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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

الوجھة " األردنیة: "مجلس المستشارین والملحقیین الثقافیین العرب
  المثلى للطلبة العرب واألجانب

٣ 

مشروعا للتبادل االكادیمي الدولي من  ٢٥تحصل على " األردنیة"
  ایراسموس بلس لسنة

٥ 

ات االمریكیة تبحثان اقامة المؤتمر" بریغام یونغ" و " األردنیة"
  والبرامج حول القانون وعالقتھ باألدیان

٦ 

 ٨  محافظة یلتقي السفیر الروماني

 ٩  خبراء یؤكدون أھمیة إعادة النظر بتشریعات األمن الغذائي

   شؤون جامعیة

یجدد الدعوة للراغبین بالتقدیم للمنح بالجامعات " التعلیم العالي"
  الھنغاریة

١٠ 

ً لتبا ً بین األردن و  ٦٧٣دل االتحاد األوروبي یقدم منحا ً وأكادیمیا طالبا
  أوروبا

١١ 

 ١٢  األولى على الجامعات األردنیة في شھادة المحلل» عمان األھلیة«

البلقاء التطبیقیة والھاشمیة في المشھد االخیر للدورة الریاضیة الشتویة 
  للجامعات

١٣ 

 ١٤  ھیئة االعتماد تحیي الیوم ذكرى الوفاء والبیعة

 ١٥  في الجامعة الھاشمیة" شبابنا أقوى من المخدرات" إطالق مبادرة

   مقاالت

 ١٧  كمال الدین بني ھاني.د.أ/عالجامعة الھاشمیة حاضنة لإلبدا

 ١٨  وفیات

  ٢٣-٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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الوجھة المثلى للطلبة العرب " األردنیة: "مجلس المستشارین والملحقیین الثقافیین العرب
  واألجانب

  
عزز اللقاء الذي جمع إدارة  - ادیة العتیبيف

الجامعة األردنیة بمجلس المستشارین 
والملحقیین الثقافیین العرب في األردن 
الیوم، استمرار حضور الجامعة  كوجھة 
أولى للطلبة من مختلف الدول العربیة 

  .واألجنبیة
   

وأثبت اللقاء الذي ترأسھ رئیس الجامعة 
الجامعة الدكتور عزمي محافظة قدرة 

على استیعاب مفھوم التنوع الثقافي 
وتعمیق التفكیر الذي یحترم الخصوصیات 

واالختالف بین األفراد من مختلف الشعوب، وتمكنھا من تنمیة المواقف اإلیجابیة لدى الطلبة، 
  .وتكریس مفھوم قبول اآلخر على اختالف ھویتھ وثقافتھ وأفكاره

   
   

ارات التي طرحت خالل اللقاء الذي حضره عدد من كبار تلك المضامین ظھرت جلیة ضمن الحو
فلسطین، والجزائر، والمغرب، : المسؤولین في الجامعة والمستشارین والملحقیین من دول 

والبحرین، وتونس، والعراق، وسلطنة عمان، واإلمارات، ولبنان، وتناولت جملة من المقترحات 
ملیة التدریسیة لطلبتھم المبتعثین للدراسة في الجامعة، واآللیات التي من شأنھا المحافظة على سیر الع

واالسھام في دعم دور الملحقیات التابعة لھا، واتصالھم المباشر مع الطلبة والوقوف على كافة 
  .شؤونھم

   
   

محافظة وفي مطلع حدیثھ، أكد حرص إدارة الجامعة تسخیر كافة اإلمكانیات والتسھیالت التي من 
یمیة مناسبة للطلبة العرب واألجانب الدارسین فیھا، مشیرا إلى أن ھناك ما یزید شأنھا خلق بیئة تعل

جنسیة عربیة وأجنبیة، وتسعى إلى جذب المزید )  ٨٤( طالب وطالبة من ) ٥٠٠٠(على أكثر من 
  .وقبولھم ضمن تخصصاتھا

   
   

ل یتعداھا تبادل إن الحیاة الجامعیة ال تقتصر فقط على الدراسة األكادیمیة، ب:" وقال محافظة 
، الفتا إلى إلى أن الطلبة العرب واألجانب "الثقافات، وصقل الشخصیات وتنمیة المھارات والقدرات

  .ھم بین أھلھم وذویھم وتربطنا بدولھم عالقات أخوة وصداقة قبل أن تكون مصالح متبادلة

 أخبار الجامعة

  السوسنة/أخبار األردنیة
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ن الدكتور عبد الكریم من جانبھ أشاد رئیس مجلس المستشارین والملحقیین الثقافیین لدى األرد
الورافي بالسمعة الطیبة التي تحظى بھا الجامعة األردنیة بین مثیالتھا في منطقة الشرق األوسط، 
والمستوى التعلیمي واألكادیمي المتمیز التي تتمتع بھما واصفا إیاھا بأولى الجامعات والوجھة المثلى 

  .للطلبة ممن یقصدونھا للدراسة فیھا
   
   

إن الزیارة جاءت بھدف اإلطالع على أوضاع طلبتنا وأحوالھم الدراسیة والسعي إلى  وقال الورافي
تطویر الكثیر من آلیات التعامل مع الجامعة األردنیة التي ال تتوانى أبدا عن مد ید الدعم والمساعدة 

  .في سبیل تقدیم كل ما ھو یسیر وسھل
   
   

تعاث الطلبة العرب للدراسة في الجامعة، وآلیاتھا وتناول اللقاء عددا من السیناریوھات المتعلقة باب
المعتمدة، والتبادل الطالبي بین الجامعات في مراحل الدراسات العلیا لمختلف التخصصات، وأعداد 
الطلبة والتخصصات التي تدرس في الجامعة والرسوم المعتمدة في البرامج األكادیمیة، وغیرھا من 

  .ھداف المرجوة  ضمن أسس تكاملیة وشمولیةالموضوعات التي تؤدي إلى تحقیق األ
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  بترتیب األول  
  

  مشروعا للتبادل االكادیمي الدولي من ایراسموس بلس لسنة  ٢٥تحصل على " األردنیة"
 

فازت الجامعة االردنیة بخمسة  - زكریا الغول 
وعشرین مشروعا ضمن مشاریع برنامج 

وفقا  ٢٠١٦/٢٠١٧ایراسموس بلس لسنة 
ضیة االوروبیة في بروكسل لنتائج العالن المفو

  .مشاریع التبادل االكادیمي الدولي
   

مشروعا للتبادل  ٥٢وحصلت األردن على 
األكادیمي مع الدول االوروبیة تقدر قیمة منحتھا 

، ٦٧٣ملیون یورو، ستمكن )  ٢٫٠٦٩(بـ 
 ٢٢١مشاركا من فرصة التبادل االكادیمي منھم 

  .اعضاء ھیئة تدریس ٢٠٥طالبا و 
   
   

مشروعا ثم  ١٤مشروعا تلتھا الیرموك بواقع  ٢٥وحظیت الجامعة االردنیة بالمركز االول بواقع 
مشاریع، وثالثة مشاریع لكل من  جامعة  ٨االلمانیة االردنیة بعشرة مشاریع ثم العلوم والتكنولوجیا 

الخاصة على ما  فیما حصلت الجامعة. مؤتھ والبلقاء والحسین، واثنان للھاشمیة وآخر لـ آل البیت 
  .مشروعا ١٥مجموعھ 

   
   

ودعت الجامعة طلبتھا لالستفادة من ھذه الفرص في مجال التبادل االكادیمي الدولي ضمن برنامج 
شھرا في  ١٢-٣ایراسموس بلس والتي تسمح للطلبة من مختلف المراحل الدراسیة بقضاء فترة من 

ولیة لالستفسار عن آلیة التقدم والمشاركة من خالل مراجعة مكتب العالقات الد. جامعات اوروبیة
واإلطالع على شروط وقواعد التبادل الطالبي وأسس االختیار والمعلنة ایضا على الموقع 

  .االلكتروني

  طلبة نیوز/٥:الدیار ص/١٠:الرأي ص/١٠:الدستور ص/عمون/أخبار األردنیة
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االمریكیة تبحثان اقامة المؤتمرات والبرامج حول القانون وعالقتھ " بریغام یونغ" و " األردنیة"

  باألدیان
  
  

ئیس الجامعة األردنیة بحث ر - زكریا الغول 
الدكتور عزمي محافظة مع وفد جامعة 
بریغام یونغ األمریكیة أوجھ التعاون إلقامة 
مؤتمرات علمیة وبرامج في القانون ومبادئھ 

  .وعالقتھ باألدیان
   

وأكد الجانبان رؤیتیھما المشتركة في 
ضرورة تسلیط الضوء على العالقة ما بین 

وتداخالتھا  االدیان والقانون و تداعیاتھا
  .التأثیر المتبادل بینھما

   
   

وقال محافظة أن الجامعة ستقدم خبراتھا في ھذا المجال وستسعى الى المزید من التعاون وتوسیع 
  .قاعدة المشاركة من خالل كلیة الحقوق التي تعد من ابرز المدارس الحقوقیة في المنطقة

   
   

میر الحسن بن طالل  في ھذا الصدد سیما في ولفت محافظة الى جھود  صاحب السمو الملكي األ
، بالتعاون بین مؤسسة الكاردینال بول "معجم األدیان"اطالقھ مؤخرا النسخة اإللكترونیة العربیة من 

حیث یعد المعجم  رافًدا للفكر العربي وأداة .بوبار، و المعھد الملكي للدراسات الدینیة الذي یرأسھ
  .قافات، والمستند إلى التواصل المستدام بین ممثلي األدیانللحوار بین أتباع الدیانات والث

   
   

وأشار محافظة الى مضامین رسالة عمان السمحة في تشجیع الحوار الثقافي والحضاري لتضع 
النقاط على الحروف في ظل ضوء التطورات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي یشھدھا العالم 

  .النموذج األمثل عن اإلسالموما تحملھ من تحدیات مقدمة ا
   
   

من جانبھ ثمن رئیس مركز االدیان والقانون في جامعة بریغام یونغ الدكتور بیتر ستشرفز رئیس 
الوفد الدور الذي اضطلع بھ جاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم في عكس الصورة المشرقة عن 

قاشیة السادسة التي اطلقھا لتعزیز مبدأ االسالم في مختلف المحافل الدولیة، مشیرا الى الورقة الن
  .سیادة القانون والتي استحوذت على اھتمام الباحثین والمختصین

   
   

وأكد ستشرفز اھتمامھ بالمزید من التعاون مع الجامعة االردنیة لما تتمتع بھ من سمعة اكادیمیة بین 
  .نظیراتھا وتقدمھا على مختلف مقاییس التصنیف العالمیة

   

  المدینة نیوز/بترا/طلبة نیوز/٥:الدیار ص/أخبار األردنیة
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سیاق بحث الوفد الضیف آلیات االعداد والتنظیم المؤتمرات والبرامج المزمع اقامتھا مع وفي ال

عمیدي كلیة الحقوق الدكتور فیاض القضاه وكلیة االمیر حسین للدراسات الدولیة الدكتور عبدهللا 
عدد  نقرش ، إلقامة مؤتمر عالمي خالل العام المقبل یناقش عالقة القانون باالدیان یشارك بھ اكبر

  .من الجامعات االمریكیة واألوروبیة و العربیة، واآلسیویة
   
   

م في ١٩٩٤االمریكیة قائم منذ عام " بریغام یونغ" و " األردنیة"ویشار الى ان التعاون المشترك 
مجال التبادل األكادیمي والطالبي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التمریض والتدریب في 

  .دنیة الي جانب البحث العملي المشتركمستشفى الجامعة االر
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  محافظة یلتقي السفیر الروماني

  
رحب رئیس الجامعة األردنیة  -سناء الصمادي

الدكتور عزمي محافظة لدى لقائھ الیوم السفیر  
الروماني لدى االردن نكوالي كومنسكو؛ بقبول 
مزید من الطلبة الرومانیین للدراسة في كلیات 

  .االنسانیةالجامعة العلمیة و
  

وتناول الجانبان خالل اللقاء سبل توثیق عرى 
التعاون المشترك في المجاالت كافة وخاصة في 
المجاالت العلمیة والثقافیة والبحثیة بما یحقق 

  .أھداف ورؤیة الطرفین
  

وأشاد محافظة بصالبة ومتانة العالقات القائمة بین البلدین  خصوصا التعلیمیة منھا، ما یجعل 
  .ة تتطلع لیكون ھؤالء الطلبة سفراء لھا في بلدھم مستقبالالجامع

  
بدوره عبر كومنسكو عن شكره للجامعة على حسن الضیافة واالستقبال، مشیدا  بمستوى خریجي 
الجامعة األردنیة، ومعربا عن املھ في زیادة حجم التعاون بین الجامعة األردنیة والجامعات 

  .الرومانیة

  شفقنا/طلبة نیوز/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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  مل على تشجیع االستثمار والبحث العلمي في الغذاءمؤتمرون یوصون بالع
  خبراء یؤكدون أھمیة إعادة النظر بتشریعات األمن الغذائي

  
بضرورة إعادة النظر في النصوص " األمن الغذائي في األردن"أوصى المشاركون بمؤتمر 

ن عدم والتشریعات المتعلقة باألمن الغذائي على المستوى الوطني، وتطویرھا وتعدیلھا لضما
  .التضارب بین تلك النصوص والتشریعات

كما أوصوا بتمكین رجال القانون والقضاء وتزویدھم بمزید من الخبرة القانونیة في مواضیع 
التشریعات الوطنیة في المحافظة على األمن الغذائي ذات العالقة، وإضفاء المزید من الحمایة 

االستثمار بمجال إعداد الغذاء وتصنیعھ وتوزیعھ والتنظیم على عناصر األمن الغذائي، والحفاظ على 
  .وتشجیع االستثمار والمستثمرین

وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي انطلقت فعالیاتھ یوم االثنین الماضي تحت رعایة رئیس الوزارء 
ھاني الملقي ونظمھ مركز الدراسات االسترتجیة في الجامعة االردنیة بالتعاون مع المؤسسة العامة 

لغذاء والدواء، أھمیة أن یتم إحداث نقلة نوعیة بالزراعة واإلنتاج الحیواني إلى مستوى یبرر ل
من المیاه المتوفرة، ما %  ٦٠استعمال ھذا الكم الكبیر الالزم من المیاه، والذي یصل ألكثر من 

ً على الصناعة والزراعة والتجارة   .ینعكس إیجابا
لى القطاع الزراعي والغذائي، والتخطیط التنظیمي للمساحة كما أوصى المؤتمرون بإعادة األھمیة إ

السكانیة والزراعیة، وربط بعض المنظمات الزراعیة بالصناعة، والعمل على احتساب الكلفة 
الحقیقیة للمیاه والطاقة، واتباع سیاسات وبرامح تعزز األمن الغذائي ما یضمن لألردن أمنھ الغذائي 

  .لیھ وتساھم في تشغیل عدد كبیر من المواطنینویعود بالفائدة االقتصادیة ع
وشددوا على ضرورة العمل على تحسین جودة االنتاج من أجل بیعھ بسعر مجد، وتضافر الجھود 

  .الوطنیة بین المؤسسات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزیز األمن الغذائي
تكریس اإلمكانات المتوفرة لرفع  وأشاروا إلى أھمیة توسیع آفاق التعاون وتضافر الجھود من أجل

  .مستوى البحث العلمي للتمكن من منافسة الصناعات المتطورة في دول العالم المتقدمة
وطالب المؤتمرون بالتوسع في مشاریع الحصاد المائي، والعمل على صون الموارد الوراثیة والتنوع 

الستثمار بالبحوث الزراعیة وحمایة البیولوجي، وضمان توفیر المیاه لدعم األمن الغذائي، وتكثیف ا
  .األراضي الزراعیة من التدھور

وكان باحثون وخبراء ناقشوا خالل فاعلیات المؤتمر، التحدیات التي تواجھ األمن الغذائي في 
األردن، حیث تناولوا قضایا تتعلق بسالمة وأمن الغذاء والتشریعات والسیاسات الناظمة لھ والتحدیات 

  .التي تواجھھ

  ١٠:الدستور ص/٨:الغد ص
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  یجدد الدعوة للراغبین بالتقدیم للمنح بالجامعات الھنغاریة" التعلیم العالي"
  

جددت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تنفیذا لالتفاقیة الموقعة بین الحكومتین االردنیة 
ما والھنغاریة الدعوة للطلبة الراغبین ممن انھو متطلبات الحصول على الثانویة العامة االردنیة او 

والمتوقع نجاحھم بالدورة الشتویة للعام الحالي ) العلمي واالدبي(یعادلھا للسنوات السابقة للفرعیین 
  .٢٠١٧/٢٠١٨التقدیم للمنح المقدمة من الحكومة الھنغاریة للعام الدراسي 

  .وتشمل المنح الدارسیة كما بینت الوزارة المستویات الدراسیة البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه
وخصصت الجھة الھنغاریة المانحة الموقع التالي للتقدیم الطلبات، الفتة الى ضرورة التقدیم من 

  :خالل الالبتوب او الكمبیوتر المكتبي وعدم استخدام الموبایل على الموقع االلكتروني التالي
http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum - 

  ا للوصول إلى الموقعأنقر ھن
لمن یرغب االلتحاق بتخصصي الطب وطب االسنان بأن ال ) "بترا(وقالت الوزارة، الیوم االربعاء لـ

في الفرع العلمي والحد االدنى للمعدل لاللتحاق بتخصصي الصیدلة والھندسة % ٨٥یقل المعدل عن 
دنیین في الجامعات في الفرع العلمي ولباقي التخصصات حسب أسس قبول الطلبة األر% ٨٠

  .االردنیة الرسمیة الصادرة عن مجلس التعلیم العالي
  .٥/٣/٢٠١٧وذكرت الوزارة بان موعد التقدیم الطلبات ینتھي بتاریخ 

  .علما بان الدراسة تبدا في ایلول العام الحالي في الجامعات الھنغاریة الصدیقة
صدر ان الرسوم الدراسیة مدفوعة، اضافة وحول االمتیازات المقدمة من الحكومة الھنغاریة بین الم
یورو شھریا لطلبة البكالوریوس ) ١٣٠(الى التامین الصحي المجاني والمخصصات الشھریة 

  .والماجستیر
یورو في المرحلة االولى لمدة اربعة فصول ) ٤٥٠(وبالنسبة للمخصصات الشھریة الدكتوراه 

  .فصول عالوة على توفر السكن الجامعيیورو في المرحلة الثانیة لمدة اربعة ) ٥٨٠(وتصبح 
  .وذكرت الوزارة بضرورة مراجعة مدیریة البعثات والمنح لالستفسار بخصوص ھذه المنح

  ١٠:الدستور ص

 شؤون جامعیة
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  طالباً وأكادیمیاً بین األردن و أوروبا ٦٧٣االتحاد األوروبي یقدم منحاً لتبادل 

  
  

دل األكادیمي الدولي الفائزة بلجیكا نتائج مشاریع التبا -أعلنت المفوضیة األوروبیة في بروكسل 
 ٥٢وقد فازت األردن منخاللھا بما مجموعھ . ٢٠١٧/  ٢٠١٦ضمن برنامج إیراسموس بلس لسنة 

 ٦٧٣حیث تمكن ھذه المشاریع . مشروعا للتبادل األكادیمي الدولي بین األردن والدول األوروبیة
یس للذھاب من األردن إلى عضوا للتدر ٢٠٥طالبا و  ٢٢١مشاركا في التبادل األكادیمي، منھم 

وتقدر . عضوا للتدریس للقدوم من الدول األوروبیة إلى األردن ١٧١طالبا و  ٧٦الدول األوروبیة، و 
  .ملیون یورو ٢،٠٦٩،٠٠٠قیمة المنحة المخصصة لألردن من ھذه المشاریع ب 

  
الجامعة : يفازت جمیع الجامعات األردنیة الحكومیة بھذه المشاریع وبترتیب عدد المشاریع ھ

، )مشاریع ١٠(، الجامعة األلمانیة األردنیة )مشروعا ١٤(، جامعة الیرموك )مشروعا ٢٥(االردنیة 
، وثالثة مشاریع لكل من جامعة مؤتة وجامعة البلقاء )مشاریع ٨(جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 

ین للجامعة الھاشمیة، ومشروع التطبیقیة وجامعة الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة، ومشروع
  .واحد لجامعة آل البیت

 ١٥( جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا : أما الجامعات الخاصة الفائزة وبترتیب عدد المشاریع ھي
، وثالثة مشاریع لجامعة البترا، ومشروعین لكل من جامعة الزرقاء وجامعة الزیتونة )مشروعا

ة إربد األھلیة وجامعة الشرق األوسط وجامعة فیالدلفیا االردنیة، ومشروع واحد لكل من جامع
  .والجامعة األمیركیة في مادبا وجامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة

بلجیكا، بلغاریا، : علما بأن الطلبة واألكادیمیین من األردن سیذھبون إلى الدول األوروبیة التالیة
لیونان، ھنجاریا، إیرلندا، إیطالیا، التفیا، لیتوانیا، قبرص، جمھوریة التشیك، فنلندا، ألمانیا، إسبانیا، ا

كما أن المنحة للطالب أو عضو . بولندا، البرتغال، رومانیا، السوید، والنرویج، باإلضافة إلى تركیا
  .الھیئة التدریسیة تغطي نفقات السفر واإلقامة والرسوم الجامعیة للدارسین في الدول األوروبیة

س الوطني في األردن الطلبة المسجلین في الجامعات األردنیة لالستفادة یشجع مكتب إیراسموس بل
من ھذه الفرص في مجال التبادل األكادیمي الدولي ضمن برنامج إیراسموس بلس، والتي تسمح 

. شھرا في جامعة أوروبیة ١٢-٣للطلبة من مختلف المراحل الدراسیة والتخصصات بقضاء فترة من 
اتب العالقات الدولیة أو مكاتب التبادل الدولي في جامعاتھم لالستفسار وینصح الطلبة بمراجعة مك

عن التقدم لھذه المنح، حیث تبین الجامعات األردنیة المشاركة بھذا البرنامج قواعد وشروط التبادل 
الطالبي، وشروط التقدیم، وأسس اختیار الطلبة، واتفاقیة التعلم، وشروط مستوى اللغة، والمعدل 

  .، وغیرھا من المتطلباتاألكادیمي
 plus@mohe.gov.jo-erasmus: لمزید من المعلومات

  طلبة نیوز
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  األولى على الجامعات األردنیة في شھادة المحلل» عمان األھلیة«
  

الحكومیة والخاصة فازت كلیة االعمال بجامعة عمان االھلیة بالمركز االول على الجامعات االردنیة 
والتي اقیمت برعایة جمعیة  CFAفي شھاده المحلل المالي العالمي المعتمد« التحدي «في منافسة 

  .»الفورسیزون«في فندق  ٢٠١٧-٢-٧یوم الثالثاء  -فرع االردن –المحللین المالیین 
  

سة بین الجامعات في وقد تأھل فریق طلبة جامعة عمان االھلیة بعد ھذا الفوز لتمثیل االردن في المناف
  . العالم في شھر نیسان المقبل في براغ

  
جامعھ عمان االھلیة والجامعة : ویذكر ان من بین الجامعات االردنیة التي شاركت في ھذه المنافسة

  .االردنیة والجامعة الھاشمیة وجامعة الیرموك وجامعة البترا وجامعة العلوم التطبیقیة

  :الرأي ص
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  یة في المشھد االخیر للدورة الریاضیة الشتویة للجامعاتالبلقاء التطبیقیة والھاشم

  
اختتمت في ساعة متأخرة امس الدورة الریاضیة الشتویة السادسة عشرة للجامعات االردنیة والتي 
نظمھا االتحاد الریاضي للجامعات احتفاال بعید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني برعایة الدكتور 

) حامل اللقب(ة االمیرة سمیة ویجمع اللقاء الختامي الجامعة الھاشمیة مشھور الرفاعي رئیس جامع
مع البلقاء التطبیقیة لتحدید بطل الدورة، وكانت احداث شغب رافقت لقاء الجامعة االردنیة والجامعة 

  .٠- ٢الھاشمیة حیث كانت الھاشمیة متقدمة على االردنیة 
، سجل اھداف ٠- ٥لتطبیقیة على الزرقاء الخاصة وفي لقاء النصف نھائي فاز فریق جامعة البلقاء ا

  ).ھدفین لكل منھما(اللقاء كل من محمد كلوب، سعد المناصیر ومھند الدروبي 
ووفق شھود عیان فإن احداث الشغب انطلقت في الدقیقة االخیرة من المباراة حیث تقدمت الھاشمیة 

وبعد ان اشار الحكم بدقیقة كوقت بدل  سجل اھدافھا خالد الردایدة وتمیم غیضان، ٠-٢على االردنیة 
ضائع، ارتفعت حدة التنافس ین الالعبین على ارض الملعب، وحدث توتر بین مقاعد البدالء واللجوء 
للضرب ونال على اثرھا مدرب االردنیة الكابتن حلمي طھ لكمات، ومنح حكم المباراة البطاقة 

البشیر، فیما نال البطاقة الحمراء من الھاشمیة الحمراء لالعبي الجامعة االردنیة فرح مكحل واحمد 
  .زید التمیمي وعادل عالني

وعقدت لجنة كرة القدم جلسة طارئة لمناقشة االحداث التي جرت حیث سیتم مناقشة تقریر حكم 
، حیث سیتم اصدار القرار للھیئة )جامعة الزیتونة(المباراة ومراقب المباراة الدكتور بسام الطوباسي 

للمصادقة علیھ وتوجیھ كتب الى الجامعة االردنیة والجامعة الھاشمیة التخاذ القرار المناسب االداریة 
  .وایقاع العقوبات على مسببي احدث الشغب، وابالغ االتحاد الریاضي الجامعي بالعقوبات

  ١٦:الرأي ص/٣٦:الدستور ص
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  ھیئة االعتماد تحیي الیوم ذكرى الوفاء والبیعة

   
  

التقى رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي موظفي 
الھیئة الیوم إلحیاء الذكرى الثامنة عشرة لیوم الوفاء والبیعة، ذكرى الوفاء للمغفور لھ جاللة الملك 

سابع من شباط عام الحسین والبیعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني الذي تسلم سلطاتھ الدستوریة، في ال
  .، ملكا للمملكة األردنیة الھاشمیة١٩٩٩

  
أننا في ھذا الیوم نستذكر یوم رحیل الملك الباني، الحسین بن طالل، زعیما عظیما، " وقال الزعبي 

وقائدا فذا، وبانیا متفانیا، كرس حیاتھ وجھده ألمتھ العربیة واإلسالمیة وقضایاھا العادلة، وخدمة بلده 
، الذي بادلھ حبا بحب، ووالء بوالء، على درب بناء الدولة ومؤسساتھا وتعزیز مكانتھا، وشعبھ الوفي

  ".وسط أمتھا العربیة واإلسالمیة، والعالم أجمع
  

وقال أن ھذه الذكرى الخالدة في نفس كل أردني وأردنیة، الممتدة منذ تاریخ تسلم الملك الراحل 
، تبقى إحدى المحطات الراسخة ١٩٩٩باط من العام الحسین سلطاتھ الدستوریة، وحتى السابع من ش

في تاریخ األردن ، فقد أعطى الراحل الكبیر الملك الحسین، بعد رحلة طویلة قاربت نصف قرن من 
  .الزمان، وطنھ وأمتھ بصدق وضمیر وإخالص

  
وقد قاد الملك الراحل المسیرة بحكمة وشجاعة، تحدى خاللھا مع شعبھ المخلص كل " واضافت 

عیقات، وتجاوز التحدیات، وخرج منھا في كل مرة أكثر قوة وأصلب إرادة وأشد عزیمة، إلى أن الم
كان لھ ما أراد، وطنا مزدھرا، وحصنا منیعا، وشعبا متكاتفا، ففي ذكرى رحیل الحسین، نستذكر 

  .١٩٥٢سجال تاریخیا لمسیرة الدولة االردنیة منذ العام 
  

ل فخر وأمل إلى إنجازات عھد الملك المعزز عبدهللا الثاني، الذي وأكد الدكتور الزعبي اننا نتطلع بك
سار على نھج آبائھ وأجداده من بني ھاشم، في استكمال مسیرة التحدیث والتنمیة والتطویر وان 

  .األردن الیوم یمضي بھمة وحكمة، نحو مرحلة جدیدة على طریق التنمیة واإلصالح الشامل
  

ك عبدهللا منذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة أن یصل باألردن نحو مصاف لقد استطاع جاللة المل" وقال 
ومراتب الدول المتقدمة، رغم تعدد التحدیات وشح اإلمكانات وقلة الموارد، مؤكدین التفافنا حول قائد 

  ".األمة، جاللة الملك عبدهللا الثاني، مجددین العھد والبیعة ومواصلة مسیرة البناء والتقدم

  ٢:الدستور ص
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  في الجامعة الھاشمیة" شبابنا أقوى من المخدرات"ة إطالق مبادر

  
مندوبا عن رئیس الجامعة الھاشمیة، رعى األستاذ الدكتور مروان عبیدات نائب رئیس الجامعة 

، والتي نظمھا مكتب "شبابنا أقوى من المخدرات"لشؤون الكلیات اإلنسانیة المبادرة التوعویة بعنوان 
واالستشارات بالتعاون مع كلیة اآلداب بالتعاون مع إدارة مكافحة  تنمیة المجتمع في مركز الدراسات

  .المخدرات في مدیریة األمن العام وعدد من أعضاء الھیئتین األكادیمیة واإلداریة في الجامعة
وتضمنت المبادرة وقفة طالبیة للتعبیر عن رفض الجسم الطالبي لھذه اآلفة الخطیرة، وتقدیرا لجھود 

درات الذین یدفعون حیاتھم ثمنا لیعیش الوطن بأمن وسالم، باإلضافة إلى ندوة رجال مكافحة المخ
  .حواریة، ومعرضا ألنواع وأشكال المواد المخدرة

وشارك في الوقفة األستاذ الدكتور مروان عبیدات، والعمید الدكتور أنور الطراونة مدیر إدارة 
یل المتعاطین في وزارة الصحة، مكافحة المخدرات، والدكتور جمال العناني مدیر مركز تأھ

وشارك طلبة كلیتي اآلداب والعلوم الصیدالنیة بعرض . والدكتورة خلود العموش عمیدة كلیة اآلداب
  .یافطات تحذر من أخطار ھذه اآلفة

أھمیة تكاتف جھود : "وألقى األستاذ الدكتور مروان عبیدات كلمة خالل الندوة التوعویة أكد فیھا على
ال سمح "مجتمع للحد والقضاء على ھذه اآلفة الخطیرة التي قد تفتك بشبابنا إذا تفشت مختلف فئات ال

إن الوقوف : "، وأضاف"من خالل إتباع جمیع الطرق الوقائیة والتثقیفیة والتوعویة لمحاربتھا" هللا
ً " المخدرات "بكل قوة وعزم وتصمیم في وجھ ھذا الداء المدمر  ً ووطنیا ً دینیا من ھذا و. یعتبر واجبا

ً علینا في الجامعة الھاشمیة المشاركة في ھذا العمل الدیني والوطني مشاركة  المنطلق كان لزاما
  ".ومساھمة في الحملة الجادة التي تقوم بھا الدولة ھذه اآلفة

وقال إن الجامعة الھاشمیة تقع على عاتقھا المسؤولیة والتنمیة المجتمعیة من خالل خدمة المجتمع 
ة نشاطات توعویة وأیام طبیة مجانیة، وتطویر األنظمة الحاسوبیة في مؤسسات القطاع المحلي بإقام

العام والخاص في محافظتي الزرقاء والمفرق، وكذلك إشراك الطلبة في خدمة المجتمع من خالل 
  .تدریب الطلبة على تنمیة مجتمعاتھم المحلیة وذلك من خالل المواد التي یدرسونھا

العمید أنور الطراونة مدیر إدارة مكافحة المخدرات عن أھمیة دور الجامعات كما تحدث في الندوة 
ً على أن الدولة االردنیة ومنذ  في محاربة آفة المخدرات كونھا منارة علم وتنویر للمجتمعات مؤكدا
تأسیسھا ولغایة اآلن تبرز الدور الحقیقي في التصدي لھذه اآلفة والوقایة منھا قدر االمكان في عدم 

ولھا الى االردن بكافة السبل وخاصة وجود الالجئین السوریین الذي أضاف عبئ كبیر على وص
  .وأكد أن تعاطي وانتشار المخدرات التقلیدیة ضمن الحدود الطبیعیة. الدولة األردنیة

كما تحدث الدكتور جمال العناني مدیر المركز الوطني لتأھیل المدمنین بضرورة االبتعاد عن ما 
ربة االولى لتعاطي المخدرات النھا تعد الباب االول بدخول السم الى جسم االنسان یسمى بالتج

ً على أن الرغبة في التعاطي  ً، مشددا ً ومن ثم مدمنا وبالتالي یصبح من التجربة االولى متعاطیا
  .والفراغ الذي یعیشھ الفرد من أھم العوامل التي تساعد عل تعاطي المخدرات

رات تسبب الكثیر من االمراض الجسمیة والنفسیة للفرد، حیث أخذ المركز كما ذكر أن تعاطي المخد
ً من حیث االقامة والعالجات المقدمة للمدمن ومتابعة المتعاطي بعد  على عاتقة عالج المدمنیین مجانا

  .خروجة من المركز
ت ھو وقالت الدكتورة سجى حامد عمیدة كلیة العلوم الصیدالنیة أن السبب وراء تعاطي المخدرا

االنقسامات داخل المجتمعات ویترتب على ذلك ان تقل العالقات الفردیة بین الناس ویكون بذلك الفرد 
ً إلى أن تأثیر المخدرات على الفرد ھو شعور مؤقت یشعر بھ بالسعادة لوقت . مھیئ لالدمان مشیرة

ونفسیتھ وبالتالي عدم قلیل ومع مرور الوقت سیشعر باالنعكاسات السلبیة التي تدمر بھا جسمھ وعقلة 

  ١٢:الدستور ص
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ً على ضرورة التحصین من ھذه االفة من خالل العالقات األیجابیة بین أفراد . تقبل مجتمعھ لھ مشددة
  .المجتمع 

وأدار الندوة األستاذ الدكتور عمر الفجاوي الذي أكد على دور الجسم الطالبي في التوعیة والتثقیف 
  من اآلفات المجتمعیة

إنھ سیتم تنفیذ برنامج : "منسق المبادرة/دة مساعد مدیر مكتب خدمة المجتمعوقال السید رائد الخوال
، وعقد دورات تدریبیة للطلبة الراغبین "توعوي شامل عن أخطار المخدرات في الجامعة الھاشمیة

  .باالنضمام لمبادرة أعوان مكافحة المخدرات
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  الجامعة الھاشمیة حاضنة لإلبداع
  

  يكمال الدین بني ھان.د.أ
  

تجتاُح الجامعاِت كلَّ یوم حالة، وربّما جائحة، ال ذنب للجامعات بھا، ولكّن عناصر تتجّمع حتى نجد 
وه أشخاٌص كثر، ویفتي  َدلْ ِ ّع لیُدلي ب ُ المجتمع، ویتنط الریَح تعصُف بھدوِء الحیاِة الجامعیة، وتثور ثائرة

  .في األمر من ال یعرف كیف تكون الجامعات
  

ا الواقع تزداد رغبتنا في استعادة العصر الذھبّي للجامعات، واستحضار لحظة ونحن حین نعاین ھذ
  . الجامعة كما أرادھا مؤسسو العمل الجامعّي في بلدنا الغالي

  
وقد نرى الثقافة الوطنیة، وال نرى الجامعات تضیف لھا ما ھو منشود منھا، فالفعل الثقافي لم یعد 

لمّد األكادیمّي، وتراجعت الدفقة األولى لجامعاٍت أرادت أن أولویة من أولویاتھا، وانحسرت موجة ا
  .تكون مركز العمل الثقافي مثلما ھي مركز اإلشعاع األكادیمي

  
والجامعة الھاشمیة، جامعة من جامعات ھذا الوطن الغالي، ومؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي التي 

ً تسعى إلى اإلعالء من شأن العلم، والنھوض بوطننا الحبی ً وثقافة وبحثا ب في جوانب حیاتھ كلھا، علما
 ً   .وتدریسا

  
وفي الجامعة الھاشمیة مجموعة من األكادیمیین فخورین بمنجز وطنّي تبزغ شمسھ من الزرقاء، 
ومن ھذه األرض التي نحتفل علیھا باإلبداع، في مجاالٍت راودتني قبل سنوات فعرضتھا على 

وا فیھا جوائز ماّدیّة ومعنویّة تمنحھا الجامعة لتكون زمالئي أعضاء مجلس عمداء الجامعة فأقرّ 
ّة عشر مجاال إبداعیّا ھي  تالوة (میادین للتسابق، ونحن نتطلع إلى تكثیرھا، وتوسیعھا، لتصبَح ست

القرآن الكریم والحدیث الشریف، والشعر الفصیح، والخاطرة، والرسم، والغناء، والقصة القصیرة، 
ي، والمقالة، والعزف، والعمل التطوعّي، التمیز األكادیمي بین أولي والتمثیل، والتحقیق الصحف

، وأحسب أننا بحاجة إلى التنافس في )الضرر، الشعر النبطي، التمیز األكادیمّي بین الطلبة الوافدین
  .اإلبداع، وفي الخیر، وفي بناء األوطان، وفي المعرفة، والفكر والرقي والمساھمة الثقافیة البناءة

  
م، ماذا  ّ نرید الیوم من الثقافة، والعمل الثقافّي؟ وأین نحن الیوم من كّل ذلك؟ إننا في الجامعات نعل

ً، إننا نرغب في استثمار طاقات بناتنا وأبنائنا  ً ثقافیا ً وسمتا ً، وأعرافا ً بحثیا ً معرفیا م، ونرسي نسقا ونتعلّ
ً الطلبة في منتج ثقافّي راٍق، نرید أن نعمم العمل الثقافّي التن ً واعیا ً، نرید جیال ً ثقافیا ویري، نرید زخما

َمھا  بأبعاد وجودنا الثقافي، یكتبون ویقرأون، ویعزفون، ویغنون أعذب األغنیات من أجل الحیاة، وقی
  .العالیة، ومن أجل وطن رصیده العمل الثقافي والتعلیم والعنصر البشرّي الراقي

  
نع للشھادات والموظفین، وكیف یكون أبناؤنا فالجامعات مصانع القیادات للمجتمعات، ولیست مصا

ّع إلى صناعة مستقبل األوطان  ً إال باإلبداع، والتنافسیة، واالنتماء الواعي، والتفكیر الناقد المتطل قادة
تشغلنا ھموم الثقافة، ونتساءل عن قدرتنا على الحراك الثقافي في الجامعات، . واألفراد والجماعات

ً وتبرز في أذھاننا أسئلة ح ً محكوما ً ثقافیا ول قدرتنا على صناعة الحدث، وعلى ترجمة فكرنا فعال

 مقاالت

  ٢٥:الرأي ص
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بفلسفة ذات شأن، تتطلع إلى مستقبل األمة ومستقبل األوطان، ومستقبل األفراد، الذین سیكونون آباًء 
ً فاعلین على مستویات الفعل الثقافي الوطني جمیعھا ً، وأفرادا   .وأمھاٍت، وقادة

  
ابطا للنفوس والعقول، وأن تصوغ وجدان األجیال، ونرید للجامعة أن تسترّد نرید للثقافة أن تكون ض

دورھا األساس في قیادة المجتمعات، وكیف یكون ذلك ما لم یكن مصحوبا بنسق ثقافّي موّجٍھ، 
  .ومنطلق من فلسفة واضحة تجاه شؤون األّمة وشعوبھا، وجماعاتھا، وأفرادھا

  
م أبناءنا كیف یرتقون  ّ ویحلمون، وكیف یبدعون، ألّن العالم الذي نعیش فیھ الیوم عالم نرید أن نعل

ّعات، صاخب اإلیقاع، متعّدد األبعاد، بحیث صار فْكُر الفرِد، أيِّ فرٍد  متسارع، عصيٌّ على التوق
نرید ألبنائنا أن یصبحوا قادرین على الریادة . یقّصُر دون اإللمام بآفاق المستقبل، وحركة الوعي فیھ

ختراقات اإلبداعیّة، لیكونوا مؤھلین للعیش في المستقبل، فھو لھم، ولمن كانت لھ الغلبة وتحقیق اال
  .للدخول في عصور ما بعد الحداثة

  
ّق یمكن الولوج إلى الزمن المستقبل، وبالتمّیز واالفتراق یمكن االستمرار في  فبالحلم والخیال الخال

  !والم أخرى كما یقول المستقبلیّونفرض حضورنا اإلیجابّي في ھذا العالم، وربّما في ع
  

نرید للجامعة أن تتجاوز اقتصارھا على التعلیم، لتنطلق بطالبھا نحو الفكر والحداثة والعصرنھ 
ِّة . واإلبداع، ونرید أن تخرج من العادیِّة نحو التمیّز َ على سن ً وتحافظ ونرید للھاشمیّة أن تكون مبدعة

قافة التمیّز أن تنبثق من الجسم الجامعّي بشكل طبیعّي، حدَّ االعتیاد نرید لث. اإلبداع بین طلبتھا األحبّة
ً، ذاَت ذائقٍة . علیھا ً، ومؤھّلة لعة ّ فة مط ّ ونرید لبنات الجامعات وأبنائھا أن یكونوا نخبًة متعلمة مثق

ُھا وبلورتھا نریدھم وقد ازدھرْت نفوسھم، وباشروا في إنتاج . ارتقْت في سنین الجامعة، وتّم صْقل
  .الثقافة، أو أتقنوا التعامل معھا بطریقة ناضجة

  
نرید للفعل الثقافي الفردي أن یزدھر، ونرید للعمل الثقافي المشترك أن ینمو ویتفاعل، لیصبح في 

 ً ً، لیصبح المنجز بدوره تشاركیا َّة یتبناھا أبناؤنا، فیصبح جماعیا فعندما یكون الظالم . مجموعھ ُسن
 ،ً ً وعاّما ً وفردیا ال بد من أنھ یكون فعل التنویر فعال نتواطأ علیھ ونتواضع، ونتفق لنستعید جماعیا

ّا ولنستعید حیاتنا المعاصرة ) إن لم نقل المثالیة(الحیاة االجتماعیة الصحیحة  ممن یحاولون سرقتھا من
  .من براثن من یخططون ویعملون الغتیالھا، بإذن هللا
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  صویلح -یعقوب محمد حمودة  -
  
  تالع العلي  -عزیز یعقوب قبطي ) جولیت( نلیڤای -
  
  الفحیص - انطون سالم شوباش حسان  -
  
  جبل اللویبدة -لینا احمد ذیاب حاللشھ  -
  
  جبل الحسین -لطیفة نمر حسني ابو خضرا  -
  
  السلط -فاطمة عبد الحاج السعد  -
  
  الزرقاء -علي حسن علي السرخي  -
  
  الصویفیة -فرح سالم فرح  -
  
  الحصن -طعمھ مسعود طاشمان ) ركاد(نزمات  -
  
  طبربور - حسن عبدربھ عساف  -
  
  حواره -سالم محمد مصطفى الغرایبة  -
  
  ام السماق - جورج المّر  -
  

 وفیات

  الرأي 
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القصة تتلخص .. عائلة اردنیة تعرضت الى اعتداء مبرمج من قبل اشخاص في احدى مناطق عمان
ھا من سكان منطقة واحدة باستثناء تلك العائلة ان حافلة معتمرین عادت الى عمان وجمیع ركاب

افراد ولدى وصول الحافلة الى المنطقة تمت مھاجمة العائلة من قبل المعتمرین  ٥المكونة من 
ویعود سبب اقدام المعتمرین على ھذا . االخرین وطعن االب وتھشیم ولدیھ وتمزیق مالبس ابنتیھ

خالل مناسك العمرة وانتھت في وقتھا بمصالحة بین  االعتداء الى مشاحنة حصلت مع افراد العائلة
  .وقدمت العائلة شكوى باالعتداء غیر ان االمن العام تعامل مع الحادثة كمشاجرة.الطرفین

  
بالمائة لیس فقط من الرواتب الحكومیة  ١٠خبراء اقتصادیون طالبوا الحكومة بان یكون اقتطاع الـ 

میع المخصصات والمكافات التي یتقاضاھا الموظف بسبب التي تزید قیمتھا عن ألفین وانما من ج
  .الوظیفة الحكومیة

  
اطباء في مستشفى الكرك الحكومي وتحدیدا في قسم الطوارئ یدخنون بكثافة في اروقتھ حتى ان 

  .مرافقي المرضى یشكون من عدم تفقد االطباء الحاالت المرضیة اال بعد مراجعتھم
  
  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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نداوي بأحد مقاعد المجلس البلدي لمدینة ھامبورغ شمال المانیا، لتصبح فازت األردنیة سمیرة الھ
  .بذلك أول سیدة عربیة في المجلس البلدي لمدینة ھامبورغ والتي تعتبر ثاني أكبر مدن المانیا

  
أما في القطاع العام %) ٥٢ر٣(وصل عدد الوظائف المستحدثة بالقطاع الخاص ما نسبتھ 

  %).٤٧ر٥(
  

ء السیاحة والسفر أنھ لن یتم ترخیص أو تجدید ترخیص مكاتب وشركات الحج أكدت جمعیة وكال
والعمرة ما لم تحضر كتاب موافقة من قبل دائرة الحج والعمرة في وزارة األوقاف والشؤون 

  .والمقدسات اإلسالمیة
  

دمة طلبت وزارة السیاحة واآلثار من مكاتب السیاحة والسفر عدم السماح للمجموعات السیاحیة القا
ً ) ٤٨(من فلسطین  بزیارة الودیان، وذلك في ضوء قیام ھذه المجموعات بزیارة الودیان الخطرة سیرا

على األقدام والتجوال في مناطق جبلیة وعرة، األمر الذي یعرضھم لمخاطر مختلفة كالسقوط 
  .والغرق ولسعات األفاعي والعقارب وما یترتب على ذلك من جھد أمني

  
األیام القلیلة القادمة تعیین مدیر لإلذاعة األردنیة، بعدما تم احالة مدیرھا نصر  ینتظر أن یتم خالل

عناني على التقاعد قبل أشھر، وكانت مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون قد فتحت باب التقّدم لوظیفة مدیر 
ین في اإلذاعة بطریقة اإلعالن المفتوح وتقدم للمنصب عشرات الطلبات، كان العدد األكبر منھا لعامل

  .اإلذاعة األردنیة
  

بالتزامن مع أسبوع الوئام بین األدیان وبرعایة محافظ الكرك حجازي عساف وبحضور نواب 
المحافظة وعدد من الكھنة و مدیر عام جمعیة الكاریتاس وائل سلیمان تقوم جمعیة الكاریتاس 

الماضي، لعائالت فقیرة في  األردنیة الخیریة بتوزیع معونات حملة الشتاء، التي بدأت بھا منذ العام
محافظة الكرك، بحضور أسر الشھداء وعدد من العائالت العفیفة في مدرسة البطریركیة الالتینیة 

محافظة الكرك وذلك عند الساعة الثانیة والنصف من ظھر  –الثانویة المختلطة في منطقة الوسیة 
  .الیوم الخمیس

  
العاشرة والنصف من صباح یوم االثنین العشرین  یطلق مركز حمایة وحریة الصحفیین عند الساعة

وذلك في فندق الریجنسي، وسیجمع » مراسلون من اجل حقوق االنسان«من شباط الجاري شبكة 
اللقاء نخبة من االعالمیین وعددا كبیرا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من أجل التشبیك وادارة 

مل مؤسسات المجتمع المدني من االعالم أن یسلط حوار موسع حول المشكالت واألولویات التي تأ
الضوء علیھا ویعالجھا، كما یسعى الى طرح االعالمیین الحتیاجاتھم من مؤسسات المجتمع المدني 

  .وما ھو المطلوب منھم ان یفعلوه حتى یتمكنوا من نقل رسالتھم وخاصة بما یتعلق بالمعلومات
  

من مساء األحد المقبل، الكاتب كاید مصطفى ھاشم  تستضیف دائرة المكتبة الوطنیة في السادسة
في  ٢٠٠٧- ١٩٠٥»مذكرات حسن سعید الكرمي«: والسیدة سھام حسن الكرمي، للحدیث عن كتاب

  .الحیاة والثقافة العربیة
  

  صنارة الدستور 
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ھو العنوان الجدید الذي ستتبناه مجلة أفكار، التي تصدرھا وزارة الثقافة، خالل » الثقافة المدنیة«
بلة، وقد تم إقرار ھذا العنوان خالل االجتماع األول لھیئة التحریر الجدیدة، الذي عقد یوم المرحلة المق

  .أمس، برئاسة الروائي جمال ناجي، رئیس التحریر الجدید للمجلة
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أمین عمان الكبرى عقل بلتاجي والعین رجائي المعشر كانا ضمن المدعوین إلى حفل إفطار الدعاء 
یشار إلى أن الحفل المذكور كان شرفھ . في واشنطن في الثاني من الشھر الحاليالوطني السنوي 

جاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانیا العبدهللا بحضورھما، حیث التقى جاللتھ یومھا الرئیس 
  .األمیركي دونالد ترامب

  
عتبارا من منتصف الشھر مستشارین في وزارة الزراعة إلى التقاعد ا ٤أحال مجلس الوزراء أمس 

وكان وزیر الزراعة خالد الحنیفات أعلن خالل مؤتمر صحفي عقده األسبوع الماضي، أن . الحالي
 ٩٠، لذا سیتم ھیكلتھا بما یحد من عدد المستشارین، وإنھاء حوالي "تشوھات كثیرة"الوزارة تعاني 

  .من وظیفة مستشار خالل الشھر الحالي، وعلى دفعات% 
  

الزراعة خالد الحنیفات أمس على كافة المدیرین في الوزارة بضرورة عدم اإلدالء بأي عمم وزیر 
تصریحات صحفیة، وحول كافة المواضیع المتعلقة بالقطاع الزراعي إال من خالل التنسیق مع 

كما أصر على المدیرین االلتزام بتزوید الناطق اإلعالمي بالمعلومات . الناطق اإلعالمي للوزارة
الالزمة لیتمكن من القیام بواجباتھ في إصدار التصریحات الصحفیة مع وسائل اإلعالم الفنیة 

  .المختلفة
  

تقوم جمعیة الكاریتاس األردنیة الخیریة بتوزیع معونات حملة الشتاء الیوم لعائالت فقیرة في محافظة 
تینیة الثانویة الكرك، بحضور أسر الشھداء وعدد من العائالت العفیفة في مدرسة البطریركیة الال

  .ھذه الحملة كانت بداتھا الجمعیة منذ العام الماضي. المختلطة في منطقة الوسیة
  

تنظم اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة والمجلس األردني لمنظمات حقوق اإلنسان، بالتعاون مع المنسق 
الوفد األردني  الحكومي لحقوق اإلنسان الیوم لقاء تشاوریا في مقر اللجنة الوطنیة، حول مشاركة

الرسمي في جنیف في السادس عشر من الشھر الحالي، لمناقشة التقریر الدوري السادس التفاقیة 
 .أمام لجنة االتفاقیة" سیداو"القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  زواریب الغد


