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�جل���ام���ع���ة - ب�����د�أ ع�������رة ط����اب �أردن���ي���ن 

وفل�سطينيني يقيمون يف دول اأمريكا الالتينية تعلم 

اللغة العربية يف املعهد الدويل لتعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها يف اجلامعة.

قدموا  ال��ذي��ن  الطلبة  اجلامعة  وت�ست�سيف 

»منحة  �سمن  وال��رازي��ل  وت�سيلي  كولومبيا  من 

فل�سطني  موؤ�س�سة  تقدمها  التي  دروي�ش«  حممود 

الدولية ملدة عام .

وبحث رئي�ش اجلامعة الدكتور خالد الكركي 

التنفيذي  الرئي�ش  اخلمي�ش  مكتبه  يف  لقائه  خالل 

اأو�ساع  الرحمن  عبد  اأ�سعد  الدكتور  للموؤ�س�سة 

الطلبة الدرا�سية واملعي�سية يف اجلامعة.

للطلبة  العربية  اللغة  تعليم  اأه��م��ي��ة  وتكمن 

خاللها  من  واطالعهم  لديهم  االم��ة  هوية  لتعزيز 

ا�سهمت  التي  العربية واال�سالمية  على احل�سارة 

امل�ستوى  على  االن�سانية  واملعرفة  العلوم  تقدم  يف 

العاملي.

التتمة ... �ص 5

التتمة ... �ص 6

جـال يف حـرم اجلامعـة والتقـى جمموعـات مـن طلبتهـا

امل�ضتقبــل« رئي�س الوزراء يحــاور »ق�ضــاة 

امللـــك بعيـد ميـالد جاللــة  احتفـــاًء 
احتاد الطلبة يقيم فعاليات اإبداعية

اجلامة - احتفاَءًَ بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل 

الثاين افتتح رئي�ش اجلامعة الدكتور خالد الكركي 

»البازار اخلريي« الذي اأقامه احتاد طلبة اجلامعة.

على  ا�ستمل  الذي  البازار  ريع  ر�سد   ومت 

وماأكوالت  واإن�سانية  علمية  لكتب  وعناوين  موؤلفات 

�سعبية لدعم ن�ساطات اإن�سانية وخريية.

فان  ال�سعود  معتز  االحتاد  لرئي�ش  ووفقا 

جاللة  ميالد  بعيد  لالحتفاء  برناجما  اعد  االحتاد 

امللك يت�سمن اإقامة يوم طبي جماين بالتعاون مع 

والتدريب  البحوث  معهد  يف   اجلامعة  م�ست�سفى 

غوار الو�سطى اإىل جانب  ر�ساد الزراعي يف االأ واالإ

دور  من  لعدد  تطوعية  ميدانية  زيارات  تنظيم 

يتام يف اململكة. امل�سننني واالأ

وت�سمنت فعاليات البازار ا�ست�سافة جمموعة 

النه�سة  جلمعية  املنت�سبني  يتام  االأ طفال  االأ من 

حيث وزع الدكتور الكركي عليهم الهدايا املقدمة 

من االحتاد.

احلرم  داخل  للطلبة  جولة  االحتاد  ونظم 

اجلامعة  معامل  على  خاللها  اطلعوا  اجلامعي 

احل�سارية.

الرفاعي  �سمري  الوزراء  رئي�ش  اكد   - اجلامعة 

ان الق�ساء العادل متطلب ا�سا�سي و�سمانة حقيقية 

لنجاح جميع برامج اال�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي 

واالجتماعي، وان اهتمام جاللة امللك عبداهلل الثاين 

دوره  من  يعزز  ودعمه  وتطويره  بالق�ساء  امل�ستمر 

اال�سا�سي يف حماية احلريات واال�ستثمار.

احلكومة  التزام  الوزراء  رئي�ش  وجدد 

ق�ساة  برنامج  بدعم  ال�سامية  امللكية  بالتوجيهات 

لروؤى جاللته يف رفد  ياتي جت�سيدا  الذي  امل�ستقبل 

على  والقادرة  املوؤهلة  بالكوادر  الق�سائي  اجلهاز 

اداء ر�سالة الق�ساء وحتقيق العدالة لكل املواطنني.

لقائه  خالل  هذا  الوزراء  رئي�ش  حديث  جاء 

رئي�ش  بح�سور  امل�ستقبل  ق�ساة  برنامج  طلبة 

على  االأ الق�سائي  املجل�ش  رئي�ش  التمييز  حمكمة 

ورئي�ش  عودة  امين  العدل  ووزير  الوزين  راتب 

اجلامعة الدكتور خالد الكركي.

ا�ستعداد  الوزراء  رئي�ش  فيه  اكد  الذي  الوقت  ويف 

هذا  اهداف  حتقيق  �سانه  من  ما  كل  تقدمي  احلكومة 

بالطاقات  الق�سائي  اجلهاز  رفد  يف  لي�ستمر  الرنامج 

املوؤهلة التي �ستحمل امل�سوؤولية على اكمل وجه دعا طلبة 

الرنامج للح�سول على املعرفة بارقى م�ستوياتها واعداد 

انف�سهم االعداد الكامل لالنخراط يف العمل الق�سائي .

رئي�ص الوزراء يلتقي برنامج »ق�ساة امل�ستقبل«


