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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار األردنیة
 ٣  صدور عدد جدید لمجلة العلوم الشریعة والقانون

   شؤون جامعیة
تحتفل بعیدھا الرابع بوصول عدد المتعلمین على » إدراك«’

  ملیون ١.٦منصتھا إلى 
٤ 

 ٦  الیمن یطلب تخصیص مقاعد دراسیة لطلبتھ بالجامعات األردنیة
   مقاالت

 ٧  ابراھیم عبدالمجید القیسي/ویر في جامعاتتحقیق بشبھات تز

ً للعابثین شفاء علي .د/كلیات الشریعة وأساتذتھا لیست مشاعا
  الفقیھ

٨ 

 ١٠  مھند مبیضین.د/موسى حجازین ورمضان

 ١٢  وفیات
  ١٦- ١٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  صدور عدد جدید لمجلة العلوم الشریعة والقانون
  

یثا العدد الجدید من مجلة العلوم الشریعة والقانون التي تصدرھا عمادة البحث صدر حد - :المدینة نیوز
  .العلمي في الجامعة االردنیة

  
واشتمل العدد على دراسات علمیة تتعلق بتمویل مشاریع الطاقة في االردن من خالل صكوك التمویل 

  .االسالمي والتحوطات االداریة في رأس المال في الفقھ االسالمي 
  

ن العدد دراسات حول الوصایة الواجبة المعمول بھا في القانون االردني والضوابط القانونیة وتضم
  .للتحقیق االداري 

  المدینة نیوز

 أخبار الجامعة
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  ملیون ١.٦تحتفل بعیدھا الرابع بوصول عدد المتعلمین على منصتھا إلى » إدراك«’
  

رور أربعة أعوام على تحتفل منّصة إدراك، إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، بم
انطلقت  ٢٠١٤ففي عام . انطالقھا كمنّصة رائدة في مجال التعلیم اإللكتروني المفتوح باللغة العربیّة

المنصة برؤیة من جاللة الملكة رانیا العبدهللا كمبادرة من مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة بھدف 
التعلیم في العالم العربي من خالل تسخیر إحداث نقلة نوعیة في آلیة اإلیصال والوصول إلى 

التكنولوجیا لتوفیر حلول مبتكرة وتجارب تعلیمیة حدیثة ومتطورة للبالغین وطلبة المدراس على حد 
  .سواء

فقد وصل عدد المتعلمین على المنصة الیوم إلى أكثر » ادراك«وبحسب بیان صحفي صدر أمس عن 
 ٨٦لم، وتعدى عدد المساقات التي قدمتھا المنّصة الـ ملیون متعلم من مختلف أنحاء العا ١.٦من 

مساقا في شتى المجاالت من ھندسة وعلوم وصحة وإدارة أعمال وغیرھا تم تطویرھا عبر شراكات 
عقدتھا إدراك مع جامعات متعددة إقلیمیة ومحلیة باإلضافة إلى شراكات مع نخبة من الخبراء العرب 

ساعة، وأصدرت  ٥٧٣د الساعات التعلیمیة لھذه المساقات الــ كما وتجاوزت عد. في مجاالت مختلفة
من بین .   شھادة إتمام لمساقات مختلفة ١٨٦,٠٥٦المنّصة خالل السنوات الماضیة أكثر من 

ّمین عبر المنصة، تتصّدر مصر والجزائر والمغرب واألردن المراتب االولى في استخدام  المتعل
میھا لمنصة إدراك، كما وتصل م ّ ساقات إدراك لجمیع المتعلمین العرب في أنحاء العالم والوطن متعل

. العربي مثل فلسطین والعراق والیمن والمملكة العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة وغیرھا
كما تمّكنت منصة إدراك من إیصال مساقاتھا إلى مخیمات الالجئین من خالل شراكات مع 

وكان لمواقع التواصل االجتماعي النصیب األكبر بالتمكن . مخیماتالمؤسسات المتواجدة في تلك ال
من الوصول للمتعلمین وإعالمھم بالمساقات الجدیدة المتوفرة على المنصة، وخلق مجتمع إدراكي 
یشارك شغف التعلیم والفضول للتعلم عبر منصة إدراك، حیث وصل عدد المعجبین على الفیسبوك 

ألف وعلى  ١٠٠عجبة، ووصل عدد المتابعین على االنستغرام إلى ملیون معجب وم ٢إلى أكثر من 
  . ألف متابع ٥١التویتر إلى أكثر من 

شیرین یعقوب، الرئیسة التنفیذیة لمنصة إدراك أشادت بجھود فریق إدراك في تحقیق ھذه 
ً بإ»:االنجازات، وأضافت  ً بالنسبة لمنصة إدراك، فقد قمنا مؤخرا طالق حلة كان ھذا العام استثنائیّا

جدیدة لموقعنا االلكتروني لتوفیر تجربة تعلیمیة أمتع لمتعلمینا، وأضفنا بشھر ینایر وبالتعاون مع 
Google.org  للمنصة یعكس رؤیة جاللة الملكة رانیا العبدهللا لتعلیم أفضل ویجمع ما بین ً ً جدیدا بعدا

ّع ّكنولوجیا المتقدمة والمحتوى الت لیمي المدرسي، نوفر من خاللھ موارد مكّونین رئیسّیین، وھما الت
تعلیمیة مجانیة عالیة الجودة باللغة العربیة، تحاكي المناھج المدرسیة من ریاض األطفال وحتى 

یتكون محتوى محور التعلم المدرسي موارد تعلیمیة مجانیة .  »الصف الثاني عشر في الوطن العربي
وتمارین تفاعلیة وتعلیم استدراكي حیث یتم  باللغة العربیة تشتمل على محاضرات فیدیو، وأسئلة

تطویر المواد التعلیمیة باستخدام منھجیات بیداغوجیة تعتمد على ترسیخ المفاھیم لتمكن المعلمین 
  .والطالب من االستفادة من المحتوى بطریقة مدمجة

وا بحاجة وأشارت یعقوب الى الدور الذي تلعبھ منصة إدراك في إتاحة الفرص للمتعلمین سواًء كان
الى َجسر فجوات معینة في تعلیمھم المدرسي أو الجامعي، أو كانوا حدیثي التخرج بحاجة الى 

تطمح «وأضافت . اكتساب المھارات الالزمة في سوق العمل أو كانوا متعطشین الكتساب المعرفة 

  ٦:الدستور ص

 شؤون جامعیة ومحلیة
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ً من رحلة المتعلم العربي بمختلف مراحلھا وأھدافھا ونتطلع الى تمكین مالیین  إدراك أن تكون  جزءا
  .»المتعلمین العرب خالل األعوام القادمة من خالل التعلیم اإللكتروني والتعلیم الُمدمج

وھي عبارة عن سلسلة من » تخصصات إدراك«وبناء على طلب متعلّمیھا، » إدراك«كما وأطلقت 
ْم من إتقان مھارة أو ا ّ ََدف تَمكین الُمتََعل ھ ِ ً ب ً معینا َِشكٍل المساقات تتناول موضوعا كتساب معرفة ُمعینة ب

متعّمق، وبعد االنتھاء من المساقات والنجاح فیھا، ینھي المتعلم رحلتھ التعلیمیة في التخصص بتقدیمھ 
م إصدار شھادة إتمام التخصص بعد اجتیازه لھذه المرحلة ّ   .الختبار أو مشروع عملي، یستطیع المتعل

» مھارات النجاح وتطویر الذات«ناول موضوع من الجدیر بالذكر أن أول تخصص في ھذا العام یت
حیث یحتوي ھذا التخصص على أربعة مساقات لتطویر الذات تعتبر مھمة في سوق العمل منھا 
محاور النجاح، ومھارات تحدید الھدف وإدارة الذات، وإدارة وتنظیم الوقت وتمالك الضغوط 

  . »إدارة المشاریع«ومھارات االتصال وسیتبعھ تخصص 
منصة إدراك بتوفیرھا مساقات إلكترونیة مجانیة باللغة العربیة تساعد المتعلمین، بغض النظر تتمیز 

عن خلفیاتھم ومؤھلھم العلمي، أن یتخطوا العقبات التي یمكن أن تقف في طریقھم مثل حدود الزمان 
  .والمكان واللغة والقدرة المالیة

لتكنولوجیا من أجل توفیر حلول وتجارب كما وتساھم إدراك في دعم الجامعات العربیة لتسخیر ا
ً بعقد شراكات مع عدد من الجامعات األردنیة لطرح . تعلیمیة ُمبتكرة فقد قامت المنصة مؤخرا

مساقات من خالل المنصة تكون معتمدة وتحتسب ساعاتھا ضمن الخطط الدراسیة للطالب وتدّرس 
المتعلم عالء الحطاب من سوریا أنھ عن تجربتھ في التعلم على منصة إدراك، قال . بطرق ُمدمجة

. وجد في المنصة فرصة الكمال تعلیمھ بعد ان انقطع عن الدراسة بسبب الحرب والنزوح الى تركیا
وتمكن عالء من بناء مھارات في مجال التصمیم الجرافیكي والعمل الحر من خالل المنصة ساعدتھ 

  . على بناء مسیرة مھنیة ناجحة
ة میسون خریسات إن المنصة خیر مصدر للمعرفة لالمھات حیث أنھا ومن من جھتھا قالت المھندس

منزلھا وخالل االعتناء بعائلتھا وبحسب االوقات المناسبة لھا، تتمكن من دراسة المواضیع التي تھتم 
  .بھا مما الھمھا لتأسیس شركة صغیرة خاصة بھا

وضع العالم العربي في المقدمة تحرص منصة إدراك على بذل كافة الجھود والمساعي للمساھمة في 
تقوم المنصة بتفعیل استخدام . في مجال التعلیم كونھ حجر األساس لتطور وازدھار الشعوب

ً في ظل الطلب المتزاید على التعلیم العالي والحاجة  التكنولوجیا في تطویر وإصالح التعلیم خاصة
العرب في إنتاج محتوى عالي الجودة  إلى دعم المساواة في التعلیم وتفعیل دور الخبراء والمفكرین

 ً   .من مجمل المحتوى الرقمي% ٣یُثري المحتوى العربي على اإلنترنت الذي ال یتجاوز حالیا



  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 
6 

  
  

   الیمن یطلب تخصیص مقاعد دراسیة لطلبتھ بالجامعات األردنیة
  

ئھ المستشارة بحث أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة لدى لقا
الثقافیة الیمنیة في عمان الدكتورة قبلة سعید، تخصیص مقاعد دراسیة للطلبة الیمنیین المتفوقین 

وجرى خالل اللقاء استعراض  .للدراسة في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الدراسي المقبل
وثمنت الدكتورة سعید   العلميالعالقات الثنائیة بین البلدین الشقیقین في مجال التعلیم العالي والبحث 

جھود وزارة التعلیم العالي والتسھیالت التي تقدمھا للطلبة الیمنیین الدارسین في مؤسسات التعلیم 
العالي األردنیة، مشیدة بالمستوى الذي وصلت الیھ الجامعات األردنیة في مجال االعتماد والتصنیف 

.العالمي

  ٦:الدستور ص
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  تحقیق بشبھات تزویر في جامعات

  
  ابراھیم عبدالمجید القیسي

  
قبل أیام التقیت باألستاذ الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، وتبادلنا أحادیث 
مھمة حول قانون الجامعات الجدید وقانون التعلیم العالي، والتعدیالت الكثیرة التي ستطال مؤسسات 

قانونین المھمین، وھما القانونان اللذان طال انتظارھما، وھیئات تابعة للتعلیم العالي في ضوء ھذین ال
للخروج من مآزق كثیرة في التعلیم العالي ومخرجات معادلتھ الوطنیة المھمة، ومن بین التغییرات 
المرتقبة على أساس القانونین الجدیدین ما طرأ على مجلس التعلیم العالي وأعضائھ، وكذلك ما 

قوانین ال سیما تشكیل مجالس أمناء لعدد من الجامعات یتجاوز الثالثین، تقتضیة حتمیة التعدیل على ال
حیث ثمة مھام جدیدة مناطة بمجالس األمناء، تسمح بتنظیم العملیة االداریة في مؤسسات التعلیم 

  .العالي، وتحسین المخرجات على شكل یتواءم مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
والشفافیة والنزاھة والتقییم السلیم من بین األمور المھمة التي نلمسھا في ھذه ولعل المساءلة 

التغییرات، وعلى ھذا الصعید نلحظ بعض القضایا التي یتداولھا االعالم ونلمس خاللھا استجابة 
مسؤولة من بعض المسؤولین في ھذه الجامعات، وقبل أن نتحدث عن بعضھا یقتضي التأكید على أننا 

ح قضایا في ھذه الصحیفة الوطنیة المسؤولة، فلیس الھدف منھا االنتقاد واإلثارة، بل حین نطر
  ..نتحدث عن اإلیجابیات ونحاول تعزیزھا كما نفعل حین نكشف عن السلبیات لتجاوزھا

االستاذ الدكتور عزمي المحافظة؛ رئیس الجامعة األردنیة، قام بتحویل أستاذ جامعي الى مكافحة 
الذي یجب على األستاذ الجامعي » التوفل»بھة تزویر لمصدقة، وھي المتعلقة بامتحانالفساد بسبب ش

عضو ھیئة التدریس أن یتجاوزه بنجاح، وجاء في سیاق األخبار والتصریحات المنقولة عن رئیس 
الجامعة األردنیة قولھ إن األستاذ الجامعي یجب أن یجید اإلنجلیزیة، وھذا مبدأ صحیح، فالعولمة لم 

ولم تذر، وال بد من االنفتاح على اللغات الحیة في العالم وال أحد یمكنھ إنكار اللغة االنجلیزیة  تبق
  .وأھمیتھا

، حیث یتسلل الى ..وكان االعالم تداول قبل أیام قصة عن تحرش عضو ھیئة تدریس بإحدى طالباتھ
شراء «ین، وقصة ربوع الجامعات أحیانا ورغما عن القوانین والرقابات الصارمة بعض المسیئ

التي تم تحویلھا لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد تثبت بما ال یدع مجاال للشك شفافیة » شھادات التوفل
رئیس الجامعة االردنیة، الذي كان لھ الدور األكبر في تثبیت شرط النجاح في امتحان التوفل الدولي، 

ى الجمیع دون استثناءات، ومن ھنا فإننا وبالتالي فھو األكثر حرصا على نجاح ھذا الوجھ وتطبیقھ عل
من األساتذة أعضاء ھیئة ) ١١(لن نطرح التساؤل المتداول اآلن بین النخبة األكادیمیة حول مصیر 

آالف دینار للشھادة،  ٣التدریس في األردنیة، الذین یشتبھ بانھم اشتروا شھادات توفل مزورة بـ 
تأكدون من صالبة موقف رئیس األردنیة والتزامھ بمساعدة أحد الموظفین في الجامعة، ألننا م

بالقانون واحترامھ للجھات الرقابیة والقضاء، وھي صفات یجب أن یتحلى بھا كل مسؤول یحرص 
  .على القیام بمھامھ بأمانة ومسؤولیة ووطنیة

ھذه الشفافیة والخطوات في االتجاه الصحیح، منسجمة تماما مع شكل مؤسسات التعلیم العالي بعد 
تغییر القانونین المذكورین في المقدمة، وھي تعزز ثقافة المساءلة واحترام القانون ومدى التزام 
مؤسسات التعلیم العالي باألخالق قبل الخطط الدراسیة، وتعزز الحاكمیة في ھذا الوسط الذي یقع 

  .على عاتقھ قیادة الدول الى مستقبل أفضل

  ٣٦:الدستور ص

 مقاالت
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  عابثینكلیات الشریعة وأساتذتھا لیست مشاعاً لل
  شفاء علي الفقیھ.د

  
  

منذ ُعقود مضت تأسست كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة في ظل القیادة الھاشمیة الحكیمة؛ لتكون 
ً للدعوة  ھذه المؤسسة التربویة وأخواتھا من سائر كلیات الشریعة في بقیة الجامعات األردنیة منبرا

عاة وا ین اإلسالمي، یَُعدُّ فیھا الدُّ لخطباء والمربون الذین یقومون إلى هللا سبحانھ وتعالى، ولخدمة الدِّ
یني والوطني تجاه مجتمعھم وأمتھم    .بدورھم الدِّ

  
  

وفي سبیل تحقیق رسالة الكلیة فقد نھض للعمل في ھذا الصرح العلمي عشرات األساتذة الفضالء من 
ً من أبنائھا المخلصین الذین تحّملوا عناء الطلب  ً وغربا ً شرقا ً وجنوبا شتى مناطق المملكة شماال
والغربة في سبیل القیام بدورھم الحضاري المنوط بھم في خدمة رسالة الكلیة وإعداد أجیال تؤمن 

  .بربھا وبدینھا وتنتمي إلى مجتمعھا وتحرص علیھ
  

لة ُعرفت إنجازاتھا وجھودھا المخلصة، وھم خیرة الخیرة من  ُ لة من علماء األردن ث ُ فكانت ھذه الث
ھ العریقة التي یعرفھا القاصي والداني فأّدت األمانة ووضعت أبناء مجتمعنا ومن عشائره وعائالت

ُسھم في تحقیق رسالة كلیات الشریعة في أردننا الغالي  ً ومناھج تربویة أكادیمیة ُمتخصصة ت خططا
وفق المعاییر األكادیمیة والعلمیة المعروفة، بل وتساھم في تحصین طلبتھا من األفكار الھّدامة 

  .والمشبوھة
  

ُع علینا بضعة أسماء ال ندري من والیوم وب عد ھذه المسیرة العلمیة الحافلة باإلنجازات المتمیزة تطل
ھم وال ماھیة تخصصاتھم وفكرھم وإنجازاتھم وال ندري حتى من یقف ورائھم لیقوضوا ھذه 
المؤسسات العلمیة التربویة العریقة التي سارت عبر عقود بإشراف خیرة علماء الوطن وفقھائھ 

  .من خالل دعاوي واھیة وافتراءات كاذبة ودعاتھ 
  

ّى ألمثال ھؤالء أن یتجاوزا تلك القامات العلمیة الشامخة التي عرفھا الوطن وعرف أخالصھم  فأن
  .وحبھم وعطائھم في سبیل النھوض بمجتمعنا واالرتقاء بھ

  
ّعدي على خیرة األساتذة مّمن قضوا حیاتھم ف ّى ألمثال ھؤالء أن یجرؤوا على الت ي دعم المسیرة أن

التربویة والعلمیة في كلیة الشریعة، والتي یشھد لھا جودة المخرجات التعلیمیة المتمیزة من خریجي 
  .وخریجات كلیات الشریعة عبر عقود طویلة

  
ّى ألمثال ھؤالء أن یجرؤوا على التعدي والطعن بقامة علمیة دعویة عرف الوطن وأبناء ھذا  أن

تدال منھجھا ووضوح فكرھا ورقي انجازاتھا كالدكتور أمجد قورشة الوطن عطاؤھا وانتماؤھا واع
الذي قضى سنوات طویلة من عمره منذ تخّرجھ وحصولھ على درجة الدكتوراه في مقارنة األدیان 
ِھ في كلیة  ً على السیر على نھج من سبقھ من كبار علماء ھذا البلد الكریم وُدعات في عملھ حریصا

یز وخطابھ الدیني المعتدل الذي یحرص على غرس القیم اإلیمانیة الشریعة فكان عطاؤه المتم
ً لكل من یتابع مسیرة الدكتور والزمیل الفاضل   .والفكریة واضحا

  

  سوالیف
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كیف یُترك أمثال ھؤالء مّمن یریدون إشعال الفتنة في مجتمعنا بنشر افتراءاتھم وأكاذیبھم وتقوالتھم 
  !كیفما شاؤوا ؟

  
ي یریدونھا مطیّة ألغراض خبیثة ترید تقویض الرسالة الدینیة السَّمحة ھذه التقّوالت واألكاذیب الت

ً لكل حاقٍد على الّدین والقیم اإلیمانیة   .التي تدعو لھا كلیات الشریعة في وطننا الغالي، وجعلھا مشاعا
  

 ً ً ألھوائھم وأجنداتھم؛ حرصا ً لوضع حٍد لكل ھؤالء وعدم ترك األمور مشاعا واألمر اآلن بات ُملحا
َحرص علیھ كل العاملین في كلیة الشریعة وعلى رأسھم الدكتور  على أمن مجتمعنا وتماسكھ الذي ی

  .أمجد قورشة
  
  شفاء علي الفقیھ.د
  

  الجامعة األردنیة/ أستاذ مساعد في كلیة الشریعة 
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  موسى حجازین ورمضان
  

  مھند مبیضین.د
  

 ّ ً من تفاصیل رمضان، مث ً أساسیا ً، أو مقاطع سیبقى موسى حجازین جزءا ً مسرحیا ل أو أنتج عمال
ً على  ً ونقدا ساخرة أم ال، قد تعیقھ الصحة والعافیة اآلن، لكنھ سیظل یُستحضر كلما فاض الناس غضبا

  .ما یجري في یومھم ونھارھم، من قرارات وحجج حول الراھن
  

ً عن أحداث الخبز  زمن الربیع  ومن یتابع الوطن في ١٩٩٦من ینسى التاریخ، أو من ال یجد حدیثا
، واآلن فھمتھم، وكال »مواطن حسب الطلب«: العربي، سیقف عند عملین لموسى حجازین ھما

العملین یلخص حال البلد، لكن مواطن حسب الطلب تظل الفتة تاریخیة، فنصھا موجع وكاشف عن 
  .زمن سیاسي ھام، أبدع فیھ حجازین أیما إبداع حتى أنھ تفوق على النص

  
في مقاطعھ الساخرة، ومسرحیاتھ ومسلسالتھ، في وجدان الناس، ثبّت مقعده  تحرك موسى حجازین

ّیر من قرى الكرك، ھناك یخالط  على رصیف المارة وكأنھ أمام دكان قدیم في قریة السماكیة أو بت
ً في قالب » الغالط»كبار السن، ویسمع الحكایا و ً مستطابا ویُخزن الموروث فجاء المخزون عذبا

  . قساخر موجع وصاد
  

لست استوعب غیاب موسى حجازین عن المسرح او الشاشة الصغیرة وخاصة رمضان الخیر 
والعطاء، ذات مرة كتبت عنھ مقالین في شھر واحد، بزاویة صورة قلمیة في الغد، نسیت وھو نسي 
ً أني قابلتھ لنفس الصحیفة، وقد ظن أني اكتب لمجلة المجلة اللندنیة التي كانت طلبت حوارا معھ أیض ا

ً، قلت ال  آنذاك، وجاءت الصورتان القلمیتان مختلفتان، سألني موسى برھومة إن كان ذلك انحیازا
أنت تكرر الصورة القلمیة لنفس الشخصیة في مدة شھر، وبعض زمالء : اعرف عما تتحدث، قال

نسیت، وقد زرت موسى مرتین، وكانت كل صورة مختلفة على : موسى استفھموا عن األمر، قلت
رى، فھو ال یكرر نفسھ، وشخصیتھ غنیة أینما قلبت مساراتھا تجد الجدید، قال موسى ما ھذا األخ

  !.سمعة ال یستنسخ مرتین/ ھذا ھو موسى: األمر الغریب، إنك لم تنسخ من النص األول، قلت
  

 في زمن رئاسة الدكتور خالد الكركي في الجامعة األردنیة حین أّسسنا الدائرة الثقافیة التي نشطت
خالد االتصال . وعملت الكثیر والغیت الحقاً بعد تركھ الجامعة، بحجة الحاجة إلى ثقافة الشو، طلب د

بموسى حجازین وتأسیس فرقة مسرحیة، للجامعة باشرافھ، وحین جاء أبو خالد وتحدثت معھ 
  .باألمر في الجامعة، اعتذر، بكل لطف ولیاقة

  
امعة أو االنتفاع منھا، لكن موسى اعتذر وكان أكبر كان ذلك زمن یسعى فیھ الكثیرون للعمل بالج

من أي وظیفة أو استقطاب، إنھ صاحب نص وفكاھة وتاریخ مدید وذات عالیة األسوار وھمة 
  .كبیرة، ال تقیدھا وظیفة أو مؤسسة

  
ال أظن أن أبا خالد سعید الیوم في الزمن الموجع راھنا في سیاسات االقتصاد الحكومي، وال حول 

یحتاج من یؤرخ لمن تحدثوا باسمھ وانتفضوا على جوعھم، فوجد  ١٩٩٦، كان الخبز عام االسعار
ً مع الراحل محمد الشواقفة كاتب النص، أما الیوم فال مخبٍر بخبر عن الخبز وعن بقیة  موسى معبرا

  .مفردات الغالء، غیر الفیسبوك وعوالمھ
  

  عمون:/الدستور ص
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من جمھور، ال یخشى الفضاء  موسى حجازین متفرد في جلب الجمھور للمسرح، أو ما تبقى
االلكتروني والتواصل االجتماعي، ألنھ منصة لمن ال منصة لھ، أما موسى فھو سید المنصات 

  . والمسارح
  

ھذا الكركي المولع بحب الموسیقى الدارس في جامعة حلوان للتربیة الموسیقیة، موجع بحب العود، 
واطن حسب الطلب، واآلن فھمتكم، وھو الذي یكفیھ أنھ صاغ أجمل الحان الوجع األردني في م

ً ال یصاب  ً ففاضت نقدا مسرحیا المنحدر من زمن وطني كبیر في الكرك، حیث تشّرب السیاسة وعیا
  .بوجل أو خوف من أي رقابة، فكان لھ أن یثبت نفسھ كمؤرخ للراھن عبر الفكاھة والنقد المسرحي

  
ً بمسلسل العلم من شخصیة القھوجي حیث الظھور األول في الجزء الثان ي من حارة أبو عواد، مرورا

» ھاي مواطن»و» شي غاد» و» ال تجیبوا سیرة«نور ثم الشریكان، وبتوالي المسرحیات من 
وغیرھا من األعمال، » ھاي امریكا»و» حاضر سیدي»و» اآلن فھمتكم»و» مواطن حسب الطلب»و

لغالبى والمساتیر، فاجاد وابدع جعل موسى حجازین من صفتھ المركزیة كممثل ناقد وساخر، صوتا ل
  .التي تدعمھا نفسیة عالیة الكرم وصوفیة الِمالح. بكل المقاییس

  
ُبقي فینا الحماسة بأن ثمة غدا قادما أفضل، وأن ثمة بقیة  ً وأن تعود، وأن ت موسى، نحتاج ان تظل قویا

  .شجاعة عند الفنان الملتزم بقضایا وطنھ وشعبھ وحب أرضھ، حفظك هللا یا صدیق
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 وفیات

 الرأي 
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في شوارع مناطقھا بعد أن فشلت » أشجار زینة كھربائیة«بلدیات في المفرق تعمد الى تركیب 
ت استھجان مواطنین ألن ذلك بزراعة أشجار عادیة بعد موتھا ألكثر من مرة ،الطریقة الجدیدة الق

  .یتعارض مع خفض فاتورة الحكومة من االستھالك الكھربائي
  

ان نسبة التدخین لالطفال » تویتر«عمر الرزاز بین في تغریدة لھ على موقع . وزیر التربیة والتعلیم د
فة الرزاز اكد ان ھناك حملة مكث.. على مستوى المنطقة» االعلى«في االردن ھي  ١٥- ١٣في سن 

  .بھذا الشأن لكنھا تحتاج الى دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنیة
  

ان الحكومة ستعین رئیسا جدیدا لمجلس ادارة شركة البوتاس العربیة خلفا » عین الرأي«علمت 
  .للرئیس الحالي الذي انتخب مؤقتا لغایات اجتماع الھیئة العامة للبوتاس

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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 تعلیقا على صورة نشرتھا على حسابھا اإلنستجرام تجمعھا بجاللة كتبت جاللة الملكة رانیا العبد هللا
أتظنین یا سلمى أنك كبرت على (الملك وولي العھد واألمیر ھاشم واألمیرة سلمى بعد حفل تخرجھا 

سلمت وحماك هللا ووفقك .. كلي فخر. قلبي؟ مبارك تخرجك من المدرسة لكن قلبي ال مخرج منھ
  ).دائما

قت جاللت ّ ھا على مجموعة من الصور نشرتھا الستعداد األمیرة سلمى لحفل التخّرج بكتابة فیما عل
  ).أحلى فرحة(
  

نشر سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني ولي العھد  فیدیو قصیرا لتخریج سمو األمیرة سلمى أمس 
ریج أختي الیوم  خالل تخ(األول على حساباتھ عبر وسائل التواصل االجتماعي وكتب تعلیقا علیھ 

  ).الصغرى سلمى
  
  

یعقد االمین العام للمجلس القضائي القاضي علي المصري مؤتمرا صحفیا یوم االثنین المقبل 
 ٢٠١٧یستعرض خاللھ ابرز ما جاء بالتقریر السنوي الوضاع المحاكم النظامیة والنیابة العامة للعام 

.  
  
  

 صنارة الدستور
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، في احتفال بعید استقالل المملكة الثاني والسبعین، یكّرم جاللة الملك عبد هللا الثاني بعد ظھر الیوم
. مجموعة من المؤسسات واألفراد بأوسمة ملكیة نظیر عطاءاتھم وإنجازاتھم في قطاعات مختلفة

االحتفال یقام بقصر الحسینیة، ویأتي في سیاق سنة ملكیة بتكریم رواد العطاء واإلنجاز بمختلف 
  .حتفال بعید االستقاللالمجاالت والقطاعات سنویا وخالل اال

  
رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز التقى أمس وفدا ممثال للسكان المتضررین في منطقة المحطة 

الوفد قدم للفایز . بعمان، من مطالبة مالكي قطع أراض أقیمت علیھا منازل السكان منذ عقود بإخالئھا
تم اإلخالء لمئات األسر، حیث وعد ملفا حول القضیة وما یمكن أن یلحقھم فیھا من أضرار إذا ما 

  .الفایز ببحث ومتابعة المشكلة مع الجھات المختصة
  

ملتقى "جدد مجلس نقابة المھندسین الزراعیین دعوتھ أول من أمس لمجلس النقباء المھنیین لعقد 
بمشاركة كافة القطاعات الزراعیة والتجاریة والصناعیة والنقابات العمالیة، لبحث التصدي " وطني

  .لمشروع قانون ضریبة الدخل الجدید
  

على االنتحار بشنق نفسھ داخل منزل ذویھ، شرق عمان لیل الثالثاء األربعاء، ) عاما ٢٢(أقدم شاب 
وتم إخالء جثة الشاب إلى مستشفى البشیر الحكومي، فیما . من مصدر أمني" الغد"وفق ما علمت 

  .فتحت األجھزة األمنیة تحقیقا بمالبسات الحادثة
  

رغم العطلة الرسمیة بعید االستقالل غدا الجمعة، فقد أعلنت المؤسسة االستھالكیة المدنیة عن 
 ً استمرار الدوام غدا في أسواق المؤسسة الرئیسة ومراكز المحافظات، من الساعة التاسعة صباحا

ً، وذلك إلفساح المجال أمام المواطنین لشراء حاجاتھم ومستلزماتھم  .وحتى الرابعة عصرا

 زواریب الغد
  


