
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٣٠/٤/٢٠١٨:التاریخ                                                      االثنین: الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تعطل أعمالھا في األول من أیار" األردنیة"

رافد مھم لدعم المسیرة " األردنیة"انتخابات طلبة : المجالي
  الدیمقراطیة

٤  

 ٨  فرصة عمل لطلبتھا) ٢٢٠(یوفر ) األردنیة(معرض وظیفي في 
 ١٠  "األردنیة"جنسیة یعرضون لتراثھم في  ٨٧طلبة من 

تتبرع بمقاعد لطلبة كلیة اآلثار والسیاحة في " أورانج األردن"
  "األردنیة"

١٢ 

محاضرة حول فرص العمل والتدریب المتاحة لطلبة كلیة السیاحة 
  واآلثار

١٤ 

ً في لواء الطیبة في " األردنیة"مستشفى  ّا ً تطوعی ً طبیا یقیم یوما
  محافظة اربد

١٥ 

ف عن مھارات طلبة تكش" أیام اللغة والثقافة اإلسبانیة"
  اللغویة وإجادتھم للغة اإلسبانیة) األردنیة(

١٨ 

 ٢٠  "األردنیة"وفد تایلندي یزور 
 ٢٢  یعتصمون رفضاً لتضمین المقاصف" األردنیة"طلبة 

   شؤون جامعیة
 ٢٣  رؤساء الجامعات األردنیة ینتدون في الحسین التقنیة

 ٢٤  ةیت األردنمرحب بھم في الجامعا ونیالطلبة القطر: سيیالطو
 ٢٥  ٢٠١٨الدورة الثالثة لمسابقاتھ لعام  طلقی ةیمجمع اللغة العرب

أبو غوش وقطان والصادق یتأھلون لبطولة الجائزة الكبرى 
  للتایكواندو

٢٦ 

 ٢٧  اعالنات
 ٢٨  وفیات

  ٣١- ٢٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  بمناسبة عید العمال العالمي 

  األول من أیارتعطل أعمالھا في " األردنیة"

  

أصدر رئیس الجامعة بالغا بتعطیل الجامعة أعمالھا یوم الثالثاء الموافق األول من أیار بناسبة عید 

  .العمال العالمي في ضوء تعمیم دولة رئیس الوزراء

واستثنى البالغ الوحدات والدوائر التي تقتضي طبیعة عملھا غیر ذلك على ان یتم تنسیق دوامھا مع 

  .باشرةاداراتھا م

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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رافد مھم لدعم المسیرة الدیمقراطیة" األردنیة"انتخابات طلبة : المجالي  

أكد وزیر الداخلیة األسبق العین حسین ھزاع المجالي أن انتخابات اتحاد طلبة  - محمد المبیضین 

الجامعة األردنیة األخیرة شكلت محطة 

ً مھما في دعم المسیرة  مضیئة ورافدا

ویین الجامعي الدیمقراطیة على المست

  . والوطني

وتمنى خالل جلسة حواریة عقدت في 

الجامعة األردنیة الیوم بالتعاون مع جماعة 

مقیاسا ألي مرحلة دیمقراطیة مقبلة سواء " األردنیة"عمان لحوارات المستقبل أن تؤخذ انتخابات 

یة باعتبار أن او المجالس البلد) الالمركزیة(انتخابات المجلس التشریعي أو مجالس المحافظات 

االنتخابات الطالبیة رافقھا تغییر في النھج  ما رفع من مستویات الوعي واالنتماء من قبل الطلبة لھذا 

ً خالل فترة ما اصطلح  ً لألجھزة األمنیة خصوصا البلد بعدما كانت االنتخابات الطالبیة تشكل ھاجسا

  ."الربیع العربي"على تسمیتھ 

بة وتماسك الجبھة الداخلیة األردنیة من خالل تعزیز لغة وثقافة وأشار المجالي إلى أھمیة صال 

ً إلى أن األردن  الحوار لمواجھة التغیرات والضغوطات التي طرأت وعصفت بالمنطقة العربیة الفتا

الذي یواجھ تحدیات سكانیة وجغرافیة وتحدیات في موارده الطبیعیة استطاع  المحافظة على نعمتي 

  .واصلة العطاء اإلنسانياألمن واالستقرار وم

  

وتطرق المجالي في محاضرتھ إلى بعض الممارسات والعادات الدخیلة على المجتمع األردني التي 

  .أدت إلى إحداث خلل في مفھوم القیم واألخالق، التي سرعان ما تم مجابھتھا واجتثاثھا

 مدار الساعة/بترا/٩:الرأي ص/أخبار األردنیة
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ورثناھا عن اآلباء واألجداد  وفي السیاق دعا المجالي  جمھور الطلبة إلى التمسك بالقیم األصیلة التي

وأن یضعوا في اولویاتھم الوقوف إلى جانب اجھزتنا الوطنیة لیشكلوا جدارا لحمایة الوطن من 

األخطار وأن یقدوموا لآلخرین درسا في أسلوب الحوار الھادف البناء البعید عن التعصب الدیني 

  .والطائفي

ات المستقبل بالل حسن التل حول اھمیة وتحدث في الجلسة الحواریة رئیس جماعة عمان لحوار

الحوارمع طلبة الجامعات األردنیة الذین یشكلون صورة المستقبل األردني الواعد باالنجاز والمنعة 

  .واالزدھار

ً الى المستقبل المأمول عبر  وقال إن الحوار مع الشباب الجامعي ینطلق لتحقیق التغیر المنشود وصوال

العمل معھم على : ایصال آرائھم وأصواتھم لصناع القرار، والثانيالسعي إلى : مسارین، األول

ترجمة آرائھم وطلباتھم إلى واقع نعیشھ من خالل إیجاد مجموعات ضغظ على صناع القرار لتبني 

  .آراء الشباب وطلباتھم

ما یجعل إرادة الشعب ) نیابي ملكي(وأشار التل إلى أن الدستور األردني ینص على أن الحكم 

ني حرة، مقدمة على ما سواھا، األمر الذي یتطلب اإلصرار على المشاركة في صناعة القرار األرد

  .السیاسي واالجتماعي واالقتصادي وفق قواعد الدستور األردني

  

وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة إن تعزیز ثقافة الحوار وتقبل اآلخر موضوع  تعتبره  

إلى تحقیقھ بكل الوسائل المتاحة لدیھا سواء كانت منھجیة أو المنھجیة الجامعة ھدفا استراتیجیا تسعى 

ً إلى أن الجامعة قامت بتعدیل متطلبات الجامعة اإلجباریة  داخل القاعة الصفیة أو خارجھا، مشیرا

الفلسفة والتفكیر الناقد ومھارات البحث العلمي والتواصل : واالختیاریة مدرجة عدة مواد منھا

   .سانیة وأخالقیات الحیاة الجامعیة وغیرھاوالحضارة اإلن
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وفي إطار توثیق توقعات الجامعة من الطلبة فیما یتعلق بقواعد السلوك على "وأضاف رئیس الجامعة 

المستویین األكادیمي وغیر األكادیمي، جاءت مدونة قواعد سلوك طلبة الجامعة األردنیة لتسھم في 

ل المسؤولیة في إطار من االحترام واألمانة والمسؤولیة، بناء شخصیة الطالب وجعلھ قادرا على تحم

الفتا إلى أن المدونة توجب اإللتزام بمبادئ النزاھــة الشــخصیة واألمانـة العلمیـة، واحتـرام حقـوق 

اآلخرین وكرامتھــم وھویتھــم في الغــرف الصفیــة والمختبرات والمكتبة، وفي أرجــاء الحــرم 

   ."الفعالیــات التــي تقیمھــا الجامعــة داخــل وخــارج الحــرم الجامعــي الجامعي وأثنــاء

  

وأكد محافظة اســتمرار الجامعـة  في تشـجیع حریـة التعبیـر وتبـادل األفــكار واآلراء، دون السمــاح 

مییــز، بــأي خــرق للمبــادئ األخالقیة للســلوك أو أي مــن أشــكال العنــف والمضایقات والت

  .وانتھــاك النزاھــة األكادیمیة

  

وأشار إلى أن ثقافة الحوار تعني قبول اآلخر بما ھو علیھ من اختالف دینّي أو مذھبي أو عرقّي أو 

ّھ مبنّي على  ً ألن سیاسّي، واحترام التعددیّة عند االستماع للطرف اآلخر وآلرائھ، وأن الحوار یعد ثقافة

التي تجعل منھ أداةَ تواصٍل ھادفة، تقّرب األشخاص من بعضھم وتزید مجموعٍة من األسس واآلداِب 

من التواصل الثقافّي بینھم في مختلِف المجاالِت، وتزید من تقبّل اآلخِر، وترتقي بجمیع األطراِف 

   .المتحاورةِ 
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ولفت محافظة إلى أن للحوار أسسا ومبادئ ال بد أن یكون ذا قیمة علمیة، یصل بالمتحاورین إلى 

واإلسھام في بناِء جسوِر الثقة بین األطراف رغَم اختالِف أفكارھم وآرائھم، . الفائدة المرجّوة منھ

  .للوصول للقواسِم المشتركِة بین األطراف

تذكروا دائما أن الحوار وسیلة للتفاھم، وھو عبارة عن : "وخاطب محافظة الطلبة الحضور قائال   

ان من خاللھ إلى النضج الفكري وقبول التنوع الثقافي مطلب إنساني وأسلوب حضاري یصل االنس

    ."الذي یؤدي إلى االبتعاد عن الجمود وفتح قنوات التواصل مع المجتمعات األخرى

وأدارھا " سبل تعزیز ثقافة الحوار وتقبل اآلخر" وجرى خالل الجلسة الحواریة التي جاءت بعنوان 

لطلبة تناولت معالجة القضایا الوطنیة بالحوار البعید الدكتور محمد صایل الزیود مداخالت من قبل ا

ومرتكزات تقبل اآلخر لبناء مجتمع حضاري ینھض بالتنمیة في  األردن ، عن العنف واالستقواء

  .الحدیث  والمزدھر
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  فرصة عمل لطلبتھا) ٢٢٠(یوفر ) األردنیة(معرض وظیفي في 

كتور عزمي محافظة  الیوم األحد المعرض الوظیفي افتتح رئیس الجامعة األردنیة الد -فادیة العتیبي 

السادس عشر الذي ینظمھ مكتب 

/ اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین

صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة 

  . في عمادة شؤون الطلبة

) ٢٤(والمعرض الذي یشارك فیھ 

شركة ومؤسسة من القطاعین العام 

داریة ومالیة وطبیة ودوائیة وتجاریة وتعلیمیة، من المتوقع والخاص، وتنوعت تخصصاتھا  ما بین إ

فرصة عمل لطلبة الجامعة وخریجیھا في مختلف الكلیات )  ٢٢٠(أن یوفر ما یزید على 

  .والتخصصات

ویشكل المعرض الوظیفي الذي یقام سنویا ویستمر لیومین بمثابة نقطة لقاء وتواصل ما بین طلبة 

الذین على وشك التخرج لمعرفة فرص العمل الحقیقیة المتوافرة في الجامعة الخریجین أو أولئك 

سبیل الحصول علیھا وشغلھا تبعا لتخصصاتھم الدراسیة بحسب مدیر مكتب اإلرشاد الوظیفي 

  .ومتابعة الخریجین الدكتور رامي الدویري

وق العمل، وقال الدویري إن المعرض الوظیفي من شأنھ تجسیر الفجوة ما بین التعلیم الجامعي وس

ویسھم في تعریف الطلبة من خالل الشركات والمؤسسات المشاركة على المسارات الوظیفیة التي 

  .یتطلبھا سوق العمل في الوقت الحالي

   

 /٣:الرأي ص/عمون/الغد الكتروني/أخبار األردنیة
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وأضاف الدویري أن ما یمیز المعرض ھذا العام عن السنوات السابقة استحداث جناح خاص یتبع في 

خریجین، یقوم على إجراء مقابالت تدریبیة شخصیة للطلبة إدارتھ لمكتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة ال

ممن تقدموا بطلب للحصول على وظیفة عمل، وتقییم لسیرتھم الذاتیة، في سبیل تھیئتھم وإجرائھم 

  .للمقابلة الشخصیة والنجاح فیھا

بة ولفت الدویري إلى أنھ سیتم في ختام المعرض الوظیفي إجراء تقییم وتغذیة راجعة من قبل الطل 

والشركات المشاركة لمعرفة مواطن القوة ومواطن الضعف التي طرأت على تنفیذ ھذا المعرض في 

   .سبیل األخذ بھا والعمل على تطویرھا في المرات القادمة

وخالل افتتاحھ للمعرض، جال محافظة یرافقھ عدد من كبار المسؤولین في الجامعة على أجنحة 

  .مع إلیجاز حول الخدمات التي تقدمھا والوظائف التي توفرھاالشركات والمؤسسات المشاركة، واست

في حین أكد عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات حرص إداراتھم على المشاركة في مثل ھذه 

المعارض الوظیفیة التي تمكنھم من انتقاء الكفاءات من خریجي الجامعة األردنیة للوظائف الشاغرة 

معة من تخصصات مختلفة  تالئم احتیاجاتھم المھنیة في قطاع العمل لدیھم وفقا لما توفره كلیات الجا

  .لدیھم
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 "األردنیة"جنسیة یعرضون لتراثھم في  ٨٧طلبة من 

قدم طلبة في الجامعة األردنیة یمثلون  جنسیات عربیة وأجنبیة أطباقا ومأكوالت  -محمد المبیضین 

شعبیة تشتھر بھا 

  . بلدانھم

وخالل حفل العشاء 

اثي الذي أقیم في التر

اختتام فعالیات 

معرض التراث 

الدولي الذي نظمھ 

مكتب شؤون الطلبة 

الوافدین التابع لعمادة شؤون الطلبة في الجامعة بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

  .تذوق الحضور أطعمة ومشروبات وحلویات عربیة وأجنبیة متنوعة

قافتھ عبر عرض المؤكوالت المتعلقة بالمناسبات وحرص الطلبة على تقدیم تراث بالدھم وث

  .االجتماعیة، وارتداء الزي الرسمي والشعبي لبلدانھم

  

وأثنى محافظة على جھود الطلبة الوافدین في إقامة نشاطات ثقافیة وریاضیة واجتماعیة داخل الحرم 

  .الجامعي األمر الذي یعزز فرص التواصل والتبادل الحضاري بین طلبة الجامعة

   

 أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
11 

بدوره أكد عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد عطیات أھمیة اللقاءات التي من شأنھا فتح آفاق تبادل 

المعرفة والخبرات والتعرف على الثقافات والتقالید اإلنسانیة بین مكونات الجسم الطالبي الذي یضم 

  .جنسیة عالمیة) ٨٧(طالب وطالبة من ) ٥١٠٠(قرابة 

   

لھیئات الدبلوماسیة في السفارات العربیة واالجنبیة في عمان وعدد من وشارك في الحفل عدد من ا

  . كبار المسؤولین في الجامعة وجمع من طلبة الجامعة

   

ً من طلبة مجتمع الجامعة والعاملین فیھا وطلبة ، الى ذلك ً كبیرا شھد معرض التراث الدولي اقباال

عداد كبیرة من الجالیات العربیة واالجنبیة مدارس وزارة التربیة والتعلیم والجامعات االردنیة وا

  .المقیمة في األردن

  

وأعرب عدد كبیر من الطلبة الوافدین عن تقدیرھم للشعب األردني على الحفاوة والتكریم التي 

یالقونھا خالل اقامتھم على االرض االردنیة لمتابعة دراستھم الجامعیة مشیدین باإلمكانیات التي 

  .نیة لمتابعة دراستھم بیسر وسھولةتوفرھا الجامعة األرد
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  "األردنیة"تتبرع بمقاعد لطلبة كلیة اآلثار والسیاحة في " أورانج األردن"

بمجموعة من المقاعد لخدمة ) اورنج االردن (تبرعت شركة االتصاالت األردنیة  -محمد المبیضین  

طلبة كلیة اآلثار والسیاحة 

  . في الجامعة األردنیة

اعد بجودة المواد وتمتاز المق

المصنعة منھا وتصمیمھا 

المناسب واالنسیابي الذي من 

شأنھ توفیر مستویات عالیة 

   .من الراحة

وأعرب نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة خالل لقائھ نائب المدیر 

امعة وتقدیرھا للشركة على ھذا العام لشركة االتصاالت االردنیة اورانج رسالن دیرانیة عن شكر الج

  .التبرع الذي یخدم طلبة الكلیة ویضیف على مبناھا لمسات جمالیة

وخالل اللقاء الذي حضرتھ عمیدة الكلیة الدكتورة ندى الروابدة تبادل الجانبان وجھات النظر حول 

  .امكانیة توسیع نطاق التعاون بما یخدم مصالح الطرفین

، التطورات والتغیرات التي شھدھا النظام التعلیمي في الجامعة وقدم مجدوبة لمحة موجزة حول

ً أھمیة الشراكة مع القطاع الخاص لتنفیذ مشاریع علمیة وبحثیة تخدم مجاالت التنمیة الوطنیة   .مؤكدا

من خالل توفیرھا حزمة من االتصاالت ) اورانج االردن(أشاد بالدور الذي تضطلع بھ ، مجدوبة 

  .سؤولیاتھا االجتماعیة تجاه مؤسسات المجتمع األردنيوم، المتقدمة عالمیا

  

 أخبار األردنیة
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بدوره أعرب دیرانیة عن اعتزازه باالنجازات التي حققتھا الجامعة األردنیة خصوصا إعداد كوادر 

  .بشریة مؤھلة أسھمت في تطور الحیاة األردنیة والمجتمعات العربیة

من خریجي الجامعة األردنیة الذین أثبتوا تضم نخبة من العاملین فیھا ) اورانج األردن(وأشار إلى أن 

ً في ھذا السیاق استعداد الشركة لفتح آفاق جدیدة  كفاءة عالیة المستوى في المھام التي یؤدونھا مؤكدا

  .للتعاون مع الجامعة

ً لما تقوم بھ الشركة في خدمة  ً وعرفانا وسلم مجدوبة دیرانیة ھدیة تذكاریة بھذه المناسبة تقدیرا

  .وطنياالقتصاد ال
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 محاضرة حول فرص العمل والتدریب المتاحة لطلبة كلیة السیاحة واآلثار

نظمت كلیة اآلثار والسیاحة محاضرة حول المشاریع األثریة والسیاحیة في  - سھى الصبیحي   

المملكة وفرص العمل والتدریب المتاحة 

للطلبة والخریجین القاھا مدیر مشروع 

شاركة استدامة اإلرث الثقافي بم"

الممول من الوكالة " المجتمعات المحلیة

نزار   (USAID)األمریكیة للتنمیة الدولیة

العداربة والمنفذ من قبل المركز األمریكي 

  .(ACOR) لألبحاث الشرقیة

وأم الجمال، ، واستعرض العداربة المواقع األثریة التسعة التي یشملھا المشروع وھي بیت رأس

را، وبیر مذكور، والبترا، ووادي رم، وإیلة، وعرج على دور وبصی، ومادبا، وغور الصافي

 ً   .المجتمعات المحلیة في حفظ وإدارة ھذه المواقع والترویج لھا سیاحیا

ً للعداربة، الى تحفیز أبناء المجتمع المحلي على اإلستثمار في المواقع  ویھدف المشروع، وفقا

لى نشر الوعي والمعرفة حول المواقع فرصة عمل، باإلضافة ا ١٥٠السیاحیة وتوفیر أكثر من 

األثریة التي تزخر بھا المملكة، وإشراك المجتمعات المحلیة في جھود ترمیمھا والمحافظة علیھا 

   .وتطویرھا

وقال العداربة إن المركز یسعى الى رفع مستوى التعاون والتشاور مع الجامعة والكلیة والتنسیق لمنح 

ة وصیانتھا في الكلیة الفرصة للتدریب والمشاركة في مشاریع طلبة قسم إدارة المصادر التراثی

ً أن نقل المعرفة والتدریب أحد أھم أھداف المشروع، المركز   .مضیفا

 أخبار األردنیة
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  ضمن سلسلة النشاطات الدوریة في مجال الخدمة المجتمعیة

ّاً في لواء الطیبة في محافظة اربد" األردنیة"مستشفى    یقیم یوماً طبیاً تطوعی

ت مستشفى الجامعة األردنیة الدوریة لخدمة المجتمعات المحلیة على امتداد خارطة ضمن نشاطا

الوطن أقام المستشفى البوم 

 ٢٨/٤/٢٠١٨السبت الموافق 

ً في  ً مّجانیّا ً تطوعیا ً طبیا یوما

لواء الطیبة في محافظة اربد 

بالتعاون مع جمعیّة الطیبة 

ً وصیادلة وإداریین وُمساندینط) ٤٠(لرعایة مرضى السرطان الخیریّة، شارك فیھ  ً وممرضا   .بیبا

ً مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور  وأشرف على سیر فعالیات الیوم الطبي میدانیا

عضو لجنة  -عبدالعزیز الزیادات یُرافقھ عدد من مسؤولي المنطقة وعلى رأسھم نائب المنطقة

سید فرید العالونة رئیس البلدیة، ورئیس الجمعیة الصحة النیابیة سعادة النائب ابراھیم القرعان وال

ً من مرتبات مركز أمن اللواء ووجھاء المنطقة   .السید إیاد القرعان، وعددا

ّذه فریق مستشفى الجامعة ما ھو إال ترجمة   وقال الدكتور الزیادات إن الیوم الطبي التطوعي الذي نف

األردني وإیصال الخدمات العالجیة لھم أینما  عملیّة لنھج المستشفى في التواصل مع أبناء المجتمع

ً نحو خدمة المجتمع  كانوا على اختالف جغرافیة الوطن لینطلق المستشفى خارج أسواره ُمتوّجھا

ً في ذلك التوجیھات الملكیة السامیة في تقدیم كافة  األردني بأكملھ وھذا نھُجھ على الدوام مستلھما

  .ایة النوعیّة والمتخصصة للمواطن األردنيالخدمات الطبیة والصحیة وتأمین الرع

ً من أبناء المنطقة فضًال ) ٧١١(وبیّن الدكتور الزیادات بأنھ قد تم تقدیم العالج الالزم لحوالي  مریضا

  .عن تقدیم عدد من الُمحاضرات التوعویة في السیطرة على العدوى واألنظمة الغذائیة السلیمة

 مدار الساعة/أخبار األردنیة
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ریق المشارك من المستشفى ضّم تخّصصات طبیة شاملة ومتنوعة ولفت الدكتور الزیادات إلى أن الف 

طب الباطنیة وطب األطفال، الجراحة العامة، النسائیة والتولید، المسالك البولیّة والعظام : مثل

والمفاصل، األنف واألذن والحنجرة، طب العیون وطب األسرة باإلضافة إلى ُممرضات وممرضین 

  .اندین وخبراء في العدوى والتغذیةمتخصصین وصیادلة ومتطوعین ومس

وقد وفّر مستشفى الجامعة مجموعة من العالجات األساسیة والمتخصصة الشاملة بشكل مجاني، كما 

أشاد الدكتور الزیادات بمشاركة شركات ومستودعات أدویة وطنیة ذات شراكة مع المستشفى في 

ً لھا الشكر على تبّرعھا الك ریم مما یدل على ُعمق التشاركیّة بین القطاعین المسؤولیة المجتمعیة ُمقّدما

  .الحكومي والخاص وحس االنتماء للوطن ومؤسساتھ

   

كما قّدم الدكتور الزیادات الشكر للقائمین على جمعیّة الطیبة لرعایة مرضى السرطان الخیریة 

ً بمدیرتھا السیدة ش لة ّ یرین القرعان، وأھالي ومدرسة الطیبة األساسیة المختلطة موقع تنفیذ الفعالیة ُممث

لواء الطیبة على ُحسن ترتیبات الیوم الطبي والدعم اللوجستي وعلى ما أبدوه من تعاون أسھم في 

ً استمراریة التعاون لتنفیذ أیام طبیة جدیدة في مختلف المناطق النائیة  إنجاح الیوم الطبي ُمتمنیا

  .وجیوب الفقر

   

رضى السرطان الخیریّة السید ایاد القرعان بأّن  ھذه من جانبھ قال رئیس جمعیة الطیبة لرعایة م

ّي  المبادرة لیست بالغریبة على مستشفى الجامعة األردنیة الذي عّود أبناء مجتمعھ على تبني وتول

المسؤولیّات الكبیرة ومن أبرزھا الخدمة المجتمعیة التي تمثل التكامل االجتماعي بین المواطن 
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ً باسمھ وباسم كافة أعضاء الجمعیّة إدارة المستشفى والمؤسسات الوطنیة في أردننا  العزیز، شاكرا

والفریق الطبي الُمشارك على تجاوبھم في تنفیذ ھذا الیوم الطبي وعلى ما قّدموه من خدمات طبیّة 

ً إلى المحاضرات التوعویّة والتثقیفیّة لألطفال واألمھات في المنطقة مما یساھم في  متمیّزة، إضافة

  .لتثقیف الوقائي نحو األمراض الساریة وقضایا األوبئة والعدوى وطرق الحد منھارفع مستوى ا
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اللغویة وإجادتھم للغة ) األردنیة(تكشف عن مھارات طلبة " أیام اللغة والثقافة اإلسبانیة"

  اإلسبانیة

في كلیة اللغات شكلت أیام اللغة والثقافة اإلسبانیة التي نظمھا قسم اللغات األوروبیة  –فادیة العتیبي 

األجنبیة في الجامعة األردنیة فرصة ذھبیة 

للطلبة الدارسین في شعبة اللغة اإلسبانیة إلبراز 

الجوانب المعرفیة والمھارات اللغویة التي 

اكتسبوھا خالل دراستھم للغة اإلسبانیة، 

 .والتعریف بالثقافة اإلسبانیة وحضارتھا العریقة

  

اءت بحضور عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة والسفیر الفنزویلي وكشفت األیام اإلسبانیة التي ج

طالقة خالل ونائب السفیرة اإلسبانیة في عمان، عن إجادة الطلبة للغة اإلسبانیة والتحدث بھا ب

الفقرات المتنوعة التي حفلت بھا األیام الثقافیة على مدار ثالثة أیام وضمت عروضا مسرحیة 

  .وغنائیة تناولت الفلكلور والثقافة والحضارة اإلسبانیة

وقال رئیس قسم اللغات األوروبیة الدكتور حسین الدویري إن أیام اللغة والثقافة اإلسبانیة التي عقدت 

یأتي الھدف من إقامتھا ) ثیریبانتس(السفارة اإلسبانیة والمعھد الثقافي اإلسباني في عمان بالتعاون مع 

سنویا إلفساح المجال أمام طلبة شعبة اللغة اإلسبانیة إلظھار مھاراتھم اللغویة والثقافیة المتعلقة 

   .بإسبانیا وحضارتھا من خالل لوحات فنیة وروائیة أدوھا بمنتھى الحرفیة واالقتدار

وأضاف الدویري أن الطلبة نجحوا في تقدیم فكرة مكتملة عن حضارة وثقافة إسبانیا، ومدى تأثر 

المجتمع األردني ببعضھا، تبعا لبعض العادات التي اكتسبوھا من تأثیر الثقافة العربیة ذات العالقة 

  .بحضارة األندلس وما طغى علیھا من تقارب للثقافات

 أخبار األردنیة
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اإلسبانیة على لوحات فنیة مختلفة من عروض مسرحیة حول األدب واشتملت أیام اللغة والثقافة 

اإلسباني، وسكیتشات تعبیریة تناولت قضایا ذات العالقة بالترجمة الفوریة والتحریریة من اللغة 

العربیة لإلسبانیة، وأفالم وثائقیة عن إسبانیا وأقالیمھا والصور النمطیة في ثقافتھا، وفقرة موسیقیة 

تار، وأیضا رسم لوحة فنیة على أنغام موسیقى آلة الجیتار،  وأیضا زاویة لتذوق قدمتھا فرقة جی

  .أشھر األطباق اإلسبانیة

وفي ختام األیام اإلسبانیة التي جاءت بإشراف مشترك لعدد من أعضاء الھیئة التدریسیة في شعبة 

تورة أحالم صبیحات الدكتورة رناد المومني  والدكتور مؤید الشّراب والدك: اللغة اإلسبانیة ھم

والدكتورة مونیكا رویث، جرى تكریم الطلبة الفائزین في المسابقات ذات الصلة باللغة واألدب 

  .اإلسباني، وتسلیمھم الشھادات التقدیریة والجوائز
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  "األردنیة"وفد تایلندي یزور 

التقى  -سناء الصمادي 

نائب رئیس الجامعة 

لشؤون الكلیات اإلنسانیة 

عة األردنیة في الجام

الدكتور أحمد مجدوبة 

الیوم وفد من مجلس شیخ 

  . اإلسالم في مملكة تایلند

وبحث الوفد الذي ترأسھ 

مدیر مركز الوسطیة للسالم والتنمیة التابع لمجلس شیخ اإلسالم الدكتور عبدهللا  نومسوك خالل 

  .المستقبلي بین الجانبینالزیارة  سبل التعاون في مختلف المجاالت العلمیة، وفتح آفاق التعاون 

وأكد مجدوبة في اللقاء الذي حضره مدیر المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة الدكتور أحمد 

عوایشة، ومساعد العمید للشؤون الطالبیة في كلیة الشریعة الدكتورة زینب القضاة، ونائب رئیس 

خارجیة الدكتور انس مجلس العلماء لشیخ اإلسالم براسان شریف، وعضو اللجنة للشؤون ال

اماتیاكول، أھمیة تعزیز وتوسیع افاق التعاون في المجاالت العلمیة والثقافیة والبحثیة، مشیرا إلى ان 

  .الجامعة تحرص على رعایة الطلبة التایلندیین الدارسین فیھا

 وقدم مجدوبة للوفد الضیف ایجازا حول الجامعة، من حیث النشأة وعدد الطلبة الدارسین فیھا،

  .والبرامج والتخصصات التي تطرحھا في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا

 أخبار األردنیة
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واستعرض مدیر المركز الثقافي اإلسالمي الدكتور احمد العوایشة  البرامج التي یطرحھا المركز 

  .وأسالیب التدریس فیھ، والدورات التي یقدمھا لطلبة الشعوب االسالمیة

بیة في كلیة الشریعة الدكتورة زینب القضاة النشاطات التي وعرضت مساعد العمید للشؤون الطال

  .تقدمھا الكلیة للطلبة التي تثریھم بالعلم والمعرفة

  .وجال الوفد خالل الزیارة في المرافق المختلفة من الجامعة ككلیة الشریعة، والمكتبة
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  یعتصمون رفضاً لتضمین المقاصف" األردنیة"طلبة 

ألردنیة ظھر أمس؛ على قرار سبق للجامعة وان اتخذتھ بشأن تأجیر احتج طلبة في الجامعة ا -

قوائم العودة وأھل الھمة (ونظمت القوى الطالبیة في الجامعة . للقطاع الخاص" ١١"مقاصفھا الـ

قرار "، وقفة احتجاجة أمام مبنى رئاسة الجامعة؛ عبرت عن رفض ما وصوفھ بـ)والنشامى

معة، والتي تبیع األطعمة والمشروبات بأسعار مقبولة المقاصف والمطاعم في الجا" خصخصة

  .للطلبة

وشارك بالوقفة االحتجاجیة عشرات الطلبة، الذین ھتفوا مؤكدین أن دائرة االستثمار في الجامعة 

غیر دائرة .. ما جابلنا ھالدمار "، ومست الھتافات الدائرة مباشرة "وراء ھذا األمر، وعلیھا الغاؤه"

ّ "، و"االستثمار   ."ال لخصخصة الجامعات.. ال لطرح العطاءات.. یلي صوت الھتافاتعل

ً من سیاسة خصخصة ممنھجة، تقوم بھا "عن خوفھم من أن تكون ھذه المسألة، "وعبر طلبة  جزءا

ً لرفع الرسوم الجامعیة للتنافس .على حد قولھم" إدارات الجامعات وبضوء أخضر حكومي، تمھیدا

 ١٠:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
23 

.  

  
  

  ة ینتدون في الحسین التقنیة رؤساء الجامعات األردنی
    
 

استضافت جامعة الحسین التقنیة الیوم طیفا واسعا من القیادات األكادیمیة األردنیة في ندوة حواریة 
عقدت في رحاب الجامعة في موقعھا ) الرؤیة، النموذج واألھداف: جامعة الحسین التقنیة( بعنوان 

مروان . عدنان بدران، معالي د. مة من دولة دفي مجمع الملك الحسین لألعمال، و بمشاركة كری
بشیر الزعبي، رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، . وجیھ عویس،وعطوفة د. كمال، معالي د

  .و عدد من رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة
  

ت مفتاحیة لبیب الخضرا بالحضور، وقدم توضیحا. وفي مستھل الندوة رحب معالي رئیس الجامعة د
  . حول فكرة الجامعة ورؤیتھا وأھدافھا والنموذج التعلیمي الذي تقدمھ

  
وجیھ عویس على مكانة التعلیم التقني وأھمیتھ في االستراتیجیة . ومن جانبھ أضاء معالي العین د

الوطنیة للموارد البشریة، موضحا أن إنشاء جامعة الحسین التقنیة جاء منسجما معھا، ومشددا على 
  . ورة دعم فكرة الجامعة ومسیرتھا نظرا لما تنھض بھ من أھدافضر

  
وقدم عدد من األكادیمیین واالداریین في الجامعة شرحا موسعا عن أھداف الجامعة وبرامجھا 
وخططھا الدراسیة وعالقاتھا مع المؤسسات الوطنیة والدولیة وعالقات الشراكة التي تربطھا بقطاع 

للمسؤولیة المجتمعیة وما تقدمھ من برامج في ھذا المیدان لخدمة  الصناعة واألعمال، ورؤیتھا
المجتمع والشباب تحقیقا ألھداف الجامعة التي تتبع مؤسسة ولي العھد، وجاءت تعبیرا عن رؤیة سمو 
ولي العھد، وبمبادرة كریمھ منھ لخدمة الشباب وتمكینھم وتأھیلھم لدخول سوق العمل المحلي 

  . والعالمي
  

موسع بین المشاركین جرى فیھ تسلیط الضوء على القیمة المضافة التي تقدمھا جامعة  ودار حوار
الحسین التقنیة للتعلیم العالي في األردن، وما یمیز الجامعة وما تتمتع بھ من عناصر قوة وفرص 

ة للنجاح والتقدم تؤھلھا للتغلب على التحدیات، التي تواجھ التعلیم العالي، وتمنحھا الفرصة لصناع
منبھین الى ضرورة تجاوز تجارب التعثر التي . قصة نجاح یعتد بھا، وتشكل انموذجا یحتذى بھ

رافقت مسیرة عدد من المؤسسات واألفكار والمشاریع فیما مضى، والحذر من الخضوع لضغوط 
  .الواقع للتكیف معھ بدال من السعي لتطویره والنھوض بھ

  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٩٢:الدستور ص/:الغد ص/عمون
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  ي الجامعات األردنیةب بھم فالطلبة القطریون مرح: الطویسي
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أن أبواب الجامعات األردنیة مفتوحة 
الستقبال الطلبة القطریین الراغبین بااللتحاق بالجامعات األردنیة، وأن األردن یرحب بكل الطلبة 

الشقیقة واستضاف معھد الدوحة .لة قطر الوافدین من كل الدول العربیة واألجنبیة بما فیھا دو
التعلیم العالي في األردن؛ مسیرة نحو "للدراسات العلیا الیوم األحد الوزیر الطویسي الذي حاضر عن 

العالمیة الطویسي أثنى في بدایة المحاضرة على الرقي التعلیمي الذي یتمیز بھ معھد الدوحة ".
األردن في العالقات بین مؤسساتھ والمؤسسات .حیب للدراسات العلیا رغم حداثتھ، وأوضح مدى تر

القطریة بشكل عام ومعھد الدوحة بشكل خاص وركز الوزیر على العنایة الموجھة لالھتمام 
بالرأسمال األردني، وھو المواطن، وعلى إثره جاء االھتمام بالمؤسسات القائمة على الموارد 

التعلیم العالي والبحث العلمي في األردن، وأوضح معاییر الوصول إلى العالمیة في . البشریة
في ضوء ھذه المعاییر، ولفت إلى أن تطویر  ٢٠٢٥-٢٠١٦واالستراتیجیات الوطنیة للتنمیة البشریة 

البنیة التحتیة ودعم استخدام التكنولوجیا الحدیثة ومصادر التعلیم المفتوحة وإنشاء صندوق لالبتكار 
ھي %، ١إلى % ٣٤.٠بة االنفاق على البحث والتطویر من والتطویر لدعم البحث العلمي ورفع نس

أھم االستراتیجیات لتحقیق النھوض في مجال البحث والتعلیم في األردن واعتبر الطویسي بأن عام .
جامعة  ٣٢كان نقطة تحول في األردن، بإنشاء أول جامعة، لیصل عدد الجامعات الیوم إلى  ١٩٦٢

ألف منھم یتمون دراساتھم العلیا  ٥٠طالب،  ٠٠٠.٢٩١عدل بم). أھلیة وخاصة ٢٢رسمیة، و. ١٠(
 ١٤٠٤و عرض الطویسي لملف الطلبة الوافدین، وخص بالذكر الطلبة القطریین،البالغ عددھم 

إذ أشار إلى أن أبواب الجامعات األردنیة مفتوحة الستقبال  .،وأوضح نیتھ رفع ھذا العدد أكثر فأكثر
الوافدین من كل الدول .تحاق بھا، وأن األردن یرحب بكل الطلبة الطلبة القطریین الراغبین باالل

العربیة واألجنبیة بما فیھا دولة قطر الشقیقة وقال الطویسي بأن الھدف االستراتیجي ھو زیادة عدد 
). من مجموع الطلبة% ٢٥(،أي ما نسبتھ  ٢٠٢٠ألف طالب بحلول عام  ٧٠إلى  ٤٠الطلبة من 

األول ھو النافذة الموحدة : عالي والبحث العلمي أنشأت وحدة تشمل قسمینوأوضح أن وزارة التعلیم ال
لخدمات الطلبة الوافدین، واآلخر الستقطاب الطلبة العرب واألجانب، وتكون مھامھا متابعة تنفیذ 

لألعوام واستھل المحاضرة، التي  2017–2020االستراتیجیة المقررة من مجلس الوزراء األردني 
حمد بن عبد الواحد الحمادي وزیر التعلیم والتعلیم العالي القطري، الدكتور یاسر حضرھا الدكتور م

رئیس المعھد بالوكالة، الذي رحب بالوزیر الطویسي متمنیا لھ طیب اإلقامة بدولة قطر ّ .سلیمان 
وذكر بنجاعة التشبیك المؤسسي الحاصل بین المعھد ومؤسسات التعلیم العالي األردنیة وآلیات تدعیم 

مشیرا إلى أن زیارة الدكتور الطویسي تأتي تجسیدا لتقارب في الرؤى في . ھذا التشبیك أكثر فأكثر
حقل التعلیم العالي، والتي ّ تشكل فخرا للمعھد الذي استطاع خالل فترة وجیزة أن یعمل على الساحة 

داریین، بعضھم الوطنیة واإلقلیمیة والعربیة في استقطاب كوادر متمیزة، من أكادیمیین وطالب وإ
  من األردن للمشاركة في تحقیق أھدافھ.
 

  ٣:السبیل ص/٧:الدستور ص/٢ :الرأي ص
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   ٢٠١٨مجمع اللغة العربیة یطلق الدورة الثالثة لمسابقاتھ لعام 

  
ً لتحقیق أھدافھ، في الحفاظ على سالمة اللغة العربیة، والنھوض بھا  ً من رؤیة المجمع، وسعیا انطالقا

العربیة األردني الدورة الثالثة لمسابقاتھ ھذا  یطلق مجمع اللغة.لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة؛ 
و تشتمل المسابقات على جوائز متعددة، لدعم العربیة واالحتفاء بھا وترسیخھا في  ٢٠١٨العام 

 ١٥- ١٢(جائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة لألطفال من سن : نفوس أبنائھا ومحبیھا، تتمثل في
، )الرسم، والخط العربي، والقصة القصیرة(في » یةأحب لغتي العرب«على مستوى المملكة بعنوان (

وجائزة فن الخط العربي، وجائزة أفضل تقریر صحفي حول اللغة العربیة وأفضل مبادرة لغویة على 
لغتي ھویتي وكان المجمع قد بدأ العامین الماضیین إطالق سلسلة من «بعنوان ».مستوى المملكة 

عن فئة أفضل تقریر صحفي كل » لغتي ھویتي«ي بمسابقة مسابقاتھ وجوائزه، حیث فاز العام الماض
شروق طومار بالجائزة األولى، ومازن النعیمي بالثانیة، وسمیر العدوي وأسماء رجا بالجائزة : من

الثالثة مناصفة، ومنحت شھادات تقدیریة لكل من إشالش الزیود، وتاال أیوب، وندى شحادة، وعن 
از كل من مجد علي عبدالوھاب ومحمد عادل أبو شعر بالجائزة ف» فن الخط العربي للكبار«مسابقة 

وفاز عن مسابقة . األولى، وعفانة زھیر مصطفى بالجائزة الثانیة، وفؤاد أبو نجم بالجائزة الثالثة
فئة المبادرة اللغویة كل من الدكتورة رائدة أخو زھیة والطالب مصعب بنات بالجائزة » لغتي ھویتي«

أحب لغتي العربیة «ا حجبت الجائزتان الثانیة والثالثة، وفاز عن مسابقة األولى مناصفة، بینم
بالجائزة األولى، ویاسمین إبراھیم بالثانیة، ورغد .النا أبو حلیمة : فئة الرسم كل من» لألطفال

الریماوي بالثالثة وعن فئة الخط العربي للصغار فاز بالجائزة الثالثة أحمد محمد إبراھیم، بینما 
عیسى محاسنة، ومؤمن بواعنة، : ومنحت جائزتا ترضیة لكل من. جائزتان األولى والثانیةحجبت ال

ً، ومنحت شھادات تقدیریة لكل من وسندس .یمنى عبیدات، : وحجبت جائزة أفضل قصة قصیرة كاملة
  غوانمة

  ١٤:الرأي ص
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  أبو غوش وقطان والصادق یتأھلون لبطولة الجائزة الكبرى للتایكواندو
  

العبین من المنتخب الوطني  ٣الیوم األحد عن تأھل ) WTF(للتایكواندو أعلن االتحاد الدولي
للتایكواندو إلى بطولة الجائزة الكبرى التي ستنطلق جولتھا األولى ھذا العام في العاصمة اإلیطالیة 

  .المقبل) یونیو(حزیران ٣إلى  ١روما خالل الفترة من 
  

وجولیانا ) كغم ٨٧وزن فوق (زة قطان وحم) كغم ٦٨وزن تحت (ونجح كل من ، أحمد أبو غوش 
، في تحقیق النقاط التأھیلیة والتي منحتھم فرصة المشاركة في بطولة )كغم ٦٧وزن تحت (الصادق 

ً في كل وزن ٣٢الجائزة الكبرى التي تضم أفضل    .العبا
  

ین وھم، وجاء ھذا االنجاز بعد أسابیع قلیلة من انجاز الفت حققھ منتخب الناشئین بتأھل ثالثة العب
راما أبو الرب وزید مصطفى ونتالي الحمیدي إلى دورة األلعاب األولمبیة للشباب والتي ستقام في 

) أكتوبر(العاصمة األرجنتینیة بوینس آیرس من السادس إلى الثامن عشر من شھرتشرین األول 
  .المقبل 

  
   
  

بھذا العدد من الالعبین حیث  ٢٠١٤وتعتبر ھذه المشاركة ھي األولى للتایكوندو األردنیة منذ العام 
نقطة  ٢٤نقطة للمیدالیة الذھبیة و ٤٠حیث تمنح المشاركین )  نجوم ٤(تصنف ھذه البطولة من عیار

نقطة للبرونزیة وھي فرصة كبیرة أمام العبینا لتجمیع أكبر عدد من النقاط  ١٤.٤للمیدالیة الفضیة و 
  ).٢٠٢٠یو طوك(التأھیلیة لدورة األلعاب األولمبیة القادمة 

  
دول ، حیث ستكون البدایة في العاصمة اإلیطالیة  ٤وستقام بطولة الجائزة الكبرى لھذا العام في 

المقبل والجولة الثالثة ستقام ) أغسطس(روما ومن ثم في العاصمة الروسیة موسكو خالل شھر أب 
  ).نجوم ٨(عیار  في تایالند تتبعھا جولة مانشستر وتختتم في اإلمارات والتي ستكون مصنفة من

  
، أحمد أبو غوش،  كان قد  ٢٠١٦وتجدر اإلشارة إلى أن صاحب المیدالیة الذھبیة في أولمبیاد ریو 

حقق ذھبیة في جولة لندن وبرونزیة في جولة موسكو خالل العام الماضي ضمن منافسات بطولة 
إلى منصات التتویج ضمن  الجائزة الكبرى وھي المرة األولى التي ینجح فیھا أحد العبینا في الصعود

  .منافسات البطولة
  
   
  

ً أن ھذا  وأعرب مدرب المنتخبات الوطنیة للتایكواندو فارس العساف عن سعادتھ بھذا التأھل مؤكدا
  .االنجاز كان مخطط لھ منذ بدایة العام

  ١٤:االنباط ص
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  ١٢:الدستور ص/١٦:الرأي ص

 اعالنات
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  - دابوق  –ناصر قموه  میباجس ابراھ
  - ةیفیالصو –شعبان  عقوبی بینج كوثر

  -المعمورة  ةیجمع – نیالحداد مانیمتري سل میرم
  -  ةیماركا الشمال –ابو جاموس  مریمفلح مخ صالح

  - صیالفح – نیراجي المضاع عقوبی
  -  ةیفیالصو – صیمص مانیاسكندر سل بھجت

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 لرأي ا
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وف ان مدیر عام احدى الدوائر الحكومیة سیجرى تنقالت وتغییرات في صف» عین الرأي«علمت 
المدیر الجدید یحمل ملفا اصالحیا لھذه .. العاملین في الدائرة.الموظفین بعد دراسة ملفات جمیع 

  الدائرة 
  

ً بمنح تصاریح استیراد االغنام من رومانیا بعد توقف دام    اشھر ٦وزارة الزراعة تبدأ غدا
  
  
  

 ً .. ن في فندق الفور سیزنزالصحفیی» الثالثاء«رئیس الوزراء الیاباني ووزیر خارجیتھ یلتقیان غدا
  كل على حدة، االول ظھرا واآلخر مساء .الرئیس والوزیر سیلتقیان الصحفیین 

  
وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي ونظیره االمیركي یعقدان صباح الیوم مؤتمرا .

  صحافیا في مبنى الخارجیة 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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اني تعلیقا على صورة نشرھا عبر حساباتھ على كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الث
  ).الیوم على ھامش اجتماعات العقبة(وسائل التواصل االجتماعي خالل تواجده في العقبة أمس 

  
أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع المعلمین والحكومة امس االول كان عاصفا اال ان االیجابیة والتفھم 

. یذكر ان االجتماع استمر حتى الساعة الثانیة فجرا. حةساعدا في حل النقاط الخالفیة بشفافیة واض
وقد شكر وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز جھود االعالم في توضیح النقاط الخالفیة 

وقال الناطق االعالمي باسم الوزارة ولید الجالد ان ما فعلھ . وموقف الوزارة عبر اتصاالت ھاتفیة
  .ر في توضیح الصورةاالعالم كان لھ الدور االكب

  
تشھد مراكز ضریبة الدخل ازدحامات شدیدة من قبل المراجعین الذین یسعون إلنجاز معامالتھم 

  .الضریبیة قبل نھایة الشھر الحالي
  

عملت وزارة البیئة بالتعاون مع وزارة السیاحة على تنظیف مقام النبي لوط في الكرك، سواء كان 
خ من محیطھ، أو بإزالة ما كتب علیھ من عبارات ومفردات، في من التلوث البیئي بإزالة األوسا

  .معالجة وصفتھا وزارة البیئة بأنھا معالجة للتلوث البصري
  

تنظم اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع نظام الصندوق التعاوني لالطباء مسیرة من امام مجمع النقابات 
االربعاء للمطالبة باقرار المشروع والذي  المھنیة الى رئاسة الوزراء الساعة العاشرة من صباح یوم

یھدف الى الحفاظ على حقوق ومكتسبات االطباء وانقاذ صندوق تقاعد االطباء الذي یعاني من عجز 
  .تراكمي منذ سنوات طویلة

  
مواطنون في ضاحیة الرشید بعمان طالبوا فور اعالن وزارة المیاه والري عن إیقاف الضخ بسبب 

  .االمطار االخیرة بتعویضھم وتأمینھم بالمیاهالعكورة الناجمة عن 

 صنارة الدستور
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وقال جاللتھ في تغریدة لھ . نعى جاللة الملك عبدهللا الثاني أمس وفاة معلمتھ المربیة أمیمة الرفاعي
الرحمة والمغفرة لروح معلمتي الفاضلة الست أمیمة الرفاعي، مربیة األجیال، ": "تویتر"عبر موقع 

اء وبنات الوطن، وما توانت یوما عن حمل رسالة التربیة والتعلیم بكل التي خرجت اآلالف من أبن
  ".تغمدھا هللا بواسع رحمتھ. إخالص وأمانة

  
یعقد وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي ونظیره األمیركي مایك بومبیو مؤتمرا صحفیا 

ووصل . الثنائیة بین الجانبین صباح الیوم بوزارة الخارجیة في عمان، وذلك قبیل انطالق المباحثات
  .بومبیو إلى عمان ضمن جولة لھ إلى الشرق األوسط تشمل إضافة إلى األردن السعودیة وإسرائیل

  
إجراءات "تعقد نقابة الصیادلة ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا في مجمع النقابات المھنیة، لإلعالن عن  

  .یدالنیة، الذي تعارضھ النقابةاحتجاجا على مشروع نظام ترخیص المؤسسات الص" تصعیدیة
  
من المتوقع أن یعقد مجلس النقباء المھنیین خالل أیام اجتماعا لھ للتباحث في الموقف من نظام  

یأتي االجتماع المرتقب بناء على طلب نقابة . الخدمة المدنیة المعدل، وتحفظات نقابات مھنیة علیھ
  .ازن ارشیداتالممرضین من رئیس مجلس النقباء نقیب المحامین م

  
عنوان الصالون السیاسي الذي " الحراك الشعبي الفلسطیني في ضوء مسیرات العودة وذكرى النكبة"

یقیمھ مركز دراسات الشرق األوسط بعد غد األربعاء، بمشاركة شخصیات سیاسیة وأكادیمیة أردنیة 
 .بعمانیقام الصالون في قاعة مؤتمرات المركز بمبنى االتحاد المھني . وفلسطینیة

 زواریب الغد
  


