
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ١/١١/٢٠١٨:التاریخ                                                      الخمیس: الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تنفذ نشاطات  "تمریض األردنیة"العیادة الصدیقة للشباب في 

  توعویة عن سرطان الثدي
٣  

  ٥  اإلشاعة بین الجھل والتبعیة ندوة في العلوم التربویة باألردنیة
   شؤون جامعیة

عبدهللا الثاني ابن : بقلم/منّصات التواصل أم التناحر االجتماعي؟
  .الحسین

٦  

 مقالة الملك دعوة لبث القیم اإلنسانیة النبیلة.. أكادیمیون ومثقفون
  بین مكونات المجتمع

١١ 

 ١٢  اجتماع لرؤساء مجالس إدارة الشركات المالكة للجامعات الخاصة
 ١٣  للمدعي العام“ مركز االختبارات”إحالة أحد مدیري 
 ١٤  نییلألردن ایلمنح ھنغار لیموعد بدء التسج

   مقاالت
 ١٥  مھند مبیضین. د/الملك وصوت الناس.. »دون فلترة«

 ١٦  وفیات
  ١٨- ١٧  حفزوایا الص

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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تمریض األردنیة"العیادة الصدیقة للشباب في  " 

 تنفذ نشاطات توعویة عن سرطان الثدي

ً مع شھر   -سناء الصمادي تزامنا

تشرین "التوعیة بسرطان الثدي 

من كل عام، نفذت " أكتوبر/ األول

العیادة الصدیقة للشباب للتوعیة 

الصحیة في كلیة التمریض في 

ألردنیة الیوم سلسلة من الجامعة ا

النشاطات التوعویة والتثقیفیة عن 

  . سرطان الثدي لطلبة كلیة الشریعة

وتھدف النشاطات وفقا لمسؤولة العیادة الدكتورة نجاح سالمة إلى تقدیم التثقیف الصحي لطلبة 

ً حول سرطان الثدي، وتوعیة الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة واإل ً وذكورا داریة بأھمیة الجامعة إناثا

الكشف المبكر لسرطان الثدي، وكیفیة االستعداد للفحص الذاتي وخطواتھ، إضافة إلى رفع مستوى 

  .الوعي بأھمیة مكافحة أورام الثدي، والترویج لثقافة الكشف المبكر

واشتملت النشاطات التي حضرھا عمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار النابلسي، وعمید كلیة الشریعة 

تور عدنان العساف على معرض تم فیھ توزیع بروشورات على الطلبة عن مرض سرطان الثدي الدك

وأسبابھ وأعراضھ وأنواع الفحوصات للكشف عنھ، والطرق الصحیحة لفحص الثدي، ونماذج 

مجسمات لتدریب متلقي الخدمة على كیفیة الفحص، باإلضافة إلى غرفة الفحص التي القت إقبال 

  .دمةالفت من متلقي الخ

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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كما وعقدت ندوة تناولت شرح تفصیلي عن سرطان الثدي وعوامل الخطورة وأوقات الفحص، 

  .وعرضت خالل الندوة فیدیو لتجربة ناجیات من المرض

وأجرى الفحوصات عدد من طلبة الكلیة من شعبة تمریض صحة المجتمع ممن تم تدریبھم على كیفیة 

اء الھیئة التدریسیة في الكلیة، وبدعم من المركز القیام بالفحص الذاتي للثدي وبإشراف من أعض

   ."مبادرة لما/ "الوطني لسرطان الثدي 
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  باألردنیةاإلشاعة بین الجھل والتبعیة ندوة في العلوم التربویة 

  

في مدرج . تقیم كلیة العلوم التربویة في الجامعة االردنیة ندوة بعنوان اإلشاعة بین الجھل والتبعیة 

م في كلیة العلوم التربویة ، من الساعھ الثانیة عشرة وحتى الثانیة من بعد ظھر یوم االثنین خلیل السال

یتحدث في الندوة  العین حسین ھزاع المجالي ومدیر مركز الدراسات  ٥/١١/٢٠١٨القادم 

ة االستراتیجیة في الجامعھ االردنیة الدكتور موسى الشتیوي، وتقام الندوة برعایة نائب رئیس الجامع

  لشؤون الكلیات اإلنسانیة األستاذ الدكتور أحمد مجدوبة

 األول نیوز
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.  

  
  منّصات التواصل أم التناحر االجتماعي؟

  
   
   

  
  .عبدهللا الثاني ابن الحسین: بقلم

   
  

ّاء حول   أردت عبر ھذا المقال أن أخاطب جمیع أبناء وبنات األردن الغالي، ألشجع النقاش البن
أولویاتنا وقضایانا الوطنیة المھمة؛ وھي كثیرة ومتنوعة، وقد سلطت الضوء على عدد منھا خالل 

وسأحرص . منھا السیاسي واالقتصادي واالجتماعيلقاءاتي المختلفة، ومؤخرا في خطاب العرش، و
على االستمرار في اإلضاءة على ھذه القضایا الوطنیة المھمة، عبر مختلف المنابر واألسالیب في 

ولكنني ارتأیت، في ھذا المقال، أن أركز الجھد على مسألة جوھریة، وھي بعض . القادم من األیام
  .التواصل االجتماعيالظواھر االجتماعیة المقلقة على منصات 

  
   
  

ً على أكبر تغییر في تاریخ اإلعالم والتواصل، وفي أنماط استھالك  قد یكون عصرنا ھذا شاھدا
فأنا واثق أن معظمكم یقرأ ھذا المقال من على شاشة . المعلومات، وإنتاجھا ونشرھا والتفاعل معھا

واقع التواصل االجتماعي، وأتطلع وعند انتھائكم، سیطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر م. المحمول
  .لقراءتھا

  
  
   

 ً الیوم، توفر تلك المنصات اإللكترونیة، كفیسبوك وتویتر وغیرھا، لنا جمیعا صوتا مسموعا وفرصا
غیر مسبوقة للتواصل، لنعرب عّما یجول في خاطرنا ونتبادل اآلراء، لنلتف حول القضایا المحوریة 

  .قضایا المصیریة ونناقشھا؛ بل ونبني علیھا، إن كان الحوار بناءواإلنسانیة، ونسلط الضوء على ال
  
  
  
   

وتلك التقنیات واألدوات باتت في غایة األھمیة لنا جمیعا، بل ولي أیضا، فمن خاللھا أسمع أفكار 
  .المواطنین وآراءھم دون فلترة للمعلومات أو اآلراء أو حواجز أو قیود، قدر االستطاعة

  
   
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ومواقع الكترونیةصحف 
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وقد تمضي العصور وتتغیر وتتبدل األدوات من حولنا وبین أیدینا، لكن یبقى في داخل كل أردني 

ذلك ما یمیزنا، وھو المرساة التي . وأردنیة قیم مثلى تجسد أعلى معاني األخوة والتضامن والتكافل
  .تبقینا ثابتین في وجھ العواصف التي تضربنا

   
  

وما من قوة أو فتنة أو أجندة قادرة أن . ي وجھ الصعاب والمحنوما من منصف ینكر ثبات األردن ف
وإن تلك القیم . تثني األردنیین عن االلتفاف حول الوطن مع أول عالمة تھدید قد تمس أمنھ ووحدتھ

الراسخة التي ورثناھا جمیعا ونحرص على غرسھا في أبنائنا، إنما ھي الدرع الواقي الذي نحرص 
  .بتھعلیھ ونفاخر بھیبتھ وصال

   
   

إال أنني بدأت أرى مؤخرا على منصات التواصل االجتماعي، محاوالت لخلخلة ثبات ھذه المرساة، 
فحین نتصفح منصات التواصل االجتماعي نصطدم أحیانا بكمٍّ ھائل . وھو ما دفعني لمخاطبتكم الیوم

لذم والقدح، تعج من العدوانیة، والتجریح، والكراھیة، حتى تكاد تصبح ھذه المنصات مكانا ل
ً تخلو من الحیاء أو لباقة التخاطب  بالتعلیقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحیانا
والكتابة، دون مسؤولیة أخالقیة أو اجتماعیة أو االلتزام بالقوانین التي وجدت لردع ومحاسبة كل 

  .مسيء
  
   

تنا جمیعا، وما تبعھ من تعلیقات البعض یؤكد ھذا وما شھدناه مؤخرا في حادثة البحر المیت، التي آلم
التأرجح، ویذكرنا بأن استخدام منصات التواصل االجتماعي یملي علینا أن نكون على قدر المسؤولیة 

ً للوقوف عند بعض أشكال ھذا . في تفاعلنا مع أحداث یشھدھا الوطن وأجد نفسي ھنا مضطرا
األداء وطالبت بتحدید المسؤولیات، وھذا نابع من التفاعل؛ إذ یجب أن نفرق بین آراء انتقدت 

الحرص وھو مطلوب، وبین قلة ممن أساؤوا بالشماتة والسخریة، بحق أبنائنا وبناتنا الذین فقدناھم، 
ما یضعنا أمام العدید من التساؤالت حول أساس عالقتھم بالمجتمع، واألھداف من وراء ھذه السلبیة 

وال بد أن نتساءل عّمن یقف وراء ھذه اآلراء البعیدة عن قیم . مالتي أفقدتھم ولألسف، إنسانیتھ
  .مجتمعنا

  
  

إن التعامل مع حادثة البحر المیت المؤلمة یتطلب الوقوف على أوجھ الخلل والتقصیر، ومحاسبة كل 
من تثبت مسؤولیتھ، واستخالص الدروس، حتى نتجنب مثل ھذه الحوادث المؤلمة مستقبال، 

  .ویستدعي أیضا نظرة فاحصة وشاملة لحجم وطبیعة التفاعل على منصات التواصل االجتماعي
  
  
   

 یخفى على أي متابع للنقاشات الرائجة على اإلنترنت، أن اإلشاعات واألخبار الملفقة ھي الوقود وال
الذي یغذي بھ أصحاب األجندات متابعیھم الستقطاب الرأي العام أو تصفیة حسابات شخصیة 

   .وسیاسیة
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یُّ: "وقد جاء التحذیر من اإلشاعات ومن یروج لھا في قول هللا عز وجل َ ِن َجاَءُكم َیا أ ْ إ ُوا ِذیَن َءاَمن َّ َھا ال

ُم نَاِدِمینَ  ََعلت َى َما ف ْ َعل ُِحوا ُصب َت َة ف َال َِجھ َوَما ب ْ ق ُِصیبُوا َن ت ْ أ ُوا َیَّن َتَب َإ ف نَب ِ َاِسقُ ب   ).٦اآلیة : سورة الحجرات" (ف
  
    

السلبیة والشعور وبین األكاذیب والشعارات الفارغة والبطوالت الزائفة، تنتشر في كثیر من األحیان، 
ویخیم على المجتمع جو من الریبة واإلرباك . ویبقى القارئ حائرا بین الحقیقة واإلشاعة. باإلحباط

والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقیتھا الوحید ھو سرعة انتشارھا، حتى بات العالم االفتراضي 
  .نعیش فیھ كل یومال یعكس الصورة الحقیقیة لقیمنا األصیلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي 

  
  

وھذا ما دعمتھ دراسة لمعھد . فاإلشاعة باستطاعتھا الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقیقة رأسھا
ماساتشوستس للتكنولوجیا مفادھا أن األخبار الملفقة على منصة تویتر مثال لدیھا فرصة انتشار 

  .بالمائة مقارنة بالحقیقة ٧٠تتجاوز 
  
   

ال بل حتى وبعد . ویحضرني ھنا موجة اإلشاعات واألكاذیب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة
لیستمر البعض بالتشكیك في ! أین الملك؟: عودتي واستئناف برامجي المحلیة، ظل السؤال قائما

  .ھل أصبح وھم الشاشات أقوى من الواقع عند البعض؟. وجودي حتى وأنا أمامھم
  
    

حاول البعض في اآلونة األخیرة نشر اإلشاعات التي تستھدف معنویات األردنیین  لألسف،
. وتماسكھم، وحین یواَجھون بأن اتھاماتھم خالیة من الصحة، یلجؤون إلى مقولة أن ال دخان دون نار

وأؤكد بأن من یكن لألردن نوایا سیئة سیشعل فتیل األزمات من ال شيء، ویفتعل الحرائق إن 
  .مراستدعى األ

  
   

ً أن ال نتوانى عن  وسأجد نفسي مضطرا بین الفینة واألخرى للحدیث في ھذا الشأن، وعلینا جمیعا
وبإمكان كل من یتعرض لإلساءة أن یلجأ . مواجھة من یختبئون وراء شاشاتھم وأكاذیبھم، بالحقیقة

   لینصفھ، فنحن دولة قانون ومؤسساتللقضاء 
  

فھو یسيء لي  –سواء من عائلتي األردنیة الكبیرة أو الصغیرة  –ى أردني وأؤكد أن كل من یسيء إل
  .شخصیا

  
   

وحتى نضع ظاھرة التضلیل في سیاقھا الصحیح، یجب أن نتذكر أنھا كمشكلة لیست حكرا علینا في 
األردن فقط، بل ظاھرة وتحد عالمي، فقد ظھرت قوة تأثیر األخبار المزیفة والمضللة على أحداث 

من ومن ھذا المنطلق نرى الكثیر . مفصلیة في العامین الماضیین، في أوروبا والوالیات المتحدة
  .الدول تتجھ لوضع تشریعات لضبط انتشار األخبار المزیفة والمضللة
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وعلیھ، فقد أصبحت الحاجة ملحة الیوم لتطویر تشریعاتنا الوطنیة، بما یؤكد على صون وحمایة 
حریة التعبیر، ویحفظ حق المواطنین في الخصوصیة، والقضاء على اإلشاعات واألخبار المضللة، 

لى الكراھیة، خاصة وأن عددا من مدیري أكبر منصات التواصل االجتماعي ومنع التحریض ع
  .أنفسھم أقروا بأن منصاتھم یمكن استغاللھا ألغراض سلبیة وتخریبیة

   
   

وفي ظل ھذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، ال بد من مراعاة التوازن بین صیانة حریة 
دائما، وبین حقوق وأولویات في غایة األھمیة الستقرار  التعبیر، وھو الحق الذي نحرص علیھ

وعافیة مجتمعنا، وھذا من شأنھ المساھمة بشكل إیجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع 
  .ظاھرة االستخدام غیر الراشد والسلبي، في كثیر من األحیان، لوسائل التواصل االجتماعي

  
   
  

ت التواصل االجتماعي دورا في التصدي لظاھرة االستخدام السلبي وال شك في أن لشركات منصا
. للمنصات اإللكترونیة عبر التطویر التقني المستمر والمراجعة الدوریة للضوابط األخالقیة والقانونیة

كما أن عصر االنفتاح یحتم على الحكومات العمل بشفافیة، وتوفیر معلومات دقیقة للمواطن دون 
كون حكومتنا الحالیة عند حسن ظننا، وأن ترتقي لتوقعات شعبنا في ھذا وآمل أن ت. تباطؤ

الخصوص، دون أن نغفل ھنا مسؤولیة منابر اإلعالم واإلعالمیین، كأحد أھم روافع نظم تدفق 
المعلومات والتواصل، إذ یجب علیھم رفع معاییرھم المھنیة وااللتزام بالمسؤولیات األخالقیة التي 

  .تقع على عاتقھم
   
  
   

لكن األھم، ھو مسؤولیتنا كأفراد ومجتمعات بأن ال نرتضي ألنفسنا أن نكون متلقین فقط، بل أن نفكر 
ال بد من تحكیم المنطق والعقل في تقییم . فیما نقرأ وما نصدق، ونتمعَّن فیما نشارك مع اآلخرین

  .األخبار والمعلومات
  
   

إلى ماذا سیؤول حالنا إن لم نكن مسؤولین وحذرین في تفاعلنا على المنصات : ولنسأل أنفسنا
اإللكترونیة؟ ما ھو مستقبل مجتمعنا إن نبذنا العقالنیة والمنطق، وآثرنا اإلشاعة على الحقیقة؟ إن كان 

 ً ً مقبوال ً؟ تخیلوا حدیثنا مبنیا على األكاذیب واإلشاعات؟ إن أصبح اغتیال الشخصیات أمرا واعتیادیا
إن سیطر الخوف على المسؤولین فأقعدھم عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، 
أو دفعھم للتسرع في اتخاذ قرارات ارتجالیة؟ إن لم یكن في متناول المواطنین حقائق ومعلومات 

حول المواضیع موثوقة، كیف لھم أن یتخذوا قرارات مدروسة، ویشاركوا في حوار وطني مسؤول 
المفصلیة؟نعم، لم یصل األردن بعد إلى المكانة التي نطمح لھا، وال الموقع الذي یتطلع إلیھ األردنیون 

لكن، ال بد . لھذا أولویتنا األولى ھي التطویر واإلصالح. ویستحقونھ، فما تزال أمامنا تحدیات كثیرة
ال بالنیل من اإلنجازات وإنكارھا، بل بالعزم من التذكیر بأن األوطان ال تبنى بالتشكیك وجلد الذات، و

  .واإلرادة والعمل الجاد، واالنخراط اإلیجابي والمشاركة البناءة في القضایا الوطنیة
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وھا نحن نقف بفخر على أعتاب مئویة تأسیس الدولة األردنیة، والعالم من حولنا یتطور بسرعة غیر 
. ضي نحوه بثبات وقوة وإیجابیة، كي ال یفوتنا الركبفلنضع المستقبل نصب أعیننا ونم. مسبوقة

ر أدوات العصر لصالحنا ونثریھا بصبغة أردنیة، تعكس ھویتنا والقیم واألخالق التي أنارت  لنسخِّ
  .مسیرة ھذا الوطن على مر مائة عام



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
11 

  
  مقالة الملك دعوة لبث القیم اإلنسانیة النبیلة بین مكونات المجتمع.. أكادیمیون ومثقفون

  
أم التناحر .. منصات التواصل(أوضحت مقالة جاللة الملك عبداهللا الثاني التي حملت عنوان 

ئل التواصل اإلجتماعي في بث القیم النبیلة الداعیة للتكاتف ، أھمیة توظیف وسا)األجتماعي
والتضامن والنأي عن خطابات التحریض والكراھیة واغتیال الشخصیات أو في نشر اإلشاعات 

   .المغرضة الني تستھدف صفوف األردنیین
  

الداعیة الى  وأجمع اكادیمیون ومثقفون على تلك األفكار البلیغة التي احتوت علیھا المقالة الملكیة،
التربویة لألردنیین، مثلما أكدت في  اإللتزام بالقانون والمسؤولیة األخالقیة واالجتماعیة والمنظومة 

ھذا اإلطار على مسؤولیة الحكومة في تقدیم معلومات دقیقة وسریعة للمواطنین وتبیان دور االعالم 
المجتمع افراد ومؤسسات في في دحض الشائعات وتحملھ لمسؤولیتھ المھنیة واالخالقیة ودور 

اإللتزام بالھویة والقیم واالخالق األردنیة التي ستحفظ المجتمع األردني الذي عرف عنھ رصانتھ 
   .وقوتھ من اإلستغاللیین والمغرضین

  
ان مقالة الملك  :(الرأي(وقال أستاذ العلوم السیاسیة الدكتور جمال الشلبي في الجامعة الھاشمیة ل 

اإلنجرار وراء الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل اإلجتماعي والحذر من ھذه فیھا تحذیر من 
الوسائل التي یستخدمھا البعض بھدف التقلیل من الفعل السیاسي لألردن واإلنجازات التي یخطوھا 

 األردن برغم الظروف الصعبة التي یعیشھا األردن وظروف المنطقة بشكل عام
 
یشعر ویتابع من یستھدفون تضلیل األردنیین من قبل اناس ال یریدون  وأضاف الشلبي، ان الملك 

باألردن خیرا من خالل محاولتھم لمحو المنجزات األردنیة، الفتا الى أن ھذا التحذیر جاء في محلھ و 
ھو تابع للخطاب الملكي في مجلس األمة الذي أكد من خاللھ جاللة الملك على نجاح األردن في 

رأسھا الربیع العربي وكیف خرج منھ األردن بسالم وشدد من خاللھ على  مراحل عدیدة على
وأكد شلبي على  .اإلصالحات والتطویر في العمل المؤسسي فال یجوز تحمیل األردن فوق طاقتھ

ضرورة أن یكون ھناك تواصل حقیقي وشفاف بین الحاكم والمحكوم لتسود عالقة الثقة والفھم وأنھ ال 
وقالت الدكتورة نھلة الشقران استاذة علم  .الم مھني یفسر ویبرر ویقتل الشائعةبد أن یكون ھناك اع

أن منصات التواصل اإلجتماعي بحاجة للتسلح : كلیة األداب في الجامعة الھاشمیة/اللغة العربیة 
بالوعي والعقالنیة فالتحدیات كثیرة وتتطلب من الجمیع إظھار الصورة الحقیقیة المشرقة للوطن 

األكاذیب، وتضیف أننا لسنا في حالة حرب بل علینا ان نؤمن باننا عائلة واحدة یدافع الواحد  ومحاربة
منا عن اآلخر فیفترض ان ال یراقب اآلخر لیتنظر منھ زلال لینطلق منھ مجرحا ومضلال فیبث التنافر 

عبد الكریم وأعتبر اإلعالمي الدكتور محمد  .والفتنھ الن ھذا األمر لیس من طبع األردني األصیل
الزیود، أن الملك سلط الضوء على اھم المظاھر السلبیة لوسائل التواصل اإلجتماعي كمكان خصب 
تستخدم من قبل المغرضین لنقل األخبار المغلوطة ونشر الشائعات والتشجیع على خطاب الكراھیة 

   .واغتیال الشخصیات التي یتناقلھا الناس على انھا حقیقة
  

ى الناس اتخاذ التحذیرات الملكیة في ھذا المجال على قدر من المسؤولیة وفي ان عل: وقال الزیود
مقابل ذلك یجب توفیر منصة معلومات حقیقیة وصریحة وشفافة من قبل الحكومة لإلجابة على 

تساؤالت الناس حتى یكونوا على قدر من المسؤولیة في التعبیر فالحریة المسؤولة في التعبیر تقابلھا 
صحیحة من المصدر الصحیح، مشیرا إلى أن منع النشر في حادثة البحر المیت ھو تغییب المعلومة ال

.للمعلومة فال بد من المكاشفة وتحمل المسؤولیة من قبل الجمیع

  ٥:صالرأي 
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  اجتماع لرؤساء مجالس إدارة الشركات المالكة للجامعات الخاصة
  
  

ة للجامعات الخاصة، برئاسة استضافت جامعة جدارا اجتماع رؤساء مجالس إدارة الشركات المالك
الدكتور شكري المراشدة رئیس ھیئة المدیرین في الجامعة، حیث رحب المراشدة في بدایة اللقاء 
بالحضور، واستعرض مسیرة الجامعة منذ أنشئت، ثم نوقشت القضایا التي  تخدم العملیة التعلیمیة 

  .األكادیمیة
لسابق الذي عقد في جامعة البترا، ونوقشت وخالل اللقاء صادق المجلس على محضر االجتماع ا

نتائج زیارة معالي وزیر التعلیم العالي، كما نوقشت مسودة إنشاء جمعیة مالكي الجامعات الخاصة، 
بھدف االرتقاء بالمستوى العلمي واألكادیمي في الجامعات الخاصة بطریقة تشاركیة تعاونیة تخدم 

ً وعر ً مسیرة ودور الجامعات األردنیة وطنیا   .بیا
، ٢٤/١٠/٢٠١٨حضر االجتماع الذي عقد في تمام الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم االربعاء  

  .كل من السادة مالكي وممثلي الجامعات الخاصة
  
  

  
 

  الكترونيالغد 
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  للمدعي العام“ مركز االختبارات”إحالة أحد مدیري 
  

إدارة المركز الوطني  أظھر تقریر دیوان المحاسبة للعام الماضي احالة أحد المدیرین الذین تولوا
لإلختبارات التابع لھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي إلى المدعي العام إثر تالعب في عالمات 

  .االمتحان الوطني للغة اإلنجلیزیة
  

وأشار التقریر المنشور على موقع مجلس النواب األربعاء، إلى أن التالعب بالعالمات جرى من 
ً وطالبة من المتقدمین في الجامعات األردنیة، خالل الفترة ) ٥٦(خالل تغییر وتعدیل عالمات  طالبا

  .من أیار للعام الماضي ٢٧ما بین األول من نیسان حتى ال
  
  

ً وطالبة نتج عنھا نجاح ) ٥٦(وطال التزویر، وفق التقریر، تغییر وتعدیل نتائج  ً ) ٥٤(طالبا طالبا
ً وترسیب طالبین ناجحین، فیما جرى ذلك من  نماذج  ٨خالل طریقتین، األولى تعدیل اجابة راسبا

ً دون تعدیل وتغییر ) ٤٨(للطالب بإعادة تصحیحھا ورفع نتائج ُمعدلة، والثانیة بتغییر نتائج  طالبا
  .على نماذج اإلجابة

  
وجاء تحویل مدیر المركز لإلدعاء العام، باعتباره الشخص الذي بحوزتھ كلمة المرور الخاصة بنشر 

  .النتائج على موقع الھیئة، باالضافة إلى حیازتھ لمفتاح غرفة تصحیح اإلمتحانات
  

ً إلى وجود ٢٠١٤التقریر، بین أن مدیر المركز المعني ُعین بتاریخ األول من أیلول عام  م، منوھا
  .ل واضح باإلجراءات المتبعة بمنظومة أمن وحمایة وبیانات االمتحاناتخل
  

وأكد التقریر على قیام دیوان المحاسبة وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بتدقیق النتائج عن الفترة 
ً، بینما لم یتم تدقیق نتائج االمتحانات كافة خالل فترة عمل مدیر المركز   .التي شھدت تالعبا

  
م، خالل ٢٠١٧وحتى  ٢٠١٤تقریر دیوان المحاسبة بمراجعة النتائج كافة لألعوام ما بین  وأوصى

ً على أن الملف قید المتابعة   .عمل فترة المدیر المحال لإلدعام العام، مؤكدا

  سوالیف
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  نییلألردن ایلمنح ھنغار لیموعد بدء التسج

  
في  نییلألردن ةیمنح الدراسلل لینفاع موعد بدء التسج دیز ایاعلن القنصل األردني لدى ھنغار

  .ةیالجامعات الھنغار
  

في  ةیللمنح الدراس لیاالربعاء إن التسج) بترا( ةیلوكالة األنباء األردن حینفاع في تصر وقال
 ستمریالثاني المقبل و نیمنتصف تشر بدأیس ذلك في نیالراغب نییللطلبة األردن ةیالجامعات الھنغار

  .حتى منتصف كانون الثاني المقبل
  

العالي عن بدء  میفي الحصول على ھذه المنح إلى متابعة إعالن وزارة التعل نینفاع الراغب ودعا
ً یسنو ةیمنحة دراس ٤٠٠ نییاالردن للطلبة تقدم ةیموضحا ان الحكومة الھنغار ل،یالتسج في مختلف  ا

  .ةیاالختصاصات والدرجات الدراس
  
بدراسة  نیالراغب ای، داع"تھایمحدود"اع الى أشار نف رانیبمنح دراسة تخصصات الط تعلقی مایوف

 ھایجریعن ذلك، في وقت كشف عن اتصاالت  االعالن فور لیھذا التخصص الى المبادرة بالتسج
الجامعات  في درسیو لرفع عدد المنح المقدمة لألردن مستقبال إلى ألف منحة ةیمع الحكومة الھنغار

ً یحال ةیالھنغار ً بأن العام الحالي شھد  ة،ین الحكومة الھنغارطالب اردني كمنح م ٨٠٠نحو  ا علما
.٢٠١٤عام  ةیالتحقوا بالجامعات الھنغار نیالذ نییاالردن اول فوج من الطلبة جیتخر

  ٥:ص الدستور
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  الملك وصوت الناس.. »دون فلترة«

  
  مھند مبیضین. د

  
  

، وتحول غریب، وكي تدخَل الملك، قّدم رأیھ، بیّن أن المجتمع الذي نحن فیھ الیوم یشھد حالة انتقال
یفّوت الملك الفرصة على الجاھزین لمھاجمة شبكات التواصل برمتھا، والنقد السیاسي المحترم، 
والشكوى الُمحقة والمنطقیة، إذ بین جاللتھ أّن في ھذه الشبكات ما ھو إیجابي، وما جعلھ یستمع 

  .كمال قال» دون فلترة«لصوت الناس ومعاناتھم 
بار والشكاوى كانت تخضع لنظام عرض یخضعھا لھوى ومزاج ورؤیة معنى ھذا أن بعض األخ

أصحاب الشأن القائمین عل إیصال صوت الناس للملك، ومعنى ھذا أننا نعیش مع ملك یثق بالشعب 
ً ویصدقھ في كّل ما یعاني منھ، وفي ما یشكو منھ الناس، ذلك أن المواطن البسیط الذي عنده  كثیرا

 ً   .إذا خذلتھ الحال أو ضاقت بھ السبل مظلمة أو شكوى لیس مذنبا
ً، بل ھي عنوان العصر الجدید، وفي في سیاق ثورة  لیست شبكات التواصل نبت شیطاني إذا
االتصاالت التي عاشھا الجیل الحالي بكل تفاصیلھا، بدأت مع االطباق الالقطة التي اسمعت الناس 

تقیید، وبعد خمس سنوات على ظھور صوت العالم دون فرض قیود، ولم تنجح الدول التي حاولت ال
كان العالم قریة واحدة، وجاء االنترنت مع مطلع التسعینات فنقل ثورة االتصال إلى » الستاالیت«

ظروف جدیدة، وحالة أوسع من االشتباك والتالقي مع السھولة في نقل البیانات، وبالرغم من تقدم 
ً األشكال التواصلیة ما زال اإلیمیل سیّد الرسائل وال   . یخلو من االستخدام السلبي أیضا

قبل شھور شھد مجتمع مستشفى الجامعة األردنیة حملة رسائل الكترونیة عبر ایمالت ترسل عن 
فساد مزعوم الطباء اساتذة في الجامعة، كانت رائحة الكراھیة والبؤس تفوح من الرسائل، وقد 

المشینة والھالكة في مثاوي الردى،  اطلعني احد االصدقاء من الذین ارسلت بحقھم تلك االیمیالت
فرأیت بعضھا، ونصحتھ بالتجاھل ألن مرسلھا إما حاقد أو خاٍل من العقل، ولكن لألسف كانت تلك 
ً ذھبت إلى  الرسائل تجد صداھا فتشوه سیرة الناس والذاوت المحترمة، واعتقد أن األمور الحقا

  .منحًى قانوني عبر وحدة الجرائم االلكترونیة
ذا، أّن جریمة تشویھ الحقائق ومھاجمة الناس ما زالت ماثلة في الوسائل القدیمة، السابقة على معنى ھ

الفیس بوك، وھي وسائل تكون مختارة ولعینة محددة یقصدھا الُمرسل، أما االساءة عبر الفیسبوك 
بأن فتكون عامة وتتحول إلى كرة تتدحرج بشكل كبیر ویلتقطھا الناس، وكما قال الملك او عبر 

  .»باستطاعتھا الدروان حول العالم قبل أن ترفع الحقیقة رأسھا« االشاعة 
في شبكات التواصل سلطة عامة للجھمور، ھي التي تجعل الحكومات تغیر قراراتھا، وھي التي 
تجعلك تزور مصابا بحجة أنھ تعرض لعنف ما من طرف ما، وتجد الحقا أنھ كذب، ھي التي تدفع 

ُ  المسؤول لزیارة مكان ُ ووطنیا ً حضاریا ما احترق، في إثر حدیث أھل الفیسبوك عنھ باعتباره رمزا
ً بحاجة الحتراف . وھو في الحقیقة مجرد غیر ذلك فكما أن شبكات التواصل تحتاج لتنقیة فنحن أیضا

  .ودقة في التعامل مع الرأي العام المتشكل عنھا

  :الدستور ص

 تمقاال
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  تدیوان قبیلة الحویطا –محمد عواد أبو تایھ  -
  
  خلدا –عدنان خلیل كلبونھ  -
  
  السلط –أحمد عبدالقاسم ابو یاسین النسور  -
  
  عرجان –بھیة محمد عیسى  -
  
  ابو علندا –سراج الدین طارق الصرصور التمیمي  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أن ھناك حملة أمنیة على المركبات غیر المرخصة تزامنا مع رفض تأجیل » عین الرأي«علمت 
وأجل مواطنون ترخیص سیاراتھم على أمل اصدار عفو عام یشطب المخالفات . السیر مخالفات

  والغرامات المترتبة على السیارات
  

أمانة عمان ابلغت جامعة رسمیة بضرورة تصویب اوضاع مركز تسوق كبیر فتح فرعا لھ في مبنى 
  . سواء ھندسیة او فنیةالمبنى لم یحصل على اي موافقة للعمل .. لھا على أحد بواباتھا الرئیسیة

  
البیئي »عاما من المعاناة یعیشھا سكان شارع كفر قاسم في جبل الحسین نتیجة التلوث  ) 14)

.. جراء وجود مكتب لدفع فواتیر شركة الكھرباء االردنیة في ھذا الشارع » والبصري والسمعي
ض كثیرة لترحیل المكتب ان المنطقة سكنیة وغیر تجاریة وھناك عرائ» عین الرأي«السكان ابلغوا 

  .شقة سكنیة ٢٠٠ویوجد في شارع كفر قاسم نحو . لكن دون جدوى

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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في خطوة ثّمنھا المراقبون، بادر رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة فور تسلمھ أمس تقریر دیوان 
  .، إلى نشره عبر الموقع اإللكتروني للمجلس لیكون محل اطالع الجمیع٢٠١٧المحاسبة لعام 

  
لجنة تدقیق وتحقیق في مؤسسات ووزارات مختلفة ضمن  ٢٤٧یوان المحاسبة شكل العام الماضي د

الدیوان كان شكل في العام الذي سبقھ . الصالحیات الدستوریة الممنوحة لھ بالمراقبة على المال العام
  .لجنة تدقیق وتحقیق شبیھة ٢١٧

  
حملة للرقابة على التزام  ٢٤العام الماضي  نظم دیوان المحاسبة بالتعاون من مدیریة األمن العام،

مخالفة  ١١٥٢السیارات الحكومیة بالعمل ضمن المھام الرسمیة فقط، حیث سجل في ھذه الحمالت 
  . لسیارات حكومیة ضبطت مستخدمة لغیر األغراض الرسمیة

  
أمني،  عاما طعنا، في منطقة ضاحیة الرشید، وفق مصدر ٦٩أقدم مجھول أمس على قتل امرأة تبلغ 

والذي أشار إلى أن األجھزة األمنیة باشرت التحقیق بالجریمة بعد ورود بالغ لمدیریة شرطة شمال 
  .عمان

  
معلمون ومعلمات عاملون وفق نظام العمل اإلضافي بوزارة التربیة والتعلیم لتدریس الطلبة  

  .الدراسي الحالي السوریین یشكون من عدم تسلمھم حتى اآلن مكافآتھم المالیة، منذ بدء العام
  
عنوان الصالون السیاسي " تنامي الدور الروسي في الشرق األوسط وتداعیاتھ على العالم العربي"

الذي ینظمھ مركز دراسات الشرق األوسط مساء بعد غد السبت، بمشاركة شخصیات سیاسیة 
 .ودبلوماسیة وأكادیمیة في قاعة مؤتمرات المركز بمبنى االتحاد المھني بعمان

 زواریب الغد
  


