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 ــــــــوضـــــوعالمـــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  على الجامعات» شجرة لكل خریج«تطالب بتعمیم مبادرة » الزراعیین«

 ٤  األمریكیة یقّر توصیاتھ" یوتا"المؤتمر الدولي الثاني للحضارة النبطیة في 

 ٥  )حقوق األردنیة(محاكمة صوریة في القضاء الجنائي الدولي في 

لقطاع الزراعي مغیب عن أذھان النخبة األردنیة والمسؤولین ا: الوزیر الزعبي
  ووسائل اإلعالم

٦ 

 ٨  "األردنیة"الطراونة یرحب بقبول مزید من الطلبة الكوریین للدراسة في 

 ٩  "األردنیة"اتفاقیة تعاون إلنشاء كرسي للدراسات األوردیة والباكستانیة في 

 ١٠  مدي منكومحاضرة في مركز ح" المواد الصدیقة للبیئة"

 ١١  "أردنیة العقبة"كلیة العلوم البحریة تحتفل بطلبتھا الخریجین في 

 ١٢  یصدر كتابھ في اإلرشاد السیاحي وإدارة المجموعات السیاحیة" الرواضیة"

 ١٣  الھاشمیة تستأثر بقوى الجامعات للطالب والطالبات

 شؤون جامعیة
 ١٥  ذ العنف مصورمؤتمر شبابي اقلیمي لترویج ثقافة السالم ونب

 ١٧  مختصون وأكادیمیون یؤكدون ضـرورة وضع استراتیجیـات قابلـة للتطبیـق في الجامعـات
 إعالنات

 ١٨ إعالن عطاء
 ١٩  حالة الطقس

 ٢٠ الوفیات

 ٢٣- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

3 

  
  
  

  
  على الجامعات» شجرة لكل خریج«تطالب بتعمیم مبادرة » الزراعیین«

  
ین الزراعیین المھندس الزراعي محمود ابو غنیمة بضرورة تعمیم المبادرة التي طالب نقیب المھندس

اطلقتھا الجامعة االردنیة تحت عنوان شجرة لكل خریج على كافة الجامعات الحكومیة والخاصة 
  .لزیادة االھتمام بالبیئة واالشجار

  
ردنیة على اھمیة االھتمام واكد خالل لقائھ الدكتور امجد العبادي عمید شؤون الطلبة بالجامعة اال

بالبعد البیئي وزراعة االشجار وزیادة المساحة الخضراء للحفاظ على كوكب االرض وتوجیھ الجیل 
  .الجدید لالھتمام بھذا الموضوع

  
وابدى استعداد النقابة لتقدیم الدعم الالزم النجاح المبادرة، الفتا الى ان ابواب غابات المھندسین 

  .المناطق مفتوحة امام نشاطات الجامعة االردنیة وطلبتھاالزراعیین في كافة 

 أخبار الجامعة 

  بترا
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  األمریكیة یقّر توصیاتھ" یوتا"المؤتمر الدولي الثاني للحضارة النبطیة في 
  

تكثیف األبحاث والدراسات والتنقیبات والحفریات المتعلقة بالتراث الحضاري النبطي من فنون 
صیات المؤتمر الدولي الثاني للحضارة النبطیة الذي ودیانة ونقوش ونقود وفخار، جاء في مقدمة تو

  .انتھت أعمالھ أمس في جامعة برجھام یونغ في والیة یوتا األمریكیة
   

عقد : ومن بین توصیات جلسة الختام التي حضرھا رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة
، في إحدى الدول ٢٠١٨ل من عام المؤتمر الدولي الثالث للحضارة النبطیة خالل األسبوع األو

األوروبیة لیتجلى المؤتمر كسفیر متجول یُْسِمُع اآلخرین صوت األردن الحضاري ویعزز المكانة 
ً عن الدولة األوروبیة التي ستقام فیھا  ً أنھ سوف یجري اإلعالن الحقا العالمیة للجامعة األردنیة، علما

  .الدورة الثالثة من المؤتمر
   

إلى ذلك، االتفاق على تحدید أعضاء لجنة المجلد الثاني للحضارة النبطیة، وعلى  التوصیات تضمنت
ً للتحریر، وعضویة كل من: النحو اآلتي الدكتور جون ھیلي :  الدكتور نبیل خیري من األردن رئیسا

من بریطانیا، والدكتور سلیمان الذیب والدكتورة ھاتون الفاسي من السعودیة، والدكتور دیفد جراف و 
الدكتورة سنثیا فنالسن و الدكتور دیفید جونسن من أمریكا، والدكتور بیرتن ماكدونالد من كندا و 

  .الدكتور زیاد السالمین من األردن
   

ً، تحدید تاریخ  كحدٍّ  ٢٠١٥من العام الحالي ) دیسمبر(كانون األول  ٢٠التوصیات قررت أیضا
مي في الجامعة األردنیة إلجراء عملیة التقییم، أقصى الستالم األبحاث وإرسالھا لعمادة البحث العل

على أن ال تكون ھذه األبحاث منشورة قبل ذلك، وأن ال تنشر فیما بعد في مجالت علمیة أخرى إال 
بإذن من عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة، وأن تتم كتابة األبحاث بأسلوب موّحٍد تعلنھ لجنة 

  .التحریر
   

ر أن یحمل المجلد الثاني ألبحاث الحضارة النبطیة اسم الجامعة األردنیة ومن توصیات المؤتم
وجامعة برجھام یونج األمریكیة، وأن تكون عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة ھي المشرفة 
ً من قبل العمادة بمشاركة  على إخراجھ، علما أن جمیع األبحاث المقدمة سیجري تقییمھا رسمیا

مْین اث   .نْین على األقل قبل نشرھاُمَحكِّ
   

وكانت أعمال المؤتمر الدولي الثاني للحضارة النبطیة انطلقت قبل ثالثة أیام في والیة یوتا 
األمریكیة، بالتعاون ما بین الجامعة األردنیة وجامعة برجھام یونج األمریكیة، وبمشاركة عالمیة 

ور رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف واسعة من قبل أھم علماء وخبراء اآلثار في العالم، وبحض
  .الطراونة

  أخبار األردنیة، المدینة نیوز
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  )حقوق األردنیة(محاكمة صوریة في القضاء الجنائي الدولي في 

  
شاركت خمس كلیات حقوق في جامعات أردنیة الیوم في مسابقة المحاكمة الصوریة في القانون 

  .لقضاء الجنائي الدوليالدولي االنساني والتي تھدف الى تعریف الطلبة القانونیین بأحكام ا
   

والمسابقة التي أقیمت في كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة بالتعاون مع اللجنة الوطنیة للقانون 
الدولي اإلنساني واللجنة الدولیة للصلیب األحمر بحضور رئیس الجامعة بالوكالة الدكتور عماد 

المحكمة الجنائیة الدولیة في التعامل صالح، تناولت قصیة افتراضیة تتعلق بانتھاكات دولیة ودور 
  .معھا

   
وأشار عمید كلیة الحقوق في الجامعة الدكتور ابراھیم مشھور الجازي الى أھمیة ھذه المسابقة التي 

  .تفتح اآلفاق أمام طلبة كلیات الحقوق لتبادل المعرفة والخبرة القانونیة
   

لبحث العلمي القانوني الذي یستھدف الجازي، أكد أن الكلیة رسخت وأرست بقوه قواعد صلبة ل
باألساس تزوید الطلبة بمھارات تمكنھم من تعزیز الجانب التطبیقي لدیھم واالستفادة عند التطبیق 

  .العلمي في المحاكم الحقیقیة مستقبال
وقال رئیس اللجنة الوطنیة للقانون الدولي االنساني القاضي مأمون الخصاونھ إن األدیان السماویة  

للحرب قواعد للتخفیف من آثارھا والحد من غلوائھا، مشیرا الى أن الشریعة اإلسالمیة لعبت  أفردت
دورا في أنسنة قواعد الحرب ووضع الضوابط لھا،  مما كان لھ تأثیر ملموس في تطور القانون 

  .الدولي اإلنساني الذي یسعى للتخفیف من معانات ضحایا النزاعات المسلحة
ألردنیة الھاشمیة واكبت منذ البدایة بحث تطور القانون الدولي واإلنساني وأضاف أن المملكة ا 

والتزمت باحترام قواعده ونشر أحكامھ وذلك بالمصادقة على معظم االتفاقیات والمعاھدات الدولیة 
  .المنظمة ألحكام ھذا القانون

ریب میداني للتعرف ولفت الخصاونة إلى ان ھذه المسابقة الصوریة لطلبة كلیات الحقوق تعتبر تد 
  .على أحكام القضاء الجنائي والدولي

من جھتھ عرض المشرف على المسابقة الدكتور عبد هللا الضمور مراحل المسابقة التي شھدت  
تفاعال إیجابیا في تنفیذ األدوار التمثیلیة التي شملت أداء دور القاضي والمدعي العام والمتھمین 

  .والمحامین والجمھور
المسابقة تستھدف بناء ثقافة قانونیة تتمیز بالمعرفة والمقدرة على التدریب إلعداد جیل وأضاف ان  

  .من القانونیین المھتمین بتكریس العدالة الدولیة الجنائیة
وأشرف على المسابقة لجنة تحكیم ضمت عددا من القضاة وأعضاء ھیئة التدریس وخبراء قانونیین،  

آل البیت، والزیتونة، : طالبا وطالبة یمثلون جامعات) ٥٠(  - لضمورل - فیما شارك في المسابقة وفقا  
  .و فیالدلفیا، و عمان األھلیة إضافة إلى الجامعة األردنیة

حضر فعالیات المسابقة التي أقیمت في قاعة سمیر شما للمرافعات عدد من قضاة المحاكم وجمع من  
  .األردنیةأعضاء ھیئة التدریس وطلبة كلیات الحقوق في الجامعات 

  
  

  أخبار األردنیة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"في جلسة حواریة لھ في كلیة الزراعة في 

  القطاع الزراعي مغیب عن أذھان النخبة األردنیة والمسؤولین ووسائل اإلعالم: الوزیر الزعبي
  

قال وزیر الزراعة الدكتور عاكف الزعبي إن القطاع الزراعي مغیب عن أذھان النخبة األردنیة، 
بعید كل البعد عن اھتمامات وسائل اإلعالم األردنیة، دون إدراك مدى اتساع وأذھان المسؤولین، و

  .ھذا القطاع الحیوي المھم وحجم تداخالتھ مع باقي القطاعات المختلفة
   

وأضاف الزعبي في جلسة حواریة جمعتھ مع أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الزراعة في الجامعة 
أبناء القطاع كالمزارعین على سبیل المثال على تقدیم تصورا ما یؤسف حقیقة إصرار :" األردنیة 

سیئا وصورة متردیة لھ، بالرغم من توسعھ على مستوى المساحات الزراعیة التي ازدادت مؤخرا، 
  ".وارتفاع حجم انتاجھ وصادراتھ

   
ھ قطاع واسع ومتشعب ونشط، وإن كان یواجھ بعض التحدیات مثل" الزراعة"وأشار الزعبي إلى أن 

مثل باقي القطاعات الحیویة األخرى،  ویحتاج إلى كثیر من السیاسات الدینامیكیة لتضاف إلى رصید 
عاما للنھوض بھ إلى المستوى ) ٤٠(السیاسات التي وضعتھا الحكومات المتعاقبة على مدار 

  .المطلوب
   

ركنا أساسیا في  الزعبي وخالل الجلسة، بین جملة التحدیات التي یواجھھا ھذا القطاع الذي یمثل
االقتصاد الوطني، اضافة الى أھمیتھ في المجتمع ، أبرزھا صغر وحدات اإلنتاج وشح المیاه ونقص 

  .العمالة وغیرھا من القضایا التي تتعلق بالتسویق وإعادة تأھیئة المراعي
   

اء وعرج الزعبي في حدیثھ على السیاسات التنظیمیة التي تتبعھا وزارة الزراعة على صعید أد
إدارتھا من خالل تنظیم عالقاتھا المھنیة والتجاریة مع كافة القطاعات ذات الصلة، والعمل على تقویة 

  .العالقة مع القطاع الخاص بما یعود بمردود إیجابي على الوزارة
   

وبحسب الزعبي فقد عملت الوزارة على وضع سیاسات مستقرة في عدة قضایا،  وسعت جاھدة إلى 
لمحلي متجاوزة العوائق التي تعترضھا ، حیث نجحت في حمایة منتجات زراعیة حمایة اإلنتاج ا

،  مشیرا إلى تركیزھا على "النخیل" ، ومستقبال "الزیتون والتفاح واالسكندیا والفراولة"أساسیة مثل 
  .المنتجات المنافسة

   
لیة الزراعة في الجامعة وأشاد الدكتور الزعبي في نھایة حدثیھ بالتعاون القائم بین وزارة الزراعة وك

األردنیة، معربا عن أملھ في توثیق عرى التعاون في مجاالت البحث العلمي المشترك، بما یصب في 
  . مصلحة الطرفین

بدوره أشار عمید الكلیة الدكتور عقل منصور خالل ترحیبھ بالوزیر إلى أن تلبیة الدكتور الزعبي 
اد بین الطرفین، مشیرا إلى مذكرة التعاون التي أبرمھا لدعوة الكلیة جاءت تأكیدا على التعاون الج

الجانبین الشھر الماضي والتي القت بنودھا تسارعا في التنفیذ، ما أسھم في تبادل الخبرات األكادیمیة 
  .والعملیة ما بین وزارة الزراعة وكلیة الزراعة في الجامعة األردنیة

   

  أخبار األردنیة، المدینة نیوز، عمون
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الدویري، دار حوار موسع أجاب خاللھ الدكتور وفي ختام الجلسة التي أدارھا الدكتور محمود 
الزعبي على جملة التساؤالت التي طرحھا الحضور من أعضاء الھیئة التدریسیة والتي تناولت في 

  .مجملھا واقع القطاع الزراعي وتحدیاتھ وطموحاتھ

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"الطراونة یرحب بقبول مزید من الطلبة الكوریین للدراسة في 

  
جامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة خالل لقائھ وفد جامعة ھانكوك الكوریة رحب رئیس ال

للدراسات األجنبیة بقبول مزید من الطلبة الكوریین للدراسة في كلیات الجامعة، انطالقا من رسالتھا 
  .الھادفة إلى االنفتاح وتشبیك التعاون مع الدول الشقیقة والصدیقة

   
" األردنیة"إلى أن ) sunydon hwang(ھ الوفد الذي ترأسھ البروفیسور وأشار الطراونة خالل لقائ

استقبلت تسعة طالب من جامعة ھانكوك للدراسة فیھا، وبالمقابل استقبلت األخیرة ثمانیة طالب 
  .أردنیین على مبدأ التبادل الطالبي، مشیرا إلى توقیع عدد من اتفاقیات التعاون بین الطرفین

   
أن شعبة اللغة الكوریة في كلیة اللغات األجنبیة تمنح درجة البكالوریوس في اللغة  ولفت الطراونة إلى

الكوریة واللغة اإلنجلیزیة، وأقیمت زاویة للدراسات الكوریة ومختبر مجھز بجمیع األجھزة 
والمعدات التابعة للكلیة وذلك إلعطاء المحاضرات وإقامة الفعالیات والنشاطات الخاصة باللغة 

  .الكوریة والثقافة
   

وتناول الجانبان خالل اللقاء الذي جاء بحضور مدیر مكتب العالقات الدولیة الدكتور رامي علي 
وعدد من الطلبة الكوریین الدارسین في الجامعة سبل توثیق عرى التعاون األكادیمي والطالبي القائم 

  .بین الجامعتین وخصوصا تشجیع ودعم البحث العلمي والباحثین
   

بالمستوى المتقدم الذي تحتلھ الجامعة األردنیة بین مثیالتھا من الجامعات ) hwang(أشاد  إلى ذلك
حتى ذاع صیتھا في المنطقة، داعیا الدكتور الطراونة للمشاركة في حفل إطالق شبكة جامعات طریق 

  .الحریر المنوي إقامتھ في جامعتھم آب المقبل

  أخبار األردنیة، السوسنة
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "األردنیة"وردیة والباكستانیة في اتفاقیة تعاون إلنشاء كرسي للدراسات األ

  
وقعت الجامعة األردنیة والحكومة الباكستانیة اتفاقیة تعاون إلنشاء كرسي للدراسات األوردیة 

  .والباكستانیة توطن في كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة األردنیة
   

یسھا الدكتور اخلیف الطراونة وعن الحكومة الباكستانیة السفیر واالتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئ
الباكستاني في عمان إحسان أزھر حیاة تأتي انسجاما مع رؤیة الطرفین في وضع أسس التعاون 

  .بینھما وتطویره في المجاالت العلمیة واألكادیمیة والبحثیة
   

" آیاز محمد"ألستاذ الباكستاني الزائر وبموجب االتفاقیة یستضیف قسم العلوم السیاسیة في الكلیة ا
  .الذي سیشكل بخبراتھ العلمیة والمعرفیة إضافة نوعیة تسھم في دفع مسیرة الكلیة التعلیمیة والعلمیة

   
األردن وباكستان في : الطراونة وقبیل توقیع االتفاقیة أكد عمق الروابط التاریخیة التي تربط البلدین 

قتصادیة والعقائدیة والثقافیة، الفتا إلى أن االتفاقیة ستكون بدایة الطریق مختلف النواحي السیاسیة واال
  .لمد جسور التعاون األكادیمي والبحثي بین الجانبین

   
وقال إن رسالة الجامعة األردنیة ھي االنفتاح على شعوب  وثقافات الدول الشقیقة والصدیقة،   

ید طلبتھا بالمعرفة والمھارات الالزمة بما ینسجم وتعزیز جودة مدخالتھا ومخرجاتھا التعلیمیة، وتزو
  .مع خططھا اإلستراتیجیة وتلبیة لطموحاتنا المستقبلیة للوصول إلى التمیز والعالمیة

   
بدوره أكد حیاة سعي حكومة بالده إلى تحقیق تعاون مثمر مع الجامعة األردنیة التي عرفت بمسیرتھا 

ذة ممن یتمتعون بخبرة عریقة، معربا عن أمنیاتھ في أن األكادیمیة وتضم نخبة متمیزة من األسات
  .تحقق تلك االتفاقیة ما یصبو إلیھ الجانبین في خدمة العملیة التعلیمیة

   
حضر توقیع االتفاقیة كل من عمید كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة الدكتور 

  .الدكتور رامي عليفیصل الرفوع، ومدیر مكتب العالقات الدولیة 

  أخبار األردنیة 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  محاضرة في مركز حمدي منكو" المواد الصدیقة للبیئة"

  
استضاف مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة في الجامعة األردنیة الباحث الزائر في قسم الكیمیاء في 

ألمانیا الدكتور عبد السالم قرعوش إللقاء محاضرة حول المواد الصدیقة /الجامعة التطبیقیة میونخ
  .ئةللبی

   
وتحدث قرعوش في محاضرتھ العلمیة عن استخدام مواد جدیدة صدیقة للبیئة تعمل على التقاط ثاني 
أكسید الكربون، األمر الذي یقلل من االنحباس الحراري مع إمكانیة القدرة على تجدید تلك المواد 

  .وإعادة استخدامھا مرة أخرى
   

الھدف من تنظیم تلك المحاضرة التعریف بأھمیة  ووفقا لمدیرة المركز الدكتورة عبلة البصول فإن
استخدام المواد التي من شأنھا أن تحافظ على البیئة نظیفة وضرورة استبدالھا بالمنتجات التي تشكل 

  .الضرر األقل على البیئة والوطن
   

حضر المحاضرة عدد من الباحثین المھتمین من أعضاء ھیئة التدریس والباحثین في الجامعة 
  .قسم الكیمیاء/ فة لعدد من طلبة الدراسات العلیا والبكالوریوس من كلیة العلوم باإلضا

  أخبار األردنیة 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  "أردنیة العقبة"كلیة العلوم البحریة تحتفل بطلبتھا الخریجین في 
  

احتفلت كلیة العلوم البحریة في الجامعة األردنیة فرع العقبة بطلبتھا الخریجین بحضورعمید الكلیة 
  .الدكتور طارق النجار

   
وقال النجار في كلمة ألقاھا خالل الحفل إن التخریج نقطة بدایة لطریق الحیاة ولیس نھایة لھ، مشیرا 
إلى أن الكلیة حرصت على إعداد الطلبة الخریجین لسوق العمل بشكل یلیق بمستوى الجامعة، 

تكمال الدراسات لیكونوا سفراء لھا داخل االردن وخارجھ ومواجھة متطلبات الحیاة، متمنیا علیھم إس
  .العلیا التي ترتقي بھم وبمسیرتھم العلمیة والعملیة

   
وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنیة والثقافیة المتنوعة، إضافة إلى عرض مسرحي لطلبة الكلیة 

یعزز ثقافة الحوار ودورھا في حل القضایا والخالفات مھما بلغت درجة " ال للعنف الجامعي"بعنوان 
  .صفوف الطلبةتعقیدھا بین 

   
وفي ختام الحفل كّرم عمید الكلیة بحضور منسقة الحفل مجدولین صبیحات الطلبة الخریجین 

  .والمشاركین

  ردنیة أخبار األ
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  یصدر كتابھ في اإلرشاد السیاحي وإدارة المجموعات السیاحیة" الرواضیة"

  
دت فكرة كتاب  ّ موٌر مجتمعة ول ُ للدكتور " ةاإلرشاد السیاحي وأدوات إدارة المجموعات السیاحی"أ

زیاد الرواضیة أستاذ اإلدارة السیاحیة في الجامعة األردنیة فرع العقبة وعمید كلیة السیاحة والفندقة 
في الفرع، لیصدر أخیرا مسلطا الضوء على مھنة اإلرشاد السیاحي وأدواتھا، وتطورھا، وطبیعة 

رز المعارف والمھارات التي المھام األساسیة التي یضطلع بھا الُمرشد السیاحي مع اإلشارة إلى أب
  .یجب أن یتمتع بھا المنخرط بالعمل في ھذه المھنة

   
الرواضیة أشار في مقدمة الكتاب الذي صدر بدعم من عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة األم 
ً وأن المرشدین  إلى الدور الذي یضطلع بھ قطاع اإلرشاد السیاحي كمكّمل لألدوار األخرى، خصوصا

ً مع السائح، وھو أمر یجعل من دور ال ً وتواصال سیاحیین من أكثر العناصر المقّدمة للخدمة حضورا
ً وذا أھمیة بالغة ال یقوى أحد على تجاھلھا أو تجازوھا   .ھؤالء المرشدین حّساسا

   
من حقیقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بین  - بحسب الرواضیة - وتنبع ھذه األھمیة 

د السیاحي والسائح مقارنة بغیره من الكوادر العاملة في السیاحة؛ فالمرشد السیاحي قد یالزم المرش
ً بالفندق، إلى زیارة المواقع السیاحیة  السائح في رحلتھ كاملة من لحظة وصولھ المطار مرورا

ً للمغادرة إلى موطنھ  والتجوال في مرافق المدینة والتسوق، ومن ثم العودة بالسائح إلى المطار مجددا
  .الذي قدم منھ

   
وزاد الرواضیة أن مثل ھذا األمر ال یحصل للعاملین في الفنادق الذین یتواصلون مع زبائنھم في 

إلیھ، وال للعاملین في المطاعم الصباح عند اإلفطار والخروج من الفندق وفي المساء عند العودة 
السیاحیة ومحالت التحف الشرقیة الذین یقتصر تواصلھم مع السائح على الفترة القصیرة التي 

  .یمضونھا في متاجرھم ومطاعمھم

  أخبار األردنیة 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  الھاشمیة تستأثر بقوى الجامعات للطالب والطالبات

  
  

ى للطالب والطالبات للجامعات في استأثرت الجامعة الھاشمیة ببطولتي العاب القو - الرأي  -عمان 
  .ختام المسابقات التي اقیمت على مالعب الجامعة االردنیة

  
وحسب مدیر النشاطات في الجامعة االردنیة مقرر البطولة نایف ابو دلبوح جمعت الجامعة الھاشمیة 

ً برصید  ١٤١ ة وفازت الھاشمی, نقاط ١١٠نقطة في مسابقات الطالب وجاءت التكنولوجیا ثانیا
ً الیرموك برصید  ١٦٣ببطولة الطالبات وجمعت  ناصر . وفي ختامھا قام د, نقطة ١٢٤نقطة وثانیا

  .الخوالدة رئیس اتحاد الجامعات بتتویج الفائزین والفائزات
  
  

  مسابقات الطالب
  
  .د ٣ر٢٦ر٣٤الثاني الھاشمیة , دقیقة ٣ر٢٤ر١٧االول الجامعة االردنیة / م٤٠٠*  ٤

  .م١٣ر٣٠/ التكنولوجیا/ محمد بسام العقدة, م١٣ر٣٣/ التكنولوجیا/یوسف احمد/ الوثب الثالثي
  .ث ٤٥ر٥٨/ التكنولوجیا, ث ٤٥ر١٦/ الھاشمیة/م١٠٠*  ٤

  .م١ر٧٠/ الیرموك/ عمار حسین, م١ر٧٥/ التكنولوجیا/ محمد امین/ الوثب العالي
  .د ٤ر١١ر٤٣/ الیرموك/احمد نجیب, د ٤ر٠٩ر٢٥/ الھاشمیة/ عواد الشرمان/ م١٥٠٠
  .م٤٦ر٥٩الھاشمیة / محمود صالح, م٤٩ر٥٩/ التكنولوجیا/ یوسف المومني/ الرمح

  .م٣٣ر٧٢/ الھاشمیة/ زید سلیمان, م٣٥ر٧٩/ االردنیة/ عامر شحادة/ القرص
  .م١١ر٥٧/ التكنولوجیا/ محمود اسماعیل, م١٢ر١٩/ الیرموك/ احمد المومني/ الجلة
  .ث ٢٢ر٨٣/ الھاشمیة/ محمد الجبور, ث ٢٢ر٣٤/ االردنیة/ عبدالرحمن ابو الحمص/ م٢٠٠

  .د ١٥ر٤٣ر١٢/ الیرموك/ احمد نجیب, د ١٥ر٣٨ر٢٤/ الھاشمیة/عواد الشرمان/ م٥٠٠٠
  .االردنیة/ جھاد الجھران, ث ٥٠ر٠٨/ الھاشمیة/ بالل سعادة/ م٤٠٠

  .م٦ر٢٥/ التكنولوجیا/ محمد العقدة, م٦ر٤٣/ التكنولوجیا/ احمد یوسف/ الوثب الطویل
  .ث ١١ر٤٨/ الھاشمیة/ محمد الجبور, ث ١١ر١٢/ االردنیة/ عبدالرحمن ابوالحمص /م١٠٠
  .د ١ر٥٦ر٥٠/ االردنیة/ محمد جوھر, د ١ر٥٥ر٩٥/ الھاشمیة/ عواد الشرمان/ م٨٠٠

  
  

  مسابقات الطالبات
  
  .د ٥ر٠٤ر٩٥/ الھاشمیة, د ٤ر٤٩ر٧٢/ االردنیة/ م٤٠٠*  ٤
  .ث ٥٧ر٩٤/ الھاشمیة, ث ٥٦ر٩٠/ االردنیة/ م١٠٠*  ٤

  .د ٦ر١٠ر٣٦/ الھاشمیة/ لمى شحادة/ د ٦ر٠٠ر٢٩/ سماح النجار/ م١٥٠٠
  .م٢٤ر٠٩/ الھاشمیة/ سماح زیاد, م٣٣ر٩٣/ االردنیة/ ھام وھیب/ الرمح
  .م٨ر٣٧/ الھاشمیة/ دنیا ماھر, م٨ر٤٤/ التكنولوجیا/ رغد حسین/ الجلة

  .م٢٨ر٣٠/ وكالیرم/ ایات المومني, م٢٩ر٨٠/ االردنیة/ زینب فیاض/ القرص

 ریاضة/٢: الرأي ص
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  .م١ر٣٨/ الیرموك/ دالیا العمرون, م١ر٤١/ الیرموك/دنیا خصاونة/ الوثب العالي
  .م٨ر٩١/ الیرموك/ دالیا العمرون, م ٩ر١٠/ الھاشمیة/ آیات معتوق/ الوثب الثالثي

  .الیرموك/ ایات حسینات, ث ٢٩ر٠١/ االردنیة/ لبنى عبدالمعطي/ م ٢٠٠
  .د ٢ر٤٨ر٢١/ االردنیة/ غدیر البدوي, د ٢ر٤٦ر٣٠/ الھاشمیة/ حنان منسي/ م٨٠٠
  .د ١ر١٢ر١٣/ الھاشمیة/ حنان منسي, د ١ر١١ر٩٦/ الیرموك/ ایات حسینات/ م ٤٠٠

  .د ١٣ر٤٩ر١٣/ الھاشمیة/ لمى شحادة,د ١٣ر٦ر١٧/ الھاشمیة/ سماح النجار/ م٣٠٠٠
  .م٤ر٣٨/ االردنیة/ لبنى عبدالمعطي, م ٤ر٥٩/ الھاشمیة/ ضحى احمد/ الوثب الطویل

.ث١٤ر٣٩/ الھاشمیة/ ضحى الزغول, ث ١٤ر٣٨/ االردنیة/ لبنى عبدالمعطي/ م١٠٠
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  مؤتمر شبابي اقلیمي لترویج ثقافة السالم ونبذ العنف مصور
  

انطلقت في عمان الیوم االحد اعمال المؤتمر الشبابي االقلیمي حول دور المتطوعین -صالح الخوالدة
ویج ثقافة السالم ونبذ العنف بین الشباب في المجتمعات المحلیة الذي في الجمعیات الوطنیة في تر

  .ینظمھ قسم الشباب في الھالل االحمر بدعم من الصلیب االحمر الدنماركي 
  

ویشارك بالمؤتمر الذي یستمر یومین شباب من الجمعیات الوطنیة للھالل االحمر والصلیب االحمر 
  .ولبنان  في تونس، مصر، فلسطین، لیبیا، العراق

  
واكد الرئیس العام للھالل االحمر االردني الدكتور محمد مطلق الحدید اھمیة دور الشباب في تغییر 
ً الى ضرورة تفعیل االدوار  السلوكیات والمفاھیم السلبیة المنتشرة بالمجتمعات المحلیة، مشیرا

  .في منطقة الشرق االوسطالمناطة على الشباب بھدف المساھمة في ترویج ثقافة السالم ونبذ العنف 
  

ً حول القانون الدولي االنساني الذي عرفھ بأنھ مجموعة من القوانین الدولیة التي یتم  وقدم شرحا
تطبیقھا اثناء النزاعات الدولیة، مبینا ان الھدف من القانون ھو الحد من المعاناة التي تسببھا النزاعات 

  .المسلحة وتحفظ الكرامة االنسانیة
  

لعمل التطوعي یشكل العمود الفقري في الحركة الدولیة للصلیب االحمر والھالل االحمر وبین ان ا
ملیون متطوع، ما یدلل على اھمیة قیمة القطاع الشبابي في  ١٧حیث یبلغ عدد المتطوعین في العالم 

نیة العمل التطوعي وضرورة تأھیلھم الستمرار الرسالة االنسانیة الساعیة الى تقدیم الخدمة االنسا
  .لمحتاجیھا

  
ً الشباب المشاركین االستفادة من عقد ھذه المؤتمرات االقلیمیة من خالل تبادل الخبرات  كما دعا ایضا

  .واالفكار وكیفیة التعاون الفعال ما بین ممثلي الجمعیات الوطنیة
  

مة وقال ممثل اللجنة الدولیة للصلیب االحمر فین رودا ان افضل الطرق والوسائل لتعزیز الكرا
االنسانیة ھي من خالل القانون الدولي االنساني،مؤكدا ان القانون الدولي االنساني ھو موجود لتقدیم 

  .المساعدة للفئات المستھدفة جراء النزاعات
  

ولفت رودا الى ان منطقة الشرق االوسط تتعرض للصراعات والنزاعات السیما في دول سوریا 
ان تلك النزاعات تخلف عددا كبیرا من النازحین والالجئین  والعراق وغیرھا من دول المنطقة، مبینا

الذین یحتاجون الى الحمایة وتوفیر االمان لھم، معتبرا الشباب سفراء االنسانیة في المستقبل ومن 
جھتھا وجھت ممثلة الصلیب االحمر الدنماركي للشباب آمالي اوتزون الشكر للھالل االحمر االردني 

  .بابي االقلیمي وتقدیم مختلف اشكال الدعم لنجاحھالستقبالھ المؤتمر الش
  

 شؤون جامعیة

 ٣: العرب الیوم ص-بترا
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واكدت ان االستثمار االفضل ھو في القطاع الشبابي من خالل انخراطھم في برامج و دورات عدیدة 
ً ان المتطوعین في الجمعیات الوطنیة یقع على  من اجل تعزیز قدرتھم على التأثیر في المجتمع، مبینة

ً ترویج ثقافة السال م ونبذ العنف بین الشباب في المجتمعات المحلیة والمساھمة في تغییر عاتقھم ایضا
  .السلوكیات السلبیة بالمجتمع

  
واضافت ان تطویر المھارات لدى المتطوعین الشباب بحاجة الى التطویر والدعم المستمر، مبینة ان 

ات ایجابیة وقویة بین الطاقات الشبابیة بحاجة الى تفریغ ایجابي والتي تنعكس بالنھایة الى خلق عالق
  الشركاء في العمل االنساني
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  مختصون وأكادیمیون یؤكدون ضـرورة وضع استراتیجیـات قابلـة للتطبیـق في الجامعـات
  

اجمع مختصون واكادیمیون على ضرورة وضع خطط استراتیجیة قابلة للتطبیق في الجامعات وعدم 
  .لقائھا في االدراجاالكتفاء باجراء االبحاث والدراسات ومن ثم ا

وقال رئیس جامعة فیالدلفیا الدكتور معتز الشیخ سالم ان المشاجرات الطالبیة، تلحق االذى والضرر 
في الجامعات ، كما تلحق الضرر ایضا بالفئات الطالبیة، امل المستقبل، بما تتركھ من آثار نفسیة 

العنف ال یولد اال العنف، في حین یولد خطیرة علیھم، تنعكس على حیاتھم العملیة بعد التخرج كما ان 
الحوار والتسامح، تفھما ومحبة وقدرة على التجاوب مع اآلخر، الذي ھو بالمحصلة قریب او صدیق 

  .وفي كل االحوال مواطن یستحق التمتع بحیاة آمنة وكریمة.. او جار او زمیل
رائح كثیرة في المجتمع، وبین رئیس الجامعة ان موضوع العنف في الجامعات اذ یحظى باھتمام ش

اال ان التربویین والمختصین االجتماعیین یتحملون مسؤولیة استثنائیة في معالجتھ والحد من اسبابھ 
ووضع البرامج والخطط التي تحول دون تفشي السلوك العدواني في جامعاتنا، وتخلیص الحیاة 

  .ر العلمالجامعیة من المنغصات التي تعیق التحصیل العلمي وتشوه صورة دو
ویرى الدكتور سالم ان جامعة فیالدلفیا نظیفة من العنف الطالبي مبینا ان لسیاسة الجامعة التي تتمیز 

  .بالشفافیة والوضوح كمؤسسة اكادیمیة عریقة حماھا من العنف 
الى ذلك یرى مساعد رئیس جامعة جرش للعالقات الدولیة ولید حلوش ان المطلوب من الشباب في 

یترفعوا عن السلوكیات الخاطئة التي تسيء الى الطلبة بشكل عام والمؤسسات التعلیمیة  الجامعات ان
  .بشكل خاص 

وارجع الدكتور محمد امین عواد المستشار في جامعة فیالدلفیا اسباب العنف الجامعي الى التعصب 
عالمة قبول  والعشائریة والخالفات الشخصیة ومعاكسة الطالبات وانتخابات مجالس الطلبة مضیفا ان

بالمائة من طلبة فیالدلفیا معدالتھم اكثر  ٥٤الطلبة تلعب دورا مھما في ھذا الموضوع الفتا الى ان 
واظھرت . بالمائة فضال عن جدیة اعضاء ھیئة التدریس في اشغال الطلبة في االنشطة  ٨٠من 

ب للعشیرة واالقارب اكثر االسباب التي تدفع الطلبة للعنف، ھو التعص«دراسة في ھذا المجال ان 
واالصدقاء، وشعورھم بظلم انظمة الجامعة وعدم ثقتھم بالمستقبل، وشعورھم بانھم مرفوضون من 

  .»قبل الجنس اآلخر
واوصت الدراسة التي نشرت في المجلة االردنیة للعلوم االجتماعیة التي یرأس تحریرھا الدكتور 

ھ ببعض المتغیرات، دراسة وصفیة لعینة من العنف الطالبي وعالقت«, سلیمان البدور، وعنوانھا 
لبرامج , الى تعریض الطلبة المشاركین في المشاجرات والعنف الطالبي» طلبة الجامعة االردنیة

ودعت الدراسة الى اعطاء عمادات شؤون الطلبة . تدریبیة وقائیة وعالجیة الكسابھم سلوكیات سلیمة
ل مشاكلھم واشراكھم في النشاطات الریاضیة والفنیة في الجامعات، دور اكبر لمساعدة الطلبة على ح

واالجتماعیة، وشددت الدراسة على اھمیة توسیع قاعدة اشتراك الطلبة في االتحادات الطالبیة 
واالندیة الطالبیة، ومشاركتھم باكبر قدر ممكن من تحمل المسؤولیة، وانخراطھم في االعمال 

  .التطوعیة والنشاطات الالمنھجیة
  
  
  
  
  

 ٢٤: الدستور ص
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 إعالنات

  ١٨: الدستور ص -٢١: الرأي ص
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  ١١/٥/٢٠١٥االثنین 
  
ً لھذا الوقت من العام  اح . ترتفع درجات الحرارة بحیث تبقى ضمن ُمعدالتھا االعتیادیة نسبة وتھب ری

ً في أغلب المناطق ً نسبیا ً وحارا ت . نشطة ویكون الطقس ُمشمسا ً في األغوار والبحر المی ویكون حارا
ة ا. والعقب رة االتجاھ اح ُمتغی ون الری ة السرعةوتك مالیة . ت وخفیف اح ش ون الری ة تك یج العقب ي خل وف

 ً اطق، . ُمعتدلة السرعة والبحر ھادئا ب المن ي أغل اد ف ن الُمعت ً م ا ً وجفاف ا ً فتسود أجواٌء أكثر دفئ أما لیال
اجز  ن ح غرى ع ل الص ث ال تق ة ٢٠بحی دن األردنی ان والم ي عم ة ف رة . مئوی اح ُمتغی ون الری وتك

  .عةاالتجاھات وخفیفة السر
  
   ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء   
  

ام ن الع ت م ذا الوق ً لھ بة ة نس دالتھا االعتیادی من ُمع رارة  ض ات الح ى درج طة . تبق اح نش ب ری وتھ
اطق ب المن ً في أغل ً نسبیا ً وحارا ض . ویكون الطقس ُمشمسا اع درجات الحارة إالن أن بع م ارتف ورغ

ً . المناطق تكون مھیئة لتساقط االمطار الخفیفة وتكون . في األغوار والبحر المیت والعقبة ویكون حارا
رعة ة الس ات وخفیف رة االتجاھ اح ُمتغی رعة . الری ة الس مالیة ُمعتدل اح ش ون الری ة تك یج العقب ي خل وف

 ً ل . والبحر ھادئا ث ال تق اطق، بحی ب المن ي أغل اد ف ن الُمعت ً م ا ً وجفاف ا ر دفئ ً فتسود أجواٌء أكث یال أما ل
ة . عمان والمدن األردنیةمئویة في  ٢٠الصغرى عن حاجز  رة االتجاھات وخفیف اح ُمتغی ون الری وتك

  . السرعة
  

   ١٣/٥/٢٠١٥االربعاء 
  

ً لھذا الوقت من العام وتھب ریاح نشطة ویكون . تبقى درجات الحرارة ضمن ُمعدالتھا االعتیادیة نسبة
اطق ب المن ي أغل ً ف بیا ً نس ارا ً وح ا س ُمشمس وار والبح. الطق ي األغ ً ف ارا ون ح ةویك ت والعقب . ر المی

رعة ة الس ات وخفیف رة االتجاھ اح ُمتغی ون الری ة . وتك مالیة ُمعتدل اح ش ون الری ة تك یج العقب ي خل وف
 ً ث ال . السرعة والبحر ھادئا اطق، بحی ً من الُمعتاد في أغلب المن ً وجفافا ً فتسود أجواٌء أكثر دفئا أما لیال

اجز  ن ح غرى ع ل الص دن األردن ٢٠تق ان والم ي عم ة ف ةمئوی ات . ی رة االتجاھ اح ُمتغی ون الری وتك
  . وخفیفة السرعة

 الدستور

 حالة الطقس
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  الشوبك -جبریل حسن الشوبكي  -
  دیوان عشیرة العویدي -عوده عاید العویدي  -
  الصویفیة -سمیر الیاس الشبر  -
  دابوق -ھیلدا مفضي ھشال حداد  -
  الزرقاء الجدیدة -مطعم مناور الكفوف  -
  الصویفیة -مد مطیع محمد عودة هللا آل اح -
  وادي الحدادة -خیریة مصطفى محمد خلف  -
  عجلون -احمد محمد حسن المصري  -
  المفرق -عمر بشیر احمد الخلیلي  -
  ملكا -خدیجة احمد علي ملكاوي  -
  تالع العلي -سلیمة كامل حربوقي  -
  ماعین -نوفھ حنا سالمة الحدادین  -
  أم اذینة -عبدالرحیم الطاھر » مصباح«صبحي  -
  بیادر وادي السیر -باسمة شاكر عیسى قعوار  -
  شفابدران -محمد زاید سلیمان دھیمش ابو ریشھ  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  دارھا ھریة مق أة ش ى مكاف ادیة یتقاض وزارات االقتص دى ال ام إح ین ع دل ) ٧٠٠(أم ار ب دین
عین « مصادر مطلعة أبلغت.. ترأسھ اللجنة التنسیقیة للمساعدات اإلنسانیة لالجئین السوریین

  .ان أعضاء اللجنة من مؤسسات حكومیة مختلفة حرموا من مثل ھذه المكافأة» الرأي
  

  راري شھادة وان المحاسبة مصطفى الب یس دی جامعة السیرا كالیفورنیا ریفرساید منحت رئ
الدكتوراه الفخریة في القانون تقدیرا منھا لجھوده وإسھاماتھ المتمیزة في مجال العمل الرقابي 

ا وإ امحلی ا ودولی ل .. قلیمی ھر المقب ن الش ر م ع عش ي الراب ا ف ى كالیفورین ادر ال راري یغ الب
  .الستالم شھادة الدكتوراه في احتفال یقام في حرم الجامعة االمیركیة

  
 ا منحت ھ ى مزای ة عل ة الثالث ن الفئ مز ولمز في وزارات ومؤسسات رسمیة تجاه موظفین م

  .لھم من مسؤولین جراء عالقات وثیقة بینھم
  عاما ١٢مدراء وأمناء عامون مضى على وجودھم في مناصبھم سنوات تزید عن.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  أكدت مصادر نیابیة وسیاسیة مطلعة أن موعد الدورة االستثنائیة المرتقبة لمجلس األمة بات
المقبل، وتستمر ) یونیو(محسوما، حیث من المقرر أن تفتتح في األول من شھر حزیران 

  .ة شھر تقریبالمد
  أصدرت وزارة الزراعة أمس تعمیما، طالبت فیھ موظفي الوزارة بمغادرة الدوام قبل نھایة

وتبین الحقا أن سبب التعمیم والمغادرة المبكرة ھو زیارة . العمل الرسمي بنصف ساعة
یما وقد شھدت الوزارة تواجدا أمنیا كثیفا، أمام مداخلھا، ف. وزیر الزراعة األمیركي للوزارة

  .تم منع سیارات الموظفین من االصطفاف أمام مبنى الوزارة
  أن أسعار شراء القمح والشعیر من المزارعین، ستكون بنفس أسعار " زواریب"علمت

 ٤٢٠قمح بذار : الموسم الماضي، حیث ستكون أسعار شراء الحبوب لھذا الموسم كاآلتي
  .دینارا ٣٢٠، وشعیر علفي ٣٧٠، شعیر بذار ٣٧٠دینارا للطن الواحد، وقمح موانئ 

  ،یعقد الحزب الشیوعي األردني في الحادیة عشرة من صباح غد الثالثاء مؤتمرا صحفیا
  .للحدیث حول نتائج المؤتمر الوطني السادس للحزب، وذلك بمقر الحزب في جبل الحسین

 تستضیف جامعة عمان العربیة صباح غد الثالثاء سمو األمیر السعودي تركي بن طالل بن 
  . عبد العزیز آل سعود، حیث تحتفي الجامعة باألمیر بمنحھ شھادة الدكتوراة الفخریة

 زواریب الغد
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  ار الحالي، أو رجحت مصادر برلمانیة انعقاد مجلس االمة، في دورة استثنائیة، نھایة شھر أی

دیر"بدایات الشھر المقبل  ا یقرب "على أبعد تق تثنائیة م دول االس رجح أن یتضمن ج ا ی ، كم
ذ مش ١٠من  اریع قوانین، أبرزھا قوانین البلدیات والالمركزیة، ومؤسسة ولي العھد، والتنفی

س  داخلي لمجل دیل النظام ال انون األحزاب، وتع القضائي واألحوال الشخصیة، إضافة إلى ق
  .النواب ومدونة السلوك النیابیة

 * والیس"علمت ة جنسیات دول التحالف سیقومون بم" ك ن كاف دربین عسكریین م ة ان م ھم
ل  ى االق ي سوریة، عل تدریب العناصر السوریة في االردن وتركیا، من اجل مقاتلة داعش ف

  .وفق االعالن المعلن عنھ
  نفت وزارة الصحة ما تناقلتھ مواقع الكترونیة حول صورة أشعة یظھر فیھا ھاتف نقال داخل

دة ان  د مستشفیاتھا، مؤك ي أح ة والدة قیصریة ف ا عملی ت لھ ر عار بطن مریضة أجری الخب
  .عن الصحة اضافة الى ان المریضة لم تخضع لعملیة جراحیة

 * دهللا " صناعیون"أبدى وزراء عب استیاءھم بعد االنتھاء من االجتماع الذي جمعھم ورئیس ال
ص الصناعیون  ة، وخل ع الغرف التجاری النسور اثر رفضھم لقاء الرئیس السبت الماضي م

ا والى ان اللقاء كان برتوكولیا اكثر م ا"ن ان یكون مھنی وا اي مكاسب او "تكنیكی م یحقق ، ول
  .قرارات تخفف العبء على اعضاء الغرفة الصناعیة في البالد

  ي تشجیع ل ف اذ الطف ة إنق داف جمعی ذا ألھ ف وتنفی اب وحق المؤل المي للكت وم الع بمناسبة الی
نظم حف یاتھم ت قل شخص اء وص ي بن اب ف ة الكت راءة وأھمی ى الق ئ عل ل الناش ین الجی ل تدش

ن شركة  دعم م ا ب م تأثیثھ ي ت ان الت ي محافظة مع ت األساسیة ف ن ثاب مكتبة مدرسة حّسان ب
  .ایكیا األردن، وذلك في الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم الخمیس

  اب ھار كت ل اش ام حف دائع"یق دى الب ع ون ى المواج ل " لظ ا میخائی ث حن ب الباح ھ الكات لمؤلف
اعة الساد ي الس ان ف المة نعم ي س ز المجتمع ة المرك ي قاع ل ف بت المقب اء الس ن مس ة م س

ة  ھ نخب ذي سیتحدث عن اب ال دا ویبحث الكت ة خل المسكوني التابع للكنیسة اللوثریة قرب بلدی
ي  من اصحاب الفكر والقلم في موضوعات وقضایا وممارسات مجتمعیة اضافة الى ابواب ف

  .موضوعات ادبیة وفكریة
  
  

  ك.ھــ
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