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 الجامعة األردنیة توضح تفاصیل قضیة أبو غوش
  
استمرارا على نھج الجامعة األردنیة في االھتمام بالطلبة الممیزین، ومبادرتھا في  - ھیا الحوراني.د

م لتحقیق منجزات تعود بالنفع علیھم وعلى الجامعة تقدیم كافة أشكال الدعم الذي یعزز من فرصھ
وعلى الوطن، حرصت إدارة الجامعة ومنذ اللحظة األولى التي حقق فیھا الطالب أحمد أبو غوش 
إنجازه في إحراز بطولة العالم في التایكواندو على دعمھ وتكریمھ، بل قدمت لھ منحة دراسیة تغطي 

 .الرسوم الجامعیة المستحقة علیھ
  

 .ا ھذا إال دلیل على فخر الجامعة بفوز أبو غوش الذي رفع فیھ اسم األردن على المستوى العالميوم
  

إال أننا في الجامعة األردنیة وكغیرھا من مؤسسات التعلیم العالي نطبق األنظمة والتعلیمات بما یكفل 
تضمن العدل والمساواة  سیر العملیة التدریسیة واألكادیمیة بأعلى درجات الشفافیة والمصداقیة التي

 .بین الطلبة
   

وتوضیحا لما جاء في منشور الطالب أحمد أبو غوش على صفحتھ الشخصیة في موقع التواصل 
بقیام رئاسة الجامعة وإدارة كلیة الریاضة بحرمانھ من المواد المسجلة في ) facebook(االجتماعي  

الطلبة عن محاضراتھم بنسب معینة ال ھذا الفصل، نرجو توضیح نص التعلیمات فیما یخص غیاب 
یستطیع الطالب تجاوزھا؛ فیسمح للطلبة ممن لیس لھم أي مشاركات في األنشطة والفعالیات الثقافیة 

على أن یقدم عذرا یقبل بھ عمید الكلیة التي یدرس فیھا الطالب على %) 15(والریاضیة وغیرھا ب 
ّ یتجاوز ھذه النسبة، و   .یمثلون الجامعة في النشاطات الرسمیة للطلبة الذین%) 20(أال

  
أما الطلبة الذین یقومون باالشتراك في تدریبات أو مباریات لتمثیل األردن في الخارج بناء على 
تنسیب من االتحاد المعني باللعبة داخل األردن وبموافقة عمید الكلیة المعني فیسمح لھم بالتغیب بنسبة 

 %). 25(ال تتجاوز 
  

ساعة ) 15(عمادة كلیة الریاضة التي یدرس فیھا الطالب أبو غوش تبین أنھ قد سجل وبالتواصل مع 
في ھذا الفصل، وقد أفادت بعدم حضوره ألي محاضرة في بعض المواد، وحضوره عددا قلیال جدا 
من المحاضرات في مواد أخرى، وفي ھذا تجاوز ال یستطیع عضو ھیئة التدریس أن یغفلھ؛ ألن أي 

رسین تجاه ھذا التغیب ھو تجاوز لألنظمة والتعلیمات، وتجاوز على أخالقیات تحقیق تجاوز من المد
العدل والمساواة بین الطلبة، وال سیما أنھ لم یتقدم لالمتحانات ولم یشارك في أعمال الفصل، فلیس 

 .من وسیلة مادیة لتقییمھ بعالمة أو درجة محددة
  
  

عدٍّ صریح على رسالة التعلیم الجوھریة في تقدیم بل إن السیر في اعتبار الطالب حاضرا ھو ت
 .المعرفة والتنویر، وإعداد جیل مؤھل ومسؤول

 أخبار الجامعة

                                   3: األنباط ص -3: الرأي ص -5: الدستور ص – 15: الجمعة ص/الغد  -أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

4 

  
  

وفي تصریح لمدیر وحدة القبول والتسجیل في الجامعة قال الدكتور محمد الشریدة أنھ لم یرد اسم 
 . الریاضة الطالب أحمد أبو غوش ضمن قوائم الحرمان الواردة من كلیة الریاضة إلى تسجیل كلیة

  
والجامعة بناء على معلومات القبول والتسجیل تنفي ما صرح بھ أبو غوش من حرمانھ من المواد 
المسجلة في ھذا الفصل، وأن ما تناقلتھ بعض الجھات من عدم اھتمام الجامعة بطلبتھا الممیزین 

حھ في المواد شبھ یجافي الحقیقة، ألنھ یستطیع اآلن التقدم لالمتحانات النھائیة لكن فرصة نجا
مستحیلة ألنھ لم یتقدم لالمتحانات الفصلیة، فتم اقتراح أن یتم سحب ھذه المواد وإعادتھا في الفصول 
القادمة على أن تتم عملیة تسجیل المواد واختیار مواعیدھا بما ال یتعارض مع مواعید تدریباتھ 

ضي بفصلھ من الجامعة لتدني معدلھ ونشاطاتھ الریاضیة، ال سیما أن عدم نجاحھ في ھذه المواد سیق
 .التراكمي أصال، وانسحابھ من الفصل یمنحھ فرصة جدیدة لمواصلة دراستھ الجامعیة

   
وتجدر اإلشارة إلى أن الطالب ال بد أن یتقدم باستدعاء للموافقة على االنسحاب ألن موعد االنسحاب 

 .قد انقضى، بموافقة مجلس العمداء
   

رى فخرھا واعتزازھا بطلبتھا المبدعین والموھوبین، وتدعم مسیرتھم نحو وتؤكد الجامعة مرة أخ
  . التمیز واإلنجاز



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

5 

  
  
  

 محافظة یلتقي مدیرة المعھد القضائي الفلسطیني
 

التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة مدیرة المعھد القضائي الفلسطیني الدكتورة 
 .انبینرشا حماد وبحثا سبل التعاون بین الج

  
ونقلت حماد  لمحافظة رغبة المعھد القضائي الفلسطیني بتخصیص مقعد دراسات علیا للقضاة 

 .الفلسطینیین للحصول على  درجة الدكتوراه من كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة
  
  

وأكدت سعي المعھد الحثیث لتطویر القضاة الفلسطینیین خاصة في التخصصات القضائیة المستحدثة، 
لتوظیف خبراتھم الجدیدة والمكتسبة من المسار األكادیمي الذي یلتحقون بھ في التدریب على طرق 
ووسائل التعامل القضائي في التخصصات القانونیة التي یدرسونھا ویتخصصون بھا، واالستفادة من 

 .ھذه المعارف الجدیدة في الورش والنشاطات التي یعقدھا المعھد
  
  

عة األردنیة بوصفھا صرحا علمیا یتمتع بسمعة أكادیمیة ممیزة على المستوى وأشادت حماد بالجام
 .المحلي والعربي واإلقلیمي

  
  

من جانبھ رحب محافظة باستقبال أبناء الشعب الفلسطیني الشقیق، وأشار إلى وجود اتفاقیات التبادل 
 .عةالثقافي التي تسمح بدراسة أبناء الجالیات العربیة واألجنبیة في الجام

  
  

وأبدى محافظة استعداد الجامعة لتقدیم كافة وسائل الدعم لألشقاء الفلسطینیین بما یدعم تقدمھم في 
 .حقول المعرفة، ویسھم في حصولھم على الدرجات العلمیة الرفیعة

   

     أخبار األردنیة                                    
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 یحققون نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعیة) األردنیة(طلبة 
 

تائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعیة، الذي تقوم ھیئة اعتماد حقق طلبة الجامعة األردنیة ن
مؤسسات التعلیم العالي من خاللھ بقیاس مدى تحقق نتاجات التعلم على المستوى العام وعلى مستوى 

 ). المستوى الدقیق(وعلى مستوى التخصصات المتعددة )  المستوى المتوسط(الحقول العلمیة 
  

اد وضمان الجودة الدكتور فالح السواعیر في تصریح صحفي لھ إّن طلبة وقال مدیر مركز االعتم
حقال  یتم من خاللھا تقییم طلبة )  17( حقال علمیا من أصل ) 15( تقدموا لالمتحان في )  األردنیة(

التي یكون فیھا (الجامعات،  وحققوا المرتبة األولى من بین الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصة 
الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، والعلوم، : ھي %) 53(في ثمانیة  حقول ) 30ة اكثر من عدد الطلب

 .واللغات، والزراعة، والعلوم االجتماعیة، والحقوق، واالثار والسیاحة، والریاضة
  
  

تخصصا دقیقا من ) 67( أما على المستوى التخصصي الدقیق، أوضح السواعیر أّن الطلبة تقدموا لـ 
:  ، ھي %)63(تخصص وبنسبة ) 42(تخصص، محرزین المركز األول في ) 208( أصل 

دكتور صیدلة، الھندسة الكیماویة، الھندسة الكھربائیة، ھندسة المیكانیك، ھندسة , الطب، الصیدلة(
المیكاترونكس، األحیاء، الكیمیاء، الریاضیات، علوم السمع والنطق، أنظمة معلومات األعمال، 

إنجلیزي، البیئة الساحلیة، األحیاء البحریة، المصارف األسالمیة، /االدارة العامة إنجلیزي،/االقتصاد
 ) .التاریخ، الفلسفة، علم االجتماع، العمل االجتماعي، األرشاد النفسي، والتربیة الریاضیة

  
  

وأشار السواعیر إلى إحزاز طلبة الجامعة للمراكز األولى أیضا في أربعة تخصصات في علوم 
ة، وفي ثمانیة تخصصات في علوم اللغات، وفي أربعة تخصصات في علوم االثار والسیاحة، الزراع

 .وفي ثالثة تخصصات من علوم الفنون السمعیة والبصریة
  
  

من عالمات االمتحان، بین مدیر المركز أّن % 25وفي مستوى نتاجات التعلم العامة الذي یرصد لھا 
ترتیبھم التاسع بین الجامعات الرسمیة والخاصة، وعزا ذلك نتائج الطلبة لم تكن مرضیة حیث كان 

إلى عدم إھتمام الطلبة في إجابة االسئلة العتقادھم أنھا بعیدة عن اختصاصھم كون نتیجة االمتحان ال 
 .تؤثر على تخرجھم أو عملھم في المستقبل

  
  

یا على تطویر متطلبات وأكد السواعیر أّن إدارة الجامعة تدرك تماما ھذا األمر حیث تقوم  حال
الجامعة اإلجباریة واإلختیاریة ما من شإنھ إكساب الطلبة المھارات العقلیة العلیا والحیاتیة ومھارات 

 .التواصل

                                      2األنباط ص  – أخبار األردنیة
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 »ام الجامعات«قضیة اخرجت عن سیاقھا واساءت لـ .. » أبو غوش واالردنیة «

  
قلوب وفكر االردنیین جمیعا، واحد  االسم الذي أدخل البھجة والفرح والسرور الى.. احمد ابو غوش 

من اصحاب االبداعات الموجودة على امتداد ساحات الوطن، لیكون بطل العالم في ریاضة 
 ..التایكواندو، ویعلي علم االردن أمام مرأى العالم اجمع 

 ھذا البطل الذي اسعدنا جمیعا، جاءت قصتھ مع ادارة الجامعة االردنیة قبل ایام لتطفئ لھیب األلق
االردني، وتعیدنا الى حالة من العشوائیة بترتیب االوراق واشاعة الفوضى بین صفوف المواطنین، 
واعطاء مساحات مرفوضة من التعلیقات على مواقع التواصل االجتماعي، بین رافض لقرار الجامعة 

عة، وبأن االردنیة حرمانھ من مواد الفصل الدراسي االول، وبین مؤید لتطبیق القوانین بشأن الجام
المؤسسات ھي صاحبة القرار وان االفراد جزء من المعادلة، وعلینا ان ال نرتفع باصواتنا على 

 .اصوات المؤسسات سواء االكادیمیة منھا او العلمیة، النھا من صنعت للمجد ھویة وعنوانا 
لقھ، كان احمد ابو غوش الذي دخل بكل الحب والنجاح بیت كل اردني بوھجھ وابتسامتھ ونجاحھ وتأ

بطال بامتیاز، لكنھ ال یمكن ان یتجاوز نفسھ ومؤسسات الوطن، الننا بحاجة الى ابطال مثقفین واعین 
لحقوقھم واكادیمیتھم، وھویة اوطانھم، وعلیھم ان یتسلحوا بشھادات المعرفة والعلم، لیجتازوا ألم 

قافة وشھادات، وعلما، وعلینا الجھل وعدم الثقافة، فمن حق الوطن علینا ان نكون لھ مخلصین اداء وث
ان نكون اوفیاء الوطاننا ومؤسساتنا االكادیمیة، ونتقاسم معھا النجاح ونرتب بمعیتھ دفاتر محاضراتنا 

 .واوقاتنا 
ابو غوش، حرمتھ ادارة الجامعة االردنیة وفقا للقانون المطبق من مواد الفصل االول الحالي النھ 

غیاب والحد المسموح بھ باسس الغیاب وھو الذي جعلھ بطبیعة وبحسب بیان رسمي للجامعة تجاوز ال
الحال یبتعد عن محاضراتھ بالتالي سیصبح غیر مؤھل للتقدم لالمتحانات النھائیة للفصل الحالي 

 .وربما یفقد عالماتھ بسبب عدم اجتیازه للمعدل المفترض ان یحافظ علیھ الستمرار دراستھ 
عة االردنیة، خرجت عن الحد المعقول وكان البد ان تبقى بین قصة احمد ابو غوش مع ادارة الجام

ادارة الجامعة والبطل ابو غوش، وال یجوز ان تخرج على االعالم ومواقع التواصل االجتماعي، الن 
تلك قضیة اكادیمیة بحتھ كان االولى معالجتھا داخلیا بین الجامعة وابو غوش، وكان البد من معرفة 

ده وانشغاالتھ خارج البالد وتدریباتھ، التخاذ قرار ربما بتأجیل الفصل بشكل مسبقة بترتیبات مواعی
كامل، واتخاذ ترتیبات مع ادارة الجامعة بشأن توزیع مواده الى حین انھائھ لدراستھ وتخرجھ من 

 .الجامعة 
بدأ ابو غوش ببث رسالتھ عبر صفحتھ على مواقع التواصل االجتماعي، وفیھا الكثیر من المعاني 
التي تدین ادارة الجامعة االردنیة، والمواد التي یدرسھا وبعض اساتذتھ، واستدرارعطف الناس 
لقضیتھ التي ربما شعر فیھا بخیبة امل تجاه جامعتھ، لكنھ نسي فیھا ان الشھادة اساس ونحن نرغب 

 .بابطال والعبین مختلفین یحملون الدرع والكرة والبطوالت بید والشھادات بید اخرى 
ء رد الجامعة االردنیة باعتبارھا تمتلك حق الرد على ما وجھ الیھا من اتھامات لتضع االمور في وجا

نصابھا الصحیح وتبدد سلسلة االساءات التي وجھت الیھا من قبل المواطنین على مواقع التواصل 
میة كبیرة االجتماعي، لحمایة نفسھا من تلك االساءات التي تعتبرھا ظالمة ومسیئة بحق مؤسسة اكادی

ورائدة مثل االردنیة،لتضع نفسھا كمؤسسة امام فرد، وتبدأ بالدفاع عن كینونتھا وعن التزامھا 
بالتعلیمات والقوانین، وانھا ھي التي كرمت ال بل وتفتخر بوجود البطل على مقاعد الدراسة فیھا، ال 

 .« تورد اإلبل لیس ھكذا » بل وقد كانت ھي السباقة بتكریمھ وایالئھ كل االھتمام، لكن
قصة االردنیة وابو غوش تجاوزت الحد المسموح وفتحت االبواب للحدیث واالساءات وتبادل 
االتھامات بغیر وجھ حق، واساءت للفرد، وجعلت الحدیث عن ھیبة المؤسسات تصل الى حدھا 

  9: الدستور ص
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كل بامتیاز، فلم یعد االمر مقبوال كما حصل، وتجاوز المؤسسات وھیبتھا اصبح امرا مرفوضا ب
 .تفاصیلھ

كان ال بد للبطل ابو غوش ان یعالج اموره مع ادارة الجامعة بحرفیة ومھنیة اعلى، وان یسعى الى 
ترتیب اوراقھ بشكل اخر یسمح لھ ان یكمل حیاتھ الریاضیة البطولیة وان ال یؤثر ذلك على ابداعاتھ 

وان یكون صاحب رسالة الریاضیة ونجاحاتھ وبما ال یحرمھ من النجاح ایضا بشھادتھ الجامعیة 
ابداعیة ریاضیة واكادیمیة عالیة، ألن االردن ھكذا یكمل فخره بابطالھ ومبدعیھ، والن االردن دوما 

 .صاحب رسالة وعھد وتمیز ویرى بعین االبداع والعلم والتفوق الریاضي كل ابطالھ
اساءة للطرفین الموضوع كان ال بد ان یأخذ شكال اخر وبعدا اخر ومعالجة اخرى، لكن ما حصل 

وادارة فاشلة بالتعامل مع ما حصل، والتعاطي مع القصة حاد عن مسیرتھ المنطقیة الوطنیة وعلینا 
ان نعزز ھیبة االفراد والمؤسسات وان ال نسمح الي كان بالتجاوز على نفسھ او مؤسساتھ، وكان ال 

یاتھ المھنیة بد ممن ھو حریص على مصلحة ومستقبل البطل ابو غوش ان یدیر لھ طریق ح
  واالبداعیة واالكادیمیة باقتدار اكبر، بالتفاھم مع المعنیین بالجامعة، أیا كانت 
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 توجھ حكومي لتنظیم شؤون الطلبة الوافدین في منح للجامعات الرسمیة
  
، والذي یعتبر األول من نوعھ في 2016أعدت الحكومة مشروع نظام شؤون الطلبة الوافدین لسنة  

 .ة لتنظیم شؤون الطلبة الوافدین إلى الجامعات األردنیةالمملك
وتسري أحكام ھذا النظام على الطالب الوافد في منحة كاملة أو منحة جزئیة أو مقعد دراسي، وبما ال 

 .یخالف االتفاقیات المبرمة مع الدول العربیة الشقیقة واألجنبیة الصدیقة
برئاسة أمین عام وزارة التعلیم العالي " افدینشؤون الطلبة الو"وبموجب النظام، تؤلف لجنة  

والبحث العلمي، وعضویة كل من مدیر المدیریة البعثات، ومدیر مدیریة الشؤون المالیة، وممثل عن 
وزارة المالیة یسمیھ وزیر المالیة ال تقل رتبتھ عن مدیر مدیریة، إضافة إلى اثنین من مدیري القبول 

الرسمیة بالتناوب لمدة عامین یسمیھم الوزیر، ورئیس قسم الوافدین  والتسجیل في الجامعات األردنیة
 .في وزارة التعلیم العالي

وتختص ھذه اللجنة باتخاذ القرارات الالزمة بإیفاد المرشحین من قبل بالدھم في المنح الكاملة  
ذلك، ویوضح والمنح الجزئیة والمقاعد الدراسیة على أن یتم مراعاة االتفاقیات الدولیة المبرمة ب

بقرار اللجنة الدولة ونوع المنحة التي أوفد بھا الطالب والجامعة والتخصص ومدة اإلیفاد والنظر في 
 .أي أمور أخرى تعرض علیھا بھذا الخصوص

ُقررھا تأجیل منحة الطالب الوافد لمدة ال تتجاوز سنتین دراسیتین   ویجوز للجنة في حاالت خاصة ت
افقة مسبقة من الجھة الموفدة والمؤسسات التعلیمیة الرسمیة، على أال أو أربعة فصول دراسیة وبمو

 .تصرف لھ أي مخصصات مالیة طیلة ھذه المدة وحسب أنظمة الجامعات
ووفق مشروع النظام، فإن للجنة شؤون الطلبة الوافدین إنھاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئیة 

ً، أو إذا قام بأي نشاط ال یتفق للطالب الوافد إذا تم فصل الطالب الوافد من  ً نھائیا الجامعة فصال
ومصلحة المملكة وسیاستھا العلیا، وفي حال قام بتغییر موضوع تخصصھ أو مكان دراستھ دون 
موافقة اللجنة، وإذا صدر بحقھ حكم بجنابة أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو الجھة الموفدة، 

 .خاصة أو فصلھ من التخصص الذي أوفد إلیھأو إذا تم تحویلھ إلى الدراسة ال
فیما توقف المنحة عن الطالب الوافد الذي ال یدرس على نفقتھ الخاصة ضمن اتفاقیات التبادل الثقافي 

نقطة، وتعاد ابتداًء من الفصل الذي یلي رفع  2أو % 60لفصل واحد إذا تدنى معدلھ التراكمي عن 
 .نقطة 2أو % 60المعدل التراكمي إلى 

بموجب النظام، یجوز للطالب الوافد تغییر التخصص أو مكان الدراسة بقرار من لجنة شؤون و
الطلبة الوافدین بالتنسیق بین وزارة التعلیم العالي والجھة الموفدة وحسب أنظمة الجامعات، وفي حال 

ً من تاریخ االیفاد ویتحمل الطالب في ھ ذه الحالة فرق الموافقة على التغییر تحسب مدة المنحة اعتبارا
 .رسوم الساعات المعتمدة ورسوم التسجیل نتیجة التغییر

فصول  3 - كما یجوز للجنة تمدید المنحة الدراسیة للطالب الوافد لمدة ال تزید على سنة دراسیة واحدة
دراسیة، وبواقع صفر ساعة على أن یتحمل الطالب الوافد دفع الرسوم الدراسیة على نفقتھ الخاصة 

 .مل معاملة الطالب األردني من حیث استیفاء الرسوم الدراسیةعلى أن یعا
واشترط النظام فیمن یُرشح للمنحة الكاملة أو المنحة الجزئیة أو المقعد الدراسي، من الطلبة الوافدین، 
أن یكون حاصال على جنسیة الدولة الموفدة وال یحمل الجنسیة األردنیة، وأن یكون ُمرشحا من الجھة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  4: السبیل ص
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ً على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة أو ما الموفدة، وك ذلك أن یكون الطالب الوافد حاصال
یعادلھا، إضافة إلى االلتزام بفروع ومعدالت القبول الواردة في أسس القبول في الجامعات األردنیة 

 ً تشریع  ویُلغي ھذا النظام أي نص ورد في أي. الرسمیة والتي یصدرھا مجلس التعلیم العالي سنویا
آخر إلى المدى الذي یتعارض معھ على أن تبقى القرارات الصادرة بھذا الخصوص ساریة المفعول، 

ً ألحكام ھذا النظام ُعدل أو یُستبدل غیرھا بھا وفقا ُلغى أو ت  .إلى أن ت
وكان مجلس الوزراء وافق الشھر الماضي على األسباب الموجبة لمشروع نظام شؤون الطلبة 

 .2016الوافدین لسنة 
ویأتي المشروع بھدف تنظیم شؤون الطلبة الوافدین المستفیدین من المنح الدراسیة أو المقاعد 
الدراسیة بموجب اتفاقیات التبادل الثقافي التي ترتبط بھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مع 

ً عن تحقیق إحدى السیاسات التي تضمنتھا االستراتیجیة الو طنیة لتنمیة الموارد الدول األخرى، فضال
حول القضایا التي تعد ذات طابع استراتیجي لتطویر الجامعات  2025 –2016البشریة لألعوام 

  . والبحث العلمي
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 یلزم الجامعات بتطویر مساقاتھا ویطالبھا بإجراءات تشریعیة لمواجھة العنف) التعلیم العالي(

  
تھ التي عقدھا الخمیس الماضي برئاسة وزیر التعلیم الزم مجلس التعلیم العالي في جلس -  حاتم العبادي

العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي الجامعات بتطویر مساقاتھا وخططھا المنھجیة 
والالمنھجیة، في إطار تنفیذ توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني، خالل لقائھ الشھر الماضي رؤساء 

 .الجامعات
 

بإتخاذ اجراءات تشریعیة ودعوة جھات اخرى في الدولة للمشاركة في  وطالب المجلس الجامعات
 . تنفیذ إجراءات ذات العالقة بمواجھة العنف عند وقوعھ

 
 .واكد المجلس على ضرورة أن تزوده الجامعات بما تقوم بھ في موعد اقصاه نھایة شھر شباط القادم

 
وجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل وتأتي قرارات المجلس، بحسب بیان اصدره أمس، تنفیذا لت

لقائھ رؤساء الجامعات في الحادي عشر من كانون اول الماضي، والتي جاءت في في مسارین 
رئیسیین االول یتعلق بالتوجھات الملكیة في اطار خلق البیئة الجامعیة االیجابیة لتزوید طلبة 

ز قدراتھم في االبتكار والریادة واالبداع الجامعات بمھارات الحیاة والحوار وقبول اآلخر وتعزی
 .والمواطنة الفاعلة بالشكل الذي یتالءم مع حاجات سوق العمل والمنافسة على فرص العمل فیھ

 
الثاني فیتعلق بتوجیھات جاللة الملك في اطار سیادة القانون ووقف العنف الجامعي بحیث  اما المسار
ً من العنف الجامعي وذلك بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة في الدولة  2017یكون عام  ً خالیا عاما

ف ونبذ العنف والطائفیة  .المعنیة بمواجھة التطرُّ
 

ات التعلیم العالي تقییم برامج الدكتوراه في الجامعات الى ذلك كلف المجلس ھیئة اعتماد مؤسس
األردنیة بھدف تحدید نقاط القوة والضعف بما ینسجم مع إمكاناتھا األكادیمیة إلنشاء مثل ھذه 

 .»التخصصات
 

على صعید اخر عدل مجلس التعلیم العالي اسس القبول بالجامعات، بحیث سمح لطلبة الثانویة العامة 
المعلوماتیة االلتحاق بتخصص الریاضیات الى جانب السماح لطلبة الفرع الصناعي من فرع االدارة 

االلتحاق بتخصصات كلیة العلوم االقتصادیة واالداریة واالعمال، مشیرا ان تسري التعدیالت من 
 .تاریخ اتخاذ القرار

 
الدراسات العلیا  وأعفى المجلس الطلبة غیر الناطقین باللغة العربیة الراغبین بااللتحاق في برامج

بتخصص اللغة العربیة وتخصصات كلیة الشریعة في الجامعات األردنیة من شرط اللغة األجنبیة في 
 .حال اتقانھم للغة العربیة أو لغة أجنبیة عالمیة أخرى

 
وشكل لجنة برئاسة رئیس اللجنة االكادیمیة لوضع اسس تَنظم انشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة 

 .حیث التوجد مثل ھذه االسس في التعلیم العالي حتى اآلن, نیة الخاصة داخل المملكةالصحیة والتق
 

  3: الرأي ص
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 2015على صعید اخر، صادق المجلس على الحسابات الختامیة لفرع الجامعة االردنیة بالعقبة للعام 
والحسابات الختامیة لمستشفى الجامعة االردنیة والحسابات الختامیة لجامعات جرش والعلوم 

 .2015یقیة واالسراء والجامعة االمریكیة بمادبا لعام التطب
 

كما صادق على موازنات فرع الجامعة االردنیة بالعقبة ومستشفى الجامعة وموازنة جامعة عمان 
 .2016االھلیة واالسراء لعام 

 
ونسب بالموافقة إلى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعالوات في 

في جامعة  2016ومشروع نظام معدل لنظام اعضاء ھیئة التدریس لعام  2016امعة مؤتة لعام ج
 .»مؤتة الستكمال االجراءات التشریعیة إلصداره ونشره في الجریدة الرسمیة

 
نظیرا ) تكنولوجیا الطاقة المتجددة(ووافق على طلب جامعة آل البیت اعتبار تخصص دبلوم 

وإضافتھ إلى قائمة التخصصات المناظرة في ) جددة والمستدامةھندسة الطاقة المت(لتخصص 
، شریطة أن یحقق الطالب معدل االلتحاق في 2016/2017الجامعات الرسمیة للعام الجامعي 

تخصص الھندسة الوارد في أسس التجسیر بین الكلیات الجامعیة المتوسطة والجامعات األردنیة 
)70.(% 
 

مبدئیة على استحداث برنامج الماجستیر بتخصص إدارة األزمات  ومنح الجامعة الھاشمیة موافقة
ً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  شریطة توفیر العدد  2016/2017والكوارث اعتبارا

الالزم من أعضاء الھیئة التدریسیة وعدم قبول أي طالب لحین تحقیق معاییر االعتماد الخاص 
 .»للتخصص

 
ة الدكتورة انعام عبدهللا خلف من عضویة مجلس أمناء جامعة الزرقاء عن ووافق على قبول استقال

ًمن تاریخھ وللمدة المتبقیة  فئة األكادیمیین، وتعیین الدكتور صالح محمد الرواضیھ بدیالً عنھا اعتبارا
  .من عمر المجلس
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 سلطة المعرفة وحریة العقل» األردنیة«

  
   ھیا الحوراني. د
  
ھذا الصباح لك؛ رؤاه ونداه وطیبھ وأھلھ، ألساتذتنا الذین علمونا أن نقرأ .. ىاألبھ» األردنیة«

 ....التوحیدي وابن العمید وسائر كتب العلوم والمعارف كي نتعلم الكالم، لكننا تعلمناه منھا ومنكم
 

في الجامعة األردنیة ھذا الصرح العلمي الحصین، ألملم كل أوراق عمر الدراسة والعمل التي 
حني بعد ست عشرة سنة في جامعتي األم قضیتھا على مقاعد الدراسة وبین رفوف المكتبة التي تجتا

احتضنتنا واحتضنت تلھفنا لكل ما ھو جدید، فآوتنا لیال ونھارا، ثم انتقلت إلى العمل فیھا فزادت 
 . وشائج االرتباط التي رسخت الحنین والوفاء

 
لھا في بدایة العام الجدید أمنیات باستمرار وھج لطالما  أقف الیوم على بوابة جامعتي األغلى، أحمل

ني على الطریق القویم، في محاوالتھا الحثیثة لتعزیز أھمیة البحث العلمي سعیا لتكثیف جھود  ّ دل
وھو . الباحثین وتحفیزھم للمضي قدما في طریق البحث الذي ھو سبیلنا الوحید للتطور والتقدم والنماء

ة وللباحثین لتقدیم أبحاثھم وتعزیز معرفتھم بأدوات الكتابة وفق المناھج العلمیة ما یتیح الفرصة للطلب
 .األصیلة

 
أتذكر من علمونا في دروسنا األولى معنى الجامعة وھو حریة العقل، ومعنى الحیاة وھو أن یكون 

ً، ولكن ال یجعلھ «لإلنسان مبدأ وغایة، ومعنى الحریة، في قول دیوجین  الحبس یكون األسد حبیسا
 ً ومعنى الثقافة؛ وھو تعلیم الحریة للمضطھدین، ومعنى اإلبداع ؛ وھو أن تترك الروح على . »عبدا

ھواھا إن كان في الروح من وجعك ما یأذن للوھج أن یتدفق عبر المداد حتى تتسامى لتكون من 
 .»قاب قوسین أو أدنى«الحقیقة والبھاء 

 
العلم والحوار الدیموقراطي، : مشھدیھا الكبیرینونحرص كل الحرص على أن تستمر الجامعة في 

 .ألنھا، كما تعلمنا، قاعدة التعلم، فھي سیدة سلطة المعرفة التي ال تتقدم علیھا سلطة
 

الیوم، وقد ترسخ فیھا كل ما یؤھلھا للعالمیة والتطور وقوة الحضور؛ بحصول » األردنیة«ھذه ھي 
العالمیة، وفوز عدد من أعضاء ھیئة التدریس في مختلف عدد من الكلیات فیھا على شھادة االعتمادیة 

الكلیات بجوائز محلیة وعربیة وعالمیة، وفوز طلبة الكلیات بالمراكز األولى والمراكز المتقدمة في 
المسابقات المحلیة والعربیة والدولیة، وبانفتاحھا وارتباطھا باتفاقیات تعاون مع جھات بحثیة 

حلیة وعربیة وعالمیة، واستمرارھا بإنشاء برامج تدریسیة جدیدة تخدم وأكادیمیة وعلمیة وثقافیة م
سوق العمل، ما أسھم باحتفاظ الجامعة بالمستوى المطلوب وتقدمھا بعض المراتب في التصنیفات 
العالمیة، ففیھا روح أكادیمیة، ومكان للعقل، ومراكز للبحث، وإذاعة وصحافة، ومنابر ثقافیة، 

.. ال المكتبات وال المختبرات مغلقة، وال حواجز على الدروب إلى المعرفة: ھاوفضاءات إبداعیة، وفی
 .بل نجتازھا بالعقل والمنھج واإلنجاز

 

  17: الرأي ص

 مقاالت
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ما أبوح بھ الیوم یجمع كل ما في القلب من حنین ووفاء، وینثر الحب لألمكنة الدھریة للقدس ولمؤتة 
اللحظات التي تحسبھن «األردنیین من الشھادة واإلباء، وللجامعة األردنیة في زمن كان دوما على 

وھو بوح متعلق بأساتذتنا وعلمائنا الالمعین في سیرة جامعتنا وطننا وثقافتنا العربیة، ممن » جمرا
نحّن إلیھم ونعاھدھم الیوم على دوام الوفاء لھم ولشجاعتھم وبسالتھم وعلمھم وفكرھم، ولكّل ما تركوا 

فض والبطولة التي نسجلھا في دفاتر الوطن ذخرا لزمن مستمر لنا من إبداع ومواقف من التمّرد والر
 .في البذل والتضحیة

 
وال یبقى في الروح سوى الحب لھذه الجامعة العریقة وألساتذتنا في كل تخصصاتھم وحقول 
معارفھم، والحب ألمي ولكل األمھات اللواتي غرسن فینا معاني حب الكد في سبیل العلم واالجتھاد، 

اآلن حاضرات وغائبات أن یكون الغرس قد نبت حبا وعطاء ووفاء للوطن وعرفانا  وینتظرن منا
 .بجمائلھ علینا؛ في العلم والثقافة والتنمیة

 
تات الحنین المتناثر داخلي لھم أسند  ُ لوطني وألمي ولجامعتي بمن فیھا وبما فیھا حبٌّ ووفاٌء؛ ألّم كّل ف

جدران الوطن المنیعة، أتأّمل لوحاتھ في العشق أتبّصر » األردنیة«ظھري إلى مقعد من مقاعد 
واإلنجاز والتطّور، وأشیح بوجھي عن النظر إلى كّل ما قد یشوب الوطن في عزتھ وصموده 

 .وكبریائھ، ھو حب أزلي للوطن وللجامعة األردنیة ما كنت مستطیعة تعلیلھ ولو أردت
 

  .لیھ حتى ال یغیبوسنبقى نحن ھنا حّراس األردنیة، حراس حلم نطبق أجفاننا ع



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

15 

  
  

 1/2! وأحداثھا؟. …كامل العجلوني یكتب تاریخ جامعة الیرموك 
  
  المحامي عبد الرؤوف التل 
 

ً، لتؤدي  جامعة الیرموك في اربد مؤسسة علمیة، كان یشار لھا بالبنان وما زال األمل فیھا قائما
إن الدكتور كامل . والسیاسیةدورھا في نھوض األردن وتقدمھ على مختلف الصعد العلمیة والتنمویة 

العجلوني، مؤلف كتاب جامعة الیرموك وأحداثھا، قامة علمیة وأكادیمیة شامخة مع قلیلین من أمثالھ 
یقبضون على جمر اإلخالص والوفاء لإلنسان والتراب، من اجل النھوض بالحضارة العربیة 

وتحریره من كل عمل یحبط النمو  واإلسالمیة، لتعود ھذه الحضارة لتمارس دورھا في تقدم اإلنسان،
الحضاري في العالم العربي، ألن األصل في الحضارات الحوار وتأثیر بعضھا ببعض، والحضارات 

 .لیست متصارعة بل متحاورة ومتكاملة
وقبل الحدیث عن الكتاب، البد من ذكر معلومة ربما غابت عن بال الجمیع، انھ في مرحلة زمنیة 

یات من القرن الماضي أقدمت إحدى المؤسسات على تقسیم وتجزئة مستنبت سابقة في بدایة السبعین
اربد إلى قطع من األراضي وعرضھا للبیع للمواطنین ولكن أھالي اربد انتفضوا ورفضوا الفكرة 
وطالبوا بتطبیق قانون االستمالك المعمول بھ في ذلك الوقت والذي ینص انھ تعود األراضي 

صلیین، إذا تم تغییر تخصیص األرض المستملكة لغیر الغایة التي المستملكة إلى أصحابھا األ
خصصت لھا، وحدثت ضجة في اربد في ذلك الوقت، ونما الخبر إلى مسامع المغفور لھ بإذن هللا 
جاللة الملك حسین، الذي أوعز بوقف تقسیم وتجزئة مستنبت اربد، وانھ البد من إنشاء مؤسسة علمیة 

سیس جامعة في اربد وقد اقترح المرحوم الدكتور خلیل السالم، وھو شخصیة وبالفعل بدأ التحضیر لتأ
أردنیة بارزة في مجال التربیة والتعلیم واالقتصاد، أن یطلق على الجامعة التي ستقام في مستنبت 
اربد اسم جامعة الیرموك، لقربھا من األرض التي خاض فیھا المسلمون معركة الیرموك الفاصلة في 

 .ي فتحت كل بالد الشام بجیوش اإلسالم، وحررت فلسطین من حكم الرومانالتاریخ الت
ھذه المعلومة أردت أن اذكرھا في بدایة الحدیث عن كتاب تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا، ھذا 
الكتاب الوثیقة التي تتحدث عن بدایة تأسیس جامعة الیرموك، وعن األحداث المؤسفة التي حدثت في 

بسبب العقل البیروقراطي المنغلق والتفكیر العقیم الذي ساھم بتشویھ جامعة  1986الجامعة عام 
الیرموك وإزھاق أرواح بعض الطالبات الجامعیات، وجرح عشرات الطالب والطلبة الذین احتجوا 

 ً ً مادیا  .على إجراءات جامعیة اعتقدوا أنھا تلحق بھم ضررا
ً وان یؤكد الدكتور كامل العجلوني، أن المغفور لھ جالل ً وجلیا ة الملك حسین رحمھ هللا كان واضحا

األردن بحاجة إلى التعلیم العالي بسبب الحاجة إلى قوة عاملة مؤھلة، اإلیمان بالعلم حقیقة ال ینكرھا 
أحد الن الدول ال تنھض وال تتقدم بدون العلم والتعلیم، ویذكر للدولة األردنیة بالخیر، أن المدارس 

قرن الماضي بشكل واسع وكبیر في كل مناطق الضفتین الغربیة والشرقیة، انتشرت في خمسینیات ال
مما دفع أبناء الضفتین إلرسال أبنائھم إلى كل دول العالم من أجل الحصول على شھادات جامعیة، 
وعلم ینتفع بھ، وھذا التوسع في التعلیم وإرسال أبناء األردن إلى الخارج، دفع القیادة السیاسیة إلى 

جامعة األردنیة في الستینیات من القرن الماضي لكن الجامعة األردنیة بعد بضع سنوات من إنشاء ال
تأسیسھا لم تستوعب رغبة األردنیین في العلم والحصول على شھادة جامعیة علیا، فاستمر اآلباء 

من یرسلون أبنائھم إلى الخارج من اجل العلم وھذه الرغبة في العلم جعلت اآلباء یبیعون أراضیھم 
اجل تعلیم أبنائھم فتولدت رغبة لدى صناع القرار السیاسي، بعد البحث والدراسة انھ البد من إنشاء 
جامعة أخرى شقیقة للجامعة األردنیة، لما كانت محافظة اربد تضم محافظات الشمال عجلون وجرش 

 .والمفرق استقر الرأي على إنشاء جامعة في اربد مركز شمال األردن

  15: الدستور ص
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، وجھ المغفور لھ الملك حسین رسالة إلى رئیس الوزراء بضرورة 1975ن عام وفي أول حزیرا
إنشاء جامعة ثانیة في األردن حیث وقع االختیار الملكي على مدینة اربد حاضرة الشمال الزاھر، 
وبعد صدور اإلرادة الملكیة السامیة بإنشاء الجامعة بدأ العمل بھمة ونشاط لتأمین الموارد المالیة 

إلرادة السیاسیة الواعیة في ذلك الوقت أن إنشاء جامعة ثانیة لھا مزایا عدیدة، بأنھ یحافظ أدركت ا
ً من خروجھا، من ناحیة اجتماعیة أن كثیرا من الذین  على العملة الصعبة وتبقى داخل البلد بدال
درسوا في الخارج عادوا بزوجات أجنبیات، وبعضھم استقر مع زوجتھ خارج البالد ولم یعطي 

ً تنوع في ا ألردن شیئا من علمھ، والبعض عاد بزوجة ومشكلة ولم یعد بشھادة، وحدث أیضا
الشھادات الجامعیة بسبب تعدد الدول التي ذھب إلیھا طالبنا، وبعضھم جاء بأفكار وأخالق غربیة 

ً سلبي في الحیاة العامة  .عجیبة ال تتناسب مع قیم وأخالق المجتمعات العربیة، وكان لھؤالء دورا
ً على ارض اربد مكان المستنبت التي أراد البعض بیعھ قطع  ً شامخا وأصبحت جامعة الیرموك واقعا
أراضي صغیرة، صارت جامعة الیرموك كما یظھر في كتاب تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا أبنیة 
وإدارات ومالعب، وكادر من األكادیمیین الذین یشار لھم بالبنان، وفي خالل بضعة سنوات من 

 .تأسیس الجامعة، دب في اربد وجوارھا حیاة اقتصادیة ونشاط اجتماعي وثقافي كبیر
أیھا األخوة القائمون : في كلمة االفتتاح التي ألقاھا المغفور لھ جاللة الملك الحسین طیب هللا ثراه قال

لجنة على جامعة الیرموك من دواعي السرور والغبطة أننا الیوم في جامعة الیرموك نبارك جھد ال
الملكیة الخاصة بالجامعة التي بذلت ما في وسعھا إلنشاء الجامعة، ألن من أصعب المھام إنشاء 
الجامعات وأكد المغفور لھ أن الجامعة لیست فوق المجتمع وال خارجھ، بل ھي من صلبھ ومن 

ً وتطبی ً أن العلم نظر وتطبیق كما أن التكنولوجیا نظرا  .قصمیمھ، تلبیة لحاجتھ، وأكد أیضا
ویذكر الدكتور كامل العجلوني، في كتابھ الوثیقة أن الرواد األوائل في الجامعة، كانوا یواصلون 
ً إلیجاد كادر  ً مستمرا ً مما جعل الحیاة تتحرك في الجامعة، وكان البحث دائما العمل لیالً ونھارا

ین، للنھوض أكادیمي على قدر كبیر من العلم والمعرفة، لتخریج أفواج من الجامعیین المؤھل
 .بالمجتمع األردني خاصة والمجتمع العربي عامة

ولما كثرت الكلیات أقدمت إدارة الجامعة على إقامة عالقات أكادیمیة وعلمیة على نطاق واسع مع 
بعض الجامعات والمراكز العلمیة خارج المملكة، وأصبح للجامعة سمعة علمیة راقیة تنافس كبرى 

 .الجامعات في العالم العربي
ً انھ من الصعب أن تؤسس جامعة فیھا عدد من الكلیات العلمیة المختلفة، ومن الصعب أن تبحث  حقا
عن عقول جامعیة قادرة على تغذیة عقول الطالب بالعلم والمعرفة، وقادرة على تھذیب السلوك وبناء 

ً، یھیئ لمؤسسة الجامعة تقدیم ما  ً ومالیا ً إداریا تحتاجھ من مختلف العقول، ومن الصعب أن تجد كادرا
 .النشاطات والخدمات ولكن من السھل أن تخرب ذلك بلحظة عابرة، وتسيء لسمعة عطرة

  .للمقال تتمة عن أحداث جامعة الیرموك المأساویة*
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 اعالنات

  22: الغد ص – 19: ص الرأي
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  10: الدستور ص -10الرأي ص 
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  10: الغد ص -27: الدستور ص -13: الرأ ي ص
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  ان ھناك قرارا سیتخذ لمراجعة سیاسات ھیئات مستقلة » عین الرأي«علمت
  .دمج بعضھا باخرى لوقف الھدر المالي حكومیة قد تفضي الى

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  أحد الصحفیین المختص بالتحقیقات االستقصائیة تراجع عن نشر تحقیق حول
الممارسات غیر القانونیة لمؤسسات المجتمع المدني بعد أن ھدده صاحب المؤسسة 

السؤال لماذا ھذا الموقف من صاحب المؤسسة ؟ . التي یعمل بھا بطرده وقطع رزقھ
اك شيء حتى یخاف من النشر ؟، ولماذا ھذا الضعف من الصحفي الذي وھل ھن

  !!تراجع عن موقفھ؟؟
  أن المنحة الخلیجیة لألردن سیعلن عنھا أثناء » الدستور«أفاد مصدر سیاسي رفیع لـ

الزیارة التي سیقوم بھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز للمملكة 
  .في الفترة القادمة 

 انھ ال یوجد نیھ لدى وزارة الصناعة « صنارة الدستور « لغ مصدر مطلع أب
والتجارة والتموین حالیا إللغاء قرار وقف ترخیص مخابز جدیدة وذلك للحد من 

  .االستخدامات غیر المشروعة للطحین المدعوم
  كشفت مصادر ھیئة تنظیم قطاع النقل البري عن برنامج فعال بالتشارك مع البنك

االردني للدفع االلكتروني على حافالت النقل العام بحیث تكون جمیع  المركزي
   . مشمولة بھ 2017/  2/ 1الحافالت حتى تاریخ 

  ألف متقاعد مبكر من بین ) 89(الى ان ھناك « الضمان االجتماعي « تشیر ارقام
ً إلى إجمالي أعداد المتقاعد) 193( ین ألف متقاعٍد، حیث تبلغ نسبة المتقاعدین مبكرا
، كما أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدین من مختلف %) 46(

ً، بینما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر ) 52(أنواع الرواتب التقاعدیة بلغ  عاما
ً ) 49(» عند تقاعدھم«    .عاما

  بدأت حمالت اغاثیة على مستوى المملكة نظمھا نشطاء من مختلف الجھات الرسمیة
شعبیة تجمع التبرعات لطالب مدرسة البربیطة جنوب محافظة الطفیلة وذویھم وال

تمثلت بالمدافئ والبطانیات والمواد الغذائیة والمالبس بكافة اشكالھا باالضافة الى 
تقدیم الرعایة الصحیة ومستلزماتھا ،وذلك بعد ان انتشرت صور عبر مواقع 

یرتدون مالبس واحذیة مھترئة  التواصل االجتماعي تظھر طالب مدرسة البربیطة
  . تعكس واقعھم المعیشي الصعب

  بدأت حمالت اغاثیة على مستوى المملكة نظمھا نشطاء من مختلف الجھات الرسمیة
والشعبیة تجمع التبرعات لطالب مدرسة البربیطة جنوب محافظة الطفیلة وذویھم 

اشكالھا باالضافة الى  تمثلت بالمدافئ والبطانیات والمواد الغذائیة والمالبس بكافة
تقدیم الرعایة الصحیة ومستلزماتھا ،وذلك بعد ان انتشرت صور عبر مواقع 
التواصل االجتماعي تظھر طالب مدرسة البربیطة یرتدون مالبس واحذیة مھترئة 

   . تعكس واقعھم المعیشي الصعب
 من  اعرب عدد من المواطنین ، من سكان الھاشمیة بمحافظة الزرقاء عن استیائھم

ضعف معالجة مشاكل الطرق في المنطقة ،حیث ان الطرق متھالكة ومنھا الطریق 
الواقع في إسكان الھاشمیة الحي الشرقي ، رغم تقدیم العدید من الشكاوى من قبل 

  .المواطنین للبلدیة لحل المشكلة 

  صنارة الدستور
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  حیث 2017یعقد مجلس النواب یوم غد جلستھ العادیة األولى خالل العام الحالي ،
من المقرر ان یناقش المجلس البند المرحل من الجلسة السابقة، والمتعلق بمذكرة 

" تقصیرا"طلب حجب الثقة عن وزیر الداخلیة سالمة حماد، على خلفیة ما اعتبر 
 . في معالجة احداث الكرك اإلرھابیة االخیرة

  

 ي حتى مساء أمس تم الحدیث بوسائل إعالمیة مختلفة عن مقتل ثالثة أردنیین ف
اعتداء اسطنبول اإلرھابي، لیتبین الحقا ان عدد الضحایا األردنیین فقط اثنان، حیث 

 .تبین ان القتیلة الثالثة ھي لفتاة كندیة ولیست أردنیة

  

  ،انتقلت إلى رحمة هللا تعالى ظھر أمس والدة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي
تم تشییع جثمان الفقیدة إلى وسی. في مستشفى عمان الجراحي إثر معاناة مع المرض

مثواھا األخیر بعد صالة ظھر الیوم في محافظة إربد، على أن تقبل التعازي في 
 .المدینة الریاضیة

  

  عثرت األجھزة األمنیة أمس على جثة خمسیني، كان تعرض للسقوط من فوق
المصدر . عمارة قید اإلنشاء في منطقة الجویدة بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني

ضح أن األجھزة األمنیة تحركت على الفور إلى الموقع وتم نقل الجثة إلى مركز او
 .الطب الشرعي للوقوف على مالبسات الحادثة

  

  ،تبنى مجلس أمانة عمان الكبرى مؤخرا مقترحا، تقدم بھ العضو عمار الداوود
بتشكیل لجنة من المجلس للبحث في كیفیة تقدیم الدعم والوقوف إلى جانب أسر 

  .ھداء، الذین قضوا في عملیة الكرك اإلرھابیة مؤخراالش

  

 ھبة الكاید : إعداد 

  زواریب الغـد
  


