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 ـــوضـــــوعالمــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  )األردنیة(أبو سرسك رئیسا التحاد طلبة 

  ٤  قرارات الجامعة األردنیة مستقلة وداخلیة
منصور یستعید محطات في مسیرة الحركة الفنیة التشكیلیة في 

  فلسطین تحت وطأة االحتالل
٥ 

 ٨  تواصل ملتقى فنون األردنیة
 ١٠  »فنون األردنیة«شكیلیة الثاني الدولي في افتتاح ملتقى الفنون الت

  مكرمة ملكیة سامیة
  االنتھاء من  فرش أرضیة مسجد الجامعة األردنیة

١٢ 

 ١٤  األمریكیة" كونیتیكت ھارتفورد " تبحث التعاون مع " األردنیة"
   شؤون جامعیة

 ١٥  تقر قانون اعتماد مؤسسات التعلیم العالي" تربیة االعیان"
 ١٦  یؤكد أھمیـة دعـم وتمكیـن المبتـكریــن الشبـاب ولي العھد

مؤسسات وجامعات تتخلى عن دعم مشروع مكتبة األسرة 
  ةیاألردن

١٨ 

   مقاالت
. د /الدكتوراه الفخریة من الجامعة االردنیھ للدكتور زیاد فریز

  مصطفى عیروط
١٩ 

 ٢١- ٢٠  اعالنات

 ٢٢  وفیات
  ٢٥- ٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )األردنیة(سرسك رئیسا التحاد طلبة  أبو

جرت في الجامعة األردنیة الیوم االثنین انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد طلبة الجامعة، وفاز الطالب 

  .مجد محمد أبو سرسك بمنصب رئیس االتحاد

تور عمر وأعلن رئیس اللجنة العلیا النتخابات اتحاد الطلبة نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة الدك

) ٥٨(الكفاوین الطالب أبو سرسك رئیسا لالتحاد، والطالب زید سمیر الخطیب نائبا للرئیس بواقع 

  .صوتا لكل منھما

الطالب مالك أمجد النوباني أمینا للسر، والطالب عبد هللا إبراھیم : وفاز الطلبة اآلتیة أسماؤھم بالتزكیة

غدادي برئاسة اللجنة المالیة، والطالب عیسى محمد الطقطاق أمینا للصندوق، والطالب أحمد معاذ الب

برئاسة لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، والطالب منذر أبو غریر برئاسة لجنة النشاطات 

  .الطالبیة، ولجنة قضایا الطلبة فازت برئاستھا الطالبة إسراء المسلوقي

تصر رحال، ولجنة البحث العلمي أما لجنة العالقات العامة والخارجیة ففاز برئاستھا الطالب من

  .والشؤون األكادیمیة فازت بھا الطالبة أریج عاطف

وأشاد الكفاوین باألجواء الدیمقراطیة التي سادت عملیة انتخاب الرئیس واللجان الفرعیة، وأثنى على 

  .الروح التنافسیة النزیھة والشفافة التي تحلى بھا الطلبة المرشحون والمنتخبون على حد سواء

 أخبار الجامعة

  ١:ص الدستور/العرب نیوز/المدینة نیوز/الغد الكتروني/٣٤:الرأي ص/أخبار األردنیة
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 قرارات الجامعة األردنیة مستقلة وداخلیة

ً ال یقبل التشكیك وھو أّن طلبتھا عمادھا الثابت  ً معروفا تنّوه الجامعة األردنیة وتؤكد أن لھا موقفا

وركنھا األصیل، ومصلحتھم والحفاظ على مصالحھم وحقوقھم المختلفة ھي من أولویات الجامعة 

  .الرئیسیة

والسعي " األردنیة"النائب معتز أبو رمان بشأن انتصاره لطلبة أما بخصوص ما صدر عن مكتب 

إلى عقد انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد الطلبة، فتؤكد الجامعة أن قرار اللجنة العلیا لالنتخابات 

قد صدر قبل أن یدخل أبو رمان حرم  ٧/٥/٢٠١٨بإجراء انتخابات الھیئة التنفیذیة الیوم االثنین 

دارة الجامعة حریصة كل الحرص على إتمام شؤون طلبتھا دون وصایة أو تدخل من ألن إ - الجامعة

  .أي جھات خارجیة

أما عن قرار تأجیل االنتخابات یوم الخمیس الماضي فھو قرار قانوني، وھو من صالحیات اللجنة 

  .العلیا، واللجنة جزء من الجامعة التي تراعي مصالح الطلبة أكثر من أي جھة أخرى

ً من أحد بترسیخ النھج والجام  ّ أنھا ال تنتظر تذكیرا عة إذ تقدر اھتمام المجتمع الخارجي بشؤونھا إال

الدیمقراطي في الجامعة، ألن الجامعة بأنظمتھا وتعلیماتھا وتطبیقھا الحازم لھا ھي من تعزز روح 

  .الدیمقراطیھ والحوار وسیادة القانون

رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات لم یقم / نائب رئیس الجامعةوفي ھذا السیاق تؤكد الجامعة األردنیة أّن 

ھو أو أي سائق من الجامعة بدھس أي طالب، واألمر لم یتعّد االفتراء والفبركة، وقد قامت الجامعة 

بتحویل القضیة والمخالفات التي قام بھا الطلبة بعد قرار اللجنة العلیا بالتأجیل إلى لجان التحقیق، 

إلى قراراتھا حسب األنظمة والتعلیمات، وال بد من اإلشارة إلى أن ما أورده النائب  وسیتم االحتكام

  .على لسان رئیس اللجنة العلیا لالنتخاب غیر صحیح ألن األمر ما زال منظورا أمام لجان التحقیق

  /أخبار األردنیة
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 منصور یستعید محطات في مسیرة الحركة الفنیة التشكیلیة في فلسطین تحت وطأة االحتالل

استعاد الفنان الفلسطیني التشكیلي سلیمان منصور أبرز المحطات التي عصفت في  - العتیبي فادیة

مسیرة الحركة الفنیة التشكیلیة في فلسطین تحت 

وطأة اإلحتالل الصھیوني في المحاضرة التي 

ألقاھا على ھامش حفل التكریم الذي أقیم لھ في 

  .كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة

منصور الذي حل ضیف شرف على ملتقى  وقال

القضیة الفلسطینیة إلى أین؟ "الفنون الدولي الثاني الذي تنفذه الكلیة ضمن فعالیات المؤتمر الدولي 

شكل البدایة الفعلیة للفن  ١٩٧٢الذي تفتتح أعمالھ یوم غد برعایة األمیر الحسن بن طالل، إن  عام 

ت مع معرض الفنان الراحل عصام بدر الشخصي األول في التشكیلي الفلسطیني الحدیث والتي انطلق

   .القدس، وجذب إلیھ المھتمین بالفن الفلسطیني

وأضاف منصور أن المعرض شكل محطة التقاء لقرابة عشرین فنانا تشكیلیا یعیشون في فلسطین، 

ل االسرائیلي ومنھ انطلقت فكرة تأسیس اتحاد أو رابطة للفنانین التشكیلیین التي رفضت قوات االحتال

منحھا ترخیصا، مؤكدا أن الفنانین أصروا على تأسیسھا وتنظیم أول معرض مشترك في القدس عام 

  .انتقل بعدھا إلى رام هللا، ونابلس ١٩٧٥

  

وأشار منصور إلى أن المعرض فتح قنوات لالتصال ما بین الجمھور والفنانین الفلسطینیین، 

بیر في إثراء الحركة الفنیة، وأحدثت أثرا في نفوس وخاضوا معھم نقاشات زخمة أسھمت بشكل ك

الفنانین الذین أیقنوا أنھم یستطیعون التعبیر بلوحاتھم عن الشعب وھمومھ وتطلعاتھ، وأنھم ال بد أن 

  .یصلوا بھا إلى كل منزل في فلسطین

  /أخبار األردنیة
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جاءت فكرة طباعة اللوحات واألعمال على ملصقات لتصل إلى كل بیت : "وتابع منصور قائال 

تقریبا، إال أن قوات االحتالل تنبھت لھا ولتأثیراتھا السیاسیة على الشعب الفلسطیني، وقامت 

بإجراءات تعسفیة كمصادرتھا وإخضاعھا للرقابة، أو الحبس  وفرض غرامة  على من یبیعھا أو 

مر إلى یتداولھا، لیتطور األمر إلى اقتحام المعارض الفنیة وإغالقھا، وحبس الفنانین، ووصل بھم األ

ما فرض على ) األحمر واألخضر واألبیض واألسود(منع الفنانین من تداول ألوان العلم الفلسطیني 

الفنانین اختیار األلوان الرمادیة والمطفأة لرسم لوحاتھم لتدلل بإیحاء فیما بعد على ھموم ومعاناة 

  .الشعب الفلسطین

أیقونة ورمز النضال الفلسطیني  وتطرق منصور في محاضرتھ إلى لوحتھ الشھیرة التي أصبحت

لما تحملھ من رسالة سیاسیة ھادفة كونھا تحاكي قضیة فلسطین، بتركیز على "  جمل المحامل"

  .القدس الشریف

وعرج منصور على أثر االنتفاضة األولى على الفن، والتي كانت من أھم فلسفاتھا مقاطعة المنتجات 

طعة مواد التلوین، واالعتماد على مواد خام من منتجات الغربیة واالسرائیلیة، لیقرر الفنانین مقا

الذي شكل الكثیر " الطین"األرض الفلسطینیة، لصناعة أعمالھم الفنیة، حیث اتجھ منصور وقتھا نحو 

  .من أعمالھ، ومنھم من استخدم الخشب،  وآخرون أوراق قشر الرمان وغیرھا من المواد

نصر االنتماء في نفس الفرد فحتما سیكون قادرا على إذا توفر ع:" وختم منصور محاضرتھ قائال 

، والفنانون الفلسطینیون كان یتملكھم االنتماء للقضیة الفسطینیة ولشعبھا، "تقدیم جل ما لدیھ من عطاء

لیفیض عطاؤھم من خالل لوحاتھم التي كانت بمثابة رسائل ھادفة تعبر عن ھموم الشعب الفلسطیني، 

  .جھ العدو الصھیونيوقاسیة في نفس الوقت في و

بدوره قال األستاذ في قسم الفنون البصریة وخالل إدارتھ للمحاضرة الدكتور جھاد العامري إن كلیة 

الفنون تذھب ضمن استراتیجیة الجامعة األردنیة في تغییر الدور التقلیدي للجامعات األردنیة من 
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حتفاء بقامات ثقافیة أسھمت في إثراء خالل الفعل التوعوي وإبراز القضایا اإلنسانیة والعربیة واال

  .المشھد الثقافي العربي

ِشارة إلى منصور، لدوره الكبیر في  وأضاف أن الكلیة تحتفي الیوم بتكریم قامة عربیة فلسطینیة في إ

  .مقاومة سطوة االحتالل االسرائیلي من خالل محتوى وآلیة انتاج عملھ الفني

معة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة إلى وفي ختام المحاضرة سلم نائب رئیس الجا

جانبھ عمید الكلیة الدكتور رامي حداد أیقونة الملتقى الدولي الثاني كدرع تكریم لھ، وھي من تصمیم 

  .عضو ھیئة التدریس في الكلیة الفنان حازم الزعبي ومستمدة في تصمیمھا من تماثیل عین غزال
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   ةتواصل ملتقى فنون األردنی

بمشاركة سبعة وعشرون فنانا من جمیع انحاء العالم یتواصل في الجامعة االردنیة، ملتقى الفنون 

ویشارك في الملتقى الذي تشرف على تنظیمھ كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة  .الدولي الثاني

نس سلیمان منصور ونبیل عناني من فلسطین وعلي بتروني من تو:االردنیة، كل من الفنانین 

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 سوریا ودراغانا 

 دروغوس من صربیا وسلمان المالك من قطر وجمال عبد الرحیم من البحرین وباندورا سازدوف من

السودان ورویدا الرافعي من لبنان وفالدا ملینیك من روسیا والھام الشافعي  -مقدونیا وراشد دیاب من 

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

للفنان وكان انطلق الملتقى بندوة تكریمیة  .شمعون وحسني ابو كریم ورائدة شاھین من االردن

نكرم الیوم قامة ابداعیة عربیة : الفلسطیني سلیمان منصور والذي قدمھ الدكتور جھاد العامري قائال

ّقا للمقاومة  فلسطینیة كبیرة السھاماتھ في الحركة التشكیلیة العربیة والذي تعتبر اعمالھ مثاال خال

تیجة للحصار بان االنتفاضة وصوال الى اھمیة تجربتھ في استخداماتھ لمادة الطین ،و التي جاءت ن

من جھتھ تحدث للفنان سلیمان منصور عن تجربتھ وتجربة الفن  .الفلسطینیة في الثمانینیات

لقد عانى الفنان الفلسطیني ظروفا صعبة تحت االحتالل فقمنا : الفلسطیني تحت االحتالل بالقول

واسعا مع اعمالنا الفنیة، فقد ووجدنا تفاعال جماھیریا  ١٩٧٥بتاسیس اول رابطة للفنون في العام 

اضطرت الشرطة في كثیر من االحیان لتنظیم الجماھیر الراغبة بالدخول الى معارضنا الفنیة، التي 

كما قمنا بطباعة بوسترات عن . ھدفت الیصال اللوحة كجزء من المقاومة الى اكبر عدد من الجماھیر

. النا في البیوتات الفلسطینیة انتشارا واسعااالعمال االصلیة واصبحت تباع في االسواق لتنتشر اعم

وبعد ذلك قام االحتالل االسرائیلي باغالق كثیر من معارضنا واشترطوا علینا عدم استخدام الوان 

العلم الفلسطیني ، االسود واالحمر واالبیض واالخضر، فكنا نعیش حصارا حتى على طبیعة االشكال 

اتكأت علیھا التجربة الفلسطینیة في التشكیل، فھي تتمثل اما بخصوص المصادر التي  .التي نرسمھا

  الكترونيالرأي 
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في المرجعیات الكنعانیة والفلكلور والفنون الشعبیة والفن االسالمي وصوال الى طقوس الحصاد 

والزراعة ورموز شجرة الزیتون والعلم وما یخص فلسطین ، وجراء مضایقات االحتالل قمنا 

واضاف منصور لم یكتف االحتالل  .لى شكل قنبلةبالتحایل على االشكال كأن نرسم الجرة ع

 .االسرائیلي باغالق المعارض بل قاموا بمالحقة من یبیعون البوسترات من الفنانین وسجنھم

رجعنا الى المواد الطبیعیة مثل النیلة والقش والطین : وبخصوص المواد الجدیدة قال منصور

رمان، حیث اسھمت تلك المواد بفتح مناخات واالخشاب المھمة وصوال الى الحرق بالنار ولحاء ال

وبعد ذلك سلم الدكتور المجدوبة ایقونة عین غزال للفنان سلیمان منصور،  .جدیدة في طبیعة اللوحة

وقام بجولة في غالیري الكلیة التقى فیھا بالمشاركین واشاد بالجھود التي تقوم بھا الكلیة في ایجاد 

ھاج الجامعي وتحویل الكلیة الى منارة فكریة عبر الحوارات مناخات ایجابیة تسھم في حیویة المن

ان ھذا الملتقى یشكل ظاھرة : الدكتور راشد دیاب احد المشاركین في الملتقى فال .والورش الفنیة

ایجابیة ومھمة في منطق الجامعات ونتمنى ان تحذو الجامعات االخرى حذو الجامعة االردنیة لتغییر 

معیة ، ویعتبر استمرار ھذا الملتقى عالمة مھمة تعكس جدیة القائمین علیھ في االفكار التقلیدیة الجا

انا في : اما الفنان خالد الساعي فقال .االسھام في تطویر خبرة الطلبة واتاحة الفرصة اللتقاء الفنانین

الغالب ال اشارك لكنني في ھذا الملتقى وجدت الحرفیة العالیة في التنظیم واختیار مستوى 

بینما عبر الفنان سلمان المالك عن سعادتھ في المشاركة الراقیة بمستواھا الفني وقال انني . اركینالمش

 .قابلت مجموعة من الطلبة الذین حاوروني حول اعمالي
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  »فنون األردنیة«افتتاح ملتقى الفنون التشكیلیة الثاني الدولي في 

ئب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات افتتح یوم أمس األول الدكتور أحمد یعقوب المجدوبة نا

وقد بدأت الفعالیات . اإلنسانیة، فعالیات الملتقى الثاني الدولي للفنون التشكیلیة في كلیة الفنون والتصمیم

نكرم الیوم : بندوة تكریمیة للفنان الفلسطیني سلیمان منصور والذي قدمھ الدكتور جھاد العامري قائال

سطینیة كبیرة السھاماتھ في الحركة التشكیلیة العربیة والذي تعتبر اعمالھ مثاال قامة ابداعیة عربیة فل

ّقا للمقاومة وصوال الى اھمیة تجربتھ في استخداماتھ لمادة الطین، والتي جاءت نتیجة للحصار بان  خال

  .االنتفاضة الفلسطینیة في الثمانینیات

لقد : بة الفن الفلسطیني تحت االحتالل قال فیھاوتال ذلك حدیث للفنان سلیمان منصور حول تجربتھ وتجر

 ١٩٧٥عانى الفنان الفلسطیني ظروفا صعبة تحت االحتالل فقمنا بتأسیس اول رابطة للفنون في العام 

ووجدنا تفاعال جماھیریا واسعا مع اعمالنا الفنیة فقد اضطرت الشرطة في كثیر من االحیان لتنظیم 

الفنیة، وفكرنا في ذلك لتوصیل اللوحة كجزء من المقاومة الى اكبر الجماھیر في الدخول الى معارضنا 

عدد من الجماھیر حیث قمنا بطباعة بوسترات عن االعمال االصلیة واصبحت تباع في االسواق 

وانتشرت اعمالنا في البیوتات الفلسطینیة انتشارا واسعا،بعد ذلك قام االحتالل االسرائیلي باغالق كثیر 

رطوا علینا عدم استخدام الوان العلم الفلسطیني، االسود واالحمر واالبیض واالخضر من معارضنا واشت

  فكنا نعیش حصارا حتى على طبیعة االشكال التي نرسمھا، 

أما بخصوص المصادر التي اتكأت علیھا التجربة الفلسطینیة في التشكیل تتمثل في : وأضاف منصور

شعبیة والفن االسالمي وصوال الى طقوس الحصاد والزراعة المرجعیات الكنعانیة والفلكلور والفنون ال

ورموز شجرة الزیتون والعلم وما یخص فلسطین، وجراء مضایقات االحتالل قمنا بالتحایل على االشكال 

كأن نرسم الجرة على شكل قنبلة، ولم یكتف االحتالل االسرائیلي باغالق المعارض بل مالحقة من 

من الفنانین الذین سجنوا الفنان فتحي غبن، وبخصوص المواد الجدیدة قال یبیعون البوسترات وسجنھم، و

  ٢٧:الدستور ص
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لقد رجعنا الى المواد الطبیعیة مثل النیلة والقش والطین واالخشاب المھمة وصوال الى الحرق : منصور

   .بالنار ولحاء الرمان، إذ اسھمت تلك المواد بفتح مناخات جدیدة في طبیعة اللوحة

ر المجدوبة بتسلیم ایقونة عین غزال للفنان سلیمان منصور وقام بجولة في غالیري وبعد ذلك قام الدكتو

الكلیة التقى فیھا بالمشاركین واشاد بالجھود التي تقوم بھا الكلیة في ایجاد مناخات ایجابیة تسھم في حیویة 

الخصوص قال  المنھاج الجامعي وتحویل الكلیة الى منارة فكریة عبر الحوارات والورش الفنیة، وبھذا

ان ھذا الملتقى یشكل ظاھرة ایجابیة ومھمة في منطق الجامعات : الدكتور راشد دیاب احد المشاركین

ونتمنى ان تحذو الجامعات االخرى حذو الجامعة االردنیة لتغییر االفكار التقلیدیة الجامعیة، ویعتبر 

سھام في تطویر خبرة الطلبة واتاحة استمرار ھذا الملتقى عالمة مھمة تعكس جدیة القائمین علیھ في اال

الفرصة اللتقاء الفنانین اما الفنان خالد الساعي فقد اشاد باالجواء التي سخرتھا الجامعة النجاح ھذا 

انا في الغالب ال اشارك لكنني في ھذا الملتقى وجدت الحرفیة العالیة في التنظیم : التجمع العالمي، وقال

ا عبر الفنان سلمان المالك عن سعادتھ في المشاركة الراقیة بمستواھا واختیار مستوى المشاركین بینم

  .الفني وقال انني قابلت مجموعة من الطلبة الذین حاوروني حول اعمالي وھذا االمر اسعدني جدا
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  مكرمة ملكیة سامیة

  االنتھاء من  فرش أرضیة مسجد الجامعة األردنیة

ون والمقدسات اإلسالمیة الدكتور عبد الناصر أبو البصل تفقد وزیراألوقاف والشؤ -محمد المبیضین 

الیوم أعمال االنتھاء من فرش 

أرضیة مسجد الجامعة األردنیة، 

بتبرع سخي من جاللة الملك عبدهللا 

  . الثاني

واطلع الوزیرعلى السجاد الذي  

استخدم في فرش المسجد البالغة 

ً المصمم بفن راق، ما أضفى على ، ٢م) ٢٥٠٠(مساحتھ   ً الفتا ً جمالیا   .المكان بعدا

وأشاد مدیر المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة الدكتور أحمد العوایشة بھذه المكرمة الملكیة 

مستذكرا في السیاق مكارم الھاشمیین ، السامیة التي تتزامن مع قرب حلول شھر رمضان المبارك

  .لعبادة لقدسیتھا وأھمیة مكانتھاوحرصھم على مر التاریخ على إعمار ورعایة المساجد ودور ا

وافتتحھ جاللة المغفورلھ الملك الحسین طیب هللا  ١٩٧٦وقال إن مسجد الجامعة الذي أنشىء العام 

ً ومنارة إسالمیة في العاصمة عمان، ولھ دور كبیر في تعمیق الحضارة  ثراه یعد صرحا بارزا

  .والثقافة اإلسالمیة وقیمھا ومفاھیمھا السمحة

عوایشة فان المسجد الذي یتمیز بناؤه بفن وطراز معماري إسالمي یجمع اصالة وتراث ووفقا لل

  .مصل) ٥٠٠٠(الماضي وحداثة الحاضر یتسع وأروقتھ والساحات المحیطة بھ لقرابة 

  

  الرأي  الكتروني/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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وأعرب الوزیر في ختام زیارتھ عن تقدیره واعتزازه برسالة المسجد والجھود التي یبذلھا العاملون 

السامیة، ال سیما العنایة بتدریس وحفظ القرآن الكریم وتوضیح صورة الحضارة في تحقیق أھدافھ 

  .والثقافة االسالمیة والخدمات االجتماعیة واإلنسانیة التي یقدمھا للمجتمعین المحلي والجامعي
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 األمریكیة" كونیتیكت ھارتفورد " تبحث التعاون مع " األردنیة"

ألردنیة الدكتور عزمي محافظة لدى لقائھ مدیر جامعة بحث رئیس الجامعة ا -سناء الصمادي 

كونیتیكت ھارتفورد 

األمریكیة الدكتور مارك 

فیالزجوز سبل التعاون 

  .المشترك بین الطرفین

وناقش محافظة خالل اللقاء 

إمكانیة تمتین العالقات 

المشتركة في مجاالت البحث 

لمتعلقة بالتبادل الطالبي واألكادیمي والبحث العلمي، ومد جسور التعاون في مجاالت مختلفة ال سیما ا

  .العلمي

وتناول اللقاء سبل وآلیات تفعیل بنود مذكرة التفاھم التي جرى توقیعھا بین الجانبین في سبیل تعزیز 

التعاون األكادیمي والبحثي، وإمكانیة البدء بتفعیل مركز الدراسات األمریكیة الالتینیة، وإیجاد برامج 

  .صة فیما یتعلق ببرامج دراسات الالجئین وحقوق اإلنسانتعاون جدیدة خا

من جانبھ أكد فیالزجوز أھمیة إتاحة الفرص أمام أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة في كلیة الطب 

  .لقضاء فترات تدریبیة وإجراء بحوث علمیة مشتركة

 

 

 الرأي الكتروني/المدینة نیوز/رادار نیوز/شفقنا/السوسنة/أخبار األردنیة
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.  

  
  
  

  تقر قانون اعتماد مؤسسات التعلیم العالي" تربیة االعیان"
  

ت لجنة التربیة والتعلیم في مجلس االعیان الیوم االثنین برئاسة العین الدكتور محمد حمدان غنیمة اقر
كما ورد من  ٢٠١٨مشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا لسنة 

  .مجلس النواب
  

دتھ اللجنة بحضور وزیر الدولة للشؤون القانونیة الدكتور احمد العویدي، جاء ذلك خالل اجتماع عق
ورئیس دیوان التشریع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 

  .الدكتور بشیر الزعبي 
  

وبیان مستواھا وبحسب االسباب الموجبة فإن التعدیل على القانون جاء لوضع اطار وطني للمؤھالت 
ضمن تصنیف یبین مستوى كل مؤھل ویحدده سواء في مرحلة التعلیم العام او التعلیم أو التدریب 
المھني والتقني، ولوجود فجوة بین مفھوم المؤھل لدى المؤسسات التعلیمیة واصحاب العمل، 

تعلیمیة  وضرورة وجود مرجعیة لتنظیم الخبرات العملیة لالعتراف بھا بحیث تكون ضمن برامج
  .معتمدة

  
  

  
 

 جامعیة ومحلیة شؤون

  ٢:الرأي ص
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  ولي العھد یؤكد أھمیـة دعـم وتمكیـن المبتـكریــن الشبـاب

مصنع «افتتح سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني، ولي العھد، امس االثنین، مختبر تصنیع باسم 
، وھو أحد مبادرات مؤسسة ولي العھد التي تأتي في إطار دعم سموه »TechWorks -األفكار 

  .اب األردني وتحفیزھم على االبتكار واإلبداعللشب
ً من األجھزة FabLab، وھو عبارة عن مختبر تصنیع رقمي »مصنع األفكار«ویضم  ، عددا

والمعدات الحدیثة، ویھدف إلى تشجیع التعلیم التقني وتعزیز منظومة االبتكار في األردن من خالل 
  .الجمع بین الشباب واألفكار والموارد

لیكون منصة لالبتكار یستفید منھا الشباب ورواد األعمال والقطاع » مصنع األفكار«وجاءت فكرة 
الصناعي والمجتمعات المحلیة والمبدعون، لتمكینھم من تطویر أفكارھم إلى منتجات وتسجیل 

  .براءات اختراع لھا
ب مصنع األفكار، أھمیة دعم وتمكین المبتكرین من الشبا«وأكد سموه، خالل زیارتھ مختبر 

األردنیین، وضرورة توفیر برامج بناء القدرات لھم باعتبار االبتكار ركیزة أساسیة للتنمیة 
  .»االقتصادیة في األردن

واستمع سموه إلى شرح قدمتھ المدیرة التنفیذیة لمؤسسة ولي العھد، الدكتورة تمام منكو، عن مرافق 
ة متك«المختبر، حیث أشارت إلى أن  ّ املة تجمع الباحثین والدارسین مصنع األفكار سیكون مظل

والمخترعین، ویتیح لھم فرصة تصنیع النماذج األولیة لمنتجاتھم باستخدام التكنولوجیا المتقدمة في 
  .»مجاالت أسالیب التصنیع الرقمي بھدف تسویقھا

ي، وزار سموه مركز التمّیز للتقنیات ثالثیة األبعاد، والذي جاء بدعم من جاللة الملك عبدهللا الثان
ً من الطابعات ثالثیّة األبعاد التي تعتبر إحدى الركائز األساسیّة لمواكبة الثورة الصناعیة  ویضم عددا

  .العالمیة الرابعة
ّة أعمال الحدید، وشاھد المرافق المخصصة لعمل  ة األعمال الخشبیّة ومحط ّ كما زار سموه محط

ُمّكن اإللكترونیات ومشاغل الخیاطة، والتي تتمّیز جمیعھا باستخ دام التكنولوجیا الحدیثة، حیث ت
  .مستخدمیھا من تحویل األفكار والتصامیم إلى منتجات ملموسة ذات دقة وجودة عالیة

واطلع سمّوه خالل الجولة على عدد من المشاریع التي نفذھا عدد من شركاء العمل والشباب، 
حن تعمل على الطاقة الشمسیة، باستخدام أجھزة ومرافق المختبر، كقطع للسیارات الكالسیكیة، وشوا

ومنظومة التحكم الذكي بمرافق المنازل، كما شاھد مشاریع لطائرات بدون طیار، وسیارة ذاتیة 
  .القیادة قام عدد من الشباب األردنیین بتحدیثھا وتطویرھا إلكترونیا

م، حیث من المفاھیم الحدیثة على مستوى العال) Fablab(ویعتبر مفھوم مختبر التصنیع الرقمي 
، ویمكن وصفھ بأنھ مرفق یحتوي على اآلالت ٢٠٠٥أطلقھ معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا في العام 

واألدوات التي تسھّل عملیّة التصنیع وتعتمد بشكل رئیسي على األفكار المبتكرة ومستوى اإلبداع 
  .لدى المستخدمین

  .ء مجلس أمناء مؤسسة ولي العھدوحضر االفتتاح مستشار جاللة الملك، مدیر مكتب جاللتھ، وأعضا
وفي مقابلة صحفیة، قالت المدیرة التنفیذیة لمؤسسة ولي العھد، الدكتورة تمام منكو، إن مبادرة 

ً لنھج مؤسسة ولي العھد في تقدیم الدعم الالزم للشباب وتعزیز » مصنع األفكار« تأتي استمرارا
اد األعمال ومساعدتھم على ترجمة خبراتھم، وتوفیر المنّصات الالزمة الحتضان مھارات رو

  .»أفكارھم إلى واقع ملموس
نسعى خالل الفترة المقبلة إلى تنفیذ العدید من البرامج والدورات المخصصة للشباب «وأضافت منكو 

» مصنع األفكار«من مختلف محافظات المملكة، بمساعدة خبراء عالمیین ومحلیین بھدف التعریف بـ 
ام، لما لذلك من دور كبیر في فتح الباب أمام الجمیع لتحویل أفكارھم وبالتصنیع الرقمي بشكل ع

  .»وتصامیمھم إلى منتجات ملموسة على أرض الواقع

  ٦:الرأي ص
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الدكتور موسى أبو خلف، إن رؤیة المصنع تكمن في » مصنع األفكار«بدوره، قال مدیر مختبر 
ریادیة واإلبداعیة على أرض تحویل المستھلك إلى ُمنتج باستطاعتھ تصمیم وتنفیذ مختلف األفكار ال

  .الواقع، لیكون منتجا داعما بصورة علمیة وعملیة
وأشار إلى توفر مختلف التجھیزات والمعدات الالزمة في مختبر التصنیع، الذي یضم ایضا فریق 
عمل للمساعدة في تنفیذ ھذه األفكار التي تصب في خدمة المجتمع األردني بمختلف أطیافھ، لیشكل 

  .وإبداعیة تقوم على أساس علمي في خدمة الشباب حاضنة فكریة
ولفت الدكتور أبو خلف إلى أن القائمین على مختبر التصنیع سیقومون بزیارات إلى مختلف مناطق 
ً لخدمة الشباب األردني  المملكة الستكشاف طاقات الشباب المبدع والمتمیز واستثمارھا، وصوال

  .وتحفیزه بشتى الوسائل المتاحة
مصنع «ھندس حسني علقم من أكادیمیة الطیران الملكیة األردنیة، إن مختبر التصنیع التابع لـوقال الم
أختصر الوقت والجھد في تنفیذ األفكار الریادیة التي من شأنھا تصنیع مختلف المنتجات » األفكار

  .الواقع وتطویرھا، حیث قدم المختبر الدعم والمساندة المطلوبة لترجمة األفكار وتنفیذھا على أرض
صندوق «وأضاف أن المشروع الذي عملت األكادیمیة على تنفیذه بالتعاون مع المختبر ھو صناعة 

ً في السابق، لیصار إلى » األدوات ً وأثقل وزنا الالزم في رحالت الطیران، الذي كان أكبر حجما
  .صناعتھ بطریقة تكنولوجیة جدیدة، وبوزن أقل وحجم أصغر

مصنع «لمھندس عبدالرحمن المواجدة، الذي یرى أن ما یقدمھ مختبر ویوافقھ على ذلك زمیلھ ا
ً على طبیعة األفكار وأسلوب تحقیقھا ضمن فرق عمل متخصصة وبیئة ریادیة » األفكار انعكس إیجابا

  .حاضنة لإلبداع واالبتكار
من جھتھ، اعتبر أمین سر جمعیة مالكي سیارات األردن الكالسیكیة المھندس عمر المصري، أن 
فكرة تصمیم قطع السیارات الكالسیكیة النادرة أو المفقودة وإعادة تصنیعھا، ما كانت لتكون لوال 
تأمین مختبر التصنیع الفرصة لتحقیق ذلك، حیث احتضن الفكرة وقدم جمیع أنواع الدعم والمساندة 

  .الالزمة في صناعة ھذه القطع بجودة عالیة
تحفیزیة لشبابنا األردني الواعد، خاصة الذین یسعون إلى إن وجود مصنع األفكار یعد مبادرة «وقال 

تصمیم وتنفیذ أفكارھم بأسلوب ریادي ومتطور، ما یفتح الباب أمامھم لالستفادة من ھذه المبادرات 
  .»التي تتبناھا مؤسسة ولي العھد

ابع وبذات الصدد، أعرب الطالب رعد الكلوب عن شكره وتقدیره للقائمین على مختبر التصنیع الت
الذي یضم أصحاب األفكار اإلبداعیة، لیكون المختبر بمثابة فرصة لتحقیق » مصنع األفكار»لـ

  .مختلف األفكار والمشاریع المتمیزة وتنفیذھا على أرض الواقع
ولفت إلى أنھ قد حصل برفقة زمالئھ الطلبة المشاركین على دورات متخصصة في ھذا المختبر، 

من األفكار الریادیة التي من الممكن تطبیقھا، حیث تمثلت فكرتھ أفضت إلى توصلھم إلى مجموعة 
في تصمیم منزل ذكي یمكن تشغیل مختلف مرافقھ عن بعد عبر الھاتف الذكي، بعد أن یتم برمجة 

  .أجھزة حاسوب خاصة لذلك
» مصنع األفكار«وقالت طالبة المدرسة ملك عید، إحدى المستفیدات من برامج المختبر، إن مختبر 

اح لھا الفرصة إلطالق إبداعاتھا لما یوفره من أجھزة متقدمة أسھمت في إیجاد بیئة مناسبة لتحویل أت
  .االفكار إلى منتجات من خالل مركز التمیز للتقنیات ثالثیة األبعاد
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  مؤسسات وجامعات تتخلى عن دعم مشروع مكتبة األسرة األردنیة
  

ة الثقافة تتضاءل ّ حصة دعمھا لمشروع مھم بحجم ما الذي یجعل مؤسسات وطنیّة شریكة مع وزار
ھل ھو عدم إیمان باألجندة الثقافیّة، أم ھو الیأس من عوائد  ..!مشروع مكتبة األسرة األردنیة؟

دینار، وما  ٢٠٠ما الذي یجعل إحدى الجامعات تدفع على استحیاء !. االستثمار بالمشروع ّ الثقافي؟
رسالتھ الثقافیة واإلبداعیّة والمعرفیّة، وما حجم میزانیّتھ، التي ھي تولیفة ھذا المشروع في كتبھ و

ّت عنھا كل المؤسسات والجھات الداعمة باستناء مؤسسة عبدالحمید شومان بدعمھا ّ السنوي  تخل
على مدیر مشروع مكتبة األسرة األردنیة » الرأي».أسئلة تطرحھا !.. آالف دینار؟ ١٠التقلیدي 

لدكتور أحمد راشد عضو اللجنة العلیا للمشروع یعترف الدكتور راشد بتقصیر مستشار وزیر الثقافة ا
ً أن تكون الثقافة في  المؤسسات الوطنیّة، التي ّ تحتج، كما یقول، بقضیّة ّ شح مالءتھا المالیة، ّ مرجحا

تبار أدنى م االھتمامات لدیھا، في وقت ینبغي فیھ أال تتنصل من مسؤولیّتھا االجتماعّی ّ ة، على اع
ألف دینار، ّ  ٩٠سّل تبلغ میزانّیة المشروع بحسب راشد .أن ّ الثقافة تھم ّ كل ّ المجتمع األردني 

تتوزع على أعمال طباعة وشراء حقوق ولجنة زادت في دورة المشروع الحالیة الثانیة عشرة إلى 
ّاب، ترس ً من حقول إبداعیّة وأكادیمیّة متخصصة، ومن رابطة الكت م احتیاجات اثني عشر عضوا

مجاالت محددة وعن مدى مظلومیّة، أو أحقیّة المبدعین والمفكرین والكتاب .العناوین في عشر 
ً ربع ملیون ، ّ یؤكد ، وبسعر رمزي  ً في أن تكون مؤلفاتھم ضمن المشروع الذي یطبع سنویّا عموما

ً نسخة أوا خر العام بمتوسط خمسین في ّ حده األعلى دینار وبأغلبیة ربع دینار أو خمسة وثالثین قرشا
ً راشد ّ أن عدم قبول اللجنة باعتماد المؤلف لیس معناه عدم جدیّتھ أو القدح في المنھج أو  عنوانا
ّما ّ ألن األعداد محددة والمعاییر كذلك، كأن یحتاج المشروع إلى خمسة عناوین  التقلیل من شأنھ، وإن

ً، أو في األدب األجنبي أو العربي أ وھكذا وحول جودة .و في قصص الطفل، في التراث مثال
ً دون إعادة طباعتھا، یقول راشد ّ إن اللجنة تنظر » تظھیر«الطباعة، ومدى  كتب التراث إلكترونّیا

ً أن تفضیًال  ً والمواصفات الالئقة بكتاب تقتنیھ األسرة األردنیّة، مبیّنا في الطباعة الجیّدة ّ بأن اھتماما
ً على ق ً ألن یكون الكتاب مطبوعا ، لتوفیر »سكاننغ»من نوع خاص لعملیّة الـ.رص ممغنط، مستدركا

ً على سؤال الطباعة، ھل ھي في احتكار على مطبعة معیّنة أم  الجھد والكلفة في المشروع وردا
بطریق المنافسة ّ التامة وما شروط اإلحالة في حالة العطاء، یكتفى راشد بتأكیده أھمیّة معیار جودة 

ً أن تعمد مطابع بعینھا إلى تخفیض ّ السعر للعب بالجودة  الطباعة من حیث حجم الورق ونوعھ، نافیا
المواصفات ال ینكر راشد ّ أن بعض دورات المشروع اشتملت على أخطاء نحویّة وإمالئیّة، ربّما .أو 

ً على سؤال لـ ً لتدقیق الكتاب وتنقیحھ وتنسیقھ وت»الرأي»تكون قاتلة، ّ ردا ً ّ بأن فریقا صمیمھ ، مطمئنا
ً من ّ أي ٍ عیب بین أیدي ّ القراء الذین یقبلون علیھ أیّما ّ لسعره المنخفض  وضبط جودتھ لیكون خالیا

ً إلى السعر العادي والطبیعي في المكتبات أو معارض الكتاب  ً والرمزي قیاسا ً .جدا لسعره  إقبال، نظرا
ً إلى السعر العادي والطبیعي في الم ً والرمزي قیاسا   كتبات أو معارض الكتابالمنخفض جدا

  ٢٢:الدستور ص



  عامة دائرة اإلعالم والعالقات ال                                              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 
19 

  
  
  

  
  الدكتوراه الفخریة من الجامعة االردنیھ للدكتور زیاد فریز

  
  مصطفى عیروط. د 

  
احسنت الجامعھ االردنیھ جامعتي التي درست فیھا البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه وھي منزلي 

نا فیھا وعلمتنا وتخرجنا دخلناھا ندرس فتعلم ١٩٧٥الثاني وأشاھد التطور فیھا وحولھا منذ عام 
  وخرجت عشرات اآلالف 

والیوم وھي تمنح الدكتوراه الفخریة لمعالي االقتصادي الدكتور زیاد فریز فزاد حبي لھا ألنني 
أدركت بأن جامعتي ال زالت على العھد تقدر أبناء الوطن والذین انجزوا والدكتور زیاد فریز 

جا في الخدمھ والعمل الصامت والھادىء ورجال شخصیھ اردنیھ اقتصادیھ مخلصھ وطنیا ونموذ
شجاعا یستحق التقدیر واالحترام وال یؤمن ولیس في قاموسھ المناطقیھ أو والجھویھ بل عربیا اردنیا 

  .وطنیا وحدویا مخلصا 
  

والدكتور زیاد فریز رجال یعرف ویقدر المخلصین ویعرف األردن وفلسطین كما یعرف اسمھ وال 
  .الكفاءه بغص النظر عن اصلھ وشھادة میالدهیھمھ اال المخلص و

والدكتور زیاد فریز من عائلة معروفھ وعمھ األدیب الكبیر حسني فریز ولعل السلط في وجدانھ وقلبھ 
وعقلھ كما ھي شقیقتھا نابلس فالتوأم والرئتان في جسم واحد یتنفس معا والماضي والحاضر 

  .والمستقبل واحد والدم والجسم واحد 
  

ي االردنیھ وكما تسمى جامعة االم بمنحھا شھادة الدكتوراه الفخریة الدكتور زیاد فریز فانھا فجامعت
تقدر اإلنجاز واالبداع لشخصیھ اقتصادیھ اردنیھ أبدعت في كل المواقع التي تسلمھا وإدارھا بحنكھ 

ستقامة واخالص وشجاعھ ولم یسجل علیھ في حیاتھ أي مخالفة وھو نموذج للشخصیھ العامھ في اال
  والنزاھھ والوضوح والوطنیھ 

  معالي الدكتور زیاد فریز محافظ البنك المركزي نبارك لھ النھ یستحق 
  .وهللا یحفظ األردن وشعبھ بقیادة قائدنا جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم

  الكون نیوز

 مقاالت
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  -  سانيیالشم -  النيیالك انیضب نیبدرالد قیمأمون رف
  -  ریوادي الس ادریب -نصاري رضا اال قیشف مثال

  -مادبا  - ساتیالخر سیعبدالمھدي خم محمد
  - ةیماركا الشمال - السمردلي  دیع سىیع جمال
  -  حیالصر -شحاده محمد النعسان  علي
  -عرجان  -حسن حبوب  ایناد
  -االقصى  ةیضاح -  ریعبدالفتاح أبونص نھیز

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یرت مسمیاتھم الوظیفیة وتم تثبیت بعضھم كمدراء للشؤون الصحیة طبیبا في وزارة الصحة تغ 14
  .في المحافظات

  
أمین عام وزارة خدماتیة یتجنب توقیع معامالت المراجعین في غیاب الوزیر بحجة أن صالحیاتھ 

  تأخر انجاز المعامالت بسبب رفض األمین العام توقیعھا .المراجعون یشكون من .. محدودة
  

ھندسیة طالبت أمانة عمان باعتماد المعامالت المصادق علیھا من نقابة المھندسین ھیئة المكاتب ال
والمعامالت الحاصلة على موافقة أولیة من األمانة قبل تاریخ األول من ایار الحالي حسب األسس 

  .المعتمدة للنظام القدیم لألبنیة والتنظیم لمدنیة عمان
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ً باسمھ ألحد اعضاء الفرقة  أھدى ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا، غیتاره الشخصي موقعا
الموسیقیة في نادي ابداع الكرك لیث القسوس، وذلك بعد أن اھدى القسوس غیتاره الخاص بھ لسموه 
بعد زیارتھ االخیرة لنادي ابداع الكرك، وكان سموه قد نشر صورة تجمعة بالقسوس عبر صفحتھ 

كما نشر ولي العھد سمو األمیر . الكرك الشھر الماضي -االبداع  اثناء زیارتھ لنادي» انستغرام«
الحسین بن عبد هللا الثاني فیدیو عبر حساباتھ على وسائل التواصل االجتماعي خالل جولتھ في 

جولة في (واطالعھ على تفاصیلھ، وكتب معلقا علیھ باللغتین العربیة واإلنجلیزیة » مصنع األفكار«
  ).»مصنع األفكار«
  

عایة سمو االمیرة غیداء طالل رئیسة ھیئة أمناء مؤسسة ومركز الحسین للسرطان یعقد مساء بر
  .»مواجھة السرطان على مدى سبعة عشر عاما«الیوم في المركز لقاء بعنوان 

  
وصف وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز امتحان طلبة الصف الثالث االبتدائي أمس بأنھ 

امتحان الیوم لطلبة الصف الثالث (وكتب في تغریدة على حسابھ تویتر أمس  غایة في األھمیة،
األساسي، غایة في األھمیة، فھو محطة تقییم لمستوى طلبتنا األعزاء والوقوف على مدى إلمامھم 
بالمھارات األساسیة في القراءة والحساب، وخارطة طریق للوزارة في سعیھا لتطویر العملیة 

  ).رجاتھاالتربویة وتجوید مخ
  

حّملت أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین تفاصیل كاملة عن ملتقى المعلمین الذي عقد خالل آذار 
الماضي، وكافة الفعالیات التي سبقت الملتقى، وكذلك الجلسات الرئیسیة، وورش العمل للیوم األول 

لكافة المعلمین مشاھدتھا في  على قناة الیوتیوب الخاصة بملتقى مھارات المعلمین، وأتاحت المجال
  .أي وقت

  
ّعت أكادیمیة طالل أبوغزالھ والھیئة العربیة للبث الفضائي اتفاقیة للتعاون في التدریب في مجاالت  وق

ووفقا لالتفاقیة سیتم التعاون بین الجانبین لتوفیر التدریب للشباب . اإلعالم وتكنولوجیا المعلومات
  .العاملین فیھ في مختلف الدول العربیةالراغب في دخول مجال اإلعالم، و

  
لجنة الحریات وحقوق االنسان في نقابة المحامین بصدد اعداد تقریر حول السجون بناء على 

  .الزیارات التي قامت بھا للسجون بالتعاون مع مدیریة االمن العام
  

منتخب، االمر الذي رسائل ایجابیة تلقاھا موظفو نقابة المھندسین من نقیب واعضاء مجلس النقابة ال
  .اشاع اجواء من االرتیاح بینھم

  
  .سمیر الشیخ امینا للصندوق.اختار مجلس نقابة المھندسین عضو مجلس النقابة م

 صنارة الدستور
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المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة األمیر زید بن رعد، یشارك في عمان األسبوع المقبل 
یلي طویل األمد وواقع حقوق اإلنسان في األراضي االحتالل اإلسرائ"في المؤتمر الدولي حول 

 ١٣و ١٢المؤتمر الذي یرعى افتتاحھ رئیس الوزراء ھاني الملقي یقام یومي ". الفلسطینیة المحتلة
الحالي بتنظیم من الشبكة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان بالتعاون مع المركز الوطني 

  .  قوق اإلنسان في فلسطینلحقوق اإلنسان والھیئة المستقلة لح
  

حذر مصدر أمني مسؤول في مدیریة األمن العام أمس من تداول فیدیوھات وتسجیالت متعلقة بحادثة 
". تحت طائلة المسؤولیة القانونیة"االعتداء على الشاب زید محمد سامي الفایز قرب مجمع جبر 

أن من شأن مثل ھذه التسجیالت غیر ، المصدر نبھ إلى "الجمیع االلتزام واالحتكام للقانون"ودعا 
وكانت ". تشویھ الحقیقة وتألیب أبناء الوطن على بعضھم البعض وخلق مشكالت اجتماعیة"الموثقة 

  .أحداث عنف وشغب واسع وقعت أمس بمحافظة مادبا على خلفیة القضیة المذكورة
  

ا للمطالبة بوقف استیراد نظمت جمعیة مربي األبقار التعاونیة في الضلیل أمس اعتصاما، أمام مقرھ
المعتصمون طالبوا الحكومة بوقف منح رخص استیراد . الحلیب المجفف، ودعم مزارعي األبقار

  .الحلیب المجفف، وضرورة تقدیم جمیع التسھیالت للمزارعین حفاظا على استمراریة المنتج
  
  
ریة ینظمھا ملتقى طالل عنوان جلسة حوا" أثر تعلیم وتمكین األطفال في إخراجھم من حلقة الفقر" 

في " الیونسیف"ابو غزالة المعرفي مساء الیوم، بحضور ومشاركة الدكتور طالل أبوغزالة وممثل 
 .عمان روبرت جینكنز

 زواریب الغد
  


