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أخبار الجامعة
الثالثاء

الرأي ص+ ٢١ :السبيل ص+٢٤ :الديار ص٣ :

٢٠١٣/٢/١٢

سامسونج الكترونيكس المشرق العربي تفتتح مختبر سامسونج لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة
األردنية

احتفلت سامسونج الكترونيكس المشرق العربي ،الرائدة عالميا في مجال وسائل اإلعالم والتقنيات
الرقمية ،بافتتاح مختبر سامسونج لتكنولوجيا المعلومات األحدث بالتعاون مع الجامعة األردنية.
وحضر حفل االفتتاح كل من األستاذ الدكتور اخليف الطراونة ،رئيس الجامعة األردنية ،األستاذة
الدكتورة ھالة الخيمي نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا والجودة ،واألستاذ
الدكتور محمد القطاونة عميد كلية الملك عبد ﷲ الثاني لتكنولوجيا المعلومات من الجامعة األردنية،
والسيد بمسوك ھونغ رئيس سامسونج المشرق العربي باإلضافة إلى العديد من ممثلي شركة
سامسونج الكترونيكس ،وتھدف سامسونج الكترونيكس من إنشاء مختبر سامسونج لتكنولوجيا
المعلومات إلى تعزيز وتدريب المھارات للطلبة األردنيين على التقنيات الحديثة التي تقوم سامسونج
الكترونيكس بإطالقھا ،وأيمانا ً منھا بالتزام سامسونج نحو المجتمع المحلي وتطوير قدراته ،حيث
يزخر المجتمع األردني بالقدرات ،الطالب المبدعين ورياديي األعمال في تكنولوجيا المعلومات،
حيث يعد األردن من أحدى الدول األولى التي تحتضن وتطلق األعمال الريادية في مجال االتصاالت
والتكنولوجيا.
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وعبر السيد بمسوك ھونغ عن اعتزازه بھذا االنجاز قائالً" :نحن فخورون بھذا االنجاز وتعاوننا مع
الجامعة األردنية ،فقد أصبح دمج التكنولوجيا الرقمية بالعملية التعليمة أمراً واجباً ،فسوف تعمل
أجھزة سامسونج الحديثة على تمكين الطالب واالستفادة من أحدث التقنيات المتاحة لتنمية مھاراتھم
في تطوير الھواتف وتطبيقاتھا ،فمن خالل وجود األجھزة الفعلية سيستطيع الطالب من ممارسة
عملھم واختبار النتائج وسيصبحون قادرين على تجربة عملھم في سيناريوھات الحياة الحقيقية .ونحن
نتطلع قدما للتوسع في خطانا لنشمل جامعات أخرى في األردن في المستقبل القريب".
حيث اشتمل مختبر سامسونج لتكنولوجيا المعلومات على أحدث االبتكارات التكنولوجية التي تقدمھا
سامسونج الكترونيكس في مجال التقنيات الرقمية ،تكنولوجيا المعلومات والھواتف الخلوية الذكية،
فقد تم تجھيز المختبر ب  ٤١كمبيوتر محمول ،تلفاز سامسونج الذكي ،الطابعات والعديد من ھواتف
سامسونج الكترونيكس الذكية والكمبيوترات اللوحية منھا ھاتف سامسونج األشھر GALAXY
ت ال متناھية
SIIIو  Note IIباإلضافة إلى GALAXY Note 10.1الجھاز الذي يتي ًح إمكانيا ٍ
لترتقي بالحس اإلبداعي واإلنتاجي للمستخدم وتساعده على التعلم.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

»لبيك يا أقصى« من قلب الجامعة األردنية
آيات الھواوشة  -نفذ العشرات من طلبة الجامعة األردنية ظھر أمس أمام برج الساعة وقفة احتجاجية
استنكارا على االعتداءات األخيرة على المسجد األقصى من قبل االحتالل الصھيوني .ورفع الطالب
شعارات منھا )القدس ال تجعولھا اندلسا اخرى( )ال للتھويد( عبرت عن مدى غضب الطلبة من ھدم
بعض المباني األثرية في القدس خصوصا أنھا تابعة لوزارة األوقاف األردنية.
وألقى الطالبان أحمد نافع وأسامة أبو صعاليك قصائد شعرية ،كما ألقى العديد من الطلبة كلمات أكدت
التضامن التام مع قضية القدس واألقصى ،وطالبت شعوب وحكام الدول العربية واإلسالمية بالدفاع
الحقيقي عن المقدسات ،واختتمت الوقفة بكلمة من رئيس اتحاد الطلبة.
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الثالثاء

السبيل ص١٤ :

٢٠١٣/٢/١٢

“األردنية« والسفارة األمريكية تبحثان إنشاء برامج أكاديمية مشتركة
بحث عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة األردنية الدكتور زيد عيادات في
الرابع من الشھر الجاري مع وفد من السفارة األمريكية في عمان إمكانية إقامة عالقات تعاون
وبرامج أكاديمية مشتركة.
وقالت دونا جورمان من السفارة األمريكية إن الزيارة تھدف إلى بناء عالقات تعاون ما بين
الجامعات األردنية والمؤسسات العلمية األمريكية في مجاالت الدراسات الدولية وحقوق اإلنسان،
فضال عن تأسيس برامج لتبادل أعضاء ھيئة تدريس وطلبة.
وأشارت جورمان إلى إمكانية تزويد الكلية بقاعدة بيانات علمية حول العالقات الدولية والسياسات
الخارجية ،والنزاعات الدولية وحقوق اإلنسان ليتمكن الطلبة والباحثون من اإلطالع على مستجدات
العلم والسياسة العملية .
من جانبه أكد عيادات أن الجامعة ترحب بتلك البرامج التي من شأنھا تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة
العلمية ،داعيا إلى المزيد من التعاون األكاديمي والبحث العلمي الموضوعي ودعوة الطلبة من
الجامعات األمريكية إلى االنخراط في برامج كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية.
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الدستور ص١٢ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

االميرة منى الحسين تكرم  ٢٧مستشفى حققت االھداف الوطنية للجودة
كوثر صوالحة  -رعت سمو األميرة منى الحسين حفل تكريم المؤسسات الصحية التي حققت
األھداف الوطنية لجودة وسالمة الرعاية الصحية لعام  ،٢٠١٢الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات
الصحية بحضور وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ،ومديرة بعثة الوكالة األمريكية لإلنماء
الدولي في األردن  USAIDبيث بيج ،ومندوبين وممثلين عن كافة القطاعات الصحية.
وشدد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات على اثر تطبيق ھذه األھداف الوطنية على
المؤسسات الصحية والكوادر العاملة فيھا مما له األثر الواضح في تحسين نوعية ومستوى الرعاية
الصحية المقدمة في مؤسساتنا الصحية.
المدير التنفيذي للمجلس سلمى جاعوني استعرضت في كلمة القتھا مسيرة المجلس منذ انطالقه عام
 ،٢٠٠٧واالنجازات التي حققھا خالل ھذه الفترة على الصعيد المحلي واالقليمي والعالمي ،مشيرة
الى االرتفاع الملحوظ بعدد المؤسسات الصحية المشاركة والتي استطاعت تحقيق متطلبات األھداف
الوطنية لھذا العام اذ بلغ االرتفاع لعام .%٦٠ ٢٠١٢
وأضافت أن اعداد المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على االعتمادية من المجلس قد تضاعفت
اذ بلغت  ١٣مستشفى معتمدا و ٤٢مركزا صحيا.
مدير البعثة االمريكية لالنماء الدولي باالنابة دوغالس بول -ركز في كلمته على دور البعثة في
انجاح مسيرة األھداف الوطنية وذلك من خالل الدعم المستمر لنشاطات المجلس وللعاملين في القطاع
الصحي.
وفي نھاية الحفل قامت سمو االميرة منى الحسين بتكريم المستشفيات الحاصلة على شھادة تطبيق
االھداف الوطنية لجودة وسالمة الرعاية الصحية خالل العام  ٢٠١٢من مجلس اعتماد المؤسسات
الصحية وتوزيع الشھادات عليھم ،والبالغ عددھا  ٢٧مستشفى،منھا  ١٣مستشفى من وزارة الصحة
ھي :مستشفى الشونة الجنوبية ،مستشفى األميرة رحمة ،مستشفى األميرة إيمان)معدي(،مستشفى
األميرة بسمة،مستشفى األميرة بديعة التعليمي،مسشتفى األمير حسين بن عبدﷲ الثاني،مستشفى
األمير حمزة،مستشفى المفرق للنسائية واألطفال،مستشفى معان،مستشفى جرش،مستشفى
الكرك،مستشفى أبوعبيدة،مستشفى الحسين-السلط ،و ٦مستشفيات من الخدمات الطبية الملكية ھي :
مستشفى األمير على بن الحسين،مركز التأھيل الملكي،مستشفى الملكة رانيا العبدﷲ الثاني لألطفال،
مستشفى األمير حسين المراض وجراحة الكلى،مركز الملكة علياء ألمراض وجراحة
القلب،مستشفى الحسين .و ٦من المستشفيات الخاصة وھي مستشفى األردن،المستشفى
التخصصي،مستشفى فيالدلفيا،مستشفى لوزميال ،والمركز الخالدي،المركز العربي.ومستشفيين
جامعيين ھما مستشفى الجامعة االردنية ،ومستشفى الملك عبدﷲ المؤسس.
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الغـــد ص٨ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

غاوي :القراءة كنز ينمي قدرات الطفل ويبث فيه الفرح
منى أبو صبح " -الغيرة القوية على اللغة العربية" دفعت سوزان غاوي ،كاتبة قصص األطفال،
للمبادرة بتأليف كتب وقصص خاصة بأبناء ھذه الفئة ،بأسلوب مغاير للمعتاد ،تنمي معارفھم ،وتوجه
سلوكھم في المراحل العمرية المختلفة ،ليقينھا الشديد بأن القصة وسيلة رائعة تؤثر في األطفال ،من
خالل طرح أفكار جديدة لتبقى عالقة في أذھانھم في المستقبل.
وترى غاوي أن أدب األطفال يختلف عن غيره من ألوان األدب ،فإيصال المعلومة في أدب األطفال
يحتاج إلى معرفة ومھارة ،لذلك ينبغي أن تحاور القصة الطفل بمفردات بسيطة ،مع إضافة بعض
المفردات الجديدة التي توسع زاده اللغوي بعد أن يسأل عن معناھا ويفھمھا.
وتقول سوزان "من واقع تجربتي الشخصية كمدرّسة لغة فرنسية لمست اھتماما واسعا بكتاباتي في
أدب الطفل .ففي ھذا الشأن وضعت بالتعاون مع أشخاص آخرين خطة دقيقة لتشجيع األطفال على
اقتناء الكتب ،وآمل أن تتبنى مدارسنا ھذه السياسة في االھتمام بالطفل وتقدير دور الكتاب واألدباء
في صناعة أدب الطفل".
وفي السياق ذاته ،تضيف "لعل من أھم المواضيع التي تغفل قصص األطفال عن تناولھا موضوع
الموت الذي تناولته قصة "الموت في الصحراء" .فمن الضروري الحديث عن الموت كظاھرة
طبيعية ،حتى يتخلص الطفل مما بداخله من مشاعر سلبية حول الموت ،حتى ال يصاب بأزمة
نفسية".
واستفادت كاتبة أدب وقصص الطفل غاوي ،من تجربتھا في تدريس اللغة العربية ،بعد حصولھا
على بكالوريوس في تربية الطفل من الجامعة األردنية /فرع اللغة الفرنسية ،التي ساعدتھا على
الدخول في ميدان كتابة قصص األطفال في شتى المواضيع التي تنمي لدى الطفل العربي قدراته
اللغوية وتغذيه بالمعرفة.
وأثرت غاوي أدب األطفال بخمس وعشرين قصة من تأليفھا ،التي توجه من خاللھا رسالة تربوية
للطفل بحسب فئته العمرية ،ولوالديه والمعلم .فعلى غالف كتاب غاوي نرى عبارة "تناسب األعمار
في سن ما".
قصة "أرنوبة وحيدة" ،مثال ،تمثل امتدادا لقصة "حنان وأرنوبة" التي تتحدث عن تزاوج األرانب
وتلد الخرانق .بھذه الوسيلة استطاعت الكاتبة مساعدة األھل والمعلم في اإلجابة عن استفسارات
األطفال بصورة مبسطة حول مختلف المواضيع.
وارتأت غاوي أن تكمل قصة أرنوبة بعدما كبرت في السن ،فوجھت رسالة من خاللھا تقول "كم
جميل أن نھتم بغيرنا ونساعدھم ،كم ھو مھم أن نھتم بصحتنا وغذائنا ،كم ھو جميل أن نفكر
باآلخرين ،وأال ننساھم .فنحن عندما نكون صغارا نحتاج إلى مساعدة الكبار ،وعندما نكبر نحتاج إلى
مساعدة الصغار ،أليس كذلك؟!".
أما قصة "سباق السيارات" فھي وسيلة تربوية من الكاتبة للفت انتباه األطفال ألھمية الشعور
بالمسؤولية ،واحترام حقوق اآلخرين؛ إذ تتحدث القصة عن أنواع السيارات ،وحلم الطفل في تصميم
سيارة عربية ،لزرع روح االبتكار فيه والعزيمة والطموح الذي يصنع مستقبله ويحقق نجاحه الذي
تزدھر به حياته.
وتشير غاوي في قصة "البحر األحمر" لجمالية البحر وسحره الغريب ،حيث تبحر فيه للتعرف على
عالم البحار الكبير ،واكتشاف سر الكائنات البحرية المتنوعة فيه ،من أسماك ومرجان .وتشجع ھذه
القصة الطفل على الغوص ،وتحث فيه فكرة المغامرة والسعي للتعلم والمعرفة ،وضرورة المحافظة
على البيئة ونقاء ونظافة البحر.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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"ليلة فرح وبابا نويل" قصة أخرى من القصص التي ألفتھا غاوي مؤخرا ،تخاطب بھا األطفال قائلة
"ما معنى العيد بدون محبة؟ ،وما معنى المحبة بدون عطاء؟ وما معنى العطاء بدون فرح؟ فلنحب
بعضنا بعضا ،ولنعمل على إسعاد اآلخرين!".
وتقدر غاوي أن السبب الرئيسي في نجاح قصصھا ھو حرصھا على التواصل مع األطفال،
ويساعدھا في ذلك عملھا كمعلمة ،حيث يمكنھا ھذا التواصل المتواصل من معرفة المواضيع التي تھم
الطفل ،في مختلف الفئات العمرية ،مؤكدة أن التفاعل واالندماج مع األطفال يجعالن القصة أكثر
صدقا وقربا من انشغاالتھم ،ويسھمان في تنمية مواھبھم ،وھو ما حققته ،على سبيل المثال ،قصتا
"فؤاد الھداف" ،و"حكاية الكمان".
وتتمنى غاوي أن ال يفارق الكتاب )القصة( الطفل في كل مكان ،لقناعتھا أن الكتاب صديق ،وأن
العالقة بينه وبين الطفل قوية ،داعية الطفل إلى قراءة القصص قبل النوم ،ألنھا تمنحه الراحة النفسية.
وتقول إن من بين الطرق التربوية المساعدة تبادل األدوار بين الطفل وطفل آخر في سرد القصة ،أو
بينه وبين والديه ،لتزداد عالقة الطفل بالقصة وتنمو مھارة القراءة لديه ،منوھة إلى أنه في ھذا
األسلوب سعادة يتبادلھا الطفل مع من يشاركه أدوارھا ،واستمتاع بالقراءة وأحداثھا.
وتطمح غاوي ألن تصل قصتھا لكل طفل عربي ،وأن تصبح في متناول يده ،في المدرسة وفي
البيت ،وتتمنى أن تولي وزارة التربية والتعليم قصص األطفال ما تستحقه من اھتمام وتشجيع.
وتشير غاوي قائلة "بعد أن صارت التكنولوجيا جزءا من واقعنا اليومي ،وصارت غالبية أطفالنا
يستخدمونھا ويتفاعلون معھا ،فقد اتجھنا إلصدار قصص لألطفال ،من خالل "اآلي باد" و"اآلي
فون" ،فأنجزنا برنامج "أطفال يحبون العربية" من خالل قصة "الفيلة الثالثة" ،وھي قصة جديدة
لألطفال العرب الصغار ،متوفرة اآلن على "اآلي باد" في "أبل ستور"".
وتقدم "الفيلة الثالثة" التي تصدر ألول مرة ،قصة لألطفال باللغة العربية ،وھي تجربة في تعلم
القراءة باستعمال الرسومات ،تتيح للطفل التفاعل المسلي مع التأثيرات الصوتية ،واختيار صوت
الراوي وشخصيات القصة .شاركت الفنانة سمانثا ھتشنسون في ھذه القصة التي ألفتھا غاوي،
بتصميم الرسومات ،باستخدام تقنيات متعددة ومميزة.
ويتابع القارئ بطل القصة "الدغفل" وھو يقضي نھاره مع أمه الفيلة ،وأبيه الفيل في الغابة ،في يوم
مليء بالمغامرات واألنشطة المسلية.
والقصة ،كما تقول غاوي ،كتبت بعناية كبيرة ،وھي تلقّن الطفل وتعلمه معلومات ومفاھيم متعددة في
مجال عالم الحيوانات ،واألشياء واألعداد ،ومقارنة األحجام واأللوان.
يشار إلى أن "أطفال يحبون العربية" ،أسسھا في كندا أحمد القدارس ومحمد غالييني ،وقد جاءت
قصة "الفيلة الثالثة" محاولة منھما لتحبيب األطفال الصغار في اللغة العربية ،عن طريق األلعاب
والتطبيقات اإلنجليزية المشوقة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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شؤون جامعية
الرأي ص+ ١ :طلبة نيوز

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات لـ »طلبة الشتوية« األحد
حاتم العبادي  -يصدر مجلس التعليم العالي في جلسة يعقدھا الخميس المقبل قرارا يقضي بقبول
خريجي امتحان الثانوية العامة "التوجيھي" للدورة الشتوية الماضية بالجامعات على الفصل الدراسي
الثاني.
كما سيقر المجلس أعداد المقاعد المتاح القبول فيھا ،في ضوء تنسيبات الجامعات.
وعلمت "الراي" ان اجمالي المقاعد المتاح القبول فيھا لطلبة "شتوية التوجيھي" ،بحسب تنسيبات
الجامعات الرسمية العشرة ) (١٠٤٥٠مقعدا موزعة على التخصصات التي فيھا شواغر.
ورجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني ان تبدا عملية تقديم الطلبات االحد
المقبل ،ولمدة ثالثة ايام ،من خالل موقع الوحدة االلكتروني ،في حين سيحصل الطالب على القسيمة
المالية من خالل مكاتب بريدية ستعلن عنھا الوحدة الحقا.
وزودت الوحدة شركة البريد االردنية بعشرة االف قسيمة مالية ،قيمة الواحدة منھا عشرة دنانير،
يتوجب على الطالب شراؤھا ليتمكن من تقديم الطلب.
ويشترط المجلس في قراره قبول »خريجي شتوية التوجيھي« ،ان يحقق الطالب الحد االدنى لمعدل
القبول التنافسي للتخصص الذي يرغب ،بداية العام الجامعي الحالي )القبول الصيفي(.
وعلى صعيد المقاعد المخصص القبول فيھا ،ذكرت مصادر جامعية انھا تتوزع على الجامعات بواقع
 (٩٩٠) :في االردنية المركز و) (٢٥٠في فرع العقبة ،و) (٢٥٠في اليرموك و) (١٩٠في العلوم
والتكنولوجيا و) (١٠٨٠في البلقاء التطبيقية ) (١٨٠٠في مؤتة و) (١٦٠٠في الھاشمية و)(١٦٠٠
في ال البيت و) (١٠٠٠في الطفيلة التقنية و) (١٥٠٠في جامعة الحسين بن طالل و) (٣٠٠في
االلمانية -االردنية.
ورغم ان عدد المقاعد المتوقع إقرارھا من قبل مجلس التعليم العالي ،سيكون ذاته الذي نسبت به
الجامعات ،إال أن عملية اعداد المقبولين ،ستكون بحدود ) (٤-٣االف طالب وطالبة ،بسبب
اشتراطات القبول على الفصل الثاني ،المتمثلة بتحقيق الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي في
التخصص بداية الفصل االول ،وليس التنافس وفق الحدود الذي تشترطھا اسس القبول لخريجي
الدورة الصيفية من أمتحان التوجيھي ،بداية كل عام جامعي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الثالثاء

الغـــد ص٦ :

٢٠١٣/٢/١٢

فعاليات اكاديمية وسياسية :خطاب العرش يضع النواب واألعيان والحكومة أمام مسؤوليات
عبدﷲ الربيحات  -اشادت فاعليات اكاديمية وسياسية بمضامين خطاب العرش ،الذي افتتح به جاللة
الملك عبدﷲ الثاني اول من امس الدورة غير العادية لمجلس األمة السابع عشر ،مشيرين الى ان
خطاب جاللته جاء على رأس مرحلة جديدة ،وحمل مضامين مھمة ،وضعت مجلس األمة ،بشقيه
النواب واألعيان ،والحكومة البرلمانية التي ستنبثق عن توافقات سياسية ،أمام مسؤوليات المرحلة
وأولوياتھا.
وقال رئيس نادي خريجي الجامعات الباكستانية الدكتور زيد المحيسن ان جاللة الملك دعا في خطاب
العرش الى نھج جديد في التشاور بين الحكومة والبرلمان ،وبين البرلمان والقاعدة الشعبية ،تكون
محصلته بناء الثقة ،ليس فقط في اختيار رئيس الحكومة وطاقمھا ،وانما في توسيع دائرة الحوار
الوطني حول قرارات الدولة ومشروعاتھا وخططھا ،وتعزيز الثقة بين المواطنين ودولتھم".
وزاد المحيسن ان المطلوب ايضا "االستمرار في تطوير نھج التشاور على الصعيد السياسي،
وصوالً الى ائتالف اغلبية حزبية في البرلمان مستقبال ،يقابله ائتالف رقابة ومعارضة ،يقوم بالنقد
والرقابة على أداء الحكومة ،الن المجلس الجديد ثمرة من ثمار عملية االصالح ،وھو حصيلة لسلسلة
من االصالحات على الصعيد الدستوري والقانوني واستحداث المؤسسات الضرورية الداعمة ليكون
البرلمان محل ثقة الشعب ومركز النشاط التشريعي والقرار".
فيما قال مدير مكتب المؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في
محافظة اربد العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة ان جاللة الملك بين في خطاب العرش
محطة مھمة على طريق االصالح والتحول الديمقراطي ،الذي يرتكز على تطوير وتنظيم وإعالء
شأن المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار ،بما في ذلك تشكيل الحكومات ،ومواصلة الحوار الوطني
البناء ،وتحديث التشريعات وتطوير عمل مؤسسات الدولة.
ولفت الخصاونة الى ان الملك استھل خطاب العرش بتوجيه يؤكد أھمية الدور البرلماني كركن من
أركان الدولة ،وكساحة إلتقاء وتشاور وطني وتنسيق وتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،فـ
"الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ومھمته في اخراج وتطوير التشريعات الضرورية لدفع عملية
اإلصالح وايجاد التوازن والتكامل بين السلطات الثالث يشكل القاعدة الراسخة لتطوير الحياة
الديمقراطية في األردن ،وھو ما دعا اليه جاللته بوضوح".
وقال المستشار المحامي زھير محمود كريشان ان خطاب جاللة الملك جاء ليدشن محطة جديدة من
محطات مسيرة اإلصالح الشامل ،وزاد انه "وبعد أن قطعت قافلة اإلصالحات الشاملة محطات
مھمة ،وتركت آثارا يتلمسھا المواطن ،حرص الملك وبكل جرأة ومسؤولية ،على رسم مالمح
المرحلة الثانية من مسيرة اإلصالحات الوطنية ،والتي صيغت على ھدي البرامج المتطورة
والمتدرجة".
ولفت كريشان الى ان خطاب الملك "حمل مضامين وضعت مجلس األمة بشقيه النواب واألعيان،
والحكومة امام مسؤوليات المرحلة وأولوياتھا" ،ألن خريطة الطريق التي رسم جاللته مالمحھما،
دعت إلى ثورة بيضاء ،قوامھا تثبيت اإلصالحات على األرض ،واستمرار البناء على المنجز
الوطني ،كل ذلك من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن" .من جانبه ،قال عضو جمعية
الثقافة االسالمية براء مسلم قاسم ان خطاب العرش السامي "جاء منسجما مع توقعات االردنيين
وتفاؤلھم بالمرحلة الجديدة التي يستعد بلدھم لعبورھا بعد انتھاء االستحقاق االنتخابي ،الذي سجل فيه
ابناء شعبنا نقطة ثمينة ومھمة لصالح مسيرة االصالح الشامل".
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة
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واضاف ان توجيھات جاللة الملك في خطاب العرش "وضعت مداميك صلبة ومتينة على طريق
تجسيد االردن انموذجا يحتذى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق االنسان وسيادة القانون
واستقالل القضاء وتكافؤ الفرص وتكريس مبادئ العدالة والمساواة".
واشار المحامي عبداللطيف العيساوي الى ان جاللة الملك "وضع قواعد نھج االصالح والتحول
الديمقراطي من خالل نھج جديد في األداء البرلماني ،من حيث تنظيم العمل الداخلي والسلوك
البرلماني والقواعد الملزمة لمأسسة العمل ،بخاصة في الكتل البرلمانية ،لتكون أداة فاعلة في دفع
عملية االصالح والرقابة والتحول الديمقراطي تحت مظلة الدستور الجامعة".
وقال العيساوي ان جاللة الملك اكد على دور األردن الثابت في الدفاع عن قضايا امتنا وعن حقوق
الفلسطينيين وتعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجھة األخطار المحيطة باألردن ،واإلرتقاء بدور البرلمان،
ليكون مؤسسة جامعة ومحفزة للحوار والتوافق الوطني الذي يعزز وحدتنا الوطنية وسالمة وأمن
بلدنا واستمرار تقدمه وازھاره.
وقال الشيخ علي محمد الخطيب الفناطسة ان خطاب جاللة الملك جاء ليؤكد لألردنيين واألردنيات أن
ساعة العمل قد دقت ،واننا على موعد مع التاريخ لصناعة مجد ھذا الوطن ،وتمكين شعبه كما اجياله
المقبلة من العيش بحرية وكرامة وعزة ،على نحو يليق بھم وبتاريخھم الحضاري االصيل.
واعتبر كريشان ان التعديالت الدستورية "رسخت مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع
واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية التي تعزز ديمقراطيتنا ،وعلى رأسھا انشاء
المحكمة الدستورية التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة ،اضافة الى قوانين
االحزاب واالنتخاب واالجتماعات العامة لزيادة المشاركة السياسية واالرتقاء بنوعيتھا وتجذير
الممارسة الحزبية وحرية التعبير".
كما لفت الى انشاء الھيئة المستقلة لالنتخاب كجھة مستقلة تضمن نزاھة وشفافية االنتخاب ،وھو ما
تمت ترجمته على ارض الواقع في االنتخابات النيابية االخيرة ،التي اصابت فيھا الھيئة نجاحا غير
مسبوق في االشراف على االنتخابات "وھو ما شھدت به ھيئات ووفود المراقبين المحليين والدوليين،
الذين شاھدوا ورصدوا مسار العملية من ساعة فتح الصناديق حتى اغالقھا وفرز االصوات واعالن
النتائج النھائية".
بدوره ،اعتبر مدير عام اتحاد المزارعين المھندس محمود العوران الخطاب الملكي "نابعا من النھج
الملكي اإلصالحي والمتدرج" ،والذي اطلق مشاورات نيابية ستذھب نحو تشكيل حكومات أغلبية
حزبية في ظل وجود "حكومات ظل" من المعارضة البرلمانية ،ما سيصل بنا في نھاية المطاف ،إلى
إرساء تقاليد ديمقراطية فاعلة.
ودعا العوران الى التمسك بخطاب جاللة الملك ،كخريطة طريق إصالحية منسجمة مع متطلباتنا
وملبية لطموحات وطننا وشعبنا الواحد.
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الغـــد ص٨ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

ذبحتونا" تطالب بإلغاء قرار "آل البيت" وقف منح المتفوقين في الدراسات العليا
طالبت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" امس وزير التعليم العالي
والبحث العلمي وزير التربية والتعليم وجيه عويس بالتدخل إللغاء قرار مجلس أمناء جامعة آل البيت
"وقف المنح للطلبة المتفوقين في الدراسات العليا".
واشارت "ذبحتونا" في بيان لھا امس الى "ان عددا من طلبة الماجستير في جامعة آل البيت ،فوجئوا
عند قيامھم بالتسجيل للفصل الدراسي الثاني بوجوب دفع الرسوم الجامعية ،علما ً بأنه تم قبولھم في
برنامج الماجستير على أساس منحة كاملة ،أي االعفاء الكامل من دفع الرسوم" ،مبينة انه بعد
االستفسار تبين أن األمر يتعلق بقرار لمجلس األمناء بوقف منح الطلبة "تحت ذريعة خفض نفقات
الجامعة".
وأكدت في مذكرة رفعتھا امس للوزير عويس "ان ھذا القرار يخالف قانون الجامعات األردنية الذي
تنص المادة /٢٦أ منه على :تخصص الجامعة  % ٣من موازنتھا ألغراض البحث العلمي والنشر
والمؤتمرات العلمية ،كما تخصص  % ٢ألغراض اإليفاد للحصول على درجة الماجستير
والدكتوراه إلعداد الكوادر األكاديمية وفق األنظمة المعمول بھا في الجامعة".
وبينت ان إشكالية العجز في ميزانيات الجامعات الرسمية ال يجوز حلھا عبر جيوب الطلبة
وخصوصا الطلبة المتفوقين.
واوضحت ان الدعم الحكومي لجامعة آل البيت ال يشكل سوى  % ٢٣من إجمالي إيراداتھا ،فيما
تشكل الرسوم الجامعية أكثر من  % ٦٢من اإليرادات ،مشيرة الى عدد الطلبة المستھدفين من القرار
ال يتجاوز عشرة طالب ال يكلفون الجامعة أكثر من  ٢٠ألف دينار سنويا ً.
وطالبت "ذبحتونا" مجلس التعليم العالي بالتدخل لوقف القرار "المجحف بحق ھؤالء الطلبة"،
والرقابة على الجامعات للتدقيق في مدى التزامھا بقانون الجامعات األردنية المتعلق بالميزانيات
المخصصة للبحث العلمي ،وزيادة الدعم الحكومي للجامعات ،وعدم استخدام جيوب الطلبة لسد
العجز في ميزانيات الجامعات.
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الغــد ص١١ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

"الھاشمية" تسعى لبناء شراكة استراتيجية في البحوث مع "كادبي"
قال رئيس الجامعة الھاشمية الدكتور كمال الدين بني ھاني إن الجامعة تسعى لبناء شراكة إستراتيجية
وتوأمة مع مركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير)كادبي( في مجاالت البحوث التطبيقية ونقل
وتوطين التكنولوجيا.
وعرض بني ھاني خالل زيارة إلى المركز والمجمع الصناعي التابع له في قضاء الضليل بمحافظة
الزرقاء يرافقه عميد كلية الھندسة في الجامعة الدكتور شاھر ربابعة ،عددا من األفكار عن شكل
التعاون المأمول الذي تسعى الجامعة لبنائه مع المركز مستشھدا بتجربة الجامعات األميركية في
التعاون مع المجمعات الصناعية المدنية والعسكرية في مجاالت البحث العلمي والتطوير.
من جھته أكد عميد كلية الھندسة في الجامعة الدكتور شاھر ربابعة دعم الجامعة الھاشمية الواسع
لنشاطات البحث العلمي ذات الطابع التطبيقي التكنولوجي ،فضال عن دعھما للنشاط الكبير للكادر
األكاديمي في المجال البحثي ،ودعم مشاريع التخرج الھندسية ذات الطابع التطبيقي القابل للتسويق،
وتشجيع اإلبداع وريادة األعمال لدى الطلبة.
وقدم نائب العميد المھندس مفرح الطراونة إيجازا عن إنجازات المركز في مجال تطوير اآلليات
العسكرية وإعادة تأھيلھا ،الفتا إلى أنه تم تسجيل ) (٤براءات اختراع عالميا ً.
وأشار إلى دعم المركز لمشاريع التخرج الخاصة بطلبة كليات الھندسة وتكنولوجيا المعلومات من
الجامعات األردنية ،مشيدا بخريجي وطلبة الجامعة الھاشمية الذين حصلوا على ) (% ٧من مجموع
الدعم الذي قدمه المركز لطلبة الجامعات في العام  ٢٠١٢بالتعاون مع صندوق الملك عبدﷲ الثاني
للتنمية.
وتم تقديم عرض ألھم المنتجات والمعدات التي يقوم المركز والشركات المرتبطة به بتصنيعھا حسب
المعايير العالمية خدمة للقوات المسلحة األردنية ولألسواق المحلية والدولية.
وأكد الجانبان العمل على إيجاد وتفعيل السبل الكفيلة لبناء الشراكة االستراتيجية ضمن مفھوم علمي
جديد مبني على تكاملية مؤسسية بين الجانبين .كما بحثا مجاالت وفرص التعاون المشتركة الممكنة
بين الجامعة والمركز ،وناقشا عدة مقترحات لمشاريع بحث علمي يسعى المركز للتعاون في إنجازھا
مع عدد من الباحثين في كلية الھندسة ،وتدريب طلبة الكلية في الشركات والمؤسسات التابعة للمركز.
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مقاالت
الدستور ص١٨ :

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

مؤشرات الخطر في التعليم
باتر محمد علي وردم
في خضم الحوارات والمناكفات المستمرة في القضايا السياسية خالل األشھر الماضية ،تراجعت
األولويات التنموية مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة والتنمية المحلية في كثير من منابر
العمل الوطني ،ولكن الحقيقة الرئيسة أنه ال يمكن تحقيق تقدم في اي نوع من اإلصالح السياسي
واالقتصادي بدون التصدي الفعال لتحديات التنمية في األردن.
قام موقع “حبر” اإللكتروني مشكورا بتقديم منظومة من المؤشرات والمعلومات المثيرة لالھتمام
حول تراجع قطاع التعليم في األردن ،بالرغم من كل “االھتمام” النظري الذي يحظى به ھذا القطاع
والمبادرات المختلفة والتي يبدو أنھا إما غير قادرة على التصدي لحجم المشاكل الموجودة أو أنھا ال
تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
على سبيل المثال تشير دراسة الموقع إلى تراجع ترتيب األردن بحسب نتائج الدراسة الدولية لقياس
أداء الطلبة في الرياضيات والعلوم  TIMSSلعام  ،٢٠١١إذ تراجع في الرياضيات مرتبتين عالميا ً
وأربع مرتبات عربيًا )من المرتبة الثانية الى السادسة( مقارنة بنتائج  .٢٠٠٧أما بالنسبة للعلوم،
تراجع مستوى األردن ثماني مرتبات عالميا ً ومرتبتين عربيا ً )من المرتبة األولى الى الثالثة( ،أيضا ً
مقارنة بعام  .٢٠٠٧ھذا المؤشر بالذات كان مصدر فخر لألردن حيث قامت الحكومة وال زالت
باستخدام نتائج  ٢٠٠٧كدليل على تقدم نوعية التعليم ،ولكن الحاجة اآلن ماسة إلعادة النظر في
التوجه الذي يبدو متراجعا.
ھذا المؤشر قد يبدو مرتبطا ايضا بمؤشر مھم آخر وھو نسبة االنفاق على التعليم والتي كانت من
أعلى النسب ليس في العالم العربي فقط بل كافة الدول النامية .وفي واقع األمر تدني االنفاق على
التعليم العام )المدرسي( من  %١١الى ٨ر %٩بين عامي  ٢٠٠٠و ٢٠١١بالرغم من زيادة الموازنة
العامة من ٣ر ٢مليار في  ٢٠٠٠الى  ٨مليارات في  ٢٠١١وھذه الحسابات مبنية على جمع موازنة
وزارة التربية والتعليم مع موازنة مدارس الثقافة العسكرية من بنود موازنة وزارة الدفاع ،إضافة إلى
بنود مشاريع وزارة التخطيط المتعلقة باالنفاق على التعليم األساسي والتدريب المھني ،وموازنة
ضريبة المعارف .وفي المقابل فإن نسبة االنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي ھي %٥
وتعتبر قريبة من الھدف االنمائي لأللفية المعتمد دوليا وھو  %٦حيث نسبة االنفاق في األردن أعلى
من ايطاليا وكوريا وسنغافورة وھذا أمر جيد لكنھا أقل من إسرائيل وفنلندا وبريطانيا.
في سياق آخر ،يشير مقال منشور على الموقع إلى خلل كبير في عملية اختيار الطلبة لالبتعاث في
الجامعة األردنية حيث يتم المطالبة برھن الطالب لعقار تبلغ قيمته حوالي  ١٠٠ألف دينار من أجل
الحصول على بعثة دراسية من الجامعة ،وھذا ما يجعل من البعثات الدراسية مقتصرة على الطلبة
األثرياء الذين يمتلكون اصوال عقارية على حساب الطلبة الذين قد يكونون أكثر كفاءة وجدية ولكنھم
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ال يمتلكون ھذه األصول وھذا بالتأكيد مؤشر على غياب العدالة في التعليم العالي .في جامعات أخرى
تتدخل الواسطات والمحسوبيات بشكل كبير في خيارات االبتعاث وتكون النتائج ھي نوعيات غير
متميزة من أعضاء ھيئة التدريس والمعتمدين على منظومة المحسوبيات اكثر من الكفاءات.
لقد حققت الدولة األردنية خالل تاريخھا العديد من اإلنجازات التي اصبحت سمة مرادفة لھا مثل
نوعية التعليم والخدمات الصحية واألمن االجتماعي ،كما أخفقت الدولة في قضايا أخرى مثل ترسيخ
مفھوم المواطنة أو رفض ثقافة الفساد ولكننا اآلن نواجه مشكلة حقيقية في فقداننا لبعض أھم المكاسب
التاريخية للدولة ومنھا نوعية التعليم.
مؤشرات خطيرة وسياسات وقرارات بحاجة إلى إعادة نظر.
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موقع طقس األردن

٢٠١٣/٢/١٢

الثالثاء

الوضع العام:
* الثالثاء :انخفاض على درجات الحرارة...و أجواء باردة نسبيا ً إلى بارد مع فرصة لھطول بعض الزخات ال ُمتفرقة
من األمطار
* األربعاء :ارتفاع درجات الحرارة ُمجدداً
الطقس بالتفصيل :
الثالثاء  ١٢شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ،و تُصبح حول ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام.
و يتحول الطقس ليُصبح بارداً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق.
و تظھر كميات من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة في شمال ووسط المملكة.
الرياح تكون شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً و قد تكون ُمثيرة للغبار في البادية الشرقية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق.
كماو يكون الطقس شديد البرودة في أجزاء واسعة من البادية و السھول الشرقية و ِجبال الشراه ،و ال يُستبعد تشكل
الصقيع في ساعات ما بعد ُمنتصف الليل في ھذه المناطق.
الرياح تكون خفيفة ُمتغيرة اإلتجاه ،تتحول تدريجيا ً إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
األربعاء  ١٣شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،و تعود لتُصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٦-٤درجات
مئوية.
و يكون الطقس بارداً نسبيا ً و ُمغبراً على فترات في ُمختلف المناطق ،بينما يكون أكثر إعتداالً في مناطق األغوار و
البحر الميت و العقبة.
و تظھر كميات من السُحب ال ُمتوسطة و العالية في أجزاء واسعة من البالد.
الرياح تكون جنوبية شرقية نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
ليالً:
يكون الطقس بارداً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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كما و يبقى الطقس شديد البرودة في بعض مناطق البادية و السھول الشرقية و ِجبال الشراه ،و ال يُستبعد تشكل
الصقيع في ساعات ما بعد ُمنتصف الليل في ھذه المناطق.
و يستمر ظھور كميات من السُحب ال ُمتوسطة و العالية في مناطق واسعة من المملكة.
الرياح تبقى جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات و تزيد من اإلحساس بالبرودة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٢/١٢

• علمت » عين الرأي » ان ھناك مساعي داخل جماعة اإلخوان المسلمين لتسليم
القيادي سالم الفالحات إدارة مركز األمة للدراسات الذي أسسته الجماعة عام
١٩٩٩وذلك في مسع إلخراج الدكتور أرحيل غرايبة الذي يدير المركز حاليا بحجة
عقد لقاءات لمجموعة مبادرة »زمزم« .
• النائب عبد الجليل الزيود العبادي تبرع براتبه الشھري ) ( ٣٢٥٠ديناراً إلى الفقراء
في المملكة  ..العبادي الذي تبرع براتبه النيابي لمدة أربع سنوات سيضع آلية
لتوزيع ھذا المبلغ على الفقراء.
• شكا نواب من كثرة االتصاالت الھاتفية التي تردھم من قبل شخصيات سياسية
تطالب بترشيحھا لتولي وزارات في الحكومة المقبلة .
• ثاني جلسة لمجلس النواب تعقد يوم غد النتخاب أعضاء اللجان الدائمة التي تبلغ ١٤
لجنة.
• كتلة وطن تبحث ظھر اليوم في اجتماع ملفات واستحقاقات الفترة المقبلة إلى جانب
صياغة موقف موحد من جملة من القضايا التي سينظر بھا مجلس النواب.
• مشادة كالمية بين عضوين من كتلة التجمع الديمقراطي نشبت جراء صراخ أحدھما
على اآلخر وأفضت إلى خروج أحدھما غاضبا من االجتماع.
• رئيس وفد البرلمان األوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيالر يعقد غدا مؤتمرا صحافيا
في مقر بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن للحديث عن أزمة الالجئين السوريين
وتحديد المساعدات التي سيقدمھا االتحاد األوروبي لالجئين .
• تنظم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية برنامج )عودة مبدع( ،الذي تستضيف
به أصحاب البصمات المميزة ،من أبنائھا ،ليحاوروا الطلبة ،ويستعيدوا ذكرياتھم،
وفصول جدھم وإجتھادھم .وستكون العودة مع د .فياض القضاة في الثانية عشرة
والنصف من غد األربعاء في قاعة سمير شما في كلية الحقوق /.مرصد.ص٣٢:
• تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة األردنية ضمن برنامجھا
الشھري )فضاءات ثقافية( ،فضاء شعريا في ساحة برج الساعة للشعراء :إيھاب
الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال برقان ،أمين الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان
تھتموني ،نضال القاسم .في الثانية عشرة والنصف من ظھر يوم الخميس ١٤
الجاري /.مرصد.ص٣٢ :

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٢/١٢ -

• سمو االمير الحسن بن طالل يرعى في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم في
قاعة عمان الكبرى افتتاح اعمال المؤتمر االقليمي بعنوان »تعزيز المواطنة
ومكافحة الفساد في المنطقة العربية« والذي يستمر على مدار يومين.
• وزير العمل الدكتور نضال القطامين قال أن رجل أعمال أردني يملك استثمارات
كبيرة في المملكة العربية السعودية تعھد بتشغيل الف أردني خالل أقل من عام.
• علمت »صنارة الدستور« ان نقابة المعلمين سوف تطلب من مركز الدراسات
االستراتيجية في الجامعة االردنية اجراء استطالع حول اثر مشاريع تطوير امتحان
الثانوية العامة على الجامعات والتخصصات لغايات اجراء دراسة بھذا الشأن.
• عشرات من المتعطلين عن العمل حاولوا أمس اقتحام مبنى أمانة عمان الكبرى
احتجاجا على تعطيل اجراءات تعيينھم في االمانة ،بعد أن تلقوا وعودا سابقة بذلك،
وحال تدخل قوات الدرك دون وصول المتعطلين عن العمل الى داخل المبنى.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زواريب الغـد ٢٠١٣/٢/١٢ -

•

•

•

•

أكد أمين سر حزب التيار الوطني الدكتور تيسير الصمادي أن "ال اتصاالت
رسمية" بين الحزب وقيادة جماعة اإلخوان المسلمين أو حزب جبھة العمل
اإلسالمي ،بشأن أي تحالف أو تنسيق فيما يتعلق بالموقف ما بعد االنتخابات
األخيرة .مصادر أخرى أكدت أيضا أن التيار الوطني اكتفى حتى اآلن برفع استقالة
رئيسه المھندس عبد الھادي المجالي وقائمته من مجلس النواب للھيئة المستقلة
لالنتخاب ،ولم يتخذ أي إجراءات أخرى .يشار إلى أن الدستور ينص على أن
استقالة النائب تقدم رسميا إلى مجلس النواب ذاته ،والذي يمتلك الحق بالموافقة أو
الرفض لھا.
أكد وزير الصحة عبد اللطيف وريكات لـ "زواريب" إغالق مصنع كبير للصناعات
الغذائية في منطقة القسطل بالشمع األحمر ،والتحفظ على  ٥٢طنا من العصائر،
الجاھزة لالستھالك ،لعدم صالحيتھا لالستھالك البشري ،وعدم استيفاء المصنع
الشروط الصحية .وتقرر تحويل أصحاب العالقة إلى القضاء.
قرر المجلس القضائي األردني أمس إجراء تشكيالت واسعة في السلك القضائي.
التشكيالت شملت ترفيع  ٨قضاة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا ،فضالً عن ترفيع ٦
قضاة الى أدنى مربوط الدرجة الخاصة ،وترفيع  ١٢٩لدرجات األولى والثانية
والثالثة والرابعة ،اعتبارا من العاشر من آذار )مارس( المقبل.
حزب الرفاه األردني بادر لتشكيل لجنة تحضيرية لما أسماه "برلمان الظل
األردني" ،حيث تعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا في فندق القدس الدولي ظھر اليوم،
"إلشھار البرلمان والحديث عن اھدافه وبرامجه" ،بحسب تصريح صدر أمس عن
حزب الرفاه ،الذي كانت قائمته العامة لالنتخابات األخيرة قد خسرت تلك
االنتخابات ،وتالھا توجيه اتھامات من قيادة الحزب إلدارة االنتخابات والحكومة
بالتدخل باالنتخابات وعدم إجرائھا بنزاھة.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

-

الملك يكلف الطراونة التشاور مع النواب حول رئيس الوزراء المقبل
الملك :حريصون على زيادة التعاون مع »التجارة العالمية«
سياسيون :الملك تحدث عما يدور في خلد األردنيين جميعا ً
النسور يشيد بالعالقات األردنية الخليجية
تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات لـ »طلبة الشتوية« األحد
الصحف العربية اللندنية تبرز خطاب العرش أمام مجلس األمة
الملكة رانيا  :أكثر النماذج نجاحا ً ھي النابعة من المجتمع
دور الرعاية ليست بديالً لألطفال عن األسرة
)المركزي( :ارتفاع أسعار المواد الغذائية  %٤٫٦بنھاية  ٢٠١٢مدفوعا ً بتعويم
المحروقات
الھميسات :الالمركزية في التعيين تتطلب توسيع صالحيات لجان شؤون الموظفين
استقالة  ٣من قيادات جبھة العمل اإلسالمي
طقس بارد اليوم وارتفاع الحرارة غداً
ختام األسبوع » «١٦من دوري »المناصير« للمحترفين لكرة القدم

كوريا الشمالية اجرت تجربة نووية رغم "تحذير حازم" من الصين
الملك يكلف الطراونة ببدء المشاورات مع مجلس النواب الختيار رئيس الوزراء
السرور  :ملتزمون بالرؤية الملكية لخريطة االصـالح ومرحلة التحول التاريخية
مصادر  :نتائج »شتويـة التوجيھـي« الخميس
الخطيب  :االنتخابات النيابية األخيرة اقتربت كثيرا من المعايير الدولية
النسور  :تسليط األضواء على السلبيات إضـعاف لدور مـجلس النواب
وزير الصناعة والتجارة يفتتح أعمال الملتقى االقليمي العربي التشاوري لمنظمة التجارة
العالمية
اشتباكات مع االحتالل في الضفة وعمليات دھم في احياء سلوان
البابا يعلن استقالته  :لم أعد قادرا على القيام بواجباتي
مقاتلو المعارضة يسيطرون على سد الفرات األكبر في سوريا
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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-

كوريا الشمالية اجرت تجربة نووية رغم "تحذير حازم" من الصين
الملك يكلف الطراونة ببدء المشاورات مع مجلس النواب الختيار رئيس الوزراء
السرور  :ملتزمون بالرؤية الملكية لخريطة االصـالح ومرحلة التحول التاريخية
مصادر  :نتائج »شتويـة التوجيھـي« الخميس
الخطيب  :االنتخابات النيابية األخيرة اقتربت كثيرا من المعايير الدولية
النسور  :تسليط األضواء على السلبيات إضـعاف لدور مـجلس النواب
وزير الصناعة والتجارة يفتتح أعمال الملتقى االقليمي العربي التشاوري لمنظمة التجارة
العالمية
اشتباكات مع االحتالل في الضفة وعمليات دھم في احياء سلوان
البابا يعلن استقالته  :لم أعد قادرا على القيام بواجباتي
مقاتلو المعارضة يسيطرون على سد الفرات األكبر في سوريا

-

القصر يبدأ رحلة البحث عن رئيس
إدارة متخصصة لـ "مخيمات الالجئين"
 ٦٫٧%معـدل التضخـم الشھـر الماضـي
 ٤١%من األردنيين ال يرغبون في شراء األجھزة الموفرة للطاقة
مصـر تنـفي نقـل منـاورات "الـنـجــم السـاطــع" إلـى األردن
قداسة البابا  ..يستقيل

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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