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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

الحوكمة والتنمیة اإلداریة "انطالق أعمال المؤتمر العلمي الدولي 
  بعد غد االربعاء" الواقع والطموح/واالقتصادیة في المؤسسات

٣  

  ٤  العالمي في أصبوحة شعریةتحتفي بیوم الشعر " األردنیة"

 ٥  ینظم بازارا بمناسبة عید األم" األردنیة"نادي موظفي 

الجرائم االلكترونیة محاضرة توعویة لطلبة المدرسة النموذجیة في 
  "األردنیة"

٦ 

 ٧  الیوم‘‘ اتحاد طلبة األردنیة‘‘انتھاء عملیة الترشح النتخابات 

   شؤون جامعیة

طالب  ٥٠٠٠اتحاد الجامعات العربیة یطلق برنامجا لتطویر مھارات 
  مجانا

٨ 

 ٩  األردنیون یحیون ذكرى معركة الكرامة الیوم

 ١٤  تطلع على معاییر تصنیف الجامعات« تربویة األعیان»

 ١٥  بطولة الجامعات لسلة الطالب تنطلق الیوم

   مقاالت

 ١٦  ابراھیم عبدالمجید القیسي/..كالم الملك لطالب الجامعة األردنیة 

 ١٧  عصام الشرع/ث الجامعات المؤسفةأحدا

 ١٨  وفیات

  ٢٠-١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  بتنظیم مشترك بین كلیة األعمال في الجامعة األردنیة و جامعة القدس المفتوحة
  

الحوكمة والتنمیة اإلداریة واالقتصادیة في "انطالق أعمال المؤتمر العلمي الدولي 
  بعد غد االربعاء" الواقع والطموح/المؤسسات

  
تنطلق  -سناء الصمادي) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة 

بعد غد األربعاء في رحاب الجامعة األردنیة أعمال 
الحوكمة والتنمیة "المؤتمر العلمي الدولي المشترك 
"  الواقع والطموح/اإلداریة واالقتصادیة في المؤسسات

بتنظیم مشترك بین كلیة األعمال في الجامعة و جامعة 
  .وحة في فلسطینالقدس المفت

  
ویبحث المشاركون في المؤتمر على مدار یومین 
موضوعات ذات صلة جوھریة بالبیئة اإلداریة 
واالقتصادیة للمؤسسات وانعكاساتھا على واقعھا 

  .االقتصادي وأدائھا ونجاحھا وبقائھا واستدامتھا
  

ت والوضع الراھن ویناقش المؤتمر الذي یشارك فیھ نخبة من الخبراء العرب الحوكمة في الشركا
ومتطلبات التحدیث، ودور حوكمة تكنولوجیا المعلومات في تعزیز امن أنظمة المعلومات المحاسبیة 
المحوسبة، وأثر نظم المعلومات على تطبیق الحوكمة والتدریب اإللكتروني، والحوكمة الجامعیة 

المنظمي، واصالح منظومة ، والحوكمة الجامعیة وأثرھا على األداء "تجربة جامعة القدس المفتوحة"
التعلیم العالي في ظل مفاھیم الحوكمة وغیرھا من المواضیع التي تركز على البیئة االقتصادیة 

  .واالداریة
  

ویھدف المؤتمر إلى التأطیر الفكري لمفھوم الحوكمة، بتعریفھا واستعراض تطورھا ومبرراتھا واثر 
  .تطبیق معاییرھا في تحقیق المیزة التنافسیة

  
ي تنظیم المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات التي تركز على موضوعات ذات صلة جوھریة ویأت

بالبیئة اإلداریة واالقتصادیة للمؤسسات، وضمن الشراكة البحثیة بین الجامعة األردنیة وجامعة 
  . القدس المفتوحة، وفي إطار التعاون العلمي بین الكوادر األكادیمیة في الجامعات العربیة

  
ً لھ انعكاسات واضحة وبارزة وتأثیرات جوھریة على واقع  ویتناول ً حیویا المؤتمر موضوعا

  .المؤسسات وأدائھا ونجاحھا وبقائھا واستدامتھا

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/المدینة نیوز/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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  بالتعاون مع الملحقیة الثقافیة السعودیة 
  تحتفي بیوم الشعر العالمي في أصبوحة شعریة" األردنیة"

  
أقام مركز اللغات في الجامعة  - ھبة الكاید 

األردنیة الیوم أصبوحة شعریة بمناسبة یوم 
الشعر العالمي برعایة الملحق الثقافي 
السعودي في األردن راشد النابت حضرھا 
مجموعة من الشعراء السعودیین واألردنیین 

لمھتمین وعدد من كبار األدباء والمثقفین وا
  .في الشعر

   
   

واشتملت األصبوحة التي أدارھا اإلعالمي 
سعد الخشرمي على كلمة ترحیبیة للملحق الثقافي راشد النابت أشار فیھا إلى أھمیة الحركة الشعریة 
التي باتت تتكاثر في مختلف الدول، منوھا بأن ھذه الحركة تمثل عودة إلى التقالید الشفویة وقبول 

  .ة كعنصر یعزز البعد االجتماعي لدى اإلنسان ویجعلھ أكثر انسجاما مع نفسھالكلمة المنطوق
   
   

 ً وأكد النابت في كلمتھ أھمیة عقد مثل ھذه اللقاءات في الجامعات والتي من شأنھا أن تخلق فرصا
ء للتواصل وااللتقاء مع الطلبة بناة المستقبل وتعریفھم بتاریخ األمة العربیة الثري بنخبة من العلما

  .واألدباء والنقاد
   
   

وتخلل األصبوحة التي قدم فیھا الشعراء السعودیون محمد أبو شرارة وجاسم الصحیّح ومحمد یعقوب 
واألردنیون راشد عیسى والدكتور عطا الحجایا ولؤي أحمد باقة من قصائدھم الشعریة المتنوعة 

الحركة الشعریة واألدبیة في  المواضیع؛ محاضرة للناقد السعودي حسین بافقیھ تحدث فیھا عن
  .األردن والسعودیة، مسلطا الضوء على مسیرة الشاعر واألدیب المسرحي حسین سراج

  ٣٢:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  ینظم بازارا بمناسبة عید األم" األردنیة"نادي موظفي 

  
   
   

" خلیك عنا"نظمت الھیئة االداریة في نادي موظفي الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع مؤسسة 
  .بازارا تجاریا بمناسبة عید األم

   
   

ویشمل البازار الذي یستمر حتى الثاني والعشرین من الشھر الحالي على تشكیلة واسعة من األجھزة 
لمختلفة، واألجھزة الخلویة، واأللبسة النسائیة واألعمال الیدویة الى جانب المؤكوالت الكھربائیة ا

  .الشعبیة
   
   

ویقیم النادي غدا الثالثاء احتفاال بمناسیة عید األم لتكریم األمھات العامالت في الجامعة فیما سیتم 
  ".خلیك عنا" توزیع الجوائز على األمھات المشاركات في الحفل مقدمة من مؤسسة 

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"الجرائم االلكترونیة محاضرة توعویة لطلبة المدرسة النموذجیة في 
  

نظمت المدرسة النموذجیة في  -سناء الصمادي
الجامعة األردنیة بالتعاون مع ادارة البحث الجنائي 

العام الیوم محاضرة توعویة تثقیفیة  في مدیریة االمن
  .لطلبة المدرسة حول الجرائم االلكترونیة

  
وھدفت المحاضرة التي قدمھا المالزم المھندس 
حسین العفیف من وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونیة 
في ادارة البحث الجنائي التابعة لمدیریة األمن العام 

دام اآلمن إلى توعیة الطلبة وتثقیفھم في كیفیة االستخ
الستخدام التكنولوجیا وخاصة مواقع التواصل 

  .االجتماعي
  

وعرض العفیف خالل المحاضرة مفھوم الجریمھ االلكترونیة التي ھي عبارة عن استخدام غیر 
مشروع ألجھزة الحاسوب وخدمة االنترنت ومن أنواعھا الدخول غیر المشروع على أنظمة 

ت والمعلومات وانتھاك خصوصیات أو التعدي على حقھم الحاسوب والتجسس والتنصت على البیانا
  .في االحتفاظ بأسرارھم وتزویر البیانات 

  
وبین أنواع الجرائم اإللكترونیة وأھدافھا من تھدید وابتزاز، مستعرضا أنواع التطبیقات األكثر 

  .الصحیحاستخداما والمشاكل التي یمكن ان یقع فیھا المستخدم، وخطورتھا إن لم تستخدم بالشكل 
  

ودعا المحاضر الطلبة  الى ضرورة اتخاذ اإلجراءات االحترازیة لمنع وقوع ھذه الجرائم من خالل 
التثقیف الذاتي، وعدم االنسیاق وراء من یعمد الستخدام التكنولوجیا في ھدم القیم والمساس بحریة 

  .وأعراض اآلخرین واستغالل االطفال واالساءة لھم
  

وفي ختام المحاضرة اجاب العفیف عن اسئلة الطلبة حول اھم الجرائم االلكترونیة التي تحدث في 
  .المجتمع وكیفیة التعامل معھا

  /أخبار األردنیة
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  الیوم‘‘ اتحاد طلبة األردنیة‘‘انتھاء عملیة الترشح النتخابات 

  
ردنیة على مستوى الكلیات تنتھي مساء الیوم عملیة الترشح النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األ

واألقسام والقوائم المغلقة، والتي كانت قد بدأت االحد الماضي، وستجرى في السادس من الشھر 
  .المقبل

وتعلن اللجنة العلیا لالنتخابات والتي یرأسھا نائب رئیس الجامعة للكلیات العلمیة الدكتور عمر 
ط االحد المقبل، ثم تبدأ عملیة تقدیم الطعون الكفاوین أسماء المرشحین الذین انطبقت علیھم الشرو

بكشوفات المرشحین في السابع والعشرین من الشھر الحالي، بحیث تبدأ في الساعة الثامنة صباحا 
  .وحتى الساعة الرابعة مساء

  .ویتم الرد على تلك الطعون بالقبول أو الرفض في الیوم التالي
یة من صباح یوم الثالثین من آذار الحالي وحتى مساء كما حددت اللجنة موعد بدء الدعایة االنتخاب

الخامس من الشھر المقبل، أي قبل یوم من عملیة االقتراع فیما یكون آخر موعد لالنسحاب من 
  .المقبل) ابریل(الترشح لمستوى الكلیات واالقسام والقوائم النسبیة المغلقة الخامس من نیسان 

من الشھر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة من وتبدأ عملیة االقتراع من یوم السادس 
  .مساء الیوم نفسھ

وستكون ھذه االنتخابات بعیدة عن نظام الصوت الواحد، وستكون وفقا للدوائر والقوائم النسبیة 
  .المغلقة

ام، وستكون فیھا مساواة وزن الصوت االنتخابي لضمان العدالة بین الطلبة في مختلف الكلیات واالقس
  .إلى جانب تعزیز الحراك االنتخابي، بما ینعكس على التفاعلیة بین الطلبة

  ٨:صالغد 
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  طالب مجانا ٥٠٠٠یة یطلق برنامجا لتطویر مھارات اتحاد الجامعات العرب
  

التعاون مع آفاق المعرفة للتدریب الذكي وشركة أطلق اتحاد الجامعات العربیة، برنامجا تدریبیا ب
ِكا للدراسات واالستشارات والتدریب بعنوان  ، لتطویر "طور ذكائك العاطفي واالجتماعي"انتارت

  .قدرات خمسة االف طالب من مؤسسات التعلیم العالي في الوطن العربي مجانا
  

ان للذكاء العاطفي دورا ھاما في ) بترا(وقال امین عام االتحاد الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان لـ
تطویر العدید من جوانب الحیاة الخاصة بالطالب الجامعي، بما فیھا الجانب الشخصي والمھني، 

، من خالل ھذه مشیرا الى أن االتحاد یسعى الى تطویر مھارات وقدرات األساتذة واالداریین والطلبة
  .الشراكة

  
ِكا للدراسات الدكتور إخلیف الطراونة أن ھناك تسعة ذكاءات  وبین رئیس مجلس ادارة شركة انتارت
في البیئة التعلیمیة ھي الذكاء السیاقي، الذكاء االستراتیجي، الذكاء االكادیمي، الذكاء التأملي، الذكاء 

اطفي، الذكاء الروحي، الذكاء األخالقي، مؤكدا ان التعلیمي، ذكاء الھیئات التعلیمیة، الذكاء الع
ً، ما یدعونا للتعاون " الذكاء العاطفي"مصطلح  ً عالمیا أصبح من أھم الموضوعات انتشارا وتداوال

لتقدیم ھذا البرنامج وخاصة للطلبة في الجامعات العربیة، ألنھ یتضمن الدافعیة وضبط النفس وتنظیم 
وتدبیر العالقات وحمایة دینامیة التفكیر من الوقوع في الخطأ  المزاج وادراك عواطف األخرین،

  .والحزن والكآبة
  

من جانبھ، قال رئیس مجلس ادارة آفاق المعرفة الدكتور معن القطامین ان األبحاث الحدیثة أظھرت 
أن من أھم المھارات التي یحتاجھا الطلبة في حیاتھم العملیة والمھنیة، وخصوصا أثناء مقابالت 

من % ٨٠عیین ھي الذكاء العاطفي واالجتماعي، كما أن ھذه المھارة مسؤولة عن ما یقارب من الت
  .من ھذا النجاح% ٢٠نجاح الفرد في حیاتھ المھنیة، بینما ال یتجاوز تأثیر الذكاء العقلي عن 

  
ة، یشار الى أن البرنامج متاٌح الكترونیا ومجانا ألول خمسة االف مشترك من كافة الدول العربی

ویتضمن أربعة أھداف تعلیمیة، یتم شرحھا من خالل أسلوب تفاُعلي ممتع، وأفالم تدریبیة درامیة 
   .شیقة، حیث سیحصل كل مشارك على شھادة الكترونیة في حالت اجتیازه االختبار النھائي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:صالرأي 
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  األردنیون یحیون ذكرى معركة الكرامة الیوم

  
كان االردنیون على موعد مع النصر المؤزر یوم الخمیس الموافق للحادي والعشرین من اذار 

ن لن تدخلوا بالدنا اال من فوق اجسادنا مقاومی«، وكان لسان حال جنودنا البواسل یقول ١٩٦٨
  .«مانعین ألي عدوان آثم 

  
) الیقظة العسكریة( ، وبعد انتھاء فترة )خط الجبھة مع العدو االسرائیلي ( فعلى طول نھر االردن 

التي تنتھي في الخامسة والنصف فجرأ، وكما توقعت أجھزة االستخبارات االردنیة، بدأ العدو 
  .االسرائیلي قصفھ للجبھة االردنیة على طول النھر بتوقیت واحد

  
عركة الكرامة التي اعادت الكرامة والعزة والثقة بالجیوش العربیة وخاصة أبطال ممن شاركوا في م

الجیش العربي االردني تحدثوا لوكالة االنباء االردنیة عن تفاصیل الحرب والنصر الذي استمر حتى 
  .غیاب شمس ذلك الیوم 

  
  اللواء المتقاعد العمایرة 

  
فصیل دبابات یتبع السریة االولى من كتیبة اللواء المتقاعد محمد رسول العمایرة الذي كان قائد 

الدبابات الثالثة الملكیة، وموقعة في منطقة المغطس، قال إن معركة الكرامة تعتبر امتدادا لمعركة عام 
، الن الجھة االردنیة مع اسرائیل لم تھدأ بعد تلك الحرب، وبقیت االشتباكات مستمرة بین ١٩٦٧

  .ل غربي النھر، في اكثر من معركة واكثر من موقع الجیش العربي االردني وقوات االحتال
  

 ١٥واشار الى ان اشد تلك االشتباكات ما وقع في الطرفین قبیل حرب الكرامة بأقل من شھر، في 
، اذ اعتدت القوات االسرائیلیة على القوات االردنیة في منطقة ام قیس، واعتبرت من ١٩٦٨شباط 

من الجیش العربي االردني،  ٧یش االردني واستشھد فیھا اشد االعتداءات االسرائیلیة على الج
من المدنیین المتواجدین في المنطقة،الذین تعرضت مواقعھم الى قصف شدید  ٤٥اضافة الى حوالي 

  .من المدفعیة وسالح الجو 
  

وقال ان التحضیرات االسرائیلیة لشن ھجوم على المملكة في معركة الكرامة بدأت منذ ذلك التاریخ، 
را الى انھم ومن مواقعھم العسكریة كانوا یشاھدون تحركات الجیش االسرائیلي غرب النھر على مشی

طول الجبھات من الشمال الى الجنوب، وكانوا یخفون معداتھم في االودیة والمناطق الموجودة غربي 
ارات النھر، حتى بدأت في االسبوع االخیر قبل المعركة االستعدادات على شدتھا، واخذت االستخب

العسكریة االردنیة تراقب تحركات العدو عن كثب، فاصبحت معركة الكرامة محسومة، وأن 
  .االعتداء االسرائیلي بات وشیكا 

  
 ٢١وأشار اللواء المتقاعد العمایرة الى ان استخباراتنا العسكریة أكدت ان االعتداء سیكون في یوم 

ات الى المواقع االمامیة، ومتابعة التحضیرات ، حتى ان القادة قاموا بالعدید من الزیار١٩٦٨اذار 
  .واالستعدادات لمواجھة الھجوم االسرائیلي اذا تم 

  
اذار، و بھدف رفع المعنویات ومتابعة التحضیرات للتصدي ألي اعتداء  ٢٠واوضح انھ في یوم 

یرافقھ ) هللا  رحمھ( اسرائیلي محتمل، زارنا قائد اللواء الذي كنا نعمل بمعیتھ العقید بھجت المحیسن 

  ٦-١:صالرأي 
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: وقال لنا   - الذي اصیب الحقا بجروح اثناء المعركة  - فاضل علي فھید ) انذاك ( قائد السریة النقیب 
  )  .اذا رمى العدو علیكم طلقة واحدة، ردوا بمئة طلقة، وال تنتظروا االوامر( 
  

وان السیطرة ، ١٩٦٧وبین ان الجیش االردني في تلك االیام كان خسر سالحھ الجوي في معركة 
  .الجویة الكاملة ستكون للعدو االسرائیلي 

  
فكانت مرحلة اعادة تنظیم سریعة، وبنفس الوقت علینا التصدي ألي عدو اسرائیلي یھاجم اراضینا او 

  .یعتدي على قواتنا على طول الجبھة 
  

بدأ العدو اذار بدأت المعركة، و ٢١فجرا من یوم الخمیس  ٥ر٣٠في تمام الساعة : واستطرد قائال 
بنفس ) اماكن  ٤من ( االسرائیلي بالقصف على طول الواجھة وكان ھجومھ على اربعة مقتربات 

جسر الملك حسین، / والموقع الثاني في الوسط )/ االمیر محمد (جسر دامیا / من الشمال : الوقت 
  ) .االمیر عبدهللا ( جسر سویمة / والموقع الجنوبي في الغور 

  
ظلیلي اخر على منطقة غور الصافي بحیث اشغل العدو  كل الجبھة االردنیة من وكان ھناك ھجوم ت

  .اقصى الشمال الى اقصى الجنوب 
  

بدأت قواتنا بالتصدي للعدو، واالشتباك معھ على الجبھات كافة باستخدام انواع االسلحة : واضاف 
استغلت بشكل صحیح،  المتوفرة لدیھ، من مدفعیة ودبابات واسلحة مقاومة میدان، ورشاشات بحیث

وكذلك االمر بالنسبة لنا حیث عملنا على استغالل االرض بشكل صحیح للتصدي لھذا الھجوم الذي لم 
  .یكن مفاجئا،وكان الرد شدیدا ودقیقا وحاسما 

  
اشتبك فصیلي مع العدو غربي النھر، وشوھد موقعین من مواقعھم  وقد احترقت وانطلق منھا : وقال 

حاولوا العبور عن جسر سویمة، وفشلوا بذلك النھا كانت : عدو على الشكل التالي الدخان ، وكان ال
جسر دامیا، اال / منطقة مقاومة شدیدة من قواتنا ھناك ، وحاول العبور ایضا من المقترب الشمالي 

انھ لم یتمكن من العبور اال لمسافة قصیرة قبل مثلث المصري واشتبك مع قواتنا ھناك اكثر من مرة 
اول اعادة تنظیم نفسھ والتقدم باتجاه الشرق اال انھ لم یتمكن من ذلك فعاد الى الخلف ولم یحاول وح

  .العبور من تلك المنطقة مرة اخرى 
  

وتمكن من العبور واخترق الحجابات التي ) جسر الملك حسین ( نجح في المقترب االوسط : وأكمل 
االول باتجاه الكرامة، : اصبحت خلفھ، واتجھت القوة التي دخلت من ھناك عبر ثالثة اتجاھات 

 واشتبكت ھناك مع القوات المتواجدة ورافق ھذا االشتباك، انزال قوات مظلیة محمولة جوا، كما
اشتبكوا مع الجیش العربي االردني ھناك مشیرا الى بعض المقاومة من الفدائیین في قریة الكرامة، 

  .وبعدھا انسحب الفدائیون باتجاه الشرق نحو مرتفعات عیرا ویرقا والسلط 
  

واشتبكت مع ) حالیا (القسم الثاني من القوة االسرائیلیة دخلت باتجاه الشونة، نحو موقع صرح الشھید 
اتنا ھناك الذین اوقعوا فیھم خسائر كبیرة لم یتمكنوا على اثرھا من مواصلة التقدم باتجاه الشرق قو

  .نحو وادي شعیب 
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اتجھ نحو الكفرین، واشتبك مع القوات المرابطة ھناك، وانعزلنا  -القسم الثالث وفقا للواء العمایرة 
ت القوات المسلحة االردنیة في تحریك نحن عن قوتنا في الخلف، وبقیت االشتباكات مستمرة حتى قام

  .كتیبة الدبابات الخامسة المتواجدة في منطقة طبربور حتى وصلت الى االغوار 
  

سریة سلكت طریق ناعور باتجاه الكفرین واشتبكت مع : وقال ان ھذه الكتیبة سلكت ثالثة طرق 
داتھ، ومجموعة اخرى سلكت القوات المتواجدة ھناك، وساھمت بتدمیر عدد كبیر من الیات العدو ومع

طریق وادي شعیب، حتى وصلت منطقة السد واشتبكت مع قوات العدو المتواجدة ھناك، والسریة 
  .الثالثة سلكت طریق العارضة حتى وصلت منطقة معدي 

  
وبین ان السریتین االولى والثانیة قاتلتا قتاال عنیفا وقدمتا العدید من  الشھداء ، مشیرا الى ان وصول 

  .الكتیبة الى منطقة االغوار قد رجحت القتال لصالح قواتنا ھذه
  

وعند الظھیرة طلب العدو وقف اطالق النار عن طریق االمم المتحدة لكن المغفور لھ جاللة الملك 
الحسین رفض ذلك ما دام ھناك جندي اسرائیلي واحد على االرض االردنیة، وبالفعل لم یتوقف 

یمة الى غرب النھر تاركا عددا كبیرا من آلیاتھ ومعداتھ على ارض القتال حتى انسحب العدو شر ھز
المعركة وخسر بالتالي خسائر كبیرة جدا اذ اعلنوا ان ما خسروه في معركة الكرامة اكثر بكثیر من 

  . ١٩٦٧خسائرنا في حرب عام 
  

ئیل اذار، وأن النصر كان محققا منذ طلبت اسرا ٢١وقال ان المعركة استمرت حتى مغیب شمس 
مشیرا الى ان جاللة المغفور لھ الملك الحسین زار ارض المعركة في الیوم ،وقف اطالق النار 

  .التالي، وصعد الى احدى الدبابات االسرائیلیة التي كانت متواجدة وبقیت على ارض المعركة 
  

  العقید المتقاعد الرفاعي
  

ركة كقائد فصیل من سریة في الكتیبة العقید المتقاعد محمد ضیف هللا الرفاعي والذي شارك في المع
تلة الشونة، قال ان االجواء كانت تشكل حرب / التي كانت تتمركز على محور وادي شعیب  ١٤١٤

استنزاف، الن الیھود لم یتوانوا عن قصف اھداف عندنا، مشیرا الى ان الجیش االردني كان على 
  .اھبة االستعداد للرد على اي اعتداء 

  
كانت حربا خاطفة ادت الى غطرسة العدو الصھیوني اذ صار لدیھ  ٦٧ب عام واشار الى ان حر

  .غرور اكثر من الالزم، وكان ھناك تبادل في الرمایات بیننا 
  

وقال ان تحركات الیھود بدأت قبل یوم المعركة بأیام،مشیرا الى ان الحشود العسكریة استمرت على 
دادت  كانت واضحة لدینا من خالل تواجد طول خط الجبھة مع اسرائیل، وان كل تلك االستع

واضاف ان استخباراتنا اكدت ان النیة الخبیثة لدى الیھود تتجھ نحو .القطاعات على طول الجبھة 
  .قصف اھداف في االردن وعلى قواتنا، وانھم سوف یقومون بالھجوم على قواتنا بشكل عام 

  
الصباحیة،فكانت قواتنا وعلى مدار االیام  قبل شھر من معركة الكرامة، كنا نعمل ضمن نظام الیقظة

تقوم الى خنادقھا وتتخندق فیھا استعدادا لصد اي ھجوم محتمل من قوات العدو وذلك من الخامسة 
  .وحتى الخامسة والنصف فجرا
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اذار، بان العدو استكمل استعداداتھ للھجوم، وكان  ٢٠وأشار الى ان استخباراتنا اكدت في مساء یوم 
  .عام بحیث قد نضطر للحرب في اي لحظة  عندنا نفیر

  
اذار خرجنا كالمعتاد الى الیقظة الصباحیة ما بین الساعة الخامسة، والخامسة  ٢١في الصباح التالي 

والنصف، وما ان عدنا منھا، حتى بدأت ساعة الصفر عند العدو االسرائیلي، وبدأ بالقصف باتجاھنا 
  .وعلى طول الجبھة وبنفس التوقیت

  
بدأ الھجوم االسرائیلي بشكل  شرس، وعملت قواتنا على  صد الھجوم، وكانت سماؤنا ملیئة : وقال 

  .بالطائرات االسرائیلیة، ولكن سالح المدفعیة لدینا استمات بقصف اھداف الیھود بشكل مستمر 
  

و شرق ان تتوغل وتقطع الجسر نح) وھي كبیرة بالنسبة للواجھة ( واستطاعت القوات االسرائیلیة 
النھر، ووصلت الدبابة االولى مع سیارة جیب واخرى صغیرة تقل القائد العسكري للقوات 

كانت قواتنا لھا بالمرصاد فتمكن احد مدافع  -بفضل هللا تعالى  -االسرائیلیة، إلى مثلث الشونة، ولكن 
سرائیلیة من سلك الطریق الرئیسي حتى وصل مثلث الشونة، حیث ضربتھ الدبابة اال ١٤الكتیبة 

بالذخیرة، فاستشھد عدد من الجنود االردنیین، اال ان المدفع الثاني والذي كان یتمركز في الشونة 
تبادل النیران مع الدبابة االسرائیلیة واستطاع تدمیرھا على المثلث نفسھ، واحرقھا، وكنت اول من 

  .وطین داخلھا بالجنازیر وصل الى  تلك الدبابة ألشاھد االجساد المحروقة داخلھا، اذ كانوا مرب
  

النصر كان مشھودا ومؤكدا بالنسبة لنا، كان ھم الجندي االردني حمایة الحدود من اي : واضاف 
عدوان خارجي مھما كان حجمھ وعتاده وقوتھ، فلم تخیفنا االعداد الھائلة للعدو وال االمكانات الكبیرة 

اشار الى ان العدو حاول جر االلیات المدمرة و. لدیھ، فمعنویاتنا كانت اقوى من كل االسلحة لدیھم 
  .من ارض الكرامة ولم یتمكن من ذلك نتیجة كثافة النیران من المدفعیة االردنیة 

  
  اللواء المتقاعد  القیسي

  
اللواء المتقاعد عبد هللا القیسي، وكان ضابطا مرشحا، موقعھ على معبر الشونة الخلفي في محیط 

  ).منطقة صرح الشھید حالیا(
  

وقال ان الحدیث عن معركة الكرامة یبدأ بالترحم على شھداء المعركة وارواحھم الطاھرة، وقائد 
  .المعركة طیب هللا ثراه الملك الحسین بن طالل 

  
واشار الى ان معركة الكرامة ھي التي اعادت الكرامة لالمة العربیة والجیوش العربیة، اذ استطاع 

امكاناتھ المحدودة وقلة عتاده وسالحھ ،أن یوقف الجیش الجیش العربي االردني بالرغم من 
  .االسرائیلي من التقدم، واستطاع دحر العدید من الیاتھ، وایقاع الكثیر من الخسائر البشریة بین افراده 

  
وقال ان، وھذا لم یتم لوال عزیمة القیادة وعزیمة جیشنا الباسل في كل مواقعھ مصمم على الثبات في 

كن امامھم سوى الشھادة ودحر العدو، او اذا ارادوا المرور فمن فوق اجسادنا مواقعھم، ولم ی
َس جنودنا في تلك االیام    .مقاومین، وھذا كان نَف
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اذار، وكانت قواتنا  ٢١واضاف ان اسرائیل حشدت قواتھا وامكاناتھا واختارت صباح یوم الخمیس 
عدو، وتمریر اي معلومة عسكریة مھمة، على الحدود خلف الحجاب مھمتھا تأخیر الھجوم من قبل ال

  .ولكن ضمن امكانات محدودة
  

وبین ان الجیش االسرائیلي حاول اقتحام قواتنا في الحجاب، وبعد ذلك دارت معارك عنیفة مع جیشنا 
  .الذي لم یكن مغطى بطیران، وبالمقابل الجیش االسرائیلي یمتلك الجو  والدبابات المتطورة 

  
ان الجیش االسرائیلي، وبكل ما اوتي من قوة لم یتمكن من التقدم داخل االراضي وقال اللواء القیسي 
م، وان جنودنا االشاوس قاتلوا باستماتة البواسل، وعلى جنبات الطرق، فیما  ٥٠٠االردنیة الكثر من 

 یحمل العدو االسرائیلي افضل انواع االسلحة المتطورة والعتاد، ولم یتمكن من اقتحام معبر الشونة،
  .وتكبدوا خسائر كبیرة 

  
تحت مقاومة ) م د ( جنودنا على مستوى تضحیاتھم على جانب الطرق، حاملین اسلحة : وقال 

الدروع، وفي مواقعھم في الخنادق وخارجھا، كانوا یحملون روحا معنویة كبیرة ، عززت من 
   .زاة مھاجمین صمودھم ودفاعھم من وحي عقیدتھم للدفاع عن وطنھم الننا اصحاب حق نعمل ضد غ
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  تطلع على معاییر تصنیف الجامعات« تربویة األعیان»

  
  
مجلس االعیان لدى اجتماعھا امس االثنین برئاسة الدكتور محمد  التقت لجنة التربیة والتعلیم في 

  .حمدان غنیمة، رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي
  

واكد حمدان ضرورة دعم ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في اداء دورھا 
  .ستراتیجیة للموارد البشریة في قطاع التعلیم العاليالمطلوب لإلسھام في تنفیذ اال

  
واستمع اعضاء اللجنة الى عرض قدمھ الدكتور الزعبي حول معاییر التصنیف االردني للجامعات 
ومعاییر ضمان الجودة وابرز التعدیالت على معیار الطاقة االستیعابیة لطلبة برامج الدراسات العلیا 

  .وعلى تعدیل اوزان امتحان الكفاءة الجامعیة
  

التعلیم والتعلم والبحث العلمي، والبعد : معات وھي معاییرولفت الى معاییر للتصنیف االردني للجا
  .الدولي، وجودة الخریجین، واالعتمادات االكادیمیة

  
واشار الى وجود تعدیالت على معیار الطاقة االستیعابیة لبرنامج الدراسات العلیا بحیث یتم رفع الحد 

  .االنسانیةاالقصى للطاقة االستیعابیة لطلبة برنامج الماجستیر للتخصصات 

  ٧:الدستور ص
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  لسلة الطالب تنطلق الیوم بطولة الجامعات
  

  .تنطلق الیوم بطولة الجامعات بكرة السلة للطالب تحت اشراف اللجنة الفنیة في اتحاد الجامعات 
  

وتم تقسیم الفرق الى اربع مجموعات، تضم االولى العلوم التطبیقیة، الزیتونة والعلوم االسالمیة، 
والثانیة االردنیة، الھاشمیة والعلوم والتكنولوجیا، والثالثة جامعة االمیرة سمیة، الزرقاء، البلقاء 

  .ة والبتراءالتطبیقیة وآل البیت والرابعة الیرموك، فیالدلفیا، االلمانیة االردنی
  

وتجري الیوم ست مباریات تجمع العلوم التطبیقیة والزیتونة في قاعة الزرقاء الساعة الثانیة عشرة 
ظھرا، تلیھا االردنیة الھاشمیة، وفي قاعة العلوم التطبیقیة یلتقي الساعة الثانیة عشرة الزرقاء و 

البتراء بنفس التوقیت البلقاء التطبیقیة  جامعة االمیرة سمیة، تلیھا الیرموك وفیالدلفیا، ویلعب في قاعة
  .وآل البیت، تعقبھا مباراة االلمانیة والبتراء

  
علي الخطیب مدیر النشاط .ویتأھل االول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني، وتم تعیین د

  .الریاضي في جامعة فیالدلفیا مقررا للبطولة

  ٢٠:صأي الر
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  ..كالم الملك لطالب الجامعة األردنیة 
  ابراھیم عبدالمجید القیسي

  
ھل تتذكرون شیئا من كالم جاللة الملك عبدهللا الثاني، حین التقى بطلبتھا في العید الخمسین للجامعة 

  .األردنیة؟ أعلم أن ال أحد یرید أن یتذكر 
  : لكن اقرأوا بعض ما قال 

دور الشباب؛ یجب أن ال ینحصر داخل الجامعة والمؤسسات التعلیمیة األخرى، إنما یجب استثمار (
ھم وواجباتھم في إحداث التغییر اإلیجابي في كل میادین العمل، والمشاركة في الحیاة السیاسیة طاقات

التي تمكنھم من المشاركة في صنع القرار، لبناء المستقبل األفضل لھم ولألجیال القادمة، ومطلوب 
إنما علیھا من الجامعات األردنیة كلھا، أن ال یقتصر عملھا على الجانب األكادیمي والتعلیمي، و

مسؤولیة تشكیل الوعي الثقافي والدیمقراطي، وتعزیز الھویة الوطنیة الجامعة على مبدأ المساواة في 
الحقوق والواجبات، وتشجیعكم أنتم الطالب على المزید من االبداع والتمیز والعمل التطوعي، 

لتھ مخاطبا طالب الجامعة وقال جال.. وتكریس ثقافة الحوار والقیم الدیمقراطیة واحترام الرأي اآلخر
في السنتین الماضیتین أنجزنا إصالحات سیاسیة كبیرة، ونحن اآلن مقبلون على إجراء « : األردنیة

الشریحة األكبر ! االنتخابات النیابیة، وین دوركو انتو الشباب في ھذه المسیرة االصالحیة الكبرى؟
من واجبھا قیادة المسیرة وإحداث التغییر في ھذا المجتمع ھي انتم الشباب، ومن حق األكثریة بل 

كیف ممكن أن تشاركوا انتو الشباب في المسیرة وصناعة القرار : المطلوب، والسؤال المطروح اآلن
  !..).؟

عودوا إلى الخطاب الملكي بھذه المناسبة فكثیرون منكم یحتاجون الى عصف ذھني لیدركوا بأنھم 
  ..لملك عبدهللا الثاني، رأس الدولة وصاحب قرارھاابتعدوا كثیرا عن طریق وطریقة جاللة ا

فأنا أعني الشباب األردني؛ فرسان التغییر ) الشباب یعود یوما » دور«لو قلت یا لیت (في العنوان؛  
ھل تتذكرونھم؟ أنتم جمیعا تنسونھم، لكنھ رأس الدولة جاللة الملك ال ینساھم، وھو ..والعمل والتطویر

جھ الدولة والمجتمع لالھتمام بھم، وأمس األول قرأت خبرا عن تكریم دوما من یتحدث عنھم ویو
جاللتھ لمجموعة من الشباب األردني المبدع، وال أرید التحدث عن ھؤالء المبدعین، بل أتحدث عن 

  ..غیاب الشباب وغیاب الخطاب
اختفاء الخبر  ال یمكنني أن أؤرخ لھذا الغیاب الملحوظ منذ إلغاء المجلس األعلى للشباب، وال أفسر

المتعلق بالشباب عن وسائل االعالم فقط بابتعاد الدكتور سامي المجالي عن العمل، ولو كنا سنفتح 
حدیثا حول دمج المجلس وقضایا شبابیة أخرى، لسلطنا مزیدا من ضوء على أشخاص، ازدھر على 

  ..أرقاما دامغة  دورھم الخطاب والفعل الشبابي، ولقدمنا للقارىء والمتابع المزاجي او الجاد
اتمى ان تكون الرسالة وصلت لكل المسؤولین الذي كانوا یحضرون ویسمعون لذلك الخطاب الملكي 
األثیر، والذین یتبوأ بعضھم مواقع قیادیة مھمة وذات عالقة بالشباب وبالتعلیم وبالدیمقراطیة 

  .ا نعلم جمیعا أسبابھوال أنسى الجھات المسؤولة عن بؤسھم وضیاع دورھم ضیاعا قسری..والثقافة

 مقاالت

  ٤٠:الدستور ص
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  أحداث الجامعات المؤسفة

  
  عصام الشرع
في حلقة أخرى من مسلسالت العنف الجامعّي التي باتت تؤرق كّل مھتم بشؤون الوطن شھدت جامعة 
ً مؤسفة ال ندري سببھا حتى اآلن وأوقعت ضحایا ربّما الیكون لھم عالقة بأطراف  جرش أحداثا

كات عشائریّة ، وھو ذات المشاجرة التي تقول األنباء المتطایرة من الجامعة أنھا جاءت نتیجة إحتكا
السبب الذي تعزى الیھ األحداث التي تقع في جامعاتنا ، وألننا لسنا بعیدین عّما حدث في الجامعة 
األردنیّة التي تعّد الرائدة واألولى بین جامعات المملكة الحكومیّة و الخاصة ، فإّن مثل ھذه الحوادث 

  .ابھا ومنعھا مھما كان الثمن یجب أن تنال نصیبھا من الدراسة والتمحیص في أسب
ً فإن من الالزم على إإلدارات الجامعیّةالحكومیّة  ً معتادا وألّن ھذا الحادث تكرر حتى صار مشھدا
والخاصة البحث وبشكل جّدي عن أسباب ھذا الخلل ، وماھي األمور التي أّدت إلى حدوثھ بھذا 

دارات إعالم المجتمع بكّل شفافیّة عن مثل ھذه الشكل المخجل ؟ ، وأصبح من الالزم على ھذه اإل
األحداث قبل إنتنشارھا على وسائل التواصل اإلجتماعّي المتوافرة في أیدي كّل طالب الجامعات من 
خالل الھواتف وأجھزة الحاسوب المحمولھ وما إلیھا ، وماھو سبب تركّز مثل ھذه السلوكیّات 

لمیّة ؟ ، وأین ھو موقع العامل الجغرافّي واإلنتماءات المناطقیّة الخاطئة في الكلیّات اإلنسانیّة دون الع
ً تحویل الجامعة  ً او محاوال المنارة ) أّي جامعة ( من ھذا التشّوه الذي أصاب العملیّة التربویّة محّوال

دتنا إلى ماینوون تحویلھا إلیھ ، شأنھا شأن كّل المشاریع الوطنیّة التي بنیناھا بكّدنا وجھدنا وتعب قیا
  .وسھرھا على تطّورھا  وتقّدمھا ؟ 

ولئن كانت بعض المناوشات والمشاجرات قد وقعت في بعض الجامعات األخرى في وطننا الحبیب ، 
وتّم التعامل معھا بطرق مختلفة أّدت الى الحّد منھا ، وغیابھا عن الساحات الجامعیّة في الفترة الممتدة 

ً  لعام دراسّي واحد أو إثنین ، فإّن ھذه الحادثة تدعو للتوقف عندھا و التي أخذت ھذه المّرة شكال
الیمكن السكوت عنھ أو مداراتھ ، ووضع عالج شاف لھا یضمن عدم تكررھا ، وھو أمر یعلمھ 
المختصون في ھذا المجال إذا أعطیت لھم الصالحیّة لعالجھ دون أّي تدخالت تأتي من ھنا أو ھناك 

ً لتغطیّة األوقات التي یقضیھا ،وإعادة النظر في األو ً دقیقا قات المخصّصة للدراسة وحسابھا حسابا
الطلبة داخل أسوار الجامعة دون أّي فائدة بإنتظار المحاضرة الموالیة ، ویتأتى ھذا من خالل تفعیل 
ة عدد من یرتادھا من أصحاب اإلختصاصات األدبیّة ، وذلك  ّ دورالمكتبة التي تعاني وبالتأكید من قل

تخصیص مادة للبحث والمناقشة في مثل ھذه اإلختصاصات تلزم الطالب بتقدیم بحث محكم معتمد ب
على مراجع موثوقة ، وتفعیل دور األنشطة الریاضیّة المغیّبة إال من خالل مباریات ریاضیّة تجري 

خصیص جوائز بین أبناء األقطار العربیّة الشقیقة واألجنبیّة الصدیقة الذین یدرسون في جامعاتنا ، وت
وحوافز للفائزین في األنشطة الریاضیّة ، والمشاركة بفرق مختارة من الجامعات في المسابقات التي 

نا نشغل أوقات الفراغ التي تفصل بین المحاضرات  ّ ولكّن  .تجري بینھا داخل الوطن وخارجھ عل
ة والقوانین على من تسبّب بتشویھ األھّم في الوقت الراھن ھو إیقاع العقوبة التي تنص علیھا األنظم

صورة جامعاتنا ، ودون السماح بأّي تدخالت في ھذا الشأن لمن إشترك بھا من طالب الجامعة ، 
ً لعدم عودتھم لمثل ھذه  وعلى تحویل أولئك النفر إلى القضاء الذي سیكون لھم بالمرصاد ضمانا

حرمت منھ نتیجة التدخالت من ھنا وھناك  األفعال المشینة ، وبھذا نعید األلق إلى جامعاتنا والذي
للطبطبة على ما یحصل دون أدنى تفكیر بنتائجھ المستقبلیّة ، وعلى أصحاب الجامعات الخاصة عدم 
التساھل ألّي سبب كان وإعطاء الصالحیّة لرؤوساء الجامعات في إیقاع العقوبات على من یخالف 

  .آخر  أحكام القانون والتنظام دون النظر إلى أّي أمر

  ٢:صیار الد
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  ضاحیة الرشید –محمد احمد صادق ابو یاسین  –
  
  الشمیساني –لسھلي صبحیة محمود ا –
  
  خلدا –طارق حسني خرفان  –
  
  الشمیساني –بثینة محمد شفیق صالح االمام  –
  
  العبدلي –شكري حبیب الیاس زیت  –
  
  السماكیة –نزار شاھر بشاره الحجازین  –
  
  سحاب –سلیمان احمد ابو زید  –
  
  اربد –تریز رجا سالم سویدان  –
  
  شارع الجاردنز –فھیمة راشد ایوب  –
  
  الحسن –محمود عاید علي الرشدان  –
  
  مادبا –توفیق سلیمان ابراھیم الحدادین  –
  
  شارع االقصى –رقیة حمدان زھران  –
  
  الھاشمي الشمالي –شفیق محمد عبد الخالق  –
  
  ضاحیة االمیر راشد –خالد ابراھیم النابلسي  –
  
  ماركا الشمالیة –خضرة احمد موسى الجمال  –
  
  صویلح –جابر عنبتاوي فتحیة احمد سعید  –

 وفیات

 الرأي 
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ھاني الملقي دعا الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومیة وامانة . رئیس الوزراء د
عمان والبلدیات ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات الرسمیة الى دفع اشتراكاتھا للضمان 

) الخ ..الكھرباء والمیاه واالتصاالت والمحروقات( تیر تترتب علیھا مثل االجتماعي وتسدید اي فوا
  .للدفع االلكتروني» اي فواتیركم«من خالل 

  
جوازات فواز الشھوان اول عمل قام بھ فور استالمھ منصبھ ھو مدیر عام دائرة االحوال المدنیة وال

  .اصدار بطاقة احوال ذكیة
  

تعدیالت قانون البناء الوطني ما «ینظم الیوم ندوة متخصصة حول » زمزم«حزب المؤتمر الوطني 
ویشارك في الندوة التي تعقد في مقر الحزب رئیس جمعیة المستثمرین في . »بین االستثمار والجبایة

  .قطاع االسكان والمنھدس وصفي عبیدات
  

غرا منذ ما موقع مفوض الشؤون المالیة واإلداریة في سلطة إقلیم البترا التنموي السیاحي ال یزال شا
یزید على أربعة شھور بعد إحالة المفوض السابق إلى التقاعد مطلع شھر تشرین ثاني من العام 

  .الماضي
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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الوزراء لمعركة الكرامة یرعى وزیر الدولة لشؤون رئاسة  ٤٩بمناسبة احتفاالت الوطن بالذكرى 
  .ممدوح العبادي مساء الیوم احتفالیة تنظمھا نقابة المھندسین الزراعیین في مجمع النقابات المھنیة

  
نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنیین تنظم مساء السبت المقبل احتفالیة بذكرى معركة الكرامة ویوم 

  .تقام في مقر النقابة یرعاھا رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة االحتفالیة التي. األرض
  

بھذه . أربعون عاما مرت على إقامة العالقات الدبلوماسیة بین األردن وجمھوریة الصین الشعبیة
المقبل حفل استقبال في فندق المناسبة یقیم السفیر الصیني في عمان بان ویفانغ في الثاني من الشھر 

  .میریدیان احتفاال بھذه الذكرى
  

أطلق صندوق االستثمار یوم أمس موقعھ اإللكتروني الجدید، الذي یعرف بالصندوق وینشر كل ما 
  .www.ssif.gov.jo: ورابط الموقع ھو. یتعلق بھ وبعملھ

  
قتل شاب في العشرینیات من العمر، لیل األحد االثنین، إثر تعرضھ لطعنات بالبطن والرقبة والظھر 

إنھ تم نقل " الغد"المصدر قال لـ. من قبل شخص آخر في منطقة المنارة بعمان، وفق مصدر أمني
أنھ فارق الحیاة، مضیفا أن سبب الحادثة ھو خالف آني  الشاب لمستشفى البشیر، وعند الوصول تبین

 .حصل بین طرفین، حیث تم إلقاء القبض على شخصین في إطار التحقیق

  زواریب الغد


