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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
یشاركون في اطالق برنامج القادة المجتمعیین " االردنیة"طلبة 

  في جرش
٣  

تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري " األردنیة"
  وتطبیقاتھ بحر األسبوع القادمأخبار

٥  

 ٨  جمالیات المكان ودقة إجراء مراسم التخریج
 ١٢  قات التركیة والخلیج العربي الحدیثأطروحة دكتوراه حول العال

   شؤون جامعیة
 ١٣  بصمة أردنیة لشاب یطلق أول قمر صناعي بتقنیة اللیزر

القبول «إضافة مسمى السنة التحضیریة للتخصصات الطبیة لـ 
  »اإللكتروني

١٦ 

 ١٧  الى القضاء" تحیل ملفات فساد بمالیین الدنانیر " ھیئة النزاھة 
 ١٩  حث العلمي وراء سوء تصنیف الجامعات العربیةضعف الب: بدران

   مقاالت
الدكتور یحیى /بین المحلیة والعربیة والعالمیة.. اسحق الفرحان

  *فرحان 
٢٠ 

 ٢٢  الدكتور عطا الحجایا/!!یازریف الطول ... رئیس األردنیة 

 ٢٣  محمد شواقفة. د /“!رجال ماتوا من أجل صندوق  ٩٥“ 

 ٢٤  وفیات
  ٢٧- ٢٥  لصحفزوایا ا

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یشاركون في اطالق برنامج القادة المجتمعیین في جرش" االردنیة"طلبة 

طالب وطالبة من  ٥٠شارك 

الجامعة األردنیة من مختلف 

التخصصات في اطالق برنامج 

القادة المجتمعیین في محافظة 

جرش بالتعاون ما بین كلیة االعمال 

و مبادرة سفراء األعمال و 

  .عة االھلي القابضة في االمارات العربیة المتحدهمجمو

ویھدف البرنامج الذي استمر ثالثة أیام إلى تنمیة قدرات الشباب واعدادھم كقادة فاعلین في مجتمعھم، 

  .وتمكینھم من خلق المبادرات االبداعیة لالسھام في تنمیة المجتمع وخلق فرص العمل

تنمویا لخدمة محافظة جرش في العدید من القطاعات مشروعا  ٤٠واستطاع المشاركون إلى إرساء 

  .أبرزھا تمكین المراة والطفل والزراعة والتعلیم، وسیحصل الفریق الفائز على جائزة مالیة

إن ایالء الشباب األھمیة التي : وقال محافظ جرش مأمون اللوزي لدى رعایتھ اطالق البرنامج 

ائیا منطلقین بذلك من توجیھات جاللة الملك عبدهللا یستحقھا یجب ان یكون منظما وھادفا ولیس عشو

  .الثاني لكافة المؤسسات الرامیة إلى تمكین الشباب وتدریبھم وتأھیلھم لیسھموا في منعة الوطن

منسقة البرنامج الزعبي مساعد عمید كلیة االعمال الدكتورة جمانھ الزعبي أكدت أھمیة مشاركة طلبة 

المشاكل والتحدیات التي یواجھھا المجتمع المحلي األردني عامة وجرش الجامعة األردنیة لتعریفھم  ب

بشكل خاص، وتحفیزھم للمشاركة في إیجاد الحلول والفرص عن طریق تقدیم مبادرات شبابیة مبدعة 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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تسھم  في تحسین وتطویر المجتمع في مختلف القطاعات خصوصا قطاعات المراة والطفل والبیئة 

العمل التطوعي لدى الطلبة بطریقة تسھم في تطویر العملیة التعلیمیة عن  وغیرھا، إضافة إلى مأسسة

  .طریق تطبیق التعلم الحدیث

  

تأتي في إطار اھتمام الجامعة الكبیر في تحقیق رؤى " األردنیة"ولفتت الزعبي إلى أن مشاركة طلبة 

في خلق مشاریع  جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم في توفیر فرص تعلم وتأھیل أفضل للشباب

   .تساعدھم على االستعداد للمستقبل الواعد وتعظیم سبل اإلنجاز والنجاح

من جانبھا اكدت رئسیة قسم المسؤولیة المجتمعیة في مجموعة االھلي القابضة في االمارات العربیة 

لیة المتحدة لینا الحوراني اھمیة تظافر جھود القطاعین العام والخاص مشیرة إلى أن قسم المسؤو

المجتمعیة في المجموعة یعمل بجھود مكثفة تھدف إلى ایجاد تنمیة فاعلة بین صفوف الشباب من 

خالل توجیھ وتسخیر وتأھیل الطاقات الشبابیة الھائلة وتوجیھھا نحو خلق الفرص وتجاوز التحدیات 

  .وقیاديوالمشاكل التي تواجھھم من خالل طرح الحلول الممكنة وتمكینھم لیكون لھم دور ریادي 
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  وألول مرة في دولة عربیة ٢٠٠٩المؤتمر العلمي األضخم منذ عام 

  أخبار تستضیف المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري وتطبیقاتھ بحر األسبوع القادم" األردنیة"

ألول مرة في دولة عربیة، یُعقد في  –ھبة الكاید 

الجامعة األردنیة صباح یوم االثنین المقبل 

" ي للتفاضل الكسري وتطبیقاتھالمؤتمر العالم"

برعایة سمو األمیرة سمیة بنت الحسن 

دولة حول العالم یعرض  ٧٠وبمشاركة أكثر من 

المشاركون فیھ آخر التطبیقات واألبحاث في 

  .مجال التفاضل والتكامل الكسري

  : ویدرك الناظر إلى تفاصیل المؤتمر على موقعھ

  http://conferences.ju.edu.jo/en/icfda2018/Home.aspx  أھمیتھ العالمیة بالنخب

المتمیزة من العلماء والباحثین من مختلف أنحاء العالم مّمن أبدوا حرصھم الشدید على المشاركة فیھ 

من جھة، وبتعدد أوراقھ البحثیة المطروحة في كثیر من المجاالت والعلوم والتطبیقات من جھة 

ذا العام في األردن من حیث المحاور والموضوعات أخرى؛ سیما وأنھ المؤتمر العلمي األضخم لھ

  .التي یطرحھا وأعداد العلماء المشاركین والمتحدثین الرئیسیین فیھ

رئیس المؤتمر عمید البحث العلمي في الجامعة الدكتور شاھر المومني تحدث في تصریح صحفي 

جاریا على تنفیذھا، مؤكدا عن أبرز التحضیرات لفعالیات المؤتمر التي تم إعدادھا وال یزال العمل 

أن انعقاد المؤتمر في األردن وفي الجامعة األردنیة فرصة إلظھار الصورة الحقیقیة لألردن ومدى 

وخبرتھا الواسعة والطویلة في إقامة مؤتمرات على " األردنیة"اإلمكانیات البحثیة التي تمتلكھا 

  .مستویات دولیة وعالمیة

 أخبار األردنیة
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الذي ستنطلق أعمالھ صباح یوم السادس عشر من تموز الحالي في وقال المومني إن أھمیة المؤتمر 

فندق الماریوت تكمن في أن انعقاده في األردن جاء بعد تحدیات كبیرة روعي فیھا جھود العلماء 

ورقة بحثیة یقدمھا نخبة من العلماء  ٢٠٠والباحثین األردنیین، مضیفا أنھ سیناقش أكثر من 

  .ة عالمیةدول ٧٠والمتخصصین من أكثر من 

جنسیة ویستمر ثالثة أیام یشمل  ١٨متحدثا رئیسیا من  ٢٥ولفت المومني إلى أن المؤتمر الذي یضم 

جملة من المحاور المتعلقة بمجاالت الریاضیات والبیولوجیا والكیمیاء والطب والمیكانیكا والكھرباء 

ات والھندسة،  وغیرھا من واالقتصاد والمال والفیزیاء وعلوم األرض والعلوم الحیاتیة والروبوت

  .العلوم والنظم التي باتت تطبیقات التفاضل الكسري جزءا ال یتجزأ من حساباتھا

ویھدف المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات في مجال التفاضل والتكامل الكسري مما یسھم في 

ة إلى تنشیط تشجیع الباحثین على ایجاد مواضیع مھمة للبحث عنھا وكشف الحلول المناسبة لھا، إضاف

  .البحث العلمي في األردن ودفع حركتھ في الجامعات األردنیة

فرصة للباحثین األردنیین لاللتقاء بالخبراء وأصحاب  - كما أفاد المومني  - ویشكل المؤتمر

االختصاص القادمین من الخارج، كما یكتسب المؤتمر قیمة علمیة كبیرة نظرا لالھتمام بنشر أوراق 

مجالت علمیة عالمیة محكمة من الفئة األولى، وسیتم نشر كتاب خاص بأعمال  ٤في باحثیھ المختارة 

، فضال عن أن وقائع المؤتمر ستنشر في دار النشر )سبرینغر(المؤتمر في دار النشر العالمیة 

  ).إل سیفییر(العالمیة 

كلمة رئیسیة سیزور األردن لیلقي " آران فرناندیز"وكشف المومني أن الطالب البریطاني المعجزة 

في المؤتمر، منوھا بأنھ تمیز بالعدید من األمور رغم تلقیھ تعلیمھ في المنزل ولیس في المدرسة، 

ویعتبر أصغر طالب في تاریخ بریطانیا ونجح بامتیاز في اجتیاز شھادة الثانویة العامة البریطانیة، 
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 ١٧٧٣یدج منذ عام حیث كان عمره خمس سنوات فقط، وھو أصغر طالب ینضم إلى جامعة كامبر

  .وھو في الرابعة عشرة من عمره فقط وقد اختار دراسة علم الریاضیات

وعلى ھامش المؤتمر سیتم منح سبع جوائز عالمیة للباحثین في ھذا المجال منھا جائزتان لطلبة 

رین الذي وافتھ المنیة في تش" رودلف قرنفلو"الدراسات العلیا وجائزة باسم العالم األلماني المشھور 

األول من العام الماضي، وقد خصصت اللجنة التحضیریة للمؤتمر جلسة من جلسات المؤتمر باسمھ 

  .إضافة إلى تلك الجائزة تكریما لھ

في مؤسسة عبد الحمید " آران فرناندیز"ویندرج ضمن جدول أعمال المؤتمر كذلك استضافة للطالب 

ة، وكیف استطاع أن یحقق العدید من شومان للحدیث حول حیاتھ الشخصیة ومسیرتھ األكادیمی

األرقام القیاسیة في ذلك، إلى جانب یوم ترفیھي للضیوف عقب اختتام فعالیات المؤتمر إلى مدینة 

  .البترا األثریة بدعم من ھیئة تنشیط السیاحة

وفي جانب من الحدیث عن الجھات الداعمة للمؤتمر، قّدم المومني شكره للجامعة األردنیة وصندوق 

البحث العلمي والجامعة األلمانیة األردنیة ومؤسسة كالرفیت وشركة أورنج وجامعة البترا  دعم

والشركة األردنیة لألدویة ومؤسسة عبد الحمید شومان ومدارس النظم الحدیثة وأكادیمیة العالم 

 اإلسالمي للعلوم وھیئة تنشیط السیاحة وغیرھم من المھتمین بالمؤتمر ممن یصلون الجھد بالجھد

  .وقوفا على حیثیات نجاحھ
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  جمالیات المكان ودقة إجراء مراسم التخریج

یشكل میدان احتفاالت الجامعة  -محمد المبیضین  

األردنیة بتخریج أفواج من طلبتھا سنویا، إحدى 

المحطات المضیئة من حیث جمالیات المكان ودقة 

  .إجراء مراسم التخریج في أبھى صورھا

خریج الفوج األول عام مؤسسات الجامعة منذ ت

وحتى تخریج الفوج الثالث والخمسین العام  ١٩٦٦

الحالي، أرست تقالید اصبحت منھجا ینتھجھ العاملون،  في طلیعتھا ایالء ضیوف الجامعة من أھالي 

الخریجین وذویھم وأصدقائھم أقصى درجات العنایة والرعایة الفائقة المبنیة على االحترام وتوفیر 

األمان لتمكینھم من االحتفاء واالستمتاع في أجواء من البھجة بلحظة تخرج أبنائھم بعد سبل الراحة و

  .طول انتظار

رئیس اللجنة العلیا الحتفاالت التخریج الدكتور خالد عطیات إن / یقول عمید شؤون الطلبة 

ج التي تضع التحضیرات إلقامة احتفاالت التخرج، تبدأ عادة قبل أشھر بتشكیل اللجنة العلیا للتخری

  .نصب أعینھا تمكین أھالي الخریجین من متابعة االحتفاالت بفرح وسرور

ألف مدعو على مدار ثمانیة أیام، معربا عن عن تقدیره ) ٥٠(ویضیف أن الجامعة تستقبل قرابة 

وامتنانھ لكوادر الجامعة كافة على جھودھا المخلصة النجاح احتفاالت التخرج، مؤكدا ان مؤسسات 

المختلفة تعمل بروح الفریق الواحد الظھار ھذا الصرح العلمي الرائد أمام ضیوفھا من داخل  الجامعة

  .األردن وخارجھ بأجمل صوره

وتشرف عمادة شؤون الطلبة بكافة دوائرھا واقسامھا على حفل التخریج بصفتھا المعني بشكل مباشر 

  .في تنظیم الحفل، وضمان حسن سیره

 أخبار األردنیة
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مساندة توفیر الكوادر العاملة على تجھیز ستاد الجامعة، توفیر نباتات الزینة وتتولى دائرة الخدمات ال

وتوزیعھا على مداخل االستاد أو  في موقع االحتفال الرئیسي بشكل الفت من نواحي التنسیق 

والتوزیع فضال عن رفع األعالم األردنیة واعالم كلیات الجامعة واالشراف الیومي على نظافة 

االتصاالت وخطوط الھاتف، وسیارات المرافقة لكبار الزوار، وتأمین نقل الموظفین، المكان، وتوفیر 

  .واآللیات الالزمة لتجھیزات الحفل

وینشط منتسبو دائرة األمن الجامعي في توفیر األجواء اآلمنة لضیوف الجامعة وإرشادھم في 

وتسھم . بات الجامعةوتسھیل دخولھم وخروجھم من بوا، اصطفاف سیاراتھم في المواقف المخصصة

شعبة السالمة العامة في ضمان اتخاذ اجراءات السالمة الالزمة، كما تعمل بشكل رئیسي على ایقاد 

  .شعلة التخریج الرمز األھم في الحفل

فیما تتولى دائرة اللوازم توفیر مستلزمات االحتفاالت من مقاعد وأعالم ویافطات ترحیبیة، في حین 

   .ور كبیر في أعمال الصیانة من دھان جدران  وإعداد منصة التخریجان دائرة الصیانة لھا د

أما وحدة القبول والتسجیل فتتولى اعداد قوائم الخریجین وإصدار الشھادات ووضعھا في حافظة أنیقة 

  .تتناسب مع قیمتھا العالیة وقداستھا

عاملین في الحفل، وتقدیم في األثناء ینھمك موظفو المطعم بتوفیر الوجبات الغذائیة مجانا لكافة ال

  .الضیافة في مقصورة االستاد لكبار الزوار

الكتاب السنوي حكایة أخرى، فیقع عاتق تصمیمھ واخراجھ وطباعتھ على مطبعة الجامعة التي لم تأل 

جھدا إلخراجھ بشكل یلیق بأم الجامعات توثق فیھ عاما من االنجاز والعطاء، كما تعمل على طباعة 

  .لحفلبطاقة الدعوة ل
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مركز تكنولوجیا المعلومات الذي یتولى الدعم الفني والتقني بدء من تصمیم البرامج مرورا باعداد 

  .شبكة معقدة الجھزة الصوت وتمدیدات االنترنت وصوال إلى البث المباشر لوقائع الحفل

لمراسم تنظیم وأخیرا لیس آخرا، دائرة اإلعالم والعالقات العامة وجھ الجامعة المشرق، یتولى طاقم ا

   .حضور واستقبال كبار الزوار والضیوف وتأمین وصولھم إلى مقصورة الحفل

، واجراء FM ٩٤.٩بینما تأخذ إذاعة الجامعة على عاتقھا بث الحفل عبر أثیرھا على الموجة 

  .المقابالت والتقاریر اإلذاعیة عن الحفل وزواره

التخریج بثا حیا ومباشرا على قناة الجامعة على  فیما تعمل شعبة اإلعالم على نقل وقائع جمیع حفالت

و الفیس بوك بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومركز تكنولوجیا  (ujnewsvideo) الیوتیوب

المعلومات، ونشر صور الحفل ومقاطع الفیدیو عقب كل حفل مباشرة على صفحة التخریج على 

. لى صفحات التواصل االجتماعي التابعة لھاموقع الجامعة  الرئیسي وعلى موقع أخبار األردنیة وع

  .إضافة إلى نشر حزمة من التقاریر االخباریة حول الحفل وأجوائھ

ومن خارج الجامعة فان ھناك مؤسسات وطنیة كبرى تسھم في انجاح احتفاالت الجامعة ومنھا 

ؤھلین  یومیا في المدیریة العامة للدفاع المدني التي توفر سیارة اسعاف مع طاقم من المسعفین الم

موقع االحتفال بالتعاون مع الدائرة الصحیة في الجامعة لمواجھة أي حالة مرضیة طارئة قد تقع بین 

   جمھور الحاضرین لالحتفاالت

وتسھم إدارة السیر المركزیة التابعة لمدیریة االمن العام  بتنظیم حركة مرور المركبات في المناطق 

شھد حركة غیر اعتیادیة لتدفق وصول المواطنین للجامعة من جمیع المحیطة بالحرم الجامعي التي ت
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انحاء المملكة وتسھل االدارة ایضا على ضیوف الجامعة عملیات اصطفاف سیاراتھم بانتظام 

  .لحمایتھا من الحوادت المروریة

ة كما تعمل امانة عمان خصوصا منطقة الجبیھة ومتصرفیة لواء الجامعة على توفیر العنایة الشامل

لمحیط الجامعة، وتوفیر كافة اشكال وسبل الدعم واالسناد للجامعة لتمكنیھا من القیام بحمل أعباء 

  .الحفل إلضھاره بأبھى صوره
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  أطروحة دكتوراه حول العالقات التركیة والخلیج العربي الحدیث

ذلك في دراسة یقدم الطالب الزرقاوي إیھاب محمد زاھر في الجامعة األردنیة أطروحتھ للدكتوراه و
  .تاریخیة لمنطقة الخلیج العربي الحدیث وذلك خالل منتصف القرن العشرین

  

مع ) التركیة(أن أطروحة الدكتوراه تمتاز برصدھا للعالقات العثمانیة " الدستور"وبین زاھر لـ 
فة إمارات الخلیج العربي في السعودیة وقطر والكویت في المنطقة الشرقیة للجزیرة العربیة وفي كا

  .المناحي

  

، وتوقع زاھر أن تساھم  في إثراء الساسة والقراء حول تاریخ المنطقة في حقبة تاریخیة ممیزة
  .وتساعد أیضا على فھم الظروف المعاصرة التي تمر بھا منطقة الخلیج العربي

  

نذ وتعالج ھذه الدراسة الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة في شرقي الجزیرة م
  .م١٩١٨م على المنطقة وحتى نھایة الحرب العالمیة األولى ١٨٧١سیطرة العثمانیین عام 

  

وترصد ، حیث جرت تغیرات بنیویة كبیرة على الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلداریة 
العام وحتى  ١٨٧١وأثر النفوذ العثماني والبریطاني في المنطقة من ، الصراع الدولي على المنطقة

.وموقف إمارات الخلیج العربي منھا، ، والمتغیرات االجتماعیة والسیاسیة ١٩١٨

 الدستور الكتروني
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  وصنعت جھازا یضاعف سرعة االتصال ویحسن جودة األقمار" ناسا"تدربت في : الحسیني

  بصمة أردنیة لشاب یطلق أول قمر صناعي بتقنیة اللیزر
  

 
ع بصمة أردنیة في عالم الفضاء من خالل تمكن الشاب األردني، عبد المحسن الحسیني، من وض

، قام من خاللھ بتصمیم وبناء أقمار صناعیة مزودة بتقنیة اللیزر analytical spaceمشروعھ 
  .تھدف إلى تحسین جودة األقمار األخرى باألرض والمستخدمة في المناطق النائیة

ات في وكالة الفضاء األمیركیة سنو ٦عمل الحسیني الذي یقطن في كامبردج بالوالیات المتحدة، لمدة 
، تلقى من خاللھا التدریب بھذا المجال، ذلك أھلھ إلنشاء شركة ناشئة مع مجموعة من الشباب "ناسا"

واستطاع الحسیني، من خالل مشروعھ، أن یقوم بتوصیل كم ھائل من . المختصین بھذا المجال
متعلقة بالمحاصیل الزراعیة، الموارد المعلومات بواسطة األقمار الصناعیة لمراقبة األرض كتلك ال

  .المائیة والمعدنیة، فضال عن أھمیتھا بمجاالت عدیدة
، أكد أن الھدف من ھذا المشروع ھو تعدیل التقنیة الحالیة "الغد"الحسیني، وفي مقابلة خاصة مع 

كیر في صنع التي تعتمد على الرادیو وھي قدیمة، بطیئة ومكلفة في الوقت ذاتھ، األمر الذي دفعھ للتف
مرات وزیادة مدة اتصال  ١٠جھاز على شكل صندوق األحذیة یزید من سرعة االتصال أكثر من 

  .مرات وتقلیص التكلفة إلى أقل من النصف ٣األرض أكثر من 
اھتمام الحسیني بدراسة الریاضیات والفیزیاء منذ صغره، دفعھ لدراسة الھندسة المیكانیكیة، وكان 

  .منذ دخولھ الجامعة؛ حیث كان جزء من أبحاثھ الجامعیة لھ تطبیقات في الفضاءاالنضمام لناسا حلما 
، عندھا "حصولي على تدریب في ناسا كان بدایة لتحقیق حلمي وزاد من حماسي في العمل"یقول 

  .اكتشف میولھ للمعرفة أكثر في مجال الفضاء، وقرر العمل في ذلك المجال
في بوسطن، قام بمجموعة من األبحاث " mitt"ة في جامعة بعد أن أنھى الحسیني دراستھ الجامعی

في مجال الفضاء مدعومة من ناسا؛ حیث عمل على تطویر معدات التلیسكوب المستخدمة لمراقبة 
  .الفضاء من الخارج، إلى أن حصل بعدھا على وظیفة في مركز ناسا

ى عدد من المشاریع كان عمل الحسیني في مركز مھتم باألقمار الصناعیة الصغیرة في ناسا، وعل
  .بینھا تجارب فیزیاء، كما عمل في مجال المالحة الجویة وعلى مشاریع أخرى في ناسا لمدة سنتین

عملي في مجال الفضاء خالل السنوات العشر جعلني أدرك التغییر الكبیر الذي طرأ على ھذا "یقول 
اعیة بدأ یصغر حجمھا وسعر ؛ حیث تغیر العمل في مجال الفضاء كثیرا واألقمار الصن"العالم

  .اإلطالق أصبح أقل تكلفة، األمر الذي ساعد على ظھور العدید من الشركات الناشئة في ھذا المجال
رغبة الحسیني بأن تكون لدیھ فرصة الریادة في الفضاء، جعلتھ یفكر في أن یكون لدیھ مشروعھ 

ح حجمھا مع الوقت صغیرا وأقل الخاص من خالل استخدام تكنولوجیا االتصال باللیزر التي أصب
تكلفة ویمكن وضعھا على قمر صناعي صغیر، خصوصا بعد اطالعھ الكبیر في ھذا المجال 

  .وحصولھ على ماجستیر ثان من جامعة ھارفرد
عمل الحسیني في ناسا لمدة ست سنوات، ومنحھ ذلك فرصة التفكیر واإلبداع في مجال األقمار 

صال كانت أكبر عائق أمام الشركات، إال أن استخدام الحسیني تقنیة الصناعیة الصغیرة، فمشكلة االت

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الغد الكتروني
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االتصال عبر اللیزر في مشرعھ جعلھ أكثر سھولة وسرعة وال یحتاج إلى طاقة كبیرة؛ حیث تكون 
  .شبكة االتصاالت في الفضاء في المدار األرضي المنخفض

وھي تكلفة عالیة، األمر الذي  بدأ الحسیني مشروعھ بقمر صناعي واحد صغیر بكلفة ملیون دوالر،
دفعھ للبحث عن تمویل لیتمكن من إطالقھ؛ حیث حصل حینھا على تمویل من مجموعة من رجال 

  .أعمال عرب وأجانب
، حتى یبدأ بعدھا بالبحث عن "كان البد من البحث عن تمویل إلطالق القمر وإثبات الفكرة"یقول 

  .تمویل أكبر لتوسیع المشروع وبناء شبكة كاملة
ویستعد الحسیني، خالل األشھر المقبلة، لعمل تجارب عدة حتى یتمكن من تطبیق الفكرة، السیما وأن 
مشروعھ یخدم تطبیقات كثیرة بالزراعة، مثل مراقبة المحاصیل الزراعیة، خصوصا تلك التي تحتاج 

مالیة، ومعرفة إلى مراقبة دوریة، إضافة الى الموارد المائیة واستخداماتھا، وفي مجال األسواق ال
  .مخزون النفط في اآلبار وتسربھ وكذلك في التجارة

، بحسب الحسیني، بجمع ھذه المعلومات من "analytical space"وتكمن الفائدة من مشروع 
الفضاء وإنزالھا إلى األرض بتكلفة منخفضة وزمن أقل؛ حیث توفر الوقت والجھد والمال على 

  .تم نقلھا من األرض إلى الفضاء ومن ثم العودة لألرضالجھات المھتمة بھذه المعلومات، فی
ویتم نقل القمر الصناعي الصغیر، وفق الحسیني، بعد أسبوع من إطالقھ عبر المحطة الفضائیة؛ 

واآلن یستعد النطالقة القمر الصناعي الثاني في شھر . حیث یقوم رواد الفضاء بنقلھ خالل أسبوع
  .ممن ھذا العا) نوفمبر(تشرین الثاني 

الحصول على دعم وتمویل لھذا المشروع من أكبر التحدیات التي واجھت الحسیني، الفتا إلى أن ھذا 
النوع من االستثمارات یتطلب تمویال مكلفا جدا، لذلك فقد توجھ لصندوق االستثمار في جامعة 

"mitt "لدعم شركات التكنولوجیا الصعبة.  
ألثر الكبیر في مجال الفضاء، األمر الذي یعني أن إن نجاح المشروع سیكون لھ ا"ویقول الحسیني 

 ٧٠تكلفة الحصول على المعلومات من الشركات التي تقوم بجمعھا من الفضاء والصور ستقل بنسبة 
أن تقنیة االستشعار عن بعد تھم الشركات والحكومات، "ویضیف ". مع زیادة في حجم المعلومات% 

لحكومیة قلال من اإلقبال علیھا، إال أن ھذا ال ینفي وجودھا، إال أن الروتین والتباطؤ في الحوارات ا
مثل الكسمبورغ وھي من الدول التي تھتم بالفضاء، ودولة اإلمارات العربیة من خالل مركز محمد 

  ".بن راشد آل مكتوم الذي یحتوي على الكثیر من األقمار الصناعیة المراقبة لألرض
احل المشروع، یقل التحدي ونجاح القمر في الفحص ویؤكد الحسیني أنھ في كل مرحلة من مر

المبدئي سیفصح عن القدرة العالیة في بناء أقمار صناعیة كافیة والحصول على التمویل الكافي لبناء 
  .األقمار الصناعیة

نجاح مشروع الحسیني أحدث تطورا كبیرا على شركتھ لیحولھا من شركة ناشئة تعمل بثالثة 
خالل سنتین، فضال عن حصولھم على تمویل من أھم صنادیق أشخاص إلى عشرین شخصا 

  .االستثمار في العالم
من االنتباه إلى اھتمام الحكومة األمیركیة وناسا في  ٢٠١٣ومن جھة أخرى، تمكن الحسیني في العام 

بناء شراكات مع دول مختلفة في مجال الفضاء، وكان المعروف عن األردن مستوى التعلیم المتقدم، 
  .عن تمیز المھندسین األردنیین عن غیرھمفضال 

وفي الوقت ذاتھ، كان ولي العھد األردني، األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، یدعم مبادرات شبابیة، 
األمر الذي شجع الحسیني على التواصل مع سموه، الذي بادر بدوره الستقبال وفد ناسا باألردن 

؛ حیث تم إرسال ٢٠١٤ب طالب أردنیین في ناسا في العام وكانت نتیجة مباحثاتھ توقیع معاھدة لتدری
ویلفت الحسیني إلى . أربعة طالب تم ترشیح أسمائھم من عمداء كلیات الھندسة في الجامعات األردنیة

اإلعجاب الكبیر الذي أبدتھ ناسا تجاه الطلبة األردنیین؛ حیث حصل أحد الطلبة على وظیفة دائمة 
  .معھم
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ویردف أن تمیز عدد كبیر من الطالب األردنیین في مجال الفضاء كان لھ دور كبیر في إنشاء 
وتصمیم أول قمر صناعي أردني، الفتا إلى أن التجربة العملیة والخبرات الكبیرة التي یكتسبھا الطلبة 

ھم من تأسیس خالل ھذا التدریب تمكنھم من إیجاد وظائف في األردن، وتفتح أمامھم آفاقا جدیدة تمكن
  .شركات تمنح وظائف لغیرھم

ویتوجھ الحسیني للشباب بضرورة اإلیمان بأنفسھم وأن ال یحدوا من طموحاتھم أو یقللوا من قیمة 
أنفسھم، مؤكدا أن الفرصة الوحیدة أمام الشاب األردني ھي ریادة األعمال ألن حجم المسؤولیات 

جامعیین، مبینا أن الشركات الناشئة ھي أفضل أصبح ثقیال في ظل وجود نسبة بطالة عالیة من ال
  .وسیلة لخلق وظائف جدیدة
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  »القبول اإللكتروني«إضافة مسمى السنة التحضیریة للتخصصات الطبیة لـ 

  
  

أعلنت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني خولة عوض ان موقع الوحدة  -أمان السائح
نویة العامة بدایة الشھر المقبل ، بعد ان تتسلم الوحدة سیكون جاھزا بالكامل امام طلبة الثا

التخصصات واألرقام النھائیة للمقبولین من كافة الجامعات الرسمیة ، ومرورھا بھیئة االعتماد 
  .ومجلس التعلیم العالي 

ان شكل الوحدة لن یتغیر وكافة التفاصیل المتعلقة » الدستور»وقالت عوض في تصریحات خاصة لـ
ات وطریقة التعبئة والنشرات التوضیحیة معدة وجاھزة للجمیع وتیسر على الطلبة عملیة باالرشاد

القیام بتعبئة الطلب ومعرفة التخصص األنسب ، مؤكدة ان التغییر الوحید متعلق بإضافة مسمى السنة 
ب التحضیریة في الجامعة األردنیة والعلوم والتكنولوجیا لتخصصي الطب واالسنان ، ویتمكن الطال

  % .٨٥الراغب بالتقدم لما سیطلق علیھ السنة التحضیریة مع االلتزام بالحد األدنى وھو 
واعتبرت عوض ان الوحدة ستوزع الطلبة حسب تنافسھم ومعدالتھم على السنة التحضیریة للطب 
واالسنان معا وسیتم عبر تعلیمات لكل جامعة على حدا اجراء ترتیبات السنة التحضیریة وفرز الطلبة 
بعد خضوعھم المتحان بعد انتھاء السنة وفرزھم على الطب واالسنان وما تبقى وفقا لالعداد المقبولة 

  .من ھیئة االعتماد سیوزعون على التخصصات األخرى بناء على رغباتھم 
وأكدت عوض ان الموقع معد ومجھز بكافة اإلجراءات الفنیة والعملیة التي تؤھل الطلبة للدخول 

ویسر وتعبئة الطلب دون أخطاء بسبب ادماج الموقع بكل األمور التوضیحیة  باریحیة وسھولة
الخاصة بالرد على أي تساؤل خاص بالطالب وولي امره ، مؤكدة ان كافة اإلجراءات التي طورھا 

  .الموقع قللت من نسبة الخطأ بتعبئة الطلب وسھلت األمور بشكل ملموس على الطالب 

  ٧-١:الدستور ص
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   الى القضاء "فساد بمالیین الدنانیر تحیل ملفات " ھیئة النزاھة 
  

قرر مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد وضع اشارة الحجز التحفظي على اراضي احدى الجامعات 
الى احدى شركات التطویر التقني والمعلوماتي باتفاقیة  ٢٠٠١االردنیة التي تم التنازل عنھا عام 

ملیون دینار  ٥٠راضیھا قدرت قیمتھا انذاك بمبلغ تتضمن تنازل الجامعة عن اربعة االف دونم من ا
   .مقابل ثالثة مالیین دوالر تستوفى على ثالثة دفعات

  
وبعد ان تبین الدارة الجامعة عدم سالمة النوایا لھذه الشركة عملت على وقف التنازل عن ثالثة االف 

ً بالنسبة لاللف دونم االولى دونم من المساحة المذكورة مع االشارة الى ان ھذا االجراء لم یكن ممكن ا
ً وبصورة رسمیة لصالح الشركة االمر الذي اضعف الموقف القانوني  التي كانت قد سجلت سابقا
ً في تنفیذ  للجامعة وافقدھا قدرتھا في المحافظة على باقي االرض خاصة بعد ان باشرت الشركة فعلیا

   ).دونما ١٥٢(بیوعات متعددة من ھذه االرض بلغت في مجموعھا 
  

ویھدف قرار مجلس الھیئة بھذا الخصوص الى المحافظة على ما تبقى من االرض المتنازع علیھا 
ً في الھیئة بناء على  .لحین استكمال الھیئة لالعمال التحقیقة بھذا الشان یذكر ان ھذا الملف فتح مؤخرا

الخصوص  تطورات ومستجدات طرأت على ھذا الموضوع ومعلومات جدیدة طفت على السطح بھذا
حیث یرمي مجلس الھیئة من اجراء التحقیقات المعمقة الى اكتشاف شبھات تواطؤ محتملھ لبعض 
االشخاص او اھمالھم الوظیفي او احتماالت اساءة استخدامھم للسلطة مما قد یستوجب المساءلة 

   .القانونیة
  

النزاھة ومكافحة الفساد كذلك احیل ملف سقوط حق احدى الجامعات االردنیة بالتقادم الى مدعي عام 
ویتضمن ھذا الملف عدم قیام الجامعة بمتابعة تنفیذ امر قضائي لصالحھا صدر بحق الشركة اللبنانیة 

وقد اظھرت  ١٩٩٩للبناء والمقاوالت بمبلغ ثالثة مالیین ومائتین واثنین وستین الف دینار صدر عام 
لق ولم تسعى الى تحصیل حقھا في المال التحقیقات ان الجامعة تعاملت مع الملف على انھ ملف مغ

او اھمال وتقصیر بالغین ترتب علیھما ضیاع حقوق الجامعة / العام بما یشیر الى شبھة تواطؤ و 
  زبسبب التقادم ومرور الزمن

 
 ً وفي نطاق التعاون والتنسیق بین الھیئة ومدیریة االمن العام احال مجلس الھیئة الى القضاء ملفا

الموظفین وتالعبھ ببیانات وكشوفات الضمان االجتماعي لتسھیل استصدار  یتضمن تواطؤ احد
الحدى الشركات العاملة في الصناعات الدوائیة ویملكھا مستثمرون عرب ) ب(بطاقات مستثمر فئة 

وقد كشف التحقیق مع كافة االطراف بان ذلك الموظف ساعد في استصدار تلك البطاقات بتقدیمھ 
في احدى شركات تجارة البالستیك اال انھ تالعب فیھا ونسب عمالھا الى كشوفات لعمال یعملون 

شركة الدواء المشار الیھا كما تبین من التحقیقات ان شركة الصناعات الدوائیة ھذه لم تمارس اي 
 ٢٠١٣نشاط منذ تاسیسھا عام 

 
اثنین من  وذكر مصدر مسؤول في الھیئة ان مدعي عام النزاھة ومكافحة الفساد منع سفر موظفین

دائرة ضریبة الدخل تالعبا في البیانات الضریبیة لبعض المكلفین وذلك بشطب المستحقات الضریبیة 
 عنھم وقد جاء ھذا القرار الن االجراءات التحقیقة في ھذا الموضوع ما زالت قائمھ

 
تمویل واضاف المصدر ان مجلس الھیئة احال مدیر عام احدى الشركات العاملة في مجال التنمیة و

المشاریع الصغیرة وكذلك مدیر العملیات فیھا والمدیر المالي وھي شركة تابعة الحد البنوك االردنیة 

  ٨:الدستور ص
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وذلك لقیام ھؤالء بارتكاب تجاوزات في العطاءات التي طرحت عن طریق التلزیم على مقاول واحد 
ً وقد تبین ان مجموع الخسائ 23النشاء وترمیم افرع الشركة االم وعددھا  ر التي لحقت بالشركة فرعا

ً كما تبین ان المدیر العام والمدیر المالي  ً ومئتین وستة وخمسین دینارا جراء تلك العملیات یبلغ ملیونا
واحال مجلس الھیئة كذلك تجاوزات ارتكبت  .ومدیر العملیات قدموا اقرارات ضریبة مخالفة للواقع

الف دینار  ٤٦٩راء سیارات للھیئة بمبلغ في ھیئة المناطق التنمویة جراء قیام مجلس مفوضیھا بش
دون طرح عطاء ودون مشاركة دیوان المحاسبة وكذلك لقیام مجلس المفوضین بتعیین موظفة 

   .االف دینار ٦براتب مقداره  ٢٠١١ – ٢٠٠٩كمدیرة لتطویر احد المشاریع خالل الفترة من 
  

عمان الى مدیر تسجیل اراضي كما احال المجلس شبھات تزویر في كتب رسمیة موجھة من امانة 
ً في دائرة االراضي اھمل في توقیع الحجز على شقة تملكھا مواطنة وقد  عمان وكذلك احال موظفا

  .ادى ذلك الى بیع الشقة االمر الذي تسبب في ضیاع حقھا
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  ضعف البحث العلمي وراء سوء تصنیف الجامعات العربیة: بدران
  

دنان بدران ان التعلیم العالي شھد توسعا كمیا في الجامعات قال رئیس الوزراء األسبق الدكتور ع
العربیة، اال ان مخرجاتھا لم ترق الى إحراز تقدم نوعي یسھم في دفع عجلة التنمیة السیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة، وبدال من إسھام مخرجات الجامعات العربیة في بناء الرأسمال البشري، 

  .ة المتزایدة بین الشباب الجامعيأصبحت تشكل عبئا في البطال
ولفت بدران الذي یرأس مجلس أمناء الجامعة األردنیة إلى وجود طلب متنامي على التعلیم العالي، إذ 
أصحبت الشھادة الجامعیة والتأھیل العالي بعد المرحلة الثانویة مؤھال اجتماعیا وثقافیا للفرد العربي 

التخرج، علما ان الشباب یشكل الشریحة الكبرى من بغض النظر عن مدى توفر فرص العمل بعد 
الدیموغرافیة العربیة التي تزداد نسبھم من السكان عاما بعد عام نتیجة مستویات الخصوبة في الوطن 

  .العربي
ان السبب األول لتأخر الجامعات العربیة على قائمة التصنیف العالمي » لدستور«وقال بدران لـ 

البحث العلمي ومخرجاتھ وعدم استخدامھ في تنمیة براءات االختراع  للجامعات یكمن بضعف ونقص
  . وتنمیة سلع علمیة جدیدة للسوق وربط البحث العلمي بحاجة المجتمع في تطویر الصناعة

وبین أن ھنالك فجوة عمیقة بین القطاعین األكادیمي والصناعي والبد من ربط التعلیم الجامعي 
لقوى البشریة لتغطیة احتیاجات السوق العربیة وتنمیتھا، مؤكدا أن واألبحاث العلمیة ومخرجاتھ با

التجارة الحرة أفرزت تنافسیة بالعقول البشریة والرأسمال البشري، ولذلك یجب على األردن كما 
تصدر البوتاس والفوسفات أن تصدر العقول البشریة لتنمیة طاقاتنا وإمكاناتنا المادیة والخروج من 

.ةأزمتنا االقتصادی

  ٩:الدستور ص
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  بین المحلیة والعربیة والعالمیة.. اسحق الفرحان

  
  *الدكتور یحیى فرحان 

  
غادرنا الجمعة أحد أبرز رواد الفكر اإلسالمي في األردن والعالم العربي، بل والعالم كلھ، األستاذ 

  . الدكتور اسحق فرحان رحمھ هللا
  

اقة عمل جبارة، ویشھد بأمانتھ وخلقھ كان على خلق رفیع وقمة في األدب والنزاھة، وكانت لدیھ ط
جعل بصماتھ اإلسالمیة واضحة في كل مجال عمل فیھ، وھو من أساتذة الجیل . كل من عمل معھ

  .والعمل العام في األردن
  

عاش حیاة بسیطة، تجمع بین الخلق اإلسالمي والرقي الحضاري، كیف ال وقد درس في أرقى 
في الفكري معھ إال أنني أعتبره أقوى وأرقى من منتقدیھ، الجامعات األمیركیة، وبالرغم من اختال

وھنا كانت تظھر تجلیات أدبھ . یختلفون معھ" إسالمویا"الذین أساءوا لھ في مواقف عدیدة، كونھ 
وخلقھ عندما كان یعترف بفضائل اآلخرین والمسیئین لھ وھو الرجل القوي الحازم والشھم ولیس 

ون صراحة بكفاءتھ وقدراتھ وطاقتھ الخالقة على العمل واالبداع، والكثیرون كانوا یعترف. الضعیف
واألھم عظم أخالقھ وحلمھ وبصماتھ التي تجلت في المناھج الدراسیة، لیس فقط في التربیة اإلسالمیة 
بل بالكیمیاء والفیزیاء، فكانت مؤلفاتھ الرائدة في ھذا المجال، وبالتالي انعكس ھذا على علمنة التربیة 

  .وھو ما یجعلني اعتبره صاحب فكر تنویري من الطراز األول. میة والفكر اإلسالمياالسال
  
وقد كنت أستغرب مواقفھ من الفلسفة وتطویر تعلیمھا المدرسي والجامعي مع ان عظماء الفالسفة  

في العالم ھم من المتخصصین في الریاضیات أو الفیزیاء، وھي العلوم التي أحبھا وأبدع فیھا شیخنا 
وكنت اذكره دائما بأھمیة الفلسفة في العقود الثالثة األخیرة في الغرب . بدایة حیاتھ األكادیمیة في

ومجاالتھا البحثیة ببناء الھویة وتجذیر األخالقیات في الحیاة العامة والمھنیة  وھو ما نحن بـأمس 
اتھ التي امتدت على ولكني أبقى أحترم رأیھ ومعجب بتفكیره ومنھجیتھ العلمیة في حی. الحاجة الیھ

وقد كان للمرحوم آثاره . مدى أربعة وثمانین عاما في عمارة األرض الحقیقیة وانتمائھ للوطن
ولعل أبرز إبداعاتھ قیادتھ للجنة العلیا للمناھج في . وبصماتھ في البالد العربیة في مرحلة معینة

  . ما عرفتھ المناھج العربیةسلطنة عمان والتي أقرت مناھج مدرسیة من طراز رفیع یعد من أرقى 
  

وامتدت آثاره في الحیاة العامة الى عدد كبیر من الدول العربیة وربما كانت مواقف القومیین 
واللیبرالیین عامال مھما في الوقوف حاجزا أمامھ في الساحة العربیة الى أن أصبح رئیسا لألحزاب 

منھ القومیون وغیرھم واكتشفوا انھم أمام  العربیة المختلفة وھي مرحلة لم یعرفھا الكثیرون فاقترب
  .انسان عمالق في أخالقھ وادبھ وفكره وكیفیة تقبلھ لألخر وھو انسان بالدرجة األولى ولیس نبیا

  
  
وأضحى الكثیرون ممن أساءوا لھ یحترمونھ ویقدرون منھجیتھ العلمیة في التفكیر والتعامل مع  

ن زمالؤه یلقون الرثاء لھ یوم وفاتھ وفي بیت العزاء وفي الوقت الذي كا. جمیع المواقف الفكریة

  ٨:الغد ص

 مقاالت
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وفي ، )المسجد األقصى(كانت كلمات رثاء كثیرة تلقى تكریما للمرحوم في بیت المقدس مسقط رأسھ 
وفي ) الجمھوالیة االسالمیة في روسیا االتحادیة(وفي قازان ، مالیزیا وباكستان والھند واندونیسا

وتأسیس الجامعات االسالمیة المتكاملة ، ره في مجال التربیة االسالمیةالوالیات المتحدة، عرفانا بدو
وھو ما یجعلنا نقر ونعترف بدوره وتأثیره العالمي كأكادیمي وداعیة اسالمي من أھل .. في بلدانھم

الفكر والخلق واألدب من مستویات یعترف بھا كل من عمل معھ ورافقھ بمسیرتھ الخالقة أمثال بشیر 
وھم من حمل مشاعل التربیة والتعلیم . قان الھنداوي وحكمت الساكت رحمھم هللا جمیعاوذو، الصباغ

  . في األردن
  
  .رحم هللا ابا أحمد وأسكنھ فسیح جنانھ 

  
  .أستاذ سابق في الجامعة األردنیة* 
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  !!یازریف الطول ... رئیس األردنیة 
  
  

  الدكتور عطا الحجایا
  
  

للمنافسة على رئاسة الجامعة األردنیة ھم بال شك یحققون الشروط عشرات األساتذة الذین تقّدموا 
الشكلیة التي أعلن عنھا مجلس أمناء الجامعة ، أما الشروط التقدیریة فنحن النعرف كیف سیتصرف 
ّق بالسمعة األكادیمیة والمھنیة المرموقة التي الیعرفھا أغلب أعضاء  بھا المجلس وتحدیدا البند المتعل

ّى ھؤالء- ر األكادیمیین المجلس من غی غالبا ما یعرفون المختصین في مجاالت بعینھا لكنھم قد  -وحت
الیعرفون مكانة من لیس في مجال اھتمامھم أو اختصاصھم ،ولذلك فإن المكانة األكادیمیة تترجم 

ث بأبحاث مابعد األستاذیة أو براءات االختراع أو الجوائز العلمیة العالمیة واالستشھادات باألبحا
والدراسات والرسائل التي أشرف علیھا والمجالت العلمیة التي یشارك بعضویتھا واالستشارات التي 
فھا أو یترجمھا أو یراجعھا وغیر ذلك من األمور التي تؤشر على مكانتھ  یقدمھا والكتب التي یؤلّ

  .العلمیة 
  

ین ومن بعدھم مجلس كل ذلك یجب أن یكون على طاولة مجلس األمناء وھو یناقش أوراق المتقدم
  .التعلیم العالي 

فھؤالء ) ھیئة تدریس وإداریین وطلبة(لكن األھم في اختیار رئیس الجامعة ھو موقف أسرة الجامعة 
ّى نسبة  - مغیبون تماما عن المشاركة في اختیار رئیسھم  البائسة التي أقترحت في البدایة % ١٠فحت

روطھا التي الیھتّم بھا صّناع القراروالیلتفت إلیھا أحد تم القفز عنھا ، فأسرة الجامعة بال شك لھا ش
وھم في النھایة من یعملون تحت قیادة الرئیس وینفذون قراراتھ ویساھمون معھ في مواصلة البناء 

  وحمل رسالة الجامعة ،فما الذي یریده ھؤالء من رئیسھم ؟
عادال في قراراتھ لیس لدیھ  نریده رئیسا للجمیع ،قریبا من الناس غیر متعال ،مفتوح األبواب ،

یھا أو شلل تنتفع بھ ، النریده فئویّا أو جھویا أو طائفیا أو إقلیمیا  ّ نریده نظیف الید لم .حسابات یصف
یلّوث بالفساد أو تدور حولھ الشبھات ،نریده منصفا ینزل الناس منازلھم ، نرید للجامعة في عھده 

أمل أن تكون في أذھان أعضاء المجالس التي ستختار دورا رائدا في سائر المجاالت ، وھي أشیاء ن
  .أما نحن فنرّحب بالرئیس القادم ونتمنى لھ كل التوفیق .الرئیس 

  القلعة نیوز
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  “!رجال ماتوا من أجل صندوق  ٩٥“ 

  
  محمد شواقفة. د 

  
  

طلبا تم تقدیمھا لشاغر رئیس الجامعة  ٩٥ال أستطیع تجنب التعلیق على أحد االخبار و ھو أن 
اال اذا كانت . …ال یمكن أن یكون ھذا شاغرا مفتوحا لمن ھب و دب للتقدیم لھ . …االردنیة 

  .…المواصفات فعلیا سطحیة جدا لتنطبق على ما یقارب المئة من االساتذة المحترمین 
و زد على . …موقع رئیس اكبر جامعة اردنیة و اقدمھا و اعرقھا دون شك یصبح كمزاد االراضي 

ھذا منصب سیادي لھ قیمة .. …عدیم القیمة أو الھدف منھ الجاه و المظاھر  ذلك أن ھذا لیس منصبا
ألسباب . …و نتوقع منھ أن یكون أكثر أھلیة بدون شك أكثر من رئیس الحكومة أو اختیار أي وزیر 

  .…عدیدة یعلمھا كل عامل بالشأن االكادیمي 
مكانیات العلمیة و البحثیة و تكاد تكون الجامعة االردنیة فعال ال تقل عن كونھا كیان مستقل یزخر باال

مع شقیقاتھا من الجامعات ھم الوجھ المشرق ألكبر ثروة للبلد من مخرجات تعلیم نوعي یرفد كل 
قطاعات الدولة بالخریجین من جمیع التخصصات و ال یقتصر ذلك على االردن فحسب بل على دول 

  .المنطقة من حولنا دونما استثناء
یتم االعالن عن موقع قیادي مھم بھذه الطریقة و التي جعلت افواج الحالمین ال أعلم بأي منطق 

بالمناصب تنھال على ھذا الشاغر و بامكانكم ان تتخیلوا لو تم االعالن عن شاغر لرئیس الوزراء 
اتوقع … بدیال عن الرزاز او بدأت الدولة اتباع سیاسة االعالن المفتوح عن كل المواقع و المناصب 

  .…جد أحدا راغبا في موقعھ الحالي ان ال ن
و عندما اصبحت یافعا اكتشفت انني قصیر القامة ببضع … و انا صغیر كنت احلم ان اصبح طیارا 

و بعدھا اكتشفت ان لساني لیس اعوجا بما فیھ . …سنتیمترات فقررت تغییر حلمي بأن أصبح مذیعا 
ثم غیرت وجھتي “ … ھبیلة “ ار واحد الكفایة و لھجتي ال یمكن ان تظھر على الشاشة اال بادو

فضاقت الدنیا بوجھي بعد ان . …و قد اكتشفت انني جبان رعدید و اخاف من الدم . …الصبح طبیبا 
و تحت ضغط الوالدة … درست صیدلة رغما عن انفي و ھذا كان اقصى ما استطعت الوصول الیھ 

  .“…دكتور“ شافاھا هللا قررت أن أحقق لھا حلمھا بأن أصبح 
 ٩٥و لكن ھالني أن . …صراحة لم أعرف ان حب المناصب فعال یسیطر على القلوب و العقول 

عالما یتنافسون لمنصب رئیس الجامعة االردنیة و كأنھا جزیرة الكنز و رئاسة الجامعة ھي 
  .الصندوق

  
  

  سوالیف
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.  
  

  
  
  
  اربد –مصطفى حوران القصیري  -
  
  النعیمة –زوریتا دوبریفویھ بیروفتش  -
  
  خلدا –د علي محمد حجازي سعی -
  
  طریق عجلون -عبدالعزیز عارف عبدالرحمن خصاونة  -
  
  الجندویل –خلیل یوسف عبدالجابر  -
  
  دابوق -رندى كمال عبده الشاعر  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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انھ من المتوقع ان تعلن نتائج الثانویة " عین الرأي"عزمي محافظة قال لـ . وزیر التربیة والتعلیم د
المحافظة اوضح ان تحدید الموعد بشكل رسمي سیكون .. منتصف آب المقبل" التوجیھي"عامة ال

  .حال االنتھاء من عملیة تصحیح اوراق االمتحان
  

ان موظفا كبیرا في مؤسسة خدماتیة كبرى استعان بموظف من مؤسستھ العادة " عین الرأي"علمت 
  م مستحقة علیھ تقدر بمئات الدنانیرالتیار الكھربائي الذي فصل عن منزلھ بعد تراكم ذم

  
االنتخاب الذي نص علیھ قانون النقابة فضال عن " الیة"مجلس نقابة المھندسین شكل لجنة لدراسة 

اللجنة التي كان غالبیة اعضائھا من حركة نمو اثارت .. صالحیات الفروع والشعب الھندسیة
   .االسالمیین على تمثیلھم غیر العادل فیھا" غضبة"
  

ان مجلس ادارة شركة حكومیة قرر تغییر مدیر عام االخیرة وتعیین بدال عنھ " عین الرأي"مت عل
  المدیر العام السابق لھذه الشركة الذي سیباشر عملھ خالل ایام

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أن وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین قررت تعیین محمد أبو وندي مدیر » زووم الدستور«علمت   

ً للبعثة الدبلوماسیة األردنیة لدى دولة فلسطین خلفا تنسیق المفاوضات في وزا رة الخارجیة رئیسا
للسفیر خالد الشوبكي الذي تقرر نقلھ إلى مركز الوزارة اعتبارا من األول من أذار الماضي، علما 
بأن أبو وندي تدرج في الرتب الدبلوماسیة من ملحق دبلوماسي إلى رئیس بعثة دبلوماسیة في 

  .عاًما) ١٧(غضون أقل من 
  

قالت ھیئة الطاقة الذریة، إنھا وبالتنسیق مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة النوویة تنفذ حالیا 
برنامجا للحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه في العلوم والھندسة النوویة في كل من فرنسا 

أن عدد المبعوثین خارج إلى  -في بیان لھا  - وروسیا وكوریا الجنوبیة والصین والیابان، مشیرة 
ً وطالبة ١٧٥األردن یبلغ نحو     .طالبا

  
قّرر مجلس مفوضي ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن منح ست رخص لممارسة أنشطة الطاقة   

  .المتجددة مدتھا عامان
  

 صنارة الدستور
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بتوجیھات ملكیة سامیة، توجھت أمس طائرة إخالء طبي من سالح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي 
صص من الخدمات الطبیة الملكیة إلى السعودیة، لنقل المواطن إبراھیم أحمد محمد قباعة متخ

وعائلتھ، بعد تعرضھم لحادث سیر بمنطقة عرعر السعودیة، لمدینة الحسین الطبیة الستكمال عالجھم 
  .  بعمان

  
ومة، وقعت بعد رفع جلسة مجلس النواب صباح أمس، التي استمع فیھا المجلس للبیان الوزاري للحك

مناوشة ومشادة بین النائب مفلح الخزاعلة ووزیر المالیة عز الدین كناكریة في ردھات قبة البرلمان 
  .بین الطرفین، سرعان ما انتھى بعد تدخل نواب لحل المشكل" سوء فھم"ألسباب أعادھا نواب إلى 

  
انطالق جلساتھ بالدورة تنادى عشرات المواطنین صباح أمس لتنفیذ اعتصام أمام مجلس النواب، مع 

وكان عشرات النواب طرزوا أكثر من مرة مذكرات . االستثنائیة، طالبوا خاللھ بإصدار عفو عام
رفعت للحكومة تطالب بإصدار عفو عام مع استثناء المحكومین ببعض الجرائم الخطیرة من قانون 

ار مثل ھذا القانون، رغم الوعد العفو، إال أن الحكومة السابقة والحالیة لم تخط أي خطوة باتجاه إصد
  .بدراسة المذكرات النیابیة

  
بتدخل من إدارة حمایة األسرة في األمن العام، أمنت وزارة التنمیة االجتماعیة أمس عائلة عفیفة  

بمنطقة الكریمة بمسكن مؤقت، بعد أن وجھ نداء استغاثة عبر مواقع التواصل یشرح الوضع 
عیلھا من مرض مزمن وتضم أربعة أطفال فیما الوالدة متوفیة، وال المأساوي لألسرة التي یعاني م

فریق مشترك من الوزارة وإدارة حمایة األسرة سارع لزیارة العائلة وإجراء . یوجد لألسرة مأوى
 .دراسة لحالتھا وقدمت المساعدة الالزمة لھا، إضافة إلى تأمینھا بمسكن

 زواریب الغد
  


