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ن�شــرة � إعالميــة ت�صدرهــا دائــرة ا إلعــالم والعالقــات العامــة يف اجلامع ــة الأ ردني ــة ٭ العـ ـ  417ــدد ٭ ربيع الأ ول 1430هـ ٭ �آذار ٢٠٠9م ٭ املجلد الثالث والع�شرون

الأ مـن الغـذائي واقـع وحتديات ور�شـــة عمل يف الأ ردنية

أ�ك��د خ�براء و أ�ك��ادمي��ي��ون وم��زارع��ون على �أهمية
الدعوة التي �أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاين باعتبار
عام  2009عام ًا للزراعة م�شريين � إىل �ضرورة تكاتف
اجلهود الوطنية لتحقيق ر�ؤية جاللته وتطلعاته الرامية
� إىل تطوير القطاع الزراعي الذي يعد ركنا �أ�سا�سي ًا من

اجلامعة حتت�ضن ور�شة الأ من الغذائي
�أركان التنمية الوطنية ال�شاملة.
و أ����ش��اروا خ�لال فعاليات ون�شاطات ور�شة العمل
اخلا�صة التي عقدت بعنوان  :الأ م���ن الغذائي واق��ع
وحت��دي��ات ,يف اجلامعة يف الثالث من �آذار ,ونظمها
االحتاد العام للمزارعني الأ ردنيني بالتعاون مع اجلامعة

� إىل التحديات التي تواجه الزراعة ،داعني � إىل �ضرورة
تكثيف � إجراء البحوث والدرا�سات العلمية التي متكن
امل�ؤ�س�سات الزراعية واملزارعني من مواجهة ال�صعوبات
التي تعرت�ض الزراعة الأ ردنية.
...تتمة اخلرب �ص3

توجه لإن�شاء برنامج لتدري�س اللغة اليابانية يف «الأ ردنية»
بحث رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي خالل
لقائه يف مكتبه يف الثالث من �آذار ال�سفري الياباين
يف عمان تيتوو�شيو غوت�شي � إمكانية � إن�شاء برنامج
بكالوريو�س يف اللغة و الأ دب الياباين خا�صة �أن لدى
اجلامعة ر�ؤية وا�ضحة املعامل يف تدري�س وتعليم اللغات
احلية واالنفتاح على احل�ضارات والثقافات العاملية.
وعر�ض  الدكتور الكركي لل�ضيف خ�لال اللقاء
الذي ح�ضره ن���واب رئي�س اجل��ام��ع��ة وم��دي��ر مكتب
العالقات الدولية الدكتور رامي العلي م�سرية اجلامعة
وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي �شهدتها وع�لاق��ات��ه��ا ب��اجل��ام��ع��ات
العاملية .
ترحيب بال�سفري الياباين يف عمان
بدوره أ����ش��اد ال�سيد ال�سفري باهتمام اجلامعة
يف تدري�س اللغة اليابانية م�شريا � إىل رغبة جامعات يف جماالت تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
ي�شار � إىل �أن الأ ردن يرتبط بعالقات تاريخية
ب�لاده بتطوير التعاون م��ع اجلامعة الأ ردن��ي��ة خا�صة والتعاون العلمي والأ كادميي والبحثي.
وثيقة مع اليابان يف كافة املجاالت.



ن�شــــرة اجلـامـــعـة

توجيه الدعوة
للجامعة للم�شاركة
يف الأ ورو�آ�سيوي
وج���ه ال�سفري ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين يف ع��م��ان ال�سيد
بوالت �سار�سن باييف الدعوة للجامعة حل�ضور امل�ؤمتر
احلادي ع�شر جلمعية جامعات الأ ورو�آ�سيا التي ت�ضم
ثمانٍ وت�سعني جامعة من جامعات دول الكومونويلث
واملزمع عقده يف العا�شر من ال�شهر القادم يف العا�صمة
الكازاخ�ستانية �أ�ستانا.
جاء ذلك خالل لقائه رئي�س اجلامعة الدكتور خالد
الكركي يف الأ ول من �آذار بح�ضور نائبي رئي�س اجلامـعة
الدكتور �صالح ج��رار و الدكتور �ضياء الدين عرفة و
مدير مكتب ال�ش�ؤون القانونية الدكتور � إبراهيم اجلازي

«الأ ردنية» تت�سلم دعوة حل�ضور «الأ ورو�آ�سيوي»
مع اجلامعات الكازاخ�ستانية.
ومدير مكتب العالقات الدولية الدكتور رامي علي .
و�أ�شاد الدكتور الكركي مب�ستوى العالقات الأ ردنية
ومت خ�لال ال��ل��ق��اء بحث �سبل تعزيز و تطوير
جم���االت ال��ت��ع��اون العلمي و البحثي و ال��ث��ق��ايف بني الكازاخ�ستانية املتنامية م ؤ���ك��د ًا اهتمام اجلامعة
اجلامعة و اجلامعات الكازاخ�ستانية خا�صة اال�ستفادة بتو�سيع نطاق التعاون مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
من خ�برات اجلامعة املتعلقة بتدري�س اللغة العربية كازاخ�ستان وذلك خدمة مل�صالح ال�شعبني ال�صديقيــن
للناطقني بغريها � إ�ضافة � إىل تبادل �أع�ضاء هيئة التدري�س الأ ردنــي والكازاخ�ستاين.

اجلمعاين :الأ ردن من �أكثـر دول العــامل فقـــر ًا يف امليـــاه
ق��ال رئي�س �سلطة وادي الأ ردن املهند�س مو�سى
اجلمعاين  � :إن اخلريطة املائية ت�شري �أن الأ ردن �أكرث
البالد فقر ًا يف املياه مو�ضحا �أن الدول الأ فقر من الأ ردن
مائيا هي دول اخلليج التي لديها القدرة على حتلية مياه
البحر و �سد العجز املائي لديها.
و�أ�ضاف يف حما�ضرة �ألقاها يف اخلام�س من �آذار
يف اجلامعة بدعوة من اللجنة الثقافية يف كلية الآداب �أن
اخلطط و الربامج التي ت�ضعها وزارة املياه و الري �ساهمت
يف حل م�شاكل املياه وخا�صة يف ف�صل ال�صيف م�شريا � إىل
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املائية التي تنفذها الوزارة
وتركز على ثالثة حماور رئي�سة هي جتميع املياه ونقلها
وتوزيعها.
اجلمعاين :الأ ردن يعتمد ب�شكل رئي�سي على مياه
الأ مطار� ,إذ تقدر املياه ال�ساقطة على الأ را�ضي
الأ ردنية بحوايل  8مليارات م� 3سنويا يتبخر منها
 %92و تذهب  %6لتغذية املياه اجلوفية.

والحظ اجلمعاين �أن الأ ردن يعتمد ب�شكل رئي�سي
على م��ي��اه الأ م��ط��ار � ,إذ ت��ق��در امل��ي��اه ال�ساقطة على
الأ را�ضي الأ ردنية بحوايل  8مليارات م� 3سنويا يتبخر
منها  %92و تذهب  %6لتغذية املياه اجلوفية .و�أ�شار
� إىل �أن الطاقة اال�ستيعابية لل�سدود يف اململكة تبلغ حاليا
 327مليون م 3تت�شكل من مياه ال�سيول اجلارية.
وبني �أن �سلطة وادي الأ ردن تتوىل توزيع املياه
املتجمعة يف وادي الأ ردن (خزان الأ ردن املائي) كونها
�أكرث منطقة انخفا�ض ًا يف العامل ,مبينا �أن ال�سلطة تزود
العا�صمة عمان بنحو  %82من حاجتها ملياه ال�شرب و
 %70من حاجة الزراعة و %30من حاجة ال�صناعة.

املهند�س اجلمعاين والدكتور قطامي
ولفت اجلمعاين � إىل �أن الو�ضع امل��ائ��ي يف ال�سدود
“مطمئن حاليا” بعد هطول االمطار خالل �شباط
وب��داي��ة �آذار احل��ايل م ؤ���ك��د ًا �أن الو�ضع املائي للعام
احلايل �سي�شهد حت�سنا قيا�س ًا � إىل العام املا�ضي.
وق���ال � إن أ�ه��م��ي��ة ال��ب��ح��ر امل��ي��ت تكمن يف امل��وق��ع
الإ���س�ترات��ي��ج��ي ال���ذي اح��ت��ل م��ك��ان��ة مهمة يف تطور
ح�ضارات ال��ع��امل ال��ق��دمي و ال��دي��ان��ات ال�سماوية و ال
يزال يتمتع ب� إمكانات كبرية واعدة � إذ �أنه البحر الأ كرث
انخفا�ضا يف العامل والأ كرث ملوحة ال�سيما �أن الأ مالح
املعدنية ت�شكل ما ن�سبته  %30من حجم املاء � إ�ضافة
� إىل �أنه منتجع للحياة الربية بت�شكيالته اجليولوجية
الطبيعية اخلالبة.
و�أ�ضاف �أن م�ساحة احلو�ض املائي للبحر امليت
(ولي�س م�ساحة البحر) تبلغ  42أ�ل��ف كم 2و املعدل
ال�سنوي لكمية املياه التي كانت ت�صب يف البحر امليت
حوايل 1.2مليار م 3م�شري ًا � إىل �أنه نتيجة ا�ستعماالت
دول املنطقة ملياه نهر الأ ردن و روافده انخف�ض معدل



الت�صريف ال�سنوي الداخل � إىل البحر � إىل  250مليون
م 3ما �أدى � إىل انخفا�ض من�سوبه بحوايل مرت �سنويا.
و أ�ك��د �أن انح�سار البحر امليت �سي�ؤدي � إىل انخفا�ض
م�ستوى مياه البحر و بالتايل �ضياع معلم تاريخي متميز
و ن��ادر علميا و ح��دوث أ�ث��ار �سلبية على اال�ستثمارات
ال�سياحية و ���ض��ي��اع ف��ر���ص التنمية االق��ت�����ص��ادي��ة و
االجتماعية و اختالل التوازن البيئي و اختالل توازن
خ���زان امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة و ا���س��ت��م��رار ح���دوث ظ��اه��رة
االنهيارات الأ ر�ضية يف احلو�ض.
وبني اجلمعاين مراحل و �أهمية م�شروع “ناقل
البحرين” ل�سد االحتياجات املائية الأ ردنية م�شريا
� إىل �أن امل�شروع يت�ضمن نقل املياه من البحر الأ حمر
� إىل امليت حيث يبلغ طول اخلط الناقل  180كم و�سيتيح
نقل ملياري م 3من املياه �سنويا وحتلية  580مليون م3
من املياه �سنوي ًا وتوليد الطاقة الكهربائية.
و�أ�ضاف �أن امل�شروع الذي تبلغ كلفته نحو ع�شر مليارات
دوالر ( 7مليارات دينار)يت�ضمن � إن�شاء حمطة يف
خليج العقبة ت�ستطيع ت�صريف 60مليون م 3يف الثانية
وحمطة ل�ضخ املياه � إ�ضافة � إىل � إقامة م�شاريع لتحلية
املياه.
و�ألقى الدكتور �سمري قطامي الذي �أدار املحا�ضرة
كلمة �أ�شار فيها � إىل �أهمية عقد هذه املحا�ضرة التي
ت�سلط ال�ضوء على امل�ستقبل املائي يف الأ ردن و�أهمية
م�شروع ناقل البحرين.
وقدم عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة
مداخالت حول �أهمية امل�شروع و�ضرورة الرتكيز على
البحوث و الدرا�سات العلمية التي تتعلق بقطاعات
املياه و البيئة و الطاقة.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

وفـــد �أكادميـــي
�أمريكـــي يــــزور «الأ ردنيـــــــة »

على اجلامعات العاملية وتطلعاتها امل�ستقبلية.
و �أ�شاد �أع�ضاء الوفد ال�ضيف بالتطور العلمي
ال��ذي حققته كلية التمري�ض وخا�صة يف جم��االت
تدري�س طلبة الكلية وتدريبهم م�ؤكدين �أن الكلية
حققت م�ستويات عالية يف م��ي��ادي��ن ت��دري�����س علم

أ����ش��اد رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي

ا إلجن��ازات التي حققتها كلية التمري�ض وخا�صة يف

مب�ستوى العالقات العلمية القائمة بني كلية التمري�ض

جمال التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا م�شري ًا � إىل

يف اجلامعة وكلية التمري�ض يف جامعة بريجهام

جناح الربنامج الوطني «دكتوراه التمري�ض» الذي ترتبط بعالقات وثيقة م��ع جامعة بريجهام يونغ
تنفذه الكلية على م�ستوى اجلامعات الأ ردنية.
م���ن خ�ل�ال م���ذك���رة ت��ف��اه��م أ�ب���رم���ت ب��ي��ن��ه��م��ا ع��ام

امل�شرتك املوقع بني اجلامعتني.
وعر�ض الدكتور الكركي خالل لقائه يف الرابع

وعر�ض ال��دك��ت��ور الكركي خ�لال اللقاء ال��ذي  1994ومت جتديدها ع��ام  2005وتركز على تبادل
ح�ضره نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �ضياء الدين زي��ارات �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني و�إج��راء

من �آذار وفد ًا �أكادميي ًا رفيع امل�ستوى ميثل جامعة

عرفة وعميدة كلية التمري�ض الدكتورة � إنعام خلف البحوث والدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة يف العلوم

بريجهام يونغ برئا�سة الدكتور �إي��رالن��د بيرت�سون

التطورات التي �شهدتها اجلامعة واهتمامها باالنفتاح التمري�ضية.

يونغ يف يوتا الأ مريكية م�ؤكد ًا جناح برنامج التفاهم

التمري�ض.
ي�شار �أن كلية التمري�ض يف اجلامعة الأ ردنية

تتمة اخلبـــــر

الأ مـــــن الغـــــذائي « واقـــــع وحتــــــديات »
وب�ين نائب رئي�س اجلامعة الدكتور عبدالكرمي
الق�ضاة الذي افتتح �أعمال الور�شة مندوب ًا عن رئي�س
اجلامعة �أن اجلامعة و�ضعت كافة � إمكانياتها خلدمة
القطاع الزراعي من خالل توجيه �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني إلج���راء البحوث العلمية املتخ�ص�صة يف
العلوم الزراعية ب�شقيها النباتي واحليواين.
و أ����ش��ار � إىل �أهمية عقد ه��ذه الور�شة التي تبحث
موا�ضيع هامة ت�سهم يف � إيجاد احللول املنا�سبة للعقبات
التي تواجه القطاع الزراعي بهدف تعزيز الأ من الغذائي
الوطني.
و �أعرب رئي�س االحتاد العام للمزارعني الأ ردنيني
ال�سيد �أحمد الفاعور من جانبة عن اعتزازه بالدور الذي
تلعبه كلية الزراعة يف دعم القطاع الزراعي بالكوادر
الب�شرية امل�ؤهلة والأ بحاث العلمية املتخ�ص�صة وما تقوم به
من جهود يف جمال تدريب وت�أهيل املزارعني الأ ردنيني.
وا�ستعر�ض ال�سيد ال��ف��اع��ور ن�شاطات االحت��اد
الذي �أن�شئ عام  1997واجلهود التي يقوم بها خلدمة
الزراعة الأ ردنية.
و�سلط رئي�س احت��اد مزارعي العا�صمة املهند�س
حممد ال��ل��وزي ال�����ض��وء على واق���ع ال��زراع��ة الأ ردن��ي��ة
وال�صعوبات التي تعرت�ضها وخا�صة �شح املياه داعي ًا � إىل

الرتكيز على البحث العلمي الزراعي املتخ�ص�ص الذي
تنفذه مراكز البحث والإر�شاد الزراعي.
وق��ال عميد كلية الزراعة الدكتور حممد ع�صام
اليماين � إن ال��زراع��ة ويف كثري م��ن ال���دول يف العامل
تواجه حتديات غري م�سبوقة من حيث ارتفاع تكلفة
الطاقة ومدخالت الإنتاج الفت ًا � إىل ال�صعوبات املتعلقة
بالت�سويق والعمالة الزراعية وتفتت امللكية وتراجع
الرخ�صة الزراعية والت�صحر والتغريات املناخية.
و�أ�ضاف �أن الكلية ا�ستجابت للدعوة امللكية ال�سامية
باعتبار عام  2009عام ًا للزراعة حيث مت و�ضع اخلطط
املنا�سبة للنهو�ض بالبحث الزراعي باعتباره لي�س ثانوي ًا
بل هو و�سيلة فاعلة لرفع امل�ستوى املعي�شي للعاملني يف
الزراعة الأ ردنية.
وناق�ش امل�شاركون يف الور�شة يف اجلل�سة الأ وىل
التي عقدت برئا�سة وزي��ر ال��زراع��ة الأ �سبق الدكتور
حممود الدويري الت�شريعات املنظمة للقطاع الزراعي
وواقع الزراعات احلقلية والأ من الغذائي يف الأ ردن يف
�ضوء امليزانية الغذائية.
ويف اجلل�سة الثانية التي تر�أ�سها الدكتور عقل
من�صور ق��دم��ت أ�ب��ح��اث علمية متخ�ص�صة تناولت
الأ عالف يف الأ ردن واقع وحتديات وواقع قطاع الزيتون



يف الأ ردن و� إنتاج الزيتون الع�ضوي.
وخ�ص�صت اجلل�سة الثالثة التي تر�أ�سها عميد
كلية ال��زراع��ة الدكتور حممد ع�صام اليماين لبحث
الن�شاطات الأ ردنية املبذولة لال�ستثمار يف توليد الوقود
احليوي و�أثر املتغريات املناخية على القطاع الزراعي.
وقال مدير عام االحتاد العام للمزارعني املهند�س
حممود العوران � إن امل�شاركني يف الور�شة �أو�صوا ب�ضرورة
درا���س��ة ظ��اه��رة التغري املناخي و أ�ث��ره��ا على القطاع
الزراعي وتفعيل البحث العلمي يف جميع املراكز البحثية
خلدمة هذا القطاع احليوي � إ�ضافة � إىل زيادة كميات
احلا�صالت الب�ستانية وا�ستغالل امليزة الن�سبية ملنطقة
وادي الأ ردن.
و�أ�ضاف �أن التو�صيات أ�ك��دت �أهمية دعم الرثوة
احل��ي��وان��ي��ة م��ن خ�ل�ال ت���أم�ين امل���زارع�ي�ن واخل��دم��ات
ال��ب��ي��ط��ري��ة و�إج������راء م��راج��ع��ة ���ش��ام��ل��ة للت�شريعات
والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��زراع��ي��ة وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى زراع���ة
املحا�صيل احلقلية مثل القمح وال�شعري وا�ستغالل املياه
العادمة لزراعة املحا�صيل العلفية.
���ش��ارك يف أ�ع���م���ال ال��ور���ش��ة ع���دد م��ن اخل�ب�راء
واملخت�صني والأ ك��ادمي��ي�ين � إ�ضافة � إىل ع��دد كبري من
املزارعني من كافة حمافظات اململكة.
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يوم ثقايف ياباين
يف �إط��ار اليوم الثقايف الياباين �شارك  22طالب ًا
وطالبة من اجلامعة يف ال�سابع من �آذار يف مل�سابقة
الثانية ع�شرة للخطابة وتذوق ال�شعر الياباين “الهايكو”
التي نظمتها ال�سفارة اليابانية يف عمان بالتعاون مع
املنظمة اليابانية للتعاون الدويل  JICAوق�سم اللغات
الآ�سيوية يف اجلامعة.
و�أ�شار عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور �أحمد
جمدوبة � إىل �أهمية هذه امل�سابقة التي ت�شجع الطلبة
الأ ردنيني على تعلم اللغة اليابانية وتفتح الآفاق �أمامهم
ل�لاط�لاع على ح�ضارة اليابان وثقافته خ�لال حقب
تاريخية خمتلفة.
وا�ستعر�ض الدكتور جمدوبة �أهداف كلية اللغات
الأ جنبية التي �أن�شئت حديث ًا إلع��داد ك��وادر م�ؤهلة يف
ميادين تعلم اللغات العاملية احلية م�ؤكد ًا �أن هذه الكلية
هي � إحدى �أدوات انفتاح اجلامعة على العامل اخلارجي
لتحقيق م�ستويات تعليمية متقدمة.
و ث��م��ن ال�سفري ال��ي��اب��اين يف ع��م��ان ال�سيد تيتو
�شيوغوت�شي من جانبه العالقات التي تربط الأ ردن
باليابان يف جمال التعليم خا�صة م�ؤكد ًا اهتمام حكومة

الثقافة اليابانية لها جمهورها
وق��دم الطلبة امل�شاركون يف امل�سابقة من��اذج من
ب�لاده بدعم افتتاح برنامج بكالوريو�س تعليم اللغة
ال�شعر الياباين الهايكو ال��ذي يتميز مبظاهر الثقافة
اليابانية املزمع � إن�شا�ؤه يف اجلامعة.
و أ����ش��ار ال�سيد ال�سفري � إىل ال���دور ال���ذي تلعبه والطبيعة اليابانية الفريدة على امل�ستوى العاملي � إ�ضافة
اجل��ام��ع��ة يف ن�شر الثقافة اليابانية ومنها اجلانب � إىل � إلقاء خطب ملوا�ضيع متنوعة يف اللغة اليابانية.
وي���ت���م م��ن��ح ال���ف���ائ���زي���ن يف امل�����س��اب��ق��ة ج��وائ��ز
�����ك����د ًا �أن
الأ دب������ي ال����ذي ي��ت��ع��ل��ق ب�����ش��ع��ر ال��ه��اي��ك��و م ؤ
الأ دب ال��ي��اب��اين زاخ���ر ب���� إرث وب��ع��د ت��اري��خ��ي متميز .تقديرية � إىل ج��ان��ب زي���ارة لليابان مل��دة �أ�سبوعني.
ولفتت رئي�سة ق�سم اللغات الآ�سيوية الدكتورة رناد و�أ�شرف على امل�سابقة جلنة حتكيمية ت�ألفت من عميد
املومني � إىل �أن اجلامعة تطرح �سنوي ًا مواد درا�سية لتعلم كلية اللغات الأ جنبية وال�سفري الياباين يف عمان وممثل
عن جايكا و�أ�ستاذ ياباين زائر جلامعة دم�شق ال�سورية.
اللغة اليابانية للطلبة املبتدئني يف تعلم هذه اللغة.

منتدى عاملي حول املر�أة والقيادة يف الأ ردنية
�شارك عدد من القيادات الن�سائية الأ ردنية بفاعلية
يف منتدى عاملي تناول حمور املر�أة والقيادة الذي نظمه
مركز درا���س��ات امل���ر�أة يف اجلامعة ونقل ع�بر �شبكة
التعليم للتنمية العاملية «�أثري» يف اجلامعة.
وا�ست�ضاف املنتدى الذي �شاركت يف �أعماله ن�ساء
من �أمريكا وبلجيكا وغانا وكينيا ولتوانيا الرئي�سة
ال�سابقة اليرلندا ال�سيدة ماري روبن�سون التي �أ�شارت
� إىل التحديات التي تواجه امل���ر�أة وخا�صة يف ال��دول
النامية م�ؤكدة على �ضرورة ن�شر الوعي الكايف حلقوق
امل���ر�أة ان�سجام ًا مع الد�ساتري واملواثيق التي �أقرتها
املنظمات والهيئات الدولية و�صادقت عليها معظم دول
العامل.
و�أكدت مديرة املركز الدكتورة حما�سن اجلاغوب
على �ضرورة االهتمام بالتعليم و� إعطاء امل��ر�أة دورها
لت�سهم يف تطور وتنمية املجتمعات وتقدمها يف كافة
امليادين العلمية واالقت�صادية واالجتماعية.
وتناول املنتدى جتربة ال��دول امل�شاركة يف جمال
متكني امل��ر�أة من الو�صول � إىل املراكز القيادية و� إزالة
احلواجز واملعوقات لت�شارك الرجل يف �صنع امل�ستقبل
وازدهار املجتمعات.

وقدم اجلانب الأ ردين امل�شارك يف املنتدى عدة
اقرتاحات لأ خذها بعني االعتبار عند � إقرار التو�صيات
التي مت رفعها للملتقى احلواري الثالث الذي عقد يف
ليربيا يف الثامن م��ن �آذار اجل��اري ال��ذي ي�صادف
اليوم العاملي للمر�أة.
و�أ�شارت مديرة املركز الدكتورة اجلاغوب � إىل
�أهمية م�شاركة الن�ساء الأ ردن��ي��ات يف ه��ذا امللتقى
الدويل اعرتاف ًا من املنظومة الدولية بالتطور الذي
�شهده الأ ردن يف جماالت تعزيز حقوق املر�أة.
و أ�ك��دت �أن التجربة الأ ردن��ي��ة يف م�ضمار و�صول
املر�أة � إىل منا�صب قيادية عليا كانت ناجحة باملقارنة
مع العديد من دول العامل الفتة � إىل امل�ستويات العالية
يف جمال التعليم التي حققتها املر�أة الأ ردنية.
وقدم عدد من الن�ساء الأ ردنيات امل�شاركات يف
املنتدى عدة اقرتاحات لتكون �ضمن تو�صيات املنتدى
املقبل �أبرزها تعزيز الدميقراطية واحلريات العامة
وزي��ادة م�شاركة امل��ر�أة يف املجال�س النيابية وزي��ادة
التن�سيق بني املنظمات والهيئات وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين لتعزيز دور املر�أة يف املجتمعات الإن�سانية.
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�أخبـــــــــــــــــــار ق�صـيـــــــــــــــرة
تعــــــــــاز
٭ انتقل � إىل رحمة اهلل تعاىل الدكتور ب�سام هارون
الأ �ستاذ يف كلية الرتبية الريا�ضية.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الدكتور �ضيف
اهلل بدارنة الأ �ستاذ امل�شارك يف كلية الزراعة.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل وال���دة ال�سيدة
�سناء ال�����ص��وب��اين امل��وظ��ف��ة يف م��رك��ز الوثائق
واملخطوطات.
٭ انتقلت � إىل رحمة اهلل تعاىل والدة الآن�سة � إميان
الن�سور املوظفة يف كلية العلوم .

تهــــــــــاين
٭ رزق ال�سيد حممد الع�ساف �أمني م�ستودع � إدارة
الأ عمال مبولود ذكر �أ�سماه فار�س.
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