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الجامعة األردنية تحتفل باألسبوع العالمي للوئام بين األديان

نظم المركز االردني لبحوث التعايش الديني بالتعاون
مع الجامعة األردنية وھيئة شباب كلنا االردن اليوم
األربعاء يوما ً وئاميا ً في اطار األسبوع العالمي
للوئام بين االديان.
وحضر االحتفال الكبير الذي اقيم في الجامعة ورعاه
رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ،رئيس
مجلس كنائس االردن غبطة البطريرك ثيوفيلوس
الثالث بطريك المدينة المقدسة وعدد من رجال الدين
المسيحي وعلماء الدين االسالمي ونواب رئيس
الجامعة وجمع من طلبتھا وطلبة كلية األميرة رحمة
في جامعة البلقاء التطبيقية وھيئة شباب كلنا األردن.
وأشاد الطراونة في كلمة القاھا بھذه المناسبة بالمبادرة الملكية السامية التي أطلقھا جاللة الملك عبدﷲ
الثاني والتي تبنتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة العام  ٢٠١٠وخصصت االسبوع األول من شھر شباط
من كل عام لنشر ثقافة الوئام بين اتباع األديان.
وقال الطراونة اننا في ھذا الحمى الھاشمي الطيب تجاوز ما يسعى له االخرون من نشر ثقافة التعايش
والتسامح الننا نعيشھا واقعا ً ال يفرق بين مسيحي ومسلم ،مؤكدا أن ھذا النموذج المصغر ينسحب على
كل مدن وقرى وبوادي ھذا الوطن الطيب الطھور.
وأشار الطراونة الى أن الجامعة األردنية تسعى الى رؤية جامعة تمكننا من االستثمار في الشباب لحمل
ثقافة الوعي والتسامح واالحترام ونبذ العنف والتطرف.
وأشاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس بالمبادرات التي أطلقھا جاللة الملك عبدﷲ الثاني وجھوده المستمرة من
أجل الوحدة بين ابناء االنسانية مؤكداً أن جاللته يسعى في المحافل الدولية لتعزيز ثقافة الوئام واالحترام
بين اتباع الديانات.

٣

وحث البطريرك ثيوفيلوس الشباب الجامعي على استلھام رؤية جاللته في تعميق مناخات الوئام واحترام
االنسان وكرامته وحريته مؤكداً أن األردن بقيادته الھاشمية والذي يحمل ارثا قد رسخ مفاھيم منفتحة في
الثقافات والحضارات.
وحيا البطريك ثيوفيلوس جھود جاللة الملك في اشاعة السلم العالمي مشيراً الى الدور الھاشمي في حمل
رسالة السالم ونشرھا ورعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس واألراضي المقدسة.
بدوره أكد مدير المركز االردني لبحوث التعايش الديني األب نبيل حداد ان تنظيم ھذا اليوم في الجامعة
األردنية بعنوان "الوئام األردني نموذجا ً" انما يؤكد على روح التآخي في وطننا األردن واألنموذج األمثل
في التعايش والوئام.
وخاطب األب حداد الشباب األردني قائالً ":أننا اليوم نحتاج الى جھود مضاعفة لنشر ثقافة التسامح
والسالم والوسطية واالعتدال".
وأكد األب حداد على أھمية مضامين التوجھات الملكية السامية الرامية الى االصالح وتعزيز مبادئ
الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار ودور الشباب في الوئام في مجتمعنا الستكمال بناء االردن
الحديث والمزدھر مشيراً الى أھمية المبادرات الشبابية في وضع المصلحة الوطنية في سلم أولوياتھم.
واستعرض عضو ھيئة المركز الدكتور حمدي مراد أھداف وغايات المركز الرامية إلى حمل رسالة نشر
المحبة بين أتباع الديانات من أجل مزيد من األمن والسالم العالمي.
وتضمنت فعاليات االحتفال على عقد ورشة عمل شارك فيھا عدد من طلبة الجامعة وكلية األميرة رحمة
في جامعة البلقاء التطبيقية.
وأشار الطلبة المشاركون في الورشة الى أھمية ھذا اللقاء الذي يجسد أبھى صور التعاون بين أفراد
األسرة األردنية الواحدة.
وقدم المشاركون في الورشة مداخالت حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب األردني في توسيع مفھوم
التسامح والتعايش بين اتباع الديانات بھدف معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منھا
المجتمعات االنسانية.
ونوه فضيلة الشيخ ھاني العابد من دائرة االفتاء بأھمية ھذا اللقاء الذي يؤكد على خلق االسالم الذي يدعو
إلى الرحمة والتسامح وبناء األوطان لتعميق الوحدة التي ھي طريق النھضة.
ودعا العابد الشباب الجامعي إلى الفاعلية اإليجابية وحسن الجوار والجدال بالتي ھي أحسن.

٤

ووصف عميد كلية األميرة رحمة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي اللقاء بأنه مثمرا
وناجحا حيث أبرز أھمية الديانات السماوية التي ركزت جميعھا على سعادة أفراد المجتمع وتعزيز
أواصر التعاون والتالقي والتكاثف بين بعضھم البعض.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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أخبار األردنية
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د .فياض القضاة يسرد ذكرياته ومسيرة علمه في " عودة مبدع"

استھلت شعبة النشاطات الثقافية في
وحدة االعالم والعالقات العامة
والثقافية في الجامعة األردنية نشاطاتھا
للفصل الثاني باستئناف برنامج "عودة
مبدع" الذي يستقطب خريجي الجامعة
ممن أصبح لھم شأن في الدولة
األردنية في كافة المجاالت األكاديمية
والفنية
واالقتصادية
والسياسية
واألدبية.
وكان ضيف البرنامج الذي عقد اليوم
مبدع عضو ھيئة مكافحة الفساد
األستاذ الدكتور فياض القضاة خريج
كلية الحقوق.
ويعرف الدكتور القضاة بجده ومثابرته وكفاءته التي أھلته لتقدير الجامعة لتميزه بابتعاثه ألكمال دراساته
العليا في جامعة أدنبرة والعودة أستاذا في كلية الحقوق ،ليكون أول أردني من طلبة حقوق األردنية
يحصل على رتبة األستاذية بما قدمه من بحوث رصينة وكتب قيمة.
بدأ الدكتور القضاة حديثه عن قبوله في كلية الھندسة في الجامعة األردنية نزوال عند رغبة والده ،إال أن
حبه للقانون والدفاع عن الحقوق دفعاه إلى أن يلتحق في كلية الحقوق التي كان فيھا األول بدرجة
االمتياز.
وأسھب القضاة في الحديث عن ذكرياته في الجامعة التي كانت السبب في تعليمه أسس القيادة والتفاعل
مع قضايا المجتمع المختلفة ،مشيرا في الوقت ذاته إلى برنامج "القيادة الواعدة" الذي كانت تعقده الجامعة
سبيال إلى إدماج الطلبة في مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية .
ودعا القضاة الطلبة إلى تطوير قدراتھم وبناء شخصياتھم البناء القويم الذي يعتمد على القراءة واالنفتاح
على مختلف اآلراء ووجھات النظر وعدم االنغالق في دائرة ضيقة تحجب الرؤى واألفق الذي يوجه
معارفنا وينمي أفكارنا.
وشدد القضاة على ضرورة تمسك الطلبة بحقوقھم والدفاع عنھا بما أوتوا من سبل ،وتجنب الدفاع عن
الباطل.
ولفت القضاة النظر إلى ضرورة توظيف المعارف والخبرات التي يكتسبھا الفرد في أي عمل يقوم به.
٦

وفي رده لسؤال حول العالقة بين األستاذ والطالب قال القضاة إن العالقة بينھما تقوم على أسس ثالثة
ھي االحترام المتبادل ،وعلم األستاذ الكافي والدالة في التعامل مع الطلبة ال سيما العالمات.
وفي نھاية حديثه دعا الطلبة إلى االستمتاع بحياتھم الجامعية دون أن يؤثر ھذا في نتاجھم العلمي
والمعرفي ،ودون أن يؤثر في حسن أخالقھم وسلوكياتھم.
وكونه عضوا في ھيئة مكافحة الفساد التي عين فيھا بإرادة ملكية سامية ،أشار القضاة إلى جدية الھيئة في
متابعة قضايا الفساد وإحالة بعض الشخصيات والمؤسسات إلى الھيئة والتعامل معھم دون أي ضغوطات
في التھاون أو التساھل معھم ،والقول الفصل يعود إلى القضاء.
أدار الندوة وقدم الضيف الدكتور طارق الحموري وحضرھا جمع من أساتذة الكلية وطلبتھا.
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مسيرة احتجاجية بالجامعة االردنية االحد

دعا تجمع طلبة الجامعة االردنية لالصالح واالتحاد العام طلبة الجامعات االردنية hلى مسيرتين
احتجاجيتين يوم االحد القادم على قرار ادارة الجامعة بمنع التسجيل اال بعد دفع الرسوم اعتبارا من
الفصل الصيفي.
وستنطلق المسيرتان الساعة الواحدة وتتوجھان الى برج الساعة بحيث تنطلق االولى من امام مجمع
القاعات االنسانية والثانية من دوار كلية العلوم  ،ثم تلتقيان وتتوجھان معا الى مبنى الرئاسة في محاولة
للضغط على ادارة الجامعة للعدول عن القرار.
وبين البيان الصادر عن المنظمين ان ھذا القرار يمس كل طالب جامعي وعائلته وان الھدف منه مادي ال
اكثر لحل االزمات والديون التي ترتبت على الجامعة من اثار سوء القرارات والتعيينات المتوالية وفقا
لتعبيرھم.
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مبادرة فنية تنادي بالكرامة االنسانية
عبر جدارية نقشت على مدخلھا ،وظفت كلية
الدراسات الدولية في الجامعة األردنية الفن
بأشكاله المتعددة لتنادي بحقوق اإلنسان
والكرامة اإلنسانية معلنة إطالق مبادرة " الفن
من أجل حقوق اإلنسان".
وتھدف المبادرة التي أطلقتھا الكلية بالتعاون مع
كلية الفنون والتصميم في الجامعة ومنظمة
أرض العون القانوني ومنظمة أوكسفام-
بريطانيا ،إلى نشر وتجذير ثقافة احترام حقوق
اإلنسان بين كافة شرائح المجتمع من خالل
استخدام الفن بكافة أشكاله وأدواته وفروعه
المختلفة.
وتدور تفاصيل الفعالية التي تأتي كجزء من
مشروع "صوت -الشرق األوسط" الذي يعنى بأوضاع الالجئين في األردن ،حول رسم جدارية
"غرافيتي" في مدخل الكلية يقوم برسمھا الفنان التشكيلي العراقي " فاضل الدباغ" وعدد من طلبة كليات
الجامعة ،لتكون بمثابة رسالة تعبر عن أوجاع ومخاوف وتطلعات أولئك الالجئين.
وقال عميد الكلية الدكتور زيد عيادات إن التاريخ اإلسالمي يحفل بفلسفة عميقة الحترام الفن وإعالء
لكرامة اإلنسان ،مشيرا إلى أن ھناك عالقة عضوية بين الفن والكرامة اإلنسانية.
وأضاف عيادات أن الكلية ارتأت إلى استحضار ھذا اإلرث الثقافي والفلسفي ،وتوظيف الرسم والنحت
والمسرح والموسيقى من أجل نشر تلك الثقافة ،مؤكدا على مركزية موضوع حقوق اإلنسان بالنسبة للكلية
ونوه عيادات إلى أن المبادرة التي انطلقت من ردھات الكلية ،ستستمر بفعالياتھا لتصل إلى مبان وأماكن
مختلفة في الجامعة ،لتتوسع بذلك وتنتقل إلى مناطق مختلفة في المجتمع األردني مثل األنفاق والسفارات
والمنظمات والحدائق عامة  ،لتتوج بالذھاب إلى جبل القلعة لتقديم عدد من الوصالت الفنية والموسيقية
على مسرحه ،فضال عن إقامة عدد من المعارض والمسرحيات التي تعبر تنادي بحقوق اإلنسان.
من جانبه قال الفنان الدباغ إننا نعيش في وقت نفتقد فيه لحقوق اإلنسان ،تبعا لما يحصل في الدول العربية
التي تشھد صراعات وحروب نتجت عنھا معاناة وأوجاع لشعوبھا.

٩

وأضاف الدباغ أن مشاركته جاءت كنوع من التشجيع على أھمية الرسالة التي تطرحھا المبادرة والتي
يتناولھا في كثير من لوحاته ،معربا عن أمنياته في أن تتكرر في مختلف أنحاء العالم.
حضر فعاليات إطالق المبادرة عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور كرام النمري وأعضاء من الھيئة
التدريسية في الجامعة وممثلون عن الجھات المشاركة وجمع من الطلبة .
وتطرح كلية الدراسات الدولية ضمن خطتھا التدريسية برنامج ماجستير حقوق اإلنسان والتنمية
اإلنسانية ،بھدف نشر وتعميق ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز حماية احترام حقوق اإلنسان وبلوغ مستويات
متقدمة في مجال التنمية اإلنسانية بشكل عام ،بتعاون أردني ،أوروبي و مع جامعات رائدة في مجاالت
حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية.
ويسعى البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين المميزين والممارسين المبدعين في مجاالت حقوق اإلنسان
والتنمية اإلنسانية ،ويعتمد البرنامج الخطاب العالمي المعاصر والنظريات العلمية الحديثة التي تدمج
حقوق اإلنسان كمعيار أساسي في مقاييس التنمية اإلنسانية بھدف تحقيق األمن اإلنساني الشامل.
يشار إلى أن "أرض -العون القانوني" ھي منظمة حقوقية غير حكومية حملت على عاتقھا محاربة الفقر
وعدم المساواة بنشر حقوق اإلنسان والديمقراطية والتنمية الشاملة في األردن والشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
في حين منظمة "أوكسفام" التي تأسست عام  ١٩٤٢ومقرھا بريطانيا ولھا " "٩٠فرع منتشر في أنحاء
العالم ،تقف لمحاربة معاناة اإلنسانية ،ولھا برامج متعددة في اقليم الشرق األوسط خصوصا فيما يتعلق
بالالجئين وعدالة النوع االجتماعي وغيرھا في مجال التنمية.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

١٠

الخميس

الغد ص ٨

٢٠١٣/٢/١٤

مشغوالت يدوية متنوعة في بازار "الجامعة األردنية"

معتصم الرقاد -احتضن بازار
"الجامعة األردنية" ،الذي أقامته
جمعية "ھمة نساء البلقاء الخيرية"
وبتنظيم من نعمة صنوبر ،إبداعات
منزلية وأشغاال يدوية ،وقطعا مميزة
خطتھا أياد مبدعة.
البازار يجمع سيدات من المجتمع
األردني يتميزن بمواھب عديدة،
وأثرت البازار مشغوالت فنية
وإكسسوارات يدوية ومأكوالت شعبية.
ويھدف البازار الى تسويق منتجات
السيدات واإلعالن عنھا وتعريفھن
بالسوقين الداخلي والخارجي ،وتمكينھن من المعرفة وتطوير منتجاتھن من خالل االختالط بالناس.
وتقول منظمة البازار صنوبر إنھا شعرت بالمتعة والسعادة في تنظيم ھذا البازار ،وتقديم خدمة متميزة
لھؤالء السيدات ولطلبة الجامعة األردنية ،كما وشكرت إدارة الجامعة إلتاحتھا فرصة إقامة البازار داخل
الحرم الجامعي.
والبازار ،الذي افتتح أول من أمس ،ضم مجموعة منوعة من المشغوالت اليدوية ،توزعت بين األدوات
المنزلية واإلكسسوارات والشموع والمأكوالت والمالبس التي تخدم المحجبات والعباءات وغيرھا العديد.
وأضافت صنوبر أن البازار تم تنظيمه من أجل السيدات اللواتي يعملن في البيوت ،ويواجھن صعوبات
في التسويق ،منوھة إلى أن البازار يمكنھن من تسويق بضاعتھن ،باإلضافة إلى الفتيات اللواتي يشاركن
من خالل ھواياتھن بغض النظر عن عملھن الرئيسي.
وكانت من بين المشاركات واللواتي تميزن بما قدمنه في البازار جھاد الحسبان ،التي عرضت أعماال فنية
يدوية؛ حيث أدخلت التطريز الفالحي في مشغوالت العباءات واألثواب من خالل دمجھا وتقديمھا أشكاال
عصرية ،ومطرزات وورودا لتواكب المناسبات االجتماعية المختلفة.

١١

وكان لإلكسسوارات ركن مميز كذلك في البازار؛ حيث شاركت ھيا مراد ومريم الخليلي من خالل
مجموعتھما ،وقدمتا خاللھا مجموعة مختلفة ومتنوعة من السالسل واألسوار واألقراط من صنعھما
والتي شملت ألوانا صيفية مشعة بأشكال وأحجام مختلفة لطلبة الجامعة.
وتميز البازار بتنوعه في عرض مختلف المشغوالت ،ومن بين المشاركات ماجدة صبري التي عرضت
مشغوالتھا المميزة جدا في التطريز على الشاالت وأطقم الصالة المشغول يدويا ،الذي أظھر حس اإلبداع
لديھا.
كما احتوى البازار على مشغوالت يدوية لجمعية التضامن األردني للصم من خالل عرض صابون
طبيعي وصحي من منتوجات طبيعية وحقائب الب توب تمت حياكتھا.
وكانت لمرام الحمامرة مشغوالت منزلية مختلفة مثل؛ شراشف الطاوالت والبراويز المحفور عليھا أو
المكتوب عليھا برسومات مناطق سياحية أردنية ،للتشجيع على زيارة المناطق السياحية األردنية.
أما سائد الجنيدي ،فشارك بالبازار من خالل الرسم على الخزف والفسيفساء بإتقان ودقة عالية لفتت انتباه
الزائرين إلى البازار.
وكانت ھناك طاولة لرسم الحناء لدى ھبة رابح التي بدأت برسم الحناء لطالبات الجامعة بفن وإتقان نال
إعجاب الطالبات في الفن والدقة واإلبداع.
كما احتضن البازار جناحا خاصا بالمأكوالت والحلويات التي تقوم بصناعتھا ربات البيوت في منازلھن.
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مرصد الرأي
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 يوم غد
الخميس  ١٤الجاري.

مرصد الثقافة والفنون
فضاء شعري في األردنية
ضمن برنامجھا الشھري )فضاءات ثقافية( ،تقيم وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية في الجامعة
األردنية فضاء شعريا في ساحة برج الساعة للشعراء :إيھاب الشلبي ،سعيد يعقوب ،نضال برقان،
أمين الربيع ،إيمان عبدالھادي ،غسان تھتموني ،نضال القاسم .الساعة الثانية عشرة والنصف من
ظھر اليوم.
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شؤون جامعية
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إقرار أنظمة رواتب وعالوات الجامعات الرسمية

عبد الرزاق ابو ھزيم  -اقر مجلس
الوزراء في جلسته التي عقدھا أمس
برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدﷲ
النسور مشاريع انظمة الرواتب
والعالوات في الجامعات االردنية
الرسمية.
وتتضمن التعديالت التي ادخلت على
مشاريع االنظمة زيادات بنسبة
) (%٢٠من الراتب االساسي العضاء
ھيئة التدريس و) (%١٠من الراتب
االساسي العضاء الھيئة االداريةن
باالضافة الى مضاعفة عالوة التنقل.
واكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان في تصريح الى »الرأي«
ان الزيادات على الرواتب االساسية لن تلغي عالوة حوافز البرامج الموازية التي يتقاضاھا العاملون
بالجامعات.
وبين أن الجامعات التي ال يوجد فيھا موازي او ان مردود الموازي فيھا ضعيف سيتم دعمھا من
الحكومة ،مقدرا كلفة الدعم بـ)٢ر (٣مليون دينار فقط.
واشار الى أن االنظمة ستعتبر نافذه بعد صدور االرادة الملكية السامية بالمصادقة عليھا ونشرھا في
الجريدة الرسمية ،إال انه لم يحدد فيما إذا كانت ستكون بأثر رجعي من بداية العام او من تاريخ النشر.
الى ذلك أقر مجلس الوزراء نظاما معدال لنظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة .٢٠١٣
ومن شأن النظام المعدل تعزيز ايرادات الخزينة العامة من عائدات التعدين وفقا لالتفاقيات المبرمة مع
شركة مناجم الفوسفات االردنية ،حيث نص ھذا التعديل على استبدال عائدات التعدين من ٤٢ر ١دينار
للطن الواحد الى  ٥بالمئة من اجمالي المبيعات او ٤٢ر ١دينار للطن ايھما اعلى.
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عويس» :رواتب العاملين في الجامعات« يدرج كافة االمتيازات والحوافز والـزيادات عـلى
الراتب األساسي
امان السائح -قال وزير التربية والتعليم ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ،ان
اقرار مجلس الوزراء لنظام الرواتب العضاء الھيئة التدريسية والعاملين بالجامعات الرسمية امس«كما
سبق وتوقعته الدستور« ،والذي سيبدأ تطبيقه بداية الشھر المقبل وباثر رجعي ،انتصار ومكسب لكافة
العاملين بالجامعات االردنية من أعضاء الھيئة التدريسية وغيرھا ،كما انه تكريم لجامعات الجنوب التي
تفتقر للنظام الموازي وما يزال قيد التاسيس.
وقال عويس في تصريحات خاصة لـ«الدستور« ،ان النظام سيؤول بالخير واالنجاز الملموس على كافة
الجامعات الرسمية العشر وسيكون االكثر وقعا على الجامعات التي تعاني من اوضاع مالية ليست سھلة،
الن النظام يدرج كل االمتيازات والحوافز والزيادات على الراتب االساسي ليكون خاضعا للضمان
ويحتسب من مكافأة نھاية الخدمة.
واكد عويس ان النظام اعطى تحسينا الوضاع الھيئات التدريسية والعاملين بما نسبته  %٢٠لعضوھيئة
التدريس و % ١٠للعاملين ،مشيرا الى ان كافة تطبيقات النظام ستؤخذ من مستحقات الموازي ما عدا
جامعات الجنوب الثالث التي ستدفع الحكومة تكلفة تحسين اوضاع العاملين واالساتذة فيھا  ،بما كلفته ٢
مليون دينار اردني سنويا.
وبحسب تفاصيل النظام الذي حصلت »الدستور« على نسخة منه ،فان االستاذ الجامعي سيزيد راتبه من
 ٤٠١الى  ٨٥١دينارا وبزيادة سنوية  ١٥دينارا سنويا ،واالستاذ المشارك الفئة أ من  ٣٩١الى ٤٣٩
دينارا بزيادة سنوية  ١٢دينارا ،اما الفئة ب فيعطي النظام زيادة من  ٣٠٦الى  ٣٥٤دينارا بزيادة سنوية
 ١٢دينارا.
اما االستاذ المساعد الفئة أ من  ٣٠١الى  ٣٤١دينارا والفئة ب من  ٢٤٨الى  ٢٨٨دينارا بزيادة سنوية
 ١٠دنانير ،اما االستاذ الممارس الفئة أ من  ٣٠٠الى  ٣٤٠دينارا والفئة ب من  ٢٢٨الى  ٢٦٨دينارا
بزيادة  ١٠دنانير سنويا.
اما المدرس الفئة أ من  ٢٢٢الى  ٢٦٤دينارا والفئة ب من  ١٦٣الى  ٢٠٥دنانير بزيادة سنوية  ٧دنانير،
والمدرس المساعد من  ٩٥الى  ١٩١دينارا بزيادة  ٦دنانير.

١٥

الموظفون اإلداريون والفنيون
وبحسب النظام فانه ستتم زيادة الفئة االولى أ من  ٣٥٩الى  ٤٩٤دينارا والفئة ب من  ٢٧٩الى ٣١٥
دينارا بزيادة  ٩دنانير  ،فيما الدرجة الثانية الفئة أ من  ٢٣٠الى  ٢٥٨دينارا بزيادة سبعة دنانير سنويا،
والفئة ب من  ١٨٦الى  ٢١٤دينارا بزيادة  ٧دنانير سنويا.
اما الدرجة الثالثة أ من  ١٦٥الى  ١٨٩دينارا والفئة ب من  ١٣٣الى  ١٥٧دينارا والدرجة الرابعة الفئة أ
من  ١٢١الى  ١٤٥دينارا والفئة ب من  ٨٧الى  ١١١دينارا بزيادة سنوية  ٦دنانير.
اما الدرجة الخامسة من  ٦٥الى  ٨٥دينارا بزيادة  ٥دنانير سنويا والدرجة السادسة من  ٤٦الى ٦٢
دينارا بزيادة سنوية  ٤دنانير سنويا ،والدرجة السابعة من  ٣٤الى  ٤٦دينارا بزيادة  ٣دنانير سنويا.
ووفقا للنظام ،تصرف عالوة تنقل شھرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:
رئيس الجامعة  ١٧٠دينارا ونائب الرئيس  ١٠٠دينار كما يصرف للعميد ،ومدير المستشفى ،ومساعد
الرئيس من اعضاء الھيئة التدريسية ،ومستشار الرئيس من اعضاء الھيئة التدريسية  ١٠٠دينار ،ونائب
العميد ،رئيس القسم االكاديمي ،مساعد نائب الرئيس ،مدير الوحدة اإلدارية  ٩٠دينارا ،وعضو ھيئة
التدريس  ٨٠دينارا والموظف من الدرجة األولى أو الثانية  ٧٠دينارا ،والموظف من الدرجة الثالثة أو
الرابعة  ٦٠دينارا والموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة  ٤٠دينارا والموظف من الدرجة السابعة
 ٢٤دينارا.
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كواليس اقرارانظمة رواتب الجامعات  ..النسور رجل دولة قادر على صناعة القرار
رصد المحرر المتجول خالل األيام الماضية النشاط المكثف والذي دار في أروقة الحكومة من أجل اقرار
انظمة الرواتب والعالوات حيث بدأت تلك الحراكات بلقاء مطول بين رئيس الوزراء ووزير التعليم
العالي قام فيه الوزير ببيان كافة التساؤالت حول النظام فيما أن التقايري التي مررتھا أجھزة حكومية الى
الرئيس أشارت بكل أمانة الى ضرورة اقرار األنظمة وأن ھناك تبعات كبيرة ستعود بالضرر على
العملية األكاديمية في الجامعات .
الرئيس النسور لم يكن ضد النظام إال أن ما سمعه من رؤساء جامعات حكومية ومن وزير المالية الذي
كان يعارض بشدة اقرار اي انظمة للجامعات جعلت النسور يفكر مليااتخاذ قراره النھائي والذي جاء
بشكل فاصل خالل جلسة المجلس صباح اليوم .
وزير المالية بالرغم من من التوضيحات التي ارسلتھا وزارة التعليم العالي الى المالية حول النظام
عرض وجھة نظر معارضه إلقرار األنظمة واعتبر اقرار األنظمة مكلفا للخزينةفيما أن رئيس الحكومة
صرح بقراره النھائي حيث قال بأن دعم العاملين في الجامعات أمر ضروري والجامعات ال بد لھا من
وقفة دعم من الحكومة لتظل على تميزھا وأكد النسور بأنه ال مناص من إقرار تلك األنظمة فھي تصحح
الخلل في سلم الرواتب في الجامعات كما وتحافظ على الخبرات الوطنية وتوطينھا في جامعات األطراف
.
وزير األوقاف عبد السالم العبادي ألول مرة وقف وقفة داعمة إلقرار األنظمة إال انه انتقد الھدر الذي
تمارسه بعض اإلدارات الجامعية واعتبره ھدرا يؤثر على الجامعات بشكل سلبي ولكن العبادي أبدى
اھمية اقرار األنظمة .
اقرار األنظمة كان ضربة قاسية لكل مراكز القوى التي وقفت ضده والتي كانت تھدف إلفشال جھود
بذلھا عويس والرئيس النسور على مدار اشھر من أجل وضع الصيغ المناسبة لمثل تلك األنظمة .
وما يجب معرفته أن النسور كان ھو الموجه لعويس اوال بأول من أجل اقرار تلك األنظمة على خالف ما
كان يقوله بعض رؤساء الجامعات في اجتماعات عامة لھم بأنھم سمعوا من الرئيس النسور أنه معارض
لتلك األنظمة .
نجاح جديد يضيفه عويس لسلسة مشاريع بدأھا في اصالح التعليم العالي بالرغم من كل ما شھدته األيام
الماضية من تجاذبات كادت أن تقضي على تلك الجھود
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تحضيرية العاملين في الجامعات تثمن إقرار نظام الرواتب
محمد الخوالدة -شكرت اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين في الجامعات ولجان التنسيق التابعة لھا ،مجلس
الوزراء ووزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس ،على الجھود التي بذلت القرار نظام الرواتب
للعاملين في الجامعات.
وقالت اللجنة ان النظام انصف العاملين من أعضاء ھئية تدريس وإداريين ،وساعد في استقرارھم
الوظيفي؛ بمايخدم سير العمل في الجامعات األردنية الرسمية.
إضافة تعليق جديد:
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قرار قبول طلبة »توجيھي الشتوية« بالجامعات اليوم
حاتم العبادي  -يقرر مجلس التعليم العالي في جلسة يعقدھا اليوم الخميس قبول 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.
وتبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد عملية تقديم الطلبات االحد المقبل ،ولمدة ثالثة ايام ،من خالل موقع
الوحدة االلكتروني ،في حين سيحصل الطالب على القسيمة المالية من خالل المكاتب البريدية.
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 :
) (٩٩٠في االردنية المركز و) (٢٥٠في فرع العقبة ،و) (٢٥٠في اليرموك و) (١٩٠في العلوم
والتكنولوجيا و) (١٠٨٠في البلقاء التطبيقية ) (١٨٠٠في مؤتة و) (١٦٠٠في الھاشمية و) (١٦٠٠في ال
البيت و) (١٠٠٠في الطفيلة التقنية و) (١٥٠٠في جامعة الحسين بن طالل و) (٣٠٠في االلمانية-
االردنية.
ورغم ان عدد المقاعد المتوقع إقراره من قبل مجلس التعليم العالي سيكون ذاته الذي نسبت به الجامعات،
إال أن عدد المقبولين ،سيكون 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.

١٩

العرب اليوم ص ١

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

"التعليم العالي" ّ
تحذر من "القبول الوھمي"
وليد شنيكات  -تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم،
الساعة العاشرة صباحا ،نتائج امتحان الثانوية
العامة ،للدورة الشتوية ،في حين تبدأ عملية تقديم
طلبات االلتحاق بالجامعات الرسمية األحد المقبل.
ويعقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه
عويس اليوم الساعة  ١٢ظھرا مؤتمرا صحافيا،
يعلن خالله نتائج االمتحان في كافة الفروع المھنية
واالكاديمية ،ونسب النجاح في كل مبحث.
وقال د.عويس إن النتائج ستكون متاحة ورقيا في
المدارس الساعة العاشرة صباحا ،وستعلن في
الوقت نفسه على الموقع اإللكتروني للوزارة،
وعلى منظومة التعليم "االيديويف".
الى ذلك ،اكدت مديرية األمن العام انھا ستتخذ إجراءات مشددة ،لمراقبة وضبط التصرفات السلبية
والخطرة التي تتزامن مع إعالن نتائج الثانوية العامة.
وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد الدكتور غالب الحوراني ،أن عملية تقديم طلبات
القبول الموحد ،ستبدأ األحد المقبل ،ولمدة ثالثة أيام من خالل المكاتب البريدية المنتشرة في المملكة.
من جھة اخرى ،ح ّذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة األردنيين من القبوالت الوھمية التي
تعلن عنھا جامعات أردنية ،وجھات في جامعات خارجية.
وقالت الوزارة ،في بيان أصدرته أمس ،إن إحدى الجامعات األردنية تقوم بتسجيل الطلبة من حملة
الثانوية العامة ،بمعدالت تقل عن  ،%٦٠وذلك خالفا ألسس قبول الطلبة في الجامعات األردنية للعام
الدراسي  ،٢٠١٣-٢٠١٢التي اقرھا مجلس التعليم العالي ،علما ً بأن الوزارة لن تقوم بالتصديق على
الشھادات الصادرة عن تلك الجامعة ،خالفا لألسس أعاله.
واكد البيان أن أحد األشخاص يقوم بتسجيل طلبة أردنيين في جامعة دار السالم في الجمھورية اليمنية،
غير المعترف بھا ،مشيرا إلى أن الوزارة الحظت في اآلونـة األخيـرة عـددا من اإلعالنــات تدعـو
الطلبة للدراسة في الخــارج في جامعــات غيـر معترف بھــا.
٢٠

جراسا نيوز

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

التعليم العالي" يحذر جامعة اردنية من تسجيل الطلبة بمعدالت تقل عن  ٦٠بالمئة
حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وجود جامعة اردنية تقوم بتسجيل الطلبة من حملة
الثانوية العامة بمعدالت تقل عن  ٦٠بالمئة  ،خالفا ألسس قبول الطلبة في الجامعات األردنية للعام
الدراسي  ٢٠١٣/٢٠١٢التي اقرھا مجلس التعليم العالي.
وجاء في تحذير الوزارة الذي نشرته على موقعھا االلكتروني أنھا لن تقوم بالتصديق على الشھادات
الصادرة عن تلك الجامعة خالفا لألسس أعاله.
ودعت الطلبة التأكد من تحقيقھم ألسس القبول قبل التحاقھم بأي جامعة.
ونوه رئيس لجنة تنسيق القبول الموحد د.غالب الحوراني  ،أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد  ،ستبدأ
األحد المقبل ،ولمدة ثالثة أيام من خالل المكاتب البريدية المنتشرة في المملكة.
يذكر ان يوم غد الخميس الساعة  ١٢سوف يعقد مؤتمرا صحافيا  ،يعلن خالله نتائج امتحان الثانوية
العامة  ،للدورة الشتوية ،في الفروع كافة.
ونوه د.عويس إن النتائج ستكون في المدارس الساعة العاشرة صباحا  ،وستعلن في الوقت نفسه على
الموقع اإللكتروني للوزارة ،وعلى منظومة التعليم 'االيديويف'.

٢١

السبيل ص ٧

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

استحداث تخصص دبلوم مھني جديد في كلية عجلون الجامعية

وافق مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية أمس األربعاء على استحداث تخصص في الدبلوم المھني
"علم االجتماع اإلصالح والتوجيه األسري" في كلية عجلون الجامعية ما بعد البكالوريوس ،وذلك اعتبارا
من بداية الفصل الدراسي الثاني .٢٠١٣/٢٠١٢
وثمن عميد الكلية الدكتور عبد المطلب الخضراوي ھذه الخطوة ،بما يلبي حاجة السوق ومتطلبات الكلية
لمثل ھذه التخصصات ،مبينا أنه تم استحداث مؤخرا تخصصين للبكالوريوس في الرياضيات وانحراف
الجريمة.

٢٢

بترا -الغد ص  -١١السبيل ص  -٢الديار ص ٥

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

موظفو كلية العقبة ينفذون اعتصاما للمطالبة ببدل سكن

نفذ العشرات من العاملين في كلية العقبة اليوم االربعاء اعتصاما جزئيا للمطالبة ببدل سكن.
وأكد عدد من العاملين في الكلية من أعضاء الھيئة التدريسية لـ"السبيل" أنھم يمرون بظروف صعبة
نتيجة ضعف الرواتب وتآكلھا مع غالء األسعار وارتفاع ايجار الشقق في مدينة العقبة.
وطالب المدرسون بصرف بدل سكن للعاملين في العقبة أسوة بنظرائھم في الجامعة األردنية التي أقرت
صرف بدل سكن للعاملين في محافظة العقبة  ١٥٠دينار للفرد األعزب و  ٢٥٠دينار للمتزوج نظرا للبعد
الجغرافي للجامعة وغالء األسعار في المحافظة.
ولوح العاملون في الكلية بتنفيذ اجراءات تصعيدية تتمثل باعتصام مفتوح ابتداء من مطلع األسبوع المقبل
في حال لم تتم االستجابة لمطالبھم.

٢٣

اعالنات
الرأي ص ١٤

الخميس

٢٤

٢٠١٣/٢/١٤

حالة الطقس
طقس األردن

الخميس

٢٠١٣/ ٢/١٤

الخميس  ١٤شباط ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٦-٣درجات مئوية .ويكون
الطقس بارداً نسبيا ً و ُمغبراً على فترات في ُمختلف المناطق ،بينما يكون أكثر إعتداالً في مناطق األغوار
و البحر الميت و العقبة .وتُغطي السماء كميات كبيرة من السُحب ال ُمتوسطة و العالية ،بحيث تكون
األجواء غالبا ً غائمة .الرياح تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،تزيد من الشعور بالبرودة
صباحاً ،كما وتُرفق بھبات قوية أحيانا ً مع ساعات الظھر .وتكون ُمثيرة لألتربة والغبار في العديد من
المناطق وخاصة الصحراوية.
يُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية خاصة في أجزاء من البادية والطرق الصحراوية ،نتيجة الغبار واألتربة
ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام في ُمختلف المناطق ،مع بقائه أيضا ً ُمغبراً في بعض المناطق وخاصة
الشرقية .وتظھر كميات كبيرة من السُحب ال ُمتوسطة و العالية ،بحيث تكون األجواء غالبا ً غائمة .الرياح
تكون جنوبية شرقية ُمعتدلة السرعة ،تنشط على فترات في شرق البالد.
يُحذر من:
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في أجزاء من البادية والطرق الصحراوية الشرقية ،نتيجة الغبار واألتربة
ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة أحيانا ً.

٢٥

الجمعة  ١٥شباط ٢٠١٣
نھاراً:
تستمر درجات الحرارة أعلى من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بحوالي  ٥-٢درجات مئوية ويبقى
الطقس بارداً نسبيا ً بوج ٍه عام في العديد من المناطق ،وبارداً في الجبال .بينما يكون أكثر إعتداالً في
مناطق األغوار و البحر الميت و العقبة.
و يستمر ظھور كميات كبيرة من السُحب على ارتفاعات ُمختلفة ،ويُحتمل عصراً ھطول زخات محلية
خفيفة من المطر بمشيئة ﷲ في شمال البالد.الرياح تكون غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،مع ھبات
قوية أحيانا ً و تكون ُمثيرة للغبار في العديد من المناطق الصحراوية.
ليالً:
يتحول الطقس ليُصبح بارداً بوج ٍه عام في العديد من المناطق .وشديد البرودة في أجزاء من البادية
والسھول الشرقية وجبال الشراه ،مع احتمالية لتشكل الصقيع في تلك المناطق .وتظھر بعض السحب على
ارتفاعات ُمختلفة ،مع احتمالية لتشكل الضباب في المرتفعات الجبلية خصة الجنوبية .الرياح تكون غربية
ُمعتدلة السرعة.

السبت  ١٦شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،بحيث تصبح أقل بقليل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من
العام.ويكون الطقس بارداً وخاصة في الجبال ،وغائما ً جزئيا ً في شمال ووسط المملكة ،ويُتوقع ھطول
زخات متفرقة من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء من تلك المناطق .وتكون الرياح غربية ُمعتدلة الى نشطة
السرعة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً في ُمختلف المناطق ،وشديد البرودة في أجزاء من البادية والسھول الشرقية وجبال
الشراه .وال يُستبعد تشكل الصقيع في أجزاء واسعة من تلك المناطق .وتظھر بعض السحب المنخفضة في
شمال ووسط المملكة ،مع احتمالية لتشكل الضباب في أجزاء منھا على فترات .وتكون الرياح غربية،
خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.
٢٦

نھاراً:

األحد  ١٧شباط ٢٠١٣

تستمر درجات الحرارة أقل من ُمعدالتھا لمثل ھذا الوقت من العام بقليل .ويكون الطقس بارداً وغائما ً
جزئيا ً في شمال ووسط المملكة ،مع احتمالية لھطول زخات محلية خفيفة من المطر بمشيئة ﷲ في أجزاء
منھا .وتكون الرياح غربية ،خفيفة الى ُمعتدلة السرعة.
ليالً:
يكون الطقس بارداً بوجه عام في أغلب المناطق ،وشديد البرودة في أجزاء من البادية والسھول الشرقية
وجبال الشراه .كما وال يُستبعد تشكل الصقيع في أجزاء من تلك المناطق.
ويُحتمل تك ّون الضباب بعد ُمنتصف الليل في أجزاء من السھول الشرقية .وتكون الرياح ُمتغيرة
االتجاھات ،خفيفة السرعة.

٢٧

زوايا الصحف
عين الرأي

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

رئيس جامعة العلوم اإلسالمية الدكتور عبد الناصر ابو البصل قرر بناء على توجيھات رئيس مجلسأمناء الجامعة سمو األمير غازي بن محمد صرف زيادة على رواتب الموظفين في الجامعة بالتساوي
بمقدار  ٢٥دينارا.
رئيس مجلس النواب المھندس سعد ھايل السرور رفض ان يقدم طلبا للحصول على جواز سفردبلوماسي ..السرور دعا النواب إلى عدم تقديم طلب الحصول على ھذا الجواز لتكون سنة حميدة للجميع
نقل أحد مدراء المكاتب في مؤسسة خدماتية من المركز إلى احدى المنشآت التابعة لھا بعد اتھامهبتسريب معلومات.
رئيس مجلس النواب أعلن خالل جلسة أمس ان التصويت مع أي مشروع أو قرار سيكون الكترونيالضمان الشفافية والنزاھة في أي تصويت مستقبلي  .وحذر من جلوس أي شخص من خارج النواب
والحكومة تحت قبة البرلمان .

٢٨

صنارة الدستور

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

رئيس الوزراء د .عبدﷲ النسور يرعى يوم االثنين المقبل في فندق الندمارك ورشة العمل التي ينظھاديوان المظالم تحت عنوان تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مختلف اإلدارات العامة وصوال إلى تحقيق
األھداف المشتركة.
علمت »صنارة الدستور« أن ھناك تفكيرا جديا باستحداث وزارة لشؤون الالجئين في األردن تتولىشؤون مخيمات الالجئين السوريين وغيرھم من جنسيات لجأت الى األردن نتيجة اوضاع غير طبيعية في
بالدھم.
تقيم فعاليات نقابية ظھر اليوم خيمة اعتصام أمام مجمع النقابات المھنية للتعبير عن رفضھا للزيارة التيقام بھا أمين سر نقابة المحامين الى سوريا ولقائه مع الرئيس السوري بشار األسد وذلك اعتبارا من
الساعة الواحده ظھرا ..وكانت الزيارة التي قام بھا وفد ضم شخصيات قومية ويسارية الى سوريا وترأسه
امين سر النقابة قد قوبل بانتقادات نقابية واسعة بخاصة من التيار النقابي اإلسالمي وحلفائه.
التجمع النقابي المھني )القائمة الخضراء( في نقابة األطباء أكد في بيان له على وحدته كما ثمن موقف د.رائف فارس الذي نافس د .ھاشم أبوحسان على الترشح لمركز النقيب عن التجمع في انتخابات النقابة
التي ستجرى في نيسان المقبل.
التيار اإلسالمي في نقابة المحامين يعقد السبت المقبل اجتماعا الختيار مرشحيه لعضوية مجلس النقابةبعد ان رشح نقيب المحامين األسبق صالح العرموطي لمركز النقيب.
»صنارة الدستور« رصدت قيام بعض المحال التجارية في سوق السكر وسط البلد بإعادة تصريف موادمن األرز والسكر منتھية الصالحية بأسعار مخفضة من خالل إعادة تعبئتھا بأكياس بالستيكية وبأوزان
متعددة دون ان تحمل تواريخ االنتاج وانتھاء الصالحية في ظل ضعف الفت في الرقابة.

٢٩

كواليس العرب اليوم

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

أجريت لمدير المخابرات األسبق الفريق محمد الذھبي المحكوم بالسجن مدة  ١٤عاما وثالثة شھور امساألول فحوص طبية شاملة تحت حراسة مشددة في مدينة الحسين الطبية .واشرف على الفحص كبار
األطباء في الخدمات الطبية الملكية وسط تعتيم شديد  .واستمرت اجراءات الفحص إلى ما بعد الظھر
حيث نقل الذھبي في سيارة خاصة تحرسه سيارة شرطة.
وقعت مشاجرة في مكتب رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبدالحليم الكيالني بين المفتش العام لألمانةالمھندس سلطان عاكف الفايز والنائب يحيى السعود وتبادل الطرفان الشتائم وتدخل الحاضرون كي ال
تتطور األمور إلى أبعد من ذلك  .سبب الخالف دفاع النائب السعود عن إخفاق مرشح في االنتخابات
النيابية
غاب وزير الطاقة والثروة المعدنية عالء البطاينة عن حفل توقيع اتفاقيات مشروع توليد الكھرباء امس،حيث جرى نقل نصوص االتفاقيات له من مبنى شركة الكھرباء الوطنية إلى مكتبه بوزارة الطاقة ليوقعھا
ومن ثم عادت من جديد.
تنوي شركة مصفاة البترول تأسيس شركة تسويق للمشتقات النفطية ،لتقوم بنشاط التسويق والتوزيععلى المحطات التي جرى تقسيمھا مع شركتين نفطيتين أخريين في المملكة مؤخراً بموجب الھيكلة
الجديدة التي يزمع تطبيقھا للقطاع.
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زواريب الغد

الخميس

٢٠١٣/٢/١٤

مجموعة المطار الدولي قالت إن التاريخ الرسمي لبدء العمليات في مبنى المسافرين الجديد بمطار الملكةعلياء الدولي سيكون يوم  ٢١آذار )مارس( المقبل .وكانت المجموعة أشارت في وقت سابق إلى أن آخر
عملية قدوم لرحلة للمطار الحالي )المبنى القديم( ستكون الساعة  ١٠ليال في  ٢٠من الشھر المقبل ،وآخر
رحلة مغادرة ستكون من ھذا المبنى الساعة  ١٠٫٠٥ليال ،فيما ستكون أول رحلة قادمة الى المبنى الجديد
الساعة  ١١٫٣٠من اليوم نفسه ،وأول رحلة مغادرة من المبنى الجديد ستكون الساعة  ٢٫٣٠فجر يوم ٢١
آذار )مارس( المقبل.
الشركة العربية لصناعة اإلسمنت األبيض قررت تعديل سعر بيع اإلسمنت األبيض /حجر جيري)الكيس االخضر( اعتباراً من يوم الثالثاء الماضي ،حيث تم تخفيض سعر البيع للكيس األخضر من ١٤٨
دينارا الى  ١٤١دينارا للطن الواحد ،غير شامل الضريبة العامة على المبيعات ،فيما قررت تثبيت أسعار
باقي األصناف األخرى وحتى إشعار آخر.
شقيق النائب المرحوم محمد عليان المحسيري ،الذي توفاه ﷲ بعد أيام قليلة من فوزه باالنتخابات النيابيةاالخيرة ،سيترشح لالنتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية في العاصمة .ترشيح عبد عليان للمقعد الشاغر،
سيتم رسميا بعد فتح باب الترشح للمقعد من قبل الھيئة المستقلة لالنتخاب ،والتي ما تزال تنتظر تكليفھا
رسميا من قبل الحكومة ومجلس النواب للشروع في إجراء االنتخابات لھذا المقعد.
تتردد في أروقة مجلس النواب معلومات وأحاديث عن ترشيح كتل نيابة لبعض األسماء لتولي رئاسةالحكومةّ ،
لكن أيا من الكتل لم يعلن رسميا عن ترشيح ألي شخصية حتى اآلن .من األسماء المتداولة
للترشيح من قبل نواب وكتل :طاھر المصري ،عبدالكريم الكباريتي ،مازن الساكت ،عبدﷲ النسور ،عمر
الرزاز ،بسام العموش ،محمد خليفة ،ممدوح العبادي وعبد اإلله الخطيب.
تستضيف كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في الجامعة األردنية اليوم رئيس الوزراء األسبقمعروف البخيت .البخيت سيتحدث في حوار علمي وسياسي عن "الدولة األردنية :رؤية وأفكار
مستقبلية" وذلك في الساعة  ١٢ظھرا.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية
















نسب النجاح في التوجيھي قريبة من العام الماضي
الملك يتبرع بمليون دينار لصندوق تكافل المتقاعدين العسكريين
 ٦٠ألف أردنية متزوجة من غير أردنيين
تقرير عالمي %٢٠ :من العاملين في األردن يضحون بالنوم من أجل العمل
 ٢٫٥مليون لتر ماء يستھلكھا الالجئون السوريون في »الزعتري«
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة األمير سطام
الملك يبحث مع كيري تطورات المنطقة وجھود تحقيق السالم
»النواب« يوقف مناقشة »أمن الدولة« و»التقاعد« ويحيل »الكسب غير
المشروع« إلى »القانونية«
»األوقاف« تدين الصفقة المزعومة بين إسرائيل والفاتيكان حول القدس
اللوزي لـ )الرأي(» :النواب« أمام تحدي إعادة الثقة به
الحمود :عدد الالجئين السوريين تجاوز  ٣٦٢ألفا ً
رأينـا  -تقدير القائد األعلى لرفاق السالح وحماة الوطن
إقرار أنظمة رواتب وعالوات الجامعات الرسمية
األكشاك في عجلون ال تتالءم مع واقعھا السياحي والبيئي
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الملك يوجه الحكومة لتطوير »المتقاعدين العسكريين« ويتبرع بمليون دينار
لصندوق التكافل االجتماعي بالمؤسسة
جاللته يبحث ھاتفيا مع كيري العالقات والتطورات في المنطقة
»النواب« يستفتي »الدستورية« حول مشروعي قـانوني »أمـن الدولـة والتقاعـد
المدنـي«
ّ
سالح روسي لسوريا ..وقطر تسلم المعارضة مبنى السفارة
مجلس الوزراء يقر نظاما معدال لـ »عائدات تعدين الفوسفات«
»األوقاف« تستنكر صفقة مزعومة بين إسرائيل و»الفاتيكان« في القدس
نتائج »شتوية التوجيھي« اليوم ..و»الدستور« تنشـرھا على موقعھا االلكتروني
طقس لطيف اليوم ومنخفض ضعيف غدا
سرقة واختالس في »الخربة السمرا للكھرباء« بمليوني دينار
نقابيون يعتصمون اليوم احتجاجا على زيارة وفد اردني الى سوريا
إسـرائيل تساوم لإلفراج عن أموال الضـرائب مقابل عدم إتمام المصالحة
قلق أميركي من األوضاع األمنية في مصر
ليبيا تطعن بقرار »الجنائية« تسليم السنوسي
الذكرى الثامنة الغتيال رفيق الحريري اليوم
توقع اإلعالن عن الدفعة الثانية من دعم المحروقات الشھر المقبل
ارتفاع طفيف للرقم القياسي ألسعار أسھم بورصة عمان
»الجمارك« تحبط تھريب  ٩٨مسدسا
نظام جديد لترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن
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"النواب" يستفتون "الدستورية" في تقاعدھم
الملك يبحث مع كيري مستجدات األزمة السورية
"التعليم العالي" ّ
تحذر من "القبول الوھمي"
تسجيل حوالي ٣٠٠إصابة بالسرطان بين األطفال سنويا ونسب الشفاء تصل
% ٩٠
األجواء غير مناسبة إلتمام المصالحة الفلسطينية
كشف اختالس في )الخربة السمراء( بمليوني دينار
طقس لطيف اليوم وغدا وماطر السبت
"الصناعة" :ال توريد لسلع أساسية من السوق المحلي إلى مخيمات الالجئين

الملك يوجه الحكومة لوضع خطة لتطوير مؤسسة المتقاعدين العسكريين
"النواب" يستفتي المحكمة الدستورية عن "أمن الدولة" و"التقاعد المدني"
وزير التربية يعلن نتائج "التوجيھي" في مؤتمر صحفي اليوم
"راصد" :فروقات جديدة في صناديق يفوق فيھا المقترعون عدد المسجلين
لالنتخاب
وزير التربية يعلن نتائج "التوجيھي" في مؤتمر صحفي اليوم
تعديل عائدات الفوسفات سيرفع إيرادات الخزينة
"الحب" يرفع مبيعات محال الزھور  % ١٠٠في عيد العشاق
رونالدو ينتزع التعادل لريال امام يونايتد الشجاع
إجراءات مشددة لضبط المخالفين خالل إعالن نتائج التوجيھي
قوات حرس الحدود تستقبل  ٤١١٥الجئا خالل اليومين الماضيين
الكتل النيابية تستبق لقاء الطراونة بمشاورات داخلية حول رئيس الوزراء المقبل
"الزراعيين" تستنكر عرض أمھات "الزيتون" بمحطة الحسين للبيع
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