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 األردنیة" ونظیرتھا دوزجة التركیة تبرمان مذكرة تفاھم"

 

أبرمت الجامعة األردنیة مع  - ھبة الكاید 

نظیرتھا دوزجة التركیة مذكرة تفاھم تھدف إلى 

جانبین في فتح آفاق التعاون األكادیمي بین ال

  . المجاالت ذات االھتمام المشترك

ونّصت بنود المذكرة التي وقعھا عن الجامعة 

رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن دوزجة رئیستھا نیجار شاكار على إمكانیة تبادل الخبرات 

 والمعلومات وأعضاء ھیئة التدریس بین الجامعتین ضمن األنظمة والتعلیمات المنصوص علیھا في

  .كلتیھما

ّعت بحضور والي مدینة دوزجة الدكتور ذو الكفل داغلي ونائب رئیس  وجاءت المذكرة التي ُوق

جامعتھا المھندس أور جونوش ترافقھم السیدة سوزان القاسم من المدینة إلى جانب مدیرة وحدة 

میة في مجال الشؤون الدولیة في الجامعة األردنیة الدكتورة ھدیل یاسین، بغیة بناء عالقات أكادی

البحوث المشتركة، والعمل على تنظیم المحاضرات والندوات والمؤتمرات بین الجانبین في عدد من 

االھتمامات لدى الطرفین، إلى جانب مد جسور التعاون في مجال استقطاب الطلبة األردنیین للدراسة 

  .في تركیا وإرسال زمالئھم األتراك للدراسة في األردن

 امعةأخبار الج

  أخبار األردنیة
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أكد الجانبان حرصھما على بناء قواعد التعاون المشترك وبذل أقصى الجھود  وعقب حفل التوقیع

إلتاحة الفرص ضمن رؤیتیھما ورسالتیھما لتبادل الخبرات والمعلومات بما في ذلك من مصلحة 

  .الطرفین ومصلحة التعلیم العالي في البلدین الصدیقین

مشتركة مع "دوزجة"، منوھا بأنھا تستقبل وعبر القضاة عن استعداد الجامعة إلنشاء برامج أكادیمیة 

سنویا العدید من الطلبة األتراك الراغبین بـإتمام دراستھم وتعلم اللغة العربیة فیھا، مرحبا بمزید من 

  .فرص التعاون معھم على اختالف المجاالت والتخصصات

ً بدورھا أشادت شاكار بالسمعة العلمیة المرموقة التي تحظى بھا "األردنیة"، وقدّ  ً موجزا مت شرحا

كلیة، ثالثة منھا علیا وتسعة مھنیة، باإلضافة إلى ثالثة  12عن نشأة جامعتھا الحكومیة التي تضم 

ضمن الجامعات التركیة،  69معاھد وثالثة عشر مركزا للدراسات واألبحاث، مضیفة أن تصنیفھا 

ان القبول في الجامعات وتقوم بتوفیر القبوالت الجامعیة في مختلف التخصصات دون اعتماد امتح

  التركیة (الیوس) كشرط للدخول إلى الجامعة.
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 (تعاون في مجال البحوث التطبیقیة الموجھة للقطاع الدوائي بین (األردنیة) و( سنا فارما

 

وقعت الجامعة األردنیة  -فادیة العتیبي

ممثلة بكلیة الصیدلة وشركة سنا فارما 

المتخصصة في مجال التحلیل 

ي ونقل التكنولوجیا، اتفاقیة الصیدالن

تعاون في مجال البحوث العلمیة ذات 

االھتمام المشترك تصب في خدمة 

  . القطاع الصحي والصناعات الدوائیة

ونصت االتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة  وعن الشركة مدیرھا 

ال إجراء البحوث والدراسات التطبیقیة بشكل عام، العام الدكتور سامر النجار على التعاون في مج

وخصوصا تلك الموجھة لخدمة القطاع الصحي والصناعات الدوائیة وصناعات مواد التجمیل 

  .والتكنولوجیا الحیویة وغیرھا بھدف تطویر جودة منتجاتھا وتنافسیتھا

بلة البصول، على تقدیم وتضمنت بنود االتفاقیة التي وقعت بحضور عمیدة كلیة الصیدلة الدكتورة ع

الكلیة كافة التسھیالت الالزمة الستخدام المختبرات والتجھیزات المتوفرة لدیھا للشركة من أجل عمل 

الدراسات والتحالیل المخبریة المتفق علیھا، وإشراك الباحثین من الطرفین في المشاریع والبرامج 

  .المختلفة كلما كان ذلك ممكنا

یع ، أكد أھمیة مثل ھذا النوع من االتفاقیات التي تشجع على البحث العلمي القضاة وقبیل حفل التوق

الذي یتطرق لمشكالت وتحدیات تعترض طریق التنمیة الشاملة تسھم في حلھا، مشیرا إلى أن ھذه 

  5/السبیل ص:2/بترا/الرأي الكتروني/صدى الشعب ص:أخبار األردنیة
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االتفاقیة ستفتح اآلفاق أمام القطاع الصحي ممثال بقطاع الصناعات الدوائیة لطرح كل ما ھو جدید في 

  .اء یواكب العصر وتسارعھعلم الدو

في حین قالت البصول إن االتفاقیة من شأنھا إفساح المجال للباحثین في الكلیة من أساتذة وطلبة، 

الكتساب المعرفة والخبرة الجدیدة من خالل اندماجھم مع نظرائھم في الشركة والتعاون في البحث 

  .یؤدي إلى تطویر منتجاتھاوالتقصي عن كل ما ھو جدید في قطاع الصناعات الدوائیة ما 

بدوره، أوضح النجار أن (سنا) تسعى على الدوام وضمن رسالتھا إلى تقدیم خدمات فنیة وأبحاث 

تطبیقیة جدیدة تخدم القطاع الصیدالني، بما ینعكس على قدرتھ التنافسیة والتشغیلیة لألیدي العاملة 

وفره من بیئة تحفز على البحث العلمي الفنیة والمدربة، ولھذا جاء توقیع ھذه االتفاقیة لما ست

التطبیقي، ناھیك عن دورھا في تعزیز التعاون بین الباحثین من قبل الطرفین، ما یسھم في انتاج 

أدویة حدیثة في مجاالت جدیدة تصب في توسیع قاعدة المنتجات الدوائیة في األردن وتعزز تنافسیتھا 

  بین الدواء لجودتھا وفاعلیتھا.
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  ابات نادي الجامعة األردنیةنتائج انتخ

محمد المبیضین ـــ أعلن مقرر 

اللجنة العلیا النتخابات نادي 

الجامعة األردنیة الدكتور 

أشرف العدوان فوز حمزة 

الفاعوري برئاسة الھیئة 

اإلداریة للنادي للدورة القادمة 

التي تستمر لمدة عامین مقبلین، 

  . صوتا 1615بحصولھ على 

بحسب العدوان عن فوز أعضاء الھیئة االداریة وھم: أشرف عالوي وحصل  وأسفرت االنتخابات

صوتا،  943صوتا، رلى الھواري وحصلت على  1142صوتا، عبد المجید الزبیدي ب 1215على 

صوت، محمد عربیات  902صوتا، مجدي الحدیدي وحصل على  927سناء الرحاحلة وحصلت 

صوتا، اسامة ربیحات وحصل على  839ى صوتا، ابراھیم عبیدات وحصل عل 879وحصل على 

  .صوتا 828

وعلى صعید ذي صلة، جال رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة في مراكز االنتخاب التي 

ً كبیرة من المرشحین والناخبین  توزعت في مجمعي القاعات اإلنسانیة والطبیة وخالل لقائھ أعدادا

قضاة بالروح العالیة والتنافس واإلحساس بالمسؤولیة واللجان المشرفة على االنتخابات، أشاد ال

  . الوطنیة التي تحلى بھا أعضاء األسرة الجامعیة خالل مراحل االنتخابات

ً في ممارسة الدیمقراطیة بابھى  ً متقدما ً حضاریا وقال إن الجامعة األردنیة تقدم للوطن أنموذجا

ً إلى عزم الجامعة إجراء انتخابات اتحاد    . طلبتھا خالل الفصل الدراسي المقبلصورھا الفتا

  7أخبار األردنیة/بترا/الرأي ص:
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وأعرب القضاة عن أملھ وثقتھ في أن تؤسس الھیئة اإلداریة المنتخبة للنادي لمرحلة جدیدة في تقدیم 

الخدمات إلى جانب تطویر األنشطة والفعالیات التي تعكس مكانة الجامعة في محیطھا الخارجي،  

ً استمرار إدارة الجامعة بدعم مسیرة الن ادي لالرتقاء بمستوى االھداف والغایات التي أنشىء  مؤكدا

  . من أجلھا

ووصف عدد من المترشحین والناخبین أجواء االنتخابات بانھا كانت بمنتھى الشفافیة والدیمقراطیة، 

االنتخابات والتي جرت بیسر مؤكدین ارتیاحھم لإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة العلیا المشرفة على 

   .ةوسھول

فضاء واسعا ومحطة مضیئة وقاعدة صلبة  1973ل نادي الجامعة األردنیة منذ انطالقتھ عام ویشك  

في توثیق الصالت والروابط االجتماعیة بین أھل الجامعة ودعمھا وتشجیع وتنمیة المكون الثقافي 

  . والفكري والریاضي إلى جانب االھتمام بالتأریخ والحضارة والقیم والتراث الوطني

) عاما احد  المؤسسات  الفاعلة التي  46ة رسالة النادي الذي مضى على انشائھ قرابة (وتكمن أھمی

اقیمت داخل الحرم الجامعي بھدف إرساء دعائم العمل التطوعي الذي یعد رافعة مھمة في رقي وتقدم 

   جامعتنا االردنیة والمجتمعات المحلیة.
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  "محاضرة "فلسفة الحكم في اإلسالم

 8/1/2019الجامعة األردنیة) في السادسة من مساء الثالثاء  -دبابسة (من قسم الفلسفة یلقي د. حامد ال

محاضرة، في رابطة الكتاب بعنوان "فلسفة الحكم في اإلسالم/ جدلیة الدیني والسیاسي"، وذلك 

بالتعاون بین الرابطة ومركز "تعلم واعلم" للدراسات واألبحاث. یقدم المحاضرة ویدیر النقاش د. 

  مد ماضي.أح

  

  25الدستور ص:
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.  

  
  

  
  للسرطان (الرأي) تحصد خمس جوائز في مسابقتي الحسین

  
  

خمس جوائز صحفیة في مسابقتي محاربة التدخین والكشف المبكر عن سرطان » الرأي«حازت 
 الثدي التابعتین لمؤسسة الحسین للسرطان

 
ین وفاز الزمیل جمال حیث حصلت الزمیلة تاال ایوب على جائزة القصة االخباریة في كال المسابقت .

اشتیوي عن جائزة افضل عامود والزمیلة ندى شحادة عن جائزة افضل تحقیق صحفي والزمیلة 
 .رزان المجالي عن افضل تقریر اخباري

 
وكرمت رئیسة ھیئة امناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان االمیرة غیداء طالل االعالمیین  

 .عن سرطان الثدي ومحاربة التدخینالفائزین بالجائزة المكرسة للكشف المبكر 
 
وقالت 3ودعت سموھا االعالمیین البقاء قضیة السرطان حاضرة في اقالمھم واصواتھم وقلوبھم 

 .مھمة كل االعالمیین والذین ھم اھل لھذه الثقة» السرطان«سموھا ان التوعیة بھذا المرض 
 
االول مكافحة التدخین وللسنة  وتطلق مؤسسة الحسین للسرطان الجائزة االعالمیة في مجالین، 

السادسة على التوالي ویسلط االعالمیون الضوء على اھمیة مكافحة التدخین بكل اشكالھ وتطبیق 
 .قانون منع التدخین في االماكن العامة

 
والثانیة مسابقة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسنة السابعة حیث یتم تسلیط الصوء على  

لدى السیدات محلیا اتجاه مرض سرطان الثدي وحقیقة ان الكشف المبكر ینقذ  رفع مستوى الوعي
الزمیلة ندى شحادة من  :وتالیا اسماء االعالمیین الفائزین بجائزة الممؤسسة عن فئة التدخین .الحیاة

الرأي عن افضل تحقیق صحفي في مجال االعالم المقروء بعنوان( غیر المدخنین ضحایا التغافل 
  .القانون الرسمي عن

 
تراخ  ) الزمیلة تاال ایوب من الرأي عن افضل قصة اخباریة في مجال االعالم المقروء بعنوان 

  رسمي بتطبیق قانون الصحة العامة
 
ضعف تطبیق  )الزمیل جمال اشتیوي من الرأي عن افضل عمود في مجال االعالم المقروء بعنوان 

  قانون الصحة العامة قتل بطیئ لغیر المدخنین
 
الزمیل  .الزمیل طالل عبداهللا من قناة عمان تي في عن افضل تقریر برامجي في مجال التلفزیون 

  علم العبادي من االذاعة االردنیة عن افضل برنامج تفاعلي في مجال االذاعة
 .الزمیل نبیل الحسنات عن افضل رسم كاریكاتیر 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الرأي الكتروني
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فحماوي عن افضل منشورات على وكل من معن العقیلي وبشرى نیروخ و بتول أرناؤوط ومحمد  

الزمیل عرار الشلول من وكالة   اما الفائزون عن فئة سرطان الثدي فھم .مواقع التواصل االجتماعي
 االنباء االردنیة بترا مناصفة مع دیما محبوبة عن افضل تحقیق صحفي في مجال االعالم المقروء

 
الطراونة  )مجال االعالم المقروء بعنوانالزمیلة تاال ایوب من الرأي عن افضل قصة اخباریة في  

 .(تحارب السرطان بمبادرة لسا في امل
 
نظام  )الزمیلة رزان المجالي من الرأي عن افضل تقریر اخباري في مجال االعالم المقروء بعنوان 

الزمیل رمزي الغزوي من الدستور عن افضل  .(الحیاة الصحي یغلق باب العودة امام سرطان الثدي
 .مجال االعالم المقروء مقال في

 
الزمیل علي  .الزمیلة حنان الفقھاء من مجلة قلب االردن عن فئة المجالت في مجال االعالم المقروء 

الزمیلة رانیا دروزة من اذاعة حیاة اف ام  .الحوراني عن افضل كاركاتیر في مجال االعالم المقروء
 .عن افضل تقریر اخباري في مجال االذاعة

 
 نا العزام من اذاعة حیاة اف ام عن افضل برنامج اذاعي في مجال االذاعةالزمیلة ر 
 
الزمیل . الزمیل لؤي أحمد من اذاعة الجامعة االردنیة عن افضل برنامج تفاعلي في مجال االذاعة .

الزمیلة ایمان  .طالل عبداهللا من قناة عمان تي في عن افضل تقریر برامجي في مجال التلفزیون
الزمیلة راما الكردي من  .لفزیون اضواء عن افضل تقریر اخباري في مجال التلفزیونطوالبة من ت

و ھالة زریقات من قناة رؤیا الفضائیة  .تلفزیون الغد عن افضل برنامج وثائقي في مجال التلفزیون
عن جائزة افضل منشور على مواقع التواصل االجتماعي.وكذلك لمى الحموري ورنین ابو حمدة من 

  .الیرموك عن افضل منشور على مواقع التواصل االجتماعيصحافة 
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  اعتصام لطلبة جامعة البلقاء احتجاجا على نظام العالمات
  
  

اعتصم عشرات الطلبة ، الثالثاء أمام رئاسة جامعة البلقاء التطبیقبة، احتجاجا على نظام امتحانات 
  وعالمات جدیدة للمساقات الجامعیة.

  
الجامعة لتعرضھم للظلم بعد إدخال إدارة الجامعة نظام امتحانات وعالمات جدیدة واشتكى الطلبة من 
  للمساقات الجامعیة.

  
بحسب الطلبة، یعتمد نظام العالمات الجدید في الجامعة على الترمیز مع إلغاء شروط وجود نسب 

  معینة لعدد الراسبین بالشعبة الواحدة.

  4األنباط ص:
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البلقاء التطبیقیة " یشعر بالظلم یراجعني شخصیا ونظام الزعبي للمدینة نیوز : اي طالب في " 
  الحوسبة لمصلحة الطلبة جمیعا

  
  

تعھد رئیس جامعة البلقاء الدكتور عبدهللا الزعبي بتصویب اوضاع اي طالب یشعر بانھ وقع علیھ 
  ظلم في موضوع الحوسبة الذي اعلنت عنھ الجامعة مؤخرا .

  
ع مع عدد كبیر من الطلبة ، وبین لھم حقیقة الحوسبة وانھم في وقال الزعبي للمدینة نیوز بانھ اجتم

عاما في  20الجامعة لم یستحدثوا شیئا جدیدا وانما قاموا بحوسبة النظام فقط وھو نظام مطبق منذ 
  الجامعة .

  
وقال الزعبي : انھ یتعھد شخصیا وخالل الثالثة ایام القادمة بأن یصوب كل خطأ یشعر اي طالب بانھ 

علیھ ، موضحا بان ھذا النظام المحوسب یمنع التدخل البشري في العالمات والنجاح وغیره   قد وقع
، وان جامعة البلقاء اخذت على عاتقھا تحدیث وتجدید كل انظمتھا وبانھا تمكنت من التقدم الملفت في 

و جھدا ھو قائمة تصنیف الجامعات األردنیة بحیث انھا تقدمت على اربع جامعات حكومیة وانھ لن یأل
ومجلس االمناء واطقم الجامعة في وضع الجامعة ضمن مصاف الجامعات المھمة على المستوى 

  العالمي ولیس فقط االقلیمي .

  المدینة نیوز
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  بو رمان یؤكد أھمیة دور الجامعات في استیعاب طاقات الشبابأ
    

لرأي والتعبیر أكد وزیر الثقافة ووزیر الشباب الدكتور محمد أبو رمان، أن الحكومة تحترم حریة ا
لكل مواطن بما كفلھُ الدستور، وانھ ال یوجد أي تقیید لحریة أي مواطن بناًء على رأیِھ أو فكره 
السیاسي مھما كان، وان للجمیع الحق باالحتجاج السلمي والذي ھو توجھ الدولة كما حصل على 

  الدوار الرابع وما كان للشباب من دور فیھ.
جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة ولقائھ رئیس الجامعة الدكتور سلمان وقال أبو رمان خالل زیارتھ ل

البدور، إن وزارة الشباب تسعى لتطویر خطط وبرامج الوزارة بما ینسجم مع إبداعات الشباب 
واھتماماتھم، الفتا إلى أھمیة انفتاح وزارة الشباب على الجامعات وإطالق أنشطة وبرامج شبابیة 

  وأھمیة دور الجامعات في استیعاب طاقات وإبداعات الشباب. تستھدف فئة الشباب،
وعلى ھامش الزیارة شارك أبو رمان في جلسة حواریة نظمتھا عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، بین 
فیھا أن ھناك الكثیر من التحدیات التي تواجھ الشباب األردني جعلتھ ینظر بإحباط لدور الشباب في 

الدولة وبالرغم مما تواجھھ من ضغوطات وصعوبات ومصادر اقتصادیة بناء األردن، مؤكدا ان 
  محدودة تعمل جاھدة على تغییر ھذه النظرة لدى الشباب األردني.

ً ألفكار  وقال إن وزارة الشباب تعمل على تفعیل المراكز الشبابیة على مستوى المملكة لتكون وطنا
سیاسیة واالجتماعیة سعیا لتعمل نقلة نوعیة إلبراز الشباب على كافة الُصُعد االبداعیة والریادیة وال

  دور الشباب على الساحة الوطنیة.
من جھتھ أكد الدكتور البدور أھمیة انفتاح الوزارة على الجامعات، الفتا إلى أھمیة ھذه الفئة من 

نائب المجتمع، باعتبار أن الشباب ھم امل المستقبل في التطویر والتحدیث نحو االفضل. بدوره، قال 
رئیس الجامعة الدكتور یاسین الزعبي إن الشباب األردني یحظى بالرعایة الملكیة السامیة والتي 
وجھت الحكومات المتعاقبة على دعم قطاع الشباب واالرتقاء بھ في كافة المجاالت السیاسیة 

  واالجتماعیة والتعلیمیة وغیرھا.
ارمة حرص العمادة على االنفتاح على وزارة من جانبھ، أكد عمید شؤون الطلبة الدكتور یاسین المح

الشباب واطالق فعالیات مشتركة مع الوزارة الكتشاف طاقات الشباب وتوجیھھا نحو كل ما ھو 
  ایجابي، بما یخدم مصلحة الوطن.

  وفي نھایة الجلسة فتح باب النقاش واألسئلة بین الضیف والحضور.

  2/االنباط ص:2عمون/صدى الشعب ص:
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  دون عجز 2019أمناء الھاشمیة یقر موازنة 
  

أقر مجلس أمناء الجامعة الھاشمیة خالل اجتماعھ الذي عقد امس برئاسة الدكتور یاسین الحسبان 
رئیس المجلس وأعضائھ وبحضور رئیس الجامعة الدكتور كمال الدین بني ھاني، موازنة الجامعة 

 .دون عجز مالي وتم تنسیبھا إلى مجلس التعلیم العالي 2019
 
ً في مختلف التخصصات التي  2780كما تم خالل االجتماع الموافقة على قبول (  ً وطالبا (طالبة

تطرحھا الكلیات بالجامعة لمرحلة البكالوریوس في البرنامجین العادي والموازي على الفصل 
 وناقش المجلس العدید من القضایا التي تھم الجامعة ومنھا2019الدراسي الثاني من العام الجامعي 

عدد وأسماء ومھام المراكز المنشأة في الجامعة، كما استمع المجلس إلى إیجاز مقدم من مدیر الموارد 
 .البشریة حول التعیین واإلیفاد في الجامعة، ومن المدیر المالي حول أوضاع الجامعة المالیة

 

  7الرأي ص:
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  بدء استقبال الطلبات األولیة لمشروعات البحث العلمي واالبتكاریة والریادیة
  
  

علنت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن أ
بدء استقبال الطلبات األولیة لمشروعات البحث العلمي، والمشروعات االبتكاریة و الریادیة للدورة 

وحددت  . ھر المقبل،(التي تستمر نھایة دوام یوم الرابع عشر من الش 2019البحثیة األولى لعام (
وبینت انھ  app.srf.gov.jo/SRFpreApp. :اللجنة عملیة التقدیم الكترونیا من خالل الرابط التالي

  )، 2018)بإمكان المتقدم االطالع على تعلیمات دعم البحث العلمي واالبتكار لعام 
  
  

لبحث العلمي كما یمكنھ االطالع على األولویات الوطنیة للمشروعات البحثیة لصندوق دعم ا
وذكرت اللجنة ان صندوق  .،(من خالل الرابط نفسھ 2019واالبتكار للدورة البحثیة األولى لعام (

دعم البحث العلمي واالبتكار یستمر بتقدیم الدعم للراغبین بتسجیل براءات االختراع من أصحاب 
ن من خالل المشروعات والتي سبق دعمھا من قبل الصندوق دون تحدید تاریخ معین لذلك، م

   :SRISF.Projects@mohe.gov.jo العنوان

  6/الغد ص:2/صدى الشعب ص:7الرأي ص:
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  من محطات الزمن المذاب

  د.محمد القضاة
  

 11/ 1/ 2019المنشورة في الرأي الى  «ما الذي تغیر فینا» أعادتني مقالة الزمیل عصام قضماني
ھ ومعطیاتھ، واثارت امامي شجونا من الذكریات العطرة في الزمن الجمعة الماضي بشبابھ ومجاییل

المذاب، وأیقنت أّن الماضي بتجلیاتھ وبساطتھ وجمالھ كان مفخرة بكل معطیاتھ ونواتجھ، وتعالوا 
ِما أشار الیھ من ایّام كانت وتغیرت، وھنا أعود بالذاكرة  معي نتصفح شیئا من زوایاه لكي نلتقي معھ ب

حینما أقامت بلدیة عجلون احتفاال فنیا مھیبا تحت رعایة رئیس البلدیة المرحوم سالم  1968الى عام 
القضاة، وشارك فیھ عدد كبیر من الفنانین على رأسھم الفنانة ھیام یونس، تسلقنا االشجار یومھا لكي 
ا نراھا وھي تغني، حضر االحتفال معظم اھالي عجلون؛ الرجال والنساء والشباب واألطفال، یومھ

كان الناس یعیشون في أجواء العائلة الواحدة، ال فرق بینھم في دین أو معتقد أو نسب أو عائلة كلھم 
ّا أطفاال ننظر الى المستقبل بعیون المحبة  واحد، وال أنسى حالة الفرح التي كانت تغمر الوجوه، كن

االخوة؛ مسلمین والشوق الى الحیاة، ال أنسى الجیران الذین تربینا معھم على حسن الجیرة و
ّا أسرة واحدة في كل حارة، وال أنسى في ذلك الزمن تلك العادات  ومسیحیین، ال فرق بینھم، كن
الجمیلة والقیم النبیلة التي تحافظ على خصوصیات الناس وشرفھم وأعراضھم وعالقاتھم وإحساسھم 

  .ببعضھم بعضا
  

اد والعمل یدا بید، ال یتأففون وال كانوا في األفراح واألتراح والزراعة ومواسم القطاف والحص
یكذبون وال یغیبون عن بعضھم، یتناوبون الزیارات ویردونھا دون مواعید، وال یتبرمون أو یتثاقلون 
من ذلك، وال أنسى المدرسة وتقالیدھا وھیبة المعلم وصرامتھ وحزمھ وانتظامھ في الساحة وغرفة 

ال ترى لھم أي اثر، لن أنسى كیف كانت التربیة التدریس، كان اذا سار في الطریق یھرب الطلبة و
تسبق التعلیم، وكیف كان العقاب والثواب والحضور والغیاب، كانت المدرسة تشتعل حیاة واحتراما 

ّا. كانت تلك األیام أیام صفاء ووداد، وحیاة الناس صبر ورضا    .ھكذا كن
  

ق غیرھم، وإذا ما ھّل الشتاء تقف كان الناس رغم الفقر والجوع ال یشكون فقرھم وال یأخذون حقو
من بعید تتأمل البیوت في الصباح فترى أعمدة الدخان تتصاعد من مدافئھم، وحین یحل المساء تجد 
الجمیع یتحلقون حول كوانینھم في بیوتھ، ما أقساھا من ایّام وما أبسطھا، أعراسھم فرح حقیقي 

رغم قلة االمكانات، وال ینتظرون ذلك، ھكذا  وأحزانھم ایّام تتالى في بیوت العزاء، یكرمون بعضھم
ِي عّمان حیث التحقنا في الجامعة االردنیة حینذاك كانت البساطة  ّا؛ ولكن ما الذي تغیر فینا؟ وف كن
واالناقة وجمال الطبیعة ونظافة المكان تؤكد ھیبة باذخة لعلماء الجامعة وللقادمین إلیھا من كل مكان، 

ّا ندلف إلیھا من بوابتھا الباسقة بعطر طلبتھا، ونقف امام ما أبھاه من زمان، وما أجم لھا من ایّام، كن
ّف الصمت وھواء اللزاب یعزف  مكتبتھا اجالال وتكرمة، ونجلس في حواریھا وشوارعھا ونحن نشن
نسیماتھ الرطاب، وحین نمضي الى وسط البلد یتوزع الطلبة في ازقة المدینة وشوارعھا ودور 

جون ترى وجناتھم محمرة من الخجل؛ وكأنھم یقفون أمام آبائھم؛ ھكذا كانت السینما، وحین یخر
التربیة ترافقھم رغم انھم یعیشون الغربة والوحدة والرغبة في االستقالل، لن أنسى تلك األیام كیف 
كان یتناوب اصحاب الفكر الیساري في محاوالتھم الستمالة الطلبة، وكیف كانت األفكار والحوار ھو 

  .الذي الیبارى، وال أنسى صراع األفكار وجداالت الطلبة وكلھا تؤكد ان ذلك الزمنالسید 

  الكترونيالرأي 

 مقاالت
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كان زمن بناء األجیال الحقیقي، وال تتوقف محطات الزمن المذاب عند زاویة ھنا أو ھناك وإنما  

حث منھج الحیاة وأسلوبھا البسیط وإیقاعاتھا المتسلسلة كان یوحي بالرغبة في التحدیث واالرتقاء والب
عن كل شيء جدید، وھو أمر لم ینفصل عن الجد والتصمیم واالرادة القویة الواعیة، وھنا تستوقفني 
تلك العالقات الدافئة والدافقة المحبة بین المسیحین والمسلمین في عالقات حمیمة اساسھا الجوار 

احزان «لموسوم واالحترام والقیم النبیلة وھو ما دعا الصدیق ابراھیم العجلوني لتألیف كتابھ ا
ً منھ بجمال تلك األیام التي عاشھا وعاینھا بنفسھ » مسیحیة الصادر عن دار ازمنة في عمان، اعترافا

في یومیاتھ التي وقف فیھا عند تفاصیل ووشائج قل نظیرھا في من محطات الزمن المذاب 
الحقیقي بین المجتمعات العربیة، وھي محطة مستمرة في الزمن الماثل وصورة متقدمة للتعایش 

المسلمین والمسیحین في بلدنا الحبیب، وھو ما نراه االن في مجتمعنا الذي كان یأبى التعصب والُغلو 
والتطرف ویبحث عن القیم القارة والسامیة في بناء الفرد والمجتمع، وتبقى ایّام الزمن المذاب 

أو قصر النھا أیامھم وحیاتھم حاضرة بقوة في تفاصیل حیاة الناس الذین ال ینسونھا طال الزمن بھم 
  .وتفاصیل ال حد لھا
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  )3–3األوراق الملكیة النقاشیة.. دستور ورؤیة متكاملة للدولة المدنیة الحدیثة (
  

  د.كمیل فرام
  
  
أوجز جاللة الملك بورقتھ النقاشیة الخامسة رویتھ لإلصالح السیاسي والتي تھدف لعملیة اإلصالح 

الذي یترجم من خالل تمكین المواطنین من القیام بأكبر دور ممكن في السیاسي النابعة من الداخل و
صنع القرار عبر ممثلیھم المنتخبین بعد االنتخابات النیابیة حیث أنجز بین الورقة األولى والخامسة 
مجموعة من التغیرات خاّصة منظومة القیم والممارسات واألدوار واألعراف التي یجب أن تستمر 

ً على زخم المسیرة اإلصالحیة المنشودة، لتحقیق الھدف النھائي في تعمق بمبادئھ ا وتعزیزھا حفاظا
بنجاح، وبشكل یلبّي تطلعات المواطنین، وربما توقیت األوراق النقاشیة ذات الموضوع تزامن مع 
موجات الربیع العربي في مختلف بلدان الجوار وما رافقھ من فوضى وخالفات في الوقت الذي كنا 

بالسلم والسالم واآلمان بسبب مرجعیتنا وحسن القیادة الھاشمیة للتعامل مع التطورات  ننعم فیھ
 ، ً   والظروف بالشكل الذي ضمن لنا ربیعنا مزھرا ومخضرا

  
وربما ھناك عالمة فارقة بالحرص على استمرار العمل في تدعیم السلطة القضائیة وتعزیز منظومة 

ة قد بنیت على مخرجات اللجنة الملكیة لتعزیز منظومة وطنیة قویة للنزاھة والشفافیة والمساءل
النزاھة الوطنیة بمساعدة عدد من المؤسسات الرقابیة الرئیسة، كھیئة مكافحة الفساد، ودیوان 
المحاسبة، وغیرھا. لقد تضمنت الورقة بصریح العبارة تحدید الدور لجمیع مؤسسات صنع القرار 

ة ومرجع ذلك المراھنة على وعي المواطنین بدورھم وخصوصا السلطتین التشریعیة والتنفیذی
وحقوقھم الذي یستلزم التفكیر الجدي بتأسیس األحزاب تمھیدا للوصول لمرحلة الحكومة البرلمانیة 
التي نحلم فیھا كواقع، وأكدت الورقة بمضمونھا على أن األمن والدیمقراطیة والرفاه ھي دعائم 

، فالتحدیات الراھنة تمثل واقعا استثنائیا ضاغطا، لكن األردن المستقبل، ویعتمد كل منھا على اآلخر
ً لحارس وضامن للحقوق  .ماض بثقة على مسار التنمیة السیاسیة الذي اختطتھ بناء الثقة یحتاج دائما

واستعراض تطور وتقدم الشعوب والبالد یبین بوضوح أن األساس في الحضارة والعدالة یعتمد على 
سیادة القانون «مفاصلھ بعدالة، وھنا نالحظ أم محتوى الورقة النقاشیة السادسة  سیادة القانون وتطبیق

  »أساس الدولة المدنیة
  
وھو الطموح واالنجاز الذي ینقل تصنیفنا على السلم الحضاري للرفاھیة التي نطمع فیھا، وھو  

ُبنى علیھ الدیمقراطیات واالقتصادات المزدھرة والمجتمع ات المنتجة، وھو األساس الحقیقي الذي ت
الضامن للحقوق الفردیة والعامة، والكفیل بتوفیر اإلطار الفاعل لإلدارة العامة، والباني لمجتمع آمن 
وعادل؛ إنھ سیادة القانون المعبِّر الحقیقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز بھ. إن إعالنات الوالء والتفاني 

ق للقوانین، والتنفیذ على أرض الواقع في لألردن تبقى مجردة ونظریة في غیاب االحترام المطل
االمتحانات العملیة فمسؤولیة تطبیق وإنفاذ سیادة القانون بمساواة وعدالة ونزاھة تقع على عاتق 
الدولة، ولكن في الوقت نفسھ، یتحمل كل مواطن مسؤولیة ممارسة وترسیخ سیادة القانون في حیاتھ 

  ق الملكیة النقاشیة..الیومیة وعلینا استنباط الحكمة من األورا
  
دستور ورؤیة متكاملة للدولة المدنیة الحدیثة وسالحا الستقواء البعض وال بد من القضاء علیھا  

بحرق جذورھا ودفن معالمھا ألنھا المرض الفتاك الذي یحول دون تقدم األمم ویمنع الطاقات المبدعة 
قانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام من المساھمة بالبناء الوطني، فالدولة المدنیة ھي دولة ال

القوانین في ظل الثوابت الدینیة والشرعیة، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددیة والرأي 

  رأي الكترونيال
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ُحدد فیھا الحقوق والواجبات دون تمییز بین المواطنین بسبب الدین أو اللغة أو اللون أو  اآلخر، وت
النتماء السیاسي أوالموقف الفكري إذا كان نابع من الحرص العرق أو المستوى االقتصادي أو ا

ثمة اعتداءات مبرمجة أو عفویة على الملف التعلیمي التعلیم كان حاضرنا بفكر جاللة الملك  .الوطني
» بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة«فخصص ورقتھ النقاشیة السابعة 

لتعلیم، وأكرر القول أن األمم المتقدمة ھي تلك التي تحترم التعلیم والقانون، للتركیز على محور ا
بناء قدراتنا البشریة «واجب یحتم علینا بناء مؤسساتنا وسلوكیاتنا فعنوان الورقة النقاشیة السابعة 

  »وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة
  
لشعوب ورخائھا، ویقیني أن االستثمار في األبناء ھو التأكید والفصل بأھمیة ھذا الركن في تقدم ا 

سیكون مجزیا عن االستثمار لألبناء، وربما نالجظ أن ثمة اعتداءات مبرمجة أو عفویة على الملف 
التعلیمي والمناھج قد حصل لظروف مما استوجب تشكیل اللجان لتصحیح المسار بالشكل الذي 

دة فتشجع قبول اآلخر وتمنع التعصب وتذیب الفروقات یضمن تسلیح الطالب بالمعلومات والقیم المفی
بین الطبقات، فالتسلح بالعلم وسیلة حضاریة تؤسس لمتانة الجبھة الداخلیة التي نھدف جمیعا 
للمحافظة علیھا، وعلینا أن نتذكر أن حفظ الزناد على بندقیة التعلیم مقرونة بعدالة القانون أمران 

األمر الذي یتطلب تعزیز استقاللیة القضاء فعال وعمال، ومراجعة حاسمان بتقدم الشعوب وتصنیفھا، 
المناھج الدراسیة منذ االبتدائیة حتى الجامعیة بما یوائم متطلبات الدولة المدنیة الحدیثة بأسس 
الدیمقراطیة مع التذكیر بضرورة االفادة من الموقع المھم الذي یشغلھ األردن بفضل قیادتة الھاشمیة 

مستوى المنطقة والعالم، فلھ دور مؤثر بكل القرارات المصیریة، وعلینا أن نتذكر مثاال الحكیمة على 
نعیش بعضا من فصولھ اآلن بطریقة تعامل الدولة األردنیة بسیاسة حكیمة معتدلة مع الملف الخاص 
بدول الجوار بالرغم من ضغوط مورست ووعود ُسجلت ولكن ثوابت األداء التي ال تخضع للعصبیة 

القرارات المتسرعة أعطت للدور األردني مفتاح التحكم ببوصلة الحل العادل الذي یضمن أو 
وبعد، فقد تصفحت عبر مقاالتي الثالث المحتوى الواقعي ألوراق النقاش الملكیة ببعدھا  .السالمة

  قاشیة.. األدائي الذي یھدف لبناء الدولة المدنیة الحدیثة بدستور حدیث یعتمد على األوراق الملكیة الن
  
  

واقع الشعوب وتاریخھا حیث یمكننا االعتماد على الذات بما نملك من مقومات بدافع الحرص الوطني 
لبناء الدولة الدیمقراطیة الحدیثة دون أن نحاول المرور بنفق الكسل وحب الذات، وعلینا أن ندرك 

أرضنا، ووجود الھاشمیین  بقرب المسافة التي تفصلنا عن ھدفنا لنحافظ على منجزاتنا وننعم بخیرات
مظلة تحمینا جمیعا یساعد ببث روح الطمأنینة التي یجب أن تكون وقود االخالص للوطن، وأتمنى 
أن نتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي بالحجم الحقیقي لحرصھا، فھناك محطات سلبیة بأداء 

التركیز على سلبیات بحكم البعض ألسباب قد نجتھد بتفقیطھا، فحرب اغتیال الشخصیات الوطنیة، 
أو ال وغیرھا سلوكیات نحن بأمس الحاجة » أنا«التغیر، التقلیل من شأن االنجازات، استخدام شعار 

لمراجعة ظروفھا الیوم، فالتغییر الحقیقي یبدأ بسلوك الفرد للجماعة للمجموعة حتى یعمم على 
دیرة بالتقدیر تنقلنا من ساحة المراقب مستوى متقدم، یساعد بتوجیھ بوصلة التقدم واالنتاج، وسیلة ج

  .والمنتقد إلى مصفوفة المنتج والعامل وللحدیث بقیة
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  دیوان عشیرة الرقاد –سیف محمد ارفیفان الرقاد  -
  
  الصویفیة –ھبة بدیع راغب دروزه  -
  
  الصویفیة –ذیسبو كوستي خریستو كربجاكس  -
  
  عبدون –سمیر سعد الدین العلمي  -
  
  المفرق –مد فھد العجلوني العثامنة مح -
  
  جمعیة لفتا –محمد یوسف مصطفى سالمة  -
  
  الكرك –ریاض سالمھ الشوارب  -
  
  طریق المطار –مدین محمد خالد القطب  -
  
  صویلح –فخریة محمد صالح جوده  -
  
  الشمیساني –زھیر یوسف ابراھیم عفانة  -
  
  االشرفیة –منصور ھالل عبداهللا االزرعي  -
  
  عرجان - محمد علي حسین العبدالالت  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  ریالسف ھایلقی.. عنوان محاضرة ةیوالتنم ئةیالطاقة والب اتیوتحد ةیركیاألم ةیالخارج اسةیالس
  نیحس صلیالدكتور غازي ف ةیجیاألسبق ومستشار المركز العراقي للدراسات االسترات العراقي

  الحد المقبل.منتدى الفكر العربـي بعمان ا في
  

جمعیة الطبیب العام في نقابة االطباء تعقد ظھر غد مؤتمرا صحفیا بمجمع النقابات المھنیة، إلعالن 
  .نتائج دراسة انتشار اعتالل الدھنیات بین المواطنین في األردن

  
بأن مالك أحد اكبر المشاریع العقاریة تحت االنشاء في العاصمة عمان، قرر “ زواریب”علمت 

یوما بحسب نص العقود  56ساعة، بدال من  48مطالبات الشھریة للمقاولین للمشروع خالل صرف ال
الموقعة معھم، وذلك في حال تم االنجاز المتفق علیھ بأسرع من الجدول الزمني، لضمان االنتھاء من 

  2020اتمام كامل المشروع وافتتاحھ قبل نھایة 
  

مدیر االمن العام اللواء سالم علیمات الى التقاعد بعد صدرت اإلرادة الملكیة یوم امس باحالة مساعد 
ترفیعھ الى رتبة لواء. علیمات وجھ رسالة لزمالئھ من مرتبات االمن العام عقب احالتھ للتقاعد، 

  “كانت وما زالت محل ثقة واعتزاز قیادتنا الھاشمیة وشعبنا”مشیدا فیھا بمدیریة االمن العام التي 
  
  

یر عكستھ الصحافة العراقیة بالزیارة التاریخیة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ترحیب واسع واحتفاء كب
الى بغداد اول من امس. تغطیات الصحافة العراقیة امس وما نقلتھ من تصریحات وآراء لمسؤولین 
وقوى سیاسیة ومجتمعیة عراقیة حول الزیارة الملكیة، اجمعت على اھمیتھا واستراتیجیتھا لتعزیز 

 .بین البلدین والشعبین الشقیقین. ھذه الزیارة الملكیة ھي األولى منذ نحو عشرة اعوام لبغدادالتعاون 
 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


