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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  )جامعات ضد الفساد(القضاة یلتقي القائمین على مبادرة 

في الھندسة " تمیز للنساء"تفوز بجائزة ) األردنیة(أكادیمیة في 
  ناء في الشرق األدنى وشمال أفریقیاالمعماریة والب

٥  

القضاء یمنع الجامعة األردنیة مطالبة دكتور من قیمة بعثة 
  دراسیة على حسابھا

٨ 

 ١٠  )األردنیة(تجمید االنتقال یعوق طموحات طلبة 
 ١٤  بحث في معنى الحیاة": األسبوع الفلسفي"

   شؤون جامعیة
 ١٦  و جائزة تمبلتون الدولیة... الملك االنسان

 ٢٠  !دنیة مھددون بالفصل الطلبة السوریون في الجامعات االر
   مقاالت

یَْت من تاریخ األردن: السمرة ِ ُو ٌ ط  ٢١  زلیخة أبو ریشة/صفحة

 ٢٣  وفیات
  ٢٥- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )جامعات ضد الفساد(القضاة یلتقي القائمین على مبادرة 

استقبل رئیس الجامعة  - فادیة العتیبي

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة في 

مكتبھ وفدي مركز الشفافیة األردني 

والمشروع اإلقلیمي لتعزیز النزاھة 

ومكافحة الفساد في البلدان العربیة، 

بادرة لالطالع على أبرز مستجدات م

التي انضمت إلیھا ) جامعات ضد الفساد(

  . جامعة أردنیة حكومیة وخاصة) ١٢(الجامعة األردنیة، إلى جانب 

مبادرة أطلقھا مركز الشفافیة األردني بالتعاون مع ھیئة النزاھة ومكافحة ) جامعات ضد الفساد( 

الفساد والشبكة العربیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد في البلدان العربیة التابعة لبرنامج األمم 

ھذه  ، بھدف نشر الوعي بین الشباب الجامعي وتمكینھ من مناھضةUNDP المتحدة اإلنمائي

  .الظاھرة التي تثقل كاھل الدولة وتؤدي إلى تراجع مشاریع التنمیة فیھا

واستمع القضاة إلى شرح قدمھ مدیر المشروع اإلقلیمي للشبكة العربیة لتعزیز النزاھة ومكافحة 

 ٢٠١٧الفساد في البلدان العربیة أركان السبالني تناول فیھ أھداف المبادرة التي أطلقت في مطلع عام 

إلفساح المجال أمام طلبة الجامعات للمساھمة في محاربة الفساد من خالل التفاعل والتحاور معھم 

عبر لقاءات وورش عمل، لخلق مساحة وحوار بناء قائم على حریة التعبیر، ولرفع الوعي لدیھم 

  .وتمكینھم من المشاركة في مكافحة ھذه اآلفة

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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د التي تبذل لتطبیقھا على أرض الواقع من خالل تشجیع وتطرق السبالني خالل اللقاء إلى الجھو

الجامعات على إقرار مواد دراسیة حول مكافحة الفساد، وتشجیع الجامعات إلنشاء أندیة للنزاھة 

وإقامة النشاطات والفعالیات الالمنھجیة التي تسلط الضوء على خطورة ھذه الظاھرة في المجتمعات 

زیارة ھي الثانیة للجامعة األردنیة بھدف إرساء أرضیة صلبة لطرح اإلنسانیة، مشیرا إلى أن ھذه ال

  .المبادرة ضمن تلك الجھود

في حین أكدت الرئیس التنفیذي لمركز الشفافیة األردني ھیلدا عجیالت أھمیة الشراكة مع الجامعات 

خصصة في األردنیة في تنفیذ ھذه المبادرة من خالل عقد سلسلة من جلسات حواریة وورش عمل مت

قضایا ومشكالت الفساد لألساتذة والطلبة، ومشاركة متطوعي المركز من طلبة الجامعات والشباب 

ضمن فریق فرسان الشفافیة لنشر الوعي حول التحدیات التي تواجھھا المجتمعات نتیجة تفشي 

  .ظاھرة الفساد فیھا

إلى حرص الھیئة وضمن خطتھا  محمد الضمور من ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد األردنیة، أشار

االستراتیجیة على التركیز على النزاھة وترسیخ سیادة القانون والمحاسبة، مؤكدا أن الھیئة تسیر 

  .)جامعات ضد الفساد(على ذات النھج الذي تنتھجھ مبادرة 

نھا مشیرا إلى أ) جامعات ضد الفساد(القضاة، وخالل اللقاء ، ثمن جھود القائمین على مبادرة 

مشروع راق وحضاري ویخاطب لغة العصر، ومؤكدا دعم الجامعة األردنیة للمبادرة في سبیل 

تنفیذھا على أكمل وجھ وبالشكل المطلوب باعتبار الجامعة شریكا ضمن مجموعة جامعات في 

  .تنفیذھا

المجتمع  حضر اللقاء كل من عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد العطیات، ومدیرة مركز تنمیة وخدمة

  .الدكتورة رانیا جبر، والدكتورة سیناریا عبد الجبار من كلیة العلوم التربویة
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  )ناألرد(الوحیدة من 

في الھندسة المعماریة والبناء في الشرق " تمیز للنساء"تفوز بجائزة ) األردنیة(أكادیمیة في 

  األدنى وشمال أفریقیا

ما حلت، واإلنفراد سمة من قطعت عھدا على نفسھا، بأن تجعل النجاح حلیفا لھا أین - فادیة العتیبي

سمات مستقبلھا المشرق الذي شقتھ برغبة وقناعة وحب، واإلبداع والتألق عناوین تتصدر سجل 

  .مسیرتھا العملیة الذي حاكتھ خطوة خطوة بجد ومثابرة وإخالص

 صغر سنھا لم یجعلھا تترد لحظة عن خوض غمار المنافسة مع من یكبرھا سنا ویفوقھا خبرة، فثقتھا

بما تكتنزه من علم وخبرة ومعرفة ال حد لھا، دفعتھا لقبول التحدي وخوض السجال وجھا لوجھ أمام 

بیوت العلم والخبرة ممن نافسوھا، فتسجل السبق وتحقق الھدف، متوجة عامھا الحالي بالفوز بجائزة 

عن فئة  ٢٠١٨ام في الھندسة المعماریة والبناء في الشرق األدنى وشمال أفریقیا للع" تمیز للنساء"

المعماریات الصاعدات، التي تقام برعایة مؤسسة الكوفة ومجلس األعمال العراقي في األردن، 

  .وجامعة كوفنتري البریطانیة

الدكتورة دیاال الطراونة عضو ھیئة التدریس في قسم ھندسة العمارة في كلیة الھندسة في الجامعة 

والریادة في الجامعة، التي سجلت إنجازا یشار إلیھ بالبنان ومساعدة مدیر مركز االبتكار / األردنیة

بفوزھا بالجائزة، بعد أن خاضت منافسات قویة ضمن القائمة المختصرة للسیدات المرشحات للفوز 

سیدة مشاركة من ثمانیة بلدان ) ٤٧٠(بھا في مجال العمارة والتي ضمت ست سیدات من أصل 

  .دن من ضمن المرشحات التي تظفر بھذه الجائزةمختلفة، لتكون بذلك الوحیدة من األر

) ذوات اإلنجاز المتمیز، والمعماریات الصاعدات(وجائزة تمیز للنساء في العمارة واالنشاء بفئتیھا؛ 

تأسست كجزء من برنامج جائزة تمیُز الھادفة إلى تعزیز مشاركة المرأة وتفعیل دورھا في المجتمع 

ائزة سنویة مفتوحة للنساء من منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیا، من خالل العلم والعمل، وھي ج

  ١٣:اي صالر/األردنیةأخبار 
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الالتي إما یعملن في المنطقة ویتخصصن في العمارة واالنشاء، أو یعملن أو یِعشن في الخارج ولكن 

  .مساھماتھن أثرت تأثیًرا مباشًرا على البیئة المبنیة في منطقة الشرق األدنى وشمال أفریقیا

لجنة تحكیم الجائزة المكونة من شخصیات مؤثرة وریادیة  في مجال ھندسة العمارة في الوالیات 

المتحدة األمریكیة وبریطانیا، أشادت بالطراونة وبأعمالھا، مؤكدة أنھا شخصیة تستحق الثناء 

ا من والتقدیر، لیس لما أثرت بھ مجال العمارة والبناء من بحوث ودراسات فقط، بل لما حققتھ أیض

تأثیر على طلبتھا من خالل الشھادات التي قدموھا بحقھا مؤشًرا واضًحا على تفھمھم الواسع لھا 

   .وتفاھمھا معھم

بحوثھا مثیًرة لالھتمام، فھي تتطرق للعدید من "وأوضحت اللجنة بحسب تعلیقھا على الطراونة أن 

  ."ر تأثیًرا حقیقًیا على مدینتھاالمواضیع الحضریة، وقد یغیّر ھذا طریقة تطور الُمدن، ویؤث

مشاعر فرح وسرور مخلوطة بالفخر واالعتزاز  تلك التي اختلجت أساریر الطراونة لحظة إعالن 

فوزھا وتسلمھا للجائزة، معربة عن سعادتھا بفوزھا بالجائزة التي تعد من أرفع الجوائز المختصة 

  .ھابالمرأة وتبرز دورھا الفاعل في مجال عملھا ومجتمع

وقالت الطراونة، ھذه المرة األولى التي أحصل فیھا على جائزة، وھو إنجاز یستحق البناء علیھ 

مستقبال  في المحافل الدولیة المختلفة، ویحفزني على مواصلة مشوار البحث والعمل والتغییر في 

على  مجتمعي وجامعتي بشكل عام وبین طلبتي بشكل خاص الذین كان لھم فضل كبیر بحصولي

الجائزة إلشاداتھم النبیلة، مشیرة إلى مشاركتھا معھم في مسابقات وجوائز عالمیة ومحلیة لتمثیل اسم 

الجامعة األردنیة في محافل مختلفة خاصة في المجاالت التي تتعلق بالمرأة والریادة واالبتكار تعود 

  .بالنفع على المجتمع وأفراده
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ه الجائزة وأن تجتھد لتكرارھا في المرات المقبلة، مؤكدة أن حلم ووعدت الطراونة بأن تكون أھال لھذ

الفوز یمكن تحقیقھ، بمزید من الجد واالجتھاد والمثابرة، وأن المرأة األردنیة دائما موجودة في كل 

  .المحافل الدولیة وقادرة على لفت األنظار بعلمھا وخبرتھا وتمیزھا

إلى ) ذوات اإلنجاز المتمیز، والمعماریات الصاعدات(فئتي  من الجدیر ذكره أنھ فاز بالجائزة  عن

  .جانب الطراونة ثالث مرشحات من دول العراق ومصر وفلسطین
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  مطالبة دكتور من قیمة بعثة دراسیة على حسابھا األردنیةالقضاء یمنع الجامعة 

   

الف دینار قیمة البعثة  ٢٣٢قضت محكمة التمییز بمنع الجامعة االردنیة من مطالبة دكتور بمبلغ 

الدراسیة التي حصل علیھا من الجامعة لدراسة درجتي الماجستیر والدكتوراه في بریطانیا ،وقضت 

  .المحكمة في حكمھا بفقدان الجامعة فرصة االستفادة من عملھا لدیھا

وفي التفاصیل فان الدكتور عصام محمود فلیح كان احد منتسبي القوات المسلحة برتبة رائد 

متخصص في االطراف الصناعیة وكان على مرتب الخدمات الطبیة الملكیة،ونظرا لندرة تخصصھ 

في االطراف الصناعیة قامت الجامعة االردنیة بمخاطبة القوات المسلحة البتعاثھ على نفقتھا 

ل على درجتي الماجستیر والدكتوراة،ووافقت القیادة العامة على طلب الجامعة بابتعاثھ للحصو

للدراسة مع بقائھ على كادر القوات المسلحة وتكفلت الجامعة بكامل نفقات البعثة، وتم تكلیفھ بتقدیم 

عیة في كفالة تضمن تنفیذ المدعي اللتزامھ مع الجامعة مدة الكفالة وفق القوانین واالنظمة المر

  . االردن

وبعد انتھاء متطلبات البعثة وعودتھ الى االردن عاد الى عملھ في القوات المسلحة صاحبة العمل 

والوالیة العامة على عملھ وتم التنسیق بین القوات المسلحة والجامعة على ان یقوم الدكتور فلیح 

  . اال ان الجامعة رفضت ذلكبالتدریس ثالثة ایام في االسبوع وثالثة ایام في القوات المسلحة 

فلیح نفسھ على التقاعد لاللتحاق بالعمل في الجامعة لاللتزام بالبعثة على .احال د ٢٠٠٩وفي عام 

اعتبار انھ اصبح حرا من القوات المسلحة واصبح صاحب الوالیة على نفسھ اال ان الجامعة رفضت 

دینارا،فتقدمت الدكتور  ٦٢٨الف و ٢٣٢ا وقررت الزامھ وكفیلھ وھو والده بدفع قیمة البعثة وقیمتھ

  .فلیح ووالده بدعوى لمنع المطالبة بالمبلغ من خالل وكیل الدفاع المحامي الدكتور عمر الخطایبة

  األردنیةأخبار 
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واكدت محكمة التمییز في حكمھا ان عقد االبتعاث تم تنظیمھ بین الجامعة والدكتور في الوقت الذي 

طبیة وان الخطابات التي كانت تتم بین الجامعة كانت كان ال یزال على رأس عملھ في الخدمات ال

توجھ للخدمات الطبیة، كما ان الجامعة قبل ابرام العقد كانت تعلم بوضعھ القانوني والتزامھ بالعمل 

لدى القوات المسلحة ویؤید ذلك الكتاب الصادر عن رئیس ھیئة االركان ومدیر الخدمات الطبیة من 

  .ك العمل لدى القوات المسلحة تفرغا لتنفیذ العقد مع الجامعةعدم الموافقة للمدعي على تر

واضاف القرار ان تنفیذ الدكتور اللتزامھ بعد الدراسة محل العقد كان یشوبھ مانعا من موانع التنفیذ 

وان عملھ في القوات المسلحة كان یحول بینھ وبین تنفیذ االلتزام مع الجامعة وان التزامھ معھا یبدأ 

  . زوال المانع اي من احالتھ على التقاعد في القوات المسلحةمن تاریخ 

وعلى اثر ذلك قضت المحكمة بمنع مطالبة الجامعة االردنیة للدكتور فلیح ووالده بصفتھ كفیلھ بقیممة 

  .البعثة 
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 )األردنیة(موحات طلبة تجمید االنتقال یعوق ط

عن استیائھم  عبر بعض الطالب الراغبین بتحویل تخصص من أدنى الى أعلى في الجامعة االردنیة

فبرأیھم أن ھذا القرار قد حطم آمالھم في دراسة التخصص  ..عند سماعھم لخبر تجمید قرار التحویل

باب تجمید قرار التحویل بسبب وعللت الجامعة أس .استكمالھم لشروط االنتقال الراغبین فیھ حال

من تخصص أدنى الى أعلى باالضافة الى انھ یؤثر على الطاقة  ارتفاع نسبة الفشل عند التحویل

   .التخصصات االستیعابیة لبعض

الجامعة على  الفرع العلمي وقبل في( ٢.٩١(نجح في التوجیھي بمعدل  الطالب مصطفى ضیف اهللا

وھو بحث عن  .«الصیدلة أن أسجل في تخصص«التنافسي بتخصص التمریض، مع أن حلمھ كان 

 ٢٤(الطرق نظام الـ عدة طرق لالنتقال من تخصصھ إلى تخصص الصیدلة وكانت إحدى تلك

 وعلى باقي الطالب من أمثالي تحقیق ما أصبو إلیھ ، إال أن تجمید ھذا النظام أعاقني عن)ساعة

 

تحقیق أحالمھم  وتمنى في المستقبل القریب أن یعاد العمل بھذا النظام لیتسنى لھ ولباقي الطالب .

ویروي الطالب مھند خلیفات حلمھ في دراسة  .وطموحاتھم في دراسة التخصص الذین یرغبون فیھ

ُجري عملیات: تخصص الطب فیقول حیة لمرضى كانوا نوعا ما فاقدین لألمل، وإحیاء روح جرا أن أ

االنتھاء من العملیة، ھو حلم راودني منذ الصغر، لطالما حلمت أن أدرس  الحیاة فیھم من جدید بعد

اجتھدت ودرست : ویتابع .الطب في الجامعة األردنیة ألنھا من أقوى الجامعات في األردن تخصص

أصل للمعدل الذي یؤھلني لدخول كلیة  نلت ثمرة تعبي بعد أن، و)التوجیھي(في الصف الثاني عشر 

معدالت القبول الموحد لم یحالفني الحظ ألكون أحد طالب ھذة  الطب، ولكن بحكم المنافسة القویة في

   .تخصص لم أكن أتخیل یوما أن أدرسھ الكلیة وقبلت في

  ١٣:صالرأي 
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الذي ) ساعة ٢٤(ظام الـكنت متعلقا باألمل في التحویل من تخصص أدنى ألعلى على ن: ویتابع

ھذا النظام في تلك السنة،  یمكنني من االنتقال للتخصص الذي لطالما حلمت بھ، ولكن لألسف عطل

 .ما أجبرني على دراسة تخصص ال أرغب بھ وأودى بحلمي

سیبدع بھ  ویرى خلیفات أن تعطیل ھذا النظام حرمھ من فرصة دراسة تخصص كان موقنا بأنھ 

الدولي التي تؤثر سلبا على  الحصة الكبیرة لطلبة الموازي والنظام»فسة شدیدة بـوعلل جعل ھذه المنا

وھذا، برأیھ، سمح للحاصلین على معدالت أقل  .«عدد الطلبة المقبولین على النظام التنافسي الموحد

  .التخصص فقط ألنھم قادرون على دفع التكالیف المالیة الحصول على فرصة القبول في

فتح الفرصة  ویناشد الطلبة إدارة الجامعة بإعادة إحیاء ھذا النظام، لما لھ من فوائد لعل أبرزھا ھو 

النظام فقط لیبدعوا  لمن ھم راغبون حقا بدخول التخصص والقادرون على تحمل ضغوط ھذا

من فرصة الدراسة بسبب الوضع  بتخصص لطالما حلموا فیھ وإعطاء فرصة للطلبة اللذین حرموا

  زقتصادي لھماال

الشریدة بین في  مدیر وحدة القبول والتسجیل المسجل العام في الجامعة األردنیة الدكتور محمد 

نسبة الفشل عند التحویل،  بسبب ارتفاع«: أسباب تجمید ھذا القرار، بالقول إنھ» الرأي«حدیث إلى 

االستعابیة لبعض  على الطاقة باإلضافة إلى أنھ مكلف مادیا وزمنیا للطالب، كما أنھ یؤثر

وأوضح الشریدة أسس شروط قبول االنتقال والتحویل؛  .«التخصصات وممارسة الضغوط علیھا

في نفس الكلیة أو إلى كلیة اخرى إذا  تخصص أدنى إلى تخصص أعلى فیجوز انتقال الطالب من

 ثل فيشاغر في ذلك التخصص الذي یرغب في االنتقال إلیھوانطبقت عدة شروط تتم توافر لھ مقعد

یحددھا  ساعة معتمدة من متطلبات الكلیة اإلجباریة ومتطلبات التخصص اإلجباریة)  ٢٤(دراسة 

 ٢٤(األقل في الـ نقطة على)  ٠٠,٣(القسم المراد االنتقال إلیھ باالضافة إلى الحصول على معدل 

ً التي تم تحدی إذا كان االنتقال الى كلیة أخرى) ٥.٣(ساعة اذا كان في نفس الكلیة و)   زدھا مسبقا
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تاریخ  ساعة المحددة خالل أول أربعة فصول من) ٢٤(وزاد أّن من الشروط أن یدرس الطالب الـ 

بدایة التحاق الطالب في  في حال تقدیم الطلب بعد فصل القبول تحسب المدة من(التحاقھ بالجامعة 

من الفصول  وفي حال تأجیل الطالب ألي فصل .(الجامعة ولیس من فصل تقدیمھ لطلب االنتقال

وبین  .ضمن األربعة فصول المسموح للطالب االنتقال فیھا األربعة من قبولھ یحسب التأجیل من

لمدة عشر سنوات  وبعد تطبیقھ ٢٠٠٦/٢٠٠٥الشریدة أن ھذه التعلیمات اعتمدت في العام الجامعي 

ان لدراسة عن طریق تشكیل لج بعد دراسة مستفیضة من قبل األطراف في الجامعة«تبین للجامعة 

یحققون شروط االنتقال عن طریق ھذه  على حد تعبیره، أن نسبة الطلبة الذین» ھذا الموضوع

الطلبة یخفقون بالتحویل بعد مرور سنتین من قبولھم  من% ٨٨فقط، أي أن % ١٢التعلیمات ھو 

 لتخصصاتھم السابقة وإلغاء المواد التي درسوھا والعودة إلى نقطة الصفر ویضطرون للعودة

 

والضغط على  وأضاف أن اعتماد ھذه التعلیمات أدى إلى تقدیم كم ھائل من الطلبة لطلبات االنتقال .

أجبر «األقسام المطلوبة وھذا ما  األقسام المعنیة للبحث عن عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس في

  .كما یقول» لیمالمھمة مما یعني انحدار جودة التع الجامعة على تعیین محاضرین غیر متفرغین لھذه

العودة  ومن األسباب، وفق الشریدة، أن عزوف الطلبة الذین لم یحققوا شروط االنتقال عن 

على استثناءات التي لم یتم  لتخصصاتھم القدیمة، ما یؤدي بھم للضغط على رئاسة الجامعة للحصول

یختارون التخصصات  والحظ أن كثیرا من الطلبة المرشحین من التعلیم العالي .الموافقة علیھا سابق

 ٩٣فعلى سبیل المثال، والحدیث للشریدة، تم ترشیح  .المعدالت المتدنیة مثل الشریعة واآلثار ذات

ً الى كلیة الشریعة العام ً لالنتقال إلى تخصصات أخرى، وھذا  ٥٨الماضي، تقدم منھم  طالبا طالبا

ة الراغبین بدراسة الشریعة باالضافة الموافقة فقد تم حرمان أعداد كبیرة من الطلب یعني أنھ إذا تمت

ولفت الشریدة إلى أن ھناك العدید من  .أن كثیرا من أعضاء ھیئة التدریس بال نصاب تدریسي إلى
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مباشرة حسب معدالتھم بدال من أن یكون الضغط على  الجامعات التي من الممكن قبول الطلبة فیھا

 یر القبول والتسجیل، وما نفذتھ إدارة الجامعة،غیر أن جمیع األسباب التي ساقھا مد .جامعة بعینھا

أو إلى كلیة  بالمئة ممن یتقدمون للنقل إلى تخصصات أعلى أكان داخل الكلیة ١٢تغفل حقیقة أن 

ویطوروا أنفسھم، ونافسوا  أخرى، ھم شباب بذلوا جھودا استثنائیة، ذھنیا ومادیا، لیحققوا أحالمھم

من خلفھم، فھم اآلن محرومون من الحلم، ومن منحھم فرصة أما  .وثابروا وحققوا متطلبات صعبة

 .المنافسة الشریفة لیحققوا أحالمھم أخرى، ومن
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  بحث في معنى الحیاة": األسبوع الفلسفي"

في كلیة ھي الوحیدة التي " الجامعة األردنیة"أقل من مئة عدد الطلبة الذین یدرسون الفلسفة في 

ً لعدم تدّرس ھذا التخّصص في كّل الجامعات في البالد،  وال یجد معظم خریجوھا وظائف لھم نظرا

  .تدریس الفلسفة في المدارس ما یضطرھم إلى التوجھ نحو مھن أخرى

ً مع تنظیم قسم الفلسفة ألنشطتھ المختلفة طوال العام، فالمشاركون فیھا  تظّل ھذه الخلفیة حاضرة

ي االستفادة منھا، لكن الالفت یقّدمون اجتھاداتھم البحثیة التي تبقى محصورة داخل القاعات وال یجر

  .استقطاب الھیئة التدریسیة لطلبة من بقیة كلیات الجامعة للمشاركة في ھذه الفعالیات

  

الذي انطلق أمس " األسبوع الفلسفي"للسنة الخامسة على التوالي، یقیم طالب من تخصصات مختلفة 

لمقبل، وتتوّزع محاضراتھ بین ویتواصل حتى الخمیس ا" مكتبة الجامعة األردنیة"األحد في قاعة 

  .األدب والتاریخ والسیاسة والعلوم االجتماعیة إضافة إلى الفلسفة

  

ً من  ً عن أي مفاھیم مدرسیة تحصرھا في أنھا "یُقام األسبوع انطالقا فھم واضح لمعنى الفلسفة بعیدا

ا واحدة من أھم نسق من المعارف الفلسفیة أو المعارف العقلیة القائمة على التصورات، باعتبارھ

ّمین"مجاالت الفكر في تطلعھ للوصول إلى معنى الحیاة   .، بحسب بیان المنظ

  

قّدمتھا " صناعة المتخیل الثقافي"افتتحت التظاھرة عند الثالثة من بعد الظھر بمحاضرة تحمل عنوان 

األكادیمیة والروائیة شھال العجیلي التي رصدت مفھوم المتخیل الذي بُني تعریفھ في اللغة العربیة 

  الجدیدالعربي 
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سالمیة في تعبیر عن على التصّور والتمّثل، وكیف انعكس ذلك في نمط حیاة ضمن الثقافة العربیة اإل

  .الھویة والذات، لنتقل بعد ذلك إلى تناول حدود المتخیل الثقافة وأدواتھ

  

" محاوالت في البحث المیداني: المجتمع من منظور عین الدودة"یتضّمن البرنامج محاضرة بعنوان 

ً أعوج بین الجنة والجحیم"لألنثروبولوجي أحمد أبو خلیل، و قة رسالة عال: الحقیقة بوصفھا طریقا

صناعة "لألكادیمي إیاد العسیلي، و" في فلسفة المعنى"للكاتب نذیر ملكاوي، و" الغفران بالنقد العربي

تجلیات الھویة السیاسیة في "للباحث عبادة العلي، و" القرار السیاسي والتوجھات السیاسیة للشباب

للمھندس محمود " ص اإلنسانيالتأسیس الفلسفي للخال"للكاتبة سنابل المحسیري، و" الروایة العربیة

ألستاذ اآلثار " مراجعة لمصادر تاریخ الشرق ومناھج استخدامھا: یا صاحب التاریخ"أبو عادي، و

  .عمر الغول
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.  

  
  

  و جائزة تمبلتون الدولیة... الملك االنسان
  

 في القیادة» النموذج« بلتون الدولیة جسد فوز جاللة الملك عبداهللا الثاني بجائزة تم - حاتم العبادي
كانوا على الدوام  التي انتھجھا جاللتھ منذ تولیھ سلطاتھ الدستوریة، منتھجا درب الھاشمیین، الذین

 والذي تمثل في مختلف الجوانب دعاة سلم وسالم نحو االنسانیة، بعیدا عن الجغرافیا والدین والعرق،
 

م، ١٩٩٩شباط عام  الثاني سلطاتھ الدستوریة في السابع من شھر ومنذ أن تسلم جاللة الملك عبداهللا
الجوانب، وأن یكون االردن محط أنظار  أخذ على عاتقھ المضي باالردن كنموذج یحتذى بھ في جمیع

ومبادرات الملك تشكل طریقا استشرافیا لمستقبل افضل،  الجمیع رغم جمیع التحدیات، فكانت جھود
  ..بأن یكون عالمة فارقة بین االمم موجھا ابناءه االردنیین

  
لیس فقط في  الجھود التي بذلھا ویبذلھا جاللتھ منذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة، كانت تؤتي أكلھا،

من الدول التي كانت شعوبھا  الداخل االردني، إنما عبر الحدود، في سبیل دعم االنسانیة، في العدید
   .بحاجة الى إستقرار وسالم وأمن

  
یتسلم جائزة  والزعیم العربي االول، الذي) ٤٨(فالیوم یكون جاللة الملك الشخصیة العالمیة رقم 

المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة  یق الوئام بین األدیان، وحمایةتمبلتون تقدیرا لجھود جاللتھ في تحق
أفعاال ویشھد لھا القاصي والداني، والشقیق  في القدس، وحمایة الحریات الدینیة، والتي تجسدت

الملك نموذجا عالمیا یحتذى بھ، لما قدمھ من أفكار ومبادرات  والصدیق، والتي جعلت من شخص
  .وتوجیھات واھتمام

  
وإنجازاتھ بصفتھ  فل تسلیم الجائزة في كاتدرائیة واشنطن الوطنیة، لالحتفاء بجھود جاللتھویقام ح

ودینیة وفكریة وأكادیمیة  شخصیة سیاسیة ٦٠٠،بحضور نحو  ٢٠١٨الفائز بجائزة تمبلتون للعام 
  زوإعالمیة

 
االھتمام  اموالمراقب والمتابع لجھود جاللة الملك، سواء الداخلیة او الخارجیة، یلمس على الدو 

. حقائق على أرض الواقع بالحس االنساني، بعیدا عن المصالح الضیقة، وھذا موثق بمبادرات باتت
تحقیق السلم في كثیر من دول العالم،  فبتوجیھات من جاللة الملك كان الجندي االردني، حاضرا في

لسلم االنساني لجمیع االردن، وھي تعزیز األمن وا إلدراكھ بأن تلك المساھمات تتالقى مع رسالة
  .البشر أینما كانوا

  
  

ارجاء  كما اخذ ھذا الجانب شكال آخر، تمثل في مساعدات صحیة وغذائیة، انتشرت في جمیع
لتقدیم المساعدة للبشر،  فھنالك العدید من القوافل التي انطلقت، بحافالت وأخرى بطائرات،. المعمورة

وقطاع غزة والعراق والالجئین السوریین، الى  حتلةسواء في الجوار، كما ھو الحال في فلسطین الم
مثل ھذه المواقف االنسانیة، والتي تنطلق من مبدأ حمایة  جانب دول شقیقة واخرى صدیقة احتاجت

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:ص الرأي
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االختالفات سواء باللغة او الدین او المذھب او غیرھا، والتي یؤكد  االنسانیة، بصرف النظر عن
  .توحد ولیس أداة للتفرقة والنزاعاستغالل التنوع لل جاللتھ على ضرورة

  
جعل األردن  وعلى صعید الوئام بین االدیان والتعایش، فإن جاللة الملك بقیادتھ ورؤیتھ الحكیمة،

ھذه الركیزة االساسیة  نموذجا في ھذا المجال، متصدیا جاللتھ لمواجھة كل من یحاول العبث في
التنوع جّمل الصورة الوطنیة لتكون  مؤكدا أنللوطن، الذي طالما كان نسیجھ االجتماعي متماسكا، 

  للسالم وحریصا على االمن واالمان فسیفساء متكاملة لترسم صورة وطن محب
  

فارقة في جھود  وتشكل الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، نقطة
ملھ، متصدیا ألي محاوالت لتغییر بح الھاشمیین، الذین توارثوھا كمسؤولیة وواجبا یفخر جاللة الملك

فالوصایة الھاشمیة وتبعاتھا، لیست . للمدینة المقدسة الھویة التاریخیة العربیة اإلسالمیة والمسیحیة
ھي تكلیف فعلي لحمایة المقدسات الدینیة االسالمیة والمسیحیة، الى  تكریسا او واقعا سیاسا، إنما

مستقبل  ریة العبادة، او تقویضا للقانون الدولي، بحكمتشكل خط مواجھة مع أي تھدید لح جانب انھا
  .القدس، الذي ال یعد شأنا اردنیا فقط، إنما شأنا دولیا یھم الجمیع

  
مقدساتھم  وأكد جاللة الملك، أكثر من مرة، دعمھ لصمود كنائس األرض المقدسة في الحفاظ على

بالعھدة العمریة التي أرست قواعد  مسكھاوممتلكاتھم، و تقدیره لكنائس القدس واألوقاف اإلسالمیة لت
أن حق المسلمین والمسیحیین في القدس أبدي، خالد،  العیش المشترك والسالم، الى جانب التأكید على

 المناسبات التي التقى فیھا رجال دین وشخصیات وقیادات مسیحیة في األردن وقال جاللتھ في احدى
واجبنا التاریخي الممتد  سنواصل«) المغطس(لیھ السالم والقدس وذلك في موقع عماد السید المسیح ع

  .المقدسات في القدس الشریف منذ عھد جدنا الشریف الحسین بن علي في حمایة ورعایة
  

االسالم، وتقدیم  ومنذ احداث الحادي عشر من سبتمبر، أخذ جاللتھ على عاتقھ حمل لواء الدفاع عن
واستغاللھ لتنفیذ اجندتھم  ، االساءة لالسالم»الخوارج«حقیقتھ السمحة للعالم، أجمع، بعدما حاول 

برؤیة مستندة الى الواقع واالعتدال في  عن االسالم في العالم،» المحامي االول«المشبوھة، لیكون 
واالنسانیة في الخطاب مع اآلخر، وھو ما لقي اصداء ایجابیة  الطرح والوسطیة، واعتماد لغة الحوار

، لنتنفیذ اجندتھم المعادیة »الخوارج«ولجم أفواھا حاولت استغالل ھؤالء  في مختلف انحاء العالم،
  والمسلمین لالسالم

  
أن  وحمل االردن لواء محاربة االرھاب والتطرف، في مختلف انحاء العالم، نصرة لالنسانیة، إذ

وبناء شراكة  جاللة الملك یؤكد دائما على ضرورة تكاتف جمیع الجھود الدولیة لمحاربة ھذه اآلفة
تقیدھا حدود سیاسیة بل منتشرة  كفیلة بمواجھة المخاطر المتعددة المنبثقة من تلك العصابات، التي ال

ورغم طعنات الغدر االرھابیة، التي شھدھا الوطن، إال أن تلك الطعنات، لم  .في جمیع انحاء العالم
االنسانیة في  قوى الظالم والدفاع عناستمرار الجھود االردنیة بقیادتھ الھاشمیة في محاربة  تحل دون

  .مختلف أرجاء المعمورة
  

والعشرین من  وجاءت رسالة عمان، التي مثلت بیانا مفّصال أصدره جاللة الملك عشیّة السابع
أن تعلن على المأل  م، بغیة٢٠٠٤التاسع من تشرین الثاني عام / ھـ١٤٢٥رمضان المبارك عام 

لھ  حقیقي ، وتنقیة ما علق باإلسالمحقیقة اإلسالم وما ھو اإلسالم ال ّ مما لیس فیھ، واألعمال التي تمث
لھ ّ الحدیث الطبیعة الحقیقیة لإلسالم وطبیعة اإلسالم  وكان ھدفھا أن توضح للعالم. وتلك التي ال تمث

  الحقیقي
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الجلسة العامة  ونستذكر ھنا ایضا خطابات جاللتھ في المحافل الدولیة، ومنھا خطاب جاللتھ في

في خطابھ الحالة وقدم الحلول،  دورة السبعین للجمعیة العامة لألمم المتحدة خطة عمل، إذ شخصلل
اوال بالدعوة الى األصول، إلى الجوھر : بسبع نقاط والتي بحكم الرؤیة الملكیة ان متطلبات العمل اتت

  . معتقداتنا والروح المشتركة بین األدیان وبین
  

ویتمثل ھذا . الفوارق فالجوامع بیننا أعظم بكثیر من: رة الشاملةألننا، ولألسف، نفقد أحیانا الصو
الى جانب الدعوة الى  .وتراحم األمر في القیم المشتركة، التي نؤمن بھا، من محبة وسالم وعدل

للتھدید عندما یسیطر العنف والخوف  تغییر لھجة الخطاب الى العالم ، بحكم أن العالم أجمع عرضة
أو الخطب الدینیة أو حتى في عالقاتنا الدولیة  اب، سواء في المدارسوالغضب على ھذا الخط

إلى تجسید القیم والمبادئ لدیننا الحنیف في «أفعال واالرتقاء بذلك  والدعوة الى ترجمة المعتقدات إلى
في كل ساعة من مطلع یوم جدید، وذلك بأن نحب جارنا، ونحترم من یختلف معنا  حیاتنا الیومیة،

  . طفالنانرعى أ وأن
  

والدعوة الى مرافقة ذلك بتعظیم  .«فكل واحد منا یمكنھ القیام بشيء یعكس مبادئ إیماننا بخالقنا
فعندما ننظر إلى دوافع ھؤالء الخوارج، » صوت االعتدال وكشف الزیف والخداع على حقیقتھ،

ة السلطة المتطرفین في جمیع أنحاء العالم، نجد أن شھو الخارجین عن اإلسالم، بل إلى دوافع
إنھم یستخدمون الدین كقناع، وھل ھناك ما . واألموال واألرض ھي محركھم والسیطرة عند الناس

 من تحریف كالم اهللا لخدمة أجنداتھم؟ وھل ھناك أدنى من استغالل الضعفاء واألبریاء ھو أسوأ
  لتجنیدھم؟

 
اإلسالمي العالمي  المجتمعوحملت مقترحات جاللتھ رسالة في غایة االھمیة تتمثل في التذكیر أن 

  . یمثلون ربع البشریة یضّم ملیارا وسبعمائة ملیون من الرجال والنساء الصالحین، الذین
  

فھي ال تمثل سوى قطرة في  أما العصابات الخارجة عن اإلسالم والتي تعیث فسادا في األرض،
علینا نحن حمایة دیننا  وعلیھ، یتوجب. بئرا بأكملھ لكن قطرة من السم كھذه تسمم. محیط الصالحین

إن مقترحات جاللتھ ، تؤكد بأن التسامح ال یقبل  .كمسلمین، وھذا واجبنا فھذه حربنا. وقیمھ النبیلة
لكن االعتدال ال یعني قبول من . ألصحاب الفكر المعتدل التطرف الذي ینمو على حالة الالمباالة

  . كل من یختلف معھم یسیئون لآلخرین ویرفضون
  

بل ھي حرب تجمع كل المعتدلین، من  لمیة لیست بین الشعوب أو المجتمعات أو األدیان،والحرب العا
  . من جمیع األدیان والمعتقدات جمیع األدیان والمعتقدات، ضد كل المتطرفین

  
یتخذوا موقفا واضحا وعلنیا ضد التطرف مھما  وعلى قادة كل الدول واألدیان والمجتمعات جمیعا أن

   .جمیع أماكن العبادة من مسجد أو كنیسة ذا یشمل احتراموھ. كان نوعھ أو شكلھ
  

دینیة مسیحیة  ، وھي رسالة مفتوحة من قیادات دینیة إسالمیة لقیادات»كلمة سواء«الى جانب مبادرة 
ّي الجمعیة العامة لألمم المتحدة مبادرة » أسبوع الوئام العالمي بین األدیان» تنشد السالم والوئام، وتبن

   .لتھالتي أطلقھا جال
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الذي ) المغطس) ومن بین المبادرات أیضا جھود جاللتھ في الحفاظ على موقع عّماد السید المسیح
. موقعا للتراث العالمي، وتطویره (الیونسكو(أعلنتھ منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

ة، وإنشاء زمالة لدراسة العلوم اإلسالمیة العالمی تأسیس جامعة: ومبادرات جاللتھ التعلیمیة، وتشمل
في جامعة أكسفورد، وإنشاء وقفیة لدراسة فكر اإلمام الغزالي  الحب في الدین في كلیة ریجنت بارك

 والمسجد األقصى المبارك، ووقفیة لدراسة فكر اإلمام الرازي في الجامعة األردنیة في جامعة القدس
كلمة « وبخصوص مبادرة  .بن طاللوجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة ومسجد الملك الحسین 

والمفكرین المسلمین والمسیحیین، فإنھا  ، والتي القت توافق وتأیید مئات من العلماء والقادة»سواء
ً، وھو جزء من صمیم المبادئ  تقوم على أن األساس الذي ینبني علیھ السالم والتفاھم موجود أصال

  . ب اإللھ الواحد، وحب الجارح: االسالمیة والمسیحیة وھو التأسیسیة للدیانتین
  

فوحدانیة اهللا، وضرورة . في النصوص المقّدسة لإلسالم والمسیحیة وھذه المبادئ یتكرر وجودھا
یعتبر  .وضرورة محبة الجار، تعتبر بالنتیجة األرضیة المشتركة بین اإلسالم والمسیحیة حبّھ تعالى،

بین األدیان، وحمایة  جاللتھ في تحقیق الوئامفوز جاللة الملك بھذه الجائزة الدولیة، تكریم لجھود 
الدینیة، إال أنھ بالمقابل، یضع امام  المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في القدس، وحمایة الحریات

ھذه الجھود، بما یعزز االنسانیة جمعاء،  االردن بقیادة جاللة الملك تحدي االستمرار في تقدیم
مسارات السلم واالمن واالمان للبشریة، في مواجھة  بمكوناتھا المتنوعة، التي ترسم في مجملھا

ویلقي جاللة الملك خطابا بعد تسلمھ الجائزة، التي تنظمھا مؤسسة  .التطرف والكراھیة والتعصب
 بین أتباع األدیان للتصدي لمخاطر الكراھیة والتطرفیبرز فیھ أھمیة الوئام والتعاون  جون تمبلتون،

   .وتصحیح المفاھیم المغلوطة
  

في نشر قیم  كما یتحدث، خالل الحفل، شخصیات دولیة وفكریة ودینیة عن دور جاللة الملك الفاعل
وتضم ھذه الشخصیات  .المعاصرة التسامح والوئام إقلیمیا وعالمیا، وأھمیتھا في مواجھة التحدیات

مؤسسة جون تمبلتون ھیذر تمبلتون دیل،  ن العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس، ورئیسةاألمی
كالیفورنیا الشیخ حمزة یوسف، ومیروسالف فولف، بروفیسور علم  ورئیس كلیة الزیتونة في بیركلي

  .ییل ومؤسس ومدیر مركز ییل لألدیان والثقافة الالھوت في جامعة
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  !الطلبة السوریون في الجامعات االردنیة مھددون بالفصل 
  

الطلبة السوریین الدراسین في الجامعات االردنیة خطر الفصل وضیاع مستقبلھم  یواجھ االف
التعلیمي بعدما امھلتھم الحكومة حتى نھایة الفصل االول لتزویدھا بصور عن جوازات سفرھم 

  .السوریة الساریة
رار وبحسب الكتاب المرفق فان وزیر التعلیم العالي المستقیل یبلغ رؤساء الجامعات الحكومیة بق

مجلس التعلیم العالي حول تمدید ھذه المھلة حتى نھایة الفصل االول، واال یتم الغاء تسجیل الطلبة في 
  .ھذه الجامعات

الطلبة السوریون في االردن بدورھم وجدوا انفسھم امام مشكلة حقیقیة فكثیرون منھم غیر قادرین 
بارات عدیدة فضال عن ان كثیرین على مراجعة السفارة السوریة في عمان لتجدید جوازاتھم العت

  .منھم رفضت طلبات تجدید جوازاتھم
  
 

  نیوزجفرا 
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َْت من تاریخ األردن: السمرة ُِوی ٌ ط   صفحة

  
  أبو ریشةزلیخة 

  
ٌ من  ٌ مشرقة ُطوى صفحة ِل أستاذ األجیاِل والناقد واألكادیمّي الكبیر الدكتور محمود السمرة، ت ترجُّ ِ ب
َ اآلداب، أولى الكلیّات في  ِ األردن؛ فھو أحد علماء كبار، عرب وأردنیین وأجانب، أسسوا كلیّة تاریخ

  .جامعة األردنیّة األمال
وھو أحد مثقفین كباٍر ساھموا في تنشیط الحركة الثقافیة في مطلع ستینیات القرن الماضي، حیُث  

وھو إلى ثقافتھ . رفدوا اإلذاعة األردنیّة بأرفع البرامج، والصحف بأھم المقاالت، داخل البلد وخارجھا
ً في الثقافة ال غربیة واآلداب العالمیة وحركة النقد الحدیث فیھا؛ فھو العربیة التراثیة المتینة كان ضلیعا

خریُج أعرق المؤسسات التعلیمیة في عصره؛ الكلیّة العربیة في القدس، وجامعة القاھرة حیث تتلمذ 
على أیدي كبار علمائھا من طھ حسین وأمین الخولي وأحمد أمین وغیرھم، وخریُج معھد سواس 

SOAS  الشھیر في جامعة لندن.  
ً لرئیس تحریر مجلة العربي التي ما تزال تصدر من الكویت، العالم الدكتور أحمد عمل  الراحل نائبا

زكي، تلك المجلة التي كنا ننتظر صدورھا الشھري، لننھل مما كان یتیُحھ لنا الناقد الكبیر من كتاِب 
اسات عمیقٍة، الشھر، ومن موضوعاٍت ثرٍة من المعرفة الكونیّة، ومن استطالعاٍت عربیّة، ومن در

ً المحليَّ إلى مشتَرٍك عروبيّ    .متجاوزة
ً على صالون الثالثاء النقدي الذي امتدَّ لسنواٍت وسنواٍت، یجمُع المریدین  وفي الجامعِة كان حریصا

كما كان وراء . والمریدات على مائِدة النقد واألدب، وقد تحّوَل بعد تقاعده إلى یوم السبت في بیتھ
ً من المرات في الجامعة األردنیة، ومؤتمر الفلسفة، حیُث كان المؤتمر الثقافي ال َِد عددا سنوي الذي ُعق

 ً ً وعربیّا وكان ھذان المؤتمران حَدثین مھمین في حیاة . یُدعى كباُر األدباء وأھل الفكر والفلسفة محلّیا
ً . البلد الثقافیة ً مھما ً في ھذه مثلما كان إسھامھ في تأسیس رابطة الكتاب األردنیّین حدثا آخر أحدَث نقلة

  . الحیاة
كان أستاذي السمرة أحد أھّم من شّكَل وعیي الفكرّي والنقدّي والجمالّي والمعرفّي، ولھ فضٌل عليَّ في 

وكان حداثّي . كان أنیَق المظھر، حضاريَّ السلوك، راقَي التعامل، جديَّ السمت. ذلك ال یُنسى
ب ولھ رأٌي صارٌم ف ُ التعصُّ ّاك في المنزع، یكره ي األیدیولوجیا، في وقٍت لم نكن نتبیُّن بعُد أثرھا الفت

ِھ إذ منزعھ الجمالي . كما كان لھ ھذا الرأي نفسھ فیما یسمى باألدب الملتزم. العقل العربّي وحیاة شعوب
 ً ََّر في طلبتھ عمیقا ّي الفن واألدب ھو الذي كان یقوُد منھَجھ التكامليَّ في النقد، وھو منھٌج أث ، في تلق

  .وأنا منھم؛ فقد بنیُت رسالتي للماجستیر، التي أكرمني باإلشراف علیھا، على ھذا المنھج
. ولم یعد بإمكاني أن أتناول النص من منظوِر المدارِس الفنیّة، أو من منظور القضیّة التي یعالجھا 

  .صُر لھاوھو أمٌر عظیٌم، جعلني أقرَب إلى النزعة اإلنسانیّة، وقیم الحریّة التي كان ینت
ً في قراءتھ للواقع، بل كان في الواقع لیّن العریكة، مع صالبةٍ  وعرفتھ في . لم یكن أستاذي صدامیا

َ اإلنسانیّة، ویحبُّ حیاةَ الدَّعة، ویحترم الصداقة ً، یجلُّ المرأةَ والكرامة ً وأخا ً وأبا   . حیاتھ األسریّة زوجا
ُ ع ھذا . مر، التقیا فیھا على الوداد ونقاء المشربوقد ربطتھُ بالراحل الدكتور إحسان عباس صداقة

ُ أن أنھَل منھ ومن غریِب الشواھِد أن الحیاة أتاحت لي أن أرتبط . المشَرب الذي سمحت لي الحیاة
ً؛ السیدة سھام الیحیى  ، "أیامي معك"صاحبة كتاب ) أم الرائد(بصداقاٍت ووّد مع أفراد عائلتھ جمیعا

اتبة عن حیاتھا مع رفیق دربھا، یتصادى مع كتاب سیرتھ الذاتیة وھو كتاب ثمین تتحّدث فیھ الك

  الكترونيالغد 

 مقاالت
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كما ربطني الوّد مع ابنھ الدكتور المھندس رائد وابنتھ مي . ویتقاطُع معھ بطبیعة الحال" إیقاع المدى"
  . وصھره الدكتور أسعد عبد الرحمن، وریا وزوجھا كلما التقینا

ً أو فأنا كل. ما أفرَغ الحیاة من دونَك یا أستاذي ً أو كتفا ُِزَع من حیاتي غاٍل، افتقدُت مني ذراعا ما انت
 ً ً أو فؤادا ً أو عینا ٌ حتى ما بعد . كبدا لقد غمرتَني بكرمك األكادیمّي والفكرّي واإلنساني، وأنا لك شاكرة

َِس األخیر   .النف
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  عمان –فیصل نوفان السعود العدوان  -
  
  دابوق –محمود محمد أحمد النسور  -
  
  الحصن –ھند منصور سلیمان الریحاني  -
  
  عة جمعیة خلیل الرحمنقا - عبدالمنعم یعقوب داود الترتیر  -
  
  الزرقاء الجدیدة -جاكلین عبداهللا عواد لطفي  -
  
  بیادر وادي السیر - ریاض محمد عبدالوھاب  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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واالعالمیین الذین  دینا قعوار اقامت مساء امس مادبة عشاء للصحافیین السفیرة االردنیة في واشنطن
المأدبة حضرھا مدیر .. العالمیة یرافقون جاللة الملك لتغطیة احتفالیة تسلم جاللتھ جائزة تمبلتون

  .الصفدي مكتب جاللة الملك منار الدباس ووزیر الخارجیة ایمن
  

شبیھ » نظام» ان ھناك توجھا حكومیا القرار» تویتر«النائب دیمة طھبوب قالت في تغریدة لھا على 
  . بخدمة العلم

  
صحافیین  ١٠وزیرا الخارجیة واالوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة واالب نبیل حداد اضافة الى

تمبلتون مساء الیوم تقدیرا  واعالمیین موجودین في واشنطن لحضور احتفال تسلم جاللة الملك جائزة
اإلسالمیة والمسیحیة في القدس وحمایة  لجھوده في تحقیق الوئام بین األدیان وحمایة المقدسات

  .الحریات الدینیة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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. عمر الرزاز بعد خروجھ من مجلس النواب.قاطعت سیدة صباح أمس موكب رئیس الوزراء د
ّھا  أردنیة "السیدة طالبت الرزاز بمنح ابنھا إقامة، فھو من حملة الوثائق الفلسطینیة، مشیرة إلى أن

  .الرئیس الرزاز أوعز لمدیر مكتبھ بحل مشكلة السیدة". وتعبت من أجل تحصیل ھذه اإلقامة
  

رئیس الوزراء األسبق نائب رئیس مجلس األعیان سمیر الرفاعي عبر أمس عن ادانتھ لحادثة 
یونس قندیل، وقال في تغریدة عبر موقع " مؤمنون بال حدود"االعتداء على أمین عام منظمة 

یین وال إلى تراثھم المستمد من رسالة دولتھم باحترام ال تمت ألخالق األردن"إن الحادثة " تویتر"
ال یجوز أن تمر الحادثة بأي شكل "وأضاف ". االختالف والتنوع ورفض العنف ونبذ ثقافة الكراھیة

  ".وننتظر جمیعا نتائج التحقیق. من األشكال
  

الزبن، الموجود حالیا في قطر للمشاركة باجتماعات رسمیة، یشارك  غازي منور. وزیر الصحة د
في الخامس من الشھر المقبل في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي یعقد في العاصمة 

  .المصریة القاھرة
  
تمر الدولي األول للرعایة المعلوماتیة لمرض ینظم مركز الحسین للسرطان اإلثنین المقبل المؤ 

ترعى افتتاح المؤتمر سمو األمیرة غیداء . السرطان، بالشراكة مع جامعة غرب إنجلترا، بریستول
  .طالل رئیس ھیئة أمناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان، فیما یستمر المؤتمر لثالثة أیام

  
نفذ ناشطون أمس وقفة احتجاجیة في منطقة عیرا بمحافظة البلقاء، للمطالبة باإلفراج عن أحد 

أقدموا على "مصدر أمني أشار إلى أن المعتصمین . الموقوفین لدى األجھزة األمنیة منذ عدة أیام
 ".إشعال االطارات عند مدخل منطقة عیرا تعبیرا عن احتجاجھم

 زواریب الغد
  


