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  مؤتمر یوصي باعتماد استراتیجیة موحدة لمحاربة اإلرھاب والتطرف

  
دور الوسطیة في مواجھة اإلرھاب وتحقیق االستقرار والسلم «اكد البیان الختامي للمؤتمر الدولي 

تراتیجیة شاملة وفاعلة وموحدة للتصدي لإلرھاب الذي أختتم امس األحد، أھمیة اعتماد اس» العالمي
والغلو والتطرف، وتكون بجھد دولي یشرف علیھا مجلس حكماء یتم تعیینھ على مستوى العالم 

  .اإلسالمي
وأوصى المؤتمرون برفع برقیة شكر وامتنان لجاللة الملك عبدهللا الثاني لعقد ھذا المؤتمر في رحاب 

یف بالصورة الحقیقیة المشرقة لإلسالم وبیان خطر االرھاب على عّمان، وجھود جاللتھ في التعر
  .الشعوب والبلدان واالوطان وسبل معالجتھ

واتفق المؤتمرون في بیانھم على أن اإلرھاب ینتھك تمتع الفرد بالحقوق األساسیة لإلنسان، فالتطرف 
كید أن أي محاولة لربط لیس لھ دین معین أو جنس أو جنسیة أو منطقة جغرافیة محددة، وینبغي التأ

التطرف والعنف واإلرھاب بأي دین ستساعد في حقیقة األمر اإلرھابیین للوصول الى أھدافھم 
  .المشبوھة

ودعا المؤتمرون، المؤسسات اإلعالمیة العربیة واالسالمیة إلى مواجھة انتشار المنابر اإلعالمیة 
لكراھیة وتسیئ إلى وسطیة اإلسالم وتقدیم المحلیة واإلقلیمیة التي تبث رسائل تحض على التطرف وا

بدائل على مستوى عالمي لمخاطبة العقل االنساني وخاصة الغربي واآلسیوي، واإلفریقي لحقیقة 
  .اإلسالم

كما أكدوا أن اإلرھاب یشمل إرھاب األفراد والجماعات والدول منوھین الى أن المقاومة المشروعة 
  .لمشروعة ال تدخل في مسمى اإلرھابلالحتالل والغزو األجنبي بالوسائل ا

وأوصوا بدعم جھود اإلصالح الوطني المبذولة من قبل البلدان كافة بھدف توسیع المشاركة السیاسیة 
والتعددیة، وتحقیق التنمیة المستدامة، والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزیز دور منظمات المجتمع 

  .التطرف واالرھابالمدني؛ بغیة التصدي للظروف التي تعزز العنف و
ً إزاء تنامي التعصب واالضطھاد ضد المسلمین؛ ومما یؤدي إلى  ً عمیقا ً وقلقا وأبدى المؤتمرون أسفا
تصاعد حدة اإلسالم فوبیا، مما یشكل انتھاكا لحقوق اإلنسان الخاصة بالمسلمین وكرامتھم، مما یولد 

ً، األمر الذي یفرض على وسائل اإلعالم واالتص ً مضادا ال المعاصرة والسادة السفراء األجانب إرھابا
في العالم العربي واالسالمي وسفراء الدول العربیة واالسالمیة في الخارج بذل الجھود الحقیقة 

  .للتوعیة بضرورة عدم الخلط بین اإلرھاب والدین وبین ھؤالء االرھابین واالسالم كدینً 
تحدث  ة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة،وفي الجلسة الختامیة للمؤتمر التي أدارھا رئیس الجامع

إمام وخطیب المسجد االقصى المبارك عكرمة صبري حول موقف االسالم من الغلو والتطرف، 
مؤكدا ان االسالم یمتاز في عالقتھ مع اآلخر بأنھ دین سلم ومحبة وجوار، وال یجیز قتل األبریاء من 

  .أیة ملة كانوا إال في حاالت االعتداء علیھ
ا قدم وزیر األوقاف والمقدسات االسالمیة السابق الدكتور محمد نوح القضاة، ورقة بعنوان دور كم

االعالم في مواجھة التطرف، أشار فیھا إلى خطورة االعالم كأداة استخدمت لتشویھ صورة العلماء 
اب العلماء من أجل عزل الدین، لبناء النظام العالمي الجدید الخالي من الضوابط، مشیرا إلى أثر غی

  .والقیادات الدینیة المؤھلة على ظھور الغلو والتطرف

 أخبار الجامعة 

  الصحف الیومیة  ووكاالت أنباء+٢: الدستور ص -٦: ص الرأي-بترا
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وعرض مستشار الرئیس التركي للشؤون الدینیة محمد زاھد جول، التجربة التركیة في معالجة 
التطرف واالرھاب، مشیرا الى معاناة بالده من االرھاب وال سیما المشكلة الكردیة في التي ظھرت 

  .خمسون ألف قتیلبالثمانینات وذھب ضحیتھا 
دور الوسطیة في «واختتم المؤتمر الدولي أمس األحد جلساتھ الحواریة التي جاءت تحت عنوان 

، بتنظیم المنتدى العالمي للوسطیة، بمشاركة »مواجھة اإلرھاب وتحقیق االستقرار والسلم العالمي
  .محلیة ودولیة

نداء « في ورقتة التي حملت عنوان  قال رئیس المنتدى العالمي للوسطیة االمام الصادق المھدي
ان االمة االسالمیة بمكوناتھا العربیة، التركیة، « عمان لمناھضة االرھاب واستنھاض االمة 

الفارسیة، اآلسیویة، األفریقیة، األوروبیة، واألمریكیة، وغیرھا من القومیات اإلسالمیة الموزعة في 
شترك، والموقع الجیوغرافي یستدعي مطامع الغرب كل قارات العالم ، بالدین واللغة والتاریخ الم

والتي تسببت بتفشي مظاھر التطرف خصوصا وأن المنطقة العربیة عامة في ذیل العالم في مجال 
التنمیة البشریة ولكن في مقدمة العالم في الفساد، وانتشار العشوائیات، ونسبة البطالة والفوارق 

  .یرةالطبقیة بین قلة فاحشة الثراء وكثرة فق
واضاف المھدي خالل الجلسة األولى من اعمال المؤتمر في الیوم الثاني إن إعالن حرب عالمیة ضد 
دولة الخوارج التي أسستھا داعش دون مخاطبة العوامل التي صنعت االستعداد لفكرھا في ثقافة 

یؤدي لنفس المنطقة، وعوامل التظلم السني، یمكن أن یدمر الكیان العسكري لداعش، ولكن یمكن أن 
النتیجة كما في حالة طالبان، ما لم نتمكن من صحوة ثقافیة تحرر مجتمعاتنا من االنسداد الماضوي، 
ومن التظلم السیاسي، ومن الغبن السني في البالد الشیعیة، ومن الغبن الشیعي في البالد السنیة، فإن 

نبیة سوف تمنح قیادات الخوارج مواجھة التذمر بالوسائل العسكریة ال سیما المعتمدة على قیادة أج
  .ذخیرة إضافیة لتجنید الشباب لنصرتھا

وقدم المھدي توصیات تستند الى التشخیص الدقیق لھذه المرحلة اال وابرزھا االشتباك الدیني العلماني 
والسني والشیعي باالضافة الى وجود خالفات واضحة في التعایش الدیني والقومي والمسالة 

  .تمزق النسیج االجتماعي االجتماعیة نتیجة
وبین المھدي ان من اسباب التمزق التعاھد مع الدول االخرى وطریقة تطبیق الشریعة واالرھاب 
والترویع الناتج عنھا وسوء فھم المعامالت واالنحدار في المستوى التعلیمي وتراجع النظام 

ادت بالعالم االسالمي الى االقتصادي العالمي وتراجع منظومة العدالة وغیرھا من االسباب التي 
  .الوصول لمثل ھذه النتیجة المسببة لظواھر التطرف والتي ایجاد منھجیة فكریة شاملة للوقوف علیھا

وقدم العالمة محمد حسین فضل من لبنان في ورقتھ التي جاءت تحت عنوان دور المذاھب االسالمیة 
المي ھو تقسیمھ وفق مرجعیات وخلفیات في وحدة االمة، االسباب التي ادت الى تفرقة العالم االس

  .سنیة واخرى شیعیة«
وقدمت الدكتورة زكیة ناصر من لیبیا ورقة عمل حول دور المراة في مقاومة الغلو والتطرف والتي 

  .اكدت خاللھا ان المراة والطفل ھم اكثر الفئات ضررا من ھذا االرھاب
ة واجتماعیة باالضافة الى االرھاب الدیني واجملت ناصر ان لالرھاب انواع منھا سیاسیة واقتصادی

الذي اقترن بالدین االسالمي مؤخرا والتي تتطلب دعوة عامة ومن قبل الفعالیات كافة للوقوف علیھ 
  .ومحو تلك الرؤیة التي الصقت بھ

ي واشارت ناصر الى التحدیات التي تقع عائقا امام قیام المراة بھدا الدور اولھا، الفكري والتعلیمي الذ
یساھم في الحد من اشكال العنف والتطرف، وباالضافة التعلیم الساعي الى انارة العقل، االخر الدیني 
واالجتماعي واالقتصادي والفقر والبطالة والنظرة الدونیة للمراة والتي یصیبھا باالحباط ، السیاسي 

فعھ لعدد كبیر من نتیجة الظروف السیاسیة السیئة وتھجیر وبروز ازمة الھویة مما شكل قوة دا
  .الشباب واالحساس باالمن االمر الذي دفع المراة الى دعم ابناءھا في المشاركة بمثل ھذه التنظیمات
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وقال الدكتور عبداللطیف الھمیم في ورقتھ التي جاءت تحت عنوان ادارة الصراع مع قوى التطرف 
لتطرف واإلرھاب ظاھرة واالرھاب وحقوق غیر المسلمین في المجتمعات غیر االسالمیة، أن ا

اجتماعیة ونفسیة معقدة ومركبة وبالتالي فأن ھذه الظاھرة لیست مقصورة على المجتمع اإلسالمي 
وإنما ھي ظاھرة إنسانیة عرفتھا كل المجتمعات وفي مراحل مختلفة ومتنوعة زمانا ومكانا وكذلك 

  .أدیانا وطوائف وأحزابا وتیارات
تفشي العنف في االمة ھو نتیجة قصور الجانب االقتصادي  وقدم الھمیم سردا وضح فیھ أسباب

واالجتماعي والرجعیة السیاسیة واالزدواجیة الفكریة، وعلى العلمانیة ان تعید ترتیب افكارھا االمر 
  .الذي یساھم بحدوث صدامات فكریة عقائدیة

إلسالمیة العالمیة وتمحورت الجلسة الثانیة التي ترأسھا الدكتور محمد طاھر منصوري من الجامعة ا
في إسالم أباد حول دور الوسطیة في استقرار العالم االسالمي، والتي تناولت رؤیة شاملة لمستقبل 
العالم االسالمي عبر عدة مواضیع أبرزھا التحدیات والفرقة والطائفیة والھیمنة وحركات التطرف 

استقرار العالم االسالمي  والصراع السیاسي والدور المأمول لتیار الوسطیة ودور الوسطیة في
والتعامل مع االخر ودور التربیة الفكریة في مواجھة التطرف وتحقیق السلم، باإلضافة إلى الوسطیة 

  .االسالمیة
الفرقة : وتحدث محمد الطالبي من المغرب عن رؤیة لمستقبل العالم اإلسالمي وأبرز التحدیات

اسي والدور المأمول لتیار الوسطیة من خالل والطائفیة والھیمنة وحركات التطرف والصراع السی
  .فلسفة التاریخ لقرن الواحد والعشرین

وأشار الطالبي إلى وعي السنیة وأھمیة علم العمل الحضاري من خالل إصالح حقیقي لطرائق 
ً ضرورة التمییز بین السنن التي تمثل فرص  التفكیر الذي یتطلب إمتالك العلم واإلبداع، مؤكدا

ً لھاللنھضة وأخر   .ى تھدیا
ً عن دور  وقدم مدیر المركز النیجیري للبحوث العربیة الدكتور الخضر عبدالباقي من نیجیریا بحثا
ً ستة یجب توافرھا في  الوسطیة في استقرار العالم اإلسالمي والتعامل مع اآلخر تناول فیھا شروطا

یوازن بین الحریة وھویة  إطار فكري: العصر الحالي لتحقیق اإلستقرار المجتعمي العربي أبرزھا
المجتمع ونظام حكم یقوم على شرعیة تنظم العالقة بین الحكام والمواطنین ونظام اقتصادي یحقق 
الكفایة والعدل وصیانة أمن المجتمع بوسائل تحترم حقوق اإلنسان واالستعداد للدفاع عن الوطن 

معتبرھا الخیط الناظم إلستقرار » اسیةالوسطیة الفكریة والسی«وأشار عبدالباقي إلى . والقبول الدولي
ً مسؤولیة المؤسسات السیاسیة والدینیة والتربویة  المجتمعات المدنیة وتعزیز ثقافة التعایش، موضحا

  .واإلعالمیة في تمكین الوسطیة من أجل إستقرار المجتمعات المعاصرة
في مواجھة التطرف وتحقیق كما تحدث الدكتور عبدالمجید النجار من تونس عن دور التربیة الفكریة 

ً ان التربیة الفكریة السلیمة ھي أحد أھم  السلم من خالل بناء فكري معتدل وتفعیل مبدأ الحوار، مؤكدا
  .عناصر محاربة التطرف واإلرھاب

وأضاف النجار ان القران الكریم جاء بثورة معرفیة التي وجھت العقول الى الواقع اثمرت بالنھضة 
ً الى ضرورة االنفتاح على الثقافات وتنشئة عقول الشباب على العلمیة والحضاریة  المشھودة، داعیا

منھجیة االعتدال وتتأتى من خالل خطة تربویة تستدعي جھدا كبیرا ابتداء من االسرة مرورا 
  .للجامعات والمؤسسات االكادیمیة

ن اإلسالمي الحنیف وقال اإلمام مشھود رمضان جبریل من نیجیریا حول الوسطیة اإلسالمیة إن الدی
ً بالتاریخ العریق لألمة اإلسالمیة في  ً على الوسطیة والعدالة واإلحترام والمساواة، مستشھدا جاء مثال

  .إحترام األدیان والتعایش المشترك وإحترام القیمة اإلنسانیة
دور المسیحین في نھضة «من جھتھ، أكد االب رفعت بدر من األردن في ورقتھ التي حملت عنوان 

اكد ان االرھاب ھو قضیة إنسانیة ولیس مسیحیة او اسالمیة ان الجمیع » العالم العربي واالسالمي
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متحدون في التاریخ وإن العربیة المسیحیة ھي أفضل شھادة على وجود التعددیة الجمیلة في الشرق 
  .ةاالوسط وفي كل مجتمعاتنا العربیة، والجمیع مدعو للحفاظ علیھا، بكل ما أوتینا من قو

واوضح بدر ان المسیحیین مستعدون إلكمال مسیرة إسھامھم في المجتمعات العربیة في الوقت 
الحاضر والمستقبل، اال انھ بحاجة إلى أن یسمعوا من أخوتھم المسلمین، بكل فئاتھم، مع الرفض التام 

ب الدفاع عن باال تھان كرامة المسیحي أو أن تتناقص أعدادھم والمسلمون یتفرجون االمر الذي یتطل
  .صورة الدین الصحیحة

وأوصى بكر أحمد من منظمة المؤتمر اإلسالمي بمجموعة من المقترحات، كإنشاء لجنة عامة من 
أجل التنسیق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوسطیة واإلعتدال لمحاربة 

  .التطرف تحت إشراف المنظمة
وحدة تدریب للعاملین في ھذا المجال من أجل تبادل الخبرات ودعا احمد إلى إنشاء مركز بحثي و

ً عن العمل الفردي العقیم، إلى جانب إنشاء وحدة  والتجارب من خالل الشراكة والعمل الجماعي بعیدا
معنیة بمتابعة مثل ھذه النشاطات من أجل استمراریة الجھود وتوحید المواقف للنھوض بمجتمعات 

  .آمنة
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  ضاریس في الجامعة األردنیةتأسیس نادي الت
  

أعلن الخمیس الماضي عن انطالق نادي التضاریس بالجامعة األردنیة بحضور عمید شؤون الطلبة 
عمید كلیة اآلداب ورئیس قسم الجغرافیا بالجامعة الدكتور حمزة الخوالدة، ونخبة من أساتذة قسم 

  .الجغرافیة وطلبة كلیة األداب
ن الرؤیة الملكیة بتنشئة جیل من الشباب قادر على التفكیر والتحلیل وجاء تأسیس النادي انطالقا م

واإلبداع والتمیز، ولترسیخ المعلومات عن قسم الجغرافیا وتشجیع البحوث العلمیة واإلنتاجیة لطلبة 
  .القسم وبناء وتبادل األفكار العلمیة بین األعضاء وإبرازھا في مختلف وسائل اإلعالم

ا المقاربة بین العلوم اإلنسانیة بفروعھا من جھة والعلوم الطبیعیة من جھة ومن أھداف النادي أیض
أخرى من خالل مناظرات جغرافیة بین أعضاء ھیئة التدریس، وكذلك تسلیط الضوء على أھم 
المستجدات ومراقبة التغیرات في المعلومات والبرامج على الساحة العلمیة والجغرافیة، وتسلیط 

  .حث الجغرافي وتعلیم أسالیب البحث العلميالضوء على مناھج الب
ووفقا لمشرف النادي الدكتور حمزة الخوالدة فإن النادي سیسعى لبناء جسر من التعاون بین قسم 
الجغرافیا والمركز الجغرافي الملكي من خالل تنظیم ندوات إرشادیة وتوضیحیة وتثقیفیة من قبل 

  .جازات المركز ومواكبتھاالمركز لطبلة القسم وإلقاء الضوء على أھم إن
بتول الشریقي، محمد الشعراء، أمل أبو حدید، فاطمة أبو غزال، انتصار : ویضم النادي في عضویتھ 

  .صالح، دعاء أبو حمزة، محمد السعایدة وندین رشید
  

  أخیرة/١٦: ص لسبیلا
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  أیام الخمیس خالل الفصل الصیفي المقبل" األردنیة"تعطیل طلبة 
  

رئیس الجامعة / یة في الجلسة التي عقدھا برئاسة رئیس المجلسقرر مجلس عمداء الجامعة األردن
الدكتور اخلیف الطراونة تحدید دوام طلبة الجامعة في الفصل الصیفي من یوم األحد إلى یوم 

  .األربعاء من كل أسبوع
   

وبموجب القرار یصبح یوم الخمیس عطلة لجمیع طلبة الجامعة فیما حدد القرار دوام أعضاء الھیئة 
  .داریة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظھر من األحد إلى الخمیساإل

   
وقال مدیر وحدة القبول والتسجیل في الجامعة الدكتور محمد الشریدة إن ھذا القرار جاء بعد مقترح 
قدمھ اتحاد طلبة الجامعة مشیرا إلى أن الجھات المعنیة في الجامعة قد أجرت دراسة على ھذا 

ترح وتوصلت إلى أن المحاضرات التي تعطى للطلبة في خمسة أیام من األسبوع یمكن أعطائھا المق
  .في أربعة أیام

   
وأضاف في تصریحات صحفیة األحد أن مدة المحاضرة الواحدة ستصبح ساعة وربع بدال من ساعة 

ئجھا سیتم اتخاذ واحدة خالل الفصل الصیفي، الفتا إلى أن الجامعة ستقیم ھذه التجربة وفي ضوء نتا
اإلجراء الالزم في حال نجاحھا لتستمر الجامعة في تطبیق ھذا القرار خالل الفصلین األول والثاني 

  .مستقبال
   

وزاد الشریدة أن ھذا القرار لن یؤثر على مسیرة الطلبة الدراسیة في كلیات الجامعة وسیوفر لھم 
  .ام بالنشاطات الالمنھجیةمتسع جدید من الجھد والوقت للدراسة والمطالعة والقی

   
وفي موازة ذلك فإن ھذا القرار وبحسب مصادر مسؤولة سیوفر على الجامعة استخدام بنیتھا التحتیة  

( خصوصا قاعات الدرس ویوفر استھالك الكھرباء والمیاة من قبل طلبة الجامعة والبالغ عددھم نحو 
مي للجامعة التي تعاني منذ سنوات من ألف طالب وطالبة في ظل غیاب شبھ تام للدعم الحكو) ٤٣

  .تحدیات مالیة
   

ویسھم القرار أیضا بالتخفیف من أزمات السیر الخانقة أیام الخمیس في المناطق المحیطة بالجامعة 
حیث تشھد العاصمة عمان في فصل الصیف زیادة في أعداد المركبات نتیجة عودة المغتربین 

  .كة خالل ھذه الفترة من كل عاموارتفاع اعداد السیاح الزائرین للممل

  ٣: الدیار ص - ٩: الغد ص -١٠: الرأي ص - ٥: الدستور ص -المدینة نیوز -بترا أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  في ندوة نظمتھا كلیة التمریض في الجامعة األردنیة
  متخصصون یناقشون مستجدات منع العدوى في المستشفیات

  
مستجدات منع العدوى في المستشفیات لمقدمي "ناقش خبراء ومتخصصون في مجال ضبط العدوى 

  .تأھیل الكوادر الطبیة في ھذا المجال في خطوة ھادفة إلى رفع مستوى" الرعایة الصحیة
   

جاء ذلك في الندوة التي نظمتھا كلیة التمریض في الجامعة األردنیة الیوم ضمن مادة التدریب 
السریري التمریضي للطلبة؛ بمشاركة ما یزید عن مئة طالب وطالبة بھدف مناقشة ابرز المواضیع 

قال العدوى، بحسب عمیدة الكلیة الدكتور فتحیة أبو المتعلقة بتعلیمات العنایة بالمریض ومكافحة انت
  .مغلي

   
وتحدث مدیر مكتب ضبط العدوى في مستشفى الجامعة الدكتور فارس البكري عن كیفیة السیطرة 
على العدوى التي كانت موجودة منذ القدم، إضافة إلى طرق انتقالھا، ومدى خطورتھا، وآلیة الوقایة 

  .مقدمي الرعایة الصحیة ألنفسھم في منع انتشار العدوى منھا، منوھا إلى أھمیة إدارة
   

وتناول اختصاصي التخدیر في مستشفى األمیر حمزة الحكومي الدكتور خلدون خضر خالل 
محاضرتھ المضادات الحیویة الوقائیة المستخدمة في وحدة العنایة الحثیثة، ومباديء ضبط العدوى 

ییر وتعقیم األدوات واألجھزة العالجیة في غرف العنایة في التعقیم المركزي، إضافة الى وسائل تغ
  .المركزة وغرف العملیات

   
مدیر السالمة العامة والبیئة في مستشفى الجامعة الدكتور أیمن البشیر أوضح أھمیة التعامل بحذر مع 
النفایات الطبیة في المستشفى، والخطوات المتبعة لیصبح المرفق الصحي مصدرا للشفاء ولیس 

  .را للعدوىمصد
   

من جانبھ تطرق الممرض االختصاصي في منع العدوى في مستشفى الجامعة زكریا عبد الرحیم إلى 
أھم األمور المسببة للعدوى، منوھا إلى أھمیة تعقیم الیدین بالدرجة األولى، من خالل غسلھا بالماء 

المریض أو أغراضھ والصابون أو باستعمال أي من المطھرات المخصصة لألیدي بعد التعامل مع 
  .الخاصة

  المدینة نیوز -طلبة نیوز -عرب إندكس -الوقائع نیوز- بترا -٨: ص السبیل–الدستور  –أخبار األردنیة 
 

المادة من إعداد إعالم 
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  كأفضل مشروع تخرج وأفضل تصمیم معماري
للمنافسة على المراتب األولى في موقع عالمي یختص بعرض ونشر " األردنیة"تأھل طالبة في 

  المشاریع المعماریة
  

اتب تأھلت الطالبة رشا الشامي من قسم الھندسة المعماریة في الجامعة األردنیة للمنافسة على المر
  .الخمس األولى عن أفضل مشروع تخرج وأفضل تصمیم معماري

   
) ٤٢٥(مشروع وتصمیم من أصل ) ٢٢(وجاء تأھل مشروعي الشامي بعد اختیارھما من بین 

  .دولة عربیة ودولیة) ١٥(بمشاركة 
   

وتختتم الیوم االحد المنافسة الختیار المراتب الخمس األولى، والتي یتم عرضھا على الموقع 
المتخصص بنشر وعرض مشاریع وتصامیم الطلبة ) www.arch2o.com(لكتروني العالمياإل

  .المعماریة المتمیزة على المستویین اإلقلیمي والدولي
   

الذي یمتاز " مركز تقنیات الكمبیوتر"وتتمثل مشاركة الشامي بالمنافسة عن أفضل مشروع تخرج 
واحد، وعن افضل تصمیم بعد اقتراحھا لتصمیم بتكاملیة ودمج النظریة والتصمیم والتطبیق في آن 

مبنى لكلیة األعمال في العبدلي والذي یتمیز بتصمیم موحد یجمع ما بین الماضي والحاضر 
  .والمستقبل والواقع اإلفتراضي

   
وقال المشرف على مشروع وتصمیم الشامي الدكتور سلیم دحابرة أن اختیار الشامي جاء نتاج 

اع في التصمیم، إضافة إلى التفكیر المتمیز في طریقة جمع المعلومات إلظھار المستوى العالي واإلبد
  .تصمیم معماري منفرد

   
األبحاث، والمعارض، وألعاب : وأضاف أن مشروع تخرج الطالبة الشامي یضم خمسة أقسام

  .ةالكمبیوتر، وقسم األلعاب التفاعلیة تناولت فیھ مشكالت نظریة معقدة للوصول إلى حلول تطبیقی
   

وبین دحابرة أن انجاز الطالبة الشامي في مشاركتھا بالموقع ما ھو إال استمرار للنھج الممیز لكلیة 
الھندسة والجھد الذي یبذلھ أعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة العمارة لتھیئة  الطلبة للدخول الى 

  .سوق العمل مسلحین بالعلم والمعرفة

 -صحافتي–مجدل  -آفاق نیوز -٨: ص السبیل – ٦: صورالدست  -١٨: ص الرأي- بترا –أخبار األردنیة 
  عرب إندكس- الوقائع

 

المادة من إعداد إعالم 
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  "األردنیة"مأدبة غداء لعمال النظافة في  تقیمان" بصمة أمل"و" مش عیب"

  
في كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة مأدبة غداء " مش عیب"و" بصمة أمل " أقام طلبة مبادرتي 

  .عامل وعاملة) ٣٠( لعمال النظافة في كلیتي الحقوق والشریعة والبالغ عددھم 
   

ال لسلسلة األعمال التطوعیة التي تنتھجھا وجاء تنظیم الفعالیة التي أقیمت بدعم طالبي مطلق، استكما
  .المبادرتان في زرع بذار الخیر وتعزیز ثقافة العمل اإلنساني في المجتمع الجامعي

   
عمید كلیة الحقوق الدكتور ابراھیم الجازي رحب في بدایة الفعالیة بالضیوف من الطبقة العاملة في 

كر نظیر اسھاماتھم ومجھوداتھم السامیة في خدمة الكلیتین، وأكد أن استضافتھم جاء بمثابة عربون ش
الجامعة وكلیاتھا والمحافظة على النظافة العامة فیھا، مشیدا في الوقت ذاتھ بجھود الطلبة الدؤوبة 

  .النابعة من ضمیرھم اإلنساني وأخالقھم النبیلة
   

ة تنظیم أنشطة المنبثقة عن لجن" بصمة أمل"أما الطالب موسى المجالي أحد المنظمین من حملة 
الكلیة، فقال إن النشاط ھدف إلى التأكید على أن الشباب األردني ساع إلى الخیر، وإلى ترجمتھ على 

  .أرض الواقع مع مختلف فئات المجتمع بغض النظر عن وظائفھم ومسمایتھم
   

یرلآلخرین وأكد المجالي أن االحتفاء بطبقة العمال وتكریمھم بإقامة مأدبة غداء لھم جاء بمثابة تذك
بجھودھم المبذولة في خدمة الجامعة وتقدیرا لدورھم في المحافظة علیھا وجعلھا بمثل ھذه الصورة 

  .المشرفة
   

التي انطلقت العام الماضي إن النشاط " مش عیب " من جھتھ قال الطالب ابراھیم الطراونة من حملة 
التطوعیة التي ستقام أسبوعیا وتعمم الذي تخللھ توزیع طرود غذائیة جاء ضمن سلسلة من الفعالیات 

في مختلف كلیات الجامعة لتتوسع في مختلف الجامعات األردنیة، مشیرا إلى أن المبادرتان لن تتوقفا 
  .عن فعل عمل الخیر مھما واجھتھما من تحدیات

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  ضالة المغتربات ومقصدھن للعلم واألمان.. »طالبات األردنیة«سكن 
  

تختلج قلوب األھل بنجاح بناتھم وحصولھن على شھادة الدراسة الثانویة  تقف مشاعر الفرح، التي
عند كابوس مبعثھ موجات من الخوف واالنقباض في لحظة یضطرون بھا » التوجیھي«العامة 

للرضوخ إلى قرار ألیم سیدفعھم إلى االبتعاد عن فلذات أكبادھم وتغریبھم عن دیارھم، رغبة في 
لجامعة وامتالك شھادتھا الرفیعة، والتي لطالما انطبعت في مخیلتھم تحقیق أمنیة االلتحاق في ا

  .وأحالمھم
لكن ھذه المخاوف تتبدد ویحل محلھا فیض من األمان واالطمئنان لحظة تحط أقدامھم المنطقة القابعة 

سكن الطالبات الجامعي . بالجھة الشرقیة من حرم الجامعة األردنیة، حیث سكن الطالبات الجامعي
یحظى بعنایة فائقة وفق منھجیة رسختھا إدارة الجامعة حرصا منھا على تھیئة األجواء المناسبة الذي 

في توفیر وتأمین إقامة مریحة وھادئة لطالباتھا الالتي یشكلن صلب اھتماماتھا، مزود بكل الخدمات 
  .ن الدافئ لھنوالمستلزمات التي تسھم في خلق بیئة علمیة آمنة قد تكون بمثابة البیت الثاني والحض

وتضم الجامعة أربعة مبان سكنیة للطالبات تشرف علیھا دائرة المنازل الداخلیة التابعة لعمادة شؤون 
الطلبة، اثنان منھا موجودان منذ تأسیس الجامعة فكانا شاھدین على تاریخھا وعراقتھا وھما 

طالبة من مختلف  ٨٠٠التابعان لشعبة السكن المحلي، ویضمان حوالي » األندلس»و» الزھراء«
التابعان لشعبة السكن » عمون»و» جرش«محافظات المملكة، إضافة الى منزلین آخرین ھما 

  .طالبة ٢٠٠الدولي، تم استحداثھما للطالبات الوافدات ویضمان زھاء 
وتؤكد مدیرة المنازل الداخلیة سھاد أبو طالب سعي الجامعة الدؤوب لتوفیر المناخ المالئم في 

توفیر الراحة واألمان واالستقرار للطالبات على اختالف مشاربھن، ویجسد من خالل سكناتھا، و
استراتیجیة علمیة وإنسانیة متبعة روح األخوة والعمل الجماعي والتعاون واستغالل أوقات الفراغ في 

  .تنمیة المھارات الشخصیة، وخلق الطاقات اإلبداعیة
تقصیر تجاھھن یستوجب السؤال والمتابعة الحثیثة من إن الطالبات أمانة في أعناقنا، وأي «وتقول 

، الفتة الى أن ثقة »اإلدارة التي تعھدت أمام ذویھم في المحافظة علیھن ودرء أي سوء قد یطالھن
األھالي بقدرة إدارة السكنات شكلت دافعا إیجابیا لمواصلة الجھود في تلبیة كل سبل الراحة واألمان 

  .لبناتھم
مشرفة مؤھلة ومن ذوات  ٣٠شرف على إدارة السكنات والحیاة الیومیة فیھا ی«وتضیف أبو طالب 

  .»الخبرة في إدارة السكنات والتعامل مع الطالبات
األكثر » جرش»و» عمون«األكثر تفردا وحداثة بین السكنات ویعتبر سكنا .. » جرش»و» عمون«

ثتھما في البناء والتقسیم، ونوعیة فرادة وتمیزا بین سكنات الجامعات األردنیة والعربیة، نظرا لحدا
وجودة الخدمات التي تقدم فیھما والتي تشابھ خدمات األجنحة الفندقیة فئة خمسة نجوم، بحسب وصف 

  .بعض الطالبات
جنسیة عربیة وأجنبیة مختلفة،  ٢٣وللمحافظة على خصوصیة واستقاللیة الطالبات الوافدات من 

ن یفتحان أبوابھما أمام الطالبات منذ السابعة صباحا وحتى تقول أبو طالب، عن ھذین السكنین اللذی
غرفة موزعة بالتساوي، وفق نظام  ١٨٤تم تصمیم السكنین اللذین یضمان «العاشرة مساء، إنھ 

  .»االستودیوھات المنفصلة والمستقلة، وضمن أنماط مفردة ومزدوجة
وصالة صغیرة ومطبخ مزود  وتضیف إن كل استودیو یحتوي على غرفة نوم مجھزة بمكتب للدراسة

باألجھزة المنزلیة الالزمة وحمام مستقل، إلى جانب توفیر الخدمات التي تشملھا أجرة السكن التي 
  .»االنترنت»بالمئة، مثل المیاه والكھرباء والتدفئة والغاز و ٥تزداد سنویا بنسبة 

  ٤: صدى الشعب ص-االقتصاد الیمني - أبواب/١لرأي ا -بترا
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راء واألندلس اللذان یضمان یزاوجان بین األصالة والحداثة أما سكن الزھ.. » واألندلس» الزھراء«
غرفة على التوالي، فقد تأسسا منذ نشأة الجامعة، ویخضعان لصیانة مستمرة نظرا  ١٥٠، و ١٧٥

  .لقدمھما، ویضم كل منھما ثالثة أجنحة
ویضم الجناح الواحد خمسة مطابخ مشتركة الستیعاب األعداد الكبیرة من الطالبات، بحسب ابو 

اللذین » األندلس»و» الزھراء«طالبة الحصول على إقامة في سكني طالب التي تؤكد أنھ یمكن لل
یغلقان أبوابھما في التاسعة مساء، بأسعار رمزیة تبعا لطبیعة الخدمات التي تقدم فیھما، حیث تقل 

  .شھریا» جرش»و» عمون«أسعار اإلقامة في السكنین فصلیا عن أسعار اإلقامة في سكني 
أرجائھا خمس غرف لطالبات من فئة ذوي االحتیاجات الخاصة  یذكر أن منازل الطالبات تضم في

  .مزودة بأثاث وأجھزة تتناسب وقدراتھن الجسدیة وإعاقاتھن السمعیة والبصریة والحركیة
فعالیات ومبادرات لنشر األلفة وتسعى دائرة المنازل إلى ترسیخ أجواء عائلیة یغلفھا الحب واأللفة 

قضین جل أوقاتھن مع بعضھن ، رغبة في التخفیف من وحشة والتعاون بین الطالبات الالتي ی
وتشیر أبو طالب إلى ھذه الفعالیات التي تقیمھا دائرة . االغتراب منذ لحظة ابتعادھن عن ذویھن

المنازل بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلیات الجامعة، مثل االجتماعات الدوریة لتسلیط الضوء 
طالبات وایجاد حلول لھا، وتنظیم ندوات ومحاضرات تعریفیة تناقش على المشاكل التي تواجھھا ال

قضایا أسریة واجتماعیة وصحیة، وإقامة إفطارات جماعیة خاصة في شھر رمضان، إلى جانب 
  .تنظیم رحالت ترفیھیة وزیارات اجتماعیة، والمشاركة في الفعالیات الطالبیة

ائرة المنازل أمام تحد كبیر أمام تزاید الطلب من إقبال الفت ورؤیة مستقبلیة وتعتبر أبو طالب أن د
قبل الطالبات على ارتیاد السكن الداخلي للجامعة بھدف اإلقامة فیھ، حیث كانت السمعة الطیبة 
والخدمات المتمیزة والموقع االستراتیجي واألمن واألمان من أھم األسباب التي أدت إلى ذلك، داعیة 

  .اب أكبر عدد ممكن وتحدیث وتطویر المباني األخرىإلى زیادة أعداد المباني الستیع

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "یوم الفرح"النادي الثقافي في أردنیة العقبة ینظم 

  
ترحیبا بالطلبة " یوم الفرح"نظم فریق النادي الثقافي في الجامعة األردنیة فرع العقبة فعالیة بعنوان 

  .الجدد
   

ھ الفعالیة كلمة توعویة للطلبة أشار فیھا وقدم رئیس شعبة األمن الجامعي علي البطوش لدى افتتاح
إلى األنظمة والقوانین الواجب علیھم االلتزام بھا، داعیا إلى ضرورة التحلي بالخلق والمحافظة على 

  .مرافق الجامعة وكلیاتھا والبئیة المحیطة بالحرم الجامعي
   

یا الثقافیة المتنوعة بھدایاھا وتخلل االحتفالیة مسابقات ترفیھیة في سكویر الجامعة، وجولة إلى الزوا
  .وألعابھا، كوسیلة إلضفاء األجواء الحیویة على نفوس الطلبة الجدد

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               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 

15 

  
  اإلسرائیلیة الیوم..یقرأ االنتخابات » دراسات األردنیة«

  
قراءة «یعقد مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، الیوم االثنین، محاضرة بعنوان   

  .»خارطة السیاسیة لالنتخابات اإلسرائیلیةتحلیلیة في ال
  

وقال المركز، في بیان صحفي امس األحد، إن الھدف من ھذه المحاضرة ھو محاولة الستشراف 
  .، والتي من المفترض أن تبدأ بعد غد الثالثاء»الكنیست«نتیجة انتخابات البرلمان اإلسرائیلي 

  
، حیث سیتحدث عن مراقبة المركز ویدیر المحاضرة رئیس المركز الدكتور موسى شتیوي

وتعقد . للموضوع وتوقعاتھ، كما سیتحدث الباحث مروان كردوش، عن رؤیتھ للمشھد في االنتخابات
المحاضرة في العاشرة من صباح غد، بقاعة مبنى المركز، فیما سیتم نقل مقاطع من المحاضرة عبر 

  .وسائل التواصل اإلجتماعي

  ٢٠: الرأي ص –بترا 
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  ل األردن عصر الفضاءمبادرة لولي العھد تدخ

  
أعلن فریق بحثي اردني عن قمر صناعي اردني سیتم العمل على تصنیعھ مع بدایة   -حاتم العبادي 

  .الصیف القادم، ویتم إنجازه مع نھایة الصیف ذاتھ
ھذا القمر الصناعي، سیكون االول اردنیا، سیتم التنسیق مع وكالة الفضاء االمریكیة ناسا الطالقھ في 

  .ق، ستكون مھمتھ تجارب اتصاالتوقت الح
لیست ھذه المعلومة الجدیدة فقط، بل تتمثل في الفریق القائم على صناعة القمر، وھم شباب اردني 
منھم على مقاعد الدراسة بالجامعات االردنیة واخرین تخرجوا منھا للتو،  وسیكون ذلك بالتنسیق 

ووكالة الفضاء االمریكیة » كادبي«لتطویر والتعاون مع مركز  الملك عبدهللا الثاني للتصمیم وا
  .»ناسا«

ویتمیز القمر الصناعي االردني بأنھ سیكون صغیرا، یحمل ضمن احدى رحالت ناسا الى الفضاء 
  .لیتم اطالقھ ھنالك، لیبدأ عملھ بعدھا

االنجاز المنتظر، یعد اول ثمرة،ومبادرة لسمو ولي العھد االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، مكنت ھذا 
وكالة الفضاء (الفریق البحثي لیدخلوا التاریخ العلمي المتخصص في علم الفضاء من اوسع ابوابھ 

سرار ھذه الوكالة ، والنافذة التي أطل  من خاللھا  ھؤالء الشباب الى تفاصیل وا)االمریكیة ناسا
  .العالمیة المتخصصة

تفاصیل مبادرة  ولي العھد، تعود الى قبل عام تقریبا، عندما زار وفد  من وكالة ناسا االمریكیة، 
باالطالع على مشاریع تخرج لشباب اردني من » بیتر وردن«ورغب  مدیر االبحاث في الوكالة 

ك المشاریع، لتكون المبادرة من سمو ولي العھد  الجامعات االردنیة، والتي ابھرتھ مضامین افكار تل
بإبرام إتفاقیة  مع وكالة ناسا البتعاث طلبة اردنیین سنویا لتنفیذ مشاریع تطبیقیة لواقع دراستھم، 

) ھندسة طاقة وقدرة(زید قعوار: وكانت البدایة مع اربعة ابطال من طلبة العلم من جامعاتنا االردنیة
من جامعة العلوم ) ھندسة میكانیك(تكنولوجیا  وفراس المستریحي من جامعة االمیرة سمیة لل

  .من جامعة مؤتة ومحمد الزرقان) ھندسة اتصاالت(والتكنولوجیا وسند حداد 
وحولت مبادرة  ولي العھد بتبني الفكرة ھذا الحلم الى  حقیقة على ارض الواقع، حیث امر سمو 

ءات الالزمة لتمكین طلبة اردنیین من المشاركة االمیر  بضرورة توفیر جمیع المتطلبات واالجرا
وعلیھ تمت مراسلة الجامعات، وفي ضوء تنسیبات الجامعات تم مقابلة الطلبة والتنسیب بھم الى 

  .وكالة ناسا التي اختارت من بین المتقدمین اربعة طالب
خبرة، باالضافة  ولم تقتصر اھداف المبادرة  على الجانب العلمي ، إنما ایضا جانب ثقافي وإكتساب
  .الى تعزیز االنطباع االیجابي لالردن واالردنیین عن ھؤالء النخب من علماء الغرب

وبالفعل،  امضى ھؤالء الشباب االربعة شھرین في ناسا، تمكنوا من خاللھا تحقیق إنجاز علمي 
تصاالت یتمثل في تصمیم نظام اتصاالت السلكي الكتشاف مجسمات فضائیة، وتحدیدا تصمیم نظام ا

، نظام قادر على توصیل »المشتري«سادس اقمار » أوروبا«الكتشاف وجود حیاة على  قمر قمر 
  .اشارات من تحت الجیلد الذي یغطي المحیط المائي لھذا القمر الى االرض

) شھرین(ومن ھنا بدأت الحكایة، فعندما نجح ھؤالء الشباب من تصمیم النظام في وقت قیاسي 
م في توفیر متطلبات المشروع من خالل تسخیر ادوات للعمل داخل النظام بدل واستغالل ابداعاتھ

انتظار توفیر االدوات التي قد تستغرق وقتا، قد یؤخر عملیة االنجاز، خالل الفترة المحددة ضمن 

 شؤون جامعیة

  ١:الرأي ص
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الجدول الزمني الذي حدده الشباب قبل انطالقة المشروع، جاء فكرة القمر الصناعي االردني المزمع 
  . تنفیذه

تفاصیل المبادرة ومسیرة االنجاز التي حققھا الطلبة االردنیون، كشف عنھ في لقاء إعالمي مع ھؤالء 
  الشباب المستفیدین من مبادرة سمو ولي العھد، الذین تم اختیارھم وفق الیة واضحة

جمیع وخالل اللقاء، تحدث ابطال المبادرة واالنجاز عن تجربتھم، التي سیتم تعمیم تلك التجربة على 
  .الجامعات من خالل لقاءات تنظم داخل كل جامعة للحدیث عنھا

لم تقتصر قبول طلبات المشاركة فقط على طبیعة المشاریع التي تقدم بھا الطلبة، إنما اعتمدت على 
السیرة الذاتیة للطالب ایضا والمعرفة العلمیة التي یمتلكھا الطالب ومدى إمكانیة استفادة المجتمع من 

ریع والمعرفة العلمیة، وفي ضوء ذلك تم التنسیب بمجموعة اسماء الى وكالة تلك المشا
، )ھندسة طاقة وقدرة -جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا(،لتختار، بحسب المشارك زید قعوار»ناسا«

  .المرشحین النھائیین، للمشاركة في مبادرة سمو ولي العھد
ة واختصاصات متنوعة، إال أنھا بحسب قعور، لطلبة من جامعات مختلف» ناسا«وجاءت اختیارات  

شكلت فیما بینھا حلقة متكاملة ومكتملة لتنفیذ  وتصمیم نظام اتصاالت السلكي الكتشاف مجسمات 
فضائیة، وتحدیدا تصمیم نظام اتصاالت الكتشاف وجود حیاة على  قمر اوروبا سادس اقمار 

ید الذي یغطي المحیط المائي لھذا القمر ، نظام قادر على توصیل اشارات من تحت الجل»المشتري«
  .الى االرض

وبدأ العمل، من خالل دراسة ابحاث معنیة في ھذا المجال، لیبدأ التفكیر في كیفیة تصمیم نظام 
االتصاالت الالسلكي، مالئمة لطبیعة القمر المستھدف، ومن ثم المباشرة بتصمیم جھاز تجریبي 

  .اریوھات منذ البدایة، بحسب  زید قعوارومجسم تجریبي لنظام االتصال ورسم سین
 - ھندسة میكانیكیة(عند ھذه النقطة توقف قعوار لیترك الحدیث لزمیلھ المھندس فراس المستریحي 

  .»ناسا«، والذي استھل حدیثھ بالمھارات التدریبیة على المشاغل في )العلوم والتكنولوجیا
اف القمر المستھدف باالضافة الى وضع جدول ویضیف ان الخطوة التالیة تمثلت في بناء الیة الكتش

زمني یحتوي على المھامات والفترات الزمنیة والتحدیات التي یمكن ان تواجھ مراحل التنفیذ والمھام 
  .المطلوبة لكل مرحلة

بعد بناء المخطط الزمني بدأنا نبني ونصمم االجھزة التي تحاكي ظروف القمر،، والتي «ویوضح انھ 
وتجھیز ثالث غواصات قادرة على التواصل فیما بینھا بشكل السلكي من جھة وبینھم تمثلت في  بناء 

  .وبین االرض من جھة ثانیة
ویبین تم تجریب تلك الغواصات من خالل بركة ماء تحاكي الظروف الطبیعیة  لقمر اوروبا، مؤكدا 

ة الى انھم على حد وصفھ، في إشار» الصفر«بإعتزاز انھ وزمالءه صمموا تلك الغواصات من 
  .صنعوا تلك الغواصات بجھودھم، وذلك في وقت قیاسي مدتھ شھران

ولم یخف المستریحي مواجھتھ وزمالءه مشاكل خالل فترة التصمیم واالنجاز،خصوصا وان ھذه 
التجربة االولى لدخول مھام تتعلق بالفضاء، حیث كانوا یناقشون مع العلماء ھنالك ویتشاركون معھم 

  .في ایجاد الحلول
اول من صمم وتنفیذ تجارب «تقییمات المستریحي، بعد االنتھاء من المشروع، بأنھ وزمالئھ ھم 

كان وقت قیاسي ) شھرین(وبناء غواصات بدون اسالك، وان انھاء المشروع خالل الفترة الزمنیة 
تة ، مقدرا ان مثل ھذا المشروع یحتاج الى حوالي س»ناسا«غیر متوقع من المشرفین والخبراء في 
  .اشخاص ولفترة قد تمتد الى اربعة اشھر

، الذي استھل )جامعة مؤتة–ھندسة اتصاالت (خالصة االستفادة، كان الحدیث عنھا لـ سند حداد 
حدیثھ بالتأكید على اھمیة مبادرة  ولي العھد، التي مكنتھ وزمالئھ، واخرین في الفترات المقبلة، 

  .تھم ھي االول من نوعھا على مستوى المنطقةلدخول ھذا المجال المتخصص، لتجعل من مشارك
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ویرى حداد ان االستفادة كانت كبیرة ومتنوعة، وتقدیم اثبات جدید بأن الشباب االردني قادر على 
صنع المستحیل رغم التحدیات، ویقول تعلمنا كیف نخطط لمشاریع في المجال الفضائي، والتي 

تحدي بعض «جمیع المعلومات ، الى جانب  اتاحت لنا التعرف خالل فترة تنفیذ المشروع على
المسؤولین في تنفیذ مھام خالل تصمیم المشروع، كانو ھؤالء المسؤولین یعتقدون بانھ من الصعبة 

  .»تنفیذھا
الى جانب تعلم اسلوب البحث العلمي، لیكشف خالل حدیثھ  عن النتائج  عن فكرة تصمیم قمر 

صناعي اردني سیتم استغالل لغایات إجراء تجارب   صناعي اردني، الذي بین انھ سیكون اول قمر
  . اتصاالت

نجاح ھؤالء الطلبة في مشاركتھم االولى في مبادرة سمو ولي العھد، ستكون فاتحة خیر لبقیة الطلبة 
وتحفیز لھم في الدورات المقبلة، خصوصا وان ھذه المبادرة سنویة، وسیتم العمل على زیادة عدد 

  .لمقبلةالمشاركین في الدورات ا
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  قرار قید التجمید وجدل حول أسباب التعثر.. زیادة الطاقة االستیعابیة للجامعات الخاصة

  
ما یزال عدد طلبة الجامعات مجمدا برغم انقضاء نحو عامین على قرار ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 

  .آالف طالب ١٠إلى  ٨العالي برفع الطاقة االستیعابیة للجامعات الخاصة من 
قائمون على الجامعات الخاصة، محملین مسؤولیة عدم زیادة الطلبة " الغد"ي ھذا النطاق، تحدث لـوف

عبر " الخاصة"في جامعاتھم إلى سیاسات التعلیم العالي، والسماح للجامعات الرسمیة بمنافسة 
  .برنامجي الموازي والدولي

السبب یعود لتقصیر الجامعات أن "ومن جانب آخر، أكد رسمیون وخبراء في التعلیم العالي على 
  ".الخاصة في فتح تخصصات مطلوبة للسوق، وعجزھا عن ترویج نفسھا في دول الجوار

، أكد "محاربتھا"وفي الوقت الذي اتھم فیھ القائمون على الجامعات الخاصة، وزارة التعلیم العالي بـ
بقاء على تخصصات ال أن أصحاب ھذه الجامعات، یسعون للربح بإنشاء تخصصات، أو اإل"خبراء 

تكلف الجامعات، برغم انھا غیر مطلوبة، وال إقبال علیھا، وذلك بدال من انشاء تخصصات برغم 
تكلفتھا، لحاجتھا الى اعضاء ھیئة تدریس متمیزین ومختبرات، لكنھا مطلوبة ویمكنھا زیادة عدد 

  ".الطلبة الدارسین في ھذه الجامعات
مي ورئیس الجامعة االردنیة االسبق الدكتور ولید المعاني بین ان وزیر التعلیم العالي والبحث العل

  .ھناك احتمالین لقرار ھیئة االعتماد برفع الطاقة االستیعابیة
ولفت المعاني إلى أن أولھما، كان إلصالح مخالفة جامعات كان عدد الطلبة فیھا یزید على الحد 

  .ستیعابیة لمعالجة المخالفةالمسموح، ما یعد مخالفة، فجاء الحل برفع الطاقة اال
وبین أن ثانیھما، ھو أن القرار جاء بناء على طلب الجامعات الخاصة، مشیرا إلى أن الزیادة لیست 

  .كبیرة، وما دامت الجامعة تطبق معاییر االعتماد، فال مشكلة في رفع الطاقة االستیعابیة
ع الجامعات الخاصة، لفتح تخصصات القرار جاء لتشجی"رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي قال ان 

  ".غیر مشبعة وغیر راكدة
وبین الزعبي ان قرار رفع الطاقة االستیعابیة، ال یؤثر على نوعیة الخریجین، ما دامت الجامعة، 
تلتزم بشروط االعتماد من حیث أعداد أعضاء الھیئة التدریسیة، والقاعات والمختبرات وغیرھا من 

  .الشروط
القرار، یخفف أعباء الجامعات الرسمیة التي یزید عدد الطلبة فیھا على طاقتھا وأشار إلى أن ھذا 

  .ألف طالب ٥٥االستیعابیة بنحو 
فیما یرى رئیس مجلس أمناء جامعة الشرق االوسط الخاصة الدكتور یعقوب ناصر الدین ان الوزارة 

ط للجامعات الخاصة التي ھي فق"، معتبرا ان الھیئة  "سمحت بإنشاء الجامعات الخاصة ثم حاربتھا"
ألف طالب فقط، بینما ال تفرض الھیئة شروط االعتماد على الجامعات الرسمیة  ٧٣یدرس فیھا نحو 

  ".الفا ٢٥٠التي یوجد على مقاعدھا الدراسیة نحو 
ونفى الزعبي ان تطبق الھیئة شروطا على الجامعات الخاصة فقط، مشیرا الى انھا أنشئت بدایة 

الجامعات الخاصة بالشروط ومعاییر االعتماد الخاصة والعامة، ثم باشرت بمراقبة لمراقبة التزام 
  .التزام الجامعات الرسمیة بمعاییر االعتماد واتخذت اجراءات بحق جامعات لم تلتزم بھا

ال تقصد محاربة الجامعات الخاصة، لكن الدالئل تشیر لوجود "المعاني من جھتھ قال، ان الوزارة 
وكانھم غیر معنیین "ه الجامعات، كعدم التزامھا بوضع مخصصات للبحث العلمي، محاوالت من ھذ

  ".بھا، وال یرغبون باالنفاق على ھذا المجال، النھم معنیون بالربح فقط
طالب مھني، وعملیا لم تفتح اي  ٢٠٠٠ناصر الدین بین ان الھیئة، رفعت الطاقة االستیعابیة بـ 

ھنیة لكلفتھا العالیة، في ظل سیاسات تعلیم عال، تحارب ھذه جامعة خاصة مثل ھذه التخصصات الم

  طلبة نیوز
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الجامعات، حتى ترفع العبء عن الدولة وترفد االقتصاد الوطني وتشغیل وتوفیر فرص عمل آلالف 
  .االردنیین

التعلیم العالي أنشأت إلى جانب كل جامعة رسمیة جامعة خاصة عبر الموازي "وبین ناصر الدین ان 
  "ما أدى لتراجع مستوى التعلیم العالي والموازي الدولي،

طالب، بینما تقبل الجامعات الرسمیة  ٣٥٠٠جامعة خاصة، تتنافس على استقطاب  ١٨وأشار إلى أن 
ملیون دینار  ١٥٠ألف طالب، ما یھدد االستثمار ألي جامعة خاصة، والذي یبلغ نحو  ٣٠التسع، نحو 
  .لكل جامعة

معات الخاصة في دول الخلیج العربي، برغم ان إنفاق الطالب واشار الى ان الوزارة ال تروج للجا
  .دینار شھریا، ما یعني دخال كبیرا لالقتصاد الوطني ٣٠٠الواحد یبلغ نحو 

وأكد ناصر الدین أن مستوى خریجي الجامعات الخاصة التي تستقطب المعدالت المتدنیة من 
التي تقبل الطلبة من " الرسمیة"ن خریجي افضل م) التوجیھي(الناجحین في امتحان الثانویة العامة 

ذوي المعدالت المرتفعة، بحسب ما تثبتھ نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة، وبرغم ذلك تحارب الوزارة 
  .الجامعات الخاصة

قرار رفع الطاقة االستیعابیة "واعتبر رئیس جامعة البترا الخاصة الدكتور مروان المولى ان 
آالف طالب، ضمن معاییر االعتماد العام والخاص، لم یؤثر  ١٠ف إلى آال ٨للجامعات الخاصة من 

آالف  ٧ایجابا على جامعة البترا، إذ أن مجموع الطلبة الملتحقین بالجامعة بقي ضمن العدد اإلجمالي 
  ".من دون أي زیادة

الخاصة،  وارجع المولى سبب عدم الزیادة في أعداد الطلبة في األعوام القلیلة الماضیة في الجامعات
لفتح باب التعلیم الموازي والدولي في الجامعات الحكومیة التي أصبحت تأخذ من حصة الجامعات 

  ".الخاصة
المعاني من جانبھ، حمل الجامعات الخاصة مسؤولیة عدم ترویج نفسھا في دول الخلیج العربي، في 

  . االوقت الذي بدأت فیھ ھذه الدول تسمح بانشاء جامعات، بخاصة في بلدانھ
الفا في الجامعات الرسمیة التي توسعت في القبول  ٢٥٠آخر االحصائیات تشیر لوجود "وقال ان 

خالل األعوام الماضیة، نتیجة ارتفاع اعداد الناجحین في التوجیھي، وحصولھم على معدالت 
اال  مرتفعة، فزاد القبول في البرنامج العادي، والموازي امتص الزیادة ولم یبق للجامعات الخاصة

  ".النزر الیسیر
وبین المعاني ان سبب وجود البرنامج الموازي جاء بسبب اضطرار ھذه الجامعات، لسد العجز في 

ملیون دینار، اذ یذھب جزء  ٥٥موازناتھا بعد غیاب الدعم الحكومي او محدودتیة، والذي ال یتجاوز 
  .الجامعي منھ لسداد مدیونیة بعض الجامعات، وجزء لموازنة صندوق دعم الطالب

ولفت الى أن ذلك اضطر الجامعات للجوء لبرنامجي الموازي والدولي، النھا توسعت في االنفاق 
  .والتعیینات، بینما مشاریع بعضھا لیست ناجحة

لماذا یفضل الطالب الدراسة في البرنامج الموازي بجامعة رسمیة على الدراسة الخاصة، "وتساءل 
ان ذلك یعود الى ان المستوى : الموازي عن الخاصة؟ مجیبا برغم ارتفاع الرسوم في بعض برامج

  ".، التي ال داعي أن تتباكى"والنوعیة في الجامعات الرسمیة افضل منھا في الخاصة
، داعیا الجامعات "علیھا البحث في أسباب عدم جذب الطالب إلیھا"ولفت إلى أن ھذه الجامعات 

والخارج، ووقف التخصصات المشبعة والراكدة،  الخاصة لرفع مستواھا لجذب الطالب من الداخل
  .والتوجھ لفتح تخصصات مطلوبة وتلبیة حاجة السوق
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  الرواد ومایكروسفت االردن تنظمان المؤتمر التكنولوجي الثاني

  
نظمت اكادیمیة الرواد للتدریب بالتعاون مع مایكروسوفت مؤتمرھا التكنولوجي الثاني لطلبة كلیات  

  .ومات في الجامعات االردنیة باستضافة من جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیاتكنولوجیا المعل
  

وتناول المؤتمر الذي افتتحھ الدكتور محمد القضاه مندوبا عن وزیر العمل وبدعم من عدد من 
شركات القطاع الخاص العدید من الموضوعات كما قدم خبراء من مایكروسوفت اخر التطورات 

  .ھا الشركة في العالمالتكنولوجیة التي تقدم
  

وفي ختام المؤتمر كرم مدیر عام االكادیمیة محمد العفوري المؤسسات الداعمة للمؤتمر، والجوائز 
  .على المشاركین معلنا عقد المؤتمر في نسختھ الثالثة في احدى الجامعات 

  المدینھ نیوز
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  ختتام أعمال المعرض الدولي للدراسة في الخارجا

  
الدولي للدراسة في الخارج للسنة الثانیة على التوالي، الذي أقیم  اختتمت أعمال المعرض والمؤتمر

وأقیم المعرض والمؤتمر بالتعاون مع شركة العمل . خالل یومین متتالیین من مطلع شھر آذار
المشترك المعتمدة من قبل التعلیم العالي لتقدیم الخدمات الجامعیة، والتعریف بالعدید من الجامعات 

  .ة، األلمانیة والھنغاریةاألمریكیة، الكندی
  

وجاء المعرض والمؤتمر برعایة السفارة األمریكیة وشركة مایكروسوفت، حیث افتتح المعرض من 
قبل ممثل السفارة األمریكیة الملحق التجاري في السفارة االمریكیة في االردن، براین جریم، وتلتھ 

یثم غیاض، للمشاركین والقائمین على ھ" یس أطلس"كلمة شكر من الرئیس التنفیذي للشركة المنظمة 
  .المعرض من فریق الشركة، الرعاة وزوار المعرض

  
وبیّن المدیر التنفیذي لشركة یس أطلس العالمیة، ھیثم غیّاض، أن ھذا المعرض یعكس ثقة ھذه 
الجامعات بكفاءة الطلبة األردنیین ویساھم في قدرتھم على االستفادة من المنح والمزایا التعلیمیة 

  .والدراسیة التي تتوفر لھم في عدد كبیر من الجامعات والمعاھد العلمیة
  

یسعدنا وجودنا في ھذا المؤتمر : "، حسین ملحس"مایكروسوفت األردن"وقال المدیر العام لشركة 
الذي نعّده خیر منصة لمد جسور التواصل بین المؤسسات التعلیمیة في األردن والخارج، وھو فرصة 

  .الراغبین باستكمال دراساتھم الجامعیة في أفضل الجامعات في العالمممیزة لطلبتنا 
    

  
  

 ومالعرب الی
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  نواب یطالبون بإعادة النظر بامتحان الكفاءة وبمخرجات التعلیم العالي

  
زارت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة برئاسة رئیسھا الدكتور بسام البطوش، امس االحد، ھیئة 

  .العالياعتماد مؤسسات التعلیم 
وقال النواب اننا حریصون على مستوى المخرجات التعلیمیة لدى الطلبة، وانھم یدعمون الھیئة ما 

  .دامت باالتجاه الصحیح، مؤكدین ان امر التعلیم وخاصة العالي یھم الوطن والمواطن
او تدریس  وطالبوا بإعادة النظر بامتحان الكفاءة، وبمخرجات ً التعلیم العالي وإلغاء الفصل الصیفي

فیھ مواد صغیرة الحجم وقلیلة الثقافة الن الفصل الصیفي فترتھ الزمنیة قلیلة، وبإرسال لجان مفاجأة 
  .لتراقب مدى التزام الجامعات بشروط االعتماد

كما وطالبوا بمعاملة جمیع الجامعات العامة والخاصة بنفس المعاملة، وبالتركیز على التعلیم التقني 
لة، وبمراقبة الجامعات مراقبة حثیثة حیث ان بعض الجامعات تفتتح التخصص قبل للتخفیف من البطا

  .الحصول على االعتماد من الھیئة
ولفتوا الى وجود بعض الخلل بالتعلیم والمخرجات ولدى بعض المدرسین، والى وجود نقص ببعض 

ن رئیس الھیئة الجامعات بمدرسین یستطیعون االشراف على رسائل الدكتوراه والماجستیر، داعی
  .لعدم االنصیاع للواسطات والمحسوبیات

واشاد النواب بأھداف الھیئة وبطبیعة عملھا، مطالبین الھیئة بإلغاء التخصصات الجامعیة التي سوق 
  .العمل فیھا یشھد بطالة

من جانبة، اكد رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي انھ ال یستمع للواسطات، وانھ یراقب التزام 
عات بشروط االعتماد من خالل لجان تزور الجامعات باستمرار، واي شكوى تصل الى الھیئة الجام

استكمال وضع : وقال الزعبي ان لدى الھیئة توجھات مستقبلیة وھي. تتابع ونقف على حیثیاتھا
التشریعات المتعلقة بعمل الھیئة، واالستمرار بتطویر معاییر االعتماد وضمان الجودة لتشمل كافة 

  .برامج ومراجعتھا دوریاال
واضاف ان الھیئة تركز على ضمان تطبیق معاییر االعتماد وضمان الجودة على كافة مؤسسات 
التعلیم العالي الرسمیة والخاصة، وتحفز وتشجع مؤسسات التعلیم العالي الرسمیة للتقدم للحصول 

  .على شھادة ضمان الجودة
اییر التصنیف ونشرھا وتطبیق نظام التصنیف على واشار الزعبي الى ان الھیئة تسعى إلقرار مع

مؤسسات التعلیم العالي وبرامجھا، ولتحدید وقیاس مخرجات البرامج االكادیمیة التي تقدمھا 
مؤسسات التعلیم العالي، ولتفعیل دور المركز الوطني لالختبارات والمباشرة بعقد امتحان الكفاءة 

  .الجامعیة
  

  طلبة نیوز
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  »إنتل«ھلون لنھائي مسابقة طالباً وتسعة مشاریع یتأ ١٥
  

طالبا الى المشاركة النھائیة في مسابقة إنتل للعلوم والھندسة العالمیة  ٨٠طالبا من اصل  ١٥تاھل 
والتي ستعقد في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الفترة من العاشر الى السادس عشر من شھر ایار 

  .المقبل للعام الحالي
  

استاذا من الجامعات الحكومیة والخاصة حیث تم  ٢٢ن تحكیم تكونت من وخضع المتنافسون الى لجا
اختیار تسعة مشاریع منھا ستة مشاریع جماعیة وثالث مشاریع فردیة وتم تقییم مشاریع الطالب في 
مجاالت العلوم والھندسة والطاقة والبیئة والنقل والطب والصحة والعلوم الحیاتیة لطلبة المدارس 

طالبا وطالبة من  ١٤٥٠، وشارك في ھذه المعارض حوالي ١٢-٩ة من الصفوف الحكومیة والخاص
  .مدرسة من جمیع مناطق المملكة وفي جمیع مراحل المسابقة ١٢٦أكثر 

  
وتاھل الطلبة التالیة اسماؤھم للمشاركة في المسابقة وھم محمد احمد العزة وباسل عمر القیسي 

شام الشرع وعبدهللا عمر سرحان وسارة ریاض وفیصل زید الجیوسي وحاتم عدي غوشة واحمد ھ
العطیات ولین وصفت ابو عیشة ورامي عبد الخالق الشبول وعامر عبد الخالق الشبول ومحمد احمد 

  .علي الوھداني ونور ھاني سمارة في المشاریع الجماعیة
  

ع وكل من شیماء لطفي روحي الشریف واسماعیل محمد الرمضاني ودانة یحیى عربیات للمشاری
  .الفردیة

  
وتقوم إدارة اإلشراف والتدریب التربوي في وزارة التربیة والتعلیم ومن خالل قسم إمتحانات برامج 

حیث  ٢٠٠٥التنمیة المھنیة باإلشراف على المسابقة منذ أول مشاركة لالردن بالمسابقة العالمیة عام 
و حصد الطلبة االردنییون أكثر  حقق الطلبة األردنییون نتائج باھرة على المستوى العالمي والعربي

  .جائزة في المسابقة  ٧٥من 
  

  ١٠: الرأي ص -طلبة نیوز
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  ٢٥: الغد ص-١٦: الرأي ص  

  

 إعالنات
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  ط
  
  
  

  ١٦/٣/٢٠١٥االثنین  
  

ام  ن الع ً لھذا الوقت م ُصبح أقل من معدالتھا االعتیادیة نسبة توالي درجات الحرارة انخفاضھا القلیل لت
دود  ة ٤-٢بح ات مئوی رقی. درج ھول الش ي الس ً ف بابیا ً ض باحا س ص ون الطق ً ویك دریجیا ول ت ة، ویتح

ة ات ُمختلف ى ارتفاع حب عل ور الُس ع ظھ ال، م ي الجب ة ف ام وخاص كل ع ً بش اردا بح ب تمر . لیُص ویس
ً في مناطق البحر المیت واألغوار والعقبة وتكون الریاح شمالیة غربیة ُمعتدلة الُسرعة، . الطقس لطیفا

ً في مناطق البادیة ً  وفي خلیج العقبة تكون الریاح. تنشط أحیانا   .شمالیة نشطة السرعة والبحر ھادئا
  

  ١٧/٣/٢٠١٥الثالثاء  
  

ى  ى أعل ام إل ن الع ذا الوقت م ً لھ بة ة نس دالتھا االعتیادی ترتفع درجات الحرارة بحیث تصبح حول ُمع
حب المتوسطة . بقلیل ور الُس ً في بقیة المناطق مع ظھ ً للبرودة في الجبال، ولطیفا ویكون الطقس مائال

ة ین. والعالی ي ح ة ف ت والعقب ر المی اطق األغوار والبح ي من ً ف دال ون ُمعت رة . یك اح ُمتغی ون الری وتك
رعة ة الس ات وخفیف رعة . االتجاھ طة الس ى نش ة إل مالیة ُمعتدل اح ش ون الری ة تك یج العقب ي خل وف

 ً   .والبحرھادئا
ة والسھول الشرقیة ي البادی اطق وخاصة ف ب المن ً في أغل ً فیكون الطقس باردا ون الری. أما لیال اح تك

  .ُمتغیرة االتجاھات وخفیفة السرعة
  

  ١٨/٣/٢٠١٥األربعاء  
  

ام  ن الع ذا الوقت م ً لھ ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة بحیث تتجاوز ُمعدالتھا االعتیادیة نسبة
اطق . درجات مئویة ٥-٤بحدود  ي من ً ف ا اطق، ودافئ ب المن ي أغل دل ف ى ُمعت ً إل ا س لطیف ویكون الطق

ر وار والبح ة األغ ت والعقب ول . المی ع ھط ة، ویتوق ات ُمختلف ى ارتفاع حب عل ً الُس دریجیا اثر ت وتتك
بالد رق ال ي ش األخص ف یئة هللا ب ر بمش ن المط ة م ة رعدی ات محلی رة . زخ اح ُمتغی ون الری وتك

ة السرعة . االتجاھات إلى جنوبیة شرقیة ُمعتدلة السرعة اح شمالیة ُمعتدل ون الری وفي خلیج العقبة تك
ً والبحر ھ   .ادئا
  ١٩/٣/٢٠١٥الخمیس  

  
ُصبح أقل من ُمعدالتھا في مثل ھذا الوقت من العام بحدود  -٣یطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لت

ات ٥ وار . درج ت واألغ ر المی اطق البح ي من ً ف ا اطق، ودافئ ب المن ي أغل ًً◌ ف ا س غائم ون الطق ویك
ن الممل. والعقبة ض أجزاء م ة مع إحتمال سقوط أمطار خفیفة في بع اح شمالیة غربی ون الری ة، وتك ك

ة السرعة والبحر . خفیفة إلى ُمعتدلة الُسرعة رة االتجاھات وخفیف وفي خلیج العقبة تكون الریاح ُمتغی
 ً   .ھادئا

ي أجزاء  ن المطر ف ة م ً بوجھ عام، ویُحتمل سقوط زخات متفرق ً وغائما ً فیكون الطقس باردا أما لیال
  .یة خفیفة إلى ُمعتدلة الُسرعة بوجھ عامالریاح تكون شمالیة غرب. من المملكة

 الدستور

 حالة الطقس
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  عرجان -لطیفة فلیح سالم العبدالالت  -
  بلدة جحفیة -محمد علي محمد العیسى الطالفحھ  -
  مدخل مدارس الدر المنثور - حسام درویش علي بشناق  -
  الرصیفة - فھمیة محمد درویش جویلس  -
  الشمیساني -خدیجة العطار  -
  شارع االقصى - ابو قرع یوسف موسى یوسف  -
  عبدون -حنان صالح عالء الدین طوقان  -
  عجلون -ندوه فریح  -
  الشمیساني - فاطمة ھاشم یونس الحسیني  -
  خریبة السوق -عبدهللا نزال العویمر  -
  الجاردنز -عزیزه عبدالكریم علي مصطفى ملحم  -
  وادي عبدون -دریة محي الدین فاخوري  -
  الرابیة - ربحي راضي محمد عایش -

 الوفیات 

 الرأي 
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  ة الحسین ي مدنی وم ف د الی االجتماع السابع إلطار االستجابة لألزمة السوریة یعق
ة ات دولی ة ومؤسس دول المانح وزراء وال یس ال ور رئ باب بحض رض . للش ویع

ة  خالل االجتماع النظام االلكتروني الخاص بتقدیم خطط عمل المشاریع الموجھ
یفة ات المستض وریین والمجتمع ى  للس افة ال ل إض یر العم اریر س ة وتق والمتابع

وریة  ة الس تجابة لالزم ة لالس ص الخطة األردنی ا یخ تجدات فیم ر المس بحث أخ
٢٠١٥.  

  
  ع درس بالتنسیق م ة ت ن ان الحكوم را ع صحیفة الجوردن تایمز تنشر الیوم تقری

ى  ة عل ة المفروض ة الوردی دخول للمدین وم ال یض رس را تخف یم البت لطة إقل س
را ) ٥٠(واقع األجانب ب ادق البت ي فن ت ف ة مبی دینار شریطة ان یقضي السائح لیل

  .بھدف زیادة نسبة األشغال فیھا بعد تراجع الموسم السیاحي
  

  ة اء دراس ت عط ة طرح ة الطبیع ة لحمای ة الملكی ارى« الجمعی ائر الحب ي » ط ف
ع  ائر ووض ذا الط ات ھ ة مجتمع ى حال رف عل ة للتع ي المملك ار ف اطق االنتش من

ات الحما یة الحالي لھ إضافة الى تحدید مناطق مقترحة إلعادة تأھیل تلك المجتمع
  .الحیویة

  
  ة الصیادلة س نقاب ب أعضاء مجل تیار التغییر واإلصالح المھني الصیدالني طال

رة ات مبك راء انتخاب تقالة إلج لت .. باالس ان حص ي بی ف ف ار وص ین «التی ع
ى اتخاذ على نسخة منھ أداء المجلس الحالي بالض» الرأي ادر عل ر الق عیف وغی

ر  ي عصفت بأعضائھ غی ات الت القرارات الصحیحة خصوصا بعد موجة الخالف
 .المتجانسین

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  بت اء الس ن مس ة م ي الخامس ى ف ور یرع دهللا النس دكتور عب وزراء ال یس ال رئ
ذكرى  اء ب زراعیین احتف ین ال ة المھندس ھ نقاب ذي تقیم زي ال ل المرك ل الحف المقب

  .ة الخالدةمعركة الكرام
  

  ال حزب رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري یرعى مساء االثنین المقبل احتف
افي  ز الثق ي المرك یقام ف ذي س ة ال الجبھة األردنیة الموحدة بذكرى معركة الكرام

  .الملكي
  

  ي اطلعت ع األطراف الت ل جمی ن قب ا م علمت الدستور أن الحلقة المسكوت عنھ
  .ر الجدل ھي انھا لیست لالستھالك البشريمثا» شحنة القمح«على تفاصیل 

  
  ة حسین ھزاع المجالي ر الداخلی قرر مجلس وزراء الداخلیة العرب تسمیة وزی

  .عضوا في ھیئة امناء جائزة األمیر نایف لألمن العربي 
  

  ـ ال ل ة ق ان العجارم دكتور نوف ریع ال رأي و التش وان ال یس  دی نارة «رئ ص
ة سرقة  إن ھناك مشروعا لتعدیل» الدستور ات یشمل تغلیظا لعقوب انون العقوب ق

ن .السیارات ف م ولفت العجارمة الى أن تعدیالت القانون ترمى بمقاصدھا للتخفی
  .حدة الظاھرة وانتشارھا الموحش في المجتمع 

  
  دس جواد ة المھن ر الطاق یستضیف منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان الثقافي خبی

ي التشو«: عباسي إللقاء محاضرة بعنوان ة األردن ي قطاع الطاق اء (ھات ف كھرب
تقات...  اعة )مش ك الس ل  ٦:٣٠، وذل دى بجب ر المنت ي مق ین  ف وم االثن اء الی مس

  .عمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صنارة الدستور
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  وجدت قطة نفسھا وسط قاعة محتشدة بالبشر، قبیل انعقاد جلسة مجلس النواب عصر أمس . 

د الضیف ووسط محاوالت العدیدین إخراج القطة من تحت القبة، ل واب جلستھم، جھ دأ الن یب
ھ" ك الورطة، " غیر المرحب ب ن تل را مخرجھ م د أخی ل أن یج ھ، قب ن مالحقی رار م ي الف ف

  .ویفر ھاربا
  

  ابقة ائزین بالمس تنظم لجنة المسابقة المقدسیة، بالتعاون مع نقابة المعلمین غدا حفال لتكریم الف
ین ة والمعلم ا. المقدسیة السادسة للطلب از بالمس ا وف ة الن رة الثقاف ا وزی ي ترعى حفلھ بقة، الت
افي الملكي،  ز الثق ي المرك امكغ ف یدة  ٧٥م ال القصة القصیرة والقص ي مج ة ف ا وطالب طالب

ة  ٢٠والمقال والفلم القصیر وأعمال فنیة أخرى، فیما حصل  ى أفضل حقیب معلما ومعلمة عل
  .تعلیمیة

  
 ة األ ي الجامع وم یناقش مركز الدراسات االستراتیجیة ف ة صباح الی ي "ردنی ة ف راءة تحلیلی ق

رائیلیة ات اإلس یة لالنتخاب ة السیاس ردوش ". الخارط روان ك ث م دوة الباح ي الن دث ف ویتح
  .موسى شتیوي.ویدیرھا رئیس المركز د

  
  ؤتمر دى جلسات م ھ إح امتدح رئیس الوزراء األسبق الدكتور معروف البخیت، خالل إدارت

ن  طیة أول م المي للوس دى الع دالفتاح المنت یة عب ة التونس ة النھض ي حرك ادي ف س، القی أم
رورة  ا لض ا فیھ ر، دع ة لألخی ر مداخل ورو، إث ابخ"م ن المط اء م راج النس زول "إخ ، ون

باب اورة الش ارع، لمح ى الش ؤولین إل ـ. المس ورو ب ف م ت وص ویري "البخی المي التن اإلس
  ".الشجاع

  
 ل انتقد األمین العام لمنتدى الوسطیة المھندس مروان ال دعم الحكومي، بك اب ال اعوري، غی ف

وان  ة "أشكالھ، عن المؤتمر، الذي اختتم في عمان أمس، تحت عن ي مواجھ دور الوسطیة ف
المي لم الع تقرار والس ق االس اب وتحقی داخالت، ". اإلرھ یاق م ي س اء ف اعوري ج ق الف تعلی

ى تحدثت عن أھمیة تضافر جھود مختلف القطاعات الرسمیة وغیر الرسمیة، في الت وافق عل
  .استراتیجیة مشتركة لمحاربة اإلرھاب

 زواریب الغد
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  واد وادوات ب م امھم بتھری م بقی ي مھ ل وطن ي ناق املین ف ة ع لطات االمریكی ت الس اتھم
  .كھربائیة من امریكا الى االردن والعكس وتم استغالل وظائفھم لتلك الغایة

  
 م ت انحین ول اه م ة تج ا الدولی داتھا والتزاماتھ ة بتعھ ف الحكوم م ت امج ل ام برن ن اتم تمكن م

  . ٢٠٠٢الحكومة الذكیة، كذلك لم تستكمل برنامج الحكومة االلكترونیة التي التزمت بھ منذ 
  

  ي وزارة رة ف داد كبی ات باع د تعیین ي شكوى ض واب النظر ف س الن ة بمجل تنوي لجنة النزاھ
  .خدماتیة وان تلك التعیینات تخالف نظام الخدمة المدنیة

  
  ع جزء  –طلبت شركة میاھنا ل دف م تقب اتورة المستحقة ول ل الف عمان من المواطنین دفع كام

  .من الفاتورة المستحقة كما كان سائدا
  

  وارع دة الش ارة اعم ة ان ل برمج ة تعط ي البقع ناعیة ف ار الص ة االقم كان منطق تھجن س اس
ل ي اللی ا ف تم اطفاؤھ ار وی ي النھ ، الرئیسیة الواصلة للمحطة، بحیث تكون االعمدة مضاءة ف

  .ایام ١٠وذلك منذ ما یزید على 
  
  
  

  ك.ھــ
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