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 تستضيف وزير الزراعة ضمن فعاليات حديث الثالثاء" األردنية"

 القطاع الزراعي رافد أساسي لالقتصاد الوطني": الحنيفات"

 

أّكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على أهمية  -هبة الكايد ( أ ج أ)أخبار الجاماة األردنية 

توظيف الجانب الالمي في الامل الميداني في كافة مجاالت القطاع الزراعي، عاعتبار الاالقة 

 .تشاركية وتكاملية عين الجانبين

 

شؤون الطلبة في الجاماة األردنية اليوم ضمن سلسلة فااليات حديث وقال في جلسة نظّمتها عمادة 

الثالثا  إن القطاع الزراعي ما زال رافًدا أساسيًّا لالقتصاد الوطني رغم كل التحديات التي تواجهه 

من مختلف االتجاهات، وإّن القطاع الزراعي مستمر في دعم الُمزارع األردني وفتح آفاق كبيرة 

 .اجاته وتوظيف أي منحة أو تمويل في سبيل خدمتهللنهوض عكل احتي

 

وحضرها عدد من " القطاع الزراعي، إلى أين؟"وأضاف الحنيفات خالل الجلسة التي حملت عنوان 

األساتذة األكاديميين والطلبة  في كلية الزراعة ونخبة من الخبرا  والمزارعين والمهتمين، أن القطاع 

ن اإلنجازات؛ فهذا القطاع يخلق فرص عمل ويُساهم في الحد من الزراعي استطاع أن يحقق كثيًرا م

 .األعااد السلبية على المستويات االجتماعية والسياسية واألمنية

 

وأشار الحنيفات إلى أن الماطيات الحالية التي يايشها الواقع الزراعي تتطلب الامل على تازيز 

الوزارة شراكات حقيقية كثيرة ومتنوعة مع  الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما حصل فاليا؛ إذ لدى

 .القطاع الخاص ُوظّفت جمياها لخدمة الزراعة

 

وتحّدث كذلك حول ضرورة االهتمام عاإلنتاج الحيواني والطب البيطري إلى جانب الاناية عاإلنتاج 

المواطن  النباتي الذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا، مؤكدا أن نقلة نوعية في هذين المجالين سيلمس

 .األردني ثمارها قريبا على أرض الواقع

 

وتطّرق خالل حديثه إلى جملة من المواضيع المتالقة عالتنمية الريفية الهادفة إلى تمكين المرأة 

واإلرشاد الزراعي والتمويل والتصنيع الغذائي والتسويق واألمن الغذائي وغيرها من الجهود التي 

 .امل على تجاوز جميع الاقبات من أجل النهوض عهذا القطاععذلتها الوزارة، التي ما زالت ت

 

وفي ختام الجلسة، أجاب الحنيفات عن أسئلة واستفسارات األكاديميين وطلبة كلية الزراعة في 

 .الجاماة
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 عبيدات يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي خريجي الجامعة األردنية

 

الجاماة االردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثالثا ، في مكتبه رئيس وأعضا  الهيئة  استقبل رئيس

اإلدارية لنادي خريجي الجاماة األردنية وعارك لهم عالفوز في االنتخاعات التي جرت مؤخرا مقدًما 

ي كافة توجيهاته للتااون التام عين الجاماة والنادي فيما يصب في تازيز التواصل مع الخريجين ف

مواقاهم داخل الوطن وخارجه وذلك من أجل إحيا  الاالقة الوجدانية عين الخريج وجاماته األم وحث 

 .الخريجين على المساهمة في تقدم الجاماة وازدهارها

 

وقدم رئيس الهيئة اإلدارية للنادي عبد الرحيم الزعبي لرئيس الجاماة تصوًرا متكامال عن ساي 

تشاركية تااونية تصب في مصلحة الخريجين والجاماة األم وعما ياود  النادي الى إقامة عالقة

 .عالفائدة على النادي

  جفرا/ عمون 
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 فريق طبي أمريكي يزور مستشفى الجامعة األردنية

 

يّاً استقبل مدير عام مستشفى الجاماة األردنية األستاذ الدكتور جمال ملحم، اليوم الثالثا ، وفداً طب

أمريكيّاً ضم استشاري قلب األطفال في مستشفى لوس أنجلوس لألطفال الدكتور عيير ونغ وممثلين 

عن جماية هدية الحياة الدولية وسلسلة األمل؛ عهدف فتح آفاق التااون ما عين المستشفيين في مجال 

 .إجرا  عمليات جراحية لألطفال الذين يُاانون من تشوهات القلب الَخلقية

 

ب ملحم، عالوفد الزائر مثّمناً هذا النمط اإلنساني من التااون الطبي وفرص تبادل الخبرات في ورحّ 

هذا الحقل الطبي مؤكداً على أهمية استمراريّة مثل هذه المبادرات التي تفسح المجال أمام صرح طبي 

وخاصةً لألطفال كبير كمستشفى الجاماة األردنية ليكون له دور إنساني في تقديم الخدمات الاالجية 

ل تكاليف الاالج  .المرضى الذين ال يملكون القدرة على تحمُّ

 

من جانبه، عيّن استشاري قلب األطفال في المستشفى األستاذ الدكتور إياد الاموري، عأنه واستكماالً 

حمالت قام عها المستشفى على مدار األعوام ( 45)لسلسلة الحمالت الجراحية التي وصلت إلى 

عالتااون مع فرق طبيّة أمريكية وعريطانيّة وإيطاليّة، سيتم خالل الاام الحالي تنفيذ حملتين الساعقة 

تتضّمنان إجرا  عدد من الامليّات الجراحيّة لمجموعة من األطفال الذين يُاانون من أمراض القلب 

هات والفتحات القلبيّة  .الوالديّة والَخلقيّة كالتشوُّ

 

ه نائبي مدير عام المستشفى للشؤون الطبية األستاذ الدكتور نادر البصول وفي نهاية اللقا  الذي حضر

وللشؤون اإلدارية األستاذ الدكتور محمود المصطفى، ومدير دائرة التخدير واإلنااش، واستشاريي 

جراحة القلب واألوعية الدموية، جال الوفد الزائر في غرف الامليات وقسم الاناية المركزة لألطفال 

 .لب األطفال والقسطرةوعيادة ق
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 انطالق أعمال المؤتمر الدولي للكيمياء التطبيقية والتقنيات الحيوية في البلقاء التطبيقية

 

ماية الالمية الملكية، افتتح اليوم الثالثا  نائب مندوعاً عن سمو األميرة سمية عنت الحسن، رئيس الج

رئيس الجماية الالمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي وعحضور رئيس جاماة البلقا  

التطبيقية األستاذ الدكتور احمد فخري الاجلوني، أعمال المؤتمر الدولي األول للكيميا  التطبيقية 

 .ايار في عمان/43_45ه كلية الالوم في جاماة البلقا  التطبيقية من والتقنيات الحيوية والذي تنظم

 

ويهدف المؤتمر إلى توفير فرصة اللتقا  الباحثين والخبرا  في مجاالت  الكيميا  التطبيقية والتقنيات 

وذلـك عاـد ، الحيوية والطبية المختلفة لتشكيل فرق عحثية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

 .ه إنقطاع عن التواصل دامت لمدة عامين خالل جائحة الكورونا فتــر

 

وأعرعت سموها خالل الكلمة التي ألقاها مندوب سموها، راعي الحفل، عن ساادتها في االحتفال 

يميائية، والطرق الجديدة التي يمكن من خاللها إعادة النظر في الكيانات عاإلمكانيات اإلعداعية الك

المارفية الراسخة وإثرائها من خالل مناهج متاددة التخصصات، تامل مااً عتكامل لتتغلب على 

جميانا في هذا التجمع الرائع نحتفل "وأكدت سموها . الحواجز والتحديات التي تواجه االعحاث

 ."ي قد تتكيف عها الكيميا  التطبيقية والتقنيات الحيوية وتتطور وتتفاعلعالطرق الجديدة الت

 

وفي كلمة سموها، استارض الدكتور الفيومي البرامج المتاددة التي يتبناها مركز البحوث المتقدمة 

في الجماية الالمية الملكية والذي يجسد نهج الجماية الطموح لتسخير الالم في خدمة المجتمع 

اام حالياً ومستقبالً، موضحة عأن أجندة المركز تستند عشكل أساسي على الالوم الكيميائية والصالح ال

وأضافت . ولكنها تتبنى نهًجا إعداعيًا الستيااب وتكييف عمليات التااون والامليات الجديدة والمبتكرة

ن أردنيين توفر أن هذه البرامج التاليمية والتدريبية والتي تتم عالتااون مع شركا  جامايي"سموها 

فرًصا للباحثين الناشئين لقضا  فترة ستة أشهر إلى سنة واحدة في مختبرات الجماية لإلرشاد في 

قد نكرس أنفسنا للبحث اليوم، لكننا نساى ايضاً الى دعم ورعاية من . المشاريع البحثية الممولة

 ."سيحلون مشاكل الغد

 

ثية هو عالمة على تصميمنا على إحداث تغيير في وأكدت سموها عأن هذا التنوع في المجاالت البح

عالرغم من أننا في دولة "مضيفًة . نوعية حياة الناس وتحقيق تنمية مستدامة على كافة المستويات

محدودة الموارد وتواجه الاديد من التحديات نحن فخورون عما نوفره لباحثي المركز من مادات 

وتشمل هذه المادات أدوات تصويرعالية الدقة . متطورة و مرافق حديثة على مستوى عالمي

للتوصيف التحليلي للمواد ، واألجهزة الطيفية ذات المستوى الاالمي لفهم وقياس وماالجة المادة على 

المستوى المجهري ، ومقاييس حيود األشاة السينية المتقدمة لتحديد الهياكل الجزيئية للحالة الصلبة 

 ."للاينات البلورية

 

 الدستور
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كلمتها أكدت سموها على توافق محاور المؤتمر مع االهتمامات البحثية للجماية والتي وفي ختام 

تاكس األولويات الوطنية وأنها تتطلع عشغف ألوجه التااون والتشبيك والشراكات التي ستمثل أهم 

 .مخرجات هذا المؤتمر الدولي

 

 ري الاجلونيعدوره قال رئيس جاماة البلقا  التطبيقية األستاذ الدكتور احمد فخ

 

ان جاماه البلقا  التطبيقيه تدرك اهميه االنخراط في البحوث  الاملية والتي من شانها ان تقدم حلوال 

فاالة وحقيقية لمشاكل الحياة وتازيز القيم المضافة لخريجي جاماه البلقا  التطبيقية والتي تساعدهم 

واضاف الاجلوني  عان . لاالميهفي صقل مهاراتهم الضرورية للمنافسة والدخول في االسواق ا

الكيميا  التطبيقيه والتقنيات الحيويه لها مساهمات كبيره وضروريه للاديد من المجاالت الالمية  منها  

 .البيئة والزراعية  والطبية وغيرها من التحديات التي تواجه المجتمع

 

والطلبة عفرص متميزة  من  كما لفت الاجلوني الى أن هذا المؤتمر  سيزود األكاديميين والباحثين

خالل االستماع واالنخراط مع القادة الباحثين وخبرا  الصناعة والمفكرين الاظام  الذين يشاركون 

 .في أعمال هذا المؤتمر النوعي

 

وعين الاجلوني أن  جاماه البلقا  التطبيقيه تحرص على استدامه قيادتها للتاليم التقني في األردن 

 .ألف طالب وطالبة في دراساتهم المختلفة 35خبرات تاليميه متميزه لنحو   واستمرارها في تقديم

 

من جانبها عينت  رئيس المؤتمر عميد كلية الالوم األستاذة الدكتور هاله جبر في كلمتها إن المؤتمر 

ن الدولي األول للكيميا  التطبيقية والتقنيات الحيوية والذي تاقده كلية الالوم  يشارك فيه الاديد م

الباحثين المتخصصين وطلبة الدراسات الاليا من هولندا، فرنسا، المانيا، الباكستان، الكويت، 

الساودية، مصر، الاراق إضافة إلى مشاركين من مختلف الجاماات والمراكز البحثية وشركات 

 .األدوية في األردن

 

اول مواضيع علمية ورقة علمية، تتن( 455)ويناقش المشاركون وعلى مدار يومين  مايزيد عن 

حديثة منها الكيميا  التحليلية والطبية واستخدام المركبات الاضوية كادوية واستخدام منتجات االردن 

 .الزراعية كمواد طبية يمكن استخدامها  كادوية لماالجة أمراض السرطان وغيرها

 

ل، و آليات النشر في إضافة  إلى اعحاث لفهم نظام اإلفراز الساعع في البكتيريا المسببة لمرض الس

 .المتخصصة في علم الكيميا " ISIمجلة 

 

وتجول مندوب سمو األميرة والمشاركون على المارض المتخصص في الكيميا  التطبيقية والتقنيات 

 .الحيوية والذي افتتح على هامش أعمال المؤتمر
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 محاضرة الحنيفات في الجامعة األردنية

 ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 

 

ألف  65حوالي )، المدينة األكاديمية األردنية الكبيرة «أعوها«الجاماة األردنية، أم الجاماات و

، ما زالت عل للدقة والموضوعية استأنفت دورها التنويري الموازي للاملية التاليمية، وعادت (طالب

لمحلي في تاقد محاضرات ولقا ات وفااليات تزيد من التشبيك والتفاعل عينها وعين المجتمع ا

فلقا  يجمع مسؤول على رأس عمله ليتحدث عن القطاع الذي .. الااصمة عمان ومجتماها الطالعي

يديره لطلبة كلية يدرسون تخصصا في القطاع نفسه، له أثره الاميق على هؤال  الطلبة، وفيه اشتباك 

الب الدارس إيجاعي يثري المختص والمتاعع عالوة على قيمة الوعي الكبيرة التي يضيفها للط

األكاديمي في مجال ما، حين يستمع لمسؤول يتحدث عشفافية عن هموم ومشاكل واستراتيجيات الدولة 

 .لهذا القطاع ومستقبله

 

كنا أمس في مدرج الحسن عن طالل التاعع لامادة شؤون الطلبة عالجاماة األردنية، واستمانا 

عميد شؤون الطلبة د مهند المبيضين،   لمحاضرة للمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة، أدارها

وأجزم عأن طلبة كلية الزراعة الذين حضروا هذه المحاضرة، اكتسبوا انطباعا إيجاعيا قدم إضا ات 

كثيرة عالنسبة لهم، على جز  مهم من الامل الجاري في قطاع الزراعة، كما أعتقد جازما عأن لدى 

ه خطاعا تنويريا يبلغ حد الاصف الذهني، مهما وزارة الزراعة ومن خالل وزيرها ما يمكن تسميت

كان اختصاصهم ومالوماتهم عن الزراعة في األردن، وملفاتها وتحدياتها وطريقة تاامل الوزارة 

ووزيرها الحالي وإدارته لشؤونه، وقد سبق وأن ذكرنا عأن هذا القطاع ومن خالل هذا الوزير يشهد 

 .لو شهدنا مثله في قطاعات أخرى نموذجا مميزا من التغيير والتطوير، حبذا

 

ال أدعي عأن مشاكل وتحديات القطاع في األردن قد تم حلها وتجاوزها، لكنني متأكد عأن الوزارة ومن 

خالل استراتيجيتها الوطنية للزراعة المستدامة ستقدم أفضل الممكن، وتستثمر وتطور وتغير ما يمكن 

لذاتي، وتحقق تنمية جيدة، واألهم من هذا كله، ستغير من تغييره لتحقيق أقرب نتائج لدرجة االكتفا  ا

النمط التقليدي الزراعي الثاوي في أذهان كثير من المزارعين، وتخفف من جلبة وصخب طحن 

 .الهوا  الذي يمارسه مسؤولون كثر

 

دوما يتحدث وزير الزراعة، من خالل محاور االستراتيجية التي أطلقتها الوزارة عرعاية وتوجيه 

كي عداية هذا الاام، وقطات فيها شوطا ال عأس عه، وحققت حزمة األهداف للرعع األول من الاام مل

األول من عمر االستراتيجية، ولال هذا األسلوب الذي ينتهجه الوزير في الحديث عن الزراعة، 

، حديث منطقي موضوعي عملي (واحد زائد واحد يساوي اثنين)جديد، فالرجل يتحدث على طريقة 

ه كل متطلبات اإلدارة والشفافية والصدق، حيث تم وضع االستراتيجية ومحاورها المتالقة عاالنتاج في

النباتي في إطارها المناسب  الذي تلمسه حين تالم عأن حقيقة شح المياه الى درجة ندرتها حاضرة في 

لسمك من كل تفصيل يتحدث عن زيادة او غزارة االنتاج الزراعي، فال يمكن اصطياد او جمع ا
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الصحرا  والجبال، حيث مكان السمك الطبياي هو البحر والنهر، وهكذا تم عنا  االستراتيجية 

 .المذكورة، فهي تتحدث عن تحقيق أفضل النتائج في ظل شح المياه الصالحة للزراعة

 

هذه المقالة ليست عن الزراعة واستراتيجيتها وقضاياها، عل عن دور الجاماات في نشر الوعي  

سيع مدارك طلبتها عاختصاصاتهم ومجالها الاملي، فالمسؤول الذي يدير قطاعا يستقطب وتو

خريجيها في هذا المجال، يقدم مالومة ويوضح صورة ال يمكن للطلبة أن يجدوها عهذا الوضوح 

 .. والمصداقية، مهما درسوا من مساقات أكاديمية داخل أسوار الجاماات

 

 .ل ألقها علما عأنني لست متأكدا إن كان ألقها قد خبا قبل هذانتمنى ألم الجاماات أن تستايد ك


