظروف ُمعق
ً عن إلى نرجسیة التنظیر؛  فقدان عدد من أبناء الوطن، وھو ما یدعونا إلى قراءة المشھد بعمق بعیدا

وحینھا تستمّر الجھات المعنیّة في  لكي تتناغم الجھود ویعرف كلُّ طرف حدود واجبھ ومدى عالقتھ،
بات  .أداء دورھا كلٌّ ضمن اختصاصھ ّ والسؤال المفصلي إذا ما استمّرت األحوال الجویّة والتقل

َّحو ھل نعلن في كلِّ مّرة عن عطلة وإجازة؟ أم ال بّد من تغییر الّصورة النمطیّة  :الُمناخیّة على ھذا الن
حالة  أولویاتنا وتؤّشر إلى خلل كبیر بات یتلّبس الجمیع؟ یأتي الشتاء وكأّن البلد في ترتیب التي تعیق

  !حرب
  
قبل عقدین أو ثالثة عقود  وتعالوا معي لنقرأ ھذه األحوال في السنوات العشر األخیرة ونقارنھا بمثلھا 

م كانت اإلمكانات وثلوجھا ال تنقطع، ویو من الّزمان، یوم كانت األحوال الجویّة بأمطارھا وبردھا
ا؛ فقد ً ُر والناس بالكاد  االقتصادیّة والحیاتیّة متواضعة جّد كانت أیام الشتاء حالكة وبردھا ال یُتََصوَّ

ً من المال   .یملكون شیئا
  
ولكنھم رغم  كانت وسائل التواصل واالتصال في حال غیر حالھا الیوَم، فال إعالم غیَر اإلذاعة، كما 

ّھ كانوا یملكون ا ًا؛ حیث  لعزیمة والھّمة والقّوة والّصبر واألرادة، أّما الیومَ ذلك كل فبات المشھد غرائبیّ
ترافق اإلعالم والناس، وال الخالص ومن  ال نكاد نعرف كیف الخالص من حالة الھلع والخوف التي

ة ّ  س معھااستقرارھا مَع كیفیة رصدھا وكیفیّة تعامل النا أجواء انعدام الثقة بین األحوال الجویّة وقل
 

االرتباك وعدم  إّن سیطرة ثقافة الخوف على الناس والمسؤولین أمٌر غیر ُمستحّب ألنھ یؤّدي الى
تلك إلى حالة من الثقة  تحمل المسؤولیّة؛ لذا ال بّد من نھج جاّد وفاعل لالنتقال من أجواء الخوف

ة، وھنا تقع المسؤولیّة على االستثنائیّ وتحّمل المسؤولیّة وأخذ الحیطة والحذر في مواقف التحّدیات
ّرر ھو بنفسھ أنّ  ً لكي ال یق الظروف غیر مناسبة وأّن مواجھة األخطار تحتّم علیھ أّال  المواطن أیضا

لقیت فیھا المسؤولیّة على وزیر  یغامر في ارتیاد األماكن ُ الخطرة، كما في حادثة البحر المیت التي أ
ّاب، وھما لیساوالتعلیم السابق الدكتور عزمي محاف التربیة مسؤولین عن  ظة ووزیرة السیاحة لینا عن

 مقاالت

  ١٢:ص الرأي
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كانت حدود مسؤولیتھا سیاسیّة  التغیّرات الجویّة وال عن طبیعة األرض التي ارتحل إلیھا الطلبة، وقد
على محافظة، حتى إننا لم نقرأ من ھؤالء كلمة  بامتیاز، وحینذاك ثار بعض النّواب وأعلنوھا حرًبا

باتتدین الظروف االستثنا ّ الجویّة التي أربكت الجمیع، بدلیل ما حصل في األسبوع الماضي  ئیّة والتقل
 وملیح ومعاٍن وضبعة، وھي مناطق فاضت فیھا المیاه لدرجة غیر مسبوقة، وكانت في البتراء والوالة

ًا وتعامل نتائج ذلك حسرات على أھلنا المتضّررین منھا، والیوَم بات لزاًما أن یكون خطابنا نا مع واقعیّ
وعلیھ، . نحن في غنى عنھا الظروف االستثنائیّة أكثر حذًرا وجاًدا؛ لكي ال تأخذنا الفزعة إلى صور

  .الرؤیة فإننا نحتاج إلى ھمم الرجال وإلى العزیمة وإلى الصبر وإلى
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  جسر ناعور –حمزة احمد المصري  -
  
  شارع المدینة الطبیة –عصام عوني حجاج  -
  
  الرابیة –مصباح سمیح توفیق العمد  -
  
  بیادر وادي السیر –ھند صالح محمد افتیحھ  -
  
  الكرك –یوسف سالمة محمود الصرایرة  -
  
  دابوق –یوسف شعبان حسین المشني  -
  
  الشمیساني –محمود عبداهللا احمد ابو سبیتان  -
  
  أم أذینة –أكرم عاطف القاضي  -
  
  الدوار السابع –ولید صفوح ھاشم  -
  
  ضاحیة االمیرة ھیا –محمد نظمي التلھوني  -
  
  الجبیھة -زیاد مرعي حسن شرعان  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یة العقبة الجدید على نفقتھا الخاصة من حیث شركة تطویر العقبة انتھت من تجھیز مقر مدیریة مال
البنیة التحتیة والتمدیدات الكھربائیة واالتصاالت واالمور الفنیة االخرى فیما بقي االثاث المكتبي فقط 

 .عائقا امام رحیل المدیریة
 

الصفدي  ..وزیر الخارجیة ایمن الصفدي وصل واشنطن امس االول قادما من نیویورك عبر القطار
على القطار في بعض التنقالت خارج االردن الستثمار وقتھ في انجاز المراسالت االلكترونیة  یعتمد

 .خصوصا وان خدمة االنترنت الالسلكي متوفرة في القطارات االمیركیة واالوروبیة
 

وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي قال ان الحكومة وبتوجیھات من جاللة الملك 
اشھر من االعالن عن ذلك » قبیل«ي اتخذت قرار انھاء ملحقي اتفاقیة الباقورة والغمر عبداهللا الثان

  حدیث الصفدي جاء خالل جلسة مع الوفد االعالمي المرافق لجاللة الملك في واشنطن.. رسمیا
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یلتقي رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز صباح الیوم برئیس مجلس األعیان فیصل الفایز والمكتب 
الرزاز كان عقد لقاء تشاوریا . الدائم للمجلس، بمقر البرلمان، في لقاء تشاوري بین الحكومة واألعیان

  .آخر مع مجلس النواب أول من أمس االثنین
  

من المقرر أن یلتقي رئیس الوزراء الیوم بمجلس النقباء المھنیین بدار رئاسة الوزراء، للتباحث في 
ویحمل النقباء مطالب المھنیین العاملین في القطاع العام للحكومة . یةعدد من القضایا العامة والنقاب

والمتمثلة بااللتزام بالتعدیالت المقترحة على معدل نظام الخدمة المدنیة ومساواة الرواتب والمكافآت 
  .والعالوات للمھنیین بالقطاع العام ورفع العالوة الفنیة لھؤالء جمیعا لتحسین أوضاعھم

  
قابة المھندسین األردنیین في اجتماعھ الدوري الیوم الجدل الواسع حول الزیارة یحسم مجلس ن 

خالفات تدور داخل مجلس النقابة . المرتقبة لوفد من النقابة إلى دمشق بدعوة من نظیرتھا السوریة
  .تجاه الزیارة المذكورة إلى العاصمة السوریة

  
مساء أمس تضامنا مع الشعب الفلسطیني  أكثر من اعتصام ومسیرة نظمت بعمان والعقبة وغیرھا 

  .بعد العدوان اإلسرائیلي الجدید على قطاع غزة
  
ِْكِر ".. الحوار بین أتباع األدیان والعیش المشترك في األردن"  عنوان محاضرة ینظمھا منتدى الف

ضرة، من تتحدث في المحا. العربـّي بالتعاون مع المعھد الملكي للدراسات الدینیة مساء األحد المقبل
 .الزمیلة رلى السماعین" جوردان تایمز"تجربة إعالمیة میدانیة، الكاتبة في جریدة 

 زواریب الغد
  


