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أزمة مواصالت طلبة ( أل البيت ) مس مترة وال حلول  -صور
الوكيل الاخباري -
أمحد املبيضني  -ما زالت مشلكة املواصالت من مجمع رغدان اىل جامعة أل البيت وابلعكس قامئة حىت اليوم
،عىل الرمغ من املطالبات العديدة من قبل الطلبة لرئاسة اجلامعة ووزارة النقل وهيئة تنظمي قطاع النقل الربي ،
اىل ان املشلكة ما زالت بال حل.
وقال مجموعة من الطلبة ملوقع الوكيل الاخباري  ،ان ازمة املواصالت من واىل اجلامعة من مجمع رغدان  ،ابتت
معقدة  ،وان الكثري من الوعود قد ن ُطقت بال تنفيذ  ،واهنم حاولوا مع مجيع اجلهات املعنية للسعي اىل الوصول
وبأرسع وقت ممكن ،حلل ازمة النقل واملواصالت من خالل توفري خدمة نقل أمنة ورسيعة ومرحية ،ومبا يؤمن
وصول الطالب اىل حمارضاته وعودته اىل بيته يف الوقت املناسب  ،الا ان مجيع احملاوالت ابءت ابلفشل .

واضاف الطلبة  ،ان املعاانة تتفامق لك يوم وبشلك مزتايد  ،اذ ان الساعة الزمنية تشهد جميء حافةل واحدة فقط
ال غري  ،وهو الامر اذلي يزتامن مع وجود اعداد كبرية من الطلبة واذلي يُقدر عددمه ابملئات  ،ويتسبب يف
تأخرمه عن احملارضات ادلراس ية الصباحية .
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وطالب الطلبة  ،اجلامعة وهيئة تنظمي النقل الربي ووزارة النقل بزايدة التنس يق والعمل اجلاد من اجل اهناء
معاانهتم اليومية منذ س نني  ،والضغط عىل الرشاكت الناقةل بزايدة عدد حافالهتا ،وحتسني نوعية خدماهتا ،
والاس تعانة حبافالت حديثة لنقل الطلبة ،وتعزيز اخلطوط يف أوقات اذلروة الصباحية واملسائية حبافالت
اضافية ،وحتسني املواقف احلالية يف مجمع رغدان.
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الزعيب  :امجليع مطالبون ابجناح فعالياهتا
التأكيد عىل امهية احياء العمل الرتايث والثقايف
الزعيب  :امجليع مطالبون ابجناح فعالياهتا
عرفة  :س مند جسور التعاون مع اكفة املؤسسات الجناح فعاليات مدينة املفرق الثقافية
احلوامدة  :البدلية س تقدم ادلمع والتسهيالت الظهار العامصة الثقافية وجناح انشطهتا
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أكد حمافظ املفرق ادلكتور امحد الزعيب امهية حتقيق التشاركية الجناح مرشوع مدينة املفرق عامصة الثقافة
الاردنية لعام  2017ملا لهذه املرشوع من دور يف احياء العمل الثقايف والرتايث املمزي يف حمافظة املفرق
واضاف احملافظ خالل تراسه اجامتعا للجنة التحضريية للجنة املرشفة وحبضور رئيس جامعة ال البيت ادلكتور
ضياء ادلين عرفة ورئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة ومدير رشطة احملافظة العقيد اجمد الشاميةل
ومدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان ورئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا الشديفات ومدير مرشوع املدن الثقافية
غسان طنش وعدد من مدراء ادلوائر املعنية والامنية عىل تنفيذ مرشوع املدينة ان امجليع مطالب العمل كفريق
واحد من اجل اظهار املدينة الثقافية ابلشلك املطلوب واليت من شانه ان يسهم يف تمنية احملافظة يف خمتلف
اجملاالت الثقافية واخلدمية وخصوصا ان املفرق تمتزي مبواقع اسرتاتيجية هممة وس ياحية وثقافية س تحقق الفائدة عىل
امجليع
وبني ادلكتور الزعيب اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية واليت علهيا مسؤوليات جسام يف حتمل الاعامل
املولكة عىل عاتقها يف سبيل القيام ابملهمة عىل امكل وجه .
رئيس جامعة أل البيت الاس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة اوحض من جانبه ابنه تشكيل جلنة ثقافية تتوىل هممة
تنفيذ املشاريع والربامج مضن املفرق مدينة للثقافة الاردنية لعام  ، 2017حيث س يكون هناك لقاءات تشاركية
وتعاون مع املعنيني من اجل اجناح املرشوع الثقايف من خالل اس تعداد اجلامعة لتوفري اكفة مرافقها القامة
الانشطة والربامج ادلامعة للمشاريع الثقافية .
يتبع .....
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وبني ادلكتور عرفة ان للجامعة من خالل اللجنة املشلكة وضعت اكفة اخلطط الكفيةل البراز ادلور الثقايف حملافظة
املفرق وعىل اكفة الاصعدة وذكل من خالل عقد املؤمترات ادلولية واملعارض والاايم الثقافية والفنية واليت تعين
ابلرتاث املفريق وتوثيق هذا الرتاث من خالل التعاون مع وزارة الثقافة واملديرية يف احملافظة ومبا يعزز اجلوانب
الثقافية والابداعية وافساح اجملال
واكد ادلكتور عرفة حرص اجلامعة عىل خدمة اجملمتعات احمللية وحتقيق التمنية املطلوبة واليت تسعى اجلامعة جاهدة
حنو دمع اجملمتع احمليل يف حمافظة املفرق واليت حققت يف هذا اجملال نتاجئ ممثرة بتقدمي لك ما يلزم القامة املشاريع
والانشطة املشرتكة والاس مترار يف مد جسور التعاون ما بني اجلامعة واملؤسسات الوطنية اكفة .
رئيس بدلية املفرق الكربى امحد غصاب احلوامدة اشار اىل ان البدلية س تقدم لك ادلمع الالزم الجناح فعاليات
مرشوع املدينة الثقافية من خالل التعاون والتنس يق مع وزارة الثقافية احلريصة دامئا عىل التشاور والتحاور معنا
من اجل القيام هبذه املهمة عىل امكل وجه
وبني احلوامدة ان البدلية سرتكز عىل تنفيذ املشاريع الرائدة واليت تتعلق ابلشأن الثقايف والرتايث والابداعي املمزي
نظرا ملا تمتزي به حمافظة املفرق من قدرات ابداعية ومواهب يف خمتلف اجملاالت واليت من شاهنا ان تسهم يف
خدمة القطاع الثقايف واملدينة الثقافية  ،مؤكدا ان البدلية س تقوم باكفة التحضريات امليدانية يف املدينة الظهار
قمية هذه املناس بة
رئيس غرفة جتارة املفرق عبدهللا نويفع الشديفات اشار ان املفرق حاضنة للثقافة من نشأهتا وال تزال خترج
اجيال من الشعراء واملثقفني موكدا رضورة تعاون امجليع الخراج املفرق مبنتج ثقايف وفين وترايث يظهر امس املفرق
عىل مس توى الوطن.
واشار الشديفات اىل امهية توزيع مشاريع املدينة الثقافية اىل مجيع مناطق حمافظة املفرق بعداةل والرتكزي عىل منح
املشاريع لبناء احملافظة كوهنم عىل اطالع بشؤوهنم الثقافية والانشطة اليت س يقومون هبا .
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وقدم مدير مرشوع املدن الثقافية غسان طنش اوحض من جانبه ان املرشوع يعترب من املشاريع الاسرتاتيجية
واذلي يدمع مسرية العمل الثقافة يف حمافظات اململكة وذكل من خالل ارشاك امجليع وتبين طاقات املبدعني
مبختلف اجملاالت  ،منوها التجهزيات الكبرية اليت مت وضعها هبذا اخلصوص
وبني طنش ابن تقدم ملرشوع املدينة الثقافية  1400طلب من خارج حمافظة املفرق و 600طلب من احملافظة
واليت سيمت عىل اثرها اختيار املشاريع من قبل جلان متخصصة لهذه الغاية  ،موحضا اجلهد التشاريك ما بني امجليع
لتنفيذ املشاريع الثقافية عىل مدار العام .
مدير ثقافة املفرق فيصل الرسحان اشار اىل ان املديرية اهنت اكفة الاس تعدادات الالزمة الجناح مرشوع املفرق
الثقافية وخصوصا جحم املشاركة الكبرية املتوقعة يف هذا املرشوع واذلي س يكون خمتلف عن احملافظات الاخرى
من خالل المتزي والنوعية يف املشاريع اليت سرتكز عىل الرتاث الشفايه القدمي والرتاث املفرق والتارخيي لهذه
احملافظة اليت متكل مقومات حناج هذه املدينة
وبني الرسحان احلرص عىل التواصل مع امجليع من اجل القيام هبذه املهمة الوطنية واليت س تعطي الفرصة للمبدعني
من ابناء احملافظة يف ابراز طاقاهتم الابداعية املنوعة واليت حتقق النفع عىل ابناء حمافظة املفرق .
ويف ختام الاجامتع تقرر الطلب من رئيس بدلية املفرق بتحديد قطة ارض لالقامة مركز ثقايف والطلب من
مدراء الرتبية والتعلمي بزتويد وزارة الثقافية اببراز الانشطة واملشاريع للعمل عىل تنفيذها والعمل عىل بدء
التحضري لبدء حفل افتتاح فعاليات املدينة الثقافية خالل الشهر احلايل .
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افتتاح حديقة جملس العمداء وموظفي الرئاسة يف ’أل البيت’
عرفة يؤكد امهية زراعة الاجشار للتخفيف من الزحف الصحراوي واحملافظة عىل البيئة
برعاية رئيس جامعة أل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة احتفلت جامعة أل البيت بعيد الشجرة اذلي نظمته
عامدة شؤون الطلبة ابلتعاون مع دائرة الزراعة الاحتفال يف ساحة الصاةل الرايضية.
وأكد ادلكتور عرفه أمهية الغطاء النبايت اذلي يعترب رمزا للجامل والعطاء ،مبينا أن اجلامعة تسامه يف التخفيف من
الزحف الصحراوي من خالل زايدة زراعة الجشار واضفاء نوع من امجلال والبيئة املناس بة للطلبة ابس تخدام أساليب
احلصاد املايئ املتقدمة.
ودعا ادلكتور عرفة امجليع اىل تضافر اجلهود للهنوض والاهامتم ابلرثوة اخلرضاء واليت تعترب جزءا همام داخل احلرم ،مبينا
أن اجلامعة س تقوم بعمل مسابقة بني عامدات اجلامعة ومعاهدها لمجل حديقة.
وقدم ادلكتور عرفه الشكر والتقدير اىل أمانة عامن ومديرية زراعة املفرق ومديرية أشغال املفرق اليت تعاونت مع
اجلامعة الجناح هذا الاحتفال.
كام افتتح رئيس اجلامعة حديقة جملس العمداء وموظفي رئاسة اجلامعة ابلقرب من رئاسة اجلامعة واليت تضم أجشارا
حتمل أسامء رؤساء اجلامعة السابقني وجملس العمداء ومدراء ادلوائر االدارية واملوظفني يف الرئاسة  ،وذكل من أجل
تعزيز الوالء والانامتء للجامعة والاهامتم ابلبيئة والجشار والعناية هبا.
ويف ختام الاحتفال اذلي حرضه نواب رئيس اجلامعة الس تاذ ادلكتور محمد ادلرويب والس تاذ ادلكتور عيل أبو غنمية
والس تاذ ادلكتور محمد اخلاليةل والس تاذ ادلكتور سامل العون والعمداء وأعضاء الهيئة التدريس ية واالدارية والطلبة
ومبشاركة طالب مدرسة البرار ابجلامعة قام راعي احلفل واحلضور بزراعة الجشار احلرجية والزينة واحلوليات.
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