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أخبار الجامعة

الثالثاء

الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٣/٥

جامعات أردنية تدرس انشاء مراكز لتعليم العربية واالسالم في عدد من الدول
أمان السائح -اعلن رئيس الجامعة االردنية الدكتور اخليف الطراونة عن قرار يعمل به الول مرة
بتاريخ الجامعات ،وھو بدء بعض الجامعات االردنية الرسمية بمشاورات رسمية وفعلية من اجل
انشاء مراكز لتعليم اللغة العربية واالسالم برؤيته الصحيحة في العالم حيث سيتم البدء باقامة اول
مركز بالعاصمة التركية في شھر ايار المقبل وبعدھا سيمتد العمل الى دول اخرى اسالمية وعالمية
مختلفة لتكون اللغة العربية مراكز اشعاع ونور وترسيخا لمفاھيم اللغة العربية واالسالم الحقيقي بين
صفوف الشعوب غير العربية والباحثين عن تعلم العربية من خالل اخصائيين وباحثين حقيقيين.
وقال الطراونة في تصريحات خاصة لـ»الدستور« ان اقامة ھذه المراكز بادرة تقر الول مرة
وجاءت من اجل ان تحمل اھدافا ليس لھا عالقة باللغة فقط بل بتطوير المفاھيم التراثية والعربية في
تلك الدول وتعزيز فكرة المشاركة الفاعلة بزرع التراث العربي بين صفوف من يرغب من الناس
والترويج لمعاني االسالم الحقيقي في تلك الدول التي قد تكون صورة االسالم فيھا غير واضحة
وغير صحيحة.
واشار الطراونة الى ان انشاء المراكز يأتي من خالل اقامة حالة من التنسيق بين الجامعات االردنية
الرسمية الراغبة بترويج ھذه االفكار االيجابية وتدريس العربية ومراكز اللغات فيھا ،والدول الراغبة
والمرحبة باقامة تلك المراكز في جامعاتھا والمراكز الخاصة باللغات المحيطة بھا والتي تنسق معھا.
واشار الى ان انشاء مثل تلك المراكز سيروج بطريقة او باخرى للجامعات االردنية بشكلھا الحقيقي
وسيعمل على احداث دعاية اكاديمية حقيقية للتعليم العالي باالردن من خالل تواجد اساتذة ونماذج
للجامعات االردنية في تلك الدول التي سيتم فيھا انشاء تلك المراكز.

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

3

موقع أخبار الجامعة األردنية +الرأي ص +٣٥ :الدستور ص+٣١ :العرب اليوم ص+١٦ :السبيل ص+ ٨ :الحرة
٢٠١٣/٣/٥
الثالثاء

أزبكية عمان تطلق حملة »القراءة حياة« بثالثة آالف عنوان
تحت شعار "القراءة حياة" ،أقامت أزبكية عمان معرضھا الثاني للكتاب األحد في الجامعة األردنية
بالتعاون مع مجموعة "تواصل" لوضع الكتاب في متناول الجميع وخلق سوق تنافسية ،في ظل
األسعار المرتفعة وتذبذب اإلقبال على الكتاب والقراءة -وفق ما جاء في تقرير أعده توفيق عابد
لـ"الجزيرة نت".-
وضم المعرض -الذي شھد إقباال شديدا من طلبة الجامعة ويستمر حتى الخميس المقبل -ثالثة آالف
عنوان باللغتين العربية واإلنجليزية في مختلف العلوم والتخصصات الثقافية واآلداب وفنون الطبخ
والرياضة واألطفال ومناھج التفكير اإلبداعي ،وبأسعار زھيدة .وتھدف أزبكية ع ّمان -المقتبسة من
أزبكية القاھرة -إلى تعزيز قيمة الكتاب وأھميته من خالل تشجيع القراءة وحب المطالعة ومحاربة
الغالء ،إضافة إلى تعزيز القيم الثقافية واالجتماعية وروح العمل التطوعي بالمجتمع.
ووفق منسق حملة "القراءة حياة" حسين ياسين فإن مشروع أزبكية ع ّمان يھدف لكسر الرھبة
والوقوف إلى جانب المعرفة وتعميمھا عبر الكتاب ،وتمكين المواطن من أن يعرف ما يريد عبر
القراءة في نطاق مؤسسي مستقل وبمنأى عن أي توجه سياسي.
وقالت الدكتورة لميس رجب نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات الصحية والمستشفى إن
الفكرة جميلة وجاذبة وإن أسعار الكتب مناسبة ،داعية إلى تكرارھا وتعميمھا.
حب القراءة
وعن مقولة إن "العرب ال يقرؤون" ،قالت لميس رجب للجزيرة نت إن ھذه المقولة تتضمن إساءة
للشخصية العربية ،وإنه ال يجوز أن نجلد ذاتنا فشبابنا يحبون القراءة وبلغات أجنبية أيضا ،مشيرة
إلى أن ما ينطبق على شبابنا ينطبق على نظرائھم في أميركا وأوروبا من حيث اإلقبال على القراءة.
من جھته ،وصف الشاعر غازي الذيبة "القراءة حياة" بأنه مشروع لتعميم القراءة في ظل المتغيرات
الراھنة وحاجتنا الحضارية للمعرفة ،وقال إن الكتاب اختراع إنساني معرفي حتى اليوم "ومن ھذا
الباب ذھبنا باتجاه مشروع يحمل اسم أزبكية ع ّمان محاكاة لسور األوزبكية بالقاھرة حيث تباع الكتب
بأسعار في متناول الجميع".
واعتبر الشاعر في حديث للجزيرة نت أن السعر المرتفع ھو سبب ابتعاد الناس عن الكتاب ،وقال
إنھم لذلك وجھوا مشروعھم نحو تقديم كتاب زھيد الثمن ونوعي ،وھذا يحتاج -بحسبه -لبحث مضن
عن مصادر توريد الكتب الجديدة ذات األسعار الزھيدة.
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التكنولوجيا والحلول
وفي ردھا على سؤال للجزيرة نت ،قالت المستشارة في قضايا التنمية البشرية ريما ملحم إن ارتفاع
أسعار الكتب سبب العزوف عنھا ،وإن الطلبة يستعينون بالكتب المصورة أو يشترونھا من طلبة
لسنوات سابقة ألن أسعارھا تفوق طاقة األسرة.
ورفضت ريما ملحم بقوة مقولة إن العرب عازفون عن القراءة ،واعتبرت أن ھذا الوصف يقلل من
قيمة اإلنسان العربي ،ورغم أن تقارير التنمية اإلنسانية تشير -تواصل ملحم -إلى أن معدل القراءة
منخفض فإن التكنولوجيا حلت مكان القراءة ألنھا األقل كلفة على الناس وأسھل في البحث عن
المعلومات عبر المصادر الورقية.
وبصفتھا مؤسسة لمجموعة "تواصل" -وھي مجموعة تطوعية أسست في أبريل/نيسان -٢٠١٢
قالت ملحم إنھا تنفذ ثالثة مشاريع ثقافية بالمخيمات الفلسطينية في لبنان واألردن والضفة الغربية لمدة
عام بھدف نشر قصص نجاح الشباب وطلبة المدارس وصقل مھاراتھم باتجاه التفكير اإلبداعي
والكتابة وإبراز قدراتھم الثقافية والفنية والعلمية.
وأضافت ريما ملحم أن "تواصل" تشرف على إعداد فريق إعالمي بالتعاون مع كلية اإلعالم في
جامعة النجاح الوطنية في نابلس المحتلة وجمعية "بذور" لتدريب عشرين طالبا على مھارات
اإلعالم والصحافة.
الكتاب والمثقف
بدوره اعتبر رئيس إدارة المصادر التراثية بكلية اآلثار والسياحة بالجامعة األردنية الدكتور لطفي
خليل أن الكتاب من أساسيات التعليم والتثقيف خالل المراحل التعليمية جمعاء ،ورأى أن الكتاب ھو
الطريق السليم لبناء شخصية المثقف ولذا يجب تشجيع الشباب على التعلم واالھتمام حتى يصبح
الكتاب جزءا من حياتھم الثقافية.
أما الشاعر زياد ھديب فقال إنه في الوقت الذي ال نجد تفسيرا إلحجام الشباب عن القراءة الورقية
برزت ظاھرة "األزبكية" لتعلن عن والدة مجموعة من األسئلة ترافق اإلقبال الشديد على تناول
الكتاب بحثا عن حلول للثغرة المتراكمة في ظل الحدث السياسي.
وقال زياد ھديب للجزيرة نت إن ما سماه اإلحباط فتح أبوابا نحو أفق ومستقبل لألمة يضع الشباب
أمام مسؤولياتھم في تحديد موقع إيجابي على خريطة العالم.
ويذكر أنه خالل فعاليات المعرض وقع الشاعر والروائي إبراھيم نصر ﷲ عددا من مؤلفاته الروائية
والشعرية.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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الرأي ص+٧ :الدستور ص٤ :

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

»القدس وتحديات المستقبل« مؤتمر لـ»الدراسات االستراتيجية في األردنية« اليوم
يناقش مثقفون وسياسيون وأكاديميون التحديات التي تواجه مدينة القدس والتحوالت التي تشھدھا في
الفترة األخيرة ،في المؤتمر الذي يعقده مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنية بالشراكة مع
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بعنوان »خطاب القدس وتحديات المستقبل« ،وذلك في الساعة التاسعة
من صباح اليوم الثالثاء في مدرج رم بمركز اللغات في الجامعة األردنية.
ويھدف المؤتمر إلى تناول القدس في القرارات الدولية ومراجعة الخطاب الديني والسياسي الموجه
نحوھا من األطراف كافة ذات العالقة :الخطاب العربي ،واإلسالمي ،واألوروبي ،والفاتيكاني،
والكنسي ،واألميركي ،واإلسرائيلي.
كما يھدف المؤتمر للمساھمة في النشاطات الھادفة إلى خدمة ھذه المدينة المقدسة والمحافظة على
أصالتھا وتميّز قيمتھا ،ورسوخ طابعھا العربي واإلسالمي.
ويتضمن المؤتمر ثالث جلسات تختتم كل منھا بنقاش ،باإلضافة الى الجلسة االفتتاحية ،وتشمل
الجلسة األولى على واقع القدس ،والقدس في الخطابين :الفلسطيني واألردني ،أما الجلسة الثانية
فتشتمل على القدس في الخطاب :العربي ،واإلسالمي ،واألوروبي .في حين تشتمل الجلسة الثالثة
على القدس في الخطاب األميركي ،والفاتيكاني والكنسي ،واإلسرائيلي ،باإلضافة إلى القدس في
القرارات الدولية ،ومالحظات ختامية.
وفي إشارة إلى الغاية من عقده أشار مدير مركز الدراسات االستراتيجية ،د .موسى شتيوي ،إلى أنّه
يأتي »لما تمثله مدينة القدس من مكانة عالية على المستويات الثقافية والدينية والسياسية ،ولتسليط
الضوء على التحوالت التي تشھدھا مدينة القدس ،وال سيما الديمغرافية فيھا ،ومصادرة األراضي،
والسياسات اإلسرائيلية االستيطانية ،والتطورات السياسية في العالم العربي ،وعلى الساحة العالمية«.
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موقع بانيت وصحيفة بانوراما

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

افتتاح ناد للحوار التركي في الجامعة األردنية
انسجاما ً مع تطور العالقات األردنية التركية افتتح في الجامعة األردنية نادي الحوار التركي الذي
يھدف إلى تقوية ودعم التبادل العلمي والثقافي بين الشعبين األردني والتركي.
ويسعى النادي إلى تھيئة الفرص أمام طلبة الجامعة وزيادة معلوماتھم بتاريخ وحضارة تركيا وارثھا
وتقاليدھا خالل حقب تاريخية من خالل معرفتھم باللغة التركية التي تعتبر من اللغات الحية على
مستوى القارة اآلسيوية وفي دول العالم أجمع.
وأشارت عميدة كلية اللغات األجنبية في الجامعة الدكتورة زھرة عوض التي افتتحت النادي إلى
جذور العالقات األردنية التركية منذ عام  ، ١٩٣٥عندما زار الملك المؤسس عبدﷲ األول – طيب
ﷲ ثراه – تركيا أعقبھا توقيع اتفاقيات تعاون بلغت ما يقارب ) (٤٠اتفاقية في مختلف الميادين
والمجاالت.
واستعرضت عوض الدور الذي قامت به الجامعة األردنية لنشر اللغة التركية في رحابھا خصوصا ً
عند افتتاح برنامج البكالوريوس المشترك في اللغتين التركية واالنجليزية  ،مؤكدة "أن ھذا البرنامج
وفر فرص عمل كبيرة للشباب األردنيين ال سيما في مجاالت التبادل التجاري".
وأثنت عوض على مساھمة اتحاد طلبة الجامعة في إنشاء النادي الذي يعنى بتطوير مھارات طلبة
الجامعة باللغة التركية.
بدوره أشاد مدير مركز يونس أمره الثقافي التركي في عمان محمد صديق يلدرم بإسھامات الجامعة
األردنية في نشر الثقافة التركية وتعريف المجتمع األردني بتقاليد تركيا.
وقال ":إن اللغة ھي جسر للتعاون بين الشعوب" ،مؤكداً في ھذا السياق "أھمية تطوير وتحديث
برامج تدريس اللغة التركية في الجامعة األردنية".
وتم خالل االفتتاح الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الجامعة والسفارة التركية في عمان إلقاء
كلمات وقصائد شعرية باللغة التركية وتقديم فقرات فنية للرقص الشعبي التركي وعرض مسرحي ،
فضال عن تكريم الجھات واألفراد الداعمين إلنشاء النادي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون
األردني التركي في جميع المجاالت.
ويعتزم النادي في المرحلة المقبلة إقامة نشاطات طالبية تركز على الحياة في تركيا وعالقتھا بالعالم
العربي خصوصا ً مع المملكة األردنية الھاشمية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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جو  +٢٤جفرا نيوز

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

بحث التعاون بين »األردنية« وجامعات تركية
بحث رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف الطراونة لدى لقائه وفدا ضم عددا من رؤساء الجامعات
التركية اوجه التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.
وناقش الجانبان سبل انشاء برامج اكاديمية مشتركة وآليات التعاون العلمي والبحثي ،وتبادل اعضاء
ھيئة التدريس الى جانب دعم التبادل الطالبي.
وقدم الطراونة للوفد الضيف ايجازا حول البرامج التي تطرحھا الجامعة وتطلعاتھا ،مشيرا الى
استراتيجيتھا للتحول نحو العالمية خالل االعوام الخمسة المقبلة ال سيما وأنھا تحتفل بمرور خمسين
عاما على تأسيسھا.
وثمن الوفد جھود جاللة الملك عبدﷲ الثاني في دعم مسيرة التعليم في االردن وايجاد نظام تعليمي
يحقق التميز واالتقان والجودة من خالل استثمار الموارد البشرية والفرص المتاحة والمعرفة كثروة
وطنية استراتيجية ،مشيدا بالمستوى المرموق الذي وصلت اليه الجامعة االردنية على خريطة
الجامعات المتقدمة والحديثة والمصدرة للكفاءات البشرية المتميزة والقادرة على المنافسة إقليميا
وعالميا ً.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

"األردنية"  :أطول سلسلة بشرية انتصارا للقدس
ھشام سوالقة  -ينظّم اتحاد طلبة الجامعة االردنية ظھر الثالثاء فعالية " أطول سلسلة بشرية في
الجامعة األردنية من أجل القدس " .
ويح ّشد "االتحاد" المئات من الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي للمشاركة في الفعالية انتصارا
للقدس وايصال صوتھم الرافض لعمليات التھويد للمدينة المقدسة وخطر تقسيم المسجد االقصى
وتعبيرا عن تضامنھم مع األسرى الفلسطينين في السجون االسرائيلية .
الفعالية التي ينظّمھا فريق القدس التابع التحاد الطلبة ستبدأ عند الساعة الثانية عشر ظھرا بمشاركة
ما يزيد عن  ١٤٠٠طالب اعلن حضوره عبر رابط الفعالية على موقع الفيس بوك .
المنظمون يسعون لمشاركة اكبر عدد ممكن من الطلبة في السلسلة البشرية التي ستمتد لمسافة تقرب
 ٢كم حيث ستغطي المسافة من الكلية التربوية شمال الجامعة االردنية الى كلية الطب أقصى الجنوب
.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص+١٠ :العرب اليوم ص+٦ :االنباط ص+٢ :الديار ص+٥ :طلبة نيوز
٢٠١٣/٣/٥
الثالثاء

جامعة األميرة سمية األولى في بطولة الجامعات األردنية للروبوت
حصلت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا على المركز األول في بطولة الجامعات األردنية للروبوت
في مسابقة )السومو( ،متفوقة بذلك على ) (٦٥فريقا شاركت في المسابقة.
وحصل فريق جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا  PERC pioneersعلى المركز األول في مسابقة
)السومو( عن المشروع المقدم من قبل الطالب) :فارس شاھين ،وبراء حسين ،وكرم غريبة،
بإشراف المھندس كرم ابو غالية(.
وشارك في البطولة التي أقيمت في الجامعة األردنية ،بتنظيم من كلية الملك عبدﷲ الثاني لتكنولوجيا
المعلومات فيھا وبالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت و) (IEEEومركز الملك عبدﷲ الثاني
للتصميم والتطوير »كادبي« (٦٥) ،فريقا من ) (١٣جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة
في المملكة باإلضافة إلى فريق من جامعة الطائف السعودية .وأشار رئيس جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا د .عيسى بطارسة إلى ان ھذه البطولة عبارة عن خطوات تحفيزية للطلبة في سلم اإلبداع
واالبتكار في علم الروبوت.
من جانبه أكد مشرف نادي الروبوتات في الجامعة د .عصام القرالة قدرة طلبة الجامعة على تجاوز
بعض المعيقات اآلنية .واعتبر المھندس كرم ابو غالية المشرف على فريق  PERC Pioneersان
الروبوت الخاص بالفريق جاء كامل التصميم خاليا من المشاكل المعقدة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص +١٠ :الغد ص+ ١١ :طلبة نيوز

الثالثاء

٢٠١٣/٣/٥

»العلوم والتكنولوجيا« تحصل على المركز األول في بطولة الجامعات للروبوت
أعلنت اللجان المتخصصة والمكونة من مركز الملك عبدﷲ الثاني للتطوير والتصميم »كادبي«
ومؤسسات صناعية مھتمة بتقييم المشاريع فوز جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية بالمركز األول
في بطولة الجامعات األردنية للروبوت والمركز الثاني في مسابقة الروبوت الجامع للكرات والتي
نظمتھا الجامعة األردنية برعاية سمو األمير حمزة بن الحسين بمشاركة )  ( ٦٥فريقا ً من ) ( ١٣
جامعة أردنية حكومية وخاصة وجامعة الطائف السعودية.
وكان فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا قد حصل على المرتبة االولى في مسابقة التصاميم الحرة عن
المشروع الذي صممه طلبة قسم ھندسة الحاسوب والخاص بتطوير طرق تجنب العوائق في األنظمة
الجوية المحكومة ذاتيا في الطائرة المسيرة بدون طيار ،حيث أن المشروع له العديد من االستخدامات
والتطبيقات المدنية والعسكرية ،وبدعم مشترك من قبل عمادة البحث العلمي في الجامعة وصندوق
الملك عبدﷲ للتنمية ومركز الملك عبدﷲ الثاني للتصميم والتطوير .واشرف عليه الدكتور محمد
فريوان و الدكتور عمر الجراح ،كما حصلت الجامعة على المركز الثاني في مسابقة الروبوت الجامع
للكرات الذي صممه طلبة قسم الھندسة الميكانيكية بإشراف الدكتور خالد حتاملة بدعم من عمادة كلية
الھندسة في الجامعة ،حيث قام الطلبة المشاركون ببرمجة الروبوت بعدة طرق لجمع كرات موزعة
عشوائيا و ادخالھا في جيوب مخصصة مع تالفي االصطدام بالروبوتات المنافسة على حلبة السباق
و اعاقتھا عن الوصول الى ھدفھا .ويذكر ان بطولة الروبوت جاءت الحتضان ابداعات الطلبة في
مختلف المراحل وتنمية قدراتھم ودفعھم نحو اإلبداع والتميز ،واالعتناء بالطلبة الموھوبين
والمتفوقين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات .ويشار الى أن الجمعية العربية
للروبوت أنشئت خالل اللقاء التأسيسي الذي عقد في االردن عام)  (٢٠١١ھي ھيئة علمية تربوية
تتخذ من عمان مقرا لھا وتعنى بموضوع الروبوت وعلم الذكاء االصطناعي.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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شؤون جامعية
الرأي ص+٣٠ :الدستور ص+٢٣ :الغد+٢ :األنباط ص+٨ :الديار ص٢ :
٢٠١٣/٣/٥
الثالثاء

ورشة عمل للجامعات األردنية حول موضوع الطاقة المتجددة
نظمت ھيئة تنظيم قطاع الكھرباء ورشة عمل للجامعات األردنية حول موضوع الطاقة المتجددة،
األحد الماضي بمبنى الھيئة ،بھدف إتاحة الفرصة أمام األكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات
األردنية للتعرف على التعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة ودور ھيئة تنظيم قطاع الكھرباء في
ھذا المجال.
وخالل الورشة تم عرض دراسات تبين جدوى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الجامعات ،كما
تم التركيز على تعليمات بيع الطاقة المتجددة المعروف بنظام صافي القياس الذي يتيح للجامعات
تركيب الواح كھروشمسية لتوليد الكھرباء وربطھا بالشبكة الكھربائية ،حيث نصت التعليمات على
ان تقوم شركة الكھرباء بتركيب عداد يسمح بتسجيل االستھالك من كال الجانبين بحيث يستھلك
المشترك الطاقة المنتجة من ھذا النظام ويص ّدر الفائض الى شبكة الكھرباء ،ضمن سجل خاص ويتم
عمل مقاصة بين من يولد الكھرباء ويستھلكھا للوصول الى التسوية المالية بدفع الكمية التي تم
توريدھا وفقا لألسعار التي حددتھا التعليمات.
وتشجع ھذه التعليمات الجامعات على االستثمار في شراء وتركيب مثل ھذه األنظمة نظراً للجدوى
االقتصادية لھا ،والتي تم ّكنھا من تخفيض فواتير الكھرباء الشھرية العائدة للجامعات .كما تناولت
الورشة موجزاً لواقع الطاقة في األردن ،وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ،وتم استعراض دور
الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في تعزيز وضع الطاقة في االردن والشروط واآلليات المتبعة
لتقديم الطلبات إلقامة ھذه المشاريع واإلشارة لدور البنوك ومؤسسات التمويل في تمويل ھذه
المشاريع.
وتأتي ھذه الورشة استكماالً لمجموعة من ورش العمل التي تقوم بھا الھيئة لتعريف مختلف
القطاعات االستھالكية )الحكومي ،الصناعي ،التجاري ،الفنادق ،البنوك ،الجامعات ،المستشفيات،
( بالتشريعات والتنظيمات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحفيزھم لتركيب مثل ھذه االنظمة للمساھمة في
خفض النفقات سواء على الصعيد الخاص بھا أو على صعيد النظام الكھربائي في المملكة بشكل عام.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

وفد من طلبة الجامعات يزور »الوطني لحقوق االنسان«
زار وفد طالبي من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األلمانية األردنية أمس المركز الوطني لحقوق
األنسان في إطار برنامج )أنا أشارك( الذي تطبقه الجامعة منذ العام الماضي بالتعاون مع المعھد
الدولي للديمقراطية.
واستمع الوفد الذي شارك فيه طلبة من جامعات األردنية وآل البيت والعلوم والتكنولوجيا والطفيلة
التقنية وفيالدلفيا الى إيجاز حول المركز وأھدافه وبرامجه ودوره في تعزيز حقوق االنسان وزيادة
الوعي السياسي والديمقراطي بين المواطنين .وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور وليد
شھاب أن ھذه المشاركة تجسد رسالة الجامعة في بناء قدرات الطلبة ومھاراتھم في مجال العمل
السياسي والممارسة الديمقراطية وصناعة القرار .وبينت منسقة البرنامج والء الزبن أن الزيارة
تھدف الى زيادة وعي الطلبة ودمجھم بالحياة السياسية من خالل االنخراط في مجموعة عمل
وجلسات حوارية وإكسابھم مھارات الديمقراطية والمشاركة السياسية .في نھاية الزيارة جرى حوار
تم خالله اإلجابة على مختلف أسئلة الطلبة واستفساراتھم وجال الوفد في مرافق المركز المختلفة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الدستور ص١٠ :

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

بدء تنفيذ مشـروع الجامعات الخضـراء
بدأت الجمعية العلمية الملكية تنفيذ »مشروع الجامعات الخضراء« بالتعاون مع الجامعات :الھاشمية
ومؤتة وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية أمس ،فقد تم اإلعالن عن بدء تنفيذ فعاليات المشروع الذي
تموله »الوكالة األميركية للتنمية الدولية للتحفيز في مجاالت المياه والطاقة والبيئة« بتنظيم ثالث
ورشات عمل في الجامعات المستھدفة اخيرا للتعريف بالمشروع وأھدافه والنشاطات التي سيتم
تنفيذھا إضافة إلى النتائج المتوقعة.
ويھدف المشروع إلى تمكين الطلبة من إحداث تغيير في جامعاتھم للوصول إلى ما يسمى بالجامعات
المستدامة أو الجامعات الخضراء ،ومأسسة المفاھيم المتعلقة برفع كفاءة استخدام المياه وترشيد
استھالك الطاقة ضمن أنظمة عمل الجامعات األردنية من خالل بناء قدرات مجموعات محددة من
طلبة الجامعات المشاركة لتعريفھم بأھم قضايا وتحديات المياه والطاقة والنفايات الصلبة في المملكة.
كما يھدف الى إعداد ميثاق بيئي للجامعات وتطبيق اإلجراءات البيئية المالئمة اعتماداً على نتائج
التحليل والميثاق البيئي المقترح ،فيما سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات البيئية التي تغطي
المجتمعات المحلية المحيطة بالجامعات المستھدفة.

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
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الثالثاء

الرأي ص١٠ :

٢٠١٣/٣/٥

التحقيق مع عضو ھيئة تدريس بجامعة رسمية بتھم )تحرش( وبيع أسئلة
عمان  -حاتم العبادي -أحال رئيس جامعة رسمية ،عضو ھيئة تدريس الى لجنة تحقيق الرتكابه
مخالفات اكاديمية وقانونية ،خالل ممارسته عمله االكاديمي ،بناء على شكاوى سطرت بحقه.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيق يطال اتھامه بارتكاب مخالفات تتعلق بممارسة غير اخالقية
واخرى تتنافى مع العمل االكاديمي.
واشارت المصادر ،التي طلبت عدم ذكر اسمھا ،واسم الجامعة ،ان التھم الموجھه لعضو ھيئة
التدريس تتعلق بعملية تحرش بطالبات ،الى جانب بيع اسئلة مواده ،باالضافة الى تمييز طلبة عن
زمالئھم بمنحھم افضلية ،خصوصا فيما يتعلق باالمتحانات الخاصة بمادته.
وحددت انظمة الجامعات االجراءات والسلوكيات التي يجب على عضو ھيئة التدريس القيام بھا،
والتي من بينھا عدم القيام بأي عمل يتعارض مع مھامه وواجباته الجامعية وكذلك عدم القيام باي
عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيھا.
كما حددت العقوبات التي توقع على مرتكب المخالفات ،والتي تبدا من التنبيه ثم االنذار الى االنذار
النھائي الى االستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية لتصل في حدھا االعلى الى
العزل من الجامعة مع الحرمان من مساھمة الجامعة المالية في صندوق االدخار وال يعاد تعيينه في
الجامعة المعزول منھا.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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مقاالت
الدستور ص٥ :

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

مجلس للتعليم العالي بدالً من الوزارة
أحمد جميل شاكر
الدعوة التي أطلقھا رئيس الجامعة األردنية الدكتور إخليف الطراونة بإلغاء وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،واالستعاضة عنھا بمجلس التعليم العالي وفق صيغة جديدة ،له ما يبرره ،ألنه نابع
من خبرة ،وتجربة ،ويصب في مصلحة التعليم العالي ،بعد االنتكاسات التي تعرض لھا عبر السنوات
الماضية.
وزارة التعليم العالي تعمل وفق الوزراء الذين يتعاقبون عليھا ،وأنه خالل السنوات العشر الماضية
تعاقب على ھذه الوزارة ) (١٢وزيراً ،ولكل واحد منھم تصوراته ،وطريقته في العمل ،حتى أن
التناقضات في قرارات ھؤالء الوزراء ،بدأ يصيب الجامعات الرسمية والخاصة ،ويلحق الضرر
بمخرجات التعليم العالي.
ما معنى أن تضع وزارة التعليم العالي تعليمات مشددة للجامعات في تحديد أسس القبول وتربطھا
بمعدل معين في امتحان الثانوية العامة ،وتترك المجال لھا لتناقض ذلك وتربط كل االمتيازات
واإلعفاءات التي تمنح لقبول الطلبة بدالً من أن تتشدد وزارة التعليم العالي في تطبيق التعليمات
بحذافيرھا ،وتجعل القبول تنافسياً ،وقائما ً على الكفاءة العلمية والمھارة والموھبة والسجل الدراسي
للطالب.
لماذا ال تقوم وزارة التعليم العالي بإعطاء كامل الصالحيات للجامعات لوضع سلة معايير تقويمية
خاصة بكل منھا ،ويتم بنا ًء عليھا قبول الطلبة في التخصصات المختلفة ،سوا ًء قررت الجامعة اعتماد
المعدل الدراسي في امتحان الثانوية العامة »التوجيھي« معياراً أو حد للقبول ،أو اعتماد امتحانات في
التخصصات المختلفة تضعھا الجامعة وتعمل جنبا ً إلى جنب مع معدل الثانوية العامة والسجل
الدراسي السابق في الصفوف الثانوية ابتدا ًء من التاسع االبتدائي وحتى الثاني عشر ،باإلضافة إلى
معايير أخرى يتم االتفاق عليھا.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يجب إعادة النظر بھا ،وأن تتحول إلى مجلس أعلى للتعليم
العالي وبرئاسة رئيس الوزراء ،ويضم في عضويته رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وعددا من
الشخصيات التي تمثل مؤسسات المجتمع المحلي .وأن يتم الحد من تدخالت وزارة التعليم العالي في
استقاللية الجامعات حتى أن أي وزير يقوم بإجراء المناقالت بين رؤساء الجامعات أو تقييدھم أو
تعديل القوانين دون أدنى استشارة للجامعات.
)لقد طرح الدكتور الطراونة سلسلة من اإلقتراحات التي تتعلق بتدريب الطلبة في القوات المسلحة
والطالبات في الخدمات الطبية الملكية بدال من التدريس النظري لمادتي التربية والوطنية والعلوم
العسكرية باإلضافة إلى أن تكون ھيئة اإلعتماد تابعة لعملية التعليم العالي وليس للوزير ،ومنح المزيد
من االستقاللية للجامعات وخاصة ما يتعلق بتحسين مواردھا.
إننا نأمل أن يتم عقد ورشات عمل متخصصة لدراسة ملف التعليم العالي ،وأنجح السبل للنھوض
بالجامعات الرسمية والخاصة والتعليم العالي بصورة عامة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

طقس األردن

٢٠١٣/٣/٥

الثالثاء

الوضع العام للحالة الجوية

الثالثاء :أجواء باردة في الجبال وغائمة جزئيا ً  ..مع فرصة لزخات محلية من المطر خاصة في
شمال المملكة

* األربعاء :كتلة ھوائية باردة وجافة مصحوبة بتيارات شمالية قطبية المنشأ  ..ومخاوف من تشكل
الصقيع في مناطق واسعة ليالً

سحب العالية ورياح جنوبية شرقية تعمل
* الخميس :أجواء باردة في أغلب المناطق مع ظھور لل ُ
على زيادة اإلحساس بالبرودة

* الجمعة :إرتفاع ملموس على درجات الحرارة وھبوب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ُمثيرة
للغبار في العديد من المناطق

الثالثاء  ٠٥آذار ٢٠١٣
نھاراً:

يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل بقليل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت
من العام.

ويكون الطقس بارداً وضبابيا ً في الجبال ،وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق ،ويكون لطيفا ً في األغوار
والبحر الميت وخليج العقبة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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سحب على ارتفاعات ُمختلفة ،مع احتمالية لھطول زخات محلية من
وتغطي السماء كميات من ال ُ
المطر بمشيئة ﷲ خاصة في شمال البالد.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة .وتُثير الغبار في المناطق
الصحراوية.

يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منھا ،نتيجة الغبار
ال ُمثار بفعل الرياح النشطة.

ليالً:

سحب المنخفضة.
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق مع ظھور بعض ال ُ

ويُتوقع تشكل الضباب في العديد من المناطق الشمالية باإلضافة للسھول الشرقية.

كما ويُتوقع تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية باإلضافة ألجزاء من البادية والسھول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.

يُ ّ
حذر من:
 -١خطر تدني مدى الرؤية األفقية نتيجة تشكل الضباب ،بعد ُمنتصف الليل ،في أجزاء من المناطق
الشمالية باإلضافة للسھول الشرقية.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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 -٢خطر تشكل الصقيع ،بعد ُمنتصف الليل ،وخاصة في المرتفعات الجبلية الجنوبية باإلضافة
ألجزاء من البادية والسھول الشرقية.
األربعاء  ٠٦آذار ٢٠١٣
تتأثر المملكة بكتلة ھوائية باردة وجافة مصحوبة بتيارات شمالية باردة من أصل قطبي يزداد
تأثيرھا ليالً

نھاراً:

يطرأ إنخفاض قليل إضافي على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً ضبابيا ً في العديد من المناطق ثم يتحول ليصبح بارداً في المرتفعات الجبلية،
وبارداً نسبيا ً في باقي المناطق.

سحب المنخفضة في مناطق متفرقة.
وتظھر بعض ال ُ

وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة الى نشطة السرعة .تعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة بشكل
ملموس وإضافي .وتكون ُمثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

كما وتھب على خليج العقبة رياح شمالية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ً .قد تعمل على إثارة
الغبار واألتربة.

ليالً:

يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تقترب من الصفر المئوي في العديد من
المناطق.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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ويكون الطقس بارداً وصافيا ً في كافة المناطق ،وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والبادية
والسھول الشرقية.

وتكون الرياح شمالية شرقية الى شرقيةُ ،معتدلة السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة
بشكل إضافي وكبير.

يُ ّ
حذر من:
خطر تشكل الصقيع في كافة مناطق المملكة بعد ُمنتصف الليل ،وقد يطال أجزا ًء من األغوار
الشمالية.
الخميس  ٠٧آذار ٢٠١٣
نھاراً:

تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٤-٢درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً شديد البرودة في أغلب المناطق .ثم يتحول ليصبح بارداً في الجبال ،وبارداً
نسبيا ً في باقي المناطق.

سحب المتوسطة والعالية.
وتظھر تدريجيا ً كميات من ال ُ

وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق .وشديد البرودة في أجزاء من البادية الشرقية.

سحب المتوسطة والعالية .ويُحتمل ھطول زخات محلية من
وتغطي السماء كميات كبيرة من ال ُ
المطر بمشيئة ﷲ في الساعات ال ُمتأخرة من الليل في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة .وتعمل على زيادة اإلحساس بالبرودة
بشكل إضافي.

الجمعة  ٠٨آذار ٢٠١٣
نھاراً:

ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام
بحوالي  ٦-٤درجات مئوية.

ويكون الطقس صباحا ً بارداً ،ثم يتحول تدريجيا ً ليصبح ُمغبراً على فترات ودافئا ً خاصة في األغوار
والبحر الميت والعقبة.

سحب على إرتفاعات متوسطة وعالية ،مع إحتمالية لھطول زخات
وتظھر كميات ُمتفاوتة من ال ُ
محلية خفيفة من المطر في مناطق ُمتفرقة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ،مع ھبات قوية أحيانا ًُ .مثيرة للغبار واألتربة في
العديد من المناطق.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يُ ّ
حذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في العديد من المناطق وخاصة الصحراوية ،نتيجة الغبار ال ُمثار
بفعل الرياح النشطة.

ليالً:

يكون الطقس مائالً للبرودة في العديد من المناطق ،في حين يكون دافئا ً في األغوار والعقبة.

سحب المتوسطة والعالية.
وتغطي السماء كميات ُمتفاوتة من ال ُ

وتكون الرياح جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة .تنشط أحيانا ً وخاصة في شرق البالد.

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

22

زوايا الصحف
عين الرأي

٢٠١٣/٣/٥

• علمت » عين الرأي » ان مدراء مديريات في وزارة التربية والتعليم وصلوا سن التقاعد
يضغطون عبر نواب ومسؤولين للحيلولة دون إحالتھم الى التقاعد .ويوجد نحو )( ١٠٠٠
موظف في وزارة التربية لھم خدمة أكثر من ) (٣٠عاما و) (٨االف وصلوا سن التقاعد .
• مذكرة نيابية تبناھا النائب عدنان العجارمة تطالب بإعادة تفسير الفقرة »ج«من المادة )١١٥
( من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بان ال
يتضمن السؤال النيابي الموجه الى رئيس الوزراء والوزراء أي طلب أو ذكر السماء
األشخاص على اإلطالق وأال يمس السؤال الشؤون الخاصة بھم .
• مصدر في محكمة المفرق الشرعية قال الى » عين الرأي » إن عدد عقود الزواج التي
تجري في المحكمة لالجئين السوريين فيما بينھم تتراوح ما بين ) (٦٠-٥٠عقد شھريا بمعدل
يتراوح ما بين ) (٤-٣عقود يومية.
• مذكرة نيابية تقترح قانونا إلنشاء غرفة سياحة األردن على غرار الغرف التجارية
والصناعية.
• اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة تحضر احتفاال بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي
يصادف الجمعة المقبلة وسيكرم خالله عضوات مجلس النواب.ويحيي العالم ھذه المناسبة
تحت عنوان )مجابھة العنف ضد المرأة (.
• مؤسسة وستمنستر للديمقراطية البريطانية تقيم اليوم ورشة عمل حول النظام الداخلي والية
عمل اللجان النيابية والوظيفة التشريعية للمجلس تحت رعاية رئيس مجلس النواب المھندس
سعد ھايل السرور.
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صنارة الدستور

٢٠١٣/٣/٥

• صدرت االرادة الملكية السامية باقرار نظام رقم  ١٦لسنة  ٢٠١٣والمسمى نظام تنظيم
اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لھا حيث صدر ھذا
النظام بمقتضى الفقرة ب من المادة  ١٧٤من قانون الجمارك رقم  ٢٠لسنة .١٩٩٨
• السفير التركي في عمان سدات اونال موجود حاليا في تركيا للتحضير لزيارة جاللة الملك
عبدﷲ الثاني الى تركيا التي تبدأ يوم غد الثالثاء ..السفير اونال يعود يوم الخميس المقبل الى
عمان ويستأنف اعماله يوم االحد القادم.
• وقع نحو ٥٠٠عامل من شركة مصفاة البترول االردنية على مذكرة رفعوھا الى االتحاد العام
لنقابات العمال يطالبون فيھا بتأسيس نقابة عمالية منفصلة عن نقابة عمال البتروكيماويات..
ودعا الموقعون قيادة االتحاد الى السير بالخطوات االجرائية لتسريع اشھار نقابتھم.
• اعتبر النائب الدكتور بسام البطوش مشروع الصرف الصحي في مؤتة والمزار الجنوبي
المنفذ منذ اكثر من عام من اھم قضايا الفساد االدارية والمالية الكبيرة والتي تستحق من ابناء
الكرك التوقف عندھا ،معلنا عن ان وجه سؤاال لوزير المياه والري والبلديات لتوضيح قضية
تعثر المشروع.
• لوحت نقابة عمال الخدمات العامة والمھن الحرة الى اللجوء لخيار االضراب عن العمل
لموظفي شركة البريد االردني ،في حال استمرت إدارته بالمماطلة في االستجابة لمطالب
النقابة المتمثلة في تطبيق بنود االتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل نحو عام.
• حجزت ادارة ترخيص السواقين والمركبات على احدى المركبات القديمة لبلدية برقش كون
عمرھا التشغيلي تجاوز المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء ما اثار تخوف اجھزة البلدية
من حجز مركبات اخرى بعضھا لجھاز النظافة العامة.
• ازمة سير خانقة تشھدھا بوابة العلوم بجامعة البلقاء التطبيقية نتيجة لوقوف اعداد من
الباصات والسيارات على تلك البوابة وھو ما يعيق حركة السير في ظل غياب دور ھيئة
تنظيم قطاع النقل وادارة السير.
• اعلن البنك المركزي امس عن طرح االصدار العاشر لعام  ٢٠١٣من سندات الخزينة
االردنية الجل ثالث سنوات بقيمة  ٧٠مليون دينار ليصدر بتاريخ اليوم .٢٠١٣/٣/٤
• حملة »مسح االسواق« التي تنفذھا مؤسسة المواصفات والمقاييس على االسواق المحلية
اسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة والمخالفة للقواعد الفنية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الملك يرسم نھجا ً وخارطة طريق لمستقبل الدولة
الملك والملكة يزوران تركيا اليوم
كتل نيابية تبلغ الطراونة بترشيحاتھا لرئيس الوزراء
 ٩٢نائبا ً يطالبون الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار المشتقات النفطية
تحويل مشروع النقل الرئيسي بين عمان والزرقاء من قطار خفيف الى باص سريع
فوز كاسح لـ »الحمائم« بانتخابات فروع جبھة العمل اإلسالمي
النائب أبو دلبوح :أولوياتي معالجة قضيتي الالجئين السوريين والبطالة في المفرق
إعالميون وأكاديميون  :تطور الملكية انحياز لقيم الديمقراطية والمشاركة
األمير علي يترأس اجتماع اتحاد غرب آسيا غداً

-

الملك والملكة يبدآن اليوم زيارة رسمية إلى تركيا
الفعاليات الوطنية  :أوراق الملك النقاشية نموذج حي للحاكمية الرشيدة
مذكرة من  ٩٢نائبا تطالب الحكومة بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات
بعد اعادة فرز  ٢٤صندوق اقتراع» ..المستقلة« :تقدم »مواطنة« على »النھوض
الديمقراطي«
موظفو »المياه« يھددون بوقف الضخ
وزير النقل  :بحث تحويل مبالغ رسوم تراخيص المركبات لھيئة النقل بدالً من وزارة المالية
فاتورة الكھرباء تستنزف موازنة شركات المياه وترفع كلفة »الصحة« الى  ٨ماليين دينار
اوباما يطالب نتنياھو بجدول زمني لالنسحاب من الضفة
القوات النظامية تشن حملة الستعادة السيطرة على أحياء في حمص

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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-

الملك يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى تركيا
النسور يحتفظ بصدارة ترشيحات النواب لرئاسة الحكومة
مصادر ترجح عدم تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات
تجاوزات صحية وبيئية ..وتالعب بالمواصفات في مصانع ألبان
وزارة الزراعة تؤكد جاھزيتھا لمجابھة الجراد الصحراوي
سياسيون :ورقة الملك تحدد األدوار المطلوبة للفاعلين والشركاء في العملية السياسية بجميع
أركانھا
السفير الكويتي ينفي تلقي رعايا بالده تھديدات في األردن
خبراء :سياسة رفع األسعار تھدد بتفاقم معدالت الفقر والبطالة
"استئناف عمان" تصدر قرارھا النھائي اليوم في طعن أبو علبة ضد قشوع
تقرير دولي :األردن بالمرتبة  ٩٩بمعيار حياة األمھات
 ٧إصابات ايدز و" ٤١سل" بين الالجئين السوريين
نقابة األطباء :الحكومة ترفض إقامة مستشفى في "الزعتري"
ھيئة االتصاالت تعمل على تجھيز وثائق عطاء "المشغل الرابع" لالتصاالت المتنقلة
سياسيون وإعالميون يستذكرون حياة ومواقف الراحل الزبيدي
مصر تطلب التزود بالنفط العراقي عبر أنبوب البصرة  -العقبة
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-

ضغط نيابي على الحكومة للتراجع عن رفع األسعار
 ٧حاالت إيدز و ٤١سل و ٣٩كبد وبائي بين الالجئين السوريين
 % ١٢٫٤من الموظفين يتقاضون رواتب تقل عن  ٢٠٠دينار شھريا ً
البطاينة :ال ربط سككي بين األردن و"إسرائيل"
"التأجير السياحي" تلجأ إلى "ديوان المظالم"
األردن يتأھب تحسبا ً لغزو الجراد
توصية نيابية إلنشاء غرفة للسياحة في األردن
أھالي بورسعيد يشيعون قتالھم ويھاجمون المقار الحكومية
منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للشرق االوسط ...االربعاء المقبل
وفد اقتصادي عراقي يلتقي مدير عام مؤسسة الموانىء
توقيع البرنامج التنفيذي الشبابي والرياضي بين األردن والسعودية
الزراعة تستعد لمكافحة الجراد الصحراوي
دعوة مجلس النواب لالجتماع االربعاء المقبل
اعادة فرز  ٢٤صندوقا وتكليف اربعة لجان العادة الفرز
نجاة طفلة في تحطم طائرة بجبال االلب الفرنسية
جھادي في القاعدة يؤكد مقتل ابو زيد وينفي موت بلمختار
مشاكل ھبوط طائرتين في أمستردام جراء مشاكل فنية
النائبان العوضات وعرابي يلتقيان موظفي "المياه" المضربين
"الطاقة الذرية" تطلب دخول موقع بارتشين العسكري في ايران
وزير الخارجية االميركي يلتقي الرئيس الفلسطيني في الرياض
المسؤول في القاعدة ابو زيد قتل "على االرجح" في مالي
اربعة قتلى بينھم شرطيان في اعمال عنف في بورسعيد
 ٢٢٧٨زائرا لمقامات اضرحة الصحابة في المزار الجنوبي
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