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یكرم طلبة حصدوا جوائز دولیة في حفظ القرآن الكریم وفي المجال الریاضي) األردنیة(رئیس   

ثالثة من طلبة  - فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة على اختالف 

م األكادیمیة جرى تخصصاتھ

تكریمھم من قبل رئیس الجامعة 

الدكتور عبد الكریم القضاة بعد أن 

أثبتوا قدراتھم في عدد من األنشطة 

الالمنھجیة، محققین المراكز 

  . المتقدمة ومحرزین الجوائز الدولیة، فكانت مدرجا لھم لولوج عالم التمیز واإلبداع

ة، وعبد الرحمن المصاطفة من كلیة الطب جاء نظیر تكریم الطالبین حاتم دویك من كلیة الھندس

تمیزھما في المجال الریاضي واحترافھما فنون لعبة الكاراتیھ، حیث حصل الدویك على ذھبیة بطولة 

التي أقیمت في تركیا، فیما حاز المصاطفة على ذھبیة بطولة آسیا  2018كأس مرمرة الدولیة للعام 

  .التي أقیمت في تشیلي (series A) ي، وذھبیة الدوري العالم2018للعام 

أما طالب الدراسات العلیا في كلیة الشریعة عبیدة معن فریحات فكان تكریمھ بمثابة بطاقة شكر 

وتقدیر لتألقھ في مسابقة الملك عبد العزیز الدولیة لحفظ القرآن الكریم وتالوتھ وتفسیره وحصولھ 

لمركز الثالث في المسابقة الھاشمیة الدولیة لحفظ على المركز الثاني فیھا، إلى جانب حصولھ على ا

  .القرآن الكریم

القضاة عقب حفل التكریم، بارك للطلبة جھودھم الجلیلة، وإنجازاتھم العظیمة التي ذاع صیتھا دولیا 

وعالمیا، معربا عن سعادتھ بما حققوه بأن جعلوا من جامعتھم نجما یلمع في سماء العالمیة مؤكدین 

 امعةأخبار الج

 1:السبیل ص/أخبار اون الین/المدینة نیوز/5:الرأي ص/أخبار األردنیة
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نھا لكثیر من المواھب الشبابیة المختلفة القادرة على خوض التحدي والمنافسة عن للجمیع احتضا

  .كفاءة واقتدار وتحقیق التمیز واالنفراد

وقال إن ھذا التكریم یأتي في إطار حرص الجامعة األردنیة على دعم طلبتھا المتمیزین، وحثھم على 

یات العالمیة، وحتى یكونوا القدوة للبقیة المزید من العمل والجد لخوض مزید من المسابقات والفعال

من زمالئھم لغبطھم واالحتذاء بھم، مشیرا إلى احتضان الجامعة لكثیر من الكفاءات والطاقات 

  .الشبابیة التي تحتاج للعنایة االھتمام والتشجیع للكشف عنھا وظھورھا للعیان

عة األردنیة ولرئیسھا القضاة على بدورھم، أعرب الطلبة المكرمون عن بالغ شكرھم وامتنانھم للجام

ھذا التكریم الذي حتما سیشكل دافعا رئیسیا لھم لبذل المزید من الجھد لتحقیق نجاحات متتالیة، وتمثیل 

  .الجامعة األردنیة في مختلف المحافل الدولیة

 وأكد الدویك والمصاطفة أن ھذا التكریم سیكون لھ بالغ األثر في نفوسھم، وسیسھم في تحفیزھم

وتشجیعھم على العمل والمثابرة استعدادا لخوض منافسات أولمبیاد جامعات العالم التي ستعقد في 

  .مدینة إیطالیا العام المقبل

من الجدیر ذكره أن الطالبین الدویك والمصاطفة حققا نجاحات ریاضیة متمیزة في األعوام السابقة 

/ دبي" بریمیرلیغ"نزیة في بطولتي على البرو" الدویك"حفل بھا سجل إنجازاتھما، حیث حصل 

وشرم الشیخ، وذھبیة البطولة العربیة في األردن،  في حین صنف المصاطفة األول أولمبیا من قبل 

  .(WKF) اللجنة األولمبیة الدولیة

حضر حفل التكریم عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات، ومدیر دائرة النشاط الریاضي 

  .الدكتور رائع خریسات
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  تسجیل أول وقفیة في الجامعة األردنیة

محمد المبیضین  ـــ تم 

في الجامعة األردنیة 

الیوم تسجیل أول وقفیة 

بعد أن أصدر مجلس 

أمناء الجامعة التعلیمات 

المرتبطة بتنفیذھا  

وتسجیلھا لدى دائرة 

   . قاضي القضاة

ف في مساعدة الطلبة المحتاجین ونظام الوقفیة منتشر في جامعات حول العالم وتستعین بریعھا للصر

   واحتیاجات وسائل التعلیم والبحث العلمي وتطویر البنى التحتیة في المباني والتجھیزات في الجامعات

والوقفیة التي تم تسجیلھا جاءت بتبرع كریم وسخي من الموظف في وحدة الصنادیق المالیة مروان 

  .من كلیة الشریعة بقیمة ألف دینار العتوم بقیمة ألفي دینار والدكتور رائد أبو مؤنس

ووقع وثائق الوقفیة نیابة عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن دائرة قاضي القضاة 

فضیلة الدكتور حازم الھزایمة بحضور الشاھدین نائبي رئیس الجامعة الدكتور عماد صالح 

  . والدكتور أحمد مجدوبھ

ً إلى أھمیة نشر ثقافة نظام الوقف وأعرب القضاة عن تقدیر الجامع ة وامتنانھا للمتبرعین ، مشیرا

الذي ابتكره المسلمون للتقرب إلى هللا  من خالل المشاركة في بناء مجتمعاتھم  ومؤسساتھم الخیریة 

  .والخدمیة

 أخبار األردنیة
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وأكد عزم الجامعة على توسیع نطاق الوقفیة لتمكین الراغبین من المشاركة فیھا خصوصا وأن 

ً للشریعة اإلسالمیة  یشمل بناء  ودعم المدارس والجامعات لما تقوم بھ من مجاالت  إنفاق ریعھا وفقا

  . دور تنویري وبناء شخصیة اإلنسان ومحاربة الجھل والتخلف في المجتمعات اإلنسانیة

ممثل الجامعة في تسجیل الوقفیة الدكتور باسل الشاعر إلى  / بدوره أشار أستاذ الشریعة اإلسالمیة 

آلیات تسجیل الوقفیات حیث یتم جمع األموال من الخیرین والمتبرعین لیصار إلى استثمارھا وإنفاق 

ً للشریعة اإلسالمیة  من بینھا مساعدة الطلبة المحتاجین وتنمیة البحث  ریعھا في غایات محدده وفقا

  . العلمي وتحدیث البنى التحتیة في الجامعة

ء مسجد قباء الذي أسسھ النبي محمد علیھ أفصل الصالة یشار إلى أن أول وقف إسالمي ھو بنا

 ً   .والتسلیم حین قدم للمدینة المنورة مھاجرا
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  تحصل على جائزة كتارا للّروایة العربیة في دورتھا الّرابعة: الشعالن

حصلت الدكتورة سناء الشعالن من  - زكریا الغول 

مركز اللغات في الجامعة األردنیة على جائزة كتارا 

، في حقل 2018/لّروایة العربیّة في دورتھا الّرابعةل

  . روایة الفتیان غیر المنشورة

" أصدقاء دیمة"وجاء فوز الشعالن عن روایتھا 

وستنشر في طبعة أولى ضمن منشورات الجائزة 

  .الّدوریّة الّسنویّة لألعمال الفائزة

ّمت الّشعالن جائزتھا في حفل رسمّي أقیم في دار األوبرا ا ّزامن مع یوم وتسل لقطریّة في الّدوحة بالت

الّروایة العربیّة، بحضور نخبّة من المسؤولین القطریین والّدبلوماسیین العرب والمثقفین واإلعالمیین 

واألكادیمیین واألدباء باالضافة إلى القائم بأعمال الّسفیر األردنّي في قطر أمجد مبیضین والقنصل 

  .أشرف قطارنة

تعكس انتصار اإلرادة والمحبّة والعمل والعلم على اإلعاقة والعجز والحزن، " ةأصدقاء دیم"وروایة 

وتسعى إلى تقدیم تجربة أخالقیّة نفسیّة اجتماعیّة لألطفال حول انتصار ذوي االحتیاجات الخاّصة 

  .على إعاقاتھم، وتبرز معاناتھم

ً في  وأبطال الروایة جمیعھم من األطفال الذین یعانون من إعاقات مختلفة، ویدرسون سویا

ّمة) عبد الجبّار السّاري(، ویقودھم الّدكتور)بیت دیمة(مدرسة في رحالت فنتازیّة ) نعیمة(والمعل

ّعّرف على تجارب نجاح وانتصار لكثیر من ذوي االحتیاجات الخاّصة   .للت

 أخبار األردنیة
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أدب وعبّرت الّشعالن عن فخرھا بالجائزة ومدى تأثیرھا في مشوارھا اإلبداعّي ال سیما في حقل 

ً یُحتذى في حقل صناعة الّروایة  الفتیان لما لھا من قیمة رفیعة في المشھد العربّي األدبي؛وتقّدم مثاال

ونشرھا وتقدیمھا للقارئ العربّي وغیر العربّي عبر ترجمة األعمال الفائزة إلى اإلنجلیزیّة والفرنسیّة 

ّغة العربیّة ً عن إصدارھا بالل   .فضال

لجائزة یدفعھا بقوة في عالم الكتابة للفتیان السیما من ذوي االحتیاجات وقالت إّن حصولھا على ا

ّھوض  قافّي في كتارا على الجھود التي قاموا بھا ألجل الن ّ الخاّصة، شاكرة إدارة الجائزة والحي الث

بھذه الجائزة،ودعم الّروایة والّروائیین،وصناعة الّروایة وفق منظومة مؤسسیّة راعیة تجید إدارة فن 

ً ا ً وترجمة وتسویقا   .لّروایة اختیارا ونشرا

كتارا خالد السلیطي إن المؤسسة تسعى إلى تعزیز  –من جانبھ قال مدیر عام مؤسسة الحي الثقافي 

التراكم بمداخالت نوعیة وكیفیة لإلبداع الروائّي، وتنشد تطویر الوعي الّسردي العربّي وتشكیل 

ً، أنماط التفكیر النقدي لالرتقاء بھذا الجن ً، وإشعاعھ وانتشاره عالمیا س األدبي وترسیخ ریادتھ عربیا

  .عبر جسور الترجمة إلى لغات أجنبیة حیّة

وروایات أخرى في مشاریع مسرحیّة "  أصدقاء دیمة"ولفت إلى أنھ من المحتمل استثمار روایة 

ً في مشاریع الجائزة التي تست ً وورقیّا ثمرھا وتنمیھا ألجل ودرامیّة مختلفة،وتقدیمھا صوتیّا ومرئیّا

تقدیم الفّن القصصّي للقارئ العربّي بكّل سھولة وتیسیر السیما لفئة الفتیان، مع مراعاة استخدام 

التكنولوجیا والبرامج الحدیثة ألجل تقدیم فّن الّروایة للقارئ المھتّم مثل برامج وتطبیقات الھواتف 

ّقالة   .الن

مشاركة بفئة الّروایات  596في الّدورة الرابعة، منھا مشاركة  1283یشار إلى أن الجائزة استقبلت 

مشاركة بفئة الدراسات والبحوث غیر  47مشاركة بفئة الّروایات المنشورة، و 562غیر المنشورة، و

  .مشاركة بفئة روایات الفتیان غیر المنشورة 78المنشورة، إضافة إلى 
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  ا األردنیة واستمرار سیادتھا المستقلةالوقوف صفاً واحداً لحمایة أراضین: الجامعة األردنیة 

محمد المبیضین ـــ  رحبت الفعالیات األكادیمیة 

والطالبیة في الجامعة األردنیة بالقرار التاریخي لجاللة 

الملك عبدهللا الثاني بإنھاء ملحقي الباقورة والغمر من 

  . اتفاقیة السالم مع إسرائیل

ینسجم مع وأكد أھل الجامعة أن ھذا القرار الشجاع 

اإلرادة الشعبیة ، وحق األردن في بسط سیادتھ على 

داعین إلى أھمیة التالحم الوطني إزاء العدید من القضایا والتحدیات التي تواجھ األردن في , أراضیھ

  .ظل الظروف العصیبة التي تشھدھا المنطقة العربیة

الجامعة األردنیة إذ نسجل فخرنا وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة نحن في 

ّھ من حماسة وعزیمة في نفوس األردنیین جمیعا، لنؤكد وقوفنا  واعتزازنا بقرار جاللة القائد ، وما بث

ً في نسیج  المطلق أساتذة وطلبة وإداریین لتنفیذ ھذا القرار التاریخي ، مؤكدین الوقوف صفا واحدا

ة المقدسة واستمرار سیادتھا المستقلة ، ونثق بقیام كل وطني متالحم ومتآخ لحمایة أراضینا األردنی

  .مكونات أسرة الجامعة بأداء واجبھم الوطني وتجسید حسن االنتماء والوالء

أستاذ التاریخ في الجامعة الدكتور سالمة النعیمات أن ھذا القرار الشجاع / وقال وزیر الدولة األسبق 

ینھ وأبعاده التاریخیة تثبیتا للحق األردني وسیادتھ على لجاللة الملك عبدهللا الثاني یشكل في مضام

ً إلى حرص جاللتھ على فرض ھیبة األردن وأن قراره جاء دون أي إمالءات , أراضیھ مشیرا

وشروط آخذین بعین االعتبار مدى التعنت اإلسرائیلي ومحاولتھ المراوغة في كل الحقوق العربیة 

  .وبخاصة الحقوق الفلسطینیة

 المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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یمات أن جاللتھ یحرص على إرساء مزید من القواعد والثوابت والمرتكزات الوطنیة وأضاف النع

  .التي تنسجم مع إرادة األردنیین وفي طلیعتھا حمایة الكیان األردني لینعم باألمن واألمان واالستقرار

أن أستاذ القانون الدولي في الجامعة الدكتور إبراھیم مشھور الجازي / وأكد وزیر العدل األسبق 

توقیت القرار الملكي سلیم ویتوافق مع القانون الدولي ومع نص المعاھدة والملحقین المتعلقین 

  .باألراضي األردنیة في الباقورة والغمر

ً مع الرغبة الشعبیة وفي مقدمتھا مطالب النقابات المھنیة  وقال الجازي أن القرار جاء منسجما

ً نقابة المحامین األردنیین التي تدفع بقوة إلى ضرورة بسط السیادة األردنیة على سائر   خصوصا

  .األراضي األردنیة

ً للجازي -وتكمن أھمیة القرار   بأنھ رد على سیاسات الصلف اإلسرائیلي على األراضي  -وفقا

الفلسطینیة وتھویدھا وعرقلة الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس 

ً إلى وض وح القرار الذي یوجھ الحكومة باتخاذ ما یلزم من إجراءات قانونیة بحسب الشریف، مشیرا

إننا تعودنا "مدیر المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة الدكتور أحمد العوایشة قال .ملحقي االتفاقیة

على مواقف الھاشمیین والتي تأتي في الوقت المناسب التي یحتاج المواطنون األردنیون بجمیع فئاتھم 

  ."یھاإل

وأضاف أن جاللة الملك عبد هللا الثاني معروف بحكمتھ وذكائھ واختیار األوقات المناسبة التخاذ 

  .القرار الذي ال یتعارض مع مصالح الوطن والمواطنین

ً على أھمیة ودور  وأكد العوایشة أن ھذا القرار الجريء جاء في ظروف عصیبة تمر بھا األمة مؤكدا

شاعات الخبیثة والرخیصة الصادرة عن دوائر اإلعالم الصھیونیة المواطنین في محاربة اإل

والحاقدین على ھذا البلد وقیادتھ الرشیدة وحتى ال یؤثروا على أمن واستقرار الوطن ونسیجھ الفكري 

  .والثقافي
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ووصف رئیس قسم العالقات الدولیة والدبلوماسیة والدراسات اإلقلیمیة في الجامعة الدكتور ولید أبو 

ً على أن األردن ال یساوم على أرضھ وثوابتھ دلبو ح اإلعالن الملكي بالشجاعة وأنھ یتضمن تأكیدا

  .  وقیمھ مھما كانت الظروف والتحدیات السیاسیة واالقتصادیة

وقال أن قرار جاللة الملك جاء لیعزز مواقفھ القریبة من أصوات وتطلعات الشعب وانحیازه لھ 

ویتوقع أبو دلبوح أن ترفض إسرائیل القرار  . على أراضیھ خاصة فیما یتعلق بسیادة األردن

بممارسة الضغط على األردن لثنیھ عن تنفیذ القرار والتالعب والمماطلة والبحث عن ثغرات  في 

ً انتھاء العمل بالمالحق  وزاد   أن ردة الفعل في دوائر صناعة القرار اإلسرائیلي إزاء , حال تم فعلیا

ً في ھذا السیاق أن األردن لن , وابدوا اھتمامھم ومتابعتھم حال إعالنھ القرار كانت سریعة    مؤكدا

   . یرضخ للضغوط الن ھذا التوجھ جزء من سیادتنا وكرامتنا

وثمن رئیس اتحاد طلبة الجامعة مجد أبو سرسك التوجھات الملكیة بإنھاء ملحقي الباقورة والغمر 

تزازه وفخره بھذا القرار الملكي الذي یصب في إن الشارع الطالبي یعبر بوضوح عن اع" وقال 

  . " الدفاع عن المصالح الوطنیة العلیا  وحمایتھا من األطماع اإلسرائیلیة

قبل " بإیدینا بنرجعھا"وكشف أبو سرسك أن االتحاد كان بصدد إقامة فعالیات  داخل الجامعة بعنوان 

ً إلى إلغاء ھذه الفعالیات وا    . لتفكیر بإقامة احتفالیة وطنیة بھذه المناسبةصدور القرار الملكي مشیرا

عضو قائمة النشامى الطالبیة  عن فخر واعتزاز / وعبر الطالب أحمد الطورة من كلیة الھندسة 

الجسم الطالبي بمواقف جاللة الملك عبدهللا الثاني المشرفة تجاه القضایا الوطنیة والعربیة واإلنسانیة 

ً ان خطوة جالل تھ باسترداد الحق األردني في أراضي الباقورة والغمر تعد محطة العالمیة مؤكدا

ً في العالقة مع الكیان اإلسرائیلي ً  مھما ً تاریخیا   .مضیئة ومفصال
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  من الجامعة األردنیّة إلى بكین

 

استضافت كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة مساء االثنین، األدیب مصطفى القرنة ،الذي قرأ فصوال 

  .ألدبیة وحكایتھ مع الصینمن مسیرتھ ا

وقرأ القرنة، قصیدة أنا والشمس وبكین، مستعرضا تجاربھ في الصین بدءا من اشھار دیوانھ أنا 

والشمس وبكین الذي قامت أمانة عمان بنشره وانتھاء بمؤتمر العرب والصین الذي عاین عالقة 

  .الصین بالعرب

م بقراءة قصیدة نبض عمان للشاعر مصطفى كما قرأ قصیدة سالم علیك ، وختمت الطالبة مجد برھ

  .القرنةوحضر االمسیة الطالب واالساتذة من كلیة اآلداب من بینھم طلبة اجانب 

 5:الغد ص/4:اصدى الشعب ص/السوسنة/أحداث الیوم
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.  

  
  
  

  تقریر التنمیة الثقافیة العاشر" شومان"باحثون وأكادیمیون یناقشون في 
  
  

أكد باحثون وأكادیمیون أھمیة ما جاء في التقریر العربي العاشر للتنمیة الثقافیة، خصوًصا فیما یتعلق 
  . بأنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي واالبتكار وعالقتھا بالتنمیة الشاملة والُمستدامة

  
ستشراف، وتركیزه على واعتبروا أن أبرزما یتسم بھ التقریر؛ ھو جمعھ بین التشخیص والتحلیل واال

الصلة الوثیقة والروابط العضویة بین أنشطة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي واالبتكار من جھة، 
  . والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة من جھٍة أخرى

  
ونبھ المشاركون إلى ضرورة تفعیل المثقف والمبدع على الساحة الثقافیة داخل المنطقة العربیة 

  .ودوره في تفعیل الحركة الثقافیةوخارجھا، 
  

) بیروت(جاء ذلك في إطار ندوة مشتركة بین مؤسسة عبد الحمید شومان ومؤسسة الفكر العربي 
، "البحث العلمي واقعھ وتحدیاتھ وآفاقھ: "االبتكار أو االندثار"لمناقشة تقریر التنمیة الثقافیة العاشر

  .بحضور نخبة من المثقفین والباحثین واألكادیمیین استضافھا منتدى شومان الثقافي، أمس االثنین،
  

نستضیف في ھذه "وفي كلمتھا الترحیبیة قالت الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة شومان فالنتینا قسیسیة، 
الندوة نخبة من الباحثین الذین یناقشون ما اشتمل علیھ تقریر التنمیة الثقافیة العاشر الذي أطلقتھ 

واقعھ : االبتكار أو االندثار، البحث العلمي العربي"لعام تحت عنوان مؤسسة الفكر العربي ھذا ا
  ".وتحّدیاتھ وآفاقھ

  
من الموضوعات التي یبحثھا؛ فالبحث العلمي یمثل الیوم شریانا "أھمیة التقریر تتبدى، وفق قسیسیة،

تستطیع أن  رئیسیا لتقدم األمم والشعوب، أما االبتكار، فھو التطبیق العملي للجھود البحثیة التي
  ".تتخطى التحدیات المفروضة على المجتمعات، لتقلھا من طور إلى طور

  
وبینت أن التقریر یمثل خطوة مھمة، كونھ یؤشر على كثیر من االختالالت التي یعاني منھا البحث 
العلمي العربي، وھو ینظر بعین األھمیة إلى ضرورة االلتفات إلى الذكاء االصطناعي والثورة 

  .الرابعة الصناعیة
  

ھنري العویط، بین أن التقریر یندرج في ُصلب رسالةالمؤسسة، . مدیر عام مؤسسة الفكر العربي د
، قضایا 2000وفي صمیم نشاطاتھا، الفتا إلى أن المؤسسة أولت منذ انطالقتھا األولى في العام 

  . التنویر والتنمیة والتطویر في العالم العربي اھتمامھا البالغ
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  دنیا الوطن/الرأي الكتروني
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بحسب العویط، ركز على المردود التنموي لمنظومة البحث واالبتكار، والثقافة العلمیة، التقریر، 
والنشر العلمي، كما سلط الضوء على أنشطة البحث العلمي والتكنولوجیا واالبتكار وما شھدتھ من 

  .تطورات عمیقة واكتشافات مذھلة على الصعید العالمي
  

تقریر إلى سیاسات، وترجمة التوصیات التي صاغھا ودعا العویط لتحویل الرؤى التي رسمھا ال
ً واستراتیجیات، وكذلك ضرورة رعایةالبحث العلمي ودعمھ وتمویلھ وتعزیزه وتطویره،  خططا

  . مؤكدا أھمیة اإلعالء من شأن االبتكار، باعتباره حاجة ملحة وأولویة مطلقة وضمانة المستقبل
  

دران، فرأى أن التقریر جاء في طابع شمولي ومتكامل عدنان ب.أما رئیس مجلس أمناء جامعة البتراد
یربط مخرجات البحث العلمي باالبتكار لتولید التكنولوجیا،بما في ذلك ربط ذلك في التنمیة الشاملة 

  . 2030المستدامة التي دعت إلیھا ھیئة األمم المتحدة لتحقیق أجندة تنمیة العام 
  

ل خطاب عربي معاصر، یؤدي إلى الفكر الخالف وطالب بدران بإعادة صناعة التعلیم من خال
أي االبتكار ومھارات التفكیر الناقد وبناء مھارات الذكاء والتساؤل والتحلیل  -والخیال واالستلھام 

واالستنتاج وملكة البحث واالستقصاء والوصول إلى حلول جذریة للمشكالت التي نعاني منھا، منوھا 
  . جامعة ومؤسسة علمیة 800لمیة العربیة توسعت أفقیًا لتتجاوز إلى أن عدد الجامعات والمراكز الع

  
معین حمزة أن التقریر یحمل الكثیر من . فیمااعتبر األمین العام للمجلس الوطني للبحوث العلمیة د

األدلة الھامة، خصوًصا أن ما تمر بھ البلدان العربیة اآلن من أزمات یعود إلى فشل وقصور ُمزمنین 
  . فة واستثمارھا وتطویعھا وإعادة إنتاجھا بغیة إحراز غایات التنمیة الشاملة والُمستدامةفي تمثل المعر

  
ھل یمثل البحث العلمي أساًساكافیًا لضمان التكامل العربي؟ لماذا ال تھتم الجامعات في الوطن "

  . ، تساؤالن رأى حمزة أن التقریر حاول اإلجابة علیھما"العربي بإنشاء مراكز أبحاث؟
  
بحسبھ، فإنالبلدان العربیة تعاني من شح الدراسات واألبحاث في مضمار العلوم االجتماعیة و

وتطبیقاتھا على أصعدة التنمیة المختلفة، وھي لن تتمكن، بالتالي، من تحقیق غایات التنمیة وتكریس 
  .االنسجام المجتمعي

  
التعلیم حق من حقوق "اخلتھ إن عمرو سالمة، قال في مد. األمین العام التحاد الجامعات العربیة د

اإلنسان، وال ینبغي أن یحرم منھ فرد ألسباب اقتصادیة أو عرقیة أو دینیة أو جھویة؛ فالفیصل الوحید 
  ".ھو قدرتھ على االستمرار في تلقیھ والنجاح في اجتیاز متطلباتھ األكادیمیة المقررة

  
وري بحیث تواكب في محتواھا وذھب سالمة إلى ضرورة مراجعة المقررات الدراسیة بشكل د

  .التطورات الراھنة في العالم، من حیث أسالیب التعلیم والتدریب والتقییم والمعاییر الراھنة في العالم
  

لكن دعم البحث العلمي من خالل توفیر التمویل الالزم لھ، رأى سالمة أنھ من مسؤولیة الدولة، إلى 
مجتمع الحكومیة وغیر الحكومیة، داعیا في ھذا جانب الجھات األخرى المستفیدة من مؤسسات ال

  .الصدد، إلى تحفیز المؤسسات المختلفة لتخصیص جانب من موازناتھا للبحث والتطویر
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" اإلسكوا"من جھتھا، بینت المدیر التنفیذي لمركز اإلسكوا للتكنولوجیا ریم نجداوي، أندراسة أجراھا 
أن دعم منظومة اإلبداع واالبتكار وتشجع االستثمار  ، قد الحظت2015حول التنمیة المستدامة العام 

  . في البحث العلمي والتطویر التكنولوجي، ال یمكن لھا أن تتحقق إال بدعم الحكومات
  

ً على جمیع األصعدة، وأن التقریر ھو دعوة لتكثیف  ورأت أن المنطقة العربیة أقل المناطق تكامال
لوضع الراھن یحتاج من الحكومات العربیة إعادة النظر في الجھود للعمل في ھذه المنطقة، مبینة أن ا

  . سیاساتھا
  

ضیاء عرفة رأى أن التقریر تحلى بطابع التجدد والحداثیة في . األكادیمي في الجامعة األردنیة، د
األفكار حول التعلیم العالي، مستقبلھ بتقلیل الجزء المعتمد على الماضي، وزیادة الجزء الخاص 

ات المستقبلیة، والمكملة لھا؛ استنادا إلى قوامھا من الدراسات االستراتیجیة المبنیة على بتطویر الثقاف
  .استقراء الماضي، ومراجعةالحاضر، واستشراف المستقبل

  
وركز التقریر، بحسب عرفة، على أبرز األزمات التي تمر بھا البلدان العربیة؛ لیخلص إلى أن 

یة الشاملة، وبغیر االبتكار فإن المصیر الحتمي ھو مواجھة المعرفة ھي الطریق المحتوم إلى التنم
  .االندثار

  
ا لطریق االبتكار، أوضح عرفة أنھ ینبغي اتباع نظریةالتغییر، التي تشمل على مجموعة  ً وتحقیق

قابلة للتطویر لتتالءم مع ما )أو مسارات مؤثرة(متناسقة من األنشطةالمنظمة المرتبة إلنتاج ُمخرجات
  .والت داخلیة وخارجیة إلحداث تنمیة مستدامةیستحق من تح

  
منیف الزعبي، الذي بین .واختتمت الندوة مع مداخلة المدیر العام ألكادیمیة العالم اإلسالمي للعلوم د

أن ضعف االبتكار في الدول العربیة یتمثل في قلة عدد براءات االختراع المسجلة مقارنة بدول مثل 
  .تركیا ومالیزیا

  
ا للزع ً بي، فإن دوال عدة في العالم نجحت خالل العقود الخمسة األخیرة، في توظیف أدوات ووفق

البحث العلمي والتطویر التكنولوجي واالبتكار؛ للُمساھمة في إحداث تنمیة اقتصادیّة واجتماعیّة 
  .شاملة مثل الیابان، وكوریا الجنوبیّة، ومالیزیا، والھند، على سبیل المثال

  
ر جاء في خمسة فصول ھي البحوث العلمیة والتعلیم العالي، ورافعة االبتكار یشار إلى أن التقری

آلیات بناء اقتصاد : والتنمیة، والثقافة والتوجھات العلمیة المتاحة، واالبتكار والتطویر التكنولوجي
ورقة بحثیة امتدت على أكثر من  25المعرفة، والبحوث في خدمة المجتمع، كما تضمن التقریر 

  .فحةخمسمئة ص
  
؛ ھي مؤسسة دولیة مستقلة غیر ربحیة، لیس لھا ارتباط باألنظمة أو بالتوجھات "الفكر العربي"و

وھي مبادرة تضامنیة بین الفكر والمال لتنمیة االعتزاز بثوابت األمة ومبادئھا . الحزبیة أو الطائفیة
لمختلفة، وتسعى لتوحید تعنى المؤسسة بمجاالت المعرفة ا. وقیمھا وأخالقھا بنھج الحریة المسؤولة

  .الجھود الفكریة والثقافیة وتضامن األمة والنھوض بھا والحفاظ على ھویتھا
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؛ فھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع المعرفي والثقافي "شومان"أما 
ي واألدب واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر القیاد

  .والفنون واالبتكار المجتمعي
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  اطالق فعالیات الملتقى الوطني الثاني لألمن الجامعي في مؤتة
  
  

انطلقت الیوم الثالثاء فعالیات الملتقى الوطني الثاني لألمن الجامعي في جامعة مؤتة تحت عنوان 
ت عسكریة ومدنیة وعدد من بمشاركة فاعلیا" دور المؤسسات االمنیة في توفیر بیئة جامعیة آمنة"

  .الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة
إن جھاز االمن العام استطاع تطبیق مفھوم "وقال مندوب مدیر االمن العام العمید عبیدهللا المعایطة، 

األمن الشامل الذى نادى بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني على اكمل وجھ منطلقا في ذلك من ادراكھ التام 
األمن على كافة جوانب الحیاة بال استثناء، الفتا الى استحداث ادارات على مستوى متقدم  لتأثیر

انسجاما مع ما نشھده من تطور شامل بمختلف مناحي الحیاة باإلضافة الى االنفتاح على كافة 
  .المؤسسات الرسمیة واالھلیة

احتضان الجامعة لفعالیات  وأشار عمید شؤون الطلبة بجامعة مؤتة الدكتور طارق المجالي الى ان
من جانبھ . المؤتمر جاء من وعي ادارتھا ألھمیة توفیر بیئة آمنة داخل الجامعات على ارض الواقع

اشار مدیر عام مؤسسة أصدقاء األمن الوطني أشرف الكیالني الى ان العمل على توفیر بیئة جامعیة 
اعي إلنھاء أي ظواھر سلبیة داخل جامعاتنا آمنة ھو أمر بغایة األھمیة، الفتا الى ضرورة العمل الجم

  .أو الحد منھا بكافة الوسائل
باسم أندیة األمن المجتمعي تنفیذا "واعلن الكیالني عن اطالق برنامج طالبي داخل الجامعات 

وتحدثت مدیرة مركز الملكة رانیا العبدهللا للدراسات التربویة الدكتورة ". لتوصیات الملتقى األول
واشتمل الملتقى . ي حول توفیر بیئة مسؤولیة ینھض بھا المخلصون من ابناء الوطنوجدان الكرك

على تقدیم اوراق متخصصة قدمھا عدد من ضباط مختلف االجھزة االمنیة وفعالیات مختصة أخرى 
من الجامعات تحدثوا بھا عن دور المؤسسات األمنیة في تحقیق مفھوم االمن الجامعي داخل 

وفي ". خلى عینك على الوطن"الى عرض فیدیو خاص بالملتقى وفیدیو بعنوان  الجامعات، باإلضافة
  .نھایة الملتقى وزع المعایطة الدروع والشھادات على مستحقیھا

  6:صدى الشعب ص/المدینة نیوز
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  »البلقاء التطبیقیة«نظام العالمات الجدید یحقق العدالة للطلبة في : الزعبي
  

 سرور الزعبي ان القرار التاریخي لجاللة االستاذ الدكتور عبدهللا.قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة
الملك فیما یخص الغاء ملحقي الباقورة والغمر، ھو محط فخر واعتزاز لنا جمیعا وھو یضاھي 

  . 1956ویعادل قرار جاللة المغفور الملك الحسین رحمھ هللا بتعریب الجیش العربي في العام 
  

بالطلبة المستجدین، اقدم لكم الجامعة كمنبر  وأضاف االستاذ الدكتور رئیس الجامعة خالل لقائھ
  .تنویري وثقافي وعلمي والتي ستكون مفتوحة االذرع لكم وللتعاون معكم ومع مؤسسات الوطن

  
وبین بأنھ تم تغییر جمیع الخطط الدراسیة للتخصصات وتغییر محتوى المادة لتواكب التطورات  

قامت بإدخال مادة االبتكار واإلبداع والریادة العالمیة في حقل التخصص، منوھا الى ان الجامعة 
ومادة القانون والمواطن والمجتمع والتي تحتوي في مضمونھا على المواطنة االیجابیة، داعیا الطلبة 
الى عدم االلتفات وراء االشاعات المغرضة التي تبثھا بعض تلك الوسائل، مشددا على ضروة 

بتعاد عن التجریح واإلساءة لمؤسسات الوطن، ولفت الى ان التركیز على التفكیر والنقد البناء واال
الجامعة وضعت نظاما جدیدا محوسبا لتوزیع العالمات یحقق الحمایة والعدالة والمساواة بین الطلبة، 

  .بحیث تم وضعھ بناء على دراسة عمیقة ومستفیضة قامت بھا لجنة متخصصة من الجامعة
  

حتیة في الجامعة، مشیرا الى انھ تم العمل على انشاء العدید من وتطرق الدكتور الزعبي الى البنى الت
الحدائق واعداد قاعات تدریسیة بتجھیزات الكترونیة، وتحدیث المختبرات لتكون مالئمة للتدریس، 

  .قاعة محوسبة ومزودة بكافة الوسائل التعلیمیة الحدیثة 225حیث ان الجامعة بصدد تجھیز 
  

الف دینار  100القاضي بانشاء صندوق لألفكار االبداعیة للطلبة بقیمة كما نوه الى قرار الجامعة 
اردني لتمكین الطلبة من ابراز طاقاتھم وابدعاتھم، وكون جامعة البلقاء ھي جامعة تقنیة تطبیقیة، فانھ 
.سیكون لدیھا حاضنات تكنولوجیة وحاضنات اعمال من اجل التركیز على افكار الشباب الریادیة

  11:الرأي ص
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  ضاحیة الرشید –علي عبدالسالم الصیفي  -
  
  منطقة الیزیدیة –فضة مطلق فالح الخرابشة  -
  
  شارع االردن –محمد ابراھیم محمود األسعد  -
  
  دیوان عشیرة العساف –مریم أحمد مكید العساف  -
  
ّاح البّركة الخضیر  -   قریة رجم الشامي –أحمد صی
  
  خلدا –سھى ر اجي موسى شعبان  -
  
  دابوق –جمیل یوسف نصره  كتوریاڤ -
  
  بیادر وادي السیر –طالل حسن ابراھیم بركات  -
  
  مرج الحمام –عنایة أدیب محمد القاسم  -
  
  السلط –ملك شوكت عزت كوكش  -
  
  اربد –تیسیر طاھر یاسین الدعمھ  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ة دمشق، والتي استمرت الوفد الزراعي األردني عاد مساء أمس من زیارتھ إلى العاصمة السوری
الوفد تشكل من جمعیة االتحاد التعاونیة لمصدري الخضار والفواكھ ونقابة مصدري الخضار . یومین

والفواكھ، وجاءت زیارتھ بدعوة من لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكھ بغرف التجارة 
التفاقیات الموقعة بین السوریة، وتم خاللھا بحث التعاون السوري األردني التجاري والتأكید على ا

في السیاق ذاتھ، كان وفد من نقابة المحامین األردنیین عاد أیضا من دمشق أول من أمس . الطرفین
  .جابر منذ إعادة افتتاحھ رسمیا األسبوع الماضي -بعد زیارة ھي األولى عبر معبر نصیب 

  
: ، الذي یضم ثالثة أحزاب ھيانضم حزبا الوعد األردني والوطني األردني إلى تیار التجدید الحزبي

  .حصاد، التیار الوطني والحیاة، لیرتفع عدد أعضاء التیار إلى خمسة أحزاب
  

رئیس اللجنة الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني الفریق القاضي المتقاعد مأمون الخصاونة یتحدث في 
نساني بیــن الـواقع القانون الدولي اإل"منتدى الفكر العربي في عمان مساء األحد المقبل، حول 

  ".والطموح
  

االتحاد النسائي األردني ینظم صباح االحد المقبل ندوة حول مشروع قانون الجرائم اإللكترونیة 
 .المعدل، الموجود حالیا في مجلس النواب، ومدرج على جدول أعمال الدورة العادیة الثالثة الحالیة

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


