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مري تركي الفي�شل بن عبد العزيز رئي�س  �شخ�س الأ

جمل�س اإدارة مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات 

التحديات  العربي احلايل يف ظل  الواقع  �شالمية،  الإ

التي تع�شف به اإقليميا ودوليا، بنظرة خبري عربي.

من�شب  �شغل  الــذي  ال�شعودي،  مــري  الأ ت�شخي�س 

�شفري خادم احلرمني ال�شريفني ال�شابق يف بلدان منها 

اأ�شافة  املتحدة،   واململكة  مريكية  الأ املتحدة  الوليات 

ا�شتند  ال�شعودية،  لال�شتخبارات  �شابق  كرئي�س  لعملة 

اإىل واقع عربي ت�شوده اخلالفات اأ�شابت املوقف العربي 

يف ال�شميم، واأدت اإىل فراغ اأتاح لقوى دولية واإقليمية 

با�شتغالله زادت يف ال�شرخ العربي واأبعدت العرب عن 

ق�شاياهم اجلوهرية.

بدعوة من مركز الدرا�سات اال�سرتتيجية يف اجلامعة

مري تركي الفي�ضل يحا�ضر حول   الأ

امل�ضاحلة العربية  وم�ضتقبل عملية ال�ضالم: وجهة نظر عربية

من  والــثــالثــني  احلـــادي  يف  اجلامعة  يف  عقدت 

الطاقة  لتطبيقات  العاملي  »املوؤمتر  اأعمال  اآذار  �شهر 

املتجددة وكفاءة الطاقة للمناطق ال�شحراوية ٢٠٠9«ـ 

مع  »بالتعاون  اجلامعة  يف  الطاقة  مركز  نظمه  الذي 

وروبية« جيبا. ردنية الأ عمال الأ جمعية الأ

العلمية  البحوث  ال�شهام يف  اإىل  املوؤمتر   وهدف 

التطبيقية التي تتعلق بالطاقة تتويجًا للجهود التي ت�شعى 

اإىل حتقيق روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين ب�شرورة 

موؤمتـر عاملـــي 

للطـاقــة 

ردنيــة« يف »الأ

و�شاع القت�شادية  اإيجاد م�شادر بديلة للطاقة يف ظل الأ

�شتقرار على امل�شتوى العاملي. التي تتميز بعدم الإ

 واأ�شار نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �شياء الدين 

رئي�س  عن  مندوبًا  املوؤمتر  اأعمال  افتتح  الذي  عرفة 

تبذلها  التي  والبحثية  العلمية  اجلهود  اإىل  اجلامعة 

اجلامعة من اأجل اإيجاد حلول منا�شبة لق�شايا الطاقة 

وعملت  للطاقة  مركزًا  اأن�شاأت  اجلامعة  اأن  مو�شحًا 

جراء  على توجيه اأع�شاء هيئة التدري�س والباحثني لإ

بحوث ودرا�شات متخ�ش�شة يف الطاقة املتجددة.

اأتــاح  الــذي  املــوؤمتــر  موا�شيع  اأهمية  على   واأكد 

والباحثني  التدري�س  هيئة  اأعــ�ــشــاء  اأمـــام  الفر�س 

ال�شتفادة من خربات دول متقدمة يف قطاع الطاقة 

املتجددة وكفاءتها الت�شغيلية.

ال�شرق  يف  املــتــجــددة  الــطــاقــة  مــ�ــشــوؤول   ولفت 

مريكية  الأ الطاقة  وزارة  يف  اأفريقيا  و�شمال  و�شط  الأ
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المري تركي حما�شرًا

علماء الطاقة يف لقطة تذكارية
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اإىل  وطالبًة  طالبا   16 اإيفاد  اجلامعة  تعتزم 

درا�شاتهم يف مرحلتي  كمال  لإ الفرن�شية  اجلامعات 

القانون. تخ�ش�شات  يف  والــدكــتــوراه   املاج�شتري 

عمان  يف  الفرن�شية  وال�شفارة  اجلامعة  وقعت  فقد 

رئي�شها  اجلامعة  عن  نيابة  وقعها  تفاهم  مذكرة 

ال�شفري  الــ�ــشــفــارة  وعــن  الــكــركــي  خــالــد  الــدكــتــور 

الفرن�شي يف عمان دني�س غوير بح�شور نائبي رئي�س 

الــدكــتــور �ــشــالح جــرار والــدكــتــور ب�شري  اجلــامــعــة 

الدكتور  الدولية  العالقات  مكتب  ومدير  الزعبي  

الفرن�شية. ال�شفارة  ركان  اأ من  وعدد  علي  رامي 

احـــتـــيـــاجـــات  �ـــشـــد  اإىل  ــــرة  ــــذك امل وتــــهــــدف 

ــــوق بـــــكـــــوادر تـــدريـــ�ـــشـــيـــة مـــوؤهـــلـــة  كـــلـــيـــة احلــــق

ـــة. ـــف ـــل خمـــت قـــــانـــــونـــــيـــــة  تــــخــــ�ــــشــــ�ــــشــــات   يف 

تكاليف  الــ�ــشــفــارة  تتحمل  املــذكــرة  لبنود  ووفــقــًا 

اإيفاد  مبعدل  �شنوات  ربــع  اأ وملــدة  طالب   8 درا�شة 

تــتــحــمــل اجلــامــعــة  طــالــبــني يف كـــل عـــام يف حـــني 

من  الــرابــع  يف  الفي�شل  تركي  مــري  الأ �شمو  زار 

�شهر ني�شان  اجلامعة التقى خاللها رئي�شها الدكتور 

خالد الكركي.

اللقاء رحب الدكتور الكركي ب�شموه  ويف م�شتهل 

والوفد املرافق له وقدم �شرحًا وافيًا مل�شرية اجلامعة 

جمال  يف  �شهدته  الــذي  والتو�شع  تطورها  ومــراحــل 

اإىل  م�شريًا  العلمية  واملعاهد  واملراكز  الكليات  اإن�شاء 

براجمها التدري�شية وخططها وتطلعاتها امل�شتقبلية.

الــنــهــ�ــشــة  اإىل  ـــة  ـــع اجلـــام رئـــيـــ�ـــس   واأ�شار 

مري تركي الفي�ضل:  خالل زيارته اجلامعة الأ

العــربي �ضمـــاءالوطــن  يف  �ضاطعـــة  جنمـــة  ردنيــة  الأ

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شهدتها  التي  التعليمية 

يــجــابــي املــلــمــو�ــس على  ثــــر الإ ــتــي �ــشــيــكــون لــهــا الأ ال

�ــشــالمــي. والإ العربي  العاملني  يف  التعليم   موؤ�ش�شات 

اجلامعة  اهــتــمــامــات  الــكــركــي  الــدكــتــور  وا�شتعر�س 

ر�شالة  يــــوؤدي  الـــذي  املتخ�ش�س  العلمي  بالبحث 

اأن  اإىل  لفــتــًا  التنموية،  القطاعات  خلــدمــة  وطنية 

ــبــحــوث والـــدرا�ـــشـــات  اجلــامــعــة تــعــمــل عــلــى نــ�ــشــر ال

البدء  مت  حيث  اإعالمية  منظومة  بوا�شطة  العلمية 

ان�شاء  اإىل  اإ�شافة  اجلامعة  ذاعــة  لإ التجريبي  بالبث 

ردنــيــة”  الأ اجلامعة  “اأخــبــار  لكرتونية  الإ ال�شحيفة 

الغر�س. هذا  لتحقيق  ال�شاعة  مــدار  على  تعمل   التي 

واأ�شار الدكتور الكركي اإىل اهتمام اجلامعة بالنفتاح 

اجلامعات  ومنها  والعاملية  العربية  اجلامعات  على 

ال�شعودية بهدف تبادل املعرفة وحتقيق نه�شة تعليمية 

وبحثية �شاملة والو�شول اإىل م�شتويات ومعايري عاملية.

حوايل  العام  هذا  ت�شت�شيف  اجلامعة  اإن  وقــال 

35٠٠ طالب وطالبة من �شتني جن�شية عاملية اإ�شافة 

اللغة  لدرا�شة  جن�شية   4٢ من  طلبة  ا�شت�شافة  اإىل 

العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني 

بغريها مما يخلق يف اجلامعة اأجواء اإيجابية لتداخل 

ن�شانية. فكار وتبادل الثقافات واملعارف الإ الأ

ــارة  ــزي مــن جــهــتــه عـــربرّ �ــشــمــوه عــن �ــشــعــادتــه ب

كموؤ�ش�شة  الناجحة  بتجربتها  م�شيدًا  اجلــامــعــة، 

�شاطعة  جنــمــة  نــهــا  بــاأ اجلــامــعــة  وا�ــشــفــا  تعليمية 

�ــشــالمــي. الإ و  الــعــربــي  الــعــاملــني  �شماء جــامــعــات   يف 

وقال اإن ما يثلج ال�شدر ا�شتقبال اجلامعة لطلبة من 

الدول العربية وبخا�شة من اململكة العربية ال�شعودية 

مدربة  بــكــوادر  العربية  املجتمعات  رفــد  يف  لت�شهم 

وموؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات العلمية.

ح�شره  الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور  وقدم 

ال�شفري ال�شعودي يف عمان فهد بن عبد املح�شن الزيد 

ونواب رئي�س اجلامعة درع اجلامعة ل�شموه تقديرًا ملكانته 

�شعدة املحلية والعربية والدولية. العلمية على جميع الأ

اخلا�شة. نفقتها  على  طالب   )8( درا�شة   تكاليف 

تدري�س  هيئة  اأع�شاء  قيام   على  املذكرة  ون�شت 

متخ�ش�شة  علمية  بحوث  جراء  لإ احلقوق  كلية  من 

الفرن�شية. اجلــامــعــات  يف  ال�شيف  فــرتة   خــالل 

ــة لـــوفـــد مـــن اجلــامــعــة  ــفــر�ــش ـــرة ال ـــذك ــح امل ــي ــت وت

ــالع  ط ــالإ ــون ل ــرب ــش ــ� ردنــــيــــة لـــزيـــارة جــامــعــة ال الأ

املنت�شرة  فروعها  مــع  التعامل  يف  جتربتها  على 

عالقة  يف  منها  لال�شتفادة  الدائم  حرمها  خــارج 

العقبة. مدينة  يف  اجلــديــد  موقعها  مــع   اجلامعة 

الدكتور  اجلامعة  يف  احلــقــوق  كلية  عميد  �ــشــار  واأ

اآفــاقــًا  تفتح  املــذكــرة  هــذه  اأن  اإىل  حــزبــون  ــورج  ج

تدري�شية  بــكــفــاءات  احلــقــوق  كلية  لــدعــم  جــديــدة 

القادمة،  القليلة  ال�شنوات  خــالل  موؤهلة  وبحثية 

�شهر  اأ من  تعد  الفرن�شية  اجلامعات  اأن  اإىل  لفتًا 

امل�شتوى  عــلــى  الــقــانــون  تــدر�ــس  الــتــي  اجلــامــعــات 

العاملي.

 16  طالبًا 

من

ردنيـــة« »الأ

 لدرا�ضـــــة 

احلقــــــوق 

يف اجلامعات 

الفرن�ضيــــة

مري تركي الفي�شل والوفد املرافق الدكتور الكركي مرحبًا بالأ
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د�شنت اجلــامــعــة وجــامــعــة رومـــا »تــورفــريغــاثــا« 

يطالية مرحلة للتعاون بني اجلانبني من خالل التوقيع  الإ

على مذكرة تفاهم تكون اأ�شا�شًا لتطوير التعاون العلمي 

والبحثي يف ميادين العلوم الطبية و التاأهيل.

خــالــد  الــدكــتــور  ــة  ــع اجلــام ــ�ــس  ــي رئ  وبحث 

�شهر  من  ول  الأ يف  مكتبه  يف  لقائه  خالل  الكركي 

نائب  بح�شور  كالوجنريو  فوين  الدكتور  ني�شان 

كلية  وعميد  الق�شاة  الكرمي  عبد  اجلامعة  رئي�س 

تفعيل  ليات  اآ عماري  ب�شام  الدكتور  هيل  التاأ علوم 

ع�شاء  اأ زيارات  تبادل  ت�شمل  التي  املذكرة  بنود 

املعلومات  وتــبــادل  والطلبة  التدري�شية  الهيئة 

املتخ�ش�شة. العلمية  بــحــاث  والأ  واملــنــ�ــشــورات 

يف  ـــني  ـــي ردن اأ ــبــة  طــل ــول  ــقــب ب املـــذكـــرة   وت�شمح 

بــــرامــــج الــــدكــــتــــوراه وا�ـــشـــتـــقـــبـــال طــلــبــة مــن 

ـــات الـــتـــدريـــب يف  ـــغـــاي ل ـــــة  ـــــي ردن اجلـــامـــعـــة الأ

ــافــة  “تـــورفـــريغـــاثـــا” اإ�ــش ــة  مــ�ــشــتــ�ــشــفــى جــامــع

يــطــالــيــة  الإ اجلــامــعــة  مــن  طــلــبــة  ا�ــشــتــقــبــال  اإىل 

الـــدويل  ــهــد  ــع امل ــة يف  ــي ــرب ــع ال ــة  ــغ ــل ال لـــدرا�ـــشـــة 

ــة ملــــدة عــــام جــامــعــي. ــي ــرب ــع ــة ال ــغ ــل  لــتــعــلــيــم ال

العلمية  التطورات  الكركي  الدكتور   وا�شتعر�س 

بتو�شيع  واهــتــمــامــهــا  اجلــامــعــة  �ــشــهــدتــهــا  الــتــي 

ت�شجع  اجلامعة  ن  اأ كدًا  موؤ الدويل  تعاونها  نطاق 

لتحقيق  العاملية  للجامعات  طلبتها  اإيفاد  على 

متقدمة. وم�شتويات  معايري 

يف  اجلــامــعــة  يــة  بــروؤ ال�شيف  �ــشــاد  اأ  بدوره 

وفتح  التدري�شية  الكوادر  تطوير  على  الرتكيز 

ــطــورات  ــت ال مــتــابــعــة  مــــام طــلــبــتــهــا يف  اأ فــــاق  الآ

بتعزيز  اجلــامــعــة  اهــتــمــام  اإىل  ــًا  لفــت الــعــلــمــيــة 

ردنية. الأ اجلامعة  مع  العلمي  التعاون 

الكركي  خالد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  بحث 

خالل لقائه يف مكتبه يف التا�شع والع�شرين من �شهر 

تعزيز  �شبل  ال�شويدية  لوند  جامعة  من  وفــدًا  اذار 

كادميي بني اجلانبني. عالقات التعاون الثقايف والأ

عالقات  مب�شرية  الــكــركــي  الــدكــتــور  �ــشــاد  واأ

مع  وبخا�شة  لوند  جامعة  مع  القائمة  التعاون 

بتبادل  واملــتــعــلــقــة  عــمــال  والأ الــتــمــريــ�ــس  كليتي 

والــتــعــاون  التدري�شية  الهيئة  عــ�ــشــاء  واأ الطلبة 

يف  واملــ�ــشــاركــة  املتخ�ش�شة  الــبــحــوث  اإعـــداد  يف 

العلمية. والندوات  املوؤمترات 

الذي  اللقاء  خالل  الكركي  الدكتور  وعر�س 

مكتب  ومـــديـــر  اجلــامــعــة  رئــيــ�ــس  نــــواب  حــ�ــشــره 

وخــا�ــشــة  اجلــامــعــة  مــ�ــشــرية  الدولية   الــعــالقــات 

العقبة.  يف  للجامعة  حرم  اإن�شاء  م�شروع 

بالتعاون  ال�شويدي  الــوفــد  �ــشــاد  اأ جهته  مــن 

املــتــمــيــز بــني اجلــامــعــتــني خــ�ــشــو�ــشــًا يف بــرنــامــج 

وروبي. الأ حتاد  الإ من  واملمول  كادميي  الأ التميز 

جامعة  �شركاء  حد  اأ ردنية  الأ اجلامعة  وتعد 

الربنامج. لهذا  املن�شقة  لوند 

من جانب اأخر، التقى نائب رئي�س اجلامعة الدكتور 

اأندوني�شيًا ميثل  اأكادمييًا  �شالح جرار يف مكتبه وفدًا 

ندوني�شية. جمموعة من اجلامعات احلكومية الأ

�شبل  اللقاء  خــالل  جــرار  الــدكــتــور  وعــر�ــس 

باإقامة  مرحبًا  والثقايف  والبحثي  العلمي  التعاون 

تبادل  خالل  من  الطرفني  بني  كادميية  اأ عالقات 

الطلبة.  بني  ثقايف 

مــن جــانــبــه عــر�ــس عــمــيــد كــلــيــة الــ�ــشــريــعــة 

ق�شامها  واأ الكلية  دور  املــجــايل  حممد  الدكتور 

ــالم  ــش � الإ درا�ـــشـــات  مــعــهــد  هــمــيــة  اأ اإىل  مــ�ــشــريًا 

اجلامعة  يف  �ــشــ�ــس  تــاأ الـــذي  املــعــا�ــشــر  الــعــامل  يف 

. يثًا حد

مــــن جـــانـــبـــه رحــــب عــمــيــد كــلــيــة الــلــغــات 

اللغة  بتدري�س  جمدوبة  حمد  اأ الدكتور  جنبية  الأ

املعهد  دور  �ــشــارحــًا  اجلــامــعــة  يف  نــدونــ�ــشــيــة  الأ

للناطقني  الــعــربــيــة  الــلــغــة  تــدريــ�ــس  يف  الــــدويل 

. ها بغري

وامل�شارف  �ــشــنــان  الأ وطــب  الطب  تخ�ش�شات  يف  للدرا�شة  ماليزيني  طلبة  بقبول  اجلامعة  رحبت 

�شالمية. الإ

جاء ذلك ردًا على طلب ال�شفري املاليزي يف عمان عبد املالك بن عبد العزيز خالل لقائه رئي�س اجلامعة 

هذه  لدرا�شة  طلبة  ابتعاث  يف  بــالده  رغبة  اذار  �شهر  من  والع�شرين  اخلام�س  يف  الكركي  خالد  الدكتور 

ردنية. التخ�ش�شات يف اجلامعة الأ

اجلامعات  مع  والثقايف  والبحثي  العلمي  التعاون  تعزيز  �شبل  املاليزي  وال�شفري  الكركي  الدكتور  وعر�س 

املاليزية.

يف  الثقايف  وامللحق  الزعبي  ب�شري  والدكتور  جرار  �شالح  الدكتور  الرئي�س  نائبا  ح�شره  الذي  اللقاء  ويف 

ال�شفارة �شليمان بن اإ�شماعيل نوق�شت اأو�شاع الطلبة املاليزيني الدار�شني يف كليات اجلامعة ومعاهدها.

تد�ضني التعــاون العلمـــي 

يطاليـــة مع جامعـــة تورفيــرغاثــا الإ

وفدان »�ضويدي« و »اأندوني�ضي« يزوران اجلامعة

ماليـزيون  طلبــة 

الطـب يدر�ضـون 

ردنية قريبًا  يف الأ

الدكتور الكركي م�شتقباًل الوفد اليطايل
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جهـود كبيـرة يبذلهـا

 امللـك عبـداهلل الثـاين 

يف خدمة الق�شايا العربية

اأن  اإل  العربي،  للواقع  القامتة  ال�شورة  ورغــم 

من  للخروج  مركزية  جوانب  على  ركز  تركي  مــري  الأ

هذا الواقع واأبرزها  امل�شاحلة العربية امل�شتندة اإىل 

تدار  اآلية  اإيجاد  على  توافق  اإىل  تقود  �شافية  نوايا 

لتطوير  العربية واىل مدخل  من خاللها الختالفات 

�شا�شية، يكون اخليار  مواقف موحدة حول الق�شايا الأ

اأن  على  ال�شالم،  خيار  يف  ال�شتمرار  ال�شرتاتيجي 

تفهم اإ�شرائيل ومن ورائها العامل باأن هذا اخليار لي�س 

باقيا لالبد.

يف  األقاها  حما�شرة  خالل  تركي  مــري  الأ واأ�شاد 

للجامعة  ٠.التابع  �شرتاتيجية  الإ الدرا�شات  مركز 

ال�شالم  وم�شتقبل  العربية  امل�شاحلة  عنوان  حتت 

جاللة  يبذلها  التي  باجلهود   ، و�ــشــط  الأ ال�شرق  يف 

العربية  مــة  الأ خدمة  اأجــل  من  الثاين  عبداهلل  امللك 

الق�شايا  لــكــافــة  املــتــوا�ــشــل  ودعــمــه  ــة،  ــالمــي ــش � والإ

ق�شية  مقدمتها  ويف  مـــة  الأ تــواجــه  التي  امل�شريية 

ال�شعب الفل�شطيني وال�شالم املن�شود، ودور جاللته يف 

العربية ودعمها. ال�شالم  اأهمية مبادرة   التاأكيد على 

امللك يف رعاية  مــري تركي  جهود جاللة  الأ كما ثمن 

اإىل  لفتا  القد�س  مدينة  يف  �شالمية  الإ املقد�شات 

�شالح  منرب  وبناء  ترميم  اإعــادة  يف  جاللته  مبادرة 

ق�شى. يوبي يف امل�شجد الأ الدين الأ

قــلــيــمــيــة  الإ ــة  ــان ــك امل اأن  تــركــي  مـــــري  الأ  واأكد 

تــعــزيــزهــا يجب  ــــران عــلــى  اإي الــتــي تعمل  ــيــة  والــدول

العربي  الت�شرذم  ت�شجيع  ح�شاب  على  تكون  ل  اأن 

بحجة  ذلك  حتقيق  يف  الطائفية  العوامل  وا�شتخدام 

املنطقة  اأو�ــشــاع  وا�شتخدام  العربية  احلــقــوق  دعــم 

ــا. واأمــريك الــغــرب  مــع  وعــالقــتــهــا  مــواقــفــهــا   لتعزيز 

وقال اإن العرب ل يرغبون يف معاداة اإيران، ولي�س من 

يرحبون  نف�شه  الوقت  يف  وهم  معاداتها،  م�شلحتهم 

مبواقفها املعلنة بدعم الق�شية الفل�شطينية.

اخلارجية  وزير  �شقيقه  اليه  ما ذهب  على  واأكد 

الدعم  يكون  بــان  الفي�شل  �شعود  ــري  م الأ ال�شعودي 

اأهدافها  مع  ومن�شجما  العربية  ال�شرعية  بوابة  عرب 

ومواقفها ويعرب عن ن�شرته لها ولي�س بديال عنها.

ادعو اىل بذل اجلهود لل�شمان 

ا�شتقرار العالقات العربية االيرانية

العربي  ال�شف  وحــدة  اأن  تركي  مــري  الأ واأو�شح 

هــداف  الأ هذه  حتقيق  دعم  �شاأنها  من  والفل�شطيني 

التي »نثق ان اإيران ت�شاركنا فيها«، ولبد من ان يبذل 

كالنا اجلهد الالزم يف هذه املرحلة ل�شمان ا�شتقرار 

العالقات وثباتها على اأ�ش�س التعاون املثمر والحرتام 

املتبادل.

ودعا منظمات املقاومة الفل�شطينية اخلارجة عن 

اإطار ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ) حما�س واجلهاد 

ال�شواريخ  اإطــالق  وقــف  اإىل  خـــرى(  الأ واملنظمات 

التي  البارود  بـفقيعات  و�شفها  والتي  اإ�شرائيل،  على 

الفل�شطيني  ال�شعب  من  برياء  الأ قتل  �شرائيل  لإ تربر 

متذرعة باأنها تعي�س حتت خطر هذه ال�شواريخ.

وقال خماطبا تلك املنظمات اإن مقاومة الحتالل 

موازين  العتبار  بعني  تــاأخــذ  اأن  بــد  ل  �شرائيلي  الإ

ال�شعب  قوة  واأن  طــراف،  الإ كل  لدى  وال�شعف  القوة 

واأميانه  و�شربه  واإبائه  �شموده  يف  تكمن  الفل�شطيني 

بحقة يف الوجود وعدالة ق�شيته.

وتابع  انه ل ميلك الطائرات والدبابات واملدافع 

م�شدر  وهذا  خــرى،  الأ �شلحة  الأ ــواع  واأن والطرادات 

�شعفه، بينما عدونا ميلك كل اأدوات الفتك من اأ�شلحة 

باأكرب  م�شنود  وهو  ونووية،  وكيميائية  وخفيفة  ثقيلة 

تر�شانة ع�شكرية يف العامل، واأما م�شدر �شعفه فيكمن 

وغطر�شته  وظلمه  له  وا�شطهاده  ل�شعب،  احتالله  يف 

خالق  ن�شانيته ومقومات الأ وتبجحه بقوته وفقدانه لإ

ومبادئها.

ت�شتغل  اأن  يجب  املقاومة  اأن  تركي  مــري  الأ واأكــد 

�شرائيلي  الإ العدو  و�شعف  الفل�شطيني  ال�شعب  قوة 

اأبو  ال�شهيد  املرحوم  اأبدعها  التي  املدنية  باملقاومة 

وىل  الأ الفل�شطينية  النتفا�شة  انطلقت  عندما  جهاد 

املجردة من ال�شالح واملعتمدة على احلجارة واملقاومة 

املدنية، والتي اعتربها باأنها  الق�شة التي ق�شمت ظهر 

مبنظمة  العــرتاف  على  اإ�شرائيل  واأجــربت  البعري، 

التحرير الفل�شطينية والتفاو�س معها.

واأ�شاف خماطبا تلك املنظمات اإن اإ�شراركم على 

اإطالق فقيعات البارود التي ت�شمونها �شواريخ بدائية 

برياء منكم  �شرائيل بقتل الأ وغري فاعلة اإمنا ي�شمح لإ

متذرعة باأنها تعي�س حتت خطر هذه ال�شواريخ.

من  ا�شتعملتم  مهما  اأنــكــم  تركي  مـــري  الأ وقــال 

فــاإن  البندقية،  �ــشــوى  منه  لكم  يتوافر  ول  �ــشــالح، 

عن  كفوا  وتــاهلل  بــاهلل  ثم  فــاهلل  عليكم  يتفوق  العدو 

هذا الت�شرف امل�شر بال�شعب الفل�شطيني وا�شتعينوا 

ال�شعب  دماء  �شفك  واأوقفوا  بي،  الأ ب�شعبكم  ثم  باهلل 

ل  زائل  هالمي  اإعالمي  ملجد  ال�شعي  يف  الفل�شطيني 

ي�شمن ول يغني من جوع.

ال�شلطة  يف  النــدمــاج  اىل  املنظمات  تلك  ودعــا 

الوطنية، اإذ قال  �شعوا ايديكم يف يد ال�شلطة الوطنية 

عدالة  على  مبنية  واحــدة  قوة  �شبيل  يف  الفل�شطينية 

م�شريا  اإن�شانيتكم  وعمق  اأخالقكم  و�شمو  ق�شيتكم 

ال�شعب  اأغلبية  وكذلك  معكم  �شيكون  العامل  اأن  اىل 

الع�شكرية  ــة  الل همجية  �شد  �شتقف  �شرائيلي،  الإ

ترغمها على كف ظلمها وجربوتها. و�شوف   وبط�شها 

اإن  تركي  مــري  الأ قــال  العربي،  الــواقــع  �شعيد  وعلى 

�شدق التوجه الذي طرحه خادم احلرمني ال�شريفني 

القت�شادية  القمة  يف  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

يف الكويت ب�شرورة جتاوز اخلالفات وتوحيد ال�شف 

العربية  املنطقة  مــن  لأ املــهــددة  التحديات  ملواجهة 

وا�ــشــتــقــرارهــا، واأ�ــشــفــر عــن ذلــك املــوقــف عــن تبني 

الــدوحــة  قمة  يف  ال�شريفني  احلــرمــني  خـــادم  دعـــوة 

واعتمادها وثيقة توزعت على �شتة بنود. واأ�شار اىل اأن 

اخلالفات بني الدول اأمر طبيعي وكذلك ت�شوية هذه 

هذه  عن  ا�شتثناء  لي�شت  العربية  والــدول  اخلالفات، 

من  عقود  مدار  وعلى  �شف  لالأ قال   اأنه  اإل  القاعدة، 

تتمة خرب

حما�ضـــرة

ميـــــر الأ

 تركـــــي 

الفي�ضــل 
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ليات املنا�شبة حلل  العمل العربي امل�شرتك مل نوجد الآ

التي  الختالفات  حتول  منع  قــل  الأ على  او  خالفاتنا 

ت�شهدها العالقات العربية- العربية يف �شياق النظام 

خالفات  اىل  اأحيانا،  مربرة  وهي  العربي،  قليمي  الإ

كثرية. اأحيانا  وم�شاحنات غري مربرة يف   ومنازعات 

ليات او  مري تركي على اأن تطوير مثل هذه الآ واأكد الأ

املوؤ�ش�شات التي ت�شهم يف عالج مواطن الختالف يف 

العالقات  العربية وحت�شني هذه  العربية-  العالقات 

و�شاع العربية. مبنع تاأثرياتها ال�شلبية على جممل الأ

و�شدد على اأن امل�شاحلة العربية احلالية اإذا ما 

على  للتوافق  مدخال  تكون  قد  اجلميع،  نوايا  �شفت 

العربية  ــدار مــن خاللها الخــتــالفــات  ت اآلــيــة  اإيــجــاد 

ومدخال لتطوير مواقف موحدة حول ق�شايا اأ�شا�شية 

تواجهنا وهي خالفاتنا مع بع�شنا البع�س والتدخالت 

قليمية وق�شية ال�شالم يف املنطقة. جنبية والإ الأ

ليات املقرتحة ، حمكمة  واأ�شار اإىل اأنه من بني الآ

حال  لوفرنا  مــوجــودة  كانت  لو  التي  العربية  العدل 

لق�شايا كثرية، مثل ق�شية دار فور.

اخلالفات العربية 

العربية اأ�شابت 

املوقف العربي يف ال�شميم

مري تركي اإن اخلالفات العربية- العربية  وقال الأ

كافة  امل�شرتكة  الق�شايا  جتاه  العربي  املوقف  اأ�شابت 

ال�شرتاتيجي  النك�شاف  يف  واأ�شهمت  ال�شميم،  يف 

الذي تعي�شه املنطقة، واأوجدت فراغا �شمح لقوى دولية 

واإقليمية با�شتغالله لتحقيق ماآرب خا�شة زادت ال�شرخ 

يف عالقاتنا العربية- العربية، مما اأبعدنا عن ق�شايانا 

العربية اجلوهرية. وبني اأن تداعيات الغزوة المريكية 

الهمجي  اإ�ــشــرائــيــل  واحــتــالل  الــعــرق  �شد  الباط�شة 

را�شي �شورية ولبنانية وحرب اإ�شرائيل �شد  لفل�شطني ولأ

لبنان وال�شعب الفل�شطيني ب�شفة عامة، ويف غزة ب�شفة 

خ�شو�شا  اإقليمية  دول  قبل  من  وا�شتغاللها  خا�شة، 

قليمي العربي  اإيران، كانت انعكا�شا للخلل يف النظام الإ

وهذه  الحتالل  هذا  مقدمات  مع  التعامل  يف  وف�شله 

العربية  امل�شاحلة  اأن  على  واأكــد  ونتائجها  احلــروب 

ال�شرتاتيجي  الفراغ  هذا  مللء  و�شيلة  تكون  اأن  ينبغي 

يف هذه املنطقة، وهو فراغ ل ي�شد بقدرات دولة عربية 

واحدة، مهما كانت اأهميتها، اإمنا لكل دولة عربية دور 

يف ذلك معتربا اأن امل�شوؤوليات م�شرتكة.

لبد من ا�شتعادة 

العراق ملحيطه العربي

ا�ــشــتــعــادة  اإىل �ـــشـــرورة  ــركــي  ت مـــــري  ودعــــا الأ

التحديات،  كانت  مهما  العربي  حميطه  اإىل  العراق 

اأمــتــه  �شمن  الطبيعي  دوره  ممــار�ــشــة  ايل  لــيــعــود  

�شوؤونه  يف  التدخل  اأمــام  منيعا  �شدا  ويكون  العربية، 

الفل�شطينية،  الق�شية  �شعيد  وعلى  اأمــتــه  ــوؤون  و�ــش

وما  كــانــت  الفل�شطينية،  الق�شية  اأن  ـــري  م الأ قــال 

اتــفــقــوا واخــتــلــفــوا  الـــعـــرب، وقـــد  ــل  زالــــت ق�شية ك

ــهــا، ومـــا زالـــــوا يــتــفــقــون ويــخــتــلــفــون حــولــهــا.  حــول

وتابع  اإنهم يتفقون حول مركزيتها وعدالتها، ولكنهم 

�شلما وحربا، لفتا  و�شائل حلها  يختلفون حول  دائما 

مــل  الأ وكــان  متعرثة،  الــيــوم  ال�شالم  عملية  اأن  اإىل 

وتاريخية  �شيا�شية  بت�شوية  تتوج  بــاأن  عليها  معقودا 

تقوم  �شرائيليون  والإ الفل�شطينيون  عليها  يتفق  عادلة 

على اأ�شا�س وجود دولتني م�شتقلتني يف ار�س فل�شطني 

وحل لق�شية القد�س والالجئني.

الق�شية الفل�شطينية

 هي ق�شية كل العرب

الفل�شطيني  الفل�شطيني-  اخلــالف  اإىل  واأ�شار 

اخلالف  هــذا  اأن  اعترب  اإذ  الت�شوية،  خيارات  حــول 

يهدد م�شتقبل الق�شية الفل�شطينية برمتها.

العربية  ال�شالم  مبادرة  اأن  تركي  مــري  الأ وبــني 

الدول  عليه جميع  توافقت  الذي  دنــى  الأ احلد  ت�شكل 

لي�س  �شر�س  وعــدو  الفل�شطينية  وال�شلطة  العربية 

بحق  والعـــرتاف  ال�شالم  ا�شتحقاق  لدفع  م�شتعدا 

عاملي  وراأي  امل�شتقلة  دولته  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 

ر�شمي و�شعبي يتطور باأ�شطراد مدركا عدالة الق�شية 

الفل�شطينية و�شرورة اإيجاد حل عادل لها.

قادة  وغطر�شة  حماقة  ان  تركي  مــري  الأ واأعترب 

غزة،  حرب  واأخرها  الهمجية  بت�شرفاتهم  اإ�شرائيل 

التي  خــالقــي  الأ �شا�س  الأ اأن  للعامل  يثبتون  فتئوا  ما 

موجودا  يكن  مل  وجودها  به  وبــررت  اإ�شرائيل  تدعيه 

�شا�س. من الأ

واأكد على �شرورة ال�شتمرار يف خيار ال�شالم، اإذ 

قال  اإزاء هذا الو�شع لي�س اأمامنا يف املرحلة احلالية 

خيارا  قررناه  الــذي  ال�شالم  خيار  يف  ال�شتمرار  اإل 

والعامل  اإ�شرائيل  اإفهام  علينا  ولكن  لنا،  ا�شرتاتيجيا 

اأن  وقال  بد.  لالأ باقيا  لي�س  املطروح  اخليار  هذا  اأن 

�شرائيل  لإ مريكية  الأ املتحدة  الوليات  دعم  ا�شتمرار 

وعدم ال�شغط عليها لدفع ا�شتحقاق ال�شالم العادلة 

و�شيدفعها  املنطقة،  يف  ال�شالم  يحقق  لن  وال�شامل 

باجتاه التطرف وعدم ال�شتقرار، مما يوؤدي اإىل تغري 

كل الظروف التي تقبل ال�شالم.

واأ�شار اإىل اأنه ميكن للم�شاحلة العربية وامل�شاحلة 

يهدف  اأي جهد  �شببا يف جناح  تكون  اأن  الفل�شطينية 

بالدفع يف اجتاه القبول الدويل لهذه املبادرة.

لبد من ال�شتمرار

 يف خيار ال�شالم

ودعا الفل�شطينيني والعرب اإىل اللتزام مببادىء 

مبادرة ال�شالم العربية، وان تكون هي املرجعية حتى 

�شرائيليني، وان نتجنب  الثنائية مع الإ يف املفاو�شات 

ال�شالم  عملية  وحــول  حولها  بيننا  فيما  املــزايــدات 

برمتها.

اإ�شرائيل  مع  الفل�شطينية  املفاو�شات  اأن  واعترب 

مل توؤت ثمارها اأو نتائجها املنطقية منذ اتفاقية او�شلو 

لال�شرتاتيجيات  الفل�شطينية  ال�شلطة  خ�شوع  ب�شبب 

�شياء من م�شامينها احلقيقية  �شرائيلية التي تفرغ الأ الإ

بالرتكيز على اجلزئيات وجزئياتها،  ومن ثم اأن كنتم 

�شتاأخذون دولة، فدولة �شقطا ل م�شتقبل لها ولن يقبلها 

ال�شعب الفل�شطيني املنا�شل.وقال اإن متطلبات ال�شالم 

وا�شحة و�شروط قيام دولة قابلة للحياة وا�شحة.

مري تركي  على اأ�شئلة  ويف نهاية املحا�شرة اأجاب الأ

احل�شور من �شيا�شيني واأكادمييني واأع�شاء هيئة تدري�س 

وباحثني، تركزت على هل هنالك بديل للمبادرة العربية 

�شرائيلية، اإذ اأكد  ال�شالم يف ظل التعنت والغطر�شة الإ

و�شاع  الأ ظل  يف  العربية  للمبادرة  بديل  ل  اأنه  مــري  الأ

ع�شكري  لدينا خيار  لي�س  وانه  املطروحة،  واخليارات 

بعني  ياأخذ  ان  يجب  خيار  اأي  اأن  موؤكدا  عليه،  نعتمد 

العتبار ما له من ح�شنات وما عليه من تبعات و�شيئات. 

ال�شيا�شي هنالك جمــالت مل  ال�شعيد  انه على  وقــال 

ت�شتغل ا�شتغالل كافيا لدعم املبادرة العربية، اإل اأنه اأ�شاد 

بدور جاللة امللك عبداهلل الثاين الذي حر�س يف جميع 

 زياراته ومباحثاته التاأكيد على مبادرة ال�شالم العربية.

وقال ايًا كان اخليار العربي اإذا مل يتفق اجلميع على 

الفعل،  ردة  ومعايري  ومقايي�س  واحــتــمــالت  اخلــيــار 

�شيف�شل. 
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 5٠ ر�شدت  التي  مريكية  الأ دارة  الإ اهتمام  اإىل   

اأن  املتجددة مبينًا  الطاقة  مليار دولر لال�شتثمار يف 

متخ�ش�س  علمي  مركز  قامة  لإ خطة  لديها  الــوزارة 

املنطقة  دول  خلدمة  و�شط  الأ ال�شرق  يف  الطاقة  يف 

بالبحوث والدرا�شات املتقدمة.

 بدوره اأكد مدير مركز الطاقة يف اجلامعة رئي�س 

اأحمد ال�شالمية  اللجنة التح�شريية للموؤمتر الدكتور 

اأهمية عقد املوؤمتر يف اجلامعة لال�شتفادة من جتربة 

الدول امل�شاركة يف ميادين كفاءة الطاقة املتجددة.

الطاقة  اأبــرزهــا  مبيزات  يتمتع  ردن  الأ اإن   وقال 

ال�شم�شية حيث اأ�شارت الدرا�شات اأن كمية اأ�شعة ال�شم�س 

ال�شاقطة على مرت مربع تعادل برميل نفط �شنويًا لفتًا 

اإىل �شرورة ال�شتفادة من هذه الطاقة الهامة خا�شة واأن 

ردين ي�شهد )3٠٠( يوم م�شم�س يف ال�شنة. املناخ الأ

من   %96 حوايل  ي�شتورد  ردن  الأ اأن   واأ�شاف 

ميزان  على  عبئًا  ي�شكل  مما  النفطية  احتياجات 

حوايل  النفط  اإ�شترياد  تكاليف  تبلغ  اإذ  املدفوعات 

القومي. الناجت  ٢٠% من 

ورقة   85 يام  اأ ثالثة  مدار  على  املوؤمتر   وبحث 

العتماد  �شرورة  ال�شوء  ت�شلط  متخ�ش�شة  عمل 

على  باملحافظة  متيز  التي  املتجددة  الطاقة  على 

احلـــراري.  حــتــبــا�ــس  الإ ظــاهــرة  مــن  واحلــد  البيئة 

ومتخ�ش�شون  خــرباء  املــوؤمتــر  عــمــال  اأ يف  و�ــشــارك 

واآ�شيوية  ــة  ــي وروب واأ عربية  دول  مــن  كــادميــيــون  واأ

مريكية. الأ املتحدة  الوليات  اإىل  اإ�شافة 

خرب تتمة 

ردنية الأ للطاقة يف  موؤمتر عاملي 

اجلديدة  ق�شام  الأ يف  الطلبة  با�شتقبال   ٢٠1٠/٢٠٠9 القادم  الدرا�شي  العام  مطلع  اجلامعة  تبداأ 

الدولية. الدرا�شات  لكلية  التابعة 

الدولية  العالقات  هــي  الكلية  يف  ق�شام  اأ ثالثة  ا�شتحداث  على  الــعــايل  التعليم  جمل�س  ــق  وواف

املاج�شتري.  درجة  متنح  ن  اأ املقرر  من  حيث  قليمية  الإ والدرا�شات  الدولية  والتنمية  والدبلوما�شية 

ق�شم  خطة  ن  اأ مبينًا  اجلــديــدة  ق�شام  الأ خطط  نقر�س  اهلل  عبد  الدكتور  الكلية  عميد  وعر�س 

ن  اأ حني  يف  الدبلوما�شية  الدرا�شات  وبرنامج  النزاعات  ف�س  برامج  تت�شمن  الدبلوما�شية  العالقات 

والدرا�شات  ن�شانية  الإ والتنمية  ن�شان  الإ حقوق  يف  ماج�شتري  برنامج  يت�شمن  الدولية  التنمية  ق�شم 

مريكية. الأ الدولية  الدرا�شات  برنامج  قليمية  الإ الدرا�شات  ق�شم  عمل  ين�شب  حيث  يف  الربملانية 

الدرا�شات  برنامج  هي  درا�شية  برامج  ا�شتحداث  لحقة  مرحلة  يف  �شيتم  نه  اأ نقر�س  الدكتور  كد   واأ

فرواآ�شيوية وبرنامج خا�س يعنى بالنظام العربي ودول اجلوار اجلغرايف  وروبية وبرنامج درا�شات الأ الأ

بال�شت�شراق.  تتعلق  واأخرى 

املوؤهل  التدري�شي  الكادر  لتوفر  الطلبة  ل�شتقبال  الكلية  جاهزية  على  نقر�س  الدكتور  و�شدد 

الربامج.   هذه  جناح  لإ

وال�شويد  ايطاليا  يف  متقدمة  عاملية  جامعات  مع  وبحثية  علمية  عالقات  الكلية  لدى  ن  اإىل اأ �شار  واأ

الربامج. هذه  تنفيذ  على  للتعاون  مريكية  الأ املتحدة  والوليات  ملانيا  واأ

التابع  الزراعي  والتعليم  ر�شاد  والإ والتدريب  البحوث  معهد  يف  عقدت 

غوار الو�شطى الور�شة التدريبية للمن�شقني واملعلمني واملعلمات  للجامعة يف الأ

بها  والرفق  احليوانات  جمعية  تنظمها  التي  املدر�شية  ندية  الأ على  امل�شرفني 

الفخري  الرئي�س  نايف  بن  عا�شم  مري  الأ �شمو  بح�شور  ردن  الأ يف  �شابانا   /

للجمعية.

احليوانات  لرتبية  �شا�شية  الأ املفاهيم  تو�شيح  اإىل  الور�شة  وهــدفــت 

التي  للحيوانات  خا�شة  ولــيــة  الأ �شعافات  الإ تقدمي  وكيفية  بها  عــتــنــاء  والإ

ت�شتخدم يف املناطق الريفية.

الور�شة  ن  اأ اإىل  م�شطفى  غازي  الدكتور  للجمعية  العام  املدير  �شار  واأ

و  الدرا�شية  باملناهج  تتعلق  التي  الهامة  اجلوانب  على  ال�شوء  �شلطت 

الرعاية  وتــقــدمي  لرتبيتها  املنا�شبة  البيئة  وتــوفــري  احلــيــوانــات  حماية 

لها. الالزمة 

بها  يقوم  التي  اجلهود  كفاوين  عمر  الدكتور  املعهد  عميد  ا�شتعر�س  بــدوره 

للنهو�س  الو�شطى  غــوار  الأ يف  وال�شعبية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  للتن�شيق  املعهد 

بالقطاع الزراعي الذي يعد اأحد اأعمدة القت�شاد الوطني.

واأكد اأن عقد هذه الور�شة يف رحاب املعهد يندرج �شمن اهتماماته مبينا اأن 

ن�شان  موا�شيع الور�شة ت�شري اإىل اإبراز اأهمية احليوانات والرفق بها وعالقتها بالإ

امل�شتدامة. والتنمية 

حماية  يف  اهتمامات  ولديها   19٢3 عام  لندن  يف  �شابانا  جمعية  وتاأ�ش�شت 

احليوانات التي ميتلكها الفقراء ولها عيادات بيطرية يف املغرب ولبنان واجلزائر 

اجلمعية  وتكر�س  الها�شمية  ردنية  الأ اململكة  اإىل  اإ�شافة  ومايل  و�شوريا  وتون�س 

جهودها لرعاية احليوانات بجميع اأنواعها املنزلية والربية وحيوانات املزرعة.

واأع�شاء  امل�شوؤولني  من  وعدد  املنطقة  نواب  من  عدد  الور�شة  افتتاح  ح�شر 

هيئة التدري�س وجمع من الدعويني.

املعهـــد الزراعـــي ور�ضــة عمل لرعــاية احليوانات احت�ضنها 

ثالثة

 اأق�ضام 

جديدة

يف كلية

 الدرا�سات 

الدولية
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مدينة  يف  خمتار  باجي  جامعة  ا�شت�شافت 

ــتــقــى اخلــامــ�ــس عــ�ــشــر  ــة اجلـــزائـــريـــة املــل ــاب عــن

ــات  ــع تـــدريـــب طــــالب اجلــام لـــتـــبـــادل عـــرو�ـــس 

لتدريب  العربي  املجل�س  نظمه  الــذي  العربية 

الــعــربــيــة ومــقــره اجلــامــعــة  ــات  طـــالب اجلــامــع

ردنية.  لأ ا

حممد  عنابة  مدينة  وايل  امللتقى  وافتتح 

ــاء اجلــامــعــات  �ــش الــغــازي بــحــ�ــشــور عــدد مــن روؤ

عربية.  جامعة   6٢ عن  وممثلني  العربية 

عـــديل  ـــور  ـــت ـــدك ال املــجــلــ�ــس  مـــديـــر   وقال 

العربية  اخلــربات  بحث  امللتقى  اإن   البلبي�شي 

اجلــامــعــات  لطلبة  الــعــلــمــي  الــتــدريــب  جمــال  يف 

خالل  من  والتطبيقي  كادميي  الأ القطاعني  يف 

ت�شرين  جامعة  رئي�س  نائب  قدمها  عمل  ورقة 

العلي.  اإبراهيم  الدكتور  ال�شورية 

�شرورة  على  كدوا  اأ امل�شاركني  ن  اأ �شاف   واأ

للطلبة  املــنــا�ــشــب  الــدعــم  �ــشــكــال  اأ كــافــة  تــقــدمي 

لــلــظــروف  مــراعــاة  والــعــراقــيــني  الفل�شطينيني 

ــجــي مــعــاهــد  ــــادي ابــــن �ــشــيــنــا خلــري ــظــم ن ن

بالتعاون  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتــاد  وجامعات 

�شهر  من  ول  الأ يف  عمان  يف  الرو�شية  ال�شفارة  مع 

نيكولي  الرو�شي  للكاتب  ا�شتذكارية  ندوة  ني�شان  

ميالده. على  عام   ٢٠٠ مرور  مبنا�شبة  غوغول 

مكتبة  يف  قيمت  اأ التي  الندوة  برنامج  وت�شمن 

الدكتور  تناول  حيث  عمل  وراق  اأ تقدمي  اجلامعة  

والدكتور  امليتة  النفو�س  روايـــة  غ�شيب  ه�شام 

ن�شال  ــو  ب اأ ونــزيــه  غــوغــول  معطف  جمعة  ح�شني 

لدى  الدراما  علي  وعــواد  غوغول  لدى  ال�شخرية 

الفني  التطور  الق�شو�س  �شلطان  والدكتور  غوغول 

القلبية. زماته  واأ غوغول  لدى 

غوغول  ن  اأ اإىل  الندوة  يف  امل�شاركون  �شار  واأ

185٢ يعد من   -18٠9 الذي عا�س يف فرتة ما بني 

الذين  وروبية  والأ الرو�شية  الرواية  كتاب  �شهر  اأ

مدر�شة  �ش�س  اأ حيث  �شاخر  كوميدي  �شلوب  باأ كتبوا 

الواقعية«. “مبدر�شة  تعرف  رو�شيا  يف  دبية  اأ

ــو  ب ــورة هــنــد اأ ــدكــت وقــالــت مــديــرة املــكــتــبــة ال

غوغل  بالكاتب  بالحتفاء  مهتم  العامل  اإن  ال�شعر 

�ش�شاته  وموؤ وجامعاته  ومنابره  العامل  م�شارح  ن  واأ

ملولده. الثانية  املئوية  الذكرى  اأحيت  الثقافية 

وهذا  اإبداعية،  ظاهرة  غوغل  ن  اأ �شافت  واأ

ومل  رو�شيًا  ديبًا  اأ كان  فلو  به  العامل  احتفاء  �شبب 

ملا  بطر�شبورغ  و  اأ وكرانيا  اأ حدود  اإبداعه  يتجاوز 

ل�شتذكاره. اليوم  العامل  تناوب 

ح�شرها  التي  الــنــدوة  هام�س  على  وعــقــدت 

التدري�س  هيئة  واأع�شاء  والنقاد  الكتاب  من  عدد 

املــيــزان  يف  “غــوغــول  بــعــنــوان  م�شتديرة  مــائــدة 

جمموعة  عر�س  اإىل  اإ�شافة  النقدي”  بداعي  الإ

غوغول. لفات  موؤ من 

ردنية« ندوة اأدبية مبنا�ضبة  مرور 200 عام  على ميالد »غوغول« يف » الأ

ملتقى لتبادل عرو�ض طلبة اجلامعات العربية يف اجلزائر
احلايل.   الوقت  يف  يواجهونها  التي 

للجامعة  تقديرهم  عن  امل�شاركون  عرب   واأ

وتقدمي  املجل�س  مقر  ا�شت�شافة  على  ردنــيــة  الأ

هدافه.  واأ عماله  اأ جناح  لإ املنا�شب  الدعم 

عن  ممــثــلــون  املــلــتــقــى  ــال  عــم اأ يف   و�شارك 

وال�شعودية  وُعــمــان  اجلــزائــر  مــن  كــل  جامعات 

وفل�شطني  وليبيا  والــعــراق  و�شوريا  والــ�ــشــودان 

جامعات  اإىل  اإ�ــشــافــة  والــيــمــن  ومــ�ــشــر  ولــبــنــان 

الها�شمية. ردنية  الأ اململكة 

بيننا حيا  مايزال  غوغول  دب  اأ



ن�شــــرة اجلـامـــعـة�

تعــــــــــاز

الدكتور  �شقيق  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل  ٭ 

كلية  يف  امل�شاعد  �شتاذ  الأ ال�شكر  عــواد  حممد 

ال�شريعة .

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الدكتور �شادق 

الهند�شة  كلية  يف  �ــشــتــاذ  الأ الــ�ــشــراوي  حامد 

والتكنولوجيا .

٭ انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل والد املهند�س وليد 

مركز  يف  املــوظــف  مــقــدادي  اإ�شماعيل  حممد 

احلا�شوب .

املهند�س  والــدة  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقلت  ٭ 

الهند�شة  كلية  يف  املــوظــف  �ــشــرحــان  يــو�ــشــف 

والتكنولوجيا.

نــ�ــشــة  الآ والـــد  تــعــاىل  اهلل  رحــمــة  اإىل  انــتــقــل  ٭ 

الهند�شة  كلية  يف  املــوظــفــة  الــعــوايــ�ــشــة  نـــوف 

والتكنولوجيا.

ردنيــــــة ن�رشه اإعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم  والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأ

عالم و العالقات العامة رئي�س التحرير : كمال فريج مدير الإ
حممد حممود 

الطـــــــــــــــــــــــرزي

الت�شميـــم والخــــراج الفـــــــنيالأردن ـ عمــــان

ردنيـــة مطبعــــة اجلامعــــة الأ

الت�شـويـرالفوتــوغـــرايف:

إيــــاد  زاهــــــــــــر  ا

ال�سعيـــــــــــــــــــــــد

تلفون: 5355000 - فاك�س: 5300426

Email : pcrd@ju.edu.jo

�أخبـــــار   ق�صيــــرة

ن�ضانية والجتماعية عدد جديد من جملة درا�ضات العلوم الإ
�شدر عن اجلامعة العدد ال�شاد�س والثالثون من 

�شتاذ  جملة درا�شات املحكمة التي يراأ�س حتريرها الأ

الدكتور مفيد عزام عميد البحث العلمي.و هي جملة 

دورية ت�شدر عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.

اأقــ�ــشــام منها ق�شم  اأربــعــة   وقــد جــاء الــعــدد يف 

ن�شانية والجتماعية الذي احتوى عددا من  العلوم الإ

الدرا�شات باللغتني العربية والإجنليزية منها ما دار 

حممود  زيــاد  الباحثني  دب،كــدرا�ــشــة  والأ اللغة  حــول 

�شبانية-ن�شاأتها  قوقزة واأحمد ح�شني العفيف:اللغة الإ

واأهميتها-.

ودرا�شة الباحث اإح�شان الديك:البئر بوابة العامل 

ال�شفلي.

التقابلية: الباحثة وجدان حممد كنايل  ودرا�شة 

التعريف والتنكري يف اللغتني العربية واملالوية:درا�شة 

تقابلية.

الباحث خلف خازر  درا�شة  العرو�س جاءت  ويف 

اخلري�شة:جمالية العتماد يف الزحاف العرو�شي.

عتوم  حممود  مهى  الباحثتني  درا�ــشــة  وجـــاءت 

�شلوبية يف الرثاء بعنوان: وتهاين عبد الفتاح �شاكر الأ

الرثاء يف �شعر نزار قباين:درا�شة اأ�شلوبية.

والعالقات  ال�شيا�شة  يف  هو  ما  الدرا�شات  ومن 

املقداد:واقع  اأحمد  حممد  الباحث  كدرا�شة  الدولية 

فريقية يف ظل �شيا�شات التناف�س  العالقات العربية الإ

الدويل ٢٠٠6-1991.

مثل  التاريخ  يف  الدرا�شات  بع�س  جــاءت  كذلك 

بعنوان:�شجالت  ال�شعر  اأبـــو  هند  للباحثة  درا�ــشــة 

مدر�شة �شما)1918-1946( م�شدرا تاريخيا.

الــكــرمي عــبــد حتاملة: الــبــاحــث عــبــد  ودرا�ـــشـــة 

ال�شرق  منطقة  يف  ال�شيا�شية  الكرامية  ن�شاطات 

الهجريني/ والرابع  الثالث  القرنني  �شالمي خالل  الإ

التا�شع والعا�شر امليالديني.

ال�شرعة: فــاعــور  اإبــراهــيــم  الــبــاحــث  ودرا�ـــشـــة 

ردن  مريكية اإىل نهر الأ لن�س والبعثة ال�شتك�شافية الأ

والبحر امليت عام)1848/1847.( 

منعم  علي  ــة  ــش درا� كــانــت  عــــالم  الإ ويف جمــال 

الكاريكاتري  يف  العراق  جتاه  اأمريكا  الق�شاة:�شيا�شة 

ردين)درا�شة حتليلية(. الأ

للباحث  �شكانية  ــة  درا�ــش هــنــاك  اأن  يــ�ــشــاف 

داب يف اجلامعة يف التا�شع والع�شرين من اآذار  ندوة مبنا�شبة مرور  نظمت اللجنة الثقافية يف كلية الآ

اأربعني يومًا على وفاة عميد الرواية العربية الطيب �شالح برعاية عميد الكلية الدكتور �شالمة نعيمات.

و�شارك يف الندوة التي اأدارها الدكتور �شمري قطامي كل من الدكتور حممد �شاهني والدكتور اإبراهيم 

طر�س. اإبراهيم خليل والروائية ليلى الأ ال�شعافني والدكتور 

اإىل  الهجرة  “مو�شم  وخا�شة  �شالح  الطيب  وموؤلفات  روائع  على  ال�شوء  الندوة  يف  امل�شاركون   و�شلط 

و�شفت  الزين” التي  »عر�س  رواية  اإىل  اإ�شافة  العامل  يف  رواية  مائة  اأف�شل  من  واحدة  تعد  ال�شمال” التي 

�شا�شية يف ر�شوخ قدمه و�شهرته. نها كانت اللبنة الأ باأ

وعالقة  وال�شتعمار  وال�شيا�شية  عامة  ب�شورة  �شالح  الطيب  كتابة  اإىل  الندوة  يف  امل�شاركون   وتطرق 

وروبية وهموم النا�س يف املجتمع العربي. العرب بالغرب والختالف بني احل�شارتني العربية والأ

�شهرة  يحقق  اأن  ا�شتطاع  بارزًا  علمًا  �شالح  الطيب  برحيل  فقدت  العربية  الرواية  اأن  امل�شاركون   واأكد 

عاملية حني ترجمت اأعماله اإىل اأكرث من ثالثني لغة.

ردنيني وجمهور كبري من طلبة اجلامعة. دباء الأ  ح�شر الندوة عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س و الكتاب والأ

بيانات  بعنوان:تقييم  املــ�ــشــاروة  �شليم  عي�شى 

لعام  ردن  الأ يف  وامل�شاكن  لل�شكان  العام  التعداد 

�شكانية  اإ�شقاطات  وبناء  ومتهيدها  وتعديلها   ٢٠٠4

.٢٠٢5 عليها حتى عام 

العلوم  يف  درا�ــشــات  الباحثني   مــن  عــدد  وقدم  

ن�شانية والجتماعية باللغة الإجنليزية. الإ

نـــــــدوة

حـــــــول

 الـــروائي 

الطيــــــب

 �ضالــــــح 


