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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
فنون (انطالق أعمال ملتقى الفنون التشكیلي الدولي الثاني في 

  (األردنیة
٣  

 ةیئیالب ةیفي التوع عةیالشر اتیعلماء شریعة یناقشون دور كل
  في األردن اهیع كفاءة استخدام المورف

٦  

 ٨  أبو رمان ینتصر لطلبة االردنیة واالنتخابات تجري اإلثنین
 ١٠  الھیئة التنفیذیة لالتحاد الیوم ینتخب" مجلس طلبة األردنیة"

   شؤون جامعیة
 ١١  في حفل تأبینھ) نایفة(األمیر الحسن یتحدث عن المكانة العلمیة لـ 

النواب یقر مشاریع قوانین النقل واعتماد التعلیم العالي ومعدل 
  قانون الطرق

١٣ 

 ١٤  اعالنات
 ١٥  وفیات

  ١٧- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )فنون األردنیة(انطالق أعمال ملتقى الفنون التشكیلي الدولي الثاني في 

انطلقت في الجامعة األردنیة فعالیات الملتقى الدولي الثاني للفنون  التشكیلیة التي  - فادیة العتیبي

تنظمھا كلیة الفنون والتصمیم 

في الجامعة األردنیة بمشاركة 

دولة ) ١٦(فنانا من ) ٢٨(

  .حول العالم

والملتقى یقام ضمن سلسلة 

لمؤتمر الدولي فعالیات ا

المنوي عقده بعد یوم غد 

القضیة الفلسطینیة إلى "الثالثاء برعایة صاحب السمو الملكي األمیر الحسن بن طالل المعظم بعنوان 

، حیث سیفتتح رسمیا بعد بلورة األعمال الفنیة التعبیریة التي یعدھا الفنانون تعبیرا عن رؤیتھم "أین؟

یب جمالیة متنوعة ثاني أیام المؤتمر في جالیري كلیة الفنون برعایة للقضیة وتداعیاتھا وآالمھا بأسال

  .رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة إن الملتقى یعكس حراك 

الجامعة األردنیة السباقة في قیادة  الكلیة الثقافي والتعلیمي المنسجم مع الحراك األكبر الذي تقوم علیھ

  .التغییر في مختلف المجاالت سواء في خططھا التدریسیة أو إدماج التعلیم االلكتروني فیھا

إنھ ألمر یبعث البھجة في النفوس، أن تشاھد فناني العالم بعد أن تم استقطابھم :" وأضاف مجدوبة

، "د تاریخ القضیة الفلسطینیة عن رغبة وحبللمشاركة في الملتقى یرسمون لوحات تعبیریة تسر

 أخبار الجامعة

  /األردنیةأخبار 
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مشیرا إلى أن بعضا منھم أشرك الطلبة في تنفیذ لوحاتھ األمر الذي یدلل على أبعاد فنیة وتعلیمیة ال 

   .تقدر بثمن

الداعم " القضیة الفلسطینیة إلى أین؟"وأكد مجدوبة أن الملتقى یعد جزءا ال یتجزأ من المؤتمر الدولي 

والمساند للقضیة الفلسطینیة والتأكید على أن القضیة الفلسطینیة ال تزال جوھر  لموقف األردن

  .الصراع في المنطقة

قضیة كل "بدوره أكد عمید الكلیة الدكتور رامي حداد إیمان الكلیة المتجدد إزاء القضیة الفلسطینیة 

یة والبصریة، في سبیل ، ورفضھا لكل ما من شأنھ طمسھا بكافة الوسائل السمع"العرب والمسلمین

  .إرساء السالم وصون الحقوق المشروعة

وقال حداد إن الملتقى ھو الثاني الذي تنظمھ الكلیة، حیث سبق لھا قبل عامین تنظیم ملتقى بعنوان 

، "القضیة الفلسطینیة إلى أین"فیما یحمل ملتقاھا الثاني عنوان " الفنون ضد التطرف واإلرھاب"

خصوصا في " القضیة الفلسطینیة"میز الملتقى حساسیة الموضوع الذي یطرحھ مشیرا إلى أن ما ی

الفترة الحالیة وإعالن الرئیس األمریكي  ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونقل السفارة 

  .األمیركیة إلى القدس

دأبت على األخذ "م إلى ذلك قال قیّم الملتقى ومنسقھ الدكتور جھاد العامري إن كلیة الفنون والتصمی

بروح المبادرات اإلیجابیة إلشاعة  الفعل الجمالي، إیمانا منھا بأن الفنون جمیعھا ھي اللغة العالمیة 

  ."التي تمتلك سلطة إیجابیة على الفرد والمجتمع

لما لھذا " الى أین؟ ..القضیة الفلسطینیة " ننظم ملتقى الفنون الدولي الثاني تحت عنوان"وأضاف 

العنوان من أھمیة في الضمیر العربي، واألردني بشكل خاص، ولما للھاشمیین من دور، یتمثل 

  ."بالوصایة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس
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سلیمان منصور ونبیل عناني من فلسطین وعلي بتروني من تونس   :یشارك في الملتقى الفنانون

واشرف الھادي وسید قندیل وایناس الصدیق وابراھیم الطنبولي من مصر، ومحمد الشمري 

وسیروان باران وھاني الدلة علي وبالسم محمد من العراق، وشفیق اشتي وخالد الساعي من سوریة، 

الك من قطر وجمال عبد الرحیم من البحرین وباندورا ودراغانا دروغوس من صربیا وسلمان الم

سازدوف من مقدونیا وراشد دیاب من السودان ورویدا الرافعي من لبنان وفالدا ملینیك من روسیا 

والھام الشافعي من ایران وبھرام حاجو من المانیا ونصر عبد العزیز ومھنا الدرة ومحمود صادق 

  .ائدة شاھین من األردنوعبدالرؤوف شمعون وحسني ابو كریم ور
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في  اهیورفع كفاءة استخدام الم ةیئیالب ةیفي التوع عةیالشر اتیعلماء شریعة یناقشون دور كل

 األردن

ناقش عمداء كلیات الشریعة في الجامعات األردنیة أمس خالل ورشة عمل نظمتھا  -سناء الصمادي 

كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة 

 يوالوكالة األلمانیة للتعاون الدول

((Giz والھیئات  عةیالشر اتیدور كل

ورفع كفاءة  ةیئیالب ةیفي التوع ةینیالد

  .في األردن اهیالم استخدام

الورشة إلى تسلیط الضوء  وھدفت

لإلسالم باعتباره محققا لتنمیة  حیالتصور الصح میلتقد عةیالشر اتیالذي تقدمھ كل جابيیعلى الدور اإل

المجتمع وازدھاره ومنھجا لحل مشكالتھ وأزماتھ، إضافة إلى حمایة البیئة والحفاظ علیھا وإیجاد 

  جابیة نحو البیئةثقافة عالمیة ای

عمید كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة الدكتور عبد الرحمن الكیالني إن الورشة التي شارك  وقال

فیھا علماء من دائرة اإلفتاء ورابطة علماء األردن جاءت في سیاق  الدور اإلصالحي واالجتماعي 

ثقافة المجتمع التي تساھم في  اغةیوصالمجتمع األردني ونھضتھ  ةیفي تنم عةیالشر اتیالذي تلعبھ كل

  .في األردن اهیالتصدي لمشكلة نقص الم

أن التحدیات التي تواجھ قضایا المیاه في األردن تستدعي الوقوف علیھا والبحث عن  وأضاف

  .حیثیاتھا للخروج بخطة مستقبلیة مدروسة لحل مشاكل المیاه والبیئة

  رادار نیوز/ شفقنا نیوز/بترا/العرب نیوز/نیوز المدینة/نةالسوس/الكترونيالرأي /األردنیةأخبار 
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باور أھمیة التشاركیة والتعاون  الییباألردن الدكتورة مكا ةیالوكالة األلمان رةیاكدت مد بدورھا

  .في المجتمع األردني اهیلتحقیق الوعي البیئي ورفع كفاءة استخدام الم

والھیئات  عةیالشر اتیآفاق التعاون مع كافة كل عیتحرص على توس ةیإلى أن الوكالة األلمان وأشارت

لما لھا من دور ایجابي فاعل في تطبیق المبادئ التي تقف عندھا التعالیم القرآنیة والنبویة حفاظا على 

  .المیاه والبیئة، ونشرھا بین الناس

الورشة مادة فیلمیة عن مشروع تحسین كفاءة استخدام المیاه المجتمعي بالتعاون مع  وعرضت

میا حول الوضع المائي في األردن قدمھ مساعد أمین عام وزارة الھیئات الدینیة، وكذلك عرضا تقدی

  .المیاه والري الدكتور عدنان الزعبي
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  أبو رمان ینتصر لطلبة االردنیة واالنتخابات تجري اإلثنین

، 'انتخابات مجلس طلبة الجامعة االردنیة'نجح النائب معتز أبو رمان في احتواء تداعیات أزمة   

بعد خالفات بین القوائم المترشحة من جھة وبین ادارة والتي تخللھا اعمال شغب افضت لتأجیلھا 

الجامعة، حیث افضت جھوده وااللتقاء بدار رئاسة الجامعة الیوم الى اعالن رئیس الجامعة االردنیة 

عزمي محافظة الجراء االنتخابات لیوم غد االثنین بمن حضر العادة المیاة الى مجاریھا ولصالح . د

دئ و كان حضر اللقاء عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات والذي اجراء االنتخابات في جو ھا

أثنى بدوره على جھود ابو رمان في احتواء االزمة و كما حضر رئیس مجلس الطلبة األسبق محمد 

  .فایز الخرابشھ الذي أكد أن جمیع الطلبة یفوضون النائب معتز أبو رمان فقط للتحدث باسمھم

  

تنقل خاللھ بین اطراف األزمة، حیث التقى مؤخرا ' المكوكي'فھ الطلبة بـتحرك ابو رمان الذي وص

، واستمع الى وجھات نظرھم ومطالبھم، والذین أكدوا )السلط - العودة -الھّمة(مرشحي مجلس الطلبة 

ً لمناصرتھ القضایا الشبابیة والجامعیة منھا على وجھ  ان تجاوبھم لتدخل ابو رمان جاء تبعا

  . الخصوص

  

ع ابو رمان لحیثیات احتجاج الطلبة على تأجیل ادارة الجامعة النتخابات على الرغم من اكتمال واستم

، %٥٦، و بنسبة تتجاوز ١٠٥عضو اتحاد منتخب من اصل  ٥٩بحضور !! النصاب القانوني 

ھ قرار التأجیل بغیر القانوني، وھو األمر الذي تبناة ابو رمان بصفتھ نائب الشباب و وعد بحل' معتبرا

بما یتناسب وحقوق الطلبة، ومؤكدا بذات الصدد لجموع الطلبة ضرورة حرصھم على جامعتھم، وان 

  .ان ال یتم توظیف األزمة تجاه أي تصعید خارجي او تجییرھا لغیر مصلحة الطلبة

  عمون
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في مستشفى الجامعھ و الذي اشتكى ' المر ' وفي نفس االطار كان النائب ابو رمان قد زار الطالب

الدكتور عمر الكفاویین ' تعرضھ لحادث دھس جانبي من قبل مركبة نائب رئیس الجامعة األردنیة 

اثناء عملیة  رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات أثناء انطالقھا ، بعد محاولة الطالب منعھ من المغادرة'

االحتجاجات ، و تمكن ازاءھا ابو رمان الیوم من اقناع الطالب بالتنازل عن الشكوى وسحبھا في 

إطار تحقیق مصالحھ بین جمیع األطراف ، و من جھتھ اكد الدكتور عمر الكفاوین بأن مصلحة 

القانوني و الجامعة ھي فوق اي مصالح شخصیھ و ان الطلبھ ھم بمثابة ابناءه و تنازل عن حقة 

و ذلك اكراما لمساعي النائب و للحضور و قال انھ ) ادعى علیھ ( العشائري و القضائي على من 

   . یتوجب على الجمیع تغلیب المصلحة العامة

  

و دعا ابو رمان الى ضرورة ترسیخ النھج الدیمقراطي في جامعاتنا الذي یحتكم للمصلحة العامة 

  .االكادیميبقصد الحفاظ على منجزنا االردني 
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" ینتخب الھیئة التنفیذیة لالتحاد الیوم" مجلس طلبة األردنیة  

؛ اجتماعا عصر الیوم، النتخاب الھیئة ١٠٥یعقد اعضاء مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة الـ

التنفیذیة لالتحاد، بعد ان كان رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات الدكتور عمر الكفاوین، أرجأ اجتماع 

كان مقررا الخمیس الماضي، لتفادي تأثیر االجواء المشحونة على سالمة سیر  المجلس الذي

  ."الغد"االجتماع، وفق تصریح رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لـ

وقال محافظة؛ انھ سیجري تحویل الطلبة ممن تسببوا بإحداث شغب واعتداء على السیارة التي تقل 

  .ان التحقیق المختصة في عمادة شؤون الطلبةرئیس اللجنة وادعاء تعرضھم للدھس؛ للج

تعلیمات االتحاد، تنص على انھ في حال عدم اكتمال النصاب، فان لرئیس اللجنة "محافظة قال ان 

العلیا إرجاء االنتخابات لمدة ال تتجاوز االسبوعین، یكون فیھا نصاب الجلسة قانونیا بمن حضر، 

  .ة بین مجلس االتحاد قبیل االجتماعمشیرا الى ان االجواء كانت مشحونة ومتوتر

ان تكون سیارة للحرس الجامعي قد دھست طالبا؛ "  الغد"وكان محافظة، نفى في تصریحات سابقة لـ

  .مؤكدا ان لدى الجامعة تصویر فیدیو كامال، یبین عدم تعرض الطالب للدھس

التحاد ونائبھ وامیني اعضاء في المجلس؛ الھیئة التنفیذیة وتتكون من رئیس ا ١٠٥وینتخب من الـ

   .السر والصندوق ورؤساء ست لجان

وكان الفائزون ادوا الخمیس قبل الماضي؛ القسم امام محافظة، إذ تنص تعلیمات االتحاد أن یؤدي 

  .أعضاء المجلس المنتخبین القسم أمام الرئیس أو من یفوضھ خالل أسبوع من تاریخ إعالن النتائج

  ٧:صالغد 
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  في حفل تأبینھ )نایفة(األمیر الحسن یتحدث عن المكانة العلمیة لـ 

الدكتور عدنان بدران، االول  مندوبا عن سمو األمیر الحسن بن طالل، رعى رئیس الوزراء األسبق

، الذي »ءولمسة وفا.. علي نایفة رحلة عطاء البروفیسور«من أمس في جامعة الحسین التقنیة، تأبین 

الھیدرولیك ومبادرة برنامج ارتقاء التربوي، بمناسبة مرور  نظمتھ أكادیمیة الشركة الحدیثة ألنظمة

 وأكد سموه في كلمتھ، التي ألقاھا نیابة عنھ الدكتور بدران، ان الثروة الحقیقیة في .عام على رحیلھ

االستثمار في العقل  أي تعود إلىالعالم تعود جذورھا إلى مخرجات التعلیم والعلوم والبحث العلمي، 

لت بحصولھ على  البشري واإلنساني، مشیرا سموه إلى المكانة العلمیة التي یتمتع ّ بھا نایفة، التي تكل

وعرض ر بدران،  .المیكانیكیة التي تعد من أھم الجوائز العالمیة جائزة بنجامین فرانكلین في الھندسة

والتي شملت وضع الخطط  إلنجازات نایفة في جامعة الیرموك، ودوره في تأسیس كلیة الھندسة،

وتجھیز الورش الھندسیة التدریبیة واإلنتاجیة،  الدراسیة للطالب، وتأسیس منھجیة دراسیة متقدمة،

ودعا مدیر عام أكادیمیة الشركة الحدیثة  .وتأمین بعثات للطالب والبحثیة،والمختبرات التدریسیة 

تكون قصة نجاح نایفة في المناھج المدرسیة، لتكون  ألنظمة الھیدرولیك، یوسف الرفاعي، إلى أن

خطاه، فیما عرض عمید البحث العلمي في الجامعة األردنیة  حافزا لھم للتمیز واإلبداع واتباع

 .٢٠١٧ – ٢٠١٣إلنجازات نایفة العلمیة في الجامعة األردنیة خالل الفترة  لمومني،الدكتور شاھر ا

علي «مبادرة منحة  وأعلن مساعد األمین العام لنقابة المھندسین األردنیین الدكتور موسى حبیب عن

منحة عمر الرفاعي للعلوم، تمنح  للھندسة المیكانیكیة تمنح لطالب واحد كل عام، ومبادرة» نایفة

الحسین بن طالل الدكتور نجیب أبو كركي الى أن نایفة  طالب واحد كل عام، فیما لفت رئیس جامعةل

من جھتھ، عرض الدكتور بّشار  .علماء القرن العشرین والحادي والعشرین استطاع أن یكون من أھم

  ٩:الدستور ص/الكترونيالرأي 

 شؤون جامعیة ومحلیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
12 

تھ وأبحاثھ، مثلما العالمیة لنایفة، ومؤلفاتھ ومقاال حماد من الجامعة الھاشمیة، ألھم اإلنجازات العلمیة

الدكتور فارس حیدر أبرز األسباب التي ساعدت نایفة في  أجمل المستشار في الموارد البشریة

واستذكر الدكتور عدنان نایفة شقیقھ  .وھي االصرار والجد واالجتھاد الوصول لقمة التمیز واإلنجاز

یشار إلى  .العملیة والتعلیمیةلخدمة وطنھ ومؤسساتھ  الراحل، مؤكدا أن البروفیسور نایفة كرس عملھ

  المستوى العالمي أن البروفیسور نایفة یعد من أبرز أساتذة وعلماء الھندسة المیكانیكیة على
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یقر مشاریع قوانین النقل واعتماد التعلیم العالي ومعدل قانون الطرق النواب  

أقر مجلس النواب امس األحد مشروع قانون معدل .. في جلستھ األخیرة في الدورة العادیة الثانیة

) كامیرات(والذي تم بموجبھ الموافقة لوزارة األشغال العامة على تركیب  ٢٠٠٩لقانون الطرق لسنة 

اعتبار البینات والصور الصادرة عن ھذه الكامیرات مقبولة في "وضبط المخالفات، و لمراقبة الطرق

  ."االجراءات القضائیة ما لم یثبت عكس ذلك

كما وافق المجلس في الجلسة التي ترأسھا رئیسھ عاطف الطراونة والتي استغرقت نصف ساعة 

ل لقانون اعتماد مؤسسات فقط، بحضور عدد من اعضاء الفریق الحكومي، على مشروع قانون معد

، فیما رد ٢٠١٧، ومشروع  قانون إدارة النفایات لسنة ٢٠١٨التعلیم العالي وضمان جودتھا لسنة 

قانون المؤسسة االردنیة للسكك الحدید، بعد أخذه برأي لجنة  ٢٠١٠لسنة  ٤٠القانون المؤقت رقم 

  .الخدمات العامة والنقل التي طالبت برفض القانون

قررت رفض القانون المؤقت لوجود تعارض "للجنة النائب حسن العجارمة ان اللجنة وقال رئیس ا

  ."٢٠١٦لسنة  ١٦بینھ وبین قانون صندوق االستثمار رقم 

وكان أمین عام المجلس فراس العدوان تال االرادة الملكیة السامیة بفض الدورة العادیة الثانیة لمجلس 

قبل، فیما دعا الطراونة النواب بعد ربع ساعة من انعقاد األمة الثامن عشر اعتبارا من السبت الم

الجلسة بعدم الخروج من القاعة حفاظا على  نصابھا، إال أنھ رفعھا بعد انعقادھا بنصف ساعة رغم 

وجود مشروع قانون على جدول اعمال الجلسة وھو مشروع قانون ادارة النفایات الذي یتشكل من 

  .مادة ٣١

والوزراء الفاتحة على روح المرحوم الحاج حسین عطیة الذي توفي الثالثاء  وفي الجلسة قرأ النواب

الماضي بناء على اقتراح من النائب رمضان الحنیطي الذي قدم العزاء للنائبین خلیل وخمیس عطیة 

  .لوفاة والدھما

  ٢-١:صالرأي 
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  ١٣:الغد ص/٢٣ :الرأي ص

 اعالنات
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  »رحمھم هللا«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

 الرأي 
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استذكرت الملكة رانیا العبدهللا المغفور لھ الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان مؤسس دولة االمارات 
رحم هللا رمزا من «العربیة، في ذكرى مئویتھ، وكتبت في منشور لھا عبر حسابھا الشخصي تویتر، 

  .»زاید_مئویة#ر لھ الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان رموز العطاء العربي والعالمي المغفو
  

تصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني برعایة وزیر الدولة لشؤون االعالم واال
  .یطلق المجلس األعلى للسكان یوم االحد المقبل االستراتیجیة الوطنیة لالعالم السكاني

  
علمت صنارة الدستور أن فتاوى قانونیة وجھت لدیوان التشریع حول قانونیة تكلیف رؤساء بلدیات 

  .الى جانب عملھم بإدارة مجالس الخدمات البلدیة المشتركة
  

ف قضبان سجون االحتالل اإلسرائیلي الباحثین عن الحریة، حیّت األسیرة عھد التمیمي من خل
صباحكم حریة صباحكم تمسك بأرضكم «وكتبت في تغریدة لھا عبر تویتر أمس 

التمیمي تحییكم من خلف القضبان وتقول لكم كل عام وأنتم في أوطانكم تعیشون وفي _عھد#ووطنكم
  »جرك وأرضك وأصدقاءك الوطن ھو الحیاةبیوتكم تنعمون ما قیمة الحیاة إذا فقدت وطنك وبیتك وش

  
موقع المغطس، وقد جرى للطفلة ماتیلد أمس قدمت أسرة إیطالیة لألردن لغایات تعمید طفلتھا في 

  .عّماد في المغطس بحضور والدیھا وأفراد من أسرتھا، قادمین من مدینة میالنو شمال ایطالیا
  

القدس / تحتفل جمعیة یوم القدس بعد غد االربعاء في المكتبة الوطنیة  بإشھار كتاب ذاكرة اللون
  .بریشة الفنان الفلسطیني

  
  .سة الشركةرئیس مجلس ادارة شركة االسواق الحرة مازن الساكت قدم استقالتھ من رئا

  
الن مدیرا تنفیذیا أمین عمان الدكتور یوسف الشواربھ قرر نقل مدیر دائرة المكتبات العامة حاتم الھم

  .للشؤون الثقافیة ونقل المفتش األول إسالم بینو مدیرا لدائرة المكتبات العامة
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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ھر غد الثالثاء مؤتمرا صحفیا تعقد األحزاب والقوى والفعالیات القومیة والیساریة ونقابة المحامین ظ
بمجمع النقابات المھنیة، لإلعالن عن ترتیبات مسیرة العودة، التي تعتزم ھذه الجھات تنظیمھا 

ً لنضال الشعب الفلسطیني والتمسك بحق "بالذكرى السبعین للنكبة الفلسطینیة، تحت شعار  دعما
وتنظم المسیرة ". ضیة الفلسطینیةالعودة وعروبة فلسطین ورفضا لكل المؤامرات التي تستھدف الق

یوم الجمعة المقبل باالنطالق من كافة المحافظات للتجمع أمام صرح شھداء معركة الكرامة 
  .باألغوار

  
محمود الشیاب الخمیس المقبل برنامج الرصد الوطني لوفیات األمھات، الذي . یطلق وزیر الصحة د

  .الوزارة علیھ، وذلك بحضور عدد كبیر من المختصین والمسؤولین المعنیین تعمل
  
الحالي، یطلق ) مایو(بمناسبة االحتفال بالیوم العالمي لحریة الصحافة، الذي صادف الثالث من أیار  

حالة الحریات "لي، تقریره السنوي مركز حمایة وحریة الصحفیین، وللعام السابع عشر على التوا
  ". ریجنسي باالس"، صباح بعد غد االربعاء في فندق "٢٠١٧اإلعالمیة في األردن 

  
كامل أبو جابر . عنوان محاضرة لوزیر الخارجیة األسبق د" األردن اآلمن وسط محیط ملتھب" 

  .قاء الشرطة بعمان، وبدعوة منھایلقیھا مساء غد في جمعیة أصد
  

المونسینیور خالد عكشة رئیس مكتب الحوار مع المسلمین وأمین سر لجنة العالقات الدینیة مع 
ً  ٢٥"المسلمین في حاضرة الفاتیكان یحاضر مساء الیوم في النادي االرثوذوكسي بعمان حول  عاما

، وھي المحاضرة التي ینظمھا المركز الكاثولیكي للدراسات "ار االسالمي المسیحيفي خدمة الحو
  .واإلعالم

  
تنظم مساء بعد غد االربعاء جلسة نقاشیة تحت عنوان " صحفیون من أجل حقوق اإلنسان"منظمة  
 .بعمان" جدل للمعرفة والثقافة"حیث تقام في ، "الحق في الصحة لمرضى السرطان: إعفاء أم تأمین"

 زواریب الغد
  


