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حسان  :تحسن تدريجي لالقتصاد االردني العام الحالي ويستعاض عنه
قال وزير التخطيط والتعاون
الدولي الدكتور جعفر حسان
ان العام الماضي كان االسوأ
منذ مطلع التسعينيات بسبب
ارتفاع كلف الطاقة وكلف
انتاج الكھرباء الباھظة.
في
حسان
واضاف
محاضرة القاھا في الجامعة
االردنية اليوم االثنين،
بدعوة من كلية الدراسات
الدولية والعلوم السياسية ،ان
ارتفاع اسعار النفط وانقطاع
الغاز المصري واالوضاع االقليمية وتباطؤ نسب النمو منذ عام  ٢٠٠٩عوامل ادت الى بروز تحديات
اقتصادية ومالية ساھمت في تراجع النمو وانخفاض االيرادات.
واشار حسان الى بدء التحسن التدريجي الوضاع االقتصاد االردني وما سيلمسه المواطن العام الحالي
لزيادة االنفاق الرأسمالي من خالل المنح واثرھا على القطاعات التنموية اضافة الى التخفيض التدريجي
للعجز من ٦ر ٧بالمائة الى ٥ر ٥بالمائة مما يحفز االقتصاد االردني ويشجع االستثمار ،وبدء العمل في
مشاريع تنموية في المحافظات وتنفيذ مشاريع تساھم في تجاوز تحديات الطاقة على المدى المتوسط
باإلضافة الى قطاع النقل وسكك الحديد الوطنية.
ولفت الوزير الى اھتمام الحكومة بدعم االستثمار خصوصا في قطاعات الصناعة والخدمات وعدم تركيز
االستثمار على القطاع العقاري ،مؤكدا ان لالستثمار ضرورة خاصة في مجال االقتصاد المعرفي.
وشدد على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي تكاليف استضافة االردن لالجئين السوريين خصوصا
الذين يقيمون في المدن والقرى ،باإلضافة الى اولئك في المخيمات ،حيث ان حجم الدعم المقدم لغاية االن
ال يتناسب مع الحجم الحقيقي لمشكلة الالجئين ،الفتا في ھذا الصدد الى وجود حوالي اكثر من ربع مليون
الجئ في المدن االردنية و ٦٠الفا في المخيمات ،متوقعا ان يصل عدد الالجئين الى نصف مليون اذا ما
استمر الوضع حتى فصل الصيف.
واكد على العدالة في توزيع عوائد التنمية وبدء تنفيذ مختلف البرامج المصممة لھذه الغاية حيث تم البدء
في تنفيذ البرامج سواء الخدماتية منھا في اطار البرامج التنموي للمحافظات او اإلنتاجية في اطار
صندوق تنمية المحافظات وغيرھا من برامج موجھة لتشجيع مختلف المشاريع االنتاجية في مختلف

المحافظات باإلضافة الى بدء العمل بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير التمويل المناسب او
ضمانات القروض او بناء القدرات والمشاركة في المشاريع االنتاجية.
وأجاب حسان خالل المحاضرة التي أدارھا عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية الدكتور زيد
عيادات ،على أسئلة ومداخالت الحضور التي تناولت التحديات التي تواجه األردن االقتصادية والمالية
وكيفية التغلب عليھا.
وحدد الوزير في اجاباته انه ال يوجد حل فوري لقضايا الطاقة وال يمكن التنبؤ باالوضاع االقليمية
خصوصا الملف السوري  ،لكنه اعرب عن ثقته وتفاؤله بقدرة االقتصاد االردني على مواجھة التحديات
من خالل عملية االصالح القائمة سواء من ناحية االصالح السياسي وما يحققه من استقرار وتعزيز
للمسيرة الديمقراطية التي يقودھا جاللة الملك عبد ﷲ الثاني او برنامج االصالح المالي واالقتصادي الذي
يعيد االردن الى مسار النمو المطلوب.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

موقع أخبار الجامعة

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

الدوام ما بين الفصلين للساعة الثالثة عصراً
أعلن رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة في تعميم صدر اليوم بان ساعات الدوام الرسمي
للموظفين اإلداريين في كليات الجامعة ووحداتھا اإلدارية ستكون من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة
الثالثة عصراً في الفترة من يوم األربعاء ٢٠١٣/١/١٦م وحتى مساء يوم الخميس .٢٠١٣/١/٣١
واستثني من التعميم الوحدات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملھا غير ذلك.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

الرأي ص+٩ :العرب اليوم ص٦ :

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

ابتكار تقنية جراحية جديدة في مجال عمليات جراحة الفك التقويمية
في خطوة متفرّ دة علميا ً وطبيا ً في مجال جراحة الفك التقويمية باستخدام التوجيه الجراحي عن طريق
الحاسوب ،تم ّكن الدكتور حازم األحمد استشاري جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الجامعة
األردنية األستاذ المشارك في كلية طب األسنان في الجامعة األردنية وبالتعاون مع عدد من خريجي
كلية طب األسنان في الجامعة من ابتكار تقنية جراحية جديدة في مجاالت جراحة الفك التقويمية.
وتستخدم التقنية الجديدة التوجيه الجراحي عن طريق الكمبيوتر ،لحماية الوظائف الحسية للعصب الف ّكي
للمريض واإلسھام في خفض نسب حدوث االختالالت الحسّية وشدتھا بعد التداخالت الجراحية الفكيّة.
وذكر الدكتور األحمد في تصريح صحفي بأن ھذه التقنية تعتمد في البداية على تحديد مسار العصب في
الفك السفلي من خالل الصورة الطبقية ومن ثم يتم استخدام جھاز تم تصميمه لتوجيه مسار أدوات القطع
الجراحية تجنبا ً إلصابة العصب ،يلي ذلك نقل التصميم إلى فك المريض بعد الطباعة ثالثية األبعاد.
وأكد الدكتور األحمد على نجاعة ھذه التقنية والتي أجريت لمجموعة من المرضى مراجعي المستشفى إذ
تبين فاعليتھا في خفض نسب وشدة االختالل الحسي في الفك ،والشفّة واألسنان السفلية ،مما يقلل من
المعاناة لدى المرضى ويؤدي إلى تحسين نوعية الحياة لديھم بعد ھذا التداخل الجراحي غير التقليدي.
واشار إلى انه تم قبول واعتماد ھذا المشروع الطبي المتميز والمبني على دراسة علمية مح ّكمة في تقنية
جراحات الفك التقويمية للنشر في إحدى أھم المجالت العالمية المتخصصة في الجراحات الموجھة عن
طريق الكمبيوتر) .المجلة الطبية العالمية للروبوتات الطبيّة والجراحة الموجھة عن طريق الكمبيوتر(.
تجدر اإلشارة الى أن دائرة طب األسنان في مستشفى الجامعة األردنية أنشئت في العام  ١٩٨٩لتكون
مركزاً للتميّز يجمع عدد كبير من االختصاصيين في كافة فروع علوم طب األسنان.

شؤون جامعية

الدستور ص+٢٥ :الغد ص+٥ :العرب اليوم ص٢٠ :

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

اورانج تقدم  ١٠منح جامعية لطلبة الجامعات الحكومية
قدم فرانسوا توما الرئيس
التنفيذي لـ  ، Orangeمزود
خدمات االتصاالت المتكامل
الوحيد بالمملكة  ١٠منح
دراسية للمستحقين من طلبة
الجامعات الحكومية ولمدة
سنة دراسية كاملة خالل
للطالب
استضافته
المستفيدين من المنح في
مكتبه ،.وذلك ضمن االتفاقية
التي وقعتھا الشركة مع
الصندوق األردني الھاشمي
للتنمية البشرية لدعم حملة
البر واإلحسان التي ينفذھا الصندوق .
وتأكيداً من  Orangeاألردن على اھتمامھا بقطاع التعليم وأھمية توفيره لكافة المواطنين ،تم تخصيص
 ١٠منح دراسية لكال الجنسين في الجامعات الحكومية للطالب غير القادرين على تحمل نفقات الدراسة
الجامعية ضمن معايير يحددھا الصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاالردن السيد فرانسوا توماس على حرص الشركة واھتمامھا بتقديم
الدعم والرعاية للجانب التعليمي ألھميته في تحقيق التنمية المستدامة للبلد مشيرا الى أن استراتيجية
الشركة االجتماعية تأتي ترجمة عملية للرؤية الملكية السامية القاضية بضرورة تعزيز الشراكة بين
القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بھدف االرتقاء بالمواطن األردني.
ودعا الطالب ،خالل حديثه معھم ،الى تعزيز قدراتھم وبذل مزيد من الجھود والمثابرة لكي يتميزوا في
تحصيلھم ومشوارھم األكاديمي والحقا في حياتھم العملية كي يساھموا في دفع عجلة التنمية الى األمام.
وعبرت نائبة المديرة التنفيذية للصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية ريم الزبن ،عن شكرھا
وتقديرھا للدعم الذي تقدمه شركة  Orangeلحملة البر واإلحسان بھدف تحسين الظروف المعيشية
للمستفيدين من برامج وأنشطة حملة البر واإلحسان.
وأشارت الى أن الحملة قامت بإجراء الدراسات االجتماعية للمستفيدين ،الفتة الى أن التعاون في مجال

المسؤولية االجتماعية بين  Orangeاألردن والحملة ،والتي تمتد على مدى عشر سنوات ،يعد
نموذجايحتذى.
وأعربت أماني محمد سالم ،أحد المستفيدين من برنامج المنح الدراسية من جامعة آل البيت ،عن سعادتھا
لحصولھا على المنحة كونھا تأتي في الوقت المناسب وتساھم في تخفيف االعباء المالية عن أسرتھا وأسر
زمالئھا المستفيدين من المنح ،شاكرة  Orangeوالصندوق على تقديم ھذه المنحة .
ولفت محمود عايد محمود ،أحد المستفيدين من البرنامج والذي يدرس تكنولوجيا معلومات في جامعة
الحسين بن طالل الى أن تكاليف الدراسة أصبحت باھظة جدا على والده الذي يعيل أسرة من  ٩أفراد
منوھا الى أن ھذه المنحة من  Orangeمثلت حالً مثاليا لظروف أسرته المادية الصعبة وبالتالي أعانته
على اكمال تعليمه متوجھا بالشكر والتقدير للشركة والصندوق على تقديمھما لھذه المنح.
وتشتمل االتفاقية بين  Orangeاألردن والصندوق االردني الھاشمي على ثالثة محاور رئيسية  :العيادة
المتنقلة ،كسوة الشتاء والتي تتضمن بطانيات وأجھزة تدفئة باالضافة الى المساعدات الدراسية والمنح.
ويشار الى أن الشراكة بين الجانبين تعود الى عام  ٢٠٠٢عندما بدأ التعاون بينھما لمد يد العون
والمساعدة للمحتاجين والفقراء في مجال الرعاية الصحية والتعليم إلى جانب المساعدات العينية وتقديم
وجبات اإلفطار الرمضانية لألطفال األيتام في مختلف مناطق المملكة.

الدستور ص١٢ :

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

منح دراسية من حكومة بروناي دار السالم للحصول على الماجستير والدكتوراه
اعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي دار السالم /جامعة بروناي
درجتي الماجستير والدكتوراه.
للعام الدراسي  ،٢٠١٤/٢٠١٣للحصول على
ْ
وطلبت الوزارة من كادرھا ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لھذه المنح ولديه الرغبة في االستفادة منھا
مراجعة إدارته /مديريته لتقديم طلب الترشيح في موعد أقصاه .٢٠١٣/١/٢٧
وبينت ان اھم الشروط المطلوبة أن تنطبق على المرشح شروط المادة ) (١٢٥من نظام الخدمة المدنية
رقم  ٣٠لسنة  ٢٠٠٧وتعديالته وأال يكون معيّنا ً بموجب عقد على حساب المشاريع أو أية وظائف مؤقتة
أخرى وكذلك أال يكون ملتحقا ً بالدراسة في إحدى الجامعات األردنية ضمن برنامج تأھيل المعلمين
الجامعيين ،وال يزيد عمر المرشح عن  ٣٥عاماً ،مبينة ان كافة التخصصات والمعلومات وشروط الدولة
المانحة ونماذج الترشيح متوفرة على الموقع اإللكتروني لجامعة بروناي دار السالم:
 http://www.mofat.gov.bnواشارت الى ان الوثاثق المطلوبة صور عن كشف عالمات الثانوية
العامة و شھادة البكالوريوس باللغة اإلنجليزية وشھادة الماجستير باللغة اإلنجليزية للراغبين باالستفادة
من منح الدكتوراة وصور عن دورات تدريبية في اللغة اإلنجليزية أو الحاسوب )إن وجدت(. .

الثالثاء

طلبة نيوز

٢٠١٣/١/١٥

الملك من منزل المعاني  :لن اسمح الي جھة أمنية او حكومية بالتالعب باالنتخابات...كيفية النھوض
بالتعليم العالي
اكد جاللة الملك عبدﷲ الثاني بن الحسين ظھر اليوم خالل لقائة عدد من الشخصيات في منزل الوزير
االسبق واالكاديمي الالمع الدكتور وليد المعاني بأنه لن يسمح الي جھة كانت حكومية او امنية بالتدخل او
التالعب باالنتخابات النيابية تحت اي ظرف وقال جاللته أن المرحلة القادمة ھي مرحلة المشاركة
الواسعة من قبل كافة فئات الشعب االردني وخاصة الشباب وقال جاللته بأن لالكاديمين دور كبير في
تقديم الدور االستشاري للنواب واخذ دورھم الحقيقي لما بعد  ٢٠١٣/١/٢٣وقد تطرق ايضا جاللته الى
ضرورة اصالح التعليم والتعليم العالي وكيفية النھوض به.
ھذا وقد اقيمت مأدبة غذاء على شرف جاللته وقد ُعرف من الحضور :
د.وليد المعاني
د.ممدوح العبادي
د.كامل العجلوني
د.عبدﷲ عويدات
د.رويدا المعايطة
د.محمد ابو قديس
د.ھاني الضمور
الشيخ فواز المعاني
وعدد من وجھاء وشيوخ محافظة معان

طلبة نيوز

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

تعيينات بال حساب في جامعات حكومية
علم المحرر المتجول ان احدى الجامعات الحكومية تقوم بتعيينات بال حساب وبدون اي اعالن وكل ذلك
على حساب المشاريع....اين مكافحة الفساد والرقابة ھل غابت عن الصورة.

مقاالت
الرأي ص١٧ :

الثالثاء

٢٠١٣/١/١٥

ظاھرة الغــــش
د .فايز الربيع
عندما قالت األم البنتھا اخلطي الماء بالحليب ورفضت البنت ذلك  ،انطالقا ً من أن ﷲ يراھا  ،لم تكن تلك
البنت قد درست في جامعة  ،أو ألفت كتبا ً في الصدق واإلخالص واالنتماء  ،ولكنھا تربت في مدرسة
الخلق والخوف من ﷲ  ،ومن ھنا كان حديث الرسول صلى ﷲ عليه وسلم  -من غش فليس منا  -مطلق
الغش ولكل الناس وبغض النظر عن الدين والجنس والجغرافيا ،فالغش ھو الغش مھما كان لونه ومكانه
ھذه الظاھرة التي من أين تناولناھا نجد أنھا أصبحت تشكل قلقا ً ومشكلة  -في المدارس  -الغش له فنونه -
في االمتحانات وفي الثانوية العامة أصبح مشكلة  -توحي بأن كل المفاھيم والقيم التي نعلمھا في المدرسة
ليس لھا مردود عند تطبيق الحاالت باآلالف  -وما خفي أعظم  -وإذا انتقلت إلى الجامعات  ،فإن الفنون
تتطور ھي األخرى  -وكأن األصل عند الطالب إذا أتيحت الفرصة ھو الغش واالستثناء ھو االلتزام
وھذا ما يالحظه أساتذة الجامعات والمدارس  -وعندما ينتقل األمر إلى الحياة العامة  -ما يتم التّعود عليه
في المدرسة والجامعة  ،سينقل إلى الحياة الغش في الزراعة  -عندما تشتري أي صندوق خضار أو فواكه
 ،عندما تشتري بضاعة مصنّعة  ،مالبس  ،أو غير ذلك
الغش في الشعارات التي نطرحھا بدون فلترة  ،بدون حساب  ،من يحاسب من ؟ الكل يريد اإلصالح
والتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين  ،سمعناھا سابقا ً وسنبقى نسمعھا  ،وقد كانت المجالس السابقة )دراي
كلين( لمعظم قضايا الفساد التي مرت عليھا  -إعادة استنساخ وإعادة إنتاج  -والخاسر ھو الوطن
والمواطن
إذن ظاھرة الغش لھا جذورھا في أعماق المدرسة والجامعة  ،ومن ھنا كان لزاما ً علينا أن نوليھا العناية
القصوى  ،وليس أقل من عقد مؤتمر تربوي يدرس أبعـاد الظاھرة أسبابھا وطرق عالجھا  ،وما يمكن
إضافته من مساقات تغطي ھذه الجوانب لقد كتبنا كثيراً عن التربية الوطنية  ،واالنتماء.
ولعلّ الغـش وأسـبابه وجذوره تصطدم تماما ً مع التربية الوطنية  ،إذ أن الغشاش  -أو الغاش  -في
مجتمعه  ،في مدرسته  ،في جامعته في مصنعه أو مزرعته  ،في أي مكان  -ھو مشكلة تعيق التقدم
وتضع عراقيل أمام أي نھضة على أي محور من المحاور  ،وھكذا يمكن أن نضع في ملف أي طالب في
أي موقع عالمة أنه كان غشاشا ً كي نأخذھا بعين االعتبار في المستقبل ألنه ربما يكون قائداً أو مفكراً أو
سياسيا ً أو مرشحا ً ينظر علينا بالصدق واألمانة ومحاربة الغش .
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الوضع العام للطقس
الثالثاء :أجواء ُمشمسة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تقترب من ُمعدالتھا مع بقاء األجواء
باردة نھاراً وشديدة البرودة ليالً
*األربعاء :ھبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تزيد الشعور بالبرودة ،وتكاثر كميات من الغيوم
على ارتفاعات ُمختلفة مع ساعات العصر والمساء ..ارتفاع على درجات الحرارة ليالً بالمقارنة مع
الليالي السابقة
* الخميس :أجواء غائمة جزئيا ً بشكل عام حتى الظھيرة مع درجات حرارة أعلى بقليل من ُمعدالتھا
السنوية وتتحول ُمجدداً الى صافية وباردة ليالً
الثالثاء  ١٥كانون الثاني ٢٠١٣

نھاراً:
تصبح درجات الحرارة حول ُمعدالتھا السنوية لمثل ھذا الوقت من العام.
ويكون الطقس صباحا ً شديد البرودة في العديد من المناطق ،ويتحول تدريجيا ً ليصبح ُمشمسا ً مع بقائه
بارداً وخاصة في المرتفعات الجبلية العالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة الى نشطة السرعة ،تعمل على زيادة الشعور بالبرودة بشكل اضافي
وملموس.
ليالً:
يكون الطقس صافيا ً وبارداً في ُمختلف المناطق ،ويستمر شديد البرودة في المرتفعات الجبلية الجنوبية
باالضافة للبادية والسھول الشرقية.
ً
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا .وتزيد الشعور بالبرودة بشكل اضافي
وملموس.
ي ّ
ُحذر من:
خطر تشكل الصقيع خالل ساعات الليل ال ُمتأخرة والصباح الباكر في العديد من المناطق وخاصة في
البادية والسھول الشرقية.
األربعاء  ١٦كانون الثاني ٢٠١٣

نھاراً:
توالي درجات الحرارة ارتفاعھا بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا السنوية لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً صباحا ً ثم يتحول تدريجيا ً ليصبح بارداً نسبيا ً في أغلب المناطق.
وتظھر بعد الظھر كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية .بحيث تتھيأ الفرصة عصراً ومسا ًء
لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق متفرقة من المملكة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في جنوب وشرق
المملكة.
ليالً:
يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي السابقة.
ويكون الطقس بارداً نسبيا ً وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات ُمختلفة ،مع احتمالية
لھطول زخات محلية من المطر بمشيئة ﷲ في مناطق ُمتفرقة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة الى نشطة السرعة.
الخميس  ١٧كانون الثاني ٢٠١٣

نھاراً:
ترتفع درجات الحرارة قليالً خاصة في جنوب البالد بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا السنوية بحوالي -٢
 ٥درجات مئوية.
ً
ً
ً
ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ،و ُمعتدال في األغوار والبحر الميت والعقبة.
وتغطي السماء حتى ساعات العصر كميات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة مع احتمالية لھطول زخات
محلية من المطر بمشيئة ﷲ.
وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً وصافيا ً في ُمختلف المناطق ،وشديد البرودة في البادية والسھول الشرقية.
وتكون الرياح خفيفة ُمتغيرة االتجاه .تتحول أحيانا ً لتصبح شرقية خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.
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وكتاب

•

رئيس الوزراء د .عبد ﷲ النسور يلتقي ظھر اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية
أعمدة في دار رئاسة الوزراء .

•

نقيب المھندسين الزراعيين المھندس محمود ابو غنيمة حاول الركوب على موجة المنخفض
القطبي الذي تعرضت له المملكة األسبوع الماضي باتھامه أجھزة الدولة بالتقصير حيث كشفت
محاولته مدى ھشاشة استراتيجية التيار السياسي الذي ينتمي إليه في استغالل الوقوف في
األزمات التي تتعرض لھا المملكة واالقتصار على سياسة كيل االتھامات للدولة في أحلك
الظروف التي ال تعرف غيرھا ..ابو غنيمة دعا إلى فتح مجمع النقابات المھنية لتقديم اإلغاثة
للمواطنين لكن ھذا األمر لم يحدث!!.

•

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د .ھايل عبيدات ھنأ في كتاب أرسله لرئيس التحرير
الزميل سمير الحياري باإلنجاز الكبير الذي حققته صحيفة الرأي وذلك بفوزھا بالمرتبة األولى
أردنيا للصحف الورقية على االنترنت في قائمة أقوى وسائل إالعالم حضورا على االنترنت في
العام العربي للعام  ٢٠١٢التي تصدره مجلة فوربس الشرق األوسط .

•

بيان من أبناء مخيم البقعة دعا أھالي المخيم إلى ممارسة حقھم بقوة في االنتخابات النيابية
والمشاركة بفاعلية لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ومكتسباته .
وأعلن البيان ان أبناء مخيم البقعة لن يشاركوا في مسيرة اإلخوان المسلمين يوم الجمعة المقبل
وان االنتخابات ھي الوسيلة الحقيقية لدفع عجلة اإلصالح.

•

رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبد الحليم الكيالني في تعميم وزع على دوائر األمانة حصر
التصريحات الصحافية بمدير المدينة ونوابه .
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•

رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ النسور يلتقي اليوم في دار الرئاسة بعدد من الصحفيين وكتاب
الصحف اليومية ،للحديث حول عدد من القضايا المحلية السياسية واالقتصادية.
انتقد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي الدكتور جواد العناني وزارة المالية ،التي قال إنھا
"لم تُطلع" المجلس على مشروع موازنة  .٢٠١٣العناني أشار خالل محاضرة ألقاھا أول من
أمس ،إلى أنه كان من األجدى بوزارة المالية أن تضع المجلس بالصورة ،عندما أعدت مشروع
موازنة  ٢٠١٣وذلك بصفة المجلس جھة استشارية محايدة.
ضمن احتفاالت المملكة بيوم الشجرة تحتفل وزارة الزراعة اليوم ،وتحت الرعاية الملكية السامية
في غابة وزارة الزراعة طريق العارضة /ميسرة ،بھذه المناسبة ،حيث يتم زراعة األشجار
الحرجية المناسبة من أنواع :سلم ،كينا ،كزورينا ،خروب ،طرفا ،سرو ،أكاسيا ،سدر ،البزياء،
دفلة ورتم .وتقدر المساحة التي سوف يتم زراعتھا بحوالي  ١٠٠دونم.
يعقد ممثلون عن مربي األبقار في االردن ،بحضور نقيب المھندسين الزراعيين محمود ابو
غنيمة ،ظھر اليوم مؤتمرا صحفيا في مجمع النقابات المھنية ،للحديث حول مشاكل قطاع مربي
األبقار والحيوانات.
تحت عنوان "من أجل أمعاء خاوية" تنظم فعاليات حقوقية وشعبية عند الساعة الرابعة من بعد
ظھر الخميس المقبل وقفة احتجاجية ،وسلسلة بشرية للدفاع عن األسرى ،الذين يخوضون معركة
األمعاء الخاوية في سجون االحتالل الصھيوني .وذلك مقابل مقر بعثة األمم المتحدة في عمان.
تنظم شبيبة حزب الوحدة الشعبية عند الرابعة عصر اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية،
لتسليم مذكرة للسفيرة الفرنسية في االردن احتجاجا على قرار وزير الداخلية الفرنسي باستمرار
اعتقال المناضل جورج إبراھيم عبدﷲ ،بالرغم من قرار القضاء الفرنسي األخير بإطالق
سراحه ،بعد  ٢٨عاما من االعتقال.

أبرز عناوين الصحف
اليومية

 لجنة لتقييم التخاصية وآثارھا االقتصادية واالجتماعية »الدستورية« تلزم الحكومة بإصدار قانون ألي امتياز باستثمار جديد إرجاء محاكمة الكردي لحين استنفاد المدة القانونية لتسليم نفسه المصري :القائمة الوطنية بداية مبشرة للوصول إلى حياة حزبية حقيقية )الرأي( تنشر آلية إعداد الخطط المتبعة في عمليتي االقتراع والفرز )عد األصوات( األمير الحسن يحذر من استھداف المواقع األثرية والمتاحف التي تؤرخ اإلرث اإلنساني وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي موضوع الصھاريج العالقة في الجانب العراقي وريكات :وصول  ٤٠مليون دوالر دفعة من ديون المرضى الليبيين للمستشفيات» -لجنة زراعية« لحصر أضرار المزارعين وتعويضھم

 لجنة تقييم لعمليات الخصخصة منذ ١٩٨٩ »مكافحة الفساد«  :شبھة فساد وراء فسخ عقد إيجار أراض في سويمة القبض على  ٥متورطين ببيع وتزوير بطاقات انتخابية بدء جلسات امتحان »التوجيھي« الساعة  ١٢:٣٠وحتى آخر امتحان مؤشرات منخفض متوسط دون ثلوج الثالثاء  ٢٤٫٩مليار دينار اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية  ١٢٠مليون دوالر قرض من »البنك الدولي« لتمويل مشاريع الطاقة البديلة في المملكة ھدم مساكن في الخليل ونشر تصاميم بؤر استيطانية باألغوار -مقتـل  ٢١طفالً بقصف طيران األسـد

 الملك يتلقى رسالة من النسور بتشكيل لجنة تقييم التخاصية تراشق اتھامات بين وزير البلديات و"المھندسين" توجه إلنشاء أول دار حكومية لرعاية المسنين العقبة" :الخاوات" تدفع الزوار للھرب من الشاطئ األوسط  ٥٠٠مليون دينار مخصصات "الصحة" في موازنة ٢٠١٣ اعتقال  ٥متھمين ببيع وتسويق بطاقات مزورة بعمان والمفرق "اإلخوان" :سنحشد لجمعة "الشرعية الشعبية" على غرار فعاليات سابقة رفع رسوم النفايات  % ٣٠٠على المحال بإربد إربد :القبض على مطلوب متخصص بسلب سائقي "التاكسي" إرجاء محاكمة الكردي لعدم استنفاد مھلة تسليم نفسه "الدستورية" تفتي بعدم صالحية الحكومة منح امتياز باستثمار جديد إال بقانون" -جنايات عمان" توقف جلسات "أموال إنفست" للبت بطعون الدفاع

 األجھزة األمنية تحركت ..ضبط شراء أصوات وتزوير بطاقات النسور يرفع إلى الملك رسالة بتشكيل لجنة تقييم التخاصية المحكمة الدستورية :ال يحق للحكومة منح امتياز باستثمار المناجم والمعادن إال بقانون »جنايات عمان« تؤجل محاكمة الكردي غيابيا إلـى الخـميس المقبل السفير العراقي :سنعيد فتح الحدود البرية مع األردن اليوم وصول  ٢٨مليون دينار من ليبيا للمستشفيات »المھندسين« تحيل وزير البلديات إلى مجلسھا التأديبي -المنخفضات الجوية تعيد الفلسطينيين لبالدھم المنسية

