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ضمن المواد " تاریخ الحركة الریاضیة األردنیة"تشدد على ضرورة إدراج مادة " األردنیة"

 "التربیة الریاضیة"المقرر دراستھا في 
 

لألبحاث العلمیة؛ دعت الجامعة ترسیخا لدورھا الریادي في تعزیز القیمة المضافة  –سناء الصمادي 
ضمن المواد المقرر دراستھا في كلیة " تاریخ الحركة الریاضیة األردنیة"األردنیة إلى إدراج مادة 

 .التربیة الریاضیة
  

على ضرورة تضمین ھذه المادة نظرا الفتقار المواد التي تدرس في الكلیة لھذه " األردنیة"وشددت 
 .لدولة منذ نشأتھا وحتى اللحظةالجزئیة المھمة من تاریخ ا

  
وقال عمید كلیة التربیة الریاضیة الدكتور ھاشم ابراھیم إن أھمیة المادة تتمثل بتلسیطھا الضوء على 
المنجزات والبطوالت األولى للحركة الریاضیة األردنیة، وإثراء الطلبة بتاریخ الرواد الریاضیین 

 .الحركة األردنیین ممن كان لھم السبق في صنع تلك
  
ولفت ابراھیم إلى وجود أبحاث منشورة عن تاریخ الحركة الریاضیة في األردن لعضو ھیئة  

التدریس في الكلیة الدكتور عامر الشعار أوصت بجملة من المقترحات المتعلقة بھذا الشأن كتشجیع 
والتطرق  الباحثین في المجال الریاضي على إصدار أبحاث تتحدث عن تاریخ الریاضة األردنیة

 .لبعض الریاضات التي لم یكتب بھا نھائیا، وإصدار المؤلفین طبعا لمؤلفاتھم الریاضیة
   

وأشار إلى أن ھناك تشدید على تشجیع الرواد األوائل من الریاضیین على تسجیل وتوثیق معلوماتھم 
وتدوینھا ببحوث وكتب حتى تبقى إرثا لألجیال القادمة، إضافة إلى دعوة طلبة الدراسات العلیا في 

 .كلیات التربیة الریاضیة في األردن على سبر أغوار المنھج التاریخي في أبحاثھم
  

ونّوه بوجود مناشدة لوزارة الشباب بضرورة اتخاذ ما یلزم لحفظ الذاكرة الوطنیة للریاضة من خالل 
إیجاد أقسام مختصة باألرشفة والتوثیق لألنشطة الریاضیة، إلى جانب توجیھ للجنة االولمبیة األردنیة 

كل اتحاد یضم كامل لمخاطبة االتحادات الریاضیة بتوثیق نشاطاتھم وانجازاتھم وإیجاد سجل كامل ل
  .األنشطة والفعالیات واألفراد المشاركین والنتائج

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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فرع العقبة“ اتحاد طلبة الجامعة األردنیة“العمري رئیسا لـ  

فاز الطالب صھیب العمري برئاسة اتحاد طلبة الجامعة األردنیة فرع العقبة وذلك بانتخابات الھیئة 
اإلداریة، فیما جاء الطالب المؤید أبو عبدهللا نائبا للرئیس، ونبال النعیمات امینا للسر، وتسنیم أبو 

البحث العلمي والشؤون االكادیمیة وعمر ابو العز للجنة المالیة وزید بالل أبو رخیة امینا عیشة للجنة 
  .للصندوق، وأنسام قاسم للجنة قضایا الطلبة واالنشطة

 
وجاء ھذا االقتراع لتوزیع المناصب على الطلبة الفائزین بانتخابات الھیئة االداریة، بحضور رئیس 

لوكالة الدكتور عمر الكفاوین وأعضاء اللجنة العلیا لالنتخابات ووفقا الجامعة االردنیة فرع العقبة با
  .للقانون واألنظمة المرعیة

 
وھنأ الدكتور الكفاوین الھیئة اإلداریة الجدیدة، التي حازت على ثقة الطلبة في االنتخابات، متمنیا لھم 

یة التي مورست في العملیة النجاح في مسیرتھم وخدمة قضایا الطلبة، بما ینسجم مع األطر الدیمقراط
  .االنتخابیة برمتھا

 
ودعا رئیس االتحاد الجدید والطلبة الفائزین ألن یكونوا على قدر عال من الوعي وحجم المسؤولیة، 
مؤكدا أھمیة الحوار الدیمقراطي واحترام الرأي والرأي اآلخر، وضرورة االستفادة من التجارب 

  .األمام لتحقیق أھدافھ وغایاتھالسابقة، بھدف دفع مسیرة االتحاد إلى 
 

ووجھ الدكتور الكفاوین الشكر الى كافة الجھات، التي دعمت مسیرة الجامعة التي تمثل ھدیة القائد 
لمحافظة العقبة لخدمة الوطن والمجتمع المحلي في الجنوب، مشیرا الى ان ادارة الجامعة تابعت ما 

خابات اللجنة التنفیذیة التحاد طلبة الفرع، نشر في وسائل االعالم حول مجریات ما حدث في انت
والذي تضمن إشارات سلبیة متكررة لفرع الجامعة مع ان ما حدث ھو إال إجراء إداري روتیني لمنع 

  .اتساع الخالف بین الطلبة
 

فنفي الكفاوین حدوث أي عنف ) لبعض الصحف الیومیة واإللكترونیة(أما تأكید تقاریر صحفیة 
ھما بین الطلبة فقد جانب الحقیقة، مشیرا الى ان ھذا الشجار استدعى تدخل جسدي أو لفظي أو كال

األمن الجامعي التخاذ اإلجراءات الالزمة، وھو أمر موثق بشھادات الشھود وتصویر الكامیرات 
حیث وضعت كل ھذه الحقائق أمام عطوفة محافظ العقبة فیما جرى تشكیل لجنة تحقیق للوقوف على 

  .تفاصیل ما حدث
 
الكفاوین الشكر الى محافظ العقبة والى كافة الجھات الرسمیة والشعبیة على ما قامت بھ من .وجھ دو

 .جھود مباركة خیرة لدعم مسیرة الفرع
 
 
 

  9: الرأي ص - الغد االلكتروني -أخبار األردنیة
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 أردنیون حزینون على مقتل الشاب قصي العدوان.. في أول أیام رمضان 

ً على مقتل الشاب قصي العدوان بعد ان قام  ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي في األردن حزنا
  .بدران  شخص بإطالق النار علیھ في منطقة شفا

وقامت األجھزة االمنیة بإلقاء القبض على الجاني وتبین من خالل التحقیقات ان خالفات سابقة بینھ 
  .وبین الجاني ادت الى الجریمة في حین تربط عالقة قرابة بین الجاني والمجني علیھ

لطلبة یذكر ان كتلة الھمة في الجامعة االردنیة قد نعت الیوم المرحوم قصي العدوان امین سر اتحاد ا
 ً   .سابقا

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سبقشبكة 
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 مكافحة الفساد تتدخل بصالحیات الجامعات
  انیس الخصاونة.د

 
تضطلع ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد بدور حیوي یتعلق بمكافحة الفساد في األجھزة الحكومیة 

وإننا إذ نقدر عالیا الجھود المبذولة . والخاصة، وتعمل على تعزیز قیم النزاھة والشفافیة والمساءلة
في ردع كثیر من الممارسات الفاسدة ،أو اإلمساك  من الھیئة على مدار السنوات الماضیة، ودورھا

بخیوط قضایا فساد تم تحویلھا للقضاء المختص ،فإننا نعتقد بأن مجلس الھیئة مطالب أكثر من أي 
جھة أخرى بااللتزام والتقید بحدود القوانین الناظمة لعمل الھیئة وعدم تجاوزھا أو التغول على 

 . بالشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي واإلداريسلطات أو صالحیات جھات أخرى تتمتع 
 

ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد مؤسسة رقابیة بامتیاز مناط بھا متابعة مدى التزام األجھزة الحكومیة 
بتطبیق التشریعات واللوائح الناظمة لعملھا، وعلیھ فإنھ ومن باب أولى أن تلتزم ھیئة النزاھة ذاتھا 

نشئة لھا ،وإال فإنھ ستنتفي سمة النموذج والقدوة التي تضربھ ھذه المؤسسة بتطبیق القوانین الم
 .الرقابیة للمؤسسات التي أنیط بھا مراقبتھا

 
قبل شھر ونیف أرسلت ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد كتابا إلدارة إحدى الجامعات الرسمیة تبلغھا بأن 

جامعة لوقف كافة تعیینات الھیئات مخاطبة رئیس ال 27/3/2019مجلس الھیئة قد قرر بتاریخ 
كالم وقرار غایة في الغرابة ،ال بل والخطورة ،حیث أن الجامعات . التدریسیة واإلداریة في الجامعة

الرسمیة تتمتع بشخصیات اعتباریة یترتب علیھا استقالل مالي وإداري ، وأن ھذه الجامعات تعمل 
معات األردنیة ،وأنظمة صادرة من مجلس الوزراء وفق منظومة قوانین التعلیم العالي ،وقانون الجا

 .ممھورة بإرادة ملكیة
 

ھیئة النزاھة مھامھا تتعلق بتتبع حاالت الفساد أو شبھات الفساد واالستماع للتظلمات التي تقدم لھا 
 .،والتأكد من عدم ھدر المال العام ،واستخدام السلطة لتحقیق مآرب ومصالح شخصیة

 
مادة مادة ،وتمعنا في الصالحیات  2016لسنة ) 13(راجعنا قانون ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد رقم 

المخولة لمجلس الھیئة ولم نجد أي مادة تمكن الھیئة من اتخاذ قرار بالطلب من الجامعات الرسمیة 
 .وقف التعیینات ألعضاء الھیئات التدریسیة واإلداریة

 
معات قضیة مستمرة وكذلك اإلداریین ووقفھا یعني وقف سیر الجامعة تعیینات المدرسین في الجا

وعدم قدرتھا على تعویض كوادرھا التدریسیة واإلداریة التي تفقدھا كل یوم بسبب التقاعد أو الوفاة 
 .أو االستقاالت ناھیك عن حاجة الجامعة للمدرسین في حاالت فتح تخصصات جدیدة

 
لذي اعتمد علیھ مجلس الھیئة في مطالبتھ لرئاسة إحدى الجامعات ال أعلم ما ھو السند القانوني ا

 .بوقف التعیینات
 

  عمون

 مقاالت 
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یمكن للھیئة بالطبع أن تطلب وقف إجراءات بقضیة محددة ھي محور للشكوى أو محور للشك في 
 .شبھة فساد، ولكن بالتأكید ال یمكن للھیئة أن تطالب بوقف كافة التعیینات للمدرسین واإلداریین

 
آخر ماذا بقي من االستقالل المالي واإلداري للجامعات الرسمیة إذا كانت قرارات تعیین  من جانب

المدرسین واإلداریین لیس بید الجامعة؟،وماذا بقي لمجالس األمناء والعمداء في الجامعات من 
 .صالحیات إذا لم تتمكن من إجراء التعیینات األكادیمیة لكوادرھا؟

 
افحة الفساد مرات ومرات في الماضي عندما كنا متیقنین من شبھات فساد استغثنا بھیئة النزاھة ومك

سواء في التعیینات أو السفر والترحال المتكرر إلدارات بعض الجامعات، وقد تجاوبت الھیئة 
 .مشكورة مع ھذه القضایا

 
ت أما أن تطالب الھیئة بوقف تعیینات المدرسین واإلداریین فھذا تجاوز على صالحیات الجامعا

ومجالسھا وھیئاتھا ،وأعتقد أن ھذا القرار یمثل خطأ جسیما من مجلس الھیئة ،ونعتقد بأن إلغاء القرار 
 . والتراجع عنھ قضیة ضروریة من الناحیتین القانونیة واإلجرائیة

 
من المؤسف حقا أن یأتي قرار مجلس ھیئة مكافحة الفساد بوقف التعیینات للمدرسین واإلداریین في 

امعات الرسمیة بعد أیام من توصیة مجلس التعلیم العالي بضرورة تبني الجامعات الرسمیة إحدى الج
لبعض اإلجراءات التي من شأنھا خلق فرص عمل للحاصلین على درجة الدكتوراه والمتعطلین عن 
العمل مثل تخفیف أو إیقاف اإلبتعاث للطلبة على حساب المنح في التخصصات التي یتوفر فیھا 

وقد بینا في مقال . واإلعالن عن الشواغر األكادیمیة من خالل دیوان الخدمة المدنیة فقط أردنیین،
سابق وفندنا الخروقات القانونیة لتوصیات مجلس التعلیم العالي التي من شأنھا سلب الجامعات 

ة صالحیات تعیین األكادیمیین وحملة الدكتوراه في الوقت الذي تعید الحكومة ممثلة بدیوان الخدم
 !المدنیة للجامعات صالحیة تعیین الحرفیین وعمال الزراعة

 
مطالبة مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد لبعض الجامعات الرسمیة تمثل صفعة ثانیة ونكوص آخر 

  ..في جھود دعم التعلیم العالي في المملكة فھل من مدكر
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  أولویة ملكیة.. دعم األفكار الریادیة
  أحمد الحوراني

  
  
الریادیین من أصحاب الشركات الناشئة  التقى جاللة الملك یوم أول من أمس مجموعة من الشباب 

مناطق مختلفة من  والتسویق االلكتروني والتعلیم والزراعة وغیرھا، ومن في مجاالت الطب
ّاءة لتعزیز قطاع ریادة األعمال في األردن، حیث  المملكة، ودعا جاللتھ إلى ایجاد مقترحات وأفكار بن

في الجامعات والشركات  جاللتھ بضرورة تمكین ثقافة الریادة واإلبداع ودعم الحواضن یؤمن
   .المملكة میع مناطقوتعمیمھا على ج

  
ً من وقتھ المزدحم، لالستماع إلى أفكار  ولیست ھذه المرة األولى التي یخصص فیھا قائد الوطن جزءا

ّقة ما یجعلھم  الشباب المتمیزین الذین یمتلكون من المواھب والمھارات والمشاریع اإلبداعیة الخال
ّة جیلھم من شتى بق یقفون على مسافة واحدة مع أقرانھم وأبناء ل ُ اع العالم، فجاللتھ ھو الذي خاطب ث

وذلك خالل لقائھ مع مجموعة من » رفعتوا رأسنا بانجازاتكم«الماضي بقولھ  من ھؤالء في نیسان
 شركة تم 27والشابات األردنیین الریادیین من أصحاب الشركات الناشئة البالغ عددھم  الشباب

العالمي الذي ُعقد  من قبل المنتدى االقتصادياختیارھا من ضمن أفضل مئة شركة ناشئة في المنطقة 
  .في البحر المیت

أفكار لترى النور  انفك یوّجھ إلى إیالء ھذه الشریحة ُجّل الرعایة، وتعبید الطریق أمام ما یحملونھ من
ً في المجتمع یقود إلى تعزیز تنافسیة االقتصاد ً ملموسا األردني باإلضافة إلى ما توفره  وتصبح واقعا

التخصصات، وبالتالي فإن السؤال  اتھم الریادیة من فرص عمل لخریجي الكثیر منمشروع
الملكیة التي على الجھات المعنیة التوقف عندھا  المطروح یبقى حول مدى التقاط اإلشارات والرسائل

ً یحول دون تنفیذ أفكارھم  واحتضان الشباب والشابات وتذلیل ً أو حاجزا كل ما یمكن أن یشكل معیقا
   .بھا جاللة الملك یادیة التي یعتزالر
  

بدعم  الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة، ومؤسسات القطاع الخاص، وغیرھا ممن لھ عالقة
في كثیر من األحیان  قطاع الشباب، مطالبون بتبني األفكار التي یحملھا الشباب الذین یصطدمون

لجامعة أو صاحب العمل على فكرة ا بعدم االستجابة لھم تارة وبشروط ومحددات یفرضھا أستاذ
اإلحباط تقود إلى وأد مشروعھ وھو لم یزل في  مشروع ھذا الشاب أو ذاك مما یولد لدیھ حالة من

رسالة جاللة الملك في ضرورة توفیر البیئة الحاضنة والداعمة لتطویر قطاع ریادة  .طور التفكیر
غایة  روف االقتصادیة الصعبة، مسألةفي المملكة، لتوفیر فرص العمل خاصة في ظل الظ األعمال

عن قناعة ملكیة بأن  في األھمیة ال بد من مأسستھا واتخاذ كافة مستلزمات نجاحھا، وھي رسالة تنم
والتطور الذي ننشده في األردن في ظل  الشباب ھم األداة األكثر فاعلیة في إحداث التغییر المنشود

التي أثبت شبابنا األردني أنھم قادرون على التعاطي  تنامي ثورة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
   .تشعباتھا مع مفاھیمھا الجدیدة بكافة

  
ویشجعھم على إطالق  شكرا للقائد الرائد الذي یحتضن أبناءنا وبناتنا من الشباب والشابات ویحثھم

نتجھا طلبة في للكثیر من المشروعات التي أ العنان لمواھبھم وأفكارھم، وفي ذاكرتنا مباركتھ السامیة
ً ما وصفھا جاللتھ بأنھا  مناطق مختلقة من مملكتنا الحبیبة   .«ترفع معنویاتھ«والتي كثیرا

  االلكترونيالرأي 
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 رواد التعلیم الجامعي الخاص
 ابراھیم عبدالمجید القیسي

  
لكن ماذا نسمي .. ھي أم الجامعات في الوطن، من ھو أول رئیس لھا» األردنیة«من المعروف أن 

كر بأنھا رائدة التعلیم الجامعي جامعة عمان األھلیة، أقدم وأكبر جامعة خاصة في األردن؟  ال أحد ین
الخاص، ونظرة واحدة على قائمة رؤسائھا السابقین تبین بأنھا جامعة كان أول رئیس لھا ھو أیضا 

  .وھو المؤسس الفعلي للجامعتین وأول رئیس لھما.. ناصر الدین األسد. المرحوم د
 

ة برئیس لجنة التربیة في جامعة عمان األھلیة، اجتمع أمس األول بعض مالكي الجامعات الخاص
النیابیة  النائب الدكتور ابراھیم البدور، والنائب الدكتور مصلح الطراونة الرئیس السابق للجنة 

مع  » إذاعیا«التربیة النیابیة، لم أحضر االجتماع المذكور الذي كان بعیدا عن االعالم، لكنني تحدثت 
لف االستثمار في التعلیم العالي في األردن، النائبین عن فحواه، وعن بعض التوجھات الجدیدة حول م

وعن الحفاظ في الوقت نفسھ على جودة وسمعة مخرجات التعلیم العالي المعروفة عن األردن 
بعد ھذه التحوالت « أكتب ھذا وأنا أشعر بأن خطاب الجودة أصبح كالسیكیا قدیما « وجامعاتھ 

  .رة في التعلیم األساسي والعالي الكبی
 

سئلة بل مفارقات كبیرة بین التوجھات الرسمیة حول مستقبل التعلیم العالي، وبین ما یتم ھناك عدة أ
ولن أطیل علیكم بالحدیث، سوى عرض تساؤل ورد على ..اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع

لسان د ماھر الحوراني كممثل لجامعة عمان األھلیة، ورئیس جمعیة المستثمرین مالكي الجامعات 
فھو یدیر مجموعة استثماریة في التعلیم الخاص الجامعي واألساسي، وھو نجل المرحوم د الخاصة، 

أحمد الحوراني الرائد الحقیقي في التعلیم الخاص في األردن، حیث أشار د ماھر بقوة الى ھذه 
أشعر بالدھشة من بعض المسؤولین الذین یخرجون علینا بتعلیمات وإجراءات تناقض «: المفارقات
وزارة التعلیم العالي، وتخالف االتفاقیات المبرمة بین الجامعات الخاصة ووزارة التعلیم  توجھات

  »..العالي في مناسبات سابقة 
 

على سبیل المثال؛ نحن : یورد الدكتور ماھر الحوراني مثاال معبرا عن مثل ھذا التضارب؛ فیقول 
طلقنا منذ عام تقریبا في عدة دول عربیة قمنا في جامعة عمان األھلیة بإعداد خطة تسویقیة جدیدة، وان

وغیرھا، الستقطاب مزید من الطلبة لجامعة عمان األھلیة بشكل رئیسي، ولكل مؤسسات التعلیم 
العالي بشكل عام، لكننا فوجئنا بأن تعدیالت طرأت على بعض التعلیمات الستقبال الطلبة الوافدین من 

ومع خططنا المسبقة حول الطلبة القادمین من الخارج، تتعارض كلیا مع برنامجنا التسویقي 
  .اتخربطنا بصراحة..الخارج

 
الدكتور ماھر الحوراني لفت انتباھي شخصیا الى قصة طالما كتبت عنھا ھنا وتحدثت عنھا عبر أكثر 
من منبر اعالمي، وھي موضوع سوق العمل وما یطلب من تخصصات، وموضوع التخصصات 

متعلقة بتنفیذ استراتیجیة تنمیة وتطویر الموارد البشریة، حیث شعرت الراكدة والمشبعة والتوجھات ال
الف  19(بأن ثمة مفارقة منسیة ھنا، فاالستثمار في التعلیم العالي الخاص استثمار كبیر یدیره 

، ویعتمد بشكل رئیسي على الطلبة القادمین من الخارج، وفي حین یرى االستراتیجیون بأن )موظف
صصات المسماة بالراكدة او المشبعة، فھي لیست راكدة وال مشبعة في أسواق یجب إغالق بعض التخ

العمل في الدول األخرى، فكیف نقوم بإلغائھا في جامعاتنا الخاصة التي تستقطب طلبتھا من بلدان 

  32: صالدستور 
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ھناك تخصصات ال یقبل علیھا األردنیون بینما یتنافس علیھا الطلبة الوافدون : ویؤكد الرجل ..أخرى 
  .ب وغیرھممن العر

 
حتى عندنا في األردن، ھناك فئة كبیرة من الطالب یدرسون في الجامعة ألسباب تنویریة واجتماعیة 

ظیفة العامة أو في القطاع واعتباریة ولیس من أجل العمل بالشھادة، فغالبیة منھم یعملون أساسا في الو
  .الخاص
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 إلى أین نحن ذاھبون؟

 رحیل محمد غرایبة. د
  

حال شرائح كبیرة وعریضة من الشعب األردني الذین یساورھم القلق والخوف من المستقبل، 
ویتساءلون فیما بینھم إلى أین نحن ذاھبون؟  في ظل أوضاع داخلیة صعبة، فھناك مدیونیة ثقیلة، 

واضح في مستوى التعلیم وخریجي  ودخول متآكلة وضرائب باھظة، وأرقام بطالة مرعبة، وتراجع
الجامعات، وأزمة نقل مستفحلة، باإلضافة إلى وضع إقلیمي غیر مستقر، وخالفات عربیة لم تجد 
ً واألكثر  ً للھواجس واألكثر غموضا ً نحو الحل، وھناك موضوع صفقة القرن األكثر إثارة طریقا

ً لمستقبل المنطقة وشعوبھا وأنظمتھا السیاسیة   .عصفا
 

شھد المحلي واإلقلیمي بكل تعقیداتھ یعد ثمرة لتراكمات كثیرة ومتشعبة عبر ُحقب زمنیة ھذا الم
متوالیة وأحداث تاریخیة ملیئة بالصراعات الدامیة، ولكننا الیوم نقف على أعتاب مرحلة جدیدة 

ً من القلق والتوتر على جمیع المستویات الرسمیة والشعبیة والحزبیة، وتست حق مختلفة، تستحق مزیدا
ً من المشاورات والدراسات من أجل البحث عن مخرج  ً من التفكیر ومزیدا في الوقت نفسھ مزیدا

  .مالئم، وموقف یتناسب مع حجم التغیرات المذھلة التي طالت المشھد بكل مكوناتھ وتفاصیلھ
 

أن  فكرة االنطالق الجادة نحو المستقبل القریب والبعید تقوم على مجموعة من القواعد التي ینبغي
  .تكون محالً للتوافق الجمعي بین العقالء، ومن ثم الشروع في إقامة روافع البناء الجدید

 
ینبغي االنعتاق من منھجیة المرحلة السابقة بشكل كامل، والتخلص من األدوات واألسالیب : أولھا

اده ومعالمھ القدیمة التي أسھمت في إخراج المرحلة السابقة، وأسھمت في بناء المشھد القائم بكل أبع
  .الظاھرة على جمیع األصعدة وفي كل المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بشمول

 
الشروع في بناء حیاة سیاسیة صحیحة قادرة على إفراز قیادات جدیدة، وتدشین منظومة : وثانیھا

ادمة بكفاءة تربویة معاصرة قادرة على بناء اإلنسان الجدید القادر على تحمل أعباء المرحلة الق
  .واقتدار، وقادرة على فھم المشھد الجدید والتعامل معھ بمنھجیة مناسبة

 
ً، ینبغي التخلي عن سیاسة التوظیف واالسترضاء، واالستثمار في  بمعنى آخر أكثر وضوحا
االختالفات والتناقضات المجتمعیة المصطعنة التي كانت تھدف إلى كسب الوقت وتفویت اللحظة 

ً باأللم، وینبغي في  بعجرھا وبجرھا، دون معالجة حقیقیة لجوھر المرض حتى كان ذلك مصحوبا
مقابل ذلك الذھاب إلى عملیة البناء واإلصالح الوطني الشامل القائم على منظومة المسارات 

  .المتوازیة بدقة وشمول ورؤیة بعیدة المدى
 

سیة منظمة منبثقة من جوھر فكرة نحن الیوم أحوج ما نكون إلى تھیئة البیئة المناسبة لوالدة قوى سیا
الدولة األردنیة المعبرة عن ضمیر الشعب األردني وھویتھ ومستقبلھ وتحمل المشروع الوطني، 
وتكون قادرة على إحداث توازن سیاسي بین القوى المتنافسة، وتكون ھي المرتكز في بناء السیاسات 

ً عن منطق االبتزاز ولي الذرا ع، واالستثمار في لحظات الضعف واستخدام الداخلیة والخارجیة، بعیدا
طریقة اللعب على الحبال، فھذه من باب الفھلوة السیاسیة التي تتقن الحصول على المكاسب السیاسیة، 

   .ولكنھا لیست قادرة على بناء الدولة وحمایتھا ومساندتھا عن الحاجة

  االلكترونيالدستور 
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 تتأثر المملكة بكتلة ھوائیة لطیفة تخفض درجات الحرارة.. الثالثاء 
   

 .تندفع الى المملكة كتلة ھوائیة لطیفة تعمل على حدوث انخفاض كبیر على درجات الحرارة
 

 ً  نھارا
 6-4یطرأ انخفاض واضح وكبیر على درجات الحرارة ، لتصبح أقل من المعدالت العامة بحدود 

 . درجات مئویة
ً في عموم المناطق، ویمیل إلى البرودة في المناطق الجبلیة حیث  ً لطیفا ویعود الطقس لیصبح ربیعیا

 . تھب فیھا ریاح قویة
 .مطار بأجزاء محدودة من المملكةوال یستبعد ھُطول زخات محلیّة خفیفة ومتفرقة من األ

وتكون الریاح غربیة إلى شمالیة غربیة نشطة السرعة، وتثیر الغبار واألتربة مع تدٍن في مدى 
 . الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة

 : وفي خلیج العقبة
 . شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ). سم 10- 5(رتفاع الموج خفیف ا: حالة البحر وارتفاع األمواج -
 . درجة مئویة 23: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 التوصیات
 . االنتباه من تدني مدى الرؤیة األفقیة في المناطق والطرق الصحراویة

 
 ً  لیال

 ً تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة مقارنة مع اللیالي السابقة، ویتحول الطقس لیصبح باردا
 . في عموم المناطق

كما ترتفع نسب الرطوبة في األجواء مع ظھور السحب المنخفضة، لتسود أجواء رطبة في مختلف 
 . المناطق

وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، تنشط أحیانا فوق الجبال العالیة وفي المناطق 
 . الصحراویة

 
 التوصیات

  .السابقة التغیر الكبیر في درجات الحرارة ما بین ھذه اللیلة واللیالي

  بترا

 حالة الطقس
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  الرابیة -كلثوم یونس أبو الرب  -
  تالع العلي - عبیر سمبح البشیر  -
  عرجان - ریما عبداهللا اسماعیل الكسواني  -
  خلدا -فرید ابراھیم خلیل صالح  -
  الكمالیة –یوسف امین یوسف الداودي  -
  بدرانشفا  –قصي العدوان  -
  بدران شفا  –العدوان زید  -
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي


