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 ـــــــوضـــــوعالمــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "نموذجیة األردنیة"ذكرى معركة الكرامة ویوم األم احتفال في

  ٤  معرض من قطع األثاث في كلیة الفنون والتصمیم

مركز الدراسات االستراتیجیة یستضیف الوفد اإلعالمي المرافق لخادم 
  الحرمین

٥ 

   شؤون جامعیة

 ٦  الیة من آفة المخدراتالجامعات خ: الطراونة

مؤتمر النقد «وتستعد إلطالق » مؤتمر الشباب«فیالدلفیا تصدر أبحاث 
  »الحضاري في الوطن العربي

٧ 

 ٩  كیف ینظر الشباب إلى القمة العربیة؟

 ١٣  الدور الثاني لـ سلة الجامعات الیوم

   مقاالت

 ١٤  محمود خطاطبة/!إشارات البخیت

 ١٥  محمد الفرجات. د.أ/ریئة وھدف واضحالتعلیم العالي قرارات ج

 ١٦  وفیات

  ١٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "نموذجیة األردنیة"ذكرى معركة الكرامة ویوم األم احتفال في
  

احتفلت المدرسة النموذجیة  - سناء الصمادي
في الجامعة األردنیة الیوم بمناسبة ذكرى 

  .معركة الكرامة وعید األم
  

الدكتور عوض الطراونة وقال مدیر المدرسة 
إن من واجب الوطن علینا أن نفتخر ونحتفل 
بمناسباتھ وأعیاده وأن نكرم منجزات القائد 
ونفاخر بھا، في الوقت الذي یعاني فیھ العالم 

  .أزمات وویالت
  

وأضاف أن المدرسة ارتأت إقامة الحفل لتأصیل قیم الوالء واالنتماء وتعزیز العطاء واإلبداع عند 
وإحیاء ذكرى معركة الكرامة التي ھي بمثابة حفظ الكرامة وإعادة الھیبة للدولة األردنیة  الطلبة،

خاصة واألمة العربیة كافة، ففیھا لقن الجنود البواسل العدو درسا قاسیا اندحر فیھ خائبا یجر وراءه 
  .أذیال الھزیمة

  
اد لالمة العربیة كرامتھا وبین أن الجیش العربي المصطفوي ھو اسطورة الجیش الذي ال یقھر، اع

  .وعزھا ومجدھا وقدم نفسھ نذرا وفداء للوطن
  

ودعا الطراونة في كلمتھ الطلبة ممن ھم على مقاعد الدراسة في الجامعات وممن ھم على عتبة 
كلنا " أبواب التخرج من المدرسة أن یكونوا سفراء حقیقیین لمدارسھم وجامعاتھم رافعین شعار 

  .لخدمة الوطن واعداد جیل واع منتم لوطنھ وقائده" شركاء في بناء الوطن
  

واشتمل الحفل على قصائد وطنیة تغنت برجاالت الوطن وتضحیاتھم، وتضحیات األم، ومسیرة 
  .األعالم، واوبریت وطن

  
ً فنیة وفقرات غنائیة وألعاب تیلي " عرس الشھید"وقدم الطلبة عروضا مسرحیة عن  وعروضا

  .ماتش
  

تتح الطراونة معرضا للكتاب في المكتبة باشراف أمینة المكتبة ھنادة أبو طالب، وفي ختام الحفل اف
وورشة رسم بإشراف معلمة التربیة الفنیة نیران الحداد، وبطولة الشطرنج التي اقیمت بین الطلبة 

  .وأولیاء امورھم بإشراف المعلمة سلسبیل ذیابات
  

  .طش والرا الدردوركما افتتح معرض تراثیات باشراف المعلمة سجود االق

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  معرض من قطع األثاث في كلیة الفنون والتصمیم

  
افتتح نائب رئیس الجامعة األردنیة  -سناء الصمادي

لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة بحضور 
عمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور أیمن تیسر ورئیس 

ضا قسم الفنون البصریة الدكتور جھاد العامري معر
من ) كراسي(للطلبة شمل مجموعة من قطع األثاث 

  .تصمیمھم وتنفیذھم
  

ویھدف المعرض الى توسیع دائرة اھتمام الطلبة حول 
انتاج قطع أثاث تكون بمثابة عمل فني جمالي وظیفي 
یخدم الطلبة في حقل االختصاص ویخدم كلیة الفنون 

  .بإضافة لمسات جمالیة فنیة للمبنى
  

ة من قطع االثاث ضمن مادة أعمال وصمم الطلبة مجموع
مشاغل ضمن الخطة الدراسیة لطلبة التصمیم الداخلي في 
قسم الفنون البصریة، والھادف الى تعریف الطالب 
مختلف الخامات التي تستخدم في أعمال الدیكور من 

  .خشب وزجاج وحدید ورخام وغیره، وتدریبھم على استعمال ادوات النجارة والحدادة واللحام
  
انصب : "قالت مدرسة المادة المشرفة على المعرض المحاضرة ھیفاء بني إسماعیل عن المعرضو

اھتمامنا من خالل ھذا المساق على تطویر مفاھیم الطالب واستخدام قدراتھ االبداعیة في مجال 
التصمیم الداخلي لتطویر خامات تالفة موجودة في مبنى كلیة الفنون والتصمیم وتحویلھا الى قطع 

  ".بصیغة جدیدة وتصامیم عصریة) كراسي(ثاث أ
   

وافتتح مجدوبة جداریة تم إنجازھا ضمن ملتقى الفنون في مواجھة اإلرھاب والتطرف، وھي 
مجموعة قطع فنیة صیغت بجداریة تزین مبنى الكلیة، وجال في أروقة ومراسم ومحترفات قسم 

  .الفنون البصریة
  

  /أخبار األردنیة
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  ف الوفد اإلعالمي المرافق لخادم الحرمینمركز الدراسات االستراتیجیة یستضی

  
زار الوفد اإلعالمي المرافق للملك سلمان مركز  

الدراسات االستراتیجیة بالجامعة االردنیة وقد ترأس 
الوفد معالي االستاذ عبدهللا بن فھد الحسین رئیس ھیئة 
وكالة األنباء السعودیة، وكان من المشاركین في الوفد 

س تحریر صحیفة الوطن والسید عثمان الصیني رئی.د
خالد بن حمد المالك رئیس تحریر صحیفة الجزیرة 

 Arabوالسید فیصل عباس رئیس تحریر صحیفة 
news   والسید غسان شربل رئیس تحریر صحیفة

  .الشرق االوسط العربیة
ً حول نشأة المركز وأھدافھ وبرنامجھ أكد  وقدم األستاذ الدكتور موسى شتیوي مدیر المركز إیجازا

خاللھ على أھمیة  مراكز الدراسات في رفد السیاسات العامة وكمدخل في صنع القرار وقال إن 
تجربة مركز الدراسات االستراتیجیة غنیة بدراسة المواضیع والقضایا التي تھم الشأن األردني 

  .والعربي
میة المھمة والتي وبعد ذلك دار حوار موسع حول رؤیة المركز للعدید من الملفات والقضایا اإلقلی

  .شملت الالجئین السوریین والتطرف واإلرھاب والتحدیات المالیة التي تواجھ المملكة
ً وعلى .وفیما یتعلق بأثر اللجوء السوري على االردن قال د شتیوي أنھ كان لھ آثار كبیرة اقتصادیا

اآلثار السلبیة على  البنیة التحتیة وبشكل خاص على المیاه وأن استمرار األزمة السوریة یعمق من
وأكد على ضرورة أن یتم معالجة . االردن وخاصة القضایا المرتبطة بالبطالة والمیاه والبنیة التحتیة

ً وبشكل جماعي   .مشكلة الالجئین عربیا
شتیوي الى أن المركز وباحثیھ كان أول من تصدى لرصد ھذه .أما بالنسبة للتطرف ، فقد نّوه د

  .افة للدراسات المختلفة التي قدمھا المركز حول التنظیمات المتطرفةالظاھرة في االردن باإلض
شتیوي  على أن الحل الوحید الذي یضمن حقوق الشعب الفلسطیني .وحول القضیة الفلسطینیة  أكد د

ً على ضرورة التمسك بھذا الخیار في  ویحافظ على المصالح االردنیة العلیا ھو حل الدولتین مؤكدا
طع الطریق على مخططات اسرائیل إلضعاف ھذا الخیار من خالل سیاسات القمة العربیة لق

  .االستیطان وغیرھا
  
   

ً وفي معرض اإلجابة حول إیران ودورھا في المنطقة فقد قال د شتیوي ان إیران انتھجت .واخیرا
لتدخل السیاسة التوسعیة في المنطقة والتدخل في الشؤون العربیة الداخلیة وان ال سبیل لمواجھة ھذا ا

  .إال بالخروج بموقف عربي موحد ضمن رؤیة استراتیجیة لألمن القومي العربي
   

  /أخبار األردنیة
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  الجامعات خالیة من آفة المخدرات: الطراونة
  
  
  

أعوان مكافحة «احتفل بجامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا بتخریج المشاركین في الدورة التدریبیة 
ً وموظفة، بحضور مدیر إدارة مكافحة م ٣١من موظفي الجامعة وعددھم » المخدرات وظفا

  .المخدرات العمید أنور الطراونة
ً من  وقال رئیس الجامعة  الدكتور مشھور الرفاعي الذي رعى الحفل ان عقد ھذه الدورة یأتي حرصا
الجامعة على تزوید موظفیھا بالدورات التدریبیة المتخصصة، الكسابھم المھارات والقدرات الالزمة 

تھم ولتمكینھم من التصدي لھذا المرض المجتمعي، وكخطوة احترازیة إلبقاء الجامعة لرفع كفاء
ً من ھذه اآلفة ً خالیا ً علمیا   .صرحا

وشكر إدارة مكافحة المخدرات لدورھا في نشر رسائل التوعیة، وحرصھا على مد جسور التواصل 
  .مع الجامعات لزیادة الوعي بین مختلف فئات المجتمع

یر ادارة مكافحة المخدرات العمید انور الطراونة ان مدیریة األمن العام كانت أطلقت من جھتھ بین مد
عاما لمكافحة المخدرات في المؤسسات التعلیمیة، وأكد خلو  ٢٠١٦مبادرة ریادیة باعتبار عام 

الجامعات األردنیة من ھذه اآلفة نتیجة الجھود المشتركة في التوعیة ومحاولة القضاء على المخدرات 
  .بین الطلبة

واكد المشاركون في الدورة االثر االیجابي الذي تحقق نتیجة االلتحاق بھذه الدورة، حیث تم التعرف 
ً بین طلبة الجامعات، والعالمات التي  على المخدرات من حیث أنواعھا وأشكالھا وأكثرھا انتشارا

  .تظھر على المتعاطي وتمییزه
  .الرفاعي والعمید الطراونة الشھادات للمشاركین في الدورةوفي نھایة الحفل، سلم األستاذ الدكتور 

ً لكل منھما للتعاون المشترك القائم بین المؤسستین   .كما تبادل كل منھما، الدروع تقدیرا
ونظمت ھذه الدورة إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والدائرة اإلداریة في 

  الجامعة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكتروني الدستور
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مؤتمر النقد الحضاري في الوطن «وتستعد إلطالق » مؤتمر الشباب«بحاث فیالدلفیا تصدر أ
  »العربي

في ) التجلیات وآفاق المستقبل: الشباب(أصدرت جامعة فیالدلفیا أبحاث مؤتمر فیالدلفیا العشرین 
ویشتمل الكتاب .بالتعاون مع دار فضاءات للنشر والتوزیع) صفحة ١٠٠٠(كتاب من مجلدین كبیرین 

عمید كلیة اآلداب والفنون في الجامعة الدكتور غسان عبد الخالق : وراجعھ كل من الذي حرره
ومساعد العمید الدكتور عمر الكفاوین والدكتورة ھالة العبوشي والدكتورة نداء مشعل على األوراق 

 ٢٠١٥والبحوث العلمیة المحكمة التي شاركت في المؤتمر الذي عقدتھ الجامعة في تشرین األول 
  .فیھ عدد من الباحثین األردنیین والعرب واألجانبوشارك 

  
وقّدم للكتاب الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة الذي أكد أن أوراق المؤتمر حققت المطلوب منھا 
وھو االضطالع بمھمة استشراف المستقبل بإیجابیاتھ وسلبیاتھ بما یخص الشباب، مشیًرا إلى أن 

  .ا من مراجع الثقافة العربیة المعاصرةمجلدات مؤتمر فیالدلفیا غدت مرجعً 
  

واشتمل الكتاب على وقائع الجلسة االفتتاحیة التي تحدث فیھا رئیس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور 
غسان عبد الخالق والدكتور عمران علیان ممثل ضیوف المؤتمر والدكتور معتز الشیخ سالم رئیس 

  .بابالجامعة والطالبة رانیا عربیات ممثلة الش
  

ا عن الشباب بین السیاسة وعلم  ً وقد انقسم الكتاب إلى خمسة محاور، تضمن المحور األول منھا أبحاث
الدكتور سالم ساري والدكتور زھیر توفیق والدكتور سعود الشرفات : االجتماع، شارك فیھا كل من

معة قطر من األردن، والدكتور أحمد لطیف جاسم من العراق والدكتور نظام العباسي من جا
والدكتورة نصرة الزبیدي والدكتورة سناء الداغستاني من العراق والدكتورة میسون العنزي من 
السعودیة والدكتور ماھر الخلیلي والدكتور أیسن كیرفانجي من العراق والدكتور ماجد الزبیدي 

علیان من والدكتورة لینة عاشور من األردن والدكتورة فھمیة رزیج من العراق والدكتور عمران 
فلسطین والدكتورة بداك شبحة من الجزائر والدكتورة دینا مفید من مصر والدكتور عدنان الطوباسي 

  .من األردن
  

واحتوى المحور الثاني أبحاًثا باللغة اإلنجلیزیة لكل من الدكتور كاظم الرفاعي من العراق والدكتورة 
  .نان عمایرة من األردنرھام دبیان والدكتورة رھام األحمد من مصر والدكتورة ح

  
ا عن الشباب بین الفكر والتاریخ لكل من ً الدكتور إبراھیم بدران : وتضمن المحور الثالث أبحاث

والدكتور عمر الكفاوین والدكتور أمجد الزعبي من األردن، والدكتور عمارة كحلي من الجزائر 
  .والدكتور صالح السید من مصر

  
ا عن الشباب بین اإلعالم والفن لكل منأما المحور الرابع فقد احتوى أبحا ً الدكتورة مي عبد الغني : ث

من لیبیا والدكتور مخلد الزیودي والدكتور مروان العالن من األردن والدكتور أحمد فؤاد والدكتورة 
  .عنان محمد من مصر

  

  ٢٠:الرأي ص
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ا عن الشباب واألدب لكل من ً ل طھ الدكتورة لقاء حسن والدكتورة أم: وتضمن المحور الخامس أبحاث
وحنان یونس من العراق والدكتورة دعاء سالمة والدكتورة نداء مشعل والدكتور تیسیر أبو عودة من 

  .األردن والدكتور الرشید بو شعیر من اإلمارات
  

وضم الكتاب البیان الختامي والتوصیات لمؤتمر فیالدلفیا العشرین، إضافة إلى مسردبعناوین 
  .١٩١٤حتى المؤتمر التاسع عشر عام  ١٩٩٥م مؤتمرات فیالدلفیا منذ انطالقھا عا

  
من جھة أخرى، أكد الدكتور غسان عبد الخالق عمید كلیة اآلداب والفنون ورئیس اللجنة المنظمة 

إغالق باب استقبال البحوث ) النقد الحضاري في الوطن العربي( ٢١لمؤتمر فیالدلفیا الدولي 
علًما بأن المتحدثین . ت العلمیة والفعالیات الموازیةالمشاركة، وتعكف اآلن على إعداد برنامج الجلسا

المفكر العربي الدكتور فھمي : ھما) ١٣/٤/٢٠١٧-١١(الرئیسین في المؤتمر المزمع إقامتھ ما بین 
كما نوه بأن اللجنة المنظمة سوف تعقد مؤتمرھا . جدعان والمفكر األلماني الدكتور ھاینسثایسن

الجامعة قبل انعقاد المؤتمر بأیام لإلعالن عن برنامج الجلسات الصحفي المعتاد في مكتب ارتباط 
  . وأسماء الباحثین واألقطار المشاركة



  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 

9 

  
  كیف ینظر الشباب إلى القمة العربیة؟

  
یحتضن االردن الیوم الدورة الثامنة والعشرین للقمة العربیة للبحث في عدة ملفات وقضایا عربیة 

  .واقلیمیة مشتركة
  

ً لقضایا الشباب العربي، وما یواجھونھ من تحدیات، یقف على رأسھا مشكلة وتعطي القمة حیز ا
  .البطالة التي تضرب شرائح كبیرة من الشباب العربي

  
ویرى شباب ومختصون أن قضایا الشباب في القمة تشمل محورین، االول یتعلق بالناحیة االقتصادیة 

ھو تحصین الشباب من االفكار المتطرفة والمساھمة في حل مشكلة البطالة، اما المحور الثاني ف
واالرھاب والعنف وھذا یحتاج الى تنشئة سیاسیة على مستوى االعالم والمدارس والجامعات 

  .باالضافة الى وجود الیات عملیة تنفیذیة قادرة على تحصین الشباب من االفكار المتشددة واالرھابیة
  

عن باقي القمم، وان تنتقل الى مرحلة التنفیذ وان  ویأمل الشباب االردني ان تكون ھذه القمة مختلفة
ً ضد االرھاب والتطرف والعنف الذي تعاني منھ الساحات العربیة  ً حازما یأخذ الحكام العرب موقفا

  .والذي اثر سلبا على المجتمعات في جمیع نواحیھا
  

ول االجتماعات التحضیریة األمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط قال في كلمة القاھا في أ
لوزراء الخارجیة إن بلدان العالم العربي تجد نفسھا في انزالق مع الزمن، واألخطر أنھا تمر بطفرة 

  .دیمغرافیة تجعل األكثر شبابا من الدول األخرى
  

ملیون شاب وشابة مما یتطلب من  ١٠٠وبین أن الشباب العربي یشكلون كتلة یزید عددھا على 
  .ولیة لدى العرب ان تضع حلوال لھذا األمر من أجل الترقي وتحقیق الذاتالسیاسات الد

  
واكد ابو الغیط ان االستثمار في الشباب یضع العرب أمام تحدیات كبیرة، ینبغي معھا تطویر االبتكار 

  .وتفجیر ینابیع اإلبداع فالشباب برایھ قادر على ذلك في ظل بیئة منافسة لیست قائمة على االحتكار
  
رى أبو الغیط أن فجوة كبیرة بما یتعلق بفجوة التعلیم وما یحتاجھ سوق العمل، األمر الذي أدى لـ وی

من الشباب العرب ال یجدون وظائف لھم، وھذا األمر اعتبره تحدیا ھائال وسط ھذه الظروف % ٢٩
  .الصعبة

  
اب فاعل لذلك منسق ھیئة شباب كلنا االردن في اربد سامر مراشدة قال ان الشباب االردني شب

  .توقعاتنا ایجابیة بخصوص القمة العربیة الثامنة والعشرین
  

وتابع في ظل كل الظروف نرى االردن قیادة وحكومة وشعبا متماسكین قادرین على التغلب على 
  .الصعوبات والتحدیات رغم العراقیل والظروف السیاسیة المسیطرة على الدول العربیة المجاورة

  
عمق ھذه القمة الوحدة والقومیة العربیة بشكل اكبر وان تدعم الدول العربیة وتمنى مراشدة ان ت

االردن للخروج من االزمة االقتصادیة الني یعیشھا اآلن بسبب تحملھ لتحدیات كثیرة مثل ملف 
  .الالجئین السوریین

  ٢٤: الرأي ص
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لفتح بوابة واضاف مراشدة انھ یأمل ان توفر ھذه القمة التسھیالت والدعم للشباب االردني والعربي 

ً من مشكلة  فرص العمل وخصوصا في دول الخلیج باالضافة الى االستثمارات التي تحل جزءا
  .البطالة خصوصا ان شبابنا االردني قادر على االنجاز واالبداع لما یتمتع بھ من كفاءات عالیة

  
نطمح الى زیادة «وأیده الرأي الشاب سراج العوران منسق ھیئة شباب كلنا االردن في الطفیلة فیقول 

  .»التعاون في شتى المجاالت وان یكون ھناك حركة تجاریة بین الدول العربیة
  

وأمل سراج من خالل ھذه القمة ان یكون ھناك خطة للقضاء على التطرف واالرھاب باالضافة الى 
  .انسانیة للحد من الكوارث في سوریا والعراق وجود حلول

  
وأكد عمر العشوش، منسق ھیئة شباب كلنا األردن في العقبة إن الشباب متفائلون ویتطلعون إلى 
نجاح القمة وخروجھا بجملة من المبادرات بما یضمن التوصل إلى رؤیة عربیة واحدة لمجمل 

فیھ الشباب العربي إلى ھذه القمة بنظرة جادة ودقیقة التحدیات واألزمات العالقة في الوقت الذي ینظر 
  .في ظل ما تتعرض لھ المنطقة العربیة من تداعیات متسارعة عسكریا وامنیا وسیاسیا

  
یراقب الشباب بكل اھتمام مجریات القمة أمال في التوصل لحل الصراع اإلسرائیلي : وأضاف

ل سیاسیة لالزمات في سوریا ولیبیا والیمن الفلسطیني على أساس حل الدولتین وإیجاد مخارج وحلو
  .والعراق وغیرھا

  
وشدد على أھمیة ان تخرج القمة بضرورة تكاتف الجھود العربیة لتفعیل العمل العربي المشترك 
وتقویة الجبھة العربیة الداخلیة بما یمكنھا من مواجھة ھذه المعضالت بمختلف أشكالھا باالضافة الى 

ات وجھد مشترك لتفعیل دور الشباب في المنطقة العربیة من خالل صندوق ضرورة إیجاد استراتیجی
عربي لمكافحة الفكر المتطرف وإنشاء مظلة شبابیة عربیة لدعم المبادرات التنمویة والمشاریع 
االجتماعیة الناشئة إضافة إلى مساعدة األردن في تحمل تبعات وكلفة فواتیر استضافة الالجئین 

  .قتصادي العربي وتشجیع االستثمارات البینیة العربیةوتحقیق التكامل اال
  

رأى ان القمة العربیة تعتبر من اھم » عثمان العبادي«منسق العاصمة لھیئة شباب كلنا األردن الشاب 
  .مقومات بناء رأي عربي مشترك لقضایا المنطقة المتعددة والمتشعبة 

  
ز بناء إتفاق عربي مشترك یھدف نحو حل وتطلع العبادي إلى ان تكون ھذه القمة ركیزة في تعزی

ً على الجھد األردني الرئیس والذي یقوده جاللة الملك  القضایا العربیة العربیة وتسلیط الجھود عربیا
ً تكمن عدة ملفات حساسة على  نحو القضیة الفلسطینیة وفق حل عادل للدولتین، والیوم أیضا

وغیرھا مما یستوجب وضع معالم خارطة عربیة  المجتمعات العربیة مثل البطالة والفكر المتطرف
  .مشتركة تبني جسور الثقة العملیة والواقعیة اتجاه الشباب العربي

  
كما نأمل بجھد یدعم حجم العبء الذي أضیف على األردن وفق موارده المحدودة اتجاه «وقال 

  .»استقبال أشقائنا الالجئین
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بقین یتمنى ان تخرج ھذه القمة بمعطیات واسالیب العشریني ورد المحیسن حالھ كحال الشباب السا
للحل ثم االنتقال الى مرحلة الحل الجذري لعدد من القضایا العربیة سواء على الصعید السیاسي او 

  .االقتصادي او االنساني
  

والمھم برأي المحیسن توطید العالقات العربیة العربیة لما لھ من اثر ایجابي على جمیع االصعدة 
. والتعاون العربي قادر على خلق عالقات عربیة ناجحة ومغایرة للواقع العربي المریر فالتكافل

مع بدایة ھذه القمة ما لنا اال ان ننظر الیھا ببصیص امل وتفاؤل على «الثالثینیة ایمان محمد قالت 
تضع  القرارات التي قد یتخذھا الحكام العرب واالھم ان تخدم الشباب العربي بالدرجة االولى وان

  .»حلوال لمشكلة الالجئین خصوصا ان اغلبھم من الشباب مما یؤثر ویدمر امالھم وطموحاتھم
  

ممكن ان تقتل طموحھ فما تشھده «العشرینیة انصاف عمر أكدت ان الشباب العربي یعیش تحدیات 
الساحات العربیة من اعمال ارھاب وعنف ودمار یؤثر سلبا على الشباب ویجعل تفكیرھم في 

ً على كیفیة الخروج من دائرة االرھابمستق لذلك نطمح من القمة العربیة التي : وتابعت. »بلھم منصبا
  .تضع اولى اولویاتھا القضاء على االرھاب والتنظیمات االرھابیة التي تدمر وطننا العربي

  
ین المشاقبة وزیر التنمیة االجتماعیة السابق واستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة االردنیة الدكتور ام

رأى ان احد الملفات المھمة والمتعلقة بقضایا الشباب یكمن في محورین، فالمحور االول یتعلق 
بالناحیة االقتصادیة في المساھمة في حل مشكلة البطالة من خالل ایجاد مشاریع في المنطقة العربیة 

  .الن المنطقة العربیة كافة تعاني من مشكلة البطالة
  

لملفات المطروحة ھو احالل العمالة العربیة بدال من العمالة االجنبیة وھذا محور لعل احد ا«وأضاف 
  .»اساسي واالھم ھو وضعھ بتوجیھات عملیة ولیست نظریة

  
اما المحور الثاني برأي المشاقبة ھو تحصین الشباب من االفكار المتطرفة واالرھاب والعنف وھذا 

والمدارس والجامعات باالضافة الى وجود الیات  یحتاج الى تنشئة سیاسیة على مستوى االعالم
  .عملیة تنفیذیة قادرة على تحصین الشباب من االفكار المتشددة واالرھابیة

  
ً من حل مشكلة االلتحاق بالجامعات  وأشار المشاقبة إلى أن ایجاد فرص عمل للشباب یعد جزءا

ً من الشباب التحق بھذه الجامعات بسبب الب طالة كونھا توھمھ بتوفیر فرص لھ االرھابیة الن عددا
  .ذات عائد مادي

  
بث مفھوم القمة «ودعا استاذ علم االجتماع التنموي في جامعة مؤتة الدكتور حسین محادین إلى 

العربیة للطلبة والشباب بشكل تشاركي بسیط مثل استقبال الوفود بشكل یجعل ذاكرتھم غنیة وقربیة 
  .»مفاھیم التنشئة االجتماعیة من مفاھیم العروبة والتضامن، وتوظیف

  
وقال إن ھذا التجسید في استثمار الحضور الممیز لالردن بقیادة جاللة الملك عبد هللا الثاني وبحضور 
القادة والمسؤولین العرب كلھا عوامل من شأنھا ان تجعل شبابنا اكثر ثقة واغنى معرفة في حاضر 

م قیم التعددیة والتضامن العربي والمرونة في التعامل ومستقبل الدولة االردنیة التي اثبتت على الدوا
واكد ان المجتمع العربي یوصف بأنھ مجتمع شاب الن قاعدة . مع الصراعات االقلیمیة والعالمیة

الھرم السكاني للشباب تشكل القاعدة االوسع لذلك فانھم یعتبرون الشریحة اكثر استھالكا واالكثر 
  .بطالة
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من المنتظر ان تكون ھذه القمة ذات نتائج ایجابیة وبالذات على «عایش قال  الخبیر االقتصادي حسام

الصعید االقتصادي الن الرؤساء العرب المشاركین فیھا سیطلعون على الوضع االقتصادي في 
  .»االردن واالستثمار فیھا باالضافة الى االستفادة من الثروة البشریة المتطورة

  
وصا القمة االردنیة السعودیة وما سینتج عنھا من اتفاقیات من وأكد عایش ان القمة العربي وخص

اموال ومشاریع ستكون ذات قیمة ومستویات كبیرة على مستوى الحجم باالضافة الى انھا ستكون 
ً اضافة الى انعاش بنیة  ذات تقنیات متطورة على مستوى التكنولوجیا واالھم انھا ستكون عائدا جیدا

  .ردنالنشاط االقتصادي في اال
  

القمة االردنیة السعودیة على وجھ التحدید ومن ثم القمة العربیة ستؤكد اھمیة دعم االردن : وقال
اقتصادیا مما یفترض انھ سینتج جملة من القرارات والمشاریع الداعمة لالردن التي ستكون في خدمة 

  .الشباب من انشطة اقتصادیة واستثمارات ترفع من النمو ااالقتصادي
  

ایش إلى ان االردن یحاول ھذه المرة ان یستثمر القمة العربیة بصوره ایجابیة وان یستفید وأشار ع
من وجود القادة العرب والفرص المتاحة وان تكون العملیة االقتصادیة المتبادلة بشكل یستفید منھ 

  .جمیع االطراف
  

واالردن یمثل نموذجا  ولفت إلى ان ھناك مصادر حقیقیة في الدول العربیة لالستثمارات المتبادلة
  .الستغالل ھذه االستثمارات

  
 ً وختم عایش رایھ بالتأكید على ان العالقات العربیة العربیة المتینة تكون اكثر ایجابیة النھا تفتح افاقا
للشباب في مراحل عمریة محددة المكانیة الحصول على وظائف وبالتالي تخفیف مشكلة البطالة 

ضاع العربیة السیئة التي ممكن ان تزید من نسب البطالة في كل بلد وانعاش للمشاریع بعكس االو
  .عربي
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 الدور الثاني لـ سلة الجامعات الیوم
  
  

في مباراة اقیمت امس  ٥٠/٩فاز فریق جامعة العلوم التطبیقیة على فریق جامعة العلوم االسالمیة 
  .لجامعات للطالب لكرة السلةاألول في قاعة التطبیقیة في ختام مباریات الدور األول لبطولة ا

  
في مباراة جرت بذات القاعة، وفازت الیرموك  ٤٧/٣٥وتغلبت االردنیة على العلوم والتكنولوجیا 

في مباراة اقیمت في قاعة الجامعة االردنیة، وفازت آل البیت على  ٦١/٤١على االردنیة االلمانیة 
علي الخطیب مدیر النشاط الریاضي في . في مباراة بقاعة جامعة الیرموك وفق د ٥٣/٤٠الزرقاء 

  .جامعة فیالدلفیا مقرر لجنة البطولة
  

ً مباراة  وتقام الیوم أربع مباریات في الدور الثاني، فتشھد قاعة الیرموك عند الثانیة عشرة ظھرا
البتراء والعلوم والتكنولوجیا، تلیھا مباراة العلوم التطبیقیة وآل البیت، ویلعب في قاعة العلوم 

  .طبیقیة االردنیة والیرموك، تعقبھا مباراة األمیرة سمیة و الزیتونةالت
  
  

  «سلة الكلیات الجامعیة»تواصل 
  
  

تتواصل الیوم في قاعة مركز جامعة البلقاء التطبیقیة في السلط مباریات بطولة كرة السلة لطالب 
وفق نظام خروج المغلوب الكلیات الجامعیة والجامعیة المتوسطة والتي یشارك فیھا ثمانیة فرق تلعب 

  .من مرة واحدة

  ٣٢:الرأي ص
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  !إشارات البخیت
  

  محمود خطاطبة
. في محاضرتھ التي ألقاھا في الجامعة األردنیة الخمیس الماضي، یحذر رئیس الوزراء األسبق د

 ً معروف البخیت، من أن المنطقة مقبلة على أحداث مفصلیة ومنعطفات تاریخیة، أكثرھا خطرا
ً تلك التي ت تعلق بحل القضیة الفلسطینیة، مع ما یتبع ذلك من تأثیرات سلبیة على المصالح وضررا

  .الوطنیة األردنیة العلیا
اإلشارات التي أرسلھا البخیت، ترجح أن حل القضیة الفلسطینیة بناء على قرارات الشرعیة الدولیة، 

الفلسطیني، أو  –ني أصبح في مھب الریح ومعقدا أكثر من وقت مضى، وذلك بسبب االنقسام الفلسطی
بین الضفة الغربیة وقطاع غزة، والذي مضى علیھ أكثر من عشرة أعوام، " الجیوسیاسي"االنقسام 

  . باإلضافة إلى ضعف الموقف التفاوضي الفلسطیني
وثاني تلك اإلشارات، وھو األخطر بالنسبة للمملكة، ھو اإلضرار بالمصالح الوطنیة األردنیة العلیا 

ً والمرتبطة بملف ات الحل النھائي، كاألمن والالجئین والقدس والمیاه، األمر الذي یوحي بأن واقعا
ً قد یُفرض ً جدیدا   . إقلیمیا

ً ولھ الید الطولى إلعادة الوحدة الوطنیة؛  وثالثھا تأكیده أن التوافق اإلقلیمي ھو الوحید القادر حالیا
ً للشعب الفلسطیني، وذلك في ظل تدخل دول ً وسیاسیا إقلیمیة بشأن أوضاع داخلیة عربیة،  جغرافیا

  . فإیران تصول وتجول في ثالث دول عربیة ھي العراق وسوریة ولبنان
كما أن دولة االحتالل اإلسرائیلي ھي اآلن في أقوى حاالتھا، في ظل حالة الوھن والتمزق العربي، 

ال بل دمرت فالعراق غارق بحروب طائفیة وانقسامات داخلیة، وسوریة تتمزق جراء أزمتھا، 
  .وتحتاج إلى عقود كي تعود عافیتھا، ومصر مشغولة بأمورھا الداخلیة الصعبة

إن ذلك یجعل دولة الكیان الصھیوني تستفرد باألشقاء الفلسطینیین، وتجبرھم على التفاوض بشكل 
ً عن الدول العربیة، خصوصا تلك التي لھا مساس مباشر بمسألة الحل، األمر الذ ي ثنائي معھا بعیدا

ً عن أضراره األخرى بالعرب، خصوصا  ً حلوال ضارة بالفلسطینیین وبقضیتھم فضال سیفرض حتما
  .األردن

ً في النظر إلى العرب والفلسطینیین بفوقیة وعجرفة، ھي طروحات  وما یجعل االحتالل یبالغ أیضا
والتلویح بنقل اإلدارة األمیركیة بقیادة دونالد ترامب والتي تؤكد تخلیھا عن خیار حل الدولتین، 

  .السفارة األمیركیة من تل أبیب إلى القدس المحتلة
كل ذلك یقود إلى أن على العرب استعادة المبادرة والتوافق على سیاسات من شأنھا وضع حد 
ً باالستفراد باألشقاء الفلسطینیین، والوقوف  لقرارات االحتالل اإلسرائیلي ومنعھ من الذھاب بعیدا

  .ع الصھیوني، الذي لن یسلم أحد منھبشكل صلب أمام المشرو
إن وضع األمة العربیة الحالي یتطلب إقامة أو إنشاء تحالف عربي یضع حلوال ألزمات المنطقة 
ً بكل  ً واحدا كاملة، بما یمّكن شعوبھا من العیش بأمن وسالم، وتوحید الصف العربي، والوقوف صفا

لى ما یتم تداولھ من حل للقضیة ال أحد قوة وجدیة خلف الفلسطینیین وقضیتھم، وعدم الرضوخ إ
 ً ً نھارا یستفید منھ سوى برابرة ھذا العصر، فضال عن ردع تلك الدول اإلقلیمیة التي تتدخل جھارا

  .بشؤون دول عربیة

 مقاالت

  الكترونيالغد 
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  التعلیم العالي قرارات جریئة وھدف واضح

  
  

  محمد الفرجات. د.أ
  

دعم البحث العلمي صندوقا لإلبتكار، وقد كانت رؤیة وزیر التعلیم العالي ثاقبة حین جعل صندوق 
أثلجت صدورنا بأن تتسلم زمامھ أستاذة لھا إسھامات في علم النانوتكنولوجي ھذا العلم والتقنیة 

  .واللذان یشكالن مستقبل العالم
  

الوزیر لم یكن تقلیدیا ولم یحارب األفكار والخطط التي وضعھا وزراء التعلیم العالي ممن تبوأوا 
سابقا، بل أعلنھا بكل جرأة وشجاعة بأن التنفیذ قد حان، وكفانا خططا ومخططات لن یتحمل الوزارة 

  .الرف منھا المزید
  

ھنالك قرارات حكیمة وشاملة قادمة جاءت لوضع التعلیم العالي في مساره الصحیح، واالتزان یسود 
على المعاییر األكادیمیة الموقف بالمحافظة على الجامعات الحكومیة والخاصة لتحقیق أھدافھا ضمن أ

  .والعلمیة واإلداریة
  

تعتبر الجامعات في دول العالم المتقدمة محركات تنمویة إقتصادیة تصنع قوة الدول بالعلم والمعرفة، 
وتنعكس مخرجاتھا من مواكب الخریجین المسلحین بالعلم والمعرفة والخبرة إیجابا في بناء الوطن 

حاث العلمیة التطبیقیة سببا لزیادة منتجاتھا جودة ومنافسة عالمیة وسالمة مؤسساتھ، بینما تعد األب
  .سواءا من منتجات غذائیة أو زراعیة أو دوائیة أو صناعیة مختلفة

  
أن یكون الوزیر متزن وشجاع وصاحب قرار بشفافیة ونزاھة، وأن یراجع الخطط السابقة ویبني 

  .عى للنجاحعلیھا وینفذ، نحن نتحدث عن وزارات ناجحة وحكومة تس
  

  .عادل الطویسي یضع األمور في نصابھا ویقود مسیرة التعلیم العالي وفقا للرؤى الملكیة السامیة

  طلبة نیوز
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  الرابیة - احمد محمد الفیومي  -
  
  مرج الحمام -عزالدین إسماعیل عبدالفتاح تیم  -
  
  الجاردنز - خالد امین سماره حشمة  -
  
  الصویفیة - الیزابیث یرجتیان  -
  
  الصویفیة -سلیم یعقوب حداد  كمال -
  
  الجمعیة الخیریة الشركسیة - عائدة فوزي عمر الداغستاني  -
  
  الحصن -سلیمان عوض جبرائیل عماري  -
  
  خریبة السوق -مجدي عمر ابو حسن مطاوع الدراغمة  -
  
  بیادر وادي السیر -انور جمیل علي ابو زعنونھ  -
  
  حرثا -سكره محمود حسن عبیدات  -
  
  الشمیساني -ناظم الرواس  فریحة -
  
  خلدا - یوسف حسن علي عطا العشي  -
  
  عوجان -محمد علي صالحات » رائد«ربا  -
  
  مادبا –احمد سالمھ السلیمان  -

 وفیات

 الرأي 
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ان الحكومة احالت غالبیة المستشارین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة » عین الرأي«علمت 
  .الى التقاعدالذین تجاوزت اعمارھم الستین عاما 

  
انھ سیتم استئجار » عین الرأي«مدیر عام دائرة االحوال المدنیة والجوازات فواز الشھوان ابلغ 

مكتب ارضي في مأدبا لتجھیزه فنیا وذلك الستقبال ذوي االحتیاجات الخاصة وكبار السن الذین ال 
الحوال المدینة في الشھوان اشار الى ان مباني ا.. یستطیعون مراجعة دخول المبنى و المصعد

وبین ان موظفي دائرة االحوال . محافظات المملكة مستأجرة منذ سنوات وال یوجد فیھا مصاعد
  .یواصلون اللیل بالنھار لخدمة المواطنین والتسھیل علیھم

  
  .وزارة الصحة خصصت موظفین لمراقبة التزام المؤسسات العامة بعدم التدخین في االماكن العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


