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اأخب��ار الأردنية - هن�أ جاللة امللك عبداهلل 

ب���ن احل�س���ن رئي����س وزراء م�ليزي����  الث����ين 

الأ�س���بق، حم�����ر ب���ن حمم���د ملنحه �س���ه�دة 

الدكتوراه الفخرية يف الدبلوم��سية والعالق�ت 

الدولية من اجل�معة الأردنية،بح�س���ور رئي�س 

اجل�مع���ة الأردني���ة الدكتور ع�دل الطوي�س���ي، 

وذلك تعبريًا عن تقدير واحرتام ال�سعب الأردين 

ملواقفه الداعمة للق�س����ي� الإ�سالمية ولدوره يف 

تعزيز عالق�ت التع�ون بن البلدين. 

واأق�مت  اجل�معة الأردنية حفل منح الدرجة 

يف الع�ري���ن م���ن ت�رين الأول بح�س���ور عدد 

من رج�ل ال�سي��س���ة الع���رب والأج�نب  وطلبة 

م�ليزين يدر�س���ون يف اجل�معة، ب�لإ�س����فة اإىل 

اأع�س�ء الهيئتن الأك�دميية والإدارية.

واأكد الدكتور الطوي�س���ي يف كلمة األق�ه� اأن 

ب���ن حممد "ملهم للمالين ح���ول الع�مل"، وهو 

من حول بالده اإىل معجزة اقت�س�دية واأمنوذج 

للدول الن�مية، وا�س���فً� اإي����ه برجل دولة واأحد 

اأبرز رج�ل ال�سي��سة والقت�س�د املدافعن عن 

مب�دئ الدميقراطية واحلرية وحقوق الإن�س�ن 

خ�سو�سً� حقوق �سعوب الع�مل الث�لث. 

وق����ل الدكت���ور الطوي�س���ي اإن ب���ن حمم���د 

�س����هم يف خل���ق دبلوم��س���ية اإ�س���المية ن�س���طة 

وف�عل���ة تق���وم عل���ى النفت����ح واحل���وار ب���ن 

احل�س����رات، م� اأ�س�س حل�سور اإ�سالمي موؤثر 

على امل�س���توى الدويل ك�ن له الأثر الإيج�بي يف  

خدمة ق�س�ي� الع�مل الإ�سالمي.

وعر����س الدكتور الطوي�س���ي ل���دور رئي�س 

وزراء م�ليزي� الأ�س���بق يف توجيه ط�ق�ت بالده 

وجهوده���� لدخ���ول مرحل���ة الت�س���نيع لتحت���ل 

موقع���ً� متقدم���ً� يف م�س����ف ال���دول ال�س���ن�عية 

ال�س���ن�ع�ت  جم����لت  يف  خ�سو�س���ً�  املتقدم���ة 

الثقيل���ة واللكرتوني���ة، كم���� حتدث ع���ن دوره 

يف تو�س���يع �سي��س���ة ال�س���تثم�رات يف جم����لت 

التنمية وانعك��س����ته� على ال�سعب امل�ليزي م� 

وفر نحو مليوين وظيفة.

وق����ل اإن ب���ن حمم���د عم���ل بجه���د دوؤوب 

لالإ�س���ه�م يف خلق نظ�م اقت�س����دي ع�ملي ع�دل 

خ�سو�سً� ل�سعوب الع�مل الدول الن�مية،  مبينً� 

امللك يهنئ حما�ضر بن حممد 

ملنحه الدكتوراه الفخرية من »الأردنية« 

اإ�ضاءات

اأن���ه رجل دول���ة و�سي��س���ة ومفكر ق���دم العديد 

من الأفك�ر الفل�س���فية يف ال�سي��س���ة والقت�س�د 

موقع���ً�  ب���الده  تب���واأ  يف  و�س����هم  والجتم����ع 

متميزًا من خالل الرتكي���ز على حم�ور التعليم 

والت�سنيع واملحور الجتم�عي. 

وي�أت���ي منح الدكت���وراه الفخرية ا�س���تن�دًا 

اإىل ن�س امل�دة )4\ب( من نظ�م منح الدرج�ت 

العلمي���ة والدرج����ت الفخري���ة وال�س���ه�دات يف 

اجل�معة الأردنية؛ حيث داأبت اجل�معة الأردنية 

على نه���ج تقدير وتكرمي من متيزوا بخدم�تهم 

اجلليلة للب�رية.

ويذك���ر ب����أن ب���ن حمم���د نه����س مب�ليزي���� 

تنمويً� وجعله� يف م�س����ف الدول القت�س����دية 

املتقدمة لتزيد ن�س���بة اإ�س���ه�م قط�عي اخلدم�ت 

وال�س���ن�عة يف ب���الده م���ن 40%  اإىل 80% م���ن 

اإجم�يل ال�س�درات م� مكنه� من ال�سيطرة على 

اأ�سواق اآ�سي� واإفريقي�.

كم���� يذكر اأن ب����ن حممد ولد ع�����م 1925م  

بولي����ة كي����داه و در�س الطب ثم در�س ال�س����وؤون 

الدولي����ة يف الولي�����ت املتح����دة الأمريكي����ة وح�ز 

عل����ى لق����ب "ت����ون" وه����و اأعل����ى لق����ب م����دين يف 

م�ليزي�����، وتن�ولته و�س�����ئل الإع����الم ب�لكثري من 

امل�س����مي�ت مثل )�س�����نع م�ليزي� النمر( و)ع�قل 

يف زم����ن اجلنون( ول����ه العديد م����ن املوؤلف�ت ك�ن 

اأهمه� "مع�سلة املاليو" و"الإ�سالم الذي اأ�سيء 

فهمه".

منح���ت  الأردني���ة  اجل�مع���ة  اأن  اإىل  وي�س����ر 

الدكتوراه لأربع ع�رة �سخ�سية خالل اخلم�سن 

ع�مً� امل��س���ية، ك�ن اأوله� الدكت���وراه الفخرية يف 

الآداب للمغفور له امللك احل�سن يف ع�م 1965م ، 

واآخره� الدكتوراه الفخرية يف التمري�س لالأمرية 

منى احل�سن يف ع�م 2009م .

جاللته م�صتقباًل بن حممد

جانب من احلفلبن حممد يت�صلم �صهادة الدكتوراه الفخرية
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األقى رئي�س الوزراء امل�ليزي الأ�سبق الدكتور 

الدميقراطية  ح���ول  ك��ل��م��ة  حم��م��د  ب��ن  حم������ر 

والتنمية يف حفل منحه درجة الدكتوراه الفخرية 

يف الدبلوم��سية والعالق�ت الدولية.

يف  الدميقراطية  دور  اإىل  كلمته  يف  وت��ط��رق 

التنمية، م�سريًا اإىل اأنه� ع�مل مهم ولكنه� لي�ست 

اأخرى  عوامل  وج��ود  م�ستنتجً�  وح��ي��دًا،  �رطً� 

جوار  اإىل  اقت�س�ديً�  املتقدمة  ال��دول  به�  تتمتع 

املواطنن  راأ�سه� وعي  الدميقراطي وعلى  احلكم 

على  الوطنية  امل�س�لح  وتغليب  احلكم  ب�سوؤون 

ال�سخ�سية ووجود اإعالم حر وم�ستقل ومنفتح.

واأك����د ال��دك��ت��ور ب��ن حم��م��د ع��ل��ى اأن ال���دول 

والفردية  ال�ستبدادية  احلكم  ونظم  ال�سيوعية 

وال�سمولية اأقل تقدمً� من نظرياته� الدميقراطية، 

منوهً� اإىل اأن الدميقراطية يف جوهره� هي متكن 

املواطنن من امل�س�ركة يف �سوؤون احلكم عرب نواب 

اأو ممثلن منتخبن.

ك�نت  م�ليزي�  بلدي  »اإن  واأ�س�ف بن حممد: 

 300 دول���ة ف��ق��رية ل ي��ت��ج���وز دخ��ل ال��ف��رد فيه� 

دولر يف فرتة م� قبل ال�ستقالل، وك�ن املاليويون 

من   %40 مق�بل  ال�����س��ك���ن،  م��ن   %60 ي�سكلون 

ال�سينين والبوذين والهندو�س«.

وطنية  حكومة  اأن  اإىل  حممد  بن  وا�ستطرد 

ائتالف  من  ال�ستقالل  بعد  ت�سكلت  دميقراطية 

متعدد الأعراق م� �سمح لب�قي فئ�ت ال�سعب غري 

وثق�فتهم،  بلغتهم  ب�لحتف�ظ  الأ�سلين  ال�سك�ن 

ل��غ���ت��ه��م اخل��سة  امل���دار����س وت��دري�����س  واإق����م���ة 

واأدي�نهم، موؤكدًا رح�بة الإ�سالم واإمي�نه ب�لعدالة 

واحلري�ت وحق الأعراق واأتب�ع الدي�ن�ت املختلفة 

يف مم�ر�سة طقو�سهم الدينية والثق�فية بحرية.

وختم حديثه ق�ئاًل: »اليوم م�ليزي� لديه� كل 

على  املتطورة  احلديثة  ال�سن�عية  الدولة  �سم�ت 

الرغم من وجود �سعوب�ت يف ن�ر الدميقراطية، 

املت�أ�سل،  ال�ستقرار  عدم  ب�سبب  التنمية  وتب�طوؤ 

دميقراطية  ت�سحبه  ال���ذي  البطيء  النمو  واإن 

حكومة  ظل  يف  ال�ريع  النمو  من  بكثري  اأف�سل 

تلحق  التي  الأ�رار  ا�ستبدادية ل ميكن مع�جلة 

ب�لبالد بعد رحيله�«.

اأكد الدكتور حم��ر بن حممد اأن م�سرية 

التنمية يف البلدان العربية حتت�ج اإىل املزيد من 

اجلهد لإحداث التطور يف الوقت الراهن.

واأ�س�ف خالل اجلل�سة احلوارية املفتوحة 

بعنوان  الأردنية  اجل�معة  يف  معه  عقدت  التي 

ال�ستقرار  التنمية" اإن  يف  امل�ليزي  "النموذج 
اأنه  اإل  يف الوطن العربي �سي�أخذ وقتً� طوياًل، 

دول  تواكب  تنموية  نه�سة  لإحداث  �روري 

الع�مل املتقدم.

وا���س��ت��ع��ر���س ب��ن حم��م��د ال��ت��ح��ولت التي 

�سهدته� م�ليزي� والتطور الذي اأعقب ال�ستقالل، 

ت�سمل  التي  النه�سة  عملية  رك�ئز  اإىل  م�سريًا 

الوحدة الوطنية وتعزيز الدميقراطية والهتم�م 

ب�لعلم وال�سن�عة وحت�سن البنى التحتية .

�سم�ت  كل  لديه�  م�ليزي�  اأن  اإىل  واأ���س���ر 

الدولة ال�سن�عية احلديثة املتطورة ب�سبب قدرة 

احلكومة على احلف�ظ على الأمن وال�ستقرار.

اإىل  الإ�سالمي  الع�مل  دول  بن حممد  ودع� 

التنمية،  لإح���داث  بينه�  وال��ت��ع���ون  ال�راكة 

موؤكدًا على اأهمية دور الإ�سالم يف الو�سول اإىل 

التنمية املن�سودة وحتقيق النه�سة.

واأج�ب بن حممد على مداخالت احل�سور 

التي تن�ولت م�سرية النمو يف م�ليزي� وعن��ر 

اإىل  ن�مية  زراعية  دولة  من  وانتق�له�  جن�حه� 

م�س�ف الدول املتقدمة.

اأدارته�  التي  احل��واري��ة،  اجلل�سة  ح�ر 

الع�مة  وال���ع���الق����ت  الإع�����الم  م���دي���رة وح����دة 

الدكتورة رىل احلروب،  والثق�فية يف اجل�معة 

ونواب  امل�سوؤولن  وك��ب���ر  ال�سفراء  م��ن  ع��دد 

التدري�سية  الهيئة  واأع�س�ء  اجل�معة  رئي�س 

وعدد من طلبة اجل�معة وثلة من اأبن�ء اجل�لية 

امل�ليزية يف الأردن.

اإ�ضاءات

و فـي جل�ضــة حواريـــة معـــه ......

بن حممد: »البلدان العربية حتتاج اإىل املزيد من اجلهد لإحداث التغيري«

»بن حممد« يلقي خطابًا بعنوان »الدميقراطية والتنمية«

بن حممد ملقياً كلمته

جانب من اجلل�صة
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اجلامعـــي  القبــــول  حتديـــــات  تواجـــــه  »الأردنيـــــة«  الطوي�ضــــي: 

البكالوريـــــــو�س م�ضتــــــوى  علـــــى 

اأخب��ار الأردنية - ك�س���ف رئي����س اجل�معة 

الأردني���ة الدكتور ع�دل الطوي�س���ي اأن اجل�معة م� 

زالت تواج���ه حتدي�ت �سي��س����ت القبول اجل�معي 

على م�ستوى البك�لوريو�س .

واأ�س����ف خ���الل حف���ل تخري���ج طلبة الف�س���ل 

ال�س���يفي، الف���وج رقم )47( اأن ه���ذه التحدي�ت ل 

ت�س����عد اجل�مع���ة حت���ى الآن عل���ى حتقي���ق اأهداف 

طلب���ة  اأع���داد  خف����س  يف  الإ�س���رتاتيجية  اخلط���ة 

البك�لوريو�س من )38( األف اإىل )30( األف ط�لب 

وط�لبة بحلول الع�م 2015.

وزاد الدكت���ور الطوي�س���ي اأن م���ن بن اأهداف 

اخلطة الإ�س���رتاتيجية اإيج�د توازن يف الن�سبة بن 

طلبة الدرا�س����ت العلي� والبك�لوريو�س، وتخفي�س 

ال�سغط الكبري احل��سل ح�لي� على مرافق اجل�معة 

التدري�س���ية و اخلدم�تي���ة يف ظ���ل �س���ح الإمك�ن����ت 

امل�لية التي ل ت�سمح ب�لتو�سع يف جم�ل الأبنية .

واأو�س���ح الدكتور الطوي�س���ي اأن���ه مت يف الع�م 

الدرا�سي احل�يل رفع اأعداد طلبة الدرا�س�ت العلي�، 

اأخب��ار الأردني��ة - اأق����م املرك���ز الثق����يف 

الأردني���ة حف���اًل تكرمي���ً�  الإ�س���المي يف اجل�مع���ة 

للف���وج الرابع ع�ر لدورات حفظ و تالوة القراآن 

الكرمي.

واأعرب مدير املركز، الدكتور اأحمد �س���كري، 

ع���ن �س���كره للطلب���ة عل���ى اجله���ود الكب���رية التي 

بذلوه���� لتحقيق التميز الذي يبع���ث على العتزاز 

به���م ويزيد الع���زم نحو مزي���د من العط����ء، داعيً� 

املركز الثقايف الإ�ضالمي يف »الأردنية«

يخرج الفوج الرابع ع�ضر

الطلب���ة اإىل املواظب���ة عل���ى الجته����د والق���راءة و 

موا�س���لة احلف���ظ اإ�س����فة اإىل الن�س���م�م لدورات 

متقدمة يعقده� املركز لنهل املزيد من العلم .

واأ�س����ر �س���كري اإىل تزامن احلف���ل مع افتت�ح 

ق�ع����ت تدري�س���ية جدي���دة يف املرك���ز، اإ�س����فة اإىل 

جتهيز خمترب ح��سوب مزود ب�أحدث برامج تعليم 

اأحك�م التجويد و تالوة القراآن .

ويف كلم���ة األقته� الط�لبة منى ف�عوري ب��س���م 

اخلريج����ت الب�ل���غ عدده���ن 200 ط�لب���ة، وجهت 

ال�س���كر لإدارة اجل�مع���ة والق�ئم���ن عل���ى املركز، 

متمنية لهم املزيد من التقدم مل� فيه خري الوطن.0

تخلل احلفل فقرات ترفيهية وم�س�بق�ت، فيم� 

ا�ستعر�س���ت عريفة احلفل نغم ال�س���وقي اجن�زات 

املرك���ز و تطلع�ت���ه للم�س���تقبل، وقدم���ت الط�لب�ت 

جوائز تكرميية للع�ملن يف املركز اإجالل مل� قدموه 

لهن و وتقديرًا لهم .

تخريج

موؤك���دا اأن اجل�مع���ة �ست�س���تمر يف رفع ه���ذا العدد 

و�سول اإىل الن�سبة الع�مة وهي م� بن )25%( اإىل 

)30%( بحلول الع�م 2015.

ولف���ت اإىل اأن اجل�مع���ة ب���داأت بتنفي���ذ خطته� 

الإ�سرتاتيجية يف التحول اإىل ج�معة بحثية م�سريا 

اإىل اأن اجل�معة اأ�سدرت حزمة من احلوافز امل�دية 

واملعنوي���ة لأع�س����ء هيئ���ة التدري����س والب�حث���ن 

لت�س���جيعهم عل���ى كت�ب���ة الأبح�ث، فيم� �ست�س���در 

اجل�مع���ة قريب� حزم���ة ث�نية م���ن احلوافز تخ�س 

طلبة الدرا�س�ت العلي� حلثهم على اإعط�ء مزيد من 

الوقت واجلهد للبحث العلمي .

 ويف جم�ل الت�ريع ق�ل الدكتور الطوي�س���ي: 

»اأ�س���در جمل�س عمداء اجل�معة تعديالت جوهرية 

على تعليم�ت ترقية اأع�س����ء هيئ���ة التدري�س لرفع 

�س���وية م� ينتجون من اأبح�ث ول�س���م�ن ن�ره� يف 

اأف�سل الدوري�ت العلمية الع�ملية ف�سال عن تعديل 

تعليم����ت منح درجت���ي امل�ج�س���تري والدكتوراه يف 

اجل�معة«.

وخ�ط���ب الطوي�س���ي اخلرج���ن ق�ئ���اًل: »اأنتم 

ر�س���يد الوط���ن الفعل���ي وراأ�س���م�له احلقيق���ي ول 

جم����ل اأغنى من ال�س���تثم�ر يف ط�ق�ت ال�س���ب�ب يف 

حتقي���ق التنمي���ة ال�س����ملة التي ك�نت عل���ى الدوام 

هدف���ً� ا�س���رتاتيجيً� اأردني���ً� م�ث���اًل يف كل توجه�ت 

جاللة امللك عبد اهلل الث�ين«.

واأعل���ن عميد �س���وؤون الطلب���ة، الدكت���ور ن�يل 

ال�رع���ة، اأن جمل����س عم���داء اجل�مع���ة ق���رر بن�ًء 

على تو�س���ية من جم�ل����س الكلي�ت منح اخلريجن 

الدرج����ت العلمي���ة الت���ي ي�س���تحقونه�، ث���م �س���لم 

يف  للخريج���ن  ال�س���ه�دات  الطوي�س���ي  الدكت���ور 

مراحل البك�لوريو�س وامل�ج�س���تري والدكتوراه يف 

خمتلف تخ�س�س����ت كلي����ت اجل�مع���ة ومع�هده� 

العلمية وهن�أهم بهذه املن��سبة .

وك�نت مرا�س���م التخري���ج، الت���ي اأقيمت على 

اإ�س���ت�د اجل�مع���ة، ب���داأت بدخ���ول مواك���ب الطلبة 

واأع�س����ء هيئ���ة التدري����س و�س���ط ح�س���ور كثيف  

لأه�يل اخلريجن وذويهم.

جانب من احلفلالدكتور الطوي�صي متحدثاً يف احلفل
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اأخبار الأردنية - مندوبً� عن �سمو الأمري 

في�س���ل بن احل�س���ن، رئي����س اللجن���ة الوملبية 

الأردني���ة  رئي����س اجل�مع���ة  افتت���ح  الأردني���ة، 

موؤمت���ر  اأعم����ل  الطوي�س���ي،  ع����دل  الدكت���ور 

»الإب���داع الري��س���ي الث�ين روؤية ا�س���ت�رافية 

لالإبداع الري��سي، اآف�ق وتطلع�ت«.

و�س���لط املوؤمتر، الذي نظمت���ه كلية الرتبية 

الري��س���ية ب�لتع����ون م���ع ج�ئ���زة حمم���د ب���ن 

را�س���د اآل مكتوم لالإبداع الري��س���ي، ال�س���وء 

على ثق�فة ن����ر الإبداع والبتك�ر الري��س���ي 

وحتفيز املنت�س���بن اإىل القط�ع الري��س���ي على 

اإتب�ع فكر ونهج الإبداع الري��سي.

ونق����ل الدكت����ور الطوي�س����ي يف حف����ل افتت�ح 

املوؤمتر حتي�ت �س����مو الأمري في�س����ل للم�س�ركن 

ومتني�ته بنج�ح املوؤمتر، م�سريًا اإىل اأن الري��سة 

هي مفت�ح اجل�س����م والعقل ال�سليم، وهي الع�مل 

الأهم يف بن�ء ج�سم الإن�س�ن عقليً� وج�سديً�.

وق����ل الدكت���ور الطوي�س���ي: »كم���� ابت���دع 

مندوبًا عن الأمري في�ضل بن احل�ضني

الطوي�ضي يفتتح اأعمال »موؤمتر الإبداع الريا�ضي الثاين«

اليون�ن م�س����بق�تهم الأوملبية الفريدة، واأن�س����أ 

الجنليز اأول فريق وطني حمرتف واأول احت�د 

لك���رة القدم، ن�س���عى يف اجل�مع���ة وعرب املوؤمتر 

اإىل اكت�س����ف اجلدي���د يف ع�مل الري��س���ة نظريًة 

وتطبيق���ً� وتدريب���ً� وت�أهياًل ونظمً� و�سي��س����ت 

وبرامج واإجراءات«.

اأهمي���ة  اإىل  كلمت���ه  يف  الطوي�س���ي  واأ�س����ر 

حم�ور املوؤمتر التي توزعت يف ميدان الري��سة 

ال�س���لوك وبن����ء  الدافعي���ة وتعدي���ل  وتطوي���ر 

الق���درات وتنمي���ة التفك���ري معربً� ع���ن تقديره 

لدور ج�ئزة �س���مو ال�س���يخ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم يف دعم املبدعن الري��سين ورفد ميدان 

الري��س���ة العربي���ة ببح���وث اأ�س���يلة ت�س���هم يف 

تطوير املهنة وجتدده� .

واألق���ى الأمن الع�م جل�ئزة ال�س���يخ حممد 

بن را�س���د اآل مكتوم، الدكتور اأحمد ال�ريف، 

كلمة اأ�س�ر فيه� اإىل اأن اجل�ئزة انطلقت لتكرمي 

وتقدير املبدعن يف القط�ع الري��س���ي مب� يليق 

ب�جن�زاتهم واإبداع�تهم .

واأك���د اأن اجل�ئ���زة ه���ي الأوىل م���ن نوعه� 

التي تعنى ب�لإبداع الري��سي مبختلف جوانبه 

وتتخذه منطلق� اأ�س��سي� من بن منطلق�ت �سب�ق 

التمي���ز معتمدة عل���ى جمموعة م���ن املرتكزات 

التي ي�أتي يف مقدمته� اجلودة والري�دة .

واألقت الدكتورة عزة �سوقي من جمهورية 

م�ر العربية كلمة ني�بة عن الوفود امل�س����ركة 

يف املوؤمت���ر اأعرب���ت فيه� عن تقديره���� للج�معة 

الأردني���ة على ا�ست�س����فة املوؤمتر الذي ي�س���كل 

فر�س���ة مهم���ة لتب����دل املعرف���ة ح���ول ال���روؤى 

املتك�ملة لالإبداع الري��سي .

بدوره اأثنى رئي�س املوؤمتر، الدكتور عربي 

حمودة، على م� حققه فريق كرة ال�سلة الأردين 

الذي برز من دولة ل يتج�وز عدد �سك�نه� �ستة 

مالين ن�سمة ليق�بل فريق ال�سن الذي و �سل 

تع���داد �س���ك�نه� اأك���ر م���ن ملي�ر ن�س���مة وتنعم 

بث�ين اأعظم اقت�س�د ع�ملي.

ون�ق����س املوؤمت���ر عل���ى مدار يوم���ن )20( 

بح���ث  عل���ى  حم�وره����  توزع���ت  عم���ل  ورق���ة 

ومن�ق�س���ة دور ج�ئزة ال�س���يخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم يف الت�سجيع على الإبداع الري��سي، 

ودور الإبداع����ت الفكرية الري��س���ية يف تطوير 

الري��س���ة، اإىل ج�نب عر�س خ���ربات وجت�رب 

لنم�ذج اإبداعية و�سبل تطوير الإبداع الري��سي 

يف الع�مل العربي .

و���س���رك يف اأع��م���ل امل��وؤمت��ر ع��دد م��ن كب�ر 

امل�سوؤولن يف اجل�معة، وح�سد من الري��سين 

ولبن�ن  و�سوري�  ال�سعودية  من  والأك�دميين 

وال����ع����راق وف��ل�����س��ط��ن وُع���م����ن والإم��������رات 

العربية املتحدة والبحرين وال�سودان واليمن 

واجلزائر واأمل�ني�، اإ�س�فة اإىل اململكة الأردنية 

اله��سمية .

اأخبار الأردنية - عر�س���ت رئي�س���ة وحدة 

العربي���ة،  ال���دول  ج�مع���ة  يف  الفكري���ة  امللكي���ة 

الدكت���ورة مه���� زك���ي مه����م واأن�س���طة الوحدة 

خ���الل حم�����رة األقته���� يف كلي���ة احلق���وق يف 

اجل�معة الأردنية .

وتن�ول���ت زكي يف حم��رته���� التي اأداره� 

عميد كلي���ة احلقوق الدكتور غ����زي اأبو عرابي 

الأهمي���ة الب�لغ���ة والرع�ية الت���ي توليه� ج�معة 

ال���دول العربية للملكي���ة الفكرية خ�سو�س���ً� يف 

جم����ل التع�ون مع املك�ت���ب احلكومية ومك�تب 

موؤ�س�س�ت املجتمع املدين.

واأ�س����رت خ���الل املح�����رة اإىل اأن ج�معة 

ال���دول العربية ت�س���عى اإىل توف���ري حم�ية ف�علة 

للملكي���ة الفكرية يف الوطن العربي من اأجل دعم 

البتك�ر وامل�س����ريع العلمية املتميزة اإىل ج�نب 

حم�ية براءات الخ���رتاع والعالم�ت التج�رية 

وحقوق الت�أليف.

وا�ستعر�س���ت زك���ي اأوج���ه التع����ون ب���ن 

امللكية الفكري���ة واملنظم�ت الإقليمي���ة والع�ملية 

والتع�ون مع الحت�دات املختلفة على امل�ستوى 

الع�ملي.

الق�س����ة  م���ن  ع���دد  املح�����رة  وح����ر 

واملح�م���ن واأع�س����ء الهيئة التدري�س���ية وطلبة 

الدرا�س�ت العلي� يف اجل�معة.

»امللكية الفكرية يف جامعة الدول العربية« حما�ضرة يف الأردنية

جانب من حفل الفتتاح
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اأخبار الأردنية -    رعى �سمو الأمري رعد 

بن زي���د، كبري الأمن����ء، افتت�ح ندوة »و�س����طة 

الكون���ت برن����دوت اإىل فل�س���طن ع����م 1948، 

الدولي���ة يف  الدرا�س����ت  والت���ي نظمته���� كلي���ة 

اجل�مع���ة ب�لتع�ون مع ال�س���ف�رة ال�س���ويدية يف 

عم�ن. 

ويف حف���ل الفتت����ح ال���ذي ح����ره رئي����س 

األق���ت  الطوي�س���ي  ع����دل  الدكت���ور  اجل�مع���ة 

ال�سفرية ال�سويدية يف عم�ن »�س�رلوت� �سب�ري« 

كلم���ة اأ�س����دت فيه�ب�لعالق����ت املتين���ة الق�ئمة 

بن ال�س���ف�رة ال�س���ويدية واجل�معة الأردنية يف 

املج�لت العلمية و الثق�فية.

واأكدت »�س���ب�ري« اأهمية الندوة التي تلقي 

ال�س���وء عل���ى املهم���ة التي ق����م به���� برن�دوت 

كو�س���يط لإح���الل ال�س���الم والعدال���ة يف ال�رق 

الأو�سط.

ب���دوره ا�س���تعر�س عمي���د الكلي���ة الدكت���ور 

اإىل  برنـــــــــادوت  الكونــــــــت  »و�ضاطـــــــة  نـــــدوة  افتتـــــاح 

الأردنيـــــــــــــة يف  فل�ضطني« 

حممد م�س����حلة اجلوان���ب ال�سي��س���ية املتعلقة 

مبهم���ة برن����دوت خ�سو�س���ً� احلل ال�سي��س���ي 

ال�س�مل لل�راع يف فل�سطن.

واأ�س����ر م�س����حلة اإىل اأن ال�س���ويد ترتب���ط 

ب�لع����مل العرب���ي برب����ط ال�س���داقة والحرتام 

املتب����دل؛ حي���ث لعبت ال�س���ويد دورًا ن�س���طً� يف 

ت�سوية ال�راع العربي الإ�رائيلي على مدى 

�ستن ع�م�ُ.

الت���ي تراأ�س���ه� الدكت���ور  الن���دوة  وخ���الل 

حممد عدن����ن البخيت قدم كل من جنل الكونت 

برن�دوت بريتل برن�دوت، وموؤلف كت�ب مهمة 

 1948 ع����م  اإىل فل�س���طن  الكون���ت برن����دوت 

�س���وين بري�س���ون و مرتجم���� الكت����ب للعربي���ة 

الدكتور حممد م�س�حلة و الدكتور زيد عي�دات 

و منقحة الكت�ب م�دلن م�زوبيك�ن اأوراق عمل 

تن�ولت حتلياًل �س����ماًل لالأط���ر التي ق�مت عليه� 

و�س�طة برن�دوت.

ندوات وور�شات عمل

وق���دم امل�س����ركون يف الن���دوة �س���رية حي�ة 

الكون���ت برن����دوت كدبلوم��س���ي حمرتف دفع 

حي�ت���ه ثمن���ً� ملنهجيت���ه الع�دلة و ال�س����دقة  يف 

اأداء مهمته النبيلة كو�س���يط دويل �س���عى ج�هدًا 

لإيج����د حل ع�دل للم�س����ألة الفل�س���طينية، وهي 

يف مهده� وفقً� لأول ق���رار تتخذه الأمم املتحدة 

بخ�سو�س تق�سيم فل�سطن اإىل دولتن عربية و 

اأخرى يهودية.

واأ�س����ر امل�س����ركون يف الن���دوة اإىل مهم���ة 

برن�دوت منذ تعينه كو�سيط يف 1948/5/20 

واغتي�له يف 1948/9/17 واإىل البيئة الإقليمية 

التي تعج ب�ل�راع�ت، واإىل اأن اجل�نب العربي 

مل يتم���ن من بن�ء قوة ع�س���كرية نظ�مية تتع�دل 

م���ع احل�س���د الإ�رائيلي-اليه���ودي النظ�م���ي 

املدع���وم ب�لع�س����ب�ت امل�س���لحة، واأن���ه عندم���� 

وقعت احلرب ع�م 1948 ك�ن على برن�دوت اأن 

يقوم بدور )مطفئ احلرائق( ويهيىء الأجواء 

للتف�و�س بن الأطراف املت�س�رعة حلل النزاع 

وفقً� لقرار الأمم املتحدة.

ويقع الكت�ب يف )364( �س���فحة من القطع 

املتو�س���ط، وه���و للموؤلف »�س���وين بري�س���ون«، 

ويت�س���من معلوم�ت مهمة ح���ول البيئة الع�ملية 

وال����رق اأو�س���طية يف ع����م 1948 والق�س���ية 

الفل�سطينية بن ع�مي 1948-1947.

كم� وي�سمل الكت�ب على وق�ئع الهدنة الأوىل 

وفر�س الهدنة الث�ني���ة وخطة برن�دوت الأوىل 

والث�ني���ة، والالجئ���ون العرب الفل�س���طينيون، 

ومرحلة اغتي�ل برن�دوت.

اأخبار الأردنية - نظمت كلية طب الأ�س���ن�ن 

يف اجل�مع���ة الأردني���ة ب�لتع�ون م���ع جلنة الأطب�ء 

اجلدد يف نق�بة الأ�س���ن�ن ور�س���ة عم���ل يف املع�جلة 

اللبية.

و����رح من�س���ق الور�س���ة الدكت���ور اإبراهيم 

يف عمـــــــل  ور�ضــــــــة  اللبيــــــــة  املعاجلـــــــــة 

»الأردنيــــــــــة« 
اأب���و ط�ح���ون اأن برن�م���ج الور�س���ة ا�س���تمل على 

ح���ول  عملي���ة  وتطبيق����ت  نظري���ة  حم�����رات 

امل�ستجدات امل�ستخدمة يف املع�جلة اللبية.

و اأ�س����ر اأب���و ط�حون اإىل م�س����ركة )60( من 

الأطب����ء اجل���دد، موؤك���دًا اأهمي���ة الور�س���ة لتزويد 

امل�س�ركن فيه� ب�ملعلوم�ت اجلديدة حول املع�جلة 

اللبية.

وبح�سب اأبو ط�حون مت منح جميع امل�س�ركن 

يف الور�سة �سه�دة ب�ل�س�ع�ت املعتمدة من كلية طب 

الأ�سن�ن وفقً� لتعليم�ت املجل�س الطبي الأردين.

جانب من الندوة
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»الندوة الوطنية للخاليا اجلذعية«  تعقد يف الأردنية

ندوات وم�ؤمترات

اأخبار الأردنية - افتت���ح، مندوبً� عن رئي�س 

ال���وزراء، وزي���ر التعلي���م الع����يل والبح���ث العلم���ي 

الدكت���ور وجي���ه عوي����س »الن���دوة الوطني���ة للخالي� 

اجلذعية«، والتي عقدته� اللجنت�ن الوطنية الأردنية 

للرتبي���ة والثق�ف���ة، والوطني���ة الأردني���ة لأخالقي�ت 

العلوم والتق�نة. 

ولفت  الدكتور عوي�س اإىل اأهمية مواكبة التقدم 

ال�ري���ع يف علوم احلي����ة واأخالقه�، م�س���ريًا اإىل اأن 

مركز اخلالي� اجلذعية يف اجل�معة الأردنية هو مركز 

وطني واإقليمي وع�ملي ج�ذب للعلم�ء.

وتن�ول اخل���رباء من اأطب����ء وق�نونين وفقه�ء 

عر�سً� لنت�ئج درا�سة مقدمة من مكتب اليون�سكو  يف 

الق�ه���رة للقوانن التي حتكم ا�س���تخدام�ت اخلالي� 

وعر�س���ً�  العربي���ة،  ال���دول  يف  الب�ري���ة  اجلذعي���ة 

للقوان���ن يف اململك���ة املتح���دة، وورق���ة ح���ول عل���وم 

واأخالقي�ت اخلالي���� اجلذعية، ونظرة على القوانن 

الكندية والأمريكية وال�سرتالية. 

كم� عر�س خالل اجلل�سة الث�نية »نظرة ال�ريعة 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف مو�سوع اخلالي� اجلذعية«، 

ومتت من�ق�سة م�سودة نظ�م �س�مل للخالي� اجلذعية 

الب�ري���ة يف اململك���ة عق���ب الإط���الع عل���ى جت����رب 

كن���دا واأمريك� واململك���ة املتحدة �س���عيً� للتوفيق بن 

ال�رورات العملية الأك�دميية وال�رعية.

ويف ه���ذا ال�س���دد، اأ�س����ر الدكت���ور النعيمي اإىل 

النق�����س الع�ملي ال���ذي بداأ ح���ول الأخالقي����ت التي 

يجب اأن ت�سبط ا�س���تخدام اخلالي� اجلذعية، والتي 

مت و�س���عه� عل���ى اأجن���دات احلكوم����ت وامل�رع���ن 

ورج����ل الدي���ن ومل تقت����ر على خمت���ربات البحث 

العلمي.

من جهته، اأكد رئي�س اللجنة الوطنية الأردنية 

لأخالقي�ت العلوم والتق�نة، الدكتور حممد حمدان 

اإن البحوث الطبية والعلمية املتقدمة »بداأت تطرح 

م�سكالت ذات ط�بع اإن�س����ين واأخالقي ب�تت تهدد 

ثواب���ت كث���رية«، م�س���ددًا عل���ى ����رورة اأن نقدم 

مرجعية القيم واملب�دئ الأخالقية على م� �س���واه�، 

اإذا اأردن� خري الإن�س�ن وكرامته.

ويف ه���ذا ال�س���دد، حت���دث مدير مرك���ز اخلالي� 

اجلذعية يف اجل�معة الأردنية الدكتور عبد اهلل العب�دي 

عن اأبرز النق�ط اخلالفية يف هذا املج�ل،  م�س���ريًا اإىل 

اأن اأبرز تلك الق�س����ي� تتمثل يف املواءمة بن الفوائد 

الطبية وراأي ال�رع، وق�سية نقل اخللية اجل�سم�نية 

اإىل بوي�س���ة منزوعة النواة خللق جنن، ف�س���ال عن 

الأمور امل�لية املرتبطة يف منتج�ت وم�ستق�ت اخلالي� 

اجلذعية وحقوق امللكية.

وا�س���ف  الدكت���ور  مت�س���ل،ق�ل  �س���ي�ق  ويف 

البك���ري، الذي قدم ورقة يف الندوة حول راأي الدين 

الإ�س���المي، اإن ال�ريعة توؤيد البح���ث العلمي الذي 

يقود اإىل ف�ئدة ب�رية لكن �س���من �س���وابط �رعية 

حت�ف���ظ على كرام���ة الإن�س����ن، مبينً� اأن ا�س���تخدام 

اللق�ئ���ح الف�ئ�س���ة من اأطف����ل الأن�بيب قب���ل زرعه� 

يف الرح���م ه���و اأي�س���ً� مو�س���ع خالف �س���عت الندوة 

للتوافق عليه.

اأخب��ار الأردني��ة - عر����س خرباء ون�س���ط�ء 

ق�نوني���ون  يف اجل�معة الأردنية بحوث علمية متعلقة 

بحقوق الإن�س�ن يف الع�مل العربي.

واأ�س����روا خ���الل اأعم�ل املوؤمت���ر الإقليمي حول 

ال���ذي نظمت���ه كلي���ة احلق���وق يف  حق���وق الإن�س����ن 

اجل�مع���ة ب�لتع����ون م���ع معه���د »راوؤول والين���ربغ« 

حلقوق الإن�س����ن والق�نون الإن�س�ين اإىل اأهمية ن�ر 

املنتج�ت املعرفية بحقوق الإن�س�ن ب�عتب�ره� اإحدى 

املرتك���زات الأ�س��س���ية يف تط���ور التنمي���ة وحم�يته� 

و�سون الكرامة الإن�س�نية .

ويف جل�س���ة افتت����ح املوؤمت���ر اأ�س����ر عمي���د كلي���ة 

افتتاح موؤمتر بحوث حقوق الإن�ضان يف »الأردنية«

احلق���وق يف اجل�مع���ة الدكتور غ�زي اأب���و عرابي اإىل 

اأن الأردن �س���هد موؤخ���رًا مرحل���ة مهم���ة يف احلي����ة 

ال�سي��س���ية متثلت يف اجن����ز التعديالت الد�س���تورية 

التي حتمي حقوق الإن�س����ن وتعزز احلري�ت وتفتح 

اآف����ق مرحلة جدي���دة يف التقدم والهتم����م ب�لتنمية 

املجتمعية .

بدوره���� اأك���دت ال�س���فرية ال�س���ويدية يف عم����ن 

»�س����رلوت� �س���ب�ر« دعم وم�س����ندة بالده� والحت�د 

الأو�س���ط،  ال����رق  �س���عوب  لتطلع����ت  الأوروب���ي 

خ�سو�سً� يف تر�س���يخ مب�دئ حقوق الإن�س�ن بهدف 

تعزي���ز الدميقراطية والعدال���ة الجتم�عية والتنمية 

القت�س�دية وال�سالم يف املنطقة.

واأ�س�رت اإىل املتغريات والتحدي�ت التي تواجه 

احلكوم�ت يف دول ال�رق الأو�س���ط و�سم�ل اأفريقي� 

يف املرحل���ة الراهنة، لفتة اإىل اأنه ل يوجد تنمية دون 

�سالم وا�ستقرار، واأن احلكوم�ت لديه� م�سوؤولي�ت 

يف جم�ل حقوق الإن�س�ن ينبغي احرتامه� .

اجل�مع���ة،  الإن�س����ن يف  من�س���ق حق���وق  وق����ل 

ن�ق����س  املوؤمت���ر  اإن  اجل����زي،  اإبراهي���م  الدكت���ور 

م�روعً� بحثيً� بعن���وان  »عقوبة الإعدام يف املغرب: 

حتليل ق�نوين  يف �س���وء القواع���د الوطنية والدولية 

واحلري�ت الأك�دميية يف اجل�مع�ت الأردنية«.

واأ�س����ر اجل�زي اإىل م�س�ركة خرباء اأك�دميين من 

م�ر والع���راق ولبن�ن واملغرب وفل�س���طن واجلزائر 

و�سوري� وتون�س يف اأعم�ل املوؤمتر الذي ا�ستمر يومن، 

معرب���ً� عن اأمل���ه يف اأن يكون املوؤمتر قد حق���ق اأهدافه، 

وخ�سو�س���ً� مد ج�س���ور التع����ون ب���ن القط�ع�ت التي 

تعمل يف جم�ل حقوق الإن�س�ن يف املنطقة.

واأ�س����ف اجل����زي اأن املوؤمت���ر بح���ث التقري���ر 

ال���دوري ال�س����مل حلقوق الإن�س����ن: »جترب���ة لبن�ن 

وحقوق امل���راأة بن الق�ن���ون والجته����د يف لبن�ن«، 

اإ�س����فة اإىل انعك��س����ت الأزمة القت�س����دية الع�ملية 

على امله�جرين املغ�ربة الق�طنن يف ا�س���ب�ني� وتعليم 

حقوق الإن�س�ن يف املنطقة العربية .  

جانب من الندوة

جل�صة افتتاح املوؤمتر
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ن���ق�����س م��ث��ق��ف��ون كت�ب  اأخ��ب��ار الأردن��ي��ة - 

اإيريك هوفر، ترجمة  »املوؤمن ال�س�دق« ملوؤلفه 

نظمته�  ن���دوة  يف  الق�سيبي،  غ����زي  ال��دك��ت��ور 

�سمن  الأردن��ي��ة  اجل�معة  يف  الثق�فية  ال��دائ��رة 

�سل�سلة ندوات كت�ب و ق�رئ.

وعر�س املنتدون خ�س�ئ�س الأفراد وال�رائح 

ت�سكل  والتي  الكت�ب،  كم� ج�ءت يف  املجتمعية 

اإىل  للتحول  ال��ق���ب��ل��ن  م��ن  ين�سب  ل  خ��زان��ً� 

اإىل  ي��ط��وق��ون  اأ�سخ��سً�  بو�سفهم  ال��ت��ط��رف 

كي�ن  يف  ذاتهم  و�سهر  اأنف�سهم،  من  التخل�س 

ب�لغربة  الإح�����س������س  م��ن  يريحهم  ج��دي��د  نقي 

الق�تلة ومينحهم اأم�ن النتم�ء اإىل اأ�رة جديدة 

حتت�سنهم وتعيد اإليهم احرتامهم لذاتهم.

واأكد املنتدون اأن جميع احلرك�ت اجلم�هريية 

والولء  الأع��م��ى  الإمي����ن  اأتب�عه�  م��ن  تتطلب 

النم�ذج  من  اأتب�عه�  ت�ستقطب  واأنه�  املطلق، 

والعقول  الأمن���ط  وت�ستميل  نف�سه�  الب�رية 

نف�سه� .

واأ�س�روا اإىل م� ج�ء يف الكت�ب وهو اأن الإحب�ط 

احلرك�ت  يف  ل��الن��خ��راط  ي��ك��ف��ي  ذات����ه  ح���د  يف 

موؤكدين  مطلق،  واإمي�ن  ب�إخال�س  اجلم�هريية 

اأ�س��سً�  يعتمد  للحركة  الأت��ب���ع  ا�ستقط�ب  اأن 

يف ندوة »كتاب وقارئ«:

مثقفون: الإحباط وحده يكفي لالن�ضمام للحركات اجلماهريية 
متالأ  التي  والجت�ه�ت  النزع�ت  ت�سجيع  على 

عقل املحبط .

ويعر�س الك�تب اخل�س�ئ�س التي ت�سرتك فيه� 

احل���رك�ت اجلم�هريية �س���واء اأك�ن���ت دينية اأو 

قومي���ة، ويق���ول: »احل���رك�ت اجلم�هريية تولد 

يف نفو����س اأتب�عه� ا�س���تعدادًا للم���وت وانحي�زًا 

نف����س  تول���د  وجميعه����  الجتم�ع���ي،  للعم���ل 

احلم��س���ة والأم���ل للكراهي���ة وعدم الت�س����مح، 

ولديه� القدرة على تفجري الط�ق�ت.

كم���� ويبحث الكت����ب يف الأ�س����ليب التي تتمكن 

التنظيم�ت عربه� من ال�س���يطرة على ال�سخ�س 

»ال�س���حية« وحتويله اإىل متطّرف م�ستعد لبذل 

نف�س���ه يف �س���بيل الق�س���ية املقّد�س���ة، ويح����ول 

الكت����ب حتلي���ل الب���ذور واجلذور الت���ي تغذي 

طبيعة هذا ال�سخ�س.

غرايبة  اإبراهيم  الثق�فية  الدائرة  مدير  ونقل 

قول الك�تب: »اإن الفقر وحده ل يكفي لت�سكيل 

ولكن  احلركة،  اإىل  لالن�سم�م  املوؤدي  الإحب�ط 

مكت�سب�تهم  اأ���س���ع��وا  ال��ذي��ن  الفقر  حم��دث��ي 

حركة  ب���أي  اللتح�ق  اإىل  ي�س�رعون  الذين  هم 

�س�عدة.

تال�سي  ك�ن  اإذا  فيم�  النق��س  املنتدون  وتب�دل 

ندوات ومنتديات

يق��س  اأن  ميكن  الأردن  يف  الو�سطى  الطبقة 

عنه  ع��رب  كم�  الفقر  حم��دث��ي  م�سطلح  على 

هوفر يف موؤلفه  .

النق��س  حم������ولت  امل���ن���ت���دون  وا���س��ت��ذك��ر 

واحل���وار م��ع ال��ث��وار ال��ت��ي ق���م به� ك��ل من 

والتي  والليبي،  والتون�سي  امل�ري  النظ�م 

ب�ءت جميعه� ب�لف�سل .

اأخبار الأردنية - �س�رك ن�ئب رئي�س اجل�معة 

الأردن��ي��ة/رئ��ي�����س ف��رع اجل���م��ع��ة الأردن���ي���ة يف 

منتدى  اأعم�ل  يف  الزعبي  ب�سري  الدكتور  العقبة 

اأذربيج�ن  يف  عقد  ال��ذي  الإن�س�ين  ال��دويل  ب�كو 

الواحد  للقرن  »الآم�ل والتحدي�ت  حتت عنوان 

والع�رين«.

اله�م  الأذرب��ي��ج���ين  الرئي�س  املنتدى  وافتتح 

رو�سي�  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ب��ح�����س��ور  علييف 

الحت����دي���ة »دمي����ريي م��ي��داف��ي��دف« وع����دد من 

للمنظمة  الع�م  واملدير  ال�س�بقن  الدول  روؤ�س�ء 

وم�س�عد  والثق�فة  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية 

املدير الع�م ملنظمة اليون�سكو وعدد من العلم�ء 

احل���ئ��زي��ن على ج���ئ��زة ن��وب��ل وق����دة وخ��رباء 

رف��ي��ع��ي امل�����س��ت��وى يف جم����ل الإن�����س���ن��ي��ة على 

امل�ستوى الع�ملي .

تن�ولت  امل��ن��ت��دى  حم����ور  اإن  ال��زع��ب��ي  وق����ل 

وامل�سكالت  والجن��������زات  ال��ث��ق���ف���ت  ت��ع��دد 

الزعبي يعر�س اأهمية ال�ضتثمار يف التعليم يف منتدى باكو العاملي
الأخالقية  وامل�سكالت  احليوية  والتكنولوجي� 

التنمية  من�����ذج  يف  الإن�����س���ن��ي��ة  واجل����وان����ب 

واأنظمة  الجتم�عية  وال�سح�فة  القت�س�دية 

القيم التقليدية يف احل�س�رات املتقدمة.

اجلوانب  فيه�  تن�ول  عمل  ورق��ة  الزعبي  وعر�س 

الإن�س�نية يف التنمية القت�س�دية، واأ�س�ر من خالله� 

اإىل اأهمية ال�ستثم�ر يف التعليم من اجل رفع كف�ءة 

بهدف  الأف���راد  اإنت�جية  وزي����دة  الع�ملة  الأي���دي 

الإ�سه�م يف تخفيف م�سكلتي الفقر والبط�لة.

النمو القت�س�دي يف الدول  اإىل   ولفت الزعبي 

الن�مية واأهمية ال�ستثم�رات لك�ر حلقة الفقر 

اإىل ج�نب الرتكيز على عالقة النمو القت�س�دي 

ب�لتنمية و�رورة الرتكيز على تطوير املوارد 

الب�رية يف ال�سي��س�ت الجتم�عية.

الأجندة  ال�سوء على  الزعبي يف ورقته  و�سلط 

التي  والآل���ي����ت   )2015-2006( ال��وط��ن��ي��ة 

الب�رية  امل����وارد  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  تنظمه� 

والقت�س�دية، واأهمية الرتكيز على التطوير 

املب��ر  التمويل  خالل  من  العلمي  والبحث 

ل�سم�ن ربط ال�ستثم�ر بنت�ئج البحث العلمي 

وزي�دة جودة ونوعية املوارد الب�رية.

اأ.د. ب�صري الزعبي
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الفرن�ضي  الثقايف  امللحق 

يزور اأردنية العقبة

الأردنية  اجل�معة  اأب��رم��ت   - الأردنية  اأخبار 

وموؤ�س�سة )USAID(، من خالل م�روع تطوير 

اإىل  تهدف  ت��ع���ون  اتف�قية  الأردن،  يف  ال�سي�حة 

تطوير التعليم الفندقي وال�سي�حي يف فرع اجل�معة 

يف العقبة .

ن��ي���ب��ة ع��ن اجل���م��ع��ة، رئي�سه�  ووق���ع الت��ف���ق��ي��ة 

مدير   )USAID( الطوي�سي، وعن  ع�دل  الدكتور 

او�ست�،  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  ال�سي�حي  امل�����روع 

غزالة،  اأب���و  ه��ي��ف���ء  ال�����س��ي���ح��ة  وزي����رة  بح�سور 

ورئي�س �سلطة منطقة العقبة عي�سى اأيوب، ورئي�س 

بعثة الوك�لة الأمريكية للتنمية يف الأردن الدكتور 

» كيفن رو�سينج«.

امل�لية  اجل��وان��ب  حت�سن  اإىل  التف�قية  وت��ه��دف 

فرع  يف  والفندقة  ال�سي�حة  كلية  يف  والأك���دمي��ي��ة 

العقبة لتتمكن من تقدمي برامج متخ�س�سة تن�ف�س 

ع�مليً�، اإ�س�فة اإىل جتهيز مرافق التدريب العملي.

ا�ضتحداث برنامج لتطوير التعليم الفندقي و ال�ضياحي

يف »اأردنية العقبة«

وت�سمنت بنود التف�قية بن�ء قدرات املح��رين 

وتنظيم  املتخ�س�س  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن 

والتج�رب  اخل����ربات  ت��ب���دل  ب��ه��دف  امل���وؤمت���رات 

واأ�س�ليب  جم���لت  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر  ومواكبة 

التدري�س احلديثة .

واأكد الطوي�سي اأهمية ت�أهيل الطلبة و�رورة رفد 

يعزز  م�  وم��درب��ة،  متخ�س�سة  ب�أيد  العمل  �سوق 

اإنت�جية ال�سوق ويرفع �سويته من خالل خمرج�ت 

تعليمية �سليمة تتوافق ومتطلب�ت ال�سوق.

وق�����ل رو���س��ي��ن��ج اإن����ه م��ن خ���الل اإي���ج����د و�س�ئل 

املع�يري  ح�سب  الأردن��ي��ن  الطلبة  وتدريب  لتعليم 

ال�سي�حية الع�ملية، ف�إن فر�ستن� �ستكون كبرية يف 

اأنه ثمة  تقدمي جت�رب رائعة ل تن�سى، م�سريًا اإىل 

ال�سي�ح  بهم  يلتقي  الذين  لالأ�سخ��س  كبري  دور 

جتربة  تكوين  يف  رحلتهم  خالل  معهم  ويتف�علون 

ال�س�ئح، ف�إم� يجعلونه� �سيئة اأو جيدة .

اأخبار الأردنية - ن�ق�س امللحق الثق�يف 

يف ال�سف�رة الفرن�سية »فران�سوا لوك�« 

�سبل التع�ون الثق�يف مع فرع اجل�معة 

لعم�دة  ق��دم  كم�  العقبة،  يف  الأردن��ي��ة 

واملراجع  الكتب  ع�رات  اللغ�ت  كلية 

التي تري مكتبة الكلية.

�سليم  ال��دك��ت��ور  الكلية،  عميد  ورح��ب 

حنظل، ب�لتع�ون مع ال�سف�رة الفرن�سية 

والثق�فية،  الأك���دمي��ي��ة  ال��ن��واح��ي  يف 

وعر�س تطلع�ت وطموح�ت طلبة ق�سم 

اللغة الفرن�سية يف الفرع.

فتح  �س�أنه   من   التع�ون  هذا  اأن  واأكد 

وحتقيق  العقبة  اأب��ن���ء  اأم����م  الفر�س 

يخدم  مب���  الثق�فية  امل�ستوي�ت  اأع��ل��ى 

مدينتهم.

ات�س�لت  �سمن  لوك�  زي����رة   وت���أت��ي 

الكلية لبن�ء تخ�س�س�ت متميزة تخدم 

ال��ع��ق��ب��ة، وحتقق  امل��ح��ل��ي يف  امل��ج��ت��م��ع 

روؤى �سلطة منطقة العقبة القت�س�دية 

م�سوؤويل  زي�����رات  بتكثيف  اخل������س��ة 

ال�سف�رات و الوك�لت الدولية.

اأخبار الأردنية - بحث رئي�س اجل�معة الأردنية 

الدكتور ع�دل الطوي�سي خالل لق�ئه امللحق الثق�يف 

اجل�معة  ب��ن  ال��ت��ع���ون  �سبل  اجل��دي��د  ال�سيني 

الأردنية  واجل�مع�ت ال�سينية .

نط�ق  بتو�سيع  اهتم�مهم�  اجل���ن��ب���ن  واأب����دى 

ال��ت��ع���ون ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي وت���ب����دل اخل���ربات 

اللغتن  تعلم  جم���ل  يف  خ�سو�سً�  وال��ت��ج���رب، 

العربية وال�سينية للطلبة من البلدين مل� لذلك من 

دور رئي�س يف تنمية العالق�ت وازده�ره�.

واأ�س�د امللحق الثق�يف ال�سيني ب�جن�زات اجل�معة 

التع�ون  من  املزيد  اإىل  داعيً�  اجلديد،  وتوجهه� 

البن�ء خلدمة م�س�لح البلدين. 

وعر�س الطوي�سي للوفد ال�سيني م�سرية اجل�معة 

ع�م  بحلول  بحثية  ج�معة  لت�سبح  وا�ستعداداته� 

2015، مبينً� اأن اإ�سرتاتيجية التحول دخلت حيز 

التنفيذ.

الطوي�ضي يبحث �ضبل التعاون امل�ضرتك مع امللحق الثقايف ال�ضيني اجلديد

الدكتور الطوي�صي م�صتقباًل الوفد ال�صيني

جانب من توقيع التفاقية
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اأحمد  الط�لب  ف�ز   - الأردنية  اأخبار 

ال�����س��و���س��ي )ف��ل�����س��ط��ن( ب��رئ������س��ة جمل�س 

ويف  الأردنية،  اجل�معة  يف  الوافدين  الطلبة 

)اجلزائر(  زق���ن  نبيل  الط�لب  اأت��ى  ح��ن 

مي�سلي  اهلل  نعمة  والط�لب  للرئي�س،  ن�ئبً� 

)مقدوني�( اأمينً� لل�ر.

مب�س�ركة  جرت  قد  النتخ�ب�ت  وك�نت 

فل�سطن،  ه��ي:  دول��ة   )20( ميثلون  طلبة 

ومقدوني�،  والبو�سنة،  وبلغ�ري�،  و�سوري�، 

واملغرب،  وليبي�،  وت��ون�����س،  وك��و���س��وف��و، 

وال�سودان،  وتركي�،  وم�ر،  واجل��زائ��ر، 

وال�سعودية،  والبحرين،  عم�ن،  و�سلطنة 

واليمن، والكويت، وعرب )48(.

وي�سعى املجل�س اإىل امل�س�همة يف انخراط 

الن�س�ط�ت  يف  واإ�راكهم  الوافدين  الطلبة 

اجل���م��ع��ي��ة م���ن خ����الل ب��ن���ء ن�����س��ي��ج ثق�يف 

تتالقى يف ثق�ف�ت الطلبة، اإ�س�فة اإىل تنظيم 

ن�س�ط�ت ثق�فية واجتم�عية خ��سة ب�لطلبة 

املعنية  اجله�ت  مع  والتن�سيق  الوافدين، 

وال�سعوب�ت  امل�سكالت  حل��ل  اجل�معة  يف 

يف  الدار�سن  الوافدين  الطلبة  تواجه  التي 

اجل�معة.

الطلبة  انتخابات جمل�س 

الوافدين يف »الأردنية«

للت�ضويـــــــت  حملــــــــة 

»الأردنيـــــــــــة« يف  امليــــــــــت  للبحــــــــــــر 

الأردنية  اجل�معة  اأطلقت   - الأردنية  اأخبار 

حملة للت�سويت للبحر امليت لي�سبح اإحدى عج�ئب 

الدني� ال�سبع الطبيعية. 

و����س����رك رئ��ي�����س اجل���م��ع��ة، ال��دك��ت��ور ع���دل 

خ�س�ست  التي  اخليمة  يف  ب�لت�سويت  الطوي�سي، 

لهذه الغ�ية ب�لقرب من برج ال�س�عة يف قلب احلرم 

اجل�معي، فيم� مت تخ�سي�س خيمة ث�نية للت�سويت 

لتكنولوجي�  الث�ين  اهلل  عبد  امللك  كلية  من  ب�لقرب 

املعلوم�ت.

وحث الطوي�سي جميع طلبة اجل�معة واأع�س�ء 

الهيئتن الأك�دميية والإدارية على امل�س�ركة يف هذه 

احلملة الوطنية، م�سريًا اإىل اأنه يف ح�ل فوز البحر 

اإيج�ب�  �سينعك�س  ذلك  ف���إن  امل�س�بقة  هذه  يف  امليت 

�ري�نً�  يعترب  وال���ذي  ال�سي�حي،  ال��ق��ط���ع  على 

رئي�سيً� يف التنمية الوطنية.

اأك��دت الدكتورة ن��دى ال��رواب��دة من  ب��دوره��� 

ق�سم الإر�س�د و التطوير ال�سي�حي يف اجل�معة اأن 

ال�سي�حة يف الردن تعترب احدى مرتكزات التنمية 

مل� له� من دور كبري و ب�رز يف دعم الدخل الوطني 

منط  من  ب�أكر  يتميز  امليت  البحر  ان  اىل  م�سرية 

�سي�حي لتوفر مقوم�ت النج�ح.

وا�ستمرت احلملة التي نظمته� عم�دة �سوؤون 

الطلبة ب�لتع�ون مع معهد الآث�ر ومركز احل��سوب 

ي�ستمر  حن  يف  اجل�معي،  احل��رم  يف  اأ�سبوع  مل��دة 

لغ�ية احل�دي ع�ر من  الت�سويت يف هذه احلملة 

�سهر ت�رين الث�ين املقبل.

موقع   )28( اأ�سل  من  واح��د  امليت  والبحر 

الع�ملي لهذه امل�س�بقة، والتي  ر�سح على امل�ستوى 

والتي  ال��ع���مل��ي��ة،   )n7w.com( ���رك��ة  تنظمه� 

�سبق له� تنظيم م�س�بقة عج�ئب الدني� ال�سبع ع�م 

عج�ئب  من  بواحدة  الأردن  حظي  حيث   ،2007

الدني� ال�سبع، األ  وهي مدينة البرتاء الوردية.

اأخبار الأردنية - غ�درت بعثة حج اجل�معة 

يف  املقد�سة  ال��دي���ر  اإىل  متوجهة  عم�ن  الأردن��ي��ة 

اململكة العربية ال�سعودية.

الطوي�سي  ع�دل  الدكتور  اجل�معة  رئي�س  وحث 

اأفراد البعثة التي ت�سم )20( ط�لب� من كلية ال�ريعة 

على ال�ستف�دة من هذه الرحلة الإمي�نية يف درا�س�تهم 

و اأبح�ثهم املتعلقة مبن��سك احلج و العمرة.

واأ�س�ر الطوي�سي اإىل اهتم�م اجل�معة ب�إت�حة 

فر�س التدريب العملي للطلبة والب�حثن، م�سريًا 

اإط�ر  �سمن  تندرج  العلمية  الرحلة  ه��ذه  اأن  اإىل 

جم�ل  يف  موؤهلة  ك��وادر  ب�إعداد  الكلية  اهتم�م�ت 

الدعوة الإ�سالمية و الإر�س�د و الإفت�ء وتو�سيح 

�سورة الإ�سالم ال�سمح.

تقدمي  اإىل  البعثة  اأع�����س���ء  الطوي�سي  ودع���� 

عن  م�رقة  ���س��ورة  واإع��ط���ء  للحج�ج  امل�س�عدة 

الأردن و ج�معتهم الأردنية .

اأمن  ال��دك��ت��ور  الكلية  عميد  ع��ر���س  ب����دوره 

لتعريف  العظيمة  احل��ج  رحلة  اأه���داف  الق�س�ه 

احلج  و�سنن  اأرك���ن  على  فيه�  امل�س�ركن  الطلبة 

الإ�سالم  اأرك�ن  من  الركن اخل�م�س  يعترب  والذي 

احلج�ج  الطلبة  اط��الع  اأهمية  اإىل  لفتً�  احلنيف 

املنورة  املدينة  يف  املهمة  الإ�سالمية  املواقع  على 

ومكة املكرمة خ�سو�سً� احلرمن ال�ريفن .

واأعرب امل�رف على البعثة رئي�س ق�سم الفقه 

البعثة  واأع�س�ء  من�سور  خ�لد  الدكتور  واأ�سوله 

عن تقديرهم لإدارة اجل�معة على الإمك�ن�ت التي 

وفرته� لتمكنهم من اأداء هذا الركن العظيم .

اجل�معة  رئي�س  ن�ئب  البعثة  وداع  يف  وك���ن 

الهيئة  اأع�س�ء  من  عدد  و  الزعبي  ب�سري  الدكتور 

التدري�سية وامل�سوؤولن يف اجل�معة .

بعثة حج »الأردنية« تغادر اإىل الديار املقد�ضة

خيمة الت�صويت
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حملة للتوعية ب�ضرطان الثدي يف »الأردنية«

م�ضرية يف »الأردنية« لن�ضر مفهوم ال�ضحة النف�ضية

اأخبار الأردنية - اأطلق معهد العمل الجتم�عي يف 

اجل�معة الأردنية، ب�لتع�ون مع الربن�مج الأردين 

الن�س�ء  التوعية بن  لن�ر  الثدي، حملة  ل�رط�ن 

ت�سجيعهن على الك�سف املبكر.

الربن�مج  يف  ال�سحي  التثقيف  م��دي��رة  وك�سفت 

امل�س�ب�ت  الن�س�ء  ع��دد  اأن  ال��دي��ن،  ع��الء  ،ن�ن�سي 

ب�رط�ن الثدي يف الأردن بلغ )926( ح�لة جديدة 

ع�م )2009(.

الثدي  �رط�ن  مر�س  اأن  الدين  ع��الء  واأ�س�فت 

امل�س�ب�ت  ال��ن�����س���ء  ب��ن  ���س��ي��وع��ً�  الأك����ر  ي��ع��ت��رب 

 %37 اأن  اإىل  الإح�س�ئي�ت  ت�سري  اإذ  ب�ل�رط�ن، 

من الن�س�ء امل�س�ب�ت ب�أمرا�س ال�رط�ن م�س�ب�ت 

ب�رط�ن الثدي.

ونوهت عالء الدين اإىل اأنه اإذا مت اكت�س�ف املر�س 

يف مرحلة مبكرة جدًا، ف�إن ن�سبة ال�سف�ء قد ت�سل 

تكون  قد  الأوىل  املر�س  مراحل  ويف   ،%100 اإىل 

ف�إن  الرابعة  املرحلة  يف  اأم���   ،%98 ال�سف�ء  ن�سبة 

ن�سبة ال�سف�ء ل تتعدى 20%، واأه�بت عالء الدين 

ب�لرج�ل ب�أن  يكونوا �سندًا قويً� للمراأة من خالل 

ت�سجعيه� على اإجراء الفح�س الدوري للثدي 

بدوره اأكد عميد  معهد العمل الجتم�عي، الدكتور 

ت��ن��درج �سمن  اأن ه���ذه احل��م��ل��ة  امل���ع����ين،  حم��م��د 

التوعية  ون�ر  الن�س�ء  خلدمة  املعهد  اهتم�م�ت 

املر�س  هذا  من  الوق�ية  على  وت�سجيعهن  بينهن 

الذي يح�سد اأعدادًا كبرية من الن�س�ء على امل�ستوى 

الع�ملي �سنويً�.

داخل  انطلقت  م�سرية  احلملة  برن�مج  وت�سمن 

اإىل  ي��ه��دف  احل���رم اجل���م��ع��ي، وع��ر���س م�رحي 

تقدمي  الثدي، ف�ساًل عن  التوعية مبر�س �رط�ن 

الفح�س  ب���إج��راء  لل�سيدات  ون�س�ئح  اإر���س���دات 

اإل��ق���ء حم��رات  اإىل  اإ���س���ف��ة  ل��ل��ث��دي،  ال����دوري 

تثقيفية للتوعية بهذا املر�س.

اأخبار الأردنية - اأق�م جمل�س الطلبة 

يف كلية علوم الت�أهيل ن�س�طً� بعنوان )مثلي 

طالل  بن  احل�سن  ُم��ّدرج  يف  اإن�س�ن(  مثلك 

ت�س�منً� مع الأ�سخ��س املُ�س�بن مُبتالزمة 

داون.

ل�سوؤون  الرئي�س  ن�ئبة  الن�س�ط  ورعت 

الدكتورة  وامل�ست�سفى  ال�سحية  الكلي�ت 

مل��ي�����س رج���ب ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة علوم 

الت�أهيل الدكتور زي�د احلوامدة وجمموعة 

الأق�س�م  خمتلف  م��ن  الكلية  اأ���س���ت��ذة  م��ن 

مُبتالزمة  املُ�����س���ب��ن  الأ���س��خ������س  وذوي 

داون وطلبة من خُمتلف ُكلّي�ت اجل�معة.

كلم�ت  الن�س�ط  فع�لي�ت  وت�سمنت 

األق�ه� عدد من الأ�س�تذة املُخت�سن ب�لعالج 

وال�سمع  ال��وظ��ي��ف��ي  وال���ع���الج  ال��ط��ب��ي��ع��ي 

وال��ن��ط��ق مت��ح��ورت ح���ول دور ال��ع��الج يف 

اإع�دة ت�أهيل وحت�سن حي�ة املُ�س�بن بهذه 

املُتالزمة .

فح�سي  ب�إجراء  الفع�لي�ت  واختتمت 

الذين  ل��ل��م�����س���رك��ن،  والأ���س��ن���ن  ال�سمع 

ي��ع���ن��ون م��ن امل��ت��الزم��ة، اأج����راه طلبة من 

كليتي علوم الت�أهيل وطب الأ�سن�ن.

اأخب��ار الأردني��ة - انطلق���ت م�س���رية طالبية من 

اأم����م كلية علوم الت�أهي���ل يف اجل�معة الأردنية حتت 

�س���ع�ر »احكيه���� ب�س���وت ع����يل« مبن��س���بة الي���وم 

الع�ملي لل�سحة النف�سية.

 نظ���م امل�س���رية طلبة ق�س���م العالج الوظيف���ي بكلية 

م����س  نف�س���ي  �س���ع�ر»مري�س  ورفع���وا  الت�أهي���ل 

جمنون«، و�س�رك فيه� عميد �سوؤون الطلبة الدكتور 

ن�ي���ل ال�رعة وعمي���د كلية عل���وم الت�أهيل الدكتور 

زي�د حوامدة وعميد كلية ال�س���يدلة الدكتور طالل 

اأبو ارجيع وعدد من روؤ�س�ء الأق�س�م الأك�دميية يف 

اجل�معة وح�سد غفري من الطلبة.

وبح�س���ب احلوام���دة هدف���ت امل�س���رية اإىل توعي���ة 

املجتمع املحلي ب�أهمية العالج النف�س���ي وت�سحيح 

ال�س���ورة النطب�عي���ة ل���دى الع�مة حول املر�س���ى 

النف�سين وت�أكيد اأنهم اأن��س طبيعيون ق�درون على 

حتمل م�سوؤولي�تهم جت�ه اأنف�سهم وجمتمعهم.

الوظيف���ي  الع���الج  م����دة  يف  املح�����رة  وق�ل���ت 

الدكتورة رزان ح�مد اإن امل�سرية ت�أتي �سمن حملة 

»احكيه� ب�س���وت ع����يل« و املدعومة م���ن اجلمعية 

الأردنية للعالج الوظيفي.

ونوه���ت اإىل اأن احلملة �ست�س���تمر يف ن�س����ط�ته�  يف 

عدة ج�مع�ت بهدف الو�سول اإىل م�ستوى توعوي 

ن�س����طهم  ا�س���تع�دة  النف�س���ين  للمر�س���ى  يتي���ح 

للقي����م  للع���الج  ال�س���تج�بة  وب�لت����يل  اليوم���ي، 

مبه�مهم وواجب�تهم يف املجتمع.

اأن م�س����ركته�  ي�ف���� جف����ن  الط�لب���ة  واأو�س���حت 

ب�مل�س���رية اأتت من دافع تو�س���يح مفهوم ال�س���حة 

النف�سية واأهمية م�س�عدة الأ�سخ��س الذين يع�نون 

من م�س�كل نف�سية يف النخراط يف املجتمع.

وانتهت امل�س���رية عند برج ال�س����عة يف اجل�معة بعد 

توقي���ع جداري���ه حتمل عب����رات اإق���رار واعرتاف 

بحقوق املر�س���ى النف�سين، وقع عليه� امل�س�ركون 

والب�لغ عددهم )500( م�س�رك.

علوم التاأهيل يف »الأردنية« 

للم�ضابني  ن�ضاطا  تقيم 

مبتالزمة داون

حما�صرة تثقيفية للتوعية للمر�ص

جانب من امل�صرية
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املدر�سة  طلبة  ثمن   - الأردن��ي��ة  اأخ��ب��ار 

النموذجية يف اجل�معة الأردنية دورامللك عبداهلل 

الث�ين وامللكة راني� العبداهلل يف املب�درات التي 

والرتق�ء  املعّلم  اأو���س���ع  حت�سن  اإىل  تهدف 

ب�أدائه، كم� اأ�س�دوا بدور املعلم وجهوده.

احتف�ء  املدر�سة  اأق�مته  حفل  يف  ذلك  ج�ء 

الرتبوية  العلوم  كلية  عميد  رع�ه  املعلم  بيوم 

التعليم  ومديرة  البط�س  وليد  حممد  الدكتور 

اخل��س �سلوى مطر.

يف  املعّلمن  دور  البط�س  الدكتور  وثمن 

واإعدادهم  �سخ�سي�تهم  و�سقل  الطلبة  تعليم 

للم�ستقبل واأزجى ر�س�لة �سكر وتقدير اإىل كّل 

معلم ومعلمة يف ربوع الوطن.

واألقت مطر كلمة هّن�أت فيه� املعلم، منوهة 

اإىل  جهود مديرية التعليم اخل��س يف الأخذ بيد 

ومواكبة  له  املن��سبة  الظروف  وتهيئة  املعّلم 

التطورات وامل�ستجدات يف العلمية التعليمية.

واختتم احلفل بتكرمي تربوين متق�عدين 

وال��ط��ل��ب��ة الأوائ�����ل يف ال��ث���ن��وي��ة ال��ع���م��ة على 

م�ستوى مدار�س التعليم اخل��ّس.

منوذجية اجلامعة الأردنية 

حتتفي بيوم املعلم

اأن�شطة وفعاليات

اأخبار الأردنية - نظم مكتب �سوؤون الطلبة 

اجل�معة  يف  الطلبة  ���س��وؤون  بعم�دة  الوافدين 

عميد  برع�ية  ت�يوانيً�،  ثق�فيً�  يومً�  الأردن��ي��ة 

�سوؤون الطلبة الدكتور ن�يل ال�رعة.

 وا�ستمل الن�س�ط على عدة زواي� ك�ن اأبرزه� 

والطبيعية  ال�سي�حية  للمن�طق  �سور  معر�س 

لوح�ت  اإىل  اإ�س�فة  ت���ي��وان،  يف  واحل�س�رية 

وال�سن�عة  القت�س�د  حول  معلوم�ت  ت�سمنت 

واحللوي�ت  ل��ل��م���أك��ولت  وزواي�����  ال��ت���ي��وان��ي��ة 

الت�يواين وع�داته وتق�ليده وطقو�س  وال�س�ي 

تقدميه لل�سيوف.

يوم ثقايف تايواين يف »الأردنية«

الت�يواني���ن،  الطلب���ة  م���ن  ع���دد  وعر����س 

بح�س���ور كثي���ف م���ن طلب���ة اجل�معة رق�س����ت 

�س���عبية وتقليدية، وبخ��س���ة رق�س���ة الأ�س���ود 

امل�سهورة يف ت�يوان.

ومت خالل الن�س����ط توزيع ن�رات و�سور 

ومطبوع����ت حول ت�ي���وان للزائري���ن من طلبة 

اجل�معة واأ�س�تذته� والذين تف�علوا مع الثق�فة 

الت�يواني���ة، حي���ث اأب���دوا اإعج�به���م مبث���ل هذه 

الن�س����ط�ت التي ت�س���هم يف تالقي احل�س����رات 

والتف�عل الثق�يف بينه�.

جانب من الن�صاط

الدويل  املعهد  ا�ستقبل  الأردنية -  اأخبار 

يف  ب��غ��ريه���  للن�طقن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  لتعليم 

من  وط�لبة  ط�لب   )309( الأردن��ي��ة  اجل�معة 

)35( دولة اأجنبية.

وب��ح�����س��ب ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال��دك��ت��ور عوين 

من  م��ت��زاي��دًا  اإق��ب���ًل  املعهد  يلقى  ال��ف���ع��وري 

املعهد  يف  للدرا�سة  طلبة  اأجنبية لإر�س�ل  دول 

تعليم  يف  ع�لية  ج��ودة  ذات  مع�يري  يتبع  ال��ذي 

واإمك�ني�ت  اأدوات  يوفر  حيث  العربية؛  اللغة 

متقدمة لإجن�ح برامج تعليم اللغة، خ�سو�سً� 

املختربات احلديثة واملن�هج الدرا�سية واملوارد 

الب�رية الق�درة على اإي�س�ل املعلومة واملعرفة 

بكف�ءة.

ال��ف���ع��وري احل��دي��ث م��ع الطلبة  وت��ب���دل 

املعي�سية  وحي�تهم  الدرا�سية  م�سريتهم  حول 

اإىل ا�ستعداد اجل�معة لتذليل  يف عم�ن، م�سريًا 

فرتة  خالل  الطلبة  يواجهه�  التي  ال�سعوب�ت 

املعهد  بربامج  والتح�قهم  الأردن  يف  اإق�متهم 

الدرا�سية.

 وثمن الطلبة اجلهود التي تبذله� اجل�معة 

لتمكينهم من تعلم اللغة العربية �سمن اأ�س�ليب 

له  املعهد  اأن  اإىل  م�سريين  �سحيحة،  علمية 

�سمعة طيبة يف تركي� وم�ليزي� واندوني�سي� يف 

تعليم اللغة العربية. 

واأعربوا عن �سع�دتهم ب�لإق�مة يف الأردن، 

من  يالقونه�  التي  والتكرمي  احلف�وة  مثمنن 

الأردنين.

وي�س�ر اإىل اأن وزير خ�رجية تركي� احل�يل، 

اللغة  بتعلم  التحق  قد  ك�ن  اأغلو،  داود  اأحمد 

ال��ع��رب��ي��ة يف اجل���م��ع��ة الأردن���ي���ة اأواخ����ر  عقد 

لت�ريح  وفقً�  امل��سي  القرن  من  الثم�نين�ت 

اأدىل به اأثن�ء زي�رته للج�معة قبل نحو ع�من، 

وك�ن يقيم يف حي اأبو ن�سري ال�سكني.

طلبة من )35( دولة اأجنبية يتعلمون العربية يف »الأردنية«

جانب من حفل ال�صتقبال
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اأخبار الأردنية - �س����رك اثن���� ع�ر ط�لبً� 

وط�لب���ة من طلبة البك�لوريو�س وامل�ج�س���تري من 

طلب���ة كلية الزراعة يف اجل�مع���ة الأردنية يف دورة 

ح���ول ن�ر مفه���وم الزراعة احل�فظ���ة يف املنطقة 

العربية.

وت�أت���ي ال���دورة �س���من فع�لي����ت املدر�س���ة 

ال�س���يفية الدولية حول الزراعة احل�فظة، والتي 

اأقيم���ت يف اجل�معة الأمريكية يف بريوت بدعم من 

.)DAAD ( املوؤ�س�سة الأمل�نية

مل���دة  ا�س���تمرت  الت���ي  ال���دورة  ومتح���ورت 

اأ�س���بوعن حول املف�هيم املتعلق���ة بنظ�م الزراعة 

احل�فظ���ة وجدواه���� القت�س����دية، وتطرقت اإىل 

�س���عوب�ت الزراع���ة احل�فظة وبع����س التج�رب 

املحلية للزراعة احل�فظة.

وت�س���منت ال���دورة اأي�س���ً� تطبيق����ت عملية 

يف املق�رن���ة ب���ن الزراع���ة احل�فظ���ة والتقليدي���ة 

والتعرف على اأهم اأدوات احلراثة امل�ستخدمة يف 

النظ�من وكيفية عمل مع�يرة للبذرات املختلفة.

اأ����رف عل���ى الربن�م���ج م���ن الأردن كل من 

عمي���د كلي���ة الزراع���ة الدكت���ور عم���ر الكف�وي���ن 

ورئي�س ق�سم الب�ستنه واملح��سيل الدكتور ه�ين 

ال�سعوب ورئي�س ق�سم الأرا�سي واملي�ه والبيئة 

الدكتور اأمي���ن �س���ليم�ن،  اإ�س����فة اإىل الدكت���ور 

الزراع���ة  م����روع  ال�سخ�ترة من�س���ق  يحي���ى 

احل�فظ���ة يف املرك���ز الوطن���ي للبح���ث والإر�س����د 

الزراعي.

وقدم طلبة الوفد الأردين عر�س���ً� عن الأردن 

ت�س���من معلوم����ت �س���ي�حية ونب���ذة ع���ن الواقع 

الزراع���ي يف الأردن، اإ�س����فة اإىل معلوم����ت ع���ن 

اجل�معة وكلية الزراعة ومعهد البحوث والإر�س�د 

والتعليم الزراعي .

اأخب��ار الأردنية - اختتم يف مركز ال�ست�س����رات 

يف اجل�مع���ة الأردنية برن�م���ج الدبلوم التدريبي يف 

التطبيق����ت الق�نوني���ة املع��رة مب�س����ركة )82( 

من الق�نونين واملح�من.

وتكم���ن اأهمي���ة الربن�مج، الذي نف���ذ ب�لتع�ون مع 

�ركة نور الأردن للتعليم الق�نوين امل�س���تمر، ب�أنه 

يه���دف لتطوير الكف�ءة لدى الق�نونين واملح�من 

ورج�ل امل�ل والأعم�ل.

واأك���د رئي����س اجل�معة الدكت���ور ع�دل الطوي�س���ي 

خ���الل حف���ل اأقيم لتك���رمي امل�س����ركن يف الربن�مج 

التزام اجل�معة مبد ج�سور التع�ون مع موؤ�س�س�ت 

القط�ع اخل��س والذي يعترب اأداة ف�علة يف حتقيق 

التنمية الوطنية. 

واأ�س�ر الطوي�سي اإىل اأن تنفيذ الربن�مج يعد خطوة 

مهمة لنفت�ح اجل�مع���ة على املجتمع املحلي، لفتِ� 

اإىل روؤي���ة اجل�مع���ة ب�لتح���ول اإىل ج�مع���ة بحثي���ة 

بحلول ع�م )2015( لتعم الف�ئدة وت�س���مل جميع 

املوؤ�س�س�ت الأردنية.

بدوره���� اأعربت مدي���رة �ركة ن���ور الأردن،  نور 

عرف����ن، ع���ن تقديره���� للج�مع���ة الأردني���ة عل���ى 

الإمك�ن�ت التي وفرته� لإجن�ح الربن�مج،  م�سرية 

اإىل اأن ال�رك���ة لديه���� خطط م�س���تقبلية لتو�س���يع 

مظل���ة التع����ون م���ع كلي���ة احلق���وق يف اجل�مع���ة 

ل�س���تحداث برامج موجهة للق�نونين، خ�سو�سً� 

حديثي التخرج من اجل�معة.

وق�لت عرف�ن اإن الربن�مج الذي نفذ بدعم وم�س�ندة 

كل م���ن مكت���ب "حدي���دي وم�س����ركوه" والحت�د 

الأردين ل�رك�ت الت�أمن واملركز الوطني للق�نون 

و" عرموطي وم�س�ركوه" و"حمدان وم�س�ركوه" 

ي�سكل هدفً� يف تو�سيح ق�س�ي� ق�نونية وم�لية.

واأ�س����فت اأن الربن�مج ال���ذي عقد على مدار ثالثة 

اأ�سهر ت�سمن )132( �س�عة تدريبية، وا�ستمل على 

حم�ور ق�نونية تتعلق ب�ندم�ج ال�رك�ت ومتلكه� 

ب�لتج����رة  املتعلق���ة  والت�ريع����ت  وت�س���فيته�، 

وال�ستثم�ر و�سن�عة الت�أمن يف الأردن والقوانن 

البنكية وتطبيق�ته� للعق�ر والبن�ء و�سي�غة العقود 

و�ريبتي الدخل واملبيع�ت.

وو�س���ف عدد من املح�من امل�س�ركن يف الربن�مج 

ب�أن���ه ك�ن ن�جحً� ومثمرًا، وحقق نت�ئج اإيج�بية يف 

التعرف والطالع على ق�س����ي� ق�نونية مل تدرج يف 

م�س�ق�ت درا�س����تهم اأثن�ء مرحلتي البك�لوريو�س 

وامل�ج�ستري.

من  جمموعة  اأن��ه��ى   - الأردن��ي��ة  اأخبار 

امللكة  بج�ئزة  الف�ئزين  واملعلم�ت  املعلمن 

اللغة  يف  دورة  املتميز  للمعلم  العبداهلل  راني� 

يف  الأجنبية  اللغ�ت  كلية  الإجنليزية نظمته� 

اجل�معة الأردنية.

ج�ئزة  جلمعية  التنفيذي  املدير  وثمنت 

لبنى  الرتبوي،  للتميز  العبداهلل  راني�  امللكة 

طوق�ن، الدعم الذي تقدمه اجل�معة للج�ئزة 

التعليم  بر�س�لة  النهو�س  ت�ستهدف  التي 

وتطوير  املعلمن  مه�رات  تنمية  اإىل  و�سوًل 

قدراتهم العلمية والعملية.

واأ�س�رت طوق�ن اإىل اأهمية الدورة التي 

تك�سب امل�س�ركن معلوم�ت ب�للغة الإجنليزية 

والعلمية  احل�س�رية  اللغ�ت  من  تعد  والتي 

على امل�ستوى الع�ملي.

اللغ�ت  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  اأع���رب���ت  ب���دوره���� 

الأجنبية، الدكتورة رىل قوا�س، عن اعتزازه� 

بفكرة اجل�ئزة التي ر�سخت جذوره� جاللة 

نوعية يف  نقله  اهلل لحداث  العبد  راني�  امللكة 

ميدان الرتبية والتعليم.

امك�ن�ت  توظيف  على  ق��وا���س  واأك���دت  

الكلية لدعم م�سرية اجل�ئزة التي ت�سعى اإىل 

الرتكيز على املورد الب�ري املوؤهل لالإ�سه�م 

يف تنمية اأجي�ل �س�عدة م�سلحة ب�لعلم والقيم 

الإن�س�نية والثقة ب�لنف�س.

للم�س�ركن  ال�سه�دات  طوق�ن   و�سلمت 

اجل�معة  رئي�س  ن�ئبة  بح�سور  ال���دورة  يف 

وامل�ست�سفى،  ال�سحية  الكلي�ت  ل�����س��وؤون 

الدكتورة ملي�س رجب، وعدد من اأع�س�ء هيئة 

التدري�س يف الكلية.

واملعلم�ت  امل��ع��ل��م��ن  م��ن  ع���دد  واأع�����رب 

امل�س�ركن يف الدورة عن تقديرهم لكلية اللغ�ت 

على تنظيم هذه الدورة التي �ستنعك�س اإيج�بً� 

على مه�راتهم اللغوية يف اللغة الجنليزية.

اختتــام دورة املعلمني الفائزيـن بجائــزة 

املتميـــــز للمعلــــم  العبــداللــه  رانيـــــا  امللكـــة 

اختتام اأعمال دورة تدريبية حول 

ن�ضر مفهوم الزراعة احلافظة 

اختتام برنامج دبلوم تدريبي قانوين يف » الأردنية «

لقطة تذكارية



14 وجه العددت�شكيالت

�ص: اأوًل تهانينا مبنا�صبة فوزك بجائزة 

الدولة التقديرية يف حقل الآداب والرتجمة 

للعام )2011( منا�صفة مع الدكتور حممد 

ع�صفور، ماذا تقول يف هذا التكرمي؟

ج: "ل ي�سعني اإل اأن اأ�سكر وزارة الثق�فة 

على هذا التقدير، واأحرتم الآلية التي مت اإتب�عه� 

التقديرية،  الدولة  بجوائز  الف�ئزين  لختي�ر 

ب��ع��د اخ��ت��ي���ري عندم�  اإل  ب��ه���  اأع��ل��م  ح��ي��ث مل 

ه�تفني م�سوؤول من الوزارة لطلب ن�سخة من 

�سريتي الذاتية و�سور �سخ�سية.

املنا�صب  م��ن  ال��ع��دي��د  �صغلت  ����ص: 

لرئي�ص  م�صاعد  اأول  فكنت  الأك��ادمي��ي��ة، 

ونائباً   ،1979 ع��ام  الأردن��ي��ة  اجلامعة 

يف  وم�صت�صارًا  م��وؤت��ة،  جامعة  لرئي�ص 

وزارة التعليم العايل، ورئي�صاً لق�صم اللغة 

املجلة  حترير  لهيئة  ورئي�صاً  الجنليزية، 

الثقافية موؤخرًا، فاأي هذه املنا�صب الأحب 

اإليك؟

ج: عملي يف املجلة الثق�فية الأحب اإىل قلبي؛ 

لأنه� تتيح يل فر�سة الكت�بة والقراءة والبحث 

الجنليزية  اللغة  يف  وتخ�س�سي  والط���الع،  

واطالعي على الأدب الع�ملي ي�س�عدين يف حتكيم 

الن�سو�س التي تر�سل للن�ر يف املجلة. واملجلة 

اإذ ت�سل  الثق�فية �سفرية اجل�معة يف اخل�رج، 

اإىل عدد كبري من اجل�مع�ت الأجنبية ومكتب�ته� 

ك�أك�سفورد وك�مربدج ودرم ولندن وغريه� من 

وخ�سو�سً�  والأمريكية  الأمل���ن��ي��ة  اجل�مع�ت 

اأق�س�م الدرا�س�ت ال�رقية فيه�.

�ص: هل تعترب معايري الن�صر يف املجلة 

�صارمة، وهل هي خم�ص�صة لنخبة الكتاب 

فقط؟

ج: املجلة الثق�فية لي�ست للكت�ب املبتدئن، 

اإره����ق  ل��درج��ة  ج���دًا  ق��سية  لي�ست  اأن��ه���  كم� 

ب�مل�ستوى  ثق�فية  واإمن���  املثقف،  اأو  ال��ق���رئ 

املطلوب.

العديد  ا�صتكتبت من خالل املجلة  �ص: 

نعوم  املفكر  اأبرزهم  امل�صاهري،  الكتاب  من 

ت�صوم�صكي  تعاون  بداأ  كيف  ت�صوم�صكي، 

الفكري مع املجلة؟

ت�سوم�سكي  اإىل  فيه�  تعرفت  مرة  اأول  ج: 

على  كنت  عندم�  ال�سبعيني�ت  اأوائ��ل  يف  ك�نت 

مق�عد الدرا�سة يف كلية )Kings( يف ج�معة 

ك�مربدج؛ حيث كنت ع�سوًا يف اللجنة الثق�فية 

حم��رة  لإل��ق���ء  ب��دع��وت��ه  وقمن�  الكلية،  يف 

وم���رت  "را�سل"...  الكبري  الفيل�سوف  ع��ن 

رئي�سً�  اأ�سبحت  عندم�  فرا�سلته  ال�سنون، 

يف  بلق�ئن�  وذك��رت��ه  الثق�فية،  املجلة  لتحرير 

والذي  "را�سل"  عن  ومبح��رته  ك�مربدج، 

هو من اأحب ال�سخ�سي�ت الفكرية لديه لدرجة 

يف  ذك��ر  كم�  مكتبه،  يف  ب�سورته  يحتفظ  اأن��ه 

ر�س�لته.

ال�سديد،  ت�سوم�سكي  ان�����س��غ���ل  ورغ����م 

ف�ئقة. ب�����رع��ة  ال���رد  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  اأن���ه  اإل 

يف  مرتن  الثق�فية  املجلة  مع  تع�ونه  وجتلى 

العددين)72و75(.

�ص: من خالل عملك رئي�صاً لق�صم اللغة 

لفرتتني،  الأردنية  الجنليزية يف اجلامعة 

ما هو اأكرث �صيء براأيك مييز هذا الق�صم عن 

غريه؟

ج: ب�لت�أكيد طلبته املميزون والذين افتخر 

اأكر طلبة اجل�معة  اعتق�دي من  بهم، وهم يف 

ي�سنع  ال��ذي  هو  اعتق�دي  يف  ف�لط�لب  متيزًا، 

اجل�معة ولي�س العك�س.

يف  املميزين  طلبتك  من  تذكر  من  �ص: 

الق�صم؟

املث�ل  �سبيل  واأذك��ر على  العديد،  ج: هن�ك 

ومنهم  ه���م��ة،  اأك���دمي��ي��ة  من��سب  تقلدوا  م��ن 

حممد �ضاهني... الأكادميي والأديب والناقد

واإ�ضهامات ل تن�ضب يف اإثراء الفكر النقدي والأدبي احلديث 

هذه اأول مقابلة جترى معي داخل احلرم اجلامعي الذي اأحببته ون�صاأت فيه...... بهذه الكلمات 

بداأ عاّلمة النقد الأدبي... واأحد اأبرز رّواد الرتجمة الأدبية حديثه معنا.... وعند �صوؤاله عن ال�صبب يف 

ذلك، اأجاب: »ل اأحب الأ�صواء.... واأرغب يف الرتكيز على البحث والنقد والرتجمة والآداب.«

 ،1985 اأ�صتاذ الأدب الإجنليزي يف اجلامعة الأردنية منذ عام  الأ�صتاذ الدكتور حممد �صاهني 

على  ح�صوله  بعد   .1962 عام  فيها  وتخرج  م�صر  يف  �صم�ص  عني  جامعة  يف  الإجنليزي  الأدب  در�ص 

كلورادو  جامعة  من  املاج�صتري  درجة  على  للح�صول  بعثة  يف  �صافر  الإجنليزي  الأدب  يف  اللي�صان�ص 

اإىل بريطانيا  1964. وبعد ح�صوله على املاج�صتري، توجه   يف الوليات املتحدة الأمريكية وذلك عام 

للح�صول عام 1973على درجة الدكتوراه يف الأدب الإجنليزي من جامعة كامربدج.

الدولة  جائزة  اآخرها  كان  واملحلية  العربية  اجلوائز  من  عدد  على  حائز  �صاهني  والدكتور 

التقديرية.

ح�����وار: يا�صم���ني ال�صام����ن

مع اأ.د. نا�صر الدين الأ�صد يف احلرم اجلامعي فرتة عمله م�صاعدًا له
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رئي�س ج�معتن� الأردنية اأ.د. ع�دل الطوي�سي، 

عيد  اأ.د.  احل����يل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزي����ر 

دحي�ت، والق�ئمة طويلة طبعً�.

التي  الدرا�صية  امل�صاقات  هي  ما  ���ص: 

در�صتها لرئي�ص اجلامعة، وماذا تقول فيه؟

ج: الرواية، والنقد . وك�ن ط�لبً� متميزًا يتمتع 

اإليه، واأ�سئلته دائمً�  ب�ل�ستم�ع اجليد ملن يتحدث 

منطقية... وهو ط�لب علم ل عالمة.

الرتجمة  يف  اإ�صهاماتك  تنوعت  ���ص: 

والعربيني،  الغربيني  ل��الأدب��اء  الأدب��ي��ة 

فرتجمت لعزرا باوند، وللروائي مرييريث، 

كيف  دروي�ص،  وملحمود  اإليوت،  وت.���ص. 

ترى واقع الرتجمة، وما هي اآخر الأعمال 

الأدبية التي تقوم برتجمتها؟

ج: اأوًل، لبد اأن اأوؤكد على اأن الرتجمة عمل 

والثق�ف�ت،  املع�رف  لنقل  ثق�يف  فكري  اأدب��ي 

هذه  الرتجمة  من  الهدف  اأ�سبح  لالأ�سف  لكن 

الأي�م جت�ري بغية ك�سب امل�ل وحتقيق املنفعة. 

ادوارد  ل�سديقي  كت�ب  برتجمة  اأق��وم  وح�ليً� 

�سعيد.

حممود  وفكر  فكرك  التقاء  �صاهم  �ص: 

"زهر  �صعره  دي��وان  ترجمة  يف  دروي�����ص 

اللوز"، حدثنا عن ذلك التعاون؟

ج: حممود دروي�س ي�أ�رك ب�سدقه و�سعره 

اللوز(  دي��وان��ه)زه��ر  ق���راأت  عندم�  و�سوته. 

اأعجبني كثريًا، فعر�ست عليه ترجمته فوافق. 

اجتم�ع�ت  خالل  الرتجمة  عليه  اأعر�س  وكنت 

اأن تعر�س  لقد ك�ن يحب  كن� نعقده�،   دورية 

عليه ترجمة ق�س�ئده قبل ن�ره�. اأذكر لق�ءي 

الأخري معه اأن� و�سديقن� الدكتور في�سل دراج، 

حيث ج�ء طبيب �سديق، وق�ل له: اإن العملية 

اأن�  وكنت  النج�ح...  م�سمونة  لكنه�  خطرة، 

وفي�سل نقول له ذلك.وكنت قد وعدت ب�إق�مة 

حفلة بعد العملية، اأو�سلن� حممود اإىل امل�سعد 

ل��ق���ء ق��ري��ب وودع��ن��� حممود  وت��واع��دن��� على 

ب�بت�س�مة... لكن القدر حرمن� مم� متنين�.

ق���راأت من  مل��ا  تقييمك  م��ن خ��الل  ���ص: 

الروايات التي ر�صحت جلوائز كنت ع�صوا 

يف جلان حتكيمها، كيف جتد واقع الرواية 

العربية؟ 

النق�د  يقول  كم�  احلي�ة  كت�ب  ال��رواي��ة  ج: 

نكت�سبه�.  واإمن���  ب�لتقنية،  نتعلمه�  ول  الكب�ر، 

الرواية حتدي�ت، منه�  العربي تواجه  ويف ع�ملن� 

قلة الروائين املرموقن، وقلة الرواي�ت العربية 

الرواية  اآخر موؤمتر ح�رته عن  املرتجمة. ويف 

الرواية  ح�ل  و�سفت  ج�ئزته�  يف  حمكمً�  وكنت 

اإىل  العربية،  "الرواية  �سئلت  عندم�  العربية 

الكت�ب  فمعظم  نعم  اجل�ئزة،  اإىل  ب�أنه�  اأين؟:" 

ي�سعون اإىل الو�سول  اإىل اجلوائز، لقد اأ�سبحت 

على  رواي�ت  هن�ك  ولكن  بغن�ئم،  اأ�سبه  اجلوائز 

رواية  ومنه�  متيزه�،  اأظهرت  العربي  امل�ستوى 

�س�لح،  للطيب  ال�سم�ل"  اإىل  الهجرة  "مو�سم 
وعدد من الرواي�ت الأخرى ول يت�سع املج�ل هن� 

لذكره�. 

تربطك  التي  العالقة  عن  حدثنا  ���ص: 

والروائي الراحل الطيب �صالح؟

ج: "لق���د تعرفت اإليه عندم���� ك�ن موجودًا 

يف عم�ن، حيث ك�ن يعمل يف مكتب اليون�س���كو. 

وبعد فرتة ر�سح الطيب �س�لح جل�ئزة الإبداع 

الروائي، وكنت حمكمً� يف امل�س����بقة ومتنيت له 

اأن يف���وز ب�جل�ئ���زة، ك�ن هن����ك اأ�س���م�ء كثرية 

مدرج���ة عل���ى الق�ئم���ة... احت���د النق�����س ب���ن 

اأع�س����ء اللجنة عل���ى مدى )3( اأي����م اإىل اأن مت 

اختي�ر روايته "مو�س���م الهجرة اإىل ال�سم�ل"، 

ويف حفل اإعالن الف�ئز، جل�س بج�نبي و�س����ألني 

قبي���ل اع���الن النتيج���ة: "براأي���ك م���ن �س���يكون 

الف�ئز؟"، ف�أجبته: "�س���خ�س طريف، وروائي 

حمبوب، له رواية مالأ �سيته� الآف�ق لدرجة اأن 

دار ن�ر »بنجوين« الع�ملية ن�رته�". ف�سحك 

الطيب �س�لح.... وبعد دقيقة واحدة مت اإعالن 

ا�سمه ف�ئزًا ب�جل�ئزة.

توجهها  التي  الن�صيحة  هي  ما  ���ص: 

للروائيني العرب؟

كت�بة  يف  وقتهم  ي�أخذوا  اأن  لهم  اأق��ول  ج: 

خمتمرة  "اأفك�ر  ع��ن  ع��ب���رة  ف��ه��ي  ال���رواي���ة 

كت�بة  لغ�ية  وت�ستمر  الفكرة  ن�سوء  منذ  تبداأ 

اأخذت  لو  وحتى  "الرواية"  العمر  م�روع 

اأن  عليهم  كم�  طويلة،  �سنوات  الواحدة  منهم 

يعوا م� يكتبون وملن يكتبون.

مع حممود دروي�ص ود. في�صل دراج

يف حفل ت�صلم الطيب �صالح جائزة البداع الروائي على م�صرح الأوبرا يف القاهرة
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اجتماعيات

إعالم  والعالقــــات العامــــة والثقافيـــــة/ اجلامعـــة الأردنيــــــة ن�صــــرة اإخبارية ت�صــــدر عـــــن وحـــــدة ال

حممد الطــــــرزي

الت�صميـــم واالخــــراج الفـــــــني

مطبعــــة اجلامعــــة االأردنيـــة

الت�صـويـرالفوتــوغـــرايف:

اإيـــــــــــــاد  ال�سعيـــــــــد

Email : pcrd@ju.edu.joهاتف: 5355000 ، فرعي: 21004- فاك�س: 5300426

الدكتورة  رلــــــى احلــــــــــــــروب

�صكرتري التحرير وامل�رشف الفني: 

حممـــــــــد املبي�ضني

حمـــررا الن�صــــرة:

زكريــــــــا الغــــــــــول يا�سميــــــــــــــــن ال�ســامــــــــن

رئي�صة التحرير: 

تعين�������ات وترقي��������ات

من  الهنداوي  ع���دل  حممد  الدكتور  ترقية  متت 

ق�سم ال�سحة و الرتويح يف كلية الرتبية الري��سية 

اإىل رتبة اأ�ست�ذ م�س�رك.

ق�سم  م��ن  ف���واز �سوي�س  ال��دك��ت��ور  ت��رق��ي��ة  مت��ت 

الهند�سة الكيمي�ئية يف كلية الهند�سة والتكنولوجي� 

اإىل رتبة اأ�ست�ذ .

اأ�ست�ذا م�س�عدا  اإمي�ن �سالمة  مت تعين الدكتورة 

يف ق�سم الفيزي�ء بكلية العلوم .

متت ترقية الدكتور حممد ن�س�ر من ق�سم الفنون 

الفنون والت�سميم  الب�رية يف كلية  الت�سكيلية و 

اإىل رتبة اأ�ست�ذ م�س�رك .

مت تعين الدكتور ذيب العن�س�وي اأ�ست�ذا م�س�عدا 

يف ق�سم الكيمي�ء بكلية العلوم .

تهان���������ي

العلوم  ق�سم  من  هديب  حممد  الدكتور  اإىل  تهنئة 

ال�سيدلنية مبن��سبة املولود اجلديد ه�س�م .

وحدة  م��ن  اخل���وال���دة  م���راد  ال��زم��ي��ل  اإىل  تهنئة 

ال�سن�ديق مبن��سبة اخلطوبة . 

وحدة  م��ن  ف����ع���وري  ح��م��زة  ال��زم��ي��ل  اإىل  تهنئة 

ال�سن�ديق مبن��سبة ح�سوله على درجة امل�ج�ستري 

يف التخطيط الإقليمي . 

العالج  ق�سم  من  اجلنيدي  لينه  الزميلة  اإىل  تهنئة 

الطبيعي مبن��سبة ح�سوله� على درجة امل�ج�ستري 

يف تقومي النطق واللغة . 

تهنئة اإىل الزميل عز الدين عق�د رئي�س ديوان كلية 

احلقوق مبن��سبة ترفعيه اإىل الدرجة )اأ(. 

تع������������ازي

املوظف حممد خ�لد حمد اهلل يف ذمة اهلل.

الأ�ست�ذ الدكتور وليد اأبو غربية يف ذمة اهلل.

والدة الدكتور �سالح جرار يف ذمة اهلل.

�سقيق الزميل عمر الروا�سية يف ذمة اهلل.

جدة الدكتور عبد اله�دي القع�يده يف ذمة اهلل.

اأخبار الأردنية - ن�ل طلبة الن�س�ط�ت 

الثق�فية والفنية يف اجل�معة الأردنية املراكز 

الأوىل يف جم�ل الق�سة والفن الت�سكيلي يف 

ع�رة  احل�دية  ال�سب�بي  الإب��داع  م�س�بقة 

للع�م 2011.

وح�����س��ل��ت ال��ط���ل��ب��ة ���س��الم ال��ن��رب على 

املركز الأول الفئة )اأ( يف الق�سة، اأم� املركز 

الت�سكيلي،  الفن  جم�ل  يف  )اأ(  الفئة  الأول 

فح�سلت عليه الط�لبة �سذى العودات، كم� 

املركز  على  الزغول  رب��ى  الط�لبة  ح�سلت 

الث�ين فئة )اأ( يف جم�ل الفن الت�سكيلي، يف 

ب�سن���ق  �س�����روق  الط�لب�������ة  ح�سلت  حن 

نف�س  يف  )اأ(  فئة  الث�ل����������ث  املرك��������ز  على 

املج�ل .

تكرمييً�  حفاًل  الثق�فة  وزارة  واأق�مت 

جوائز  فيه  وزع��ت  امللكي  الثق�يف  املركز  يف 

جلنة  كلمة  على  احلفل  وا�ستمل  امل�س�بقة، 

التحكيم، وكلمة الف�ئزين، واإلق�ء الق�سيدة 

اأ�سم�ء  اإعالن  الأول، تاله�  ب�ملركز  الف�ئزة 

الف�ئزين وت�سليمهم �سه�دات التقدير.

اأن قيمة ج�ئزة املركز الأول  اإىل  ي�س�ر 

تبلغ )500( دين�ر، فيم� تبلغ قيمة ج�ئزة 

ج�ئزة  اأم���  دي��ن���رًا،   )350( الث�ين  املركز 

املركز الث�لث فتبلغ )250( دين�رًا.

م�ست�سفى  فريق  اأحرز   - الأردنية  اأخبار 

اجل�معة  اأن��دي��ة  بطولة  لقب  الأردن��ي��ة  اجل�معة 

النه�ئية  املب�راة  يف  الفوز  بعد  الكرة  بخم��سي 

على فريق خدم�ت املب�ين بثالثة اأهداف نظيفة.

املب�راة حتت رع�ية رئي�س اجل�معة  وجرت 

ال��دك��ت��ور ع����دل ال��ط��وي�����س��ي، وب��ح�����س��ور عميد 

واأداره�  ال�رعة،  ن�يل  الدكتور  الطلبة  �سوؤون 

احلكم الدكتور ع�س�م جمعة.

وب��ع��د خ��ت���م امل��ب���راة ق���م راع���ي البطولة، 

املراكز  اأ�سح�ب  بتتويج  الطوي�سي،  الدكتور 

توزيع  مت  كم�  وال��ك��وؤو���س،  ب�مليدالي�ت  الأوىل 

جوائز للفريق املث�يل ولالعب املث�يل.

طلبة الأردنية يح�ضدون املراكز الأوىل يف م�ضابقة 

ال�ضبابي الإبداع 

فريق م�ضت�ضفى اجلامعة الأردنية يحرز لقب بطولة 

اأندية اجلامعة بخما�ضي كرة القدم


