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افتتاح وحدة األميرة بسمة لمصادر المعلومات

افتتحت سمو األميرة بسمة بنت طالل اليوم الثالثاء مركز وحدة مصادر المعلومات التابعة
لمركز دراسات المرأة في الجامعة االردنية التي تحمل اسم سموھا تثمينا لجھودھا الداعمة
النشاء المركز ورعايتھا الموصولة.
واعتبرت سموھا ان الوحدة نوعية في االردن وتمثل مركز بحث ومصدرا غنيا وقيما
للمعلومات والمراجع المتخصصة في النوع االجتماعي وحقوق االنسان ،مثمنة جھود
المركز والداعمين النشاء الوحدة الريادية وھم الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USID
ونقابة المحامين والقضاة االمريكيين  ABAاضافة الى الدعم الموصول من رئاسة الجامعة
االردنية وجھودھا لصالح المرأة االردنية.
وأشارت سموھا الى دور شباب وشابات الوطن للنھوض بمسؤولياتھم تجاه حماية وبناء
مستقبل االردن الجديد.

٤

وثمن رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الرعاية الدائمة من قبل سموھا للمراة
االردنية وقضاياھا معربا عن تفاؤله بما سيحققه مركز دراسات المرأة من انجازات ملموسة
في التعليم االكاديمي والبحث العلمي الخاص بموضوع النوع االجتماعي وقضايا المرأة.
وقالت مديرة المركز الدكتور عبير دبابنه ان الوحدة من اھم المرجعيات الوطنية واالقليمية
في مجاالت دراسات المرأة والنوع االجتماعي والتي ستمكن الطلبة والباحثين والمھتمين من
االستفادة مما توفره الوحدة من معلومات ومراجع ودراسات محلية وعربية ودولية.
وثمنت مديرة بعثة الوكالة االميركية للتنمية بث بيج جھود مركز دراسات المرأة في اثراء
وتعميق الجھود المبذولة بالبحث والتدريب في مجال حقوق المرأة في االردن.
وتضم الوحده الكتب والمراجع المعنية بالنوع االجتماعي والمرأة ومختبرا للحاسوب.
وشاركت سموھا في اجتماع مجلس المركز الذي ضم رئيس الجامعة والعين اسمى خضر
وعددا من االكاديميات اعضاء الھيئة االدارية واالكاديمية في المركز.
ووقعت سموھا ثالثة مؤلفات حديثة عن المرأة والنوع االجتماعي ،ھي "خمسون مفھوما
اساسيا في الدراسات الجندرية للدكتورة عبير دبابنة ،والثاني حفريات في ذاكرة النساء
للدكتورة ميسون العتوم ،والثالث صادر عن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية حول ادماج
النوع االجتماعي في اعمال البرلمان.
ويعد مركز دراسات المرأة وحدة أساسية من وحدات الجامعة األردنية ،ويمنح درجة
الماجستير في دراسات المرأة ،وتاسس بدعم من سموھا في عام  ٢٠٠٦بعد أن كان برنامجا ً
لدراسات المرأة تم إنشاؤه عام  ،١٩٩٨ثم أصبح بعد ذلك قسما ً لدراسات المرأة  ،ومن ثم
مركزاً متخصصا ً في شؤون المرأة ،وقضاياھا على المستويين المحلي واإلقليمي

٥
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األميرة بسمة تؤكد ضرورة نھوض الشباب بمسؤولياتھم لبناء مستقبل األردن الجديد
افتتحت سمو األميرة بسمة بنت طالل أمس
الثالثاء مركز وحدة مصادر المعلومات التابعة
لمركز دراسات المرأة في الجامعة االردنية التي
تحمل اسم سموھا تثمينا لجھودھا الداعمة إلنشاء
المركز ورعايتھا الموصولة.
واعتبرت سموھا ان الوحدة نوعية في االردن
وتمثل مركز بحث ومصدرا غنيا وقيما
للمعلومات والمراجع المتخصصة في النوع
االجتماعي وحقوق االنسان ،مثمنة جھود المركز
والداعمين إلنشاء الوحدة الريادية وھم الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية  USIDونقابة المحامين والقضاة االمريكيين ABA
الموصول من رئاسة الجامعة االردنية وجھودھا لصالح المرأة االردنية.

اضافة الى الدعم

وأشارت سموھا الى دور شباب وشابات الوطن للنھوض بمسؤولياتھم تجاه حماية وبناء مستقبل االردن
الجديد.
وثمن رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة الرعاية الدائمة من قبل سموھا للمرأة االردنية وقضاياھا
معربا عن تفاؤله بما سيحققه مركز دراسات المرأة من انجازات ملموسة في التعليم االكاديمي والبحث
العلمي الخاص بموضوع النوع االجتماعي وقضايا المرأة.
وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة ان الوحدة من اھم المرجعيات الوطنية واالقليمية في مجاالت
دراسات المرأة والنوع االجتماعي والتي ستمكن الطلبة والباحثين والمھتمين من االستفادة مما توفره
الوحدة من معلومات ومراجع ودراسات محلية وعربية ودولية.
وثمنت مديرة بعثة الوكالة االميركية للتنمية بث بيج جھود مركز دراسات المرأة في اثراء الجھود
المبذولة وتعميقھا بالبحث والتدريب في مجال حقوق المرأة في االردن.
وتضم الوحده الكتب والمراجع المعنية بالنوع االجتماعي والمرأة ومختبرا للحاسوب.
وشاركت سموھا في اجتماع مجلس المركز الذي ضم رئيس الجامعة والعين اسمى خضر وعددا من
االكاديميات اعضاء الھيئة االدارية واالكاديمية في المركز.
ووقعت سموھا ثالثة مؤلفات حديثة عن المرأة والنوع االجتماعي ،ھي »خمسون مفھوما اساسيا في
الدراسات الجندرية للدكتورة عبير دبابنة ،والثاني حفريات في ذاكرة النساء للدكتورة ميسون العتوم،
والثالث صادر عن الوكالة االمريكية للتنمية الدولية حول ادماج النوع االجتماعي في اعمال البرلمان.
ويعد مركز دراسات المرأة وحدة أساسية من وحدات الجامعة األردنية ،ويمنح درجة الماجستير في
دراسات المرأة ،وتأسس بدعم من سموھا في العام  ٢٠٠٦بعد أن كان برنامجا ً لدراسات المرأة تم إنشاؤه
عام  ،١٩٩٨ثم أصبح بعد ذلك قسما ً لدراسات المرأة ،ثم مركزاً متخصصا ً في شؤون المرأة ،وقضاياھا
على المستويين المحلي واإلقليمي.
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Princess Basma inaugurates information unit at UJ women’s centre
HRH Princess Basma on Tuesday inaugurated an information resources
unit at the University of Jordan’s Centre for Women’s Studies.
The princess said the unit, named after her in recognition of her efforts
to support the centre, represents a “rich” source for information on
gender and human rights, commending USAID and the American Bar
Association for supporting the establishment of the facility.
The unit will serve as a national and regional reference for studies on
women and gender.
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األربعاء

افتتاح برنامج دكتوراه في العلوم السياسية العام المقبل في "األردنية"
تفقد رئيس الجامعة االردنية الدكتور
اخليف الطراونة المبنى الجديد لكلية
األمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني
للدراسات الدولية .
واطلع رئيس الجامعة على مرافق
المبنى الذي يضم قاعات تدريسية
ومدرجات ومكاتب العضاء ھيئة
التدريس واالداريين واماكن لنشاطات
الطلبة ومختبرات للحاسوب والوسائل
التعليمية المتعددة.
وخالل اللقاء الذي اقيم بھذه المناسبة
اشاد الطراونة بانجازات الكلية خصوصا اعداد أجيال من السياسيين االردنيين الذين كان لھم دور كبير
وبتوجيھات من القيادة الھاشمية الحكيمة في احترام العالم اجمع للسياسة االردنية التي اتسمت باالعتدال
واالسھام في حل قضايا انسانية.
واضاف الطراونة ان المبنى الجديد لكلية األمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني للدراسات الدولية سيوفر بيئة
تعليمية وبحثية وتاھيلية متقدمة لطلبتھا والباحثين فيھا ،االمر الذي يتطلب من الكلية مضاعفة جھودھا
لتحقيق رؤية الجامعة في الوصول للعالمية خصوصا وان الكلية لديھا ارتباطات مھمة وانفتاح على
جامعات عالمية متقدمة.
واكد الطراونة دعم ادارة الجامعة المستمر لمشاريع الكلية العلمية ال سيما توجھھا لفتح آفاق التعاون
العلمي مع جامعات أمريكية وأوروبية وكذلك جامعات آسيا وجنوب شرق آسيا ودول شرق آسيا ودول
أمريكا الالتينية.
بدوره عرض عميد الكلية الدكتور زيد عيادات المنجز الذي حققته الكلية خصوصا اعداد برامج دراسات
عليا ومراكز علمية تخدم توجھات الدولة االردنية الحديثة ،مشيرا إلى اعتزام الكلية فتح برنامج دكتوراه
في العلوم السياسية بدءا من العام المقبل.
واشار عيادات الى ان عدد طلبة الكلية يبلغ العام الحالي نحو الف طالب وطالبة منھم  %١٢من الطلبة
االجانب فضال عن وجود  %٩من الكادر التدريسي من االساتذه االجانب ما يشكل بيئة تفاعلية خصبة
لتبادل العلوم والمعرفة بطرائق علمية متقدمة.
واعربت العاملون في الكلية عن تقديرھم الدارة الجامعة للجھود التي بذلت لالنتقال للمبنى الجديد الذي
يمكن اساتذه الكلية وادارييھا من القيام بالمھام التعليمية واالدارية بكفاءة واقتدار.
وفي نھاية اللقاء الذي حضره نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وكبار المسؤولين ،كرمت
الكلية عميدھا الدكتور عيادات حيث قدم الدكتور امين مشاقبة درعا تكريميا له تقديرا لجھوده وعطائه
المتميز في ادارة الكلية للوصول بھا الى مستويات متقدمة في األردن وخارجه.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
٨
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الطراونة يلتقي سفراء جوجل في "األردنية"
الجامعة
رئيس
دعا
األردنية الدكتور اخليف
الطراونة سفراء جوجل في
الجامعة إلى توسيع نطاق
نشاطاتھم وزيادة التواصل
مع الجسم الطالبي.
وتم اختيار سفراء جوجل
وھم نخبة من طلبة كلية
الھندسة والتكنولوجيا وكلية
الثاني
عبدﷲ
الملك
لتكنولوجيا المعلومات من
قبل جوجل لما يتمتعون به
من صفات ابرزھا قوة
التكنولوجية
المعرفة
وامتالكھم ألفكار وأھداف يمكن أن تشكل مشاريع نھضوية داخل المجتمعين األردني والجامعي ولقدرتھم
على القيام بالعمل التطوعي بكفاءة.
وأشار الطراونة خالل لقائه صباح اليوم الثالثاء الطلبة السفراء على افطار صباحي أن سفراء جوجل
لديھم القدرة على التغيير اإليجابي من خالل بناء منظومة متكاملة من المعرفة العلمية التكنولوجية
وتوظيفھا لترويج ودعم توجيھات الجامعة للوصول إلى العالمية ومصاف الجامعات المتقدمة.
وأكد الطراونة دعم الجامعة ومساندتھا ألنشطة الطلبة السفراء خصوصا استخدام تطبيقات جوجل لتحقيق
مستويات متقدمة في الرقي واألداء.
وخالل اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة وعميد شؤون الطلبة الدكتور نايل
الشرعة قدم عدد من الطلبة مداخالت مقترحات حول مضامين عمل مجموعة السفراء وتطلعاتھم
المستقبلية ألحداث نقلة نوعية في تبادل المعلومات بكفاءة عالية.
يشار إلى ان الجامعة األردنية نفذت مشاريع وبرامج طموحة لالرتقاء بتكنولوجيا المعلومات للنھوض
بھذا القطاع الحيوي الذي يدعم المسيرة التعليمية والحكومية على حد سواء.

٩

موقع أخبار األردنية +صدى الشعب ص + ٢ :بترا -السبيل – السوسنة – عرب اندكس+طلبة نيوز
٢٠١٤/3/١٢
األربعاء

وقفة احتجاجية لطلبة"األردنية" تنديدا بمقتل القاضي زعيتر

نفذ العشرات من طلبة الجامعة األردنية اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشھيد القاضي رائد زعيتر
على يد القوات اإلسرائيلية خالل تواجده على جسر الملك حسين أمس.
ورفع الطلبة خالل الوقفة التي جرت بالقرب من برج الساعة وسط الحرم الجامعي شعارات ،واطلقوا
ھتافات تستنكر العمل اإلجرامي الذي اقترف بحق القاضي زعيتر الذي يعد من قضاة الشرف األفاضل.
وطالب المحتجون في كلمات ألقوھا اإلسراع بكشف مالبسات مقتل زعيتر ،ووقف االعتداءات العبثية
التي يمارسھا جنود االحتالل االسرائيلي على المعابر ،داعين المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته تجاه
الشعب الفلسطيني والمقدسات االسالمية والمسيحية واألراضي الفلسطينية الطاھرة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

١٠

الدستور ص٧ :

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

األردنيون ينتفضون غضبا لقتل القاضي زعيتر ويطالبون بقطع العالقات مع الكيان الصھيوني
حمدان الحاج ،عمرمحارمة ،نسيم عنيزات ،ايھاب مجاھد وفايز اللوزي  -عاشت المملكة ،امس الثالثاء،
يوما صاخبا كان مليئا بغضب االردنيين ودفعھم باتجاه طرد السفير االسرائيلي من عمان واعادة السفير
االردني من تل ابيب واطالق سراح الجندي االردني احمد الدقامسة واعادة النظر باتفاقية السالم االردنية
االسرائيلية بل وتعداھا الى ابعد من ذلك ،ردا على مقتل القاضي رائد زعيتر على ايدي جنود االحتالل
االسرائيلي على الجانب االخر من نھر االردن عندما كان يھم بالدخول لفلسطين يوم امس االول.
وفي الصباح الباكر كان االردن بمختلف الوانه واطيافه وتوجھاته يموج باتجاه اتخاذ اي قرار او اي
تحرك او حتى اي موقف حتى يشعر االردنيون انھم استعادوا شيئا من الكرامة بعد فقدانھم القاضي
االردني رائد زعيتر الذي روى بدمائه منطقة الكرامة الفاصلة بين ضفتي نھر االردن غير بعيد عما
عشق وال عما يرغب ان يكون ،اال ان امر ﷲ قد نفذ وفاضت روحه الى بارئھا وھو الذي كان يحاول
الحصول على اي مبلغ من المال باسرع وقت ممكن النقاذ حياة ابنه عالء الدين مسمى جده قاضي التمييز
المعروف ،فذھب مسرعا الى الضفة االخرى لبعض ساعات على امل ان يعود بعدھا لبدء رحلة عالج
جديدة البنه الذي يعيش سكرات الموت في مستشفى االستقالل فودعه واعدا اياه ان يعود له ومعه المبلغ
المطلوب ليعالجه اال ان يد الغدر والجبن لم تتركه طويال فطوت صفحة االب قبل ان يعرف مصير ابنه.
 ......في نھاية التقرير أدرج الخبر التالي:
وقفة احتجاجية لطلبة »األردنية« تنديدا بجريمة اغتيال القاضي زعيتر
نفذ العشرات من طلبة الجامعة األردنية أمس الثالثاء وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الشھيد القاضي رائد
زعيتر على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل تواجده على جسر الملك حسين أمس األول .ورفع الطلبة
خالل الوقفة التي جرت بالقرب من برج الساعة وسط الحرم الجامعي شعارات ،وأطلقوا ھتافات تستنكر
العمل اإلجرامي الذي اقترف بحق القاضي زعيتر الذي يعد من قضاة الشرف األفاضل.
وطالب المحتجون في كلمات ألقوھا اإلسراع بكشف مالبسات مقتل القاضي زعيتر ،ووقف االعتداءات
العبثية التي يمارسھا جنود االحتالل االسرائيلي على المعابر ،داعين المجتمع الدولي إلى القيام
بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات االسالمية والمسيحية واألراضي الفلسطينية الطاھرة.

١١

موقع أخبار األردنية

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

سبل تطوير برنامج الدكتوراه في التمريض
أكاديميون يبحثون ُ
ناقش عمداء وأعضاء ھيئة
تدريس في كليات التمريض
في جامعات حكومية
وخاصة ،مسيرة برنامج
الدكتوراه في التمريض
وإمكانية تطويره للوصول
إلى مخرجات تعليمية ذات
مستويات متقدمة.
وخالل ورشة العمل التي
نظمتھا كلية التمريض في
الجامعة األردنية اليوم
بعنوان "تقييم برنامج
الدكتوراه في التمريض"
أكد المشاركون على
ضرورة اعتماد معايير لإلشراف على األطروحات الجامعية للبرنامج من خالل األخذ بعين االعتبار
مقترحات أعضاء ھيئة التدريس في كليات التمريض باألردن وطلبة البرنامج وخريجيه .
وقالت عميدة كلية التمريض في الجامعة األردنية الدكتورة فتحية أبو مغلي إن الورشة تھدف إلى تقييم
البرنامج الذي انشىء عام  ٢٠٠٥وإطالقه كبرنامج وطني عام  ،٢٠٠٨وإعادة النظر في خطته الدراسية
والمواد التي يطرھا البرنامج ووضع معايير لإلشراف على األطروحات الجامعية لالرتقاء بمستوى
البرنامج لينافس مثيالته في الجامعات العالمية.
وتناولت الورشة في جلستھا األولى عرضا لخطة البرنامج والمواد التي يطرحھا قدمتھا نائبة عميدة الكلية
ورئيسة لجنة الدراسات العليا فيھا الدكتورة منار النابلسي.
وناقشت الجلسة الثانية معايير النجاح في مناقشات أطروحة الدكتوراه قدمھا الدكتور مؤيد احمد ،فيما
ركزت الجلسة الثالثة على وضع معايير لإلشراف على األطروحات الجامعية قدمتھا الدكتورة وسيلة
بيترو .
يشار إلى أن برنامج الدكتوراه في التمريض يعد األول من نوعه في الجامعة األردنية ويھدف إلى رفد
السوق المحلي بخريجين ذوي كفاءات عالية تضاھي كفاءة الجامعات العالمية ،ويضم حاليا ً ) (٤٣طالبا ً
وطالبة على مقاعد الدراسة.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

١٢

الغد ص+٢ :السبيل ص٥ :

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

إغالق باب الترشح النتخابات "األردنية"
تيسير النعيمات  -فاق عدد مرشحي المقاعد الفردية النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنية  ٥٦١مرشحا
ومرشحة يتنافسون على  ٨٤مقعدا ،فيما بلغ عدد القوائم المترشحة  ١٠قوائم تتنافس على تسعة مقاعد،
وذلك قبيل إغالق باب الترشيح الساعة الرابعة من مساء أمس ،حسبما صرح إلى "الغد" عميد شؤون
الطلبة الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور نايل الشرعة .وبدأت األحد الماضي عملية
الترشح النتخابات اتحاد الطلبة التي من المقرر إجراؤھا في السابع والعشرين من الشھر الحالي.
وبين الشرعة أن "عملية تدقيق وفرز الطلبات ستبدأ اليوم وتنتھي غدا ليصار الى اإلعالن عن كشوفات
المرشحين المعتمدة على المستويين )الفردي ،القائمة( األحد المقبل ،فيما تبدأ فترة تقديم الطعون
بالكشوفات والبت فيھا في نفس اليوم ولمدة ثالثة أيام".
وسيكون يوم الثالثاء المقبل آخر موعد لتقديم االنسحابات على المستويين )الفردي ،القائمة( وتعويض
الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة .وفيما يتعلق بفترة الدعاية االنتخابية للمرشحين ،أشار الشرعة
الى أنھا "ستبدأ يوم الـ ٢٠من الشھر الحالي ولمدة خمسة أيام".

١٣

الرأي ص + ٤ :جفرا نيوز +طلبة نيوز

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

 ٥٦١طالبا ً و ١٠قوائم يتنافسون على مقاعد مجلس اتحاد )األردنية(
حاتم العبادي  -ترشح ) (٦٢٨طالبا وطالبة للتنافس على مقاعد مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنية البالغة
) (٩٣مقعدا ،على المستويين الفردي والقوائم.
وقال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور عزمي محافظة ان عدد الطلبة الذين ترشحوا للتنافس على
المقاعد الفردية ) (٨٤مقعدا ) (٥٦١طالبا وطالبة ،بينما ترشحت عشر قوائم للتنافس على تسعة مقاعد
مخصصة للقوائم.
من جھته ،قال عميد شؤون الطلبة بالجامعة ،الناطق باسم االنتخابات الدكتور نائل الشرعة ان اللجنة العليا
لالنتخابات ستبدا اليوم بتدقيق طلبات الترشح وفرزھا.
واضاف في تصريح الى »الرأي« ان اللجنة ستعلن االحد المقبل اسماء المترشحين والقوائم المستوفيه
للشروط ،حيث سيتاح الطعن فيھا اعتبارا من يوم االحد ،ولمدة ثالثة ايام.
وعلمت »الرأي« ان طلبة االتجاه االسالمي في الجامعة ترشحوا على مستوى القوائم والمقاعد الفردية.
وحدد يوم الثامن عشر من الشھر الحالي آخر موعد لتقديم االنسحابات على المستويين )الفردي ،القائمة(
وتعويض الطلبات المرفوضة على مستوى القائمة.
الى ذلك تبدأ في العشرين من الشھر الحالي فترة الدعاية االنتخابية للمرشحين ولمدة خمسة أيام.
وأجرى مجلس الجامعة تعديال على تعليمات مجلس اتحاد طلبة الجامعة ،بحيث اعتبر نسبة  ٤بالمئة من
مجموع االصوات حدا ادنى لالحتساب عند توزيع مقاعد القائمة ،مشيراً إلى أن النظام االنتخابي السابق
لم يشترط نسبة محددة للدخول في التنافس ،بيد ان النظام الحالي يخرج أي قائمة تحصل على نسبة تقل
عن  ٤بالمئة من المنافسة.
وخصص النظام تسعة مقاعد للقائمة ،فيما يشترط أن ال يقل عدد مرشحي القائمة عن سبعة وان ال يزيد
عن تسعة.
وانخفض مجموع المقاعد التي يتنافس عليھا الطلبة الى  ٨٤مقعدا من  ٨٥وبقيت النسبة )،(٣٠٠ + ٦٠٠
أي ان أي قسم او كلية او معھد يضم  ٦٠٠طالب يحصل على مقعد واحد واذا زاد العدد على ٦٠٠
يشترط ان ال تقل الزيادة في عدد الطالب عن  ٣٠٠حتى يحصل القسم على مقعد ثان .ويبلغ عدد الطلبة
الذين يحق لھم المشاركة في االنتخابات نحو  ٣٨الف طالب مسجلين للفصل الدراسي الحالي ،فيما يبلغ
مجموع عدد طلبة الجامعة حوالي  ٤٣٥٠٠طالب.
وتضم اللجنة العليا لالنتخابات لمجلس الطلبة قيادات الجامعة وطلبة وأحد أعضاء السلك القضائي.

١٤

السبيل ص٥ :

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

"األردنية" تؤھل طلبتھا إلنشاء مشروعات صغيرة وإدارتھا
محمود خيري  -عقد مكتب التواصل مع الشركاء /مركز التنمية والتواصل مع المجتمع المحلي في
الجامعة األردنية اليوم ورشة عمل بعنوان "المشاريع الصغيرة ودورھا في التمكين االقتصادي"،
استھدفت  ٧٠مشاركا ومشاركة من طلبة الجامعة.
وھدفت الورشة التي جاءت بالتعاون مع كلية األعمال والشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة
)تمويلكم( ،وشارك فيھا كل من :الدكتور أمجد أبو السمن من قسم التسويق ،وفادي الريان مدير شبكة
فروع مندوبا عن )تمويلكم( إلى تأھيل قدرات المشاركين التدريبية وتطويرھا بما يتماشى ومتطلبات سوق
العمل ،خصوصا تلك المتعلقة في كيفية انشاء مشروعات صغيرة وإدارتھا.
وناقشت الورشة على مدار جلستين عددًا من المحاور تناولت في مضامينھا مفھوم المشاريع الصغيرة،
ودورھا في التمكين االقتصادي ،وكيفية اختيار المشاريع وتسويق منتجاتھا ،إلى جانب تسليط الضوء
على اإلدارة المالية للمشاريع ،والتعريف بشركة تمويلكم والخدمات التي تطرحھا.

١٥

مرصد ثقافة  /الدستور ص٢٦ :

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

ھيا صالح في الجامعة األردنية
بدعوة من وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية تلتقي الكاتبة ھيا صالح الطلبة
المبدعين في مدرستھا النموذجية وتحاورھم ،وتقرأ لھم بعضا ً من نتاجھا األدبي الساعة العاشرة من
صباح يوم غد.

١٦

الرأي ص+١ :الدستور ص+١٣ :الغد ص+٣ :الديار ص+١ :السبيل ص+٧ :األنباط ص١٦ :
٢٠١٤/3/١٢
األربعاء

توقيف الرئيس التنفيذي لـ»األھلية للمشاريع« ورد طعن بتوقـيف فنـي حاسـوب »األردنـيـة«
قرر مدعي عام ھيئة مكافحة الفساد المنتدب توقيف النائب السابق لرئيس مجلس إدارة الشركة األھلية
للمشاريع ،الرئيس التنفيذي السابق للشركة ،على خلفية ارتكابه تجاوزات إدارية وقانونية ومالية تقدر
بحوالي  ٢٥مليون دينار ،علما ً أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى في مركز إصالح وتأھيل السواقة.
من ناحية أخرى قررت محكمة استئناف عمان رد الطعن المقدم من فني مختبر الحاسوب في الجامعة
األردنية الموقوف على خلفية قضية امتحان أطباء االختصاص الذي عُقد في الجامعة األردنية مطلع العام
الحالي ،وكانت محكمة جنايات عمان رفضت في وقت سابق طلب إخالء سبيله بالكفالة.

١٧

الرأي ص /٤ :رياضة

٢٠١٤/3/١٢

األربعاء

األردنية والبلقاء لنھائي »يد «طالب الجامعات
تأھل فريقا الجامعة االردنية والبلقاء التطبيقية الى المباراة النھائية لبطولة الجامعات االردنية بكرة اليد
والتي تقام عند الواحدة ظھر يوم غد الخميس في قاعة جامعة فيالدلفيا.
وحسب علي عودة مقرر لجنة البطولة ،شھدت مباراتي الدور قبل النھائي امس االول في قاعة جامعة
العلوم والتكنولوجيا فوز االردنية على اليرموك  ،(١١/١٤) ٢٧/٢٩البلقاء على فيالدلفيا ١٤/٢٧
).(٩/١٤
وحل فريق جامعة اليرموك وفيالدلفيا بالمركز الثالث مكرر ،فيما كانت االردنية فازت بلقب بطولة
الجامعات للطالبات بكرة اليد.

١٨

الرأي ص /٣ :رياضة

٢٠١٤/3/١٢

األربعاء

١٩

شؤون جامعية
الدستور ص+ ١٧ :طلبة نيوز

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

»النزاھة النيابية« تستمع لشرح حول االشكالية بين »التعليم العالي« و»الملكية للعلوم الطبية«
استمعت لجنة النزاھة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية الى شرح قدمه رئيس مجلس أمناء الجامعة
الملكية للعلوم الطبية ورئيس الجامعة واعضاء من مجلس االدارة حول االشكالية الحاصلة ما بين وزارة
التعليم العالي والجامعة.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وناقشت خالله
المعيقات التي تواجه عمل الجامعة خاصة ما يتعلق بموضوع االعتماد العام واالعتماد الخاص.
واشار الرواشدة الى ان اللجنة ستقوم بااللتقاء بوزير التعليم العالي والموقعين على االتفاقية ما بين
الشركة العالمية لالستثمارات والخدمات الطبية الملكية لمعرفة اسباب الخالف واسباب توقف الجامعة
والعمل على تجاوزه ،موضحا ان اللجنة ستقوم بزيارة لموقع الجامعة لالطالع عليه.
واعاد رئيس لجنة النزاھة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية مصطفى الرواشدة التأكيد على ان دور
اللجنة ھو التقصي والبحث عن الحقائق.
وكان رئيس مجلس أمناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية ورئيس الجامعة تطرقا الى المعيقات التي تواجه
عمل الجامعة خاصة موضوع ھيئة االعتماد وانشاء المستشفى داعين اللجنة لزيارتھا لالطالع على واقع
حال الجامعة.
من جھته بين مقرر لجنة النزاھة والشفافية وتقصي الحقائق النائب معتز ابو رمان ان دور اللجنة ھو
مكافحة الفساد ودعم االستثمار ،موضحا ان اللجنة ستبحث في أي شبھة فساد وتعمل على اجتثاتھا.
بدوره قال النائب علي السنيد ان ھناك جھات في البلد تعمل على ابتزاز المستثمرين وقد يكون ذلك
السباب شخصية او سرقة االستثمارات متسائال عن غياب دور الخدمات الطبية الملكية في انھاء الخالف
الموجود.
وطالب النواب ياسين بني ياسين وجمال قموه بااللتقاء مع االطراف المختلفة لالطالع على االسباب التي
أدت الى توقف الجامعة.
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ھيئة االعتماد تدعو للتوجه نحو التعليم التقني والمھني
دعا رئيس ھيئة اعتماد التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي الطلبة الى التوجه نحو التعليم التقني والمھني
والتخصص بمجاالت محددة في مؤسسات التعليم للقطاع الخاص .كما دعا في لقائه عددا من اساتذة
التعليم بكليات القطاع الخاص في كلية توليدو االھلية باربد امس الى تلبية متطلبات سوق العمل
واحتياجاته للتخصصات المھنية والتقنية في السوق المحلية والعربية،واالنتقال من التلقين ونقل المعرفة
الى انتاج المعرفة واكتشاف القدرات الكامنة لدى الطلبة لصقلھا وتعزيز البحث العلمي ومخرجات التعليم
في المؤسسات التعليمية .و بين اھمية االھتمام بقطاعي التعليم والصحة والسياحة التعليمية لزيادة القدرة
التنافسية لالردن وتخريج مھارات تتحلى باالبداع في مجال تخصصھا ،مستعرضا فكرة الخصخصة
للتعليم نھاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وتشكيل مجلس االعتماد عام  ٢٠٠٧وھيئة االعتماد عام
 ٢٠٠٩الى ان اصبحت الھيئة مستقلة ماليا واداريا وتعمل وفق قانون لھا ينظم عملھا .واكد الزعبي
اھمية جودة ومعايير التعليم ونوعيته والتميز بمخرجاته ،داعيا الى اعادة النظر بأسس التجسير لتصحيح
التعليم وليؤدي الھدف منه ولرفع كفاءته .واشار الى اھتمام ديوان الخدمة المدنية بالتخصصات التقنية
وبعض التخصصات مثل االخراج التلفزيوني والدراسات العليا لكافة المساقات جراء ازدياد الطلب
عليھا ،الفتا الى تشكيل لجنة خاصة بتحديد التخصصات الراكدة والمشبعة وتحديد احتياجات المجتمع في
مجاالت مختلفة .
وعرض عميد كلية توليدو الدكتور جميل القضاة لنشأة الكلية والتخصصات التي تدرس فيھا وتطوير
برامجھا وتقليص تخصصاتھا من  ١٦تخصصا الى  ٦تخصصات بالمجاالت التقنية والمھنية
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إيفاد  ٢٩٦طالبا ً على نفقة »التربية« إلى الجامعات األردنية الرسمية
أقرت لجنة البعثات المركزية في وزارة التربية والتعليم ،خالل اجتماع عقدته برئاسة وزير التربية
والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إيفاد  ٢٩٦طالبا ً » من الذكور« على نفقة الوزارة إلى الجامعات األردنية
الرسمية في مختلف التخصصات التعليمية التي تحتاجھا مديريات التربية والتعليم في الميدان السيما
التخصصات العلمية اعتباراً من الفصل األول من العام الدراسي .٢٠١٤/٢٠١٣
ودعت الوزارة الطلبة الذين تقدموا بطلبات لالستفادة من ھذه البعثات مراجعة مديريات التربية والتعليم
التابعين لھا الستكمال إجراءات اإليفاد حسب األصول اعتباراً من اليوم ولغاية مساء دوام يوم الخميس
الموافق .٢٠١٤/٣/٢٠
وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوب إحضارھا من الطلبة تتضمن كشف عالمات من الجامعة التي يدرس
فيھا الطالب يفيد بأن المعدل التراكمي للطالب ال يقل عن » %٦٠أو  ٢من  ،«٤وشھادة عدم محكومية،
ونتيجة الفحص الطبي من اللجنة الطبية اللوائية مصدقة حسب األصول ،وكفالة مالية »سند التعھد« ينظم
العقد مع الموفد وكفيله على سبع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة منھا وتزود الوزارة بباقي النسخ ،وست
صور شخصية حديثة ،باإلضافة إلى شھادة حسن سيرة وسلوك لطلبة مستوى السنة الثانية والثالثة
والرابعة.
ودعت الوزارة الطلبة إلى ضرورة إحضار وثيقة مصدقة من الجامعة تبين المبالغ التي قام الطالب
بدفعھا خالل الفصل الدراسي األول والثاني من العام الدراسي  ،٢٠١٤/٢٠١٣كرسوم التسجيل ورسوم
الساعات المعتمدة والرسوم المتفرقة باستثناء التأمينات وغرامة التأخير.
ومن الجدير بالذكر أن البعثة الدراسية تشمل تغطية رسوم الساعات المعتمدة ورسوم التسجيل وراتبا
شھريا مقداره  ٤٠ديناراً وبدل أثمان كتب مقداره  ٣٠ديناراً لكل من الفصلين الدراسيين األول والثاني و
 ١٥ديناراً للفصل الصيفي.
ً
ً
كما يذكر أن برنامج البعثات الدراسية سيحقق بعدا تنمويا للمناطق التعليمية في المملكة وذلك من خالل
إيفاد عدد من أبنائھا الطلبة المتميزين مع إعطاء أولوية اإليفاد للمناطق التي تعاني من نقص في ھذه
التخصصات التعليمية التي تحتاجھا لجعل ھذه المناطق مناطق استقطاب للمعلمين
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»عمان األھلية« تعقد المؤتمراألردني الدولي األول للعمارة والتصميم
رسمي الجراح  -تنظم جامعة عمان االھلية بالشراكة مع نقابة المھندسين األردنيين المؤتمر األردني
الدولي األول للعمارة والتصميم في الفترة من  ٣٠-٢٩من الشھر المقبل وھو مؤتمر علمي محكم بعنوان
» الواقع و تحديات المستقبل » ويقام بالتعاون مع وزارة االشغال العامة و امانة عمان الكبرى والمجلس
الدولي للبناء االخضر و بلدية السلط و جمعية المعماريين االردنيين بمشاركة اساتذه واكاديميين من
جامعات اردنية وعربية وعالمية ،ويشتمل المؤتمر ندوات وورشات عمل ومعارض فنيه ومعماريه.
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د .ناصر ابو عنزه اوضح بان المؤتمر ياتي في ظل ما تشھده
المجتمعات العربية من تغييرات متعاقبة وتحوالت تعكس التوترات الدولية .وقد تجاوب المصممون
بطرق متنوعة للتحديات المعاصرة من خالل طرحھم لوجھات نظر متباينة منھا :البنائية ،الطوباوية،
التنموية وغيرھا.الفتا الى ان المصمين يتميزون بقدرتھم على الجمع ما بين النظرية و التطبيق ،مما يبرز
أھميتھم كقادة قادرين على خلق نموذج الخطاب النقدي األمثل و المعاصر.
واضاف »ياتي المؤتمر األردني الدولي األول للعمارة والتصميم كمنتدى متعدد التخصصات وملتقى
لخبراء الھندسة المعمارية ،والتصميم الحضري ،والتصميم الداخلي ،والسينمائيين ،ومصممي الغرافيك
للمشاركة في قراءة الواقع الحالي وتحديات المستقبل.
وذكر ابو عنزه الى ان المؤتمر يھدف الى تدعيم التواصل بين الثقافات الدولية واإلقليمية والمحلية و
إثراء العملية البحثية في مجال العمارة وفنون التصميم واستكشاف آفاق جديدة و متطورة من التصميم و
إيجاد قنوات اتصال بين العاملين في مجاالت التصميم المختلفة و تطوير مجاالت و تقنيات التعليم
االلكتروني.
واشار ابوعنزه الى ان المتحدثين الرئسيين في المؤتمر ھم البروفيسور جيوفاني اليغرتي من جامعة
كويمبرا من البرتغال ويانكوفا ياردونوفا من جامعة صوفيا في بلغاريا وسيميا اركوت من باريس د.
أشرف سالمة رئيس قسم العمارة و التخطيط الحضري في جامعة قطر و د .جميل أكبر جامعة الدمام
في المملكة العربية السعودية و د .بالسم محمد جاسم كلية الفنون الجميلة-جامعة البترا
يشار الى ان محاور المؤتمر تبحث التصميم البيئي المستدام و أثر الواقع العربي على العمارة والتصميم
والحفاظ على التراث المعماري وفنونه و أثر تطور أساليب التعليم على التصميم و أثر التكنولوجيا
الحديثة على العمارة والتصميم و اإلبداع والخيال العلمي في العمارة والتصميم .التخطيط والتصميم
الحضري في واقع متغير.القيم الجمالية في التصميم والعمارة.
ويشارك في المؤتمر باحثين من جامعات ساينس من ماليزيا وااللمانية في القاھرة و البلقاء التطبيقية
وحلوان وقطر والبريطانية في القاھرة وعين شمس و دمشق و الملك سعود والبترا وااللمانيه االردنيه
والعلوم والتكنولوجيا و عجمان للعلوم والعلوم التطبيقية واالردنية و كلية الفنون يمن الجديدة.
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٢٠١٤/3/١٢

بعثات الجامعات
نزيه القسوس
بعد أن نشرت الصحف أن جامعة مؤتة صرفت على أحد الطالب الذي أوفدته في بعثة إلى الواليات
المتحدة األميركية للحصول على شھادة الدكتوراه مائة وعشرة آالف دينار ثم عاد ولم يحصل على
الشھادة وكذلك أرسلت جامعة الحسين في معان طالبا آخر في بعثة مماثلة وصرفت عليه مائة وثالثة
آالف دينار ولم يحصل على الشھادة أيضا ،ھذا الذي حدث مع ھذين الطالبين يجب أن يجعل الجامعات
األردنية تعيد النظر في نظام البعثات لديھا.
في الجامعة األردنية وفي سنوات سابقة أرسل طالب في بعثات إلى بريطانيا ألن لھم واسطات بينما
طالب آخرون متفوقون أكثر منھم عرضت عليھم بعثات إلى دول أخرى وفي تخصص غير تخصصھم
الرئيسي وكان عليھم أن يدرسوا ست سنوات مع أنھم حاصلون على شھادة الماجستير.
بعض الجامعات أرسلت عشرات الطالب إلى الخارج وطلبت منھم تقديم كفاالت عدلية إال أن بعض
ھؤالء الطالب لم يعودوا وظلوا مقيمين في الدول التي أوفدوا اليھا وضاعت مئات اآلالف من الدنانير
التي صرفت عليھم ولم تستطع ھذه الجامعات تحصيلھا حتى اآلن.
ھذا الوضع جعل بعض الجامعات تطلب شروطا تعجيزية من الطالب الذين تريد إرسالھم في بعثات إلى
الخارج للحصول على شھادة الدكتوراه ومن أھم ھذه الشروط تقديم كفالة عقارية بقيمة ال تقل عن مائة
وثمانين ألف دينار على أن يكون الرھن رھنا أول وھذا الشرط ال يستطيع عدد كبير من الطالب االلتزام
به ألنھم ال يملكون العقار المطلوب فيحرمون من ھذه البعثات علما بأنھم من الطالب المتفوقين جدا في
دراستھم.
بعثات الجامعات األردنية إلى الخارج يجب أن يعلن عنھا وعن شروطھا لكل الطالب ال أن يرسل البعض
ألن لھم واسطات أو عالقات مع رؤساء الجامعات واألھم من ذلك أن يكون ھناك نظام للبعثات في
الجامعات ينطبق على الكل بحيث يحصل أي طالب على فرصته بدون أن يرسل طالب غير متفوقين في
بعثات للخارج ثم يعودون بدون أن يحصلوا على الشھادات التي أرسلوا من أجلھا.
الجامعات ھي منارة العلم وھي التي تشع النور في بلدنا ومجتمعنا وتضخ الدماء الجديدة في جسد الدولة
لذلك نريدھا أن تكون دائما جامعات موضوعية تسود فيھا العدالة بين الجميع وال يظلم أحد على حساب
أحد بل يأخذ كل واحد فرصته الحقيقية خصوصا الطالب المتفوقين الذين سيثرون الدراسة في جامعاتنا
بعد عودتھم وھم يحملون أعلى الشھادات.

٢٤
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األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

نعمة األمن في حرم الجامعة األردنية
ابراھيم ارشيد النوايسة
يحتل األمن مكانا ً بارزاً بين أ لمھتمين والمسؤولين والمواطنين في المجتمع المعاصر ،التصاله بالحياة
اليومية بما يوفره من طمأنينة النفوس وسالمة التصرف والتعامل .كما يعتبر األمن نعمة من نعم ﷲ عز
وجل التي ﱠ
من بھا على عباده المؤمنين ،فقد قال تعالى) :فليعبدوا رب ھذا البيت ،الذي أطعمھم من جوع
وءامنھم من خوف(.
استطاعت الجامعة األردنية الحد الكبير من ظاھرة العنف الجامعي  ،وذلك من خالل السيطرة الكترونية ،
وجاھزية األمن الجامعي للتعامل مع أي حالة عنف قبل تفاقمھا  ،وذلك من خالل عدة اجراءت كان من
أبرزھا تغطية جميع مرافق الجامعة األردنية بكمرات مراقبة ھدفھا الوحيد  ،التعامل مع الحاالت
الخارجة عن المنطق واألعراف االجتماعية السائدة في حرم الجامعة األردنية  ،وقد بلغت كلفة ھذا العمل
ما يقارب الربع مليون دينار أردني.
ولقد رددت كلمة األمن كثيراً خالل الفترة الماضية في جميع أنحاء العالم منذ أن انتشر اإلرھاب وأعمال
العنف عند الدول ،واألمن بمعناه المباشرة ھو أحد أنواع األمن وليس كلھا ،فقد بدأنا نسمع كثيراً عن أنوع
األمن مثل :األمن النفسي )ارتباط وثيق بالشعور واإلحساس( ،واألمن الغذائي )توافر الغذاء وعالقته
بقضية تحقق األمن( ،األمن االجتماعي )توفر الطمأنينة والرفاھية والتغلب على المرض والجھل
واالعتداء على النفس(.
األمن الثقافي والفكري )عدم وجود أي عوامل خارجية وغزو فكري( ،األمن االقتصادي )ثبات في الدخل
واستقرار مادي( ،األمن المائي )توفر المياه(  ..وھكذا.
واألمن مسئولية الجميع ،لقوله تعالى ) :من قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس
جميعاً ،ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعا( وھو ما يعني توحيد األردنية عن مقاوم مكافحة العنف
الطالبي الذي انتشر في األونة األخيرة نتيجة ظروف غير طبيعة منھا نسبة ازدياد عدد الطلبة .
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 شفيق عبدالرحمن قعدان  -ياجوز لمياء عبدالرحمن الديماسي  -السلط طلعات يوسف ابو لبده  -حنينا فيصل حسين كساب جرار  -الزرقاء غصاب علي مفضي الخرابشه  -اليزيدية "محمد سعيد" صابر الحاج علي  -جبل الحسين ناصر جريس سالم النعمات  -دابوق نور جمال مفضي حدادين  -الصويفية شكري رزق ﷲ ايوب لطفي  -السلط ابراھيم ميخائيل الراھب  -الصويفية ياسر عيد عواد المواس  -بدر الجديدة سارة بحر  -شارع الشبل سعيد عبدﷲ ابو ھنطش  -طبربور -مسعوده أحمد شتيوي القدومي – اربد
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موقع أخبار األردنية

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

االربعاء ٢٠١٤/٠٣/١٢
يتعمق تأثير الكتلة الھوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي لذا يكون الجو باردا نسبيا وغائما جزئيا الى غائم وتسقط
زخات متفرقة من المطر يصحبھا حدوث الرعد وتساقط البرد على فترات بإذن ﷲ في معظم مناطق المملكة ،وتكون
الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة
الخميس ٢٠١٤/٠٣/١٣
تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الھوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة
ويكون الجو غائما وباردا وماطرا يصحبھا حدوث الرعد وتساقط البرد على فترات تكون غزيرة ومصحوبة بالثلوج
المخلوطة بالمياه في بعض األحيان في معظم مناطق المملكة بإذن ﷲ مع فرصة لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات
الجنوبية العالية ،وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية
الجمعة ٢٠١٤/٠٣/١٤
يتعمق تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة لذا توالي درجات الحرارة انخفاضھا ويكون الجو باردا وماطرا مع
حدوث الرعد وسقوط البرد على فترات في معظم مناطق المملكة بإذن ﷲ ،كما وتتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات
الجنوبية العالية ،ويبدأ المنخفض الجوي باالنحسار التدريجي في ساعات المساء والليل ،وتكون الرياح غربية نشطة
السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة
السبت ٢٠١٤/٠٣/١٥
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو مشمسا وباردا نسبيا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية ومعتدال في
األغوار والعقبة ،وتظھر بعض السحب المنخفضة ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في جنوب وشرق
المملكة
االحد ٢٠١٤/٠٣/١٦
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو معتدال وغائما جزئيا بشكل عام فوق المرتفعات الجبلية ،ولطيفا في
األغوار والبحر الميت وخليج العقبة ،وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة

٢٩

زوايا الصحف
عين الرأي

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

 أبدى بعض أعضاء نقابة المعلمين مع قرب موعد انتخاباتھا خشيتھم من قيام الفئة المسيطرة علىالنقابة بالتالعب باالنتخابات القادمة أو تزويرھا  .وأبلغت مصادر مطلعة » عين الرأي « أن احد
األعضاء في النقابة والمنتمي للفئة المسيطرة عليھا حصل على عطاء شركة القرطاسية
واألوراق واألختام الخاصة بالعملية االنتخابية .
 )  ( ١٢مقررة في المجلس األعلى لتجمع لجان المرأة الوطني األردني طالبن بتأجيل االنتخاباتألسباب فنية وإدارية خصوصا فيما يتعلق بعدد المنتسبات في بعض المحافظات.
 علمت »عين الرأي« ان موظفي بلدية الطفيلة الكبرى بال تأمين صحي منذ بداية شھر شباطالماضي لوجود ذمم مالية على األخيرة لمديرية التأمين الصحي تجاوزت ) (٩١ألف دينار رغم
اقتطاع البلدية من موظفيھا بدل التأمين الصحي.
 موظف في نقابة المعلمين تحدث في جلسة خاصة ان ميزانية النقابة تجاوزت مبلغ الــ ) (٢مليوندينار وان ھناك فئة مسيطرة عليھا تقوم بالتصرف بھذه األموال وفق أھوائھا ومصالحھا دون
ب أو حسيب
رقي ٍ

٣٠

صنارة الدستور

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

 اجل ائتالف مبادرة النيابية عقد مؤتمره الصحفي المقرر اليوم االربعاء نظرا للظروف الحاليةالتي تسود اجواء المجلس والغضبة ورود الفعل النيابية الرافضة والمستنكرة لجريمة اطالق
جنود االحتالل الصھيوني النار على القاضي االردني رائد زعيتر.
 يوقع وزير الطاقة والثروة المعدنية د.محمد حامد اليوم في مبنى سلطة المصادر الطبيعية معالشركة السعودية العربية للصخر الزيتي على »اتفاقية امتياز للتقطير السطحي للصخر الزيتي«
وذلك عند الساعة الثانية من بعد الظھر في قاعة الندوات الرئيسية.
 يسلط برنامج »يحدث اليوم« والذي يبث على شاشة التلفزيون االردني في الساعة الحادية عشرةظھر اليوم االربعاء الضوء على التقرير الذي نشرته »الدستور« امس تحت عنوان» :عقود
ملغومة تتيح لشركات التأمين التھرّب من الوفاء بالتزاماتھا«.
 وفقا العالن البنك المركزي فقد بلغت االحتياطيات االلزامية ليوم امس الثالثاء ما مقداره) (١,٣٣٠مليون دينار ،في حين بلغت االحتياطيات الفائضة ما مقداره ) (٢,٧٣٩مليون دينار
بما فيھا االموال المودعة لليلة واحدة في نافذة االيداع.
 صندوق الحج يقيم ندوة لمدراء الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المركزالثقافي االسالمي التابع لمسجد الشھيد المؤسس في االول من شھر نيسان المقبل تحت رعاية
رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور ھايل عبدالحفيظ داود.
 تعقد السفارة الھولندية جلسة تلخيصية عن مؤتمر االمن النووي الثالث يومي الرابع والعشرينوالخامس والعشرين من الشھر الجاري في مبنى السفارة.

٣١

زواريب الغد

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

 في مفارقة الفتة ،أطلق موقع "طقس العرب" األردني اسم "مس ّرة" على العاصفة المطريةالمتوقع وصولھا إلى أجواء المملكة اليوم ،وتستمر حتى الجمعة ،وذلك "نظراً لما تحمله من
خيرات تبھج المزارعين بعد انحباس مطري قاس وغير مسبوق" ،فيما أطلق موقع مناخي
فلسطيني اسما آخر على ذات العاصفة التي تؤثر على المنطقة ،وھو "عاصفة زمارين".
 كادت مالسنة تتطور إلى مشاجرة بين أفراد من قوى األمن في مراكز اإلصالح والتأھيل ،وبينأحد المتھمين في تنظيم " "١١ /٩أول من أمس ،أثناء وجود متھمي ھذه القضية في محكمة أمن
الدولة .األصوات تعالت قبل أن يتدخل المحامون وبعض رجال األمن لفض النزاع.
 نبه رئيس الھيئة المدنية في محكمة أمن الدولة القاضي أحمد القطارنة أحد وكالء الدفاع عنمتھمين سلفيين بقضية التسلل لسورية ،بأن المحكمة ستحيله الى المدعي العام للتحقيق ،كونه اتھم
المحكمة بأنھا تزود األجھزة األمنية ،بتفاصيل إفادات المتھمين أمام المحكمة الستخدامھا في
تلقين شھود النيابة .المحكمة اعترضت ورفضت ھذا االتھام.
 تقام عند الواحدة من ظھر اليوم وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المھنية في الشميساني ،للتنديدبجريمة اسرائيل بقتل القاضي األردني الشھيد رائد زعيتر.
 يرعى رئيس الوزراء عبدﷲ النسور صباح اليوم مؤتمر "األردن الدولي الرابع للطرقوالمرور" ،والذي يعقد في كلية الھندسة بالجامعة األردنية ،بالتعاون مع نقابة المھندسين
والجامعة.
 يفتتح وزير الزراعة عاكف الزعبي صباح اليوم في فندق الفورسيزون حلقة نقاشية حول"االستثمار بكفاءة المياه في المناطق الممتدة بطول السلسلة الغذائية في األردن" ،كما يفتتح
الزعبي غدا مھرجان األغوار الزراعي الحادي عشر.

٣٢

كواليس العرب اليوم

األربعاء

٢٠١٤/3/١٢

 تقرير دبلوماسي غربي صدر مؤخرا يتحدث عن آالف الجھاديين والسلفيين واالخوان المسلمينالمصريين الذين فروا عبر الحدود المصرية الليبية مؤخرا إلى مدينة بنغازي.
 طالب النائب خليل عطية الحكومة بالحصول على أشرطة الفيديو التي يصورھا االحتاللاإلسرائيلي لكل العابرين على الجسور والمعابر حتى يتضح مستوى وطبيعة االعتداء على
القاضي الدكتور رائد زعيتر.
 كشف مصدر فلسطيني مطلع بان الرئيس الفلسطيني تلقى وعدا من جون كيري بأن يسمح لهبإقامة مصنع استثماري ضخم للبوتاس على جزء من شاطئ البحر الميت إذا ما قبل اتفاقية
اإلطار.
 الھيئة العامة لنقابة الصحفيين األردنيين في الشمال تجتمع في إربد غدا الخميس في إطار التشاوروالتنسيق والتواصل عشية التحضير النتخابات نقابة الصحفيين والدعوة عامة لجميع الزمالء.

٣٣

أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

النسور :إسرائيل تعتذر وتقبل التحقيق المشترك باستشھاد زعيتر
كرامة القاضي ضخت الدماء بجسده لكن رصاصات الغدر كانت أقوى
ايشلر:العالقات األردنية التركية متميزة ولدينا رغبةلتعزيزھا
أمطار حتى الجمعة وزخات ثلجية على المرتفعات
الحكومة تطالب شركات االتصاالت بـ  ٢٠مليون دينار
بلتاجي ٢٫٥ :مليار دينار أصول )األمانة(
)األوقاف( :األقصى يتعرض ألشد االنتھاكات
إعادة ھيكلة رأس مال شركة مجمع الشرق األوسط

-

األردنيون يھبّون في وجه المجرم اإلسرائيلي
انتخابات نقابة المعلمين  ٥٤٨ ..مـرشـحــا فـرديــا و ٢٤قائمة
خالل  ٢٤ساعة ٣٨٣ ..الجئا سوريا جديدا دخلوا المملكة
صندوق النقد الدولي يطالب الدول بدعم االردن عبر المنح والمساعدات ال القروض
إعادة شحنات خضار وفواكه لعدم مطابقتھا للمواصفات
لحوم فاسدة ودواجن نافقة تباع مجددا في مطاعم وموالت
وزارة الصناعة توافق على إعادة ھيكلة رأس مال شـركة مجمع الشـرق االوسط
نادي الفحيص يلتقي فريق كرة السلة للسيدات

-

"النقد الدولي" يطالب بتقديم المنح المالية لألردن
مواطنون يشتكون من ارتفاع أسعار الكھرباء
عاصفة ممطرة اليوم
"اليونيسيف" ٥.٥ :مليون طفل متضررون من النزاع في سورية
أرملة الشھيد زعيتر تنوي مقاضاة إسرائيل
السعود يدعو لفتح "باب الجھاد" ضد إسرائيل
أسعار الذھب تواصل االرتفاع

٣٤

