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أخبار الجامعة

اخبار الجامعة االردنية

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

إذاعة "األردنية" تقيم إفطاراً خيريا ً لأليتام
محمد جميل خضر -في سياق تواصلھا مع
مجتمعھا المحلي ،أقامت إذاعة الجامعة
األردنية إفطاراً خيريا ً ألطفال وفتيان وفتيات
أيتام.
اإلفطار الذي شارك فيه  ١٨٠طفالً تتراوح
أعمارھم ما بين تسعة و ١٦عاماً ،تضمن
إضافة لتقديم وجبات اإلفطار ،توزيع حقائب
مدرسية وھدايا متنوعة على األطفال المشاركين جميعھم.
أجواء مرح وغبطة ازدان بھا المسطح األخضر داخل رحاب الجامعة األم ،امتألت بھا مشاعر
األطفال المدعوين لإلفطار الجماع ّي ،وعبّروا عنھا من خالل اللعب فوق المسطح ،والركض البريء
على سجيتھم ،وتدقفت من وجدانھم وھم يتلقون ھدايا المناسبة ،ويتأبطون الحقائب التي تبرعت بھا
غير جھة داعمة للفاعلية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار الجامعة األردنية

٢٠١٤/٧/٦1

األربعاء

الطراونة يدعو أسرة " األردنية" لدعم صمود األھل في غزة

دعا رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة
أسرة الجامعة الوقوف وقفة واحدة إلى جانب أھلنا
المرابطين في غزة وتقديم كل ما بوسعھم من صدقات
ودعوات وابتھاالت تدعم صمودھم .
وأوضح الدكتور الطراونة في بيان أصدره اليوم أن
الجامعة األردنية جزء من النسيج الوطني الوفي ألرضه
وعروبته ومقدساته ،وھي التي ظلت حاضرة في
المواقف الوطنية والقومية الشامخة ،مؤكدا دعم الجامعة الدائم من طلبة وعاملين الھل غزة وفلسطين
كلھا ،وموقنا أن رباطھم وصبرھم ھو طريق النصر القادم .
وفيما يلي نص البيان :
أخواتي وأخوتي األعزاء أسرة الجامعة األردنية
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،،
في ظل الصمت العالمي ،والغياب واالنقسام الذي يعيشه العالم العربي ،تتفرد إسرائيل بالقتل والتدمير
في قطاع غزة ،وتتوالى قوافل الشھداء كل يوم ،ويزداد إصرار المقاومة على أن ال تركع إال لوجه
ﷲ ،وقد اختارت أن تكتب بالدم والتضحيات صفحة جديدة من تاريخ األمة ،التي تنوء اليوم بالكثير
من األوجاع والتحديات الثقيلة.
وإنه لزمن الشھادة الفلسطينية ،زمن يقاوم به أھل غزة العدو الصھيوني بكل ما يستطيعون من أدوات
صنعتھا إرادتھم الھاربة من سيرة الھوان والذل الذي لحق لھذه األمة ،لھذا فمن الواجب على كل فرد
منا أن يسھم بدعم أھلنا ھناك ،بما نملك من دماء وتبرعات عينية ونقدية ،نقدمھا لمؤسسات الدولة
والمجتمع المدني التي أعلنت عن القيام بمثل ذلك؛ ألن أھلنا ھناك يدافعون عن وجودنا وأطفالنا وما
تبقى لنا من كرامة وكبرياء ،متخذين توجيھات القائد المفدى باستقبال جرحى العدوان والھمجية
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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اإلسرائيلية على غزة في األردن قدوة حسنة لنا ،فالكل اليوم مطالب ببذل الغالي والنفيس لدعمھم،
وھذا ما تعودوه األردنيون الذين ما تنكبوا يوما لنجدة أخوتھم العرب وجميع معذبي األرض
وضحاياھا.

وألن الجامعة األردنية جزء من ھذا النسيج الوطني الوفي ألرضه وعروبته ومقدساته وھي التي
ظلت حاضرة في المواقف الوطنية والقومية الشامخة ،طلبة وعاملين ،فإننا نجدد دعمنا ون ﱡ
بث دعاءنا
وصلواتنا المنذورة ألھل غزة وفلسطين كلھا ،وكلي يقين با تعالى أن حسن ظنّكم يا أيھا المرابطون
والصابرون ويا أيتھا األمھات الثكالى ،ھو طريق النصر القادم ال محالة ،وإن تخلى عنكم البعيد
والقريب.
أسرة الجامعة  ،إخوتي األعزاء،
إن صمود األھل في غزة ھو صمود عن األمة جمعاء ،وھو دفاع عن آخر حصون الحرية والكرامة
العربية ،بعد أن اختار العدو االنفراد بالمعركة ،في ظل غياب الوحدة والتضامن العربي وانشغال
العرب بقضايا بالدھم وتحدياتھا ،وظل األردن وأھله معقد الرجاء وحسن الظن ،في مثل ھكذا
ظروف ،كيف ال ،ونشامى القوات المسلحة لم يبرحوا أرض غزة منذ عدوان  ٢٠٠٧الغاشم ،مقدمين
العالج واألمل والرعاية إلخوتنا ھناك.
داعيا ً نفسي وإياكم في ھذا الشھر الفضيل أن نقدم ما نستطيع وما نقدر عليه حتى ولو بدعوة في
ظاھر الغيب ألھلنا المرابطين في غزة وبيت المقدس وأطراف بيت المقدس ،وأن نجعل جزءاً من
صدقاتنا وابتھاالتنا مبثوثة بردا وسالما على أرواح الشھداء والجرحى والمشردين والمعذبين.
اس َولِيَ ْعلَ َم ﱠ
ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َويَتﱠ ِخ َذ
﴿إِ ْن يَ ْم َس ْس ُك ْم قَرْ ٌح فَقَ ْد َمسﱠ ْالقَوْ َم قَرْ ٌح ِم ْثلُهُ َوتِ ْل َ
َاولُھَا بَ ْينَ النﱠ ِ
ك ْاألَيﱠا ُم نُد ِ
ِم ْن ُك ْم ُشھَدَا َء َو ﱠ
ﷲُ َال ي ُِحبﱡ الظﱠالِ ِمينَ ﴾ صدق ﷲ العظيم
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،،
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور اخليف الطراونة
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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شؤون جامعية
الغد ص+ ٦-١:طلبة نيوز

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

أسس القبول الجامعي :ثبات على الرغم من سيل المطالبات والتوصيات بتعديلھا

اقتصرت أسس القبول في الجامعات الرسمية للعام  ،٢٠١٥ /٢٠١٤التي أقرھا مجلس التعليم العالي
مؤخرا ،على تعديالت طفيفة ،لم تمس جوھر أسس القبول ،التي يحتاج تعديلھا جذريا "إلى إقرار
ألربعة تشريعات ،بين قانون ونظام" ،وفق مسؤول مطلع.
ويرى متابعون ومعنيون أن
أسس القبول في الجامعات
الرسمية ،اعتمدت في جوھرھا
"كما ھي منذ سنوات طويلة"،
رغم أن العديد من الدراسات
والتوصيات للجان اكاديمية
ورسمية ،أكدت على ضرورة
تعديل ھذه األسس بما يؤدي إلى
تطوير العملية ،وتحسين
مدخالت التعليم الجامعي ،فيما
تكررت عبر سنوات طويلة دعوات سياسية ونقابية وحزبية وطالبية لضرورة تعدل اسس القبول
الجامعي ،باتجاه تقليص حجم االستثناءات في قوائم القبول الموحد ،وبما يحد ايضا من العنف
الجامعي.
إال أن المسؤول ،الذي فضل عدم نشر اسمه لـ"الغد" ،اوضح ان اية تعديالت جوھرية على أسس
القبول "تحتاج لعملية معقدة وبناء على دراسات معمقة" ،ولـ"قرار سياسي" ،مشيرا إلى أن
الموضوع "ليس مطروحا حاليا ،خاصة فقد اقرت اسس القبول للعام الدراسي المقبل ،وباتت سارية".
وفي شأن اقتصار نسبة المقبولين عبر التنافس الحر على نحو  % ٣٠من المقاعد ،واستمرار العمل
بقوائم االستثناءات ،بين المسؤول ،ان المقبولين في قوائم المكارم الملكية ،البناء العاملين والمتقاعدين
من القوات المسلحة ،وابناء المعلمين وطلبة المخيمات ،ھم أصال "ذوو معدالت تكون مقبولة على
أساس التنافس ،والغاء ھذه القوائم يحتاج لقرار سياسي".
واقتصرت التغييرات ،التي طرأت على األسس ،على حصص اوائل المحافظات في الفرع العلمي،
وتخصيص مقعد في تخصص الطب ومقعدين في تخصص الصيدلة لھم ،بجامعة اليرموك ،ومقعدين
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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في الصيدلة بجامعة مؤتة ،وزيادة مقاعد الھندسة المخصصة لھم بجامعة آل البيت ،من مقعد الى
اربعة مقاعد ،ومقعدين في الصيدلة بـ"الھاشمية".
وجرى في التعديالت ايضا تغيير على حصص أبناء العاملين في الجامعات ،التي لم تكن تطرح
تخصصات طبية وصيدالنية ،وكذلك حصص أوائل المحافظات ،نظرا لطرح جامعات تخصصات
طبية وصيدالنية ألول مرة ،العام الجامعي المقبل.
وأبقى المجلس على التخصصات في المقاعد الجامعية ،التي تمنح للطلبة بحكم صلة القربى) :أبناء
وأحفاد أعضاء مجالس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات( ،بحيث نصت على أنه "يقبل في
واحدة من الجامعات األردنية أحد أبناء أعضاء مجلس التعليم العالي العاملين ،أو السابقين ،وحفيد
واحد من الدرجة األولى".
كما نصت على أنه "يقبل في الجامعة أحد أبناء أعضاء مجالس أمنائھا العاملين ،أو السابقين ،أو أحد
أحفادھم من الدرجة األولى".
ووفق أسس القبول ،فإن مجلس التعليم العالي ،يحدد قبل بداية كل عام دراسي ،أعداد الطلبة الذين
يمكن قبولھم في كل تخصص من تخصصات الجامعات الرسمية ،بناء على تنسيب من ھذه
الجامعات ،وفي ضوء توصية مجلس ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وبقي شرط الحدود الدنيا لمعدالت القبول الجامعي كما ھو % ٨٥ :في كليات الطب وطب االسنان،
و % ٨٠في كليات الھندسة ،بما فيھا تخصص ھندسة الحاسوب والصيدلة والطب البيطري ،و% ٧٥
في كليات العلوم الطبية المساندة وعلوم التأھيل ،و % ٧٠في الشريعة والتمريض والحقوق والقانون
والزراعة والصحافة واالعالم ،و % ٦٥في باقي التخصصات.
وخصصت  % ٢٠من المقاعد المقررة في كل كلية /تخصص في الجامعات األردنية ،ألبناء العاملين
في القوات المسلحة واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني ،والمتقاعدين منھم ممن توفدھم
الجھة المختصة.
وخصصت في كل جامعة أيضا  ١٥مقعداً ألبناء الشھداء من القوات المسلحة واألمن العام
والمخابرات العامة والدفاع المدني ،ممن توفدھم الجھة المختصة.
إلى جانب  % ٥من المقاعد المقررة في كل كلية /تخصص في الجامعات ألبناء المعلمين العاملين في
وزارة التربية والتعليم ،والمتقاعدين منھم ،وتتولى الوزارة تنظيم عملية قبولھم.
كما خصص  ٣٥٠مقعداً في الجامعات الرسمية ألبناء المخيمات ،وينسق بين وزارة التعليم العالي
ودائرة الشؤون الفلسطينية ،لتنسيب أسماء الطلبة المرشحين للقبول بوحدة تنسيق القبول الموحد.
وأجازت االسس للجامعة الرسمية قبول طلبة غير أردنيين في البرامج الموازية والدولية ،استثناء من
شرط المعدل في برامج البكالوريوس ،بنسبة ال تزيد على  % ١٠من مجموع عدد الطلبة المقبولين،
في البرامج العادية لكل تخصص ،وبحد أعلى  ١٠عالمات أقل من الحد المسموح به لمعدالت
القبول ،شريطة التقيد بفروع الشھادة الثانوية العامة ،التي تحدد االلتحاق في كل كلية /تخصص ،مع
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التأكيد على انه ال يجوز منح اي طالب اردني ،يحمل جنسية اخرى ،استثناء من شرط المعدل،
للتسجيل في التخصصات المطروحة بالجامعات.
كما ال يجوز منح أي طالب غير أردني استثناء للتسجيل في تخصصات الطب وطب األسنان.
وخصصت األسس  ٤مقاعد في كل جامعة رسمية ،ألبناء العاملين في وزارة التعليم العالي،
والعاملين في صندوق دعم البحث العلمي والعاملين في ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،وأبناء
المتقاعدين منھم ،شريطة أال يكون أحدھم من المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية ،أو من
المقاعد المخصصة ألبناء العاملين في الجامعات الرسمية ،على أن يراعى في عملية القبول تسلسل
معدالتھم في شھادة الدراسة الثانوية العامة ،والتخصص الذي يمكن قبول الطالب فيه ،في ضوء
معدله.
ويسمح للجامعات الرسمية ،وضمن البرامج الموازية فيھا ،قبول الطلبة الحاصلين على شھادة
الدراسة الثانوية العامة األردنية في الفروع المھنية ،ممن تقدموا لالمتحان فيھا حسب المناھج
الدراسية القديمة ،وذلك في الكليات /التخصصات ،التي كان يسمح لھم بالتقدم إليھا حسب أسس
القبول التي كانت نافذة بتاريخ حصولھم على ھذه الشھادة.
واشترطت اال يزيد عدد الطلبة األردنيين المقبولين في التخصصات على البرامج الموازية على ٣٠
 %من نسبة المقبولين في البرامج العادية.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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بترا+الغد ص٩:

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

إطالق مبادرة "مشوار الخير" في "اليرموك"

أطلقت مجموعة من طلبة جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا واألردنية وكلية الحصن الجامعية
بالتعاون مع صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتأھيل الوظيفي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك
مبادرة "مشوار الخير" التي تھدف إلى االرتقاء بالمستوى الفكري للطلبة وتوسيع قاعدة العمل
التطوعي والمجتمعي.
وألقت رئيسة المبادرة الطالبة حنان الديري كلمة أشارت من خاللھا إلى أن مبادرة مشوار خير بدأت
بفكرة لمجموعة من الطلبة ،وتطورت لتصبح مشوار ابتسامة وأمل جديد وعطاء ينتشر بين أفراد
المجتمع ورؤيا تكبر بھمة الشباب ،داعية زمالءھا الطلبة إلى المشاركة في المبادرة الستكمال مشوار
العطاء والخير.
وضمن برنامج إطالق المبادرة ألقى مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بالجامعة
الدكتور إبراھيم عبادة محاضرة بعنوان "من ترك شيئا عوضه ﷲ خيراً منه" ،أكد من خاللھا أن
العبد عندما يترك المعاصي يعوضه ﷲ المغفرة والربح الحالل والعمل المباح وأن من يترك األكل
والشرب من أجل الصيام ومن يترك النوم ألجل قيام الليل يعوضه ﷲ الجزاء الحسن ويشرع له
أبواب الجنة يوم القيامة ،مستشھدا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.
مدرب التنمية البشرية ورئيس مؤسسة قادة الحياة حذيفة التميمي تحدث خالل مداخلة له في برنامج
إطالق المبادرة عن عادة التدخين وأسباب انتشارھا بين فئة الشباب بشكل ملحوظ وعواقبھا الوخيمة
على صحة اإلنسان وكيفية مكافحتھا والحد من انتشارھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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طلبة نيوز

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

اضافة كفالتين بقيمة  ٧٥الف دينار على مكاتب خدمات التعليم العالي

اضافت الحكومة كفالتين االولى بنكية والثانية عدلية على مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي بقيمة
 ٧٥الف دينار ،وذلك لضمان حقوق الطلبة.
وجاء النص الجديد في نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي والذي ينص على ان »يقوم طالب
الترخيص بتقديم كفالة بنكية بمبلغ  ٥٠الف دينار للمكتب الرئيسي و ٢٥الف دينار لفرع المكتب
سارية المفعول لمدة ال تقل عن سنة يتم تجديدھا سنويا ،وكفالة عدلية منظمة لدى الكاتب العدل بمبلغ
 ١٠٠الف دينار للمكتب الرئيسي و ٥٠الف دينار لفرع المكتب ضمانا لحقوق الطلبة«.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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إعالنات

الرأي ص+١٠:الغد ص١٦:

األربعاء

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٤/٧/١٦

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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زوايا الصحف

عين الرأي

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

• رئيس إحدى الجھات االستثمارية الكبرى سلم رئيس الدائرة االقتصادية في الديوان الملكي
رسالة تتعلق بالمعيقات التي تواجه القطاع االستثماري.
• علمت »عين الرأي« ان الحكومة تدرس بجدية مذكرة الـ ) (٢٠نائبا التي تبناھا النائب خليل
عطية بخصوص سحب السيارات الحكومية من موظفي الدرجة العليا مقابل منحھم إعفاءات
جمركية لسياراتھم الخاصة ولمرة واحدة.
• لجنة التعاون الثقافي »غير الحكومية« بين األردن والصين عقدت اجتماعا ً مساء أمس في
منزل الوزير األسبق سمير الحباشنة بحضور المستشار الثقافي الصيني في عمان وأعضاء
اللجنة.
• مبادرة »زمزم« تستضيف مساء اليوم في مقرھا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد
كاللدة للحوار حول قانوني األحزاب واالنتخاب.
• شركة البريد األردني بدأت بتطبيق خطة لتحديث مراكز البريد وربطھا الكترونيا.
• تنشط ضريبة الدخل والمبيعات بصرف الرديات لمستحقيھا أوال بأول.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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صنارة الدستور

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

• يرعى مساء اليوم وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال د .محمد المومني فعاليات ورشة
العمل التعريفية والتي ينظمھا مرصد مصداقية اإلعالم األردني بالتعاون مع برنامج التمكين
الديمقراطي بعنوان :معايير ومنھجيات عمل مرصد مصداقية اإلعالم االردني »أكيد« وذلك في
فندق حياة عمان.

• كتب وزير الخارجية األسبق نائب رئيس كارنيجي الدكتور مروان المعشر أمس» :بعد ٧
سنوات ،أعود اليوم لوطني وأھلي وكلي أمل وعزم للعمل خاصة مع الجيل الجديد من أجل
مستقبل أكثر إشراقا وازدھارا وتعددية

• قال وزير العمل األسبق باسم السالم مازحا «:مع الحراك االقتصادي الذي شھدته المملكة بسبب
بطولة كأس العالم ،اقترح أن نتقدم بطلب رسمي للفيفا ليصبح المونديال مرة كل سنتين بدل أربع
سنوات».

• يبدأ رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( اكيھيكو تناكا زيارة رسمية الى األردن
االسبوع المقبل يتناول في لقاءاته مع كبار المسؤولين البرامج والمشاريع التي تنفذھا الوكالة في
المملكة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

13

األربعاء

زواريب الغد

٢٠١٤/٧/١٦

• مركز دراسات الشرق األوسط ينظم األحد المقبل صالونا سياسيا ،حول "تطورات األحداث
في غزة" .المركز وجه أيضا الدعوات لسياسيين وإعالميين لحفل إفطار رمضاني يختتم به
الصالون السياسي ،يقام في قاعة مؤتمرات المركز بعمان.
• ينظم بنك الطعام األردني ،بالتعاون مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،األحد المقبل أمسية
رمضانية في حديقة التلفزيون ،تحت شعار "لنرسم البسمة على وجوه من ھم بحاجة لھا".
األمسية ،التي يرعاھا النائب عبد الھادي المجالي ،يخصص ريعھا لصالح دعم مشاريع بنك
الطعام الخيرية.
• أقيمت مساء أمس في مجمع النقابات المھنية صالة التراويح تضامنا مع الشعب الفلسطيني
في مواجھته للعدوان اإلسرائيلي ،المتواصل على قطاع غزة ،فيما ترافق ذلك مع مھرجان
خطابي في ذات الموقع تحدث فيه رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور ھاشم أبو
حسان ،ووزير األوقاف السابق محمد نوح القضاة.
• مجموعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة ،وصلت أمس الى مدينة الحسين
الطبية .غالبية الجرحى والمصابين الذين وصلوا وبوشر بعالجھم فورا ،ھم من االطفال.
وكانت توجيھات ملكية سامية امرت باستقبال جرحى فلسطينيين من ضحايا العدوان
االسرائيلي على قطاع غزة ،وتقديم الرعاية الصحية لھم.
• يشكو أردنيون وفلسطينيون من تزايد حجم االستفزازات اإلسرائيلية على معبر الملك حسين،
الذي يربط األردن بالضفة الغربية المحتلة ،خالل األيام القليلة الماضية ،ضد المسافرين
باالتجاھين .مواطنون شكوا لـ"زواريب" من لجوء جنود االحتالل في المعبر لتأخير
المسافرين لساعات ،والعبث والتخريب بحقائبھم وھداياھم ،واستفزاز الصائمين بسلب بعض
الھدايا من الشوكوالتة وتناولھا أمام الصائمين بسخرية .وأرجع ھؤالء ارتفاع حجم
االستفزازات و"الھستيريا" اإلسرائيلية عبر المعبر ھذه األيام إلى الرغبة بمعاقبة العرب
والفلسطينيين بعد أن دكت صواريخ المقاومة المدن االسرائيلية ،خالل العدوان الصھيوني
المستمر على قطاع غزة..

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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كواليس العرب اليوم

٢٠١٤/٧/١٦

األربعاء

• وزير المياه الدكتور حازم الناصر أكد »للعرب اليوم« :اوضاعنا المائية مازالت
فقيرة ولدينا مشاكل لكن ال توجد »أزمة« خانقة في الصيف الحالي واألمور تحت
السيطرة.
• عمدة العاصمة عقل بلتاجي قدم لضيف أمريكي ھو رئيس إحدى البلديات »ھدية
خاصة جدا« ھي عبارة عن كمية من » الجميد البلدي«.
• أخطأت رصاصة أطلقھا شرطي أمريكي ــ اإلثنين ــ ناشط فلسطيني في شوارع
لوس أنجلوس إعتدى عليه أحد نشطاء الصھيونية خالل تظاھرة ضد العدوان
اإلسرائيلي.
• ممثلون سياسيون لتيار الجنرال الليبي خليفة حفتر موجدون اآلن في عدة عواصم
عربية في إطار إجراء إتصاالت ومشاورات تحت عنوان إستعادة االستقرار واألمن
في مدن ليبيا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

•
•
•
•
•
•

األردن يدين العدوان اإلسرائيلي الغاشم على غزة
النسور :األردن يبھر العالم بالكفاءات وأسلوب الحكم
الملكية األردنية تعلق رحالتھا إلى طرابلس بسبب األوضاع
 ٢.٥٥مليار رسالة قصيرة مرسلة العام الماضي
 ٥٥٠مليون دينار حجم إنفاق األردنيين في رمضان
 ٣.٣مليون دينار حجم التداول وارتفاع أسعار أسھم  ٤٤شركة

• النسور :طال انتظار األطراف للتنمية
• المومني :األردن يسعى لوقف العـدوان الغاشـم على غـزة
• انتخاب الجبوري رئيسا للبرلمان العراقي
• »أبو قتادة« :بيعة دولة »الخالفة اإلسالمية« في العراق باطلة
• »ميناء الحاويات« تعفي المستوردين من الغرامات بسبب اإلضراب
• حماس ترفض المبادرة المصرية وإسرائيل تواصل العدوان

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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•
•
•
•
•
•

استھالك  ٩ماليين طير دجاج في  ١٥يوما
انتھاء ترتيبات إعادة فتح معبر حدود الرمثا  -درعا
طقس صيفي معتدل
 ١٥٠شخصية في مؤتمر المعارضة العراقية بعمان اليوم
غرام الذھب ينخفض دينارا
صواريخ المقاومة الفلسطينية :تطور نوعي مدى وقدرة

•
•
•
•
•

تجاذبات وحساسيات خليجيــة ومناورات لصناعة التھدئة.
مؤتمر عراقي في عمان يدعو لتوسيع االنتفاضة.
تشييد ميناء الغاز يوفر ٥٠٠مليون دوالر
مقاطعة البضائع التركية والقطرية والسعودية في النجف.
محادين :خطة لتشغيل ميناء الحاويات بـ  ٤٨ساعة.
 % ٦١من قراء العرب اليوم يؤيـــدون " خدمـــة العلم

•

س.ص

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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