الجامعـــــة األردنيــــة

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

التاريخ 2103/9/23 :

اليوم :االثنين

1

محتويات التقرير الصحفي
اليومي

المـــــــــــوضـــــوع

الصفحة

أخبار الجامعة
القرني :العلم البوابة الكبرى للسعادة

3

خالل ورشة تدريبية لمركز المياه والطاقة والبيئة ..خبراء يناقشون سبل تطوير قطاع المياه في
الوطن العربي في "األردنية"
حقوق االردنية" تكرم طلبتها المتفوقين

5
7

الصندوق الخيري للطالب اليمنيين المتفوقين يلتقي طلبته في "األردنية"

8

األردنية تبحث آفاق االستثمار في المجال الطبي

9

األردنية "تعقد اتفاقية تعاون تدريب مع الشبكة القانونية للنساء العربيات

01

شؤون جامعية
احتجاج على قرار بقبول أحفاد أعضاء «التعليم العالي» و»األمناء» في «العلوم والتكنولوجيا»
تشكيالت اكاديمية في جامعة إربد األهلية
تشكيالت اكاديمية في "اليرموك"
«المهندسين» :نقص في بعض تخصصات «المناجم والتعدين»
جامعة االميرة سمية توقع اتفاقية تعاون مع منظمة  CIEEاالميركية
"الهاشمية" تنهي عقدا استثماريا بـ 35ألف دينار وتستبدله بـ 053ألفا
«هيئة النقل» تدرس زيادة عدد الحافالت على خطوط الجامعات الرسمية
مؤتمر صحفي لرئيس االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة
Prince Mired meets with chairman of medical university board
مقاالت
أيها المبدعون ..هكذا أنتم في نظر جاللة الملك ..فكونوا على قدر الثقة

00
02
03
01
05
01
07
08
09
21

اعالنات
اعالن طرح عطاء

22

اعالن توظيف أعضاء هيئة تدريس

23

اعالن توظيف مساعدي بحث

21

اعالن توظيف

25
حالة الطقس
21

طقس األردن
زوايا الصحف
عين الرأي

28

صنارة الدستور

29

زواريب الغد

31
أبرز عناوين الصحف اليومية

2

32-30

أخبار الجامعة
االثنين

الرأي ص  – 8أخبار األردنية

2113/9/23

القرني :العلم البوابة الكبرى للسعادة
اكد الداعية االسالمي الدكتور عائض
القرني على الدور الذي يضطلع به الشباب
المسلم في حمل رسالة االسالم العظيم
للعالم اجمع .
واضاف خالل محاضرة القاها اليوم في
الجامعة االردنية بدعوة من المركز الثقافي
االسالمي بعنوان " ال تحزن" ان االسالم
يقوم على مبادئ راسخة اساسها توحيد هللا
وااليمان برسالة نبيه واالرتباط الدائم
بالخالق بالصالة وتربية النفس وتقويتها.
وحدد المحاضر قواعد مهمة انطلقت منها
رسالة االسالم المشرقة اهمها  :طلب العلم والمعرفة فكانت "اقرا" اول ما نزل على الرسول الكريم
لمعرفة الخالق وايات هللا والكون ،مشيرا الى ان العلم البوابة الكبرى للسعادة في هذه الحياة التي تشهد
صعوبات يتعرض لها االنسان في حياته المعيشية.
وتناول القرني ايات كريمة من القران الكريم واحاديث نبوية شريفة تحث على طلب العلم والمعرفة
ومواجهة الصعاب ،الفتا الى ضرورة استثمار العلم في ترسيخ وتعزيز مكارم االخالق للبعد عن خطاب
التطرف واقصاء االخرين.
وعرض الشيخ القرني في المحاضرة التي حضرها عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الخطيب وحشد من
طالب وطالبات الجامعة نماذج من الكتاب الذي الفه بعنوان "التحزن" والذي يركز على مشاكل يواجهها
االنسان سواء في موافقة اليومية او المشاكل الحياتية العامة.
يشار الى ان القرني الذي يزور المملكة في الوقت الحاضر قد خص االردن بابيات شعرية خالل
المحاضرة اشاد فيها بحسن اخالق االردنيين ومحبتهم ومكارمهم خالل تعاملهم مع االشقاء العرب.
وكان مدير المركز الثقافي االسالمي الدكتور عدنان العساف الذي ادار المحاضرة قد القى كلمة في
مستهل المحاضرة اشاد فيها بالمنهج االصالحي الذي التزم به الداعية القرني خصوصا ما ورد في
مؤلفاته ومنها كتاب "ال تحزن".
3

واشار العساف الى ان ك تاب ال تحزن من الدراسات والموسوعات االسالمية الشهيرة في العالم العربي
واالسالمي لما تضمنه من خطاب راشد ومعلومات قيمة تدعو النفس الى التفكير والتأمل لتحقيق مشاريع
نهضة االمم وسعادتها.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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خالل ورشة تدريبية لمركز المياه والطاقة والبيئة ..خبراء يناقشون سبل تطوير قطاع
المياه في الوطن العربي في "األردنية"
ناقش خبراء وباحثون التحديات والفرص المتاحة
في تطوير قطاع المياه في الوطن العربي.
وبحثوا خالل ورشة عمل نظمها مركز المياه
والطاقة والبيئة في الجامعة األردنية اليوم بعنوان
"اإلدارة المتكاملة للمياه – عالقة الطاقة والمياه
والمناخ" آفاق استخدام الطاقة البديلة في مجال إنتاج
ومعالجة المياه.
وتاتي الورشة ضمن نشاطات مشروع شبكة المصادر الطبيعية في المركز وبالتعاون مع جامعة كولون
للعلوم التطبيقية في ألمانيا وشركاء من عدة دول من أوروبا وآسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية ،وبدعم من
مؤسسة الداد األلمانية ،بمشاركة خبراء وباحثون من ألمانيا وأندونيسيا ومصر،وممثلون عن وزارتي
الزراعة والمياه والري والمركز الجغرافي الملكي ومنظمة .GIZ
وقال مدير المركز الدكتور أحمد الساليمة" :ان الورشة تهدف الى تطوير اإلمكانات العلمية المرتبطة
بإدارة المياه لدى جميع المهتمين من طلبة الجامعة وأساتذتها وضيوفها المتخصصين في المؤسسات
والمنظمات العالمية والمحلية المجاورة".
واضاف الساليمة أن المشاركون يناقشون خالل االيام الخمس القادمة امكانية إعادة استخدام المياه بطريقة
صديقة للبيئة ،وآلية مراقبة نوعية مياه الشرب ،واستخدام تطبيقات الحاسوب في ادارة مشاريع المياه.
وتحدث منسق مشروع شبكة المصادر الطبيعية الدكتور مروان الرقاد خالل الورشة حول آلية التعامل
مع الهجرات المفاجئة مشيرا الى ان العالقة بين تلك الهجرات واآلثار الناجمة عنها عالقة طردية ،متخذاً
"مخيم الزعتري" انموذجا لهذا الواقع.
وأشار الرقاد الى ان زيادة اإلقبال على المياه أدى الى إلحاقه بضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية
المستنزفة في واقع الحال ،منوها الى بعض التأثيرات اإلجتماعية واإلقتصادية األخرى التي تسبب بها
زيادة الطلب على الخدمات.
من جانبه تناول الدكتور علي البحراوي من جامعة عين شمس في مصر األساليب الحديثة في استخدام
المياه وإدارتها ،وقدم مقارنة بين البلدين ( األردن ومصر) حول مجاالت إعادة استخدام المياه.
5

ويذكر ان مشروع شبكة المصادر الطبيعية ( )CNRDيضم عشر دول من ضمنها األردن ،بتمويل
ألماني ،ويهدف الى تدريب الطالب والمحاضرين والمختصين في المؤسسات المحلية ،ويعطي منح
ماجستير في إدارة المياه ،ويساعد في نشر الدراسات المتعلقة بالمياه والبيئة والطاقة في المجالت البحثية
العالمية.

المادة من إعداد إعالم
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حقوق االردنية" تكرم طلبتها المتفوقين
كرمت كلية الحقوق في الجامعة االردنية اليوم
كوكبة من طلبتها المتفوقين وطلبة التطوير
ونادي المحاكمات والمناظرات والطلبة
المستجدين.
وقال عميد الكلية الدكتور طارق الحموري " ان
التكريم يهدف الى تثمين مجهودات الطلبة
وتشجيعهم على المواصلة على درب العلم
ليكونوا سفراء لجامعتهم في مختلف مناطق
الوطن".
واضاف ان الكلية تعتز بطلبتها وخصوصا المتفوقين منهم مهنئا الطلبة بتفوقهم الذي سينعكس ايجابا
عليهم في مستقبلهم العملي.
ودعا الحموري خالل حفل التكريم الطلبة المستجدين لالنخراط في الحياة التعليمية وايالء الدراسة
اهتماما كبيرا ليكونوا قدوة القرانهم من طلبة الكليات االخرى.
ووجه الحموري رسالة واضحة للطلبة للمشاركة في النشاطات الطالبية واالنضمام الى نادي المحاكمات
والمناظرات في الكلية ،واالبتعاد عن الخالفات والتركيز على نقاط االلتقاء والتوافق.
وقدم الحموري شرحا للطلبة المستجدين عن الكلية ونشأتها وهدفها في المساهمة الفاعلة في بنا ِء دولة
وتخريج نوعية
خالل غرس قيم العدالة والحق والمساواة للجميع في أذهان الطلبة
القانون والمؤسسات من
ِ
ِ
الصحيح لنصوص
خالل الفَهم
والعدل من
مل رسالة الحق
ِ
ِ
كفؤة متميز ٍة من القانونين القادرين على َح ِ
ِ
القانون وروحه.
وفي نهاية الحفل و ّزع الدكتور الحموري الشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقين وعددهم ما يقارب
المئة ،متمنيا على جميع طلبة الكلية ان يكونوا شواهد على عمق وأصالة رسالة الجامعة األردنية العريقة
يشار الى ان كلية الحقوق تأسست عام  1967وتضم قسمي القانون العام والقانون الخاص ويدرس فيها
( )37عضو هيئة تدريس.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الصندوق الخيري للطالب اليمنيين المتفوقين يلتقي طلبته في "األردنية"
التقى رئيس الجامعة األردنية بالوكالة الدكتور
هاني الضمور في مكتبه اليوم وفدا من مؤسسة
الصندوق الخيري للطالب اليمنيين المتفوقين
ممثال برئيس مجلس اإلدارة الدكتورعــمـر
بامحسون المعني بدعم الطالب اليمنيين
المتفوقين في الجامعات كافة على اختالف
تخصصاتهم.
وقال الضمور خالل اللقاء ان الجامعة ترحب
دائما بالمبادرات التي تقدم منح للطلبة مهما
كانت جنسياتهم ،مشيرا الى ان "األردنية"
تعتبر بيتا دافئا لكل الطلبة المغتربين ،وتعتبرهم سفراء لألردن في بالدهم.
وأشار بامحسون خالل لقائه الطلبة اليمنيين الدارسين في األردنية الى ان الصندوق يحتفل بمرور 25
عاما على تأسيسه ،منوها ان األردن هو شريك للصندوق في هذا النجاح من خالل دوره الفاعل الذي
لعبه في تأهيل الطالب وتسهيل إجراءات قبولهم في مختلف التخصصات التي بدورها تساعد على التنمية
واالستثمار في المشاريع الرائدة.
ودعا بامحسون الطلبة وعددهم  41طالبا الى التركيز على دراستهم للوصول الى درجات التفوق مع
مراعاة األسس والقيم األخالقية التي اعتاد الناس على رؤيتهم عليها في كل بقاع األرض.
وحضر اللقاء كل من نائب رئيس مجلس االدارة بالمؤسسة مدير عام الدراسات العليا في جامعة العلوم
والتكنولوجيا في حضرموت الدكتور هادي الصبان والمشرف العام لطالب المؤسسة في المملكة األردنية
الهاشمية السيد أحمد الكاف ،واإلعالمية فاطمة رشاد من صحيفة  14أكتوبر اليمنية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األردنية تبحث آفاق االستثمار في المجال الطبي
بحث نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون
الكليات العلمية الدكتور عزمي محافظة في
مكتبه اليوم مع وفد طبي أمريكي آفاق
االستثمار الممكنة في المجال الطبي.
وتناول الجانبان في اللقاء الذي حضرته
عميدة كلية الطب في الجامعة الدكتورة رائدة
القطب الفرص االستثمارية الممكن االستفادة
منها والتي من شأنها دعم وتعزيز القطاع
الطبي في األردن واالرتقاء به بشكل عام،
وتصب في مصلحة الجامعة وتطورها بشكل
خاص.
وأكد محافظة للوفد عزم الجامعة للتوسع في خدماتها الطبية  ،مشيرا إلى تطلعاتها نحو انشاء مستشفى
خاص لالسهام في النهضة الطبية والصحية التي يقدمها األردن للمواطنين ،واألشقاء العرب من الدول
العربية.
وقال محافظة "إن الجامعة تفتح ذراعيها لفتح آفاق تعاون من شأنها الدفع بعجلة مسيرتها وتقدمها ،مبديا
رغبة الجامعة في االستفادة من الخبرات والتجارب العملية في التخصصات العلمية المختلفة.
بدوره قدم الوفد شرحا وافيا عن آلية عمل الشركة االسترالية التي يمثلونها ومقرها الواليات المتحدة
األمريكي ة ،في المشاريع الصحية التي أقامتها في كثير من الدول المنتشرة في المنطقة ومنها إقامة
المستشفيات والمراكز صحية وفق مقاييس عالية الجودة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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األردنية "تعقد اتفاقية تعاون تدريب مع الشبكة القانونية للنساء العربيات
وقعت الجامعة االردنية ممثلة بمركز دراسات
المرأة اتفاقية تعاون تدريب مشترك مع الشبكة
القانونية للنساء العربيات.
ووقع االتفاقية نيابة عن الجامعة رئيسها
الدكتور اخليف الطراونة وعن الشبكة القانونية
نائب رئيس الهيئة اإلدارية القاضية كفاح
الدروبي .
وقالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبير دبابنة ان االتفاقية جاءت تأكيدا وانعكاسا
لفلسفة المركز التي هي جزء ال يتجزأ من فلسفة الجامعة المتمثلة بإيمانها بضرورة تمكين المرأة وتعزيز
دورها في بناء الوطن كمتطلب أساسي والذي يعد من متطلبات التنمية المستدامة .
وأضافت دبابنة ان االتفاقية ستساهم بتفعيل الخبرات المتبادلة بين الطرفين إلنتاج أبحاث أكاديمية ونوعية
في المجاالت المتعلقة بشؤون المرأة والقانون ،والعمل على توعية المجتمع االهتمام بقضايا المراة
وخصوصا على الصعيد القانوني.
وتهدف االتفاقية الى تحقيق رؤية الجامعة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن من خالل
تعميق معرفتها القانونية وتوطيد سيادة القانون وحماية حقوق االنسان خاصة فيما يتعلق منها بحقوق
المراة ودعم المساواة بين الجنسين ،وتعميق الوعي القانوني بين النساء .
واشتملت بنود االتفاقية على تبادل المعارف والخبرات بين مستشاري واعضاء الشبكة القانونية للنساء
العربيات واعضاء مركز دراسات المراة ،وتعزيز البعد االقليمي لقضايا المراة في توفير الدورات
التدريبية العضاء الشبكة من مختلف الدول العربية ،وتطوير جوانب التخطيط االستراتيجي لها وتمكينها
في تعزيز ابعادها الوطنية واالقليمية والقيام بنشاطات مشتركة تحقق غايات الجانبين.
ويعد مركز دراسات المرأة الذي تأسس عام  2116وحدة أساسية من وحدات الجامعة األردنية ،يمنح
درجة الماجستير في دراسات المرأة بدعم واهتمام من صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل
حفظها هللا ورعاها.
يشار الى ان الش بكة القانونية للنساء العربيات جمعية قانونية غير ربحية تأسست عام  2115تهدف إلى
النهوض بالمرأة العربية العاملة في حقل القانون ،وتوفر منتدى لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية
المتخصصة وبرامج التطوير المهني.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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احتجاج على قرار بقبول أحفاد أعضاء «التعليم العالي» و»األمناء» في «العلوم
والتكنولوجيا»
حازم الصياحين  -اعتبر ابناء المجتمع المحلي في محافظة اربد قرار جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية المتعلق بقبول احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي العاملين والسابقين واحفاد اعضاء مجلس
االمناء العاملين والسابقين في تخصصات الجامعة غير منصف وليس عادال وفيه غياب واضح للشفافية
وظلم للطلبة االخرين كونه يفوض الجامعة بقبول احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي واعضاء مجلس
امناء الجامعة.
وبحسب ابناء المجتمع المحلي احمد قبالن ومنير زعبي وعالء حتاملة انه جرت العادة على ان تعطى
خص وصية في القبوالت بالنسبة البناء العاملين وهو امر مقبول وال ضير فيه لكن ان يضاف لهذا القرار
احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي العاملين والسابقين واحفاد اعضاء مجلس االمناء العاملين والسابقين
فان هذه االسس من شانها تعزيز مبدأ المحاصصة على حساب طلبة اخرين مستهجين هذا االمر الذي
يزيد عملية احتكار القبوالت الجامعية على فئة بعينها .
واشاروا الى ان ابناء المجتمع المحلي من طلبة التوجيهي يحصلون على معدالت عالية ومرتفعة
ويحرمون من الدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية في حين ان احفاد اعضاء مجلس امناء
الجامعة واعضاء مجلس التعليم العالي يقبلون في الجامعة بكل يسر وسهولة  ،معتبرين ان هذا االمر فيه
ظلم كبير البنائهم وان منح الجامعة قبول الحفادهم امر معيب كون فيه كثير من التحيز.
وطالبوا الجامعة ووزارة التعليم العالي بالغاء هذا القرار كونه ال يعتمد على معايير واسس عادلة و
ينعكس سلبيا على المجتمع المحلي ال سيما انه بعيد كل البعد عن العدالة ويكرس نهج غياب المساواة بين
الطلبة .
من جانبه قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية الدكتور عبدهللا ملكاوي في حديثه «للدستور»
ان قرار قبول احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي باالضافة الحفاد مجلس االمناء في الجامعة فيه غياب
للعدالة وظلم كبير للطلبة االخرين.
واضاف ان هذه االسس الخاصة بقبولهم وضعت من قبل التعليم العالي وليس للجامعة أي عالقة بها
وطالبنا اكثر من مرة الغائها .
واشار ملكاوي الى ان الجامعة كانت تقبل احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي واحفاد اعضاء مجلس
االمناء ضمن تنافس خاص ومستقل بهم  ،اما العام الحالي فانهم دخلوا في تنافس مشترك مع ابناء
العاملين في الجامعة  .وكشف ملكاوي انه لم يتم قبول احفاد اعضاء مجلس التعليم العالي واحفاد اعضاء
مجلس االمناء في تخصصات الطب للسنة الحالية وانما تم توزيعهم على تخصصات اخرى كالصيدلة
وغيرها.
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تشكيالت اكاديمية في جامعة إربد األهلية
قرر رئيس جامعة إربد األهلية الدكتور محمد الصباريني تكليف الدكتور أيمن األحمد عميد البحث العلمي
والدراسات العليا ليكون نائبا ً للرئيس بالوكالة طيلة غيابه في مهمته الرسمية خارج البالد.
كما قرر الصباريني إجراء التشكيالت األكاديمية التالية في الجامعة:
* كلية اآلداب والفنون  :الدكتور لؤي أبو لبدة رئيسا ً لقسم اللغة االنجليزية وآدابها الدكتور توفيق أبو
الرب رئيسا ً لقسم اللغة العربية وآدابها الدكتور فيروز هزي رئيسا ً لقسم التصميم الجرافيكي
* كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات :األستاذ الدكتور صفوان ساليمة رئيسا ً لقسم الحاسوب األستاذ
الدكتور عطا هلل العاني رئيسا ً لقسم الرياضيات األستاذ الدكتور رضوان بطيحة رئيسا ً لقسم نظم
المعلومات الحاسوبية
* كلية التمريض  :الدكتورة مريم الكوفحي رئيسة لقسم التمريض
* كلية العلوم اإلدارية والمالية  :الدكتور محمد شبيب الخصاونة رئيسا ً لقسم اإلدارة السياحية الدكتور
فوزي حسن الطعاني رئيسا ً لقسمي إدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية الدكتور محمود أبو دلبوح
رئيسا ً لقسم التسويق الدكتور حسن شطناوي رئيسا ً لقسمي المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية الدكتور
زاهر السليحات رئيسا ً لقسم العلوم المالية والمصرفية
* كلية العلوم التربوية  :الدكتور كمال النزال رئيسا ً لقسمي اإلرشاد النفسي والتربوي والتربية الخاصة
الدكتورة إيمان اللحام رئيسة لقسم معلم صف
* كلية القانون  :الدكتور خلدون قندح رئيسا ً لقسم القانون
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تشكيالت اكاديمية في "اليرموك"
قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدهللا الموسى إجراء عدد من التشكيالت األكاديمية شملت تكليف
الدكتورة أريج العودات القيام بأعمال مساعد عميد كلية السياحة وتعيين الدكتور عبد القادر عبابنة رئيسا
لقسم السياحة والسفر بالنيابة والدكتور احمد المخادمة رئيسا لقسم اإلدارة الفندقية بالنيابة.
وقرر الموسى تعيين الدكتور محمد الروسان رئيسا لقسم األنثروبولوجيا بالنيابة ،وتجديد تعيين الدكتور
واصف السخاينة رئيسا لقسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها بالنيابة في كلية االثار واالنثروبولوجيا
وتكليف الدكتور وائل حداد القيام بأعمال مساعد عميد الفنون  ،وتعيين من الدكتور قاسم الشقران رئيسا
لقسم الفنون البصرية بالنيابة ،والدكتور عزيز ماضي رئيسا لقسم الموسيقى بالنيابة ،والدكتور مخلد
الزيود رئيسا لقسم الدراما بالنيابة ،وتجديد تعيين الدكتور عاصم عبيدات رئيسا لقسم التصميم بالنيابة.
وتضمنت التشكيالت تعيين الدكتور إيلي الربضي رئيسا لقسم اللغات الحديثة بالنيابة في كلية االداب
والدكتور سامر النوايسة رئيسا لقسم الجغرافيا ،والدكتورة فايزة حجازي رئيسا لقسم التاريخ بالنيابة.
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«المهندسين» :نقص في بعض تخصصات «المناجم والتعدين»
قال رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة المهندسين م .سمير الشيخ ان هناك نقصا في بعض
التخصصات الهندسية في الشعبة والتي ال تدرس في الجامعات االردنية مثل هندسة الحفر وهندسة
البترول والهندسة الجيوفيزيائية وهندسة ميكانيك اليات التعدين.
واضاف في تصريح صحفي ان عدد طلبة هندسة المناجم والتعدين الموجودين على مقاعد الدراسة في
يبلغ حاليا نحو  311طالب ،وان هذا العدد يشكل تحديا اليجاد فرص عمل لهم وتفعيل القوانين المتعلقة
بالمناجم والمقالع وممارسة المهنة اليجاد فرص عمل لهم.
واكد الشيخ على ضرورة ان يكون هناك مهندس تعدين في كل مقلع ومنجم ،وعلى ضرورة ان ال تقل
نسبة المهندسين العاملين في شركات التعدين االجنبية العاملة في المملكة عن  ،%25وان تنص
االتفاقيات المبرمة معها على تشغيل مهندسين اردنيين وفقا لقانون العمل وعقود المقاولة.
واشار الى ان عدد مهندسي المناجم والتعدين خالل  25عام الماضية اليتعدى  411مهندسا فيما يبلغ عدد
اعضاء الشعبة  991مهندسا ومهندسة وال تتعدى نسبة االناث الـ ،%5وانه يالحظ ان هناك حاليا طالبات
على مقاعد الدراسة في تخصص الهندسة الجيولوجية وهندسة المناجم والتعدين.
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جامعة االميرة سمية توقع اتفاقية تعاون مع منظمة  CIEEاالميركية
وقعت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ومنظمة  CIEEاالميركية اتفاقية للنهوض بالتعليم الدولي
والتبادل الدولي الكساب المعرفة ،وبناء المعرفة من خالل البحوث،والمنشورات،والمؤتمرات.
ووقع االتفاقية رئيس الجامعة الدكتور عيسى بطارسة وعن CIEEالمديرة التنفيذية كاثرين سكراغز.
وقال الدكتور بطارسة أن هذا التعاون هو بداية مميزة للعام الدراسي الجديد ،حيث تركز الجامعة على
نوعية البرامج لضمان توظيف طالبها في سوق العمل ،وتركزالجامعة ايضا على اختيار تخصصات
فريدة ومتميزة ،وهو ما يرسم سمعة مميزة للجامعة على المستوى المحلي والدولي.
من جهتها قالت سكراغز أن الرغبة جاءت بوجود تعاون مع جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا لتميز
الجامعة في تخصصاتها التي تقوم بتدريسها باللغة اإلنجليزية ،إضافة إلى تمتع الجامعة داخل وخارج
األردن بسمعة طيبة ،كما كان العتماد الـ  ABETفي تخصصات الهندسة والحاسوب األثر في هذا
التعاون.
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االثنين

"الهاشمية" تنهي عقدا استثماريا بـ 35ألف دينار وتستبدله بـ 053ألفا
أنهت الجامعة الهاشمية عقد االستثمار مع الشركة النوعية المتميزة للخدمات "القرية الطالبية" الموقع منذ
العام  2115بمبلغ  35ألف دينار وأحالته على مستثمر جديد بمبلغ  153ألف دينار.
وكانت الشركة تشغل موقع كافتيريا عمادة شؤون الطلبة المعروفة بالقرية الطالبية والتي تتوسط الحرم
الجامعي ،حيث تم طرح عطاء جديد وتقدم للعطاء عدد من المستثمرين وتم إحالة العطاء حسب القوانين
واألنظمة والتعليمات على صاحب العرض األعلى والبالغ قيمته ( )153ألف دينار سنويا ً.
وقد تم تسليم الموقع للمستثمر الجديد ويقوم حاليا بتشغيل الموقع حيث يستثمر جزءا منه كافتيريا طالبية
تقدم السندوتشات واألطعمة الخفيفة ،وجزء للمشروبات الساخنة ،وجزء مخصص كسوبر ماركت ،وجزء
تباع فيه القرطاسية.
علما ً بأن المشغل الجديد للموقع يلتزم بتوجيهات والئحة أسعار الجامعة خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية
واألطعمة والمشروبات والقرطاسية ،حيث بقيت األسعار كما هي العام الماضي دون أية زيادة.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني إن الجامعة بدأت خطة طموحة لتنمية
المصادر المالية للجامعة مع المحافظة على حقوق الطلبة بأسعار في متناول أيديهم .كما أن إدارة الجامعة
الهاشمية تعمل بال كلل للمحافظة على حقوق الجامعة االستثمارية .وطرح مشاريع استثمارية كبرى تعود
بالنفع على الجامعة.
وذكرت مصادر مطلعة أن إنهاء االتفاقية وبدء اتفاقية جديدة وبفارق كبير جداً تطلبت جهوداً استثنائية،
ووقتا كبيراً ،وشجاعة نادرة حتى تكللت بالنجاح لمصلحة الجامعة الهاشمية وطلبتها.
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«هيئة النقل» تدرس زيادة عدد الحافالت على خطوط الجامعات الرسمية
رشدي القرالة -قالت هيئة تنظيم النقل البري انها تقوم باعادة النظر وتقييم كافة خطوط حافالت النقل العام
خاصة تلك التي تعاني ازدحامات ،وان دراسة الهيئة لتلك الخطوط تاتي قبيل فصل الشتاء.
واكدت مديرة االعالم واالتصال في الهيئة الدكتورة عبله وشاح ان دراسة الهيئة العادة تقييم خطوط
النقل العام جاءت بعد زيادة اعداد الطلبة المقبولين بالجامعات الرسمية ،مشيرة الى ان زيادة عدد
الحافالت على خطوط الجامعات يأتي لعمل التوازن في عمليات النقل وتوفير الحافالت قدر المستطاع
لتالفي اي ازدحامات على تلك الخطوط.
واوضحت د.وشاح ان الهيئة وباستمرار تقوم باعادة تقييم الخطوط خاصة خطوط الجامعات الرسمية مع
بدء موسمي الصيف والشتاء لتوفير الحافالت واالبتعاد عن االزدحامات التي باتت الهم االكبر الذي
يشغل الهيئة.
واشارت الى ان زيادة وتوفير حافالت على تلك الخطوط يمنع الكثير من اصحاب النقل الخصوصي
الذي يعملون مقا بل اجر من التعدي على خطوط النقل العام باالضافة الى خطط الهيئة التي بدأت بها
لمحاصرة ظاهرة النقل الخاص مقابل االجر من خالل التوعية وتغليظ المخالفات والعقوبات المفروضة
على هذه الظاهرة.
وقالت د .وشاح أن الهيئة على اتم االستعداد للتعاون والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة ،واستمرار
التواصل والتنسيق مع الجامعات للوقوف على أية عقبات تعترض نقل الطلبة ،وأن الهيئة ستكثف الرقابة
على شركات الحافالت وتلزمها بإعالن مواعيد محددة لالنطالق والعودة ،مشيرة إلى أن الهيئة وفرت
الدعم المادي الذي يصل إلى ما نسبته  %51من قيمة األجرة.
وكانت الهيئة قد استعانت بعدد من شركات النقل الخاص لحل بعض مشاكل جامعات رسمية كانت تعاني
من نقص في اعداد الحافالت الحدى الجامعات الرسمية نظرا لعدم التزام الشركة المشغلة للخط بتوفير
عدد الحافالت المتفق عليه في العقود الموقعة مع الهيئة.
وأوضحت أن المشكلة التي يعاني منها طلبة الجامعات الرسمية تتركز في أوقات الذروة صباحا ً عند بدء
الدوام ،وفي المساء عند نهاية الدوام التي تتسبب بازدحام شديد ،إال أن حافالت الشركات قادرة على نقل
جميع الطالب وفي فترات انتظار وجيزة ،كما أن الهيئة وزعت مراكز االنطالق على عدة أماكن في
العاصمة عمان للتيسير والتسهيل على الطلبة.
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مؤتمر صحفي لرئيس االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة
يعقد رئيس االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور
ابراهيم العدوان ،عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثالثاء المقبل في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة؛
مؤتمرا صحفيا ،وذلك للحديث عن آخر التحضيرات النطالقة المنافسات الرياضية لالتحاد ،وبرمجة
االنشطة الرياضية للطالب والطالبات للفصل الدراسي االول واماكن اقامتها وتحديد مواعيدها .ويتحدث
رئيس االتح اد في المؤتمر عن خطة االتحاد الرامية لزيادة دورات التدريب للعاملين في النشاط الرياضي
بالجامعة.
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االثنين

2 جوردان تايمز ص

Prince Mired meets with chairman of medical university board
HH Prince Mired, president of the Hashemite Charity Society for Soldiers with
Special Needs, on Sunday met with Amer Sadoun, chairman of the Royal
.University for Medical Science’s board of directors, and discussed cooperation
The prince underlined the need to boost expertise and information exchange
.between the two institutions
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مقاالت
االثنين

2113/9/23

أيها المبدعون ..هكذا أنتم في نظر جاللة الملك ..فكونوا على قدر الثقة
زيد الخوالدة
إشتقت إليكم ...طلبة نيوز...كمثل إشتياقي للقراء..ألنني أعلم من هم قراءكم
من أصحاب الفكر والمعرفة ..فتحية إليكم .
وألنكم مبدعون في رسالتكم  ...وبإلهام من كل مبدع وفي مقدمة المبدعين
سيدي وريث النهضة العربية جاللة الملك حفظه هللا ورعاه....خرج قلمي
عن صمته وقرر أن يكتب ويقرأ برفقتكم صفحة من صفحات اإلبداع التي
يرسمها األردني المبدع صاحب البصمة العظيمة الخالدة.
من أقوال جاللته "وتاريخنا شاهد على منعتنا وقدرتنا ،كأردن وكأردنيين
وأردنيات ،على تجاوز التحديات بمرونة ،وعلى حقيقة أننا قادرون على
إنجاز الكثير بالقليل ،وهذا مسار يستحق دعم المجتمع الدولي برمته"( مجلة
وورلد بوليسي جورنال  21أيلول/سبتمبر )2113
...فتحية إكبار إلى كل زمالء اإلبداع والمعرفة وزمالء اإليثار والعطاء الذين نتعلم منهم بأن هنالك في
الحياة ما يستحق أن نحبه ونحترمه....مثلما نحب جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المفدى.
تعلمنا الكثير من جاللة الملك وال زلنا نتعلم ...فجاللة الملك هو صاحب الرؤية وهو المحفز والراعي
لمسيرة الوطن ...تعلمون أنا جاللته زار سابقا ً مصنع الطباشير في الكرك الذي يحكي سيرة إبداعية
ونجاح إستثنائي لصاحبه  ...وها هو سيدنا اليوم قد أنهى للتو زيارة قام بها لجمهورية الصين في رسالة
واضحة حول أهمية تمكين الخبرات األردنية والطاقات الشبابية في اإلستفادة من التجربة الصينية في
اإلستثمار التكنلوجي والمناطق الحرة هناك.
....من منا لم يصادف في مكان عمله حيثما يكون زميالً أو موظفا مبدعا ً في منظومة عمله سواء في
تخصصه الدقيق أو في المجاالت الفكرية الشمولية والتطبيقية .......وعلى هذا النحو ...هذه النماذج
والصور المشرقة للموظف كونه إنسان يؤمن بثقافة العطاء وفن اإلنتماء للمكان والزمان الذي يعيش به.
وبغض النظر عن أية منغصات إجتماعية وإقتصادية وسلوكية ......فاإلنسان هو الذي يصنع الظروف
وليست الظروف هي من تصنعه .
وهو من يستطيع أن يغير الواقع اليومي ...إلى واقع أكثر إشراقاً.
فيا نشامى اإلبداع ......هكذا يريدكم جاللة الملك ....صناع للمعرفة وصناع للتغيير.
المبدع ال يدع الظروف تتحكم به ....أو ينال منه عدو اإلحباط........فاإلحباط هو العدو اللدود للنجاح .
دعونا ننطلق من كل نقطة تحدي  ....ونعيش تجربة هؤالء المبدعين الذين ما كانوا ليبدعوا لوال أنهم
واجهوا الصعاب والتحديات فصنعت فيهم روح التحدي نحو اإلبداع والتميز.
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وما أحوجنا إلى دروس وعبر تاريخية بمواقف حقيقية ...فنتذكر قول هللا عز وجل " { َّ
إن هللاَ ال يغيّ ُر ما
بأنفس ِهم}[سورة الرعد]11/
بقوم حتىيُغيروا ما
ِ
ٍ
صحيح أن اإلبداع يحتاج إلى رعاية ومتابعة وتوجيه واستثمار إال أن مالمح اإلبداع تبقى حاضرة رغم
شح الموارد وقلة اإلمكانيات الحاضنة المالئمة والدائمة القائمة على إستراتجية طويلة وتراكمية وذات
خبرة.
المبدع الحقيقي ينتمي إلى المنجز ويٌسخر كل الظروف المحيطة من أجل إبداعه..
فيا أيها المبدعون الرائعون أينما تكونوا وحيثما وجدتم .....سلمت يمناكم فأنتم األعلون الذين نتعلم منكم
معنى االنتماء.... ...فكيف عندما يكون اإلنتماء محمل بعبق المحبة واإلنجاز ....وممزوج ببصمة من
عقولكم النيرة.
بارك هللا كل خطوة من خطواتكم وكل مسعى إيجابي تقومون به....فأنتم ذخر الوطن وفي مقدمتكم المفكر
األول "جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المفدى".
إننا نتأمل التغيير اإليجابي لبناء األردن الحديث من أصحاب الفكر واإلنجاز ...من شرفاء وأحرار هذا
الوطن .
ّ
وأخيراً وليس اخرا ..إن حبنا لمليكنا ينبثق من إيماننا بفكره العظيم وتاريخه ونسبه الممتد إلى سيد الخلق
محمد عليه الصالة والسالم وألن الفكر واإلبداع والتميز صور مشرقة معبرة عن المكنون اإلنساني
لصاحبه لذلك نحن نحب جاللة الملك ونحب كل مبدع ومفكر ونحب شعبنا األردني المعطاء.
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اعالنات
الرأي ص  -33الدستور ص 14

االثنين
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الرأي ص  -37الغد ص 18

االثنين
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الرأي ص  -37الغد ص 18

االثنين
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الرأي ص  – 37الدستور ص 39

االثنين
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حالة الطقس

طقس األردن

االثنين

2113/9/23

االثنين -23أيلول2103-
نهارا:
تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  5-4درجات مئوية .و يكون
الطقس خريفيا ً لطيفا ً فوق ال ُمرتفعات الجبلية ،و خريفيا ً ُمعتدالً في باقي المناطق .وتظهر كميات من
السُحب على إرتفاعات ُمختلفة في العديد من المناطق ،مع إحتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية من
المطر بإذن هللا في مناطق محدودة خاصة في شمال البالد .الرياح تكون غربية نشطة السرعة على
فترات ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة مع ساعات العصر
نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليال:
يكون الطقس مائالً للبرودة في أغلب المناطق ،و بارداً نسبيا ً فوق ِجبال الشراه وبعض مناطق السهول
الشرقية .وتظهر كميات من السُحب على إرتفاعات ُمختلفة في ُمختلف المناطق ،ويُحتمل هطول زخات
محلية من المطر بإذن هللا في شمال البالد .وتكون الرياح غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.

الثالثاء -21أيلول2103-
نهارا:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي
 8-6درجات مئوية .و يتحول الطقس ليُصبح أبرد من ال ُمعتاد ،و ُمتقلبا ً ما بين غائم جزئي و غائم في
العديد من المناطق.

26

وتتهيأ الفرصة تدريجيا ً لهطول زخات ُمتفرقة من المطر بمشيئة هللا أثناء النهار و ذلك في أجزاء ُمختلفة
من شمال ووسط البالد ،رُبما تترافق مع حدوث الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح غربية نشطة السرعة على
فترات ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من:
 -1خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة مع ساعات العصر نتيجة
الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر اإلنزالق على الطرقات عند بداية هطول األمطار.
ليال:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً و غالبا ً غائم في ُمختلف المناطق و ال سيّما فوق ال ُمرتفعات الجبلية العالية .و
تبقى الفرصة ُمهيأة لهطول زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في بعض المناطق .وتكون الرياح غربية
ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.

األربعاء -25أيلول2103-
نهارا:
ترتفع قليالً درجات الحرارة مع بقائها أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي  6-4درجات
مئوية .ويبقى الطقس أبرد من ال ُمعتاد فوق ال ُمرتفعات الجبلية و خاصة العالية منها ،في حين يعود الطقس
ليُصبح خريفيا ً لطيفا ً في بقية المناطق .وتظهر كميات من السُحب ال ُمنخفضة .و يُحتمل هطول زخات
محلية من المطر بمشيئة هللا في مناطق محدودة و خاصة في شمال البالد .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال:
يكون الطقس مائالً للبرودة في ُمختلف المناطق ،و يتحول ليُصبح بارداً نسبيا ً فوق ِجبال الشراه و مناطق
السهول الشرقية .و تظهر بعض السُحب ال ُمنخفضة في بعض المناطق .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة.
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زوايا الصحف

عين الرأي

االثنين

2113/9/23

 سمو األمير الحسن بن طالل يلقي اليوم محاضرة عن «االرهاب الفكري» في الجامعة الهاشمية.
 علمت «عين الرأي» ان هناك توجها حكوميا لوقف استخدام السيارات الرسمية التي يقل رقمها
عن ( )1111من قبل أي موظف ال يحمل الدرجة العليا ..التوجه يشمل ضبط استخدام السيارات
الحكومية.
 أمانة عمان خاطبت عبر مواقع التواصل االجتماعي «مالك العقار» ان عقارك يترتب عليه
ضريبة تسمى «ضريبة األبنية واألراضي» بمجرد تملكه ..األمانة طالبت أصحاب العقارات
بمراجعة سبعة مراكز تخمين تابعة لها في مختلف مناطق عمان لتسديد قيمة هذه الضريبة.
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صنارة الدستور

االثنين

2113/9/23

 يقوم فريق وزاري مؤلف من وزراء التخطيط والداخلية والبلديات والسياحة والصحة بزيارة الى
محافظة عجلون يوم االربعاء القادم لمناقشة البرنامج التنموي مع فعاليات المحافظة في قاعة
جامعة عجلون الوطنية الساعة  11.31صباحا.
 من خالل صندوق تنمية المحافظات تم تنفيذ مشروع واحد في محافظة العاصمة بمنطقة الموقر
بحجم تمويل بلغ نحو  775الف دينار ويتوقع من خالله توفير حوالي  65فرصة عمل البناء
المنطقة.
 نشر ديوان الرأي والتشريع على موقعه االلكتروني مشروع قانون وضع األموال المنقولة ضمانا ً
للدين لسنة  ،2113تمهيدا القراره عبر القنوات الدستورية.
 سجلت لدى محكمة بداية اربد قضية طعن بنتائج انتخابات رئاسة بلدية اربد الكبرى من قبل احد
المرشحين لمنصب الرئيس لالنتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
 انتقلت محكمة عجلون االبتدائية امس الى موقعها الجديد في منطقة مثلث اشتفينا حيث باشرت
بتقديم خدماتها للمواطنين في موقعها الجديد ..يشار الى ان كلفة انشاء المحكمة بلغ حوالي
7.5مليون دينار.
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زواريب الغد

االثنين

2113/9/23

 أكد مصدر مطلع في وزارة الزراعة لـ"زواريب" أن الوزارة لم تمنح أي تصريح لتصدير ثمار
الزيتون إلى الخارج لغاية اآلن .مؤكدا أن تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل "أمر غير وارد
على اإلطالق".
 نقلت إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل أمس ناشر موقع جفرا االلكتروني الزميل نضال الفراعنة
ورئيس تحرير الموقع الزميل أمجد المعال من سجن الجويدة الى سجن الهاشمية في الزرقاء،
الزميالن يواجهان تهمة تعكير صفو عالقات األردن مع دولة عربية ،استنادا للمادة  18من
قانون العقوبات.
 لوحظ منذ فترة غياب اجتماعات اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية لإلصالح ،التي يرأسها رئيس
الوزراء األسبق أحمد عبيدات .مصادر مطلعة في الجبهة أشارت الى وجود خالفات بين بعض
القوى فيها ،ما يحول دون انعقاد اجتماعات الجبهة.
 من المقرر أن يتم خالل األيام القليلة المقبلة اطالق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق المواطن
تحت شعار "بيكفي" .الحملة ،التي يطلقها نشطاء شباب ،اكدت في صفحتها على "الفيسبوك"
أنها تستهدف الدفاع عن كافة حقوق المواطنين ،التي سلبتها السلطة التنفيذية ،وتغولت عليها،
والدفاع عن حقوق كافة الشرائح المجتمعية ،من شبيبة وطلبة وعمال وكادحين وفقراء والمرأة
والطفل.
 ينظم المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية في البلقاء والحراكات والفعاليات الشبابية في مخيم
البقعة اعتصاما عند السابعة والنصف من مساء اليوم في منطقة دوار العودة بمخيم البقعة ،رفضا
لدعوات المستوطنين الصهاينة القتحام المسجد األقصى في عيد "العرش اليهودي" ،واحتجاجا
على عنصرية الكيان اإلسرائيلي.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










 461.3ألف أونصة ذهبية احتياطيات (المركزي) في تموز
الملك يقرأ في الكتاب األردني ..الحكمة وبُعد النظر
األفكار الملكية ..خارطة طريق نحو إصالح متزن ومتواصل
فريق وزاري يتدارس مالمح البرنامج التنموي لمحافظة إربد
 78.6ألف طالب سوري في المدارس الحكومية
«الوطني للحد من عمالة األطفال» نتائج مهمة ومستمرة بالمفرق
إحباط محاولة بيع وتهريب تماثيل أثرية في إربد
وادي موسى :احتجاج على أسس تعيين  14معلمة








في المحافظات :مدارس تواجه اكتظاظا غير مسبوق ..و«الشمـال» األكثـر تأثــرا
الملك يبحث مع كيري االزمة السورية ومساعي تحقيق السالم
«النواب» يتمسك بربط التقاعد المبكر بالتضخم
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص  635وحدة سكنية للمواطنين في االغوار
العقرباوي :الرعاية الهاشمية السبيل إلنقاذ «األقصـى المبارك» مـن التخريـب والتهويد
السفير السوري في عمان  ..انتقال من العمل الدبلوماسي إلى «التشبيح»
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"السلفي الجهادي" ينفي تأسيس كتيبة "المرابطون"
األمن يحبط تهريب  13الجئا سوريا من الزعتري
سكان :مقبرة الكرك تتحول إلى مرتع لذوي األسبقيات
موافقة مشروطة على فتح قطاع توزيع الغاز أمام العمالة الوافدة
تعزيز اإلجراءات األمنية يحد من عمليات التهريب في الزعتري
توقعات بهطول زخات متفرقة من المطر غدا
أردنيات يقهرن سرطان الثدي
مراقبون :الملك تحدث بوضوح وتفاؤل عن تفاصيل المشهد األردني
الكويت تبدي رغبتها باستيراد المنتجات الزراعية األردنية
محكمة أمن الدولة تفرج عن معال والفراعنة
أمطار خريفية تبشر بـ"فاتحة خير"
نقص في تخصصات هندسية ال تدرس بالجامعات
إربد :عطاء إلنشاء مدرسة في النعيمة بكلفة  2مليون لمواجهة االكتظاظ
"بحارة" يغلقون دوار الرمثا للمطالبة بفتح الحدود مع سورية
اعتصام في الرمثا احتجاجا على "استئناف العمل بمشروع المفاعل النووي
إربد :القبض على  3أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب قطع أثرية
 11ماليين دينار عوائد متوقعة لرفع رسوم األلبسة
معرض "كيا" األردن في العقبة األول من نوعه وامتداد لنجاح العالمة التجارية في السوق
المحلي
تراجع اشتراكات الخلوي المدفوعة الحقا  % 2في النصف األول
"تسترات" العطور :تجارة رائجة لماركات عالمية بأسعار مغرية
"مختبرات مدالب" تنظم حملة "اطمن ع صحتك"
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