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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
جلسة حواریة بین موجھات مشروع أنا ھنا للتوجیھ المھني 

  لإلناث وإعالمیین
٣  

  ٥  ینظمون افطارا رمضانیا» األردنیة«طلبة طب في 
   شؤون جامعیة

 ٦  وي اإلعاقات البصریةمشروع شبابي لمساعدة ذ
نظام مكاتب خدمات طلبة التعلیم  ىمجلس الوزراء یوافق عل

  العالي
٧ 

 ٨  بدء العمل بتعلیمات معادلة الشھادات
كتاب جدید لمحافظة یناقش القضایا العربیة الراھنة في وسائل 

  اإلعالم
١٠ 

 ١٢  وفیات
  ١٥- ١٣  زوایا الصحف

ت التقریر الصحفي محتویا

 الیومي
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  جلسة حواریة بین موجھات مشروع أنا ھنا للتوجیھ المھني لإلناث وإعالمیین

  
عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة 

برنامج الـ  األردنیة وبالشراكة مع
)EconoWin ( لقاء تحاوریا ضم

نخبة من اإلعالمیین والصحفیین 
المھتمین بشؤون المرأة وموجھات 

للتوجیھ المھني " أنا ھنا"برنامج 
لإلناث، بھدف التشبیك فیما بینھم 
وتسلیط الضوء على فكرة التوجیھ 
الریادیة ودور الموجھات الحیوي في 

یة إنجاح المشروع، والتأكید على أھم
اإلعالم ودوره المؤثر والفعال في 

  .تسلیط الضوء على البرامج التنمویة
   

وتناول اللقاء في مناقشاتھ أھمیة التمكین االقتصادي للمرأة، وضرورة إبراز نماذج نسائیة ناجحة 
یحتذى بھا لزیادة انخراط الشابات في سوق العمل من خالل مساعدتھن على االندماج في الحیاة 

ى أرض الواقع ما یسھم في تعزیز مسارات التنمیة المستدامة، وإتاحة المزید من الفرص المھنیة عل
  .أمامھن في القطاعات كافة لتسریع عجلة النمو االقتصادي

   
   

وثمنت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة  عبیر دبابنة الدور التشاركي الذي یقوم بھ اإلعالم مع 
وء الجھود الرامیة للتمكین االقتصادي للمرأة وإبراز الجھود التي مؤسسات المجتمع المختلفة في ض

  .تقوم بھا الجامعة األردنیة للمواءمة بین التعلیم واحتیاجات سوق العمل
   
   

خلص في نتائجھ إلى أن األردن  ٢٠١٦وأشارت دبابنة إلى أن تقریرالمنتدى االقتصادي العالمي لعام 
في الفجوة الجندریة  ١٣٨لة على سلم الفجوة الجندریة، ودو ١٤٤من أصل  ١٣٤جاء في المرتبة 

  .للمشاركة والفرص اإلقتصادیة
   
   

في األردن نور المغربي بالدور ) EconoWin(وأشادت مدیرة المشروع التابع لبرنامج الـ 
ً من وقتھن وطاقتھن لضمان  ً كبیرا المحوري للموجھات في سیر عملیة التوجیھ، حیث یستثمرن جزءا

  .الطالبة المستفیدة من التوجیھ وتزویدھا بالمعرفة الالزمةنجاح 
   
   

 أخبار الجامعة

  ٣:باط صناال/٤:الدیار ص/طلبة نیوز١٣/:الرأي ص/السوسنة/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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ویھدف البرنامج الذي یأتي تماشیا مع الرؤیة التنمویة للجامعة األردنیة بشكل عام ومركز دراسات 
بھدف تسھیل " مستفیدة من التوجیھ"طالبة جامعیة ) ٢٤( المرأة بشكل خاص إلى تقدیم ید العون لـ 

حیث یتم تقدیم التوجیھ للطالبات في إطار سعیھن لتحقیق تطلعاتھن المھنیة  وصولھن لسوق العمل
بحیث " الموجھات"على مدار عام كامل؛ ویتم مرافقتھن من قبل نساء من أصحاب المھن واألعمال 

  . یحظى كال الطرفین بفرص للتدریب والتشبیك بما یساھم في تعزیز المھارات لدى كل منھما
   
   

یعمل في مصر، واألردن، والمغرب، وتونس على )  EconoWin(لى أن برنامج  وتجدر اإلشارة إ
تحسین ظروف المشاركة االقتصادیة للمرأة بھدف إدماجھا في سوق العمل لنمو االقتصاد وازدھار 
المجتمعات من خالل العمل على عدة محاور كالتوعیة، والتوجیھ المھني للطالبات وإدارة التنوع بین 

حیث یتولى تنفیذه الوكالة األلمانیة للتعاون . سل القیمة المراعیة للنوع االجتماعيالجنسین وسال
  ).BMZ(باإلنابة عن الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة ) GIZ(الدولي 
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  ینظمون افطارا رمضانیا» األردنیة«طلبة طب في 
  

ینظم فریق من طالب الطب البشري في الجامعة األردنیة افطارا رمضانیا الیوم األربعاء ضمن 
وسیكون اإلفطار . االنشطة السنویة لالتحاد الدولي لجمعیات طلبة الطب في الجامعة األردنیة

من الجامعة  بحضور الدكتور خالد الزعبي اضافة الى طالب الطب من جمیع السنوات الدراسیة
  .األردنیة وحضور من جامعات أردنیة اخرى

ویعد ھذا االفطار فرصة لتبادل الخبرات بین الطالب من مختلف السنوات الدراسیة من جھة 
ونظم االفطار فریق . وسیشتمل على الكثیر من االنشطة الترفیھیة والثقافیة المختلفة من جھة أخرى

وي، ستاناي شركس، ربى عجلوني، أسامة الزعبي ، ضم الطالب صالح الخصاونة وزید النجدا
.أحمد الحیت ، سرا الخلیلي ،جود أیمن، تاال طراونة ، دعاء الحصني ، سجى عقیالن وھبة الشھوان

  ١٢:صالدستور 
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  لمساعدة ذوي اإلعاقات البصریةمشروع شبابي 
  
فكرة مشروع لمساعدة ذوي االعاقة البصریة لیشعروا بأنھم ال یختلفون عن » النظارات البصریة«

اصة بھا الذي من شأنھ أن یساعد غیرھم فھذه النظارات قادرة على أن یكون فیھا نظام المالحة الخ
االشخاص لمعرفة أین ھم متوجھون أكانوا في منزلھم أو في منزل آخر أو حتى في حالة الرغبة في 

  .الذھاب إلى منطقة معینة في الھواء الطلق، بحسب مؤسسة المشروع جاسمین خریسة
  

لومات في الجامعة االردنیة فكرة وتروي خریسة الطالبة في كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المع
انشاء المشروع فتقول ان الھدف منھ مساعدة ذوي اإلعاقات البصریة في توجیھھم وجعل حیاتھم 

ً وأسھل للعیش   .أكثر أمنا
  

یتزاید عدد االشخاص الذین یعانون من إعاقة بصریة عاما بعد عام باالضافة الى الذین : وتضیف
النظارات «بھا مع الكبر لھذا السبب كانت الفكرة المختارة ھي بناء  ولدوا مع ھذه االعاقة أو أصیبوا

  .لمساعدة ذوي االعاقة البصریة في تحدید اتجاھاتھم او االماكن الراغبین في الذھاب الیھا« البصریة 
  

كل ما علیھم أن یقوموا بھ ھو ان یحددوا الجھة المقصودة ثم یقوم نظام المالحة بارشادھم إلى : وتتابع
  .ھتھوج

  
كما ینبھھم بما یحیط بھم من عقبات وھذا یساعدھم في حین السؤال عن منطقة معینة في : وتضیف

  .نظام المالحة سوف یكون قادرا على معرفة وتحدید المكان بدقة وتوجیھ الشخص
  

وتشیر خریسة الى ان النظارات ستكون متوافرة أیضا مع أجھزة االستشعار التي سوف تعطي 
مثال عند القرب من ) اعتمادا على مدى قرب أو خطر(صغیرة أو الكبیرة أو التنبیھات االھتزازات ال
  .كائن أو الدرج

  
ان تصمیم النظارة الخارجي مشابھ لنظارات الواقع االفتراضي ألنھا أكثر راحة لھم في : وتبین

التصمیم باالضافة الى وجود عصا لتحدید الكائنات عن بعد لتفعیلھا ویحتاج المستخدم الى الضغط 
  .على الزر الموجود على العصا لربطھا مع النظارات

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٧:صالرأي 
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  نظام مكاتب خدمات طلبة التعلیم العالي ىمجلس الوزراء یوافق عل
  
  
  

والذي جاء لغایات  ٢٠١٧وزراء على نظام مكاتب خدمات طلبة التعلیم العالي لسنة ووافق مجلس ال
تنظیم عمل ھذه المكاتب بما في ذلك تسجیل الطلبة في مؤسسات التعلیم العالي غیر االردنیة وتسجیل 

  .الطلبة من غیر االردنیین في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة
  

مكاتب خدمات طلبة التعلیم العالي والغاء شرط تقدیم الكفاالت  كما جاء لغایات تنظیم شروط ترخیص
البنكیة والعدلیة لفروع المكاتب وتحدید مسؤولیة المكتب في جمیع االحوال عما یقدمھ المكتب 

  –. وفروعھ او ممثلھ خارج المملكة من خدمات وما یقوم بھ من اجراءات واعمال 

  نیوزطلبة 
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  بدء العمل بتعلیمات معادلة الشھادات
  

تعلیمات إلغاء "، المسماة بـ٢٠١٧لسنة  ٧صدرت اول من امس في الجریدة الرسمیة تعلیمات رقم 
  ".٢٠٠٦لسنة  ١تعلیمات معادلة الشھادات في وزارة التربیة والتعلیم رقم 

تلغي تعلیمات "وأكدت التعلیمات التي بدئ العمل بھا منذ تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة، بأنھا 
  ".٢٠٠٦لسنة  ١ة الشھادات في وزارة التربیة والتعلیم رقم معادل

بموجب نظام  ٢٠٠٦تعلیمات المعادلة صدرت في سنة "وقال مصدر مطلع في وزارة التربیة إن 
وتعدیالتھ یغطي جمیع  ٢٠١٣لسنة  ٩٦وتم إلغاؤھا ألن النظام الساري رقم  ١٩٩٢المعادلة لسنة 

  ."حاالت الطلبة من التعلیمات الملغاة
برئاسة أمین عام ) لجنة معادلة الشھادات(وبحسب النظام المعدل تؤلف في الوزارة لجنة تسمى 

دراسة طلبات معادلة الشھادات واتخاذ القرارات المناسبة : "الوزارة،وتتولى الصالحیات التالیة
  ".زیربشأنھا، دراسة طلب معادلة أي شھادة لم تشملھا أسس معادلة الشھادات تحال إلیھا من الو

تقدیم ما یثبت إقامة مقدم طلب : عند معادلة الشھادة تراعى األسس التالیة مجتمعة"وأوضح النظام أنھ 
معادلة الشھادة مدة ال تقل عن سنة دراسیة متصلة في الدولة التي صدرت الشھادة عنھا، تقدیم ما 

یة والتعلیم في إحدى یثبت أن الشھادة المطلوب معادلتھا والصادرة عن أي جھة غیر وزارة الترب
  ".الدول العربیة تعادل شھادة الدراسة الثانویة العامة في ھذه الدولة

التأكد من أن الشھادة المطلوب معادلتھا تؤھل حاملھا االلتحاق بالجامعات الرسمیة داخل  "كما یطلب 
طرق الرسمیة الدولة التي صدرت الشھادة عنھا، والتحقق من أن المعلومات الواردة فیھا صحیحة بال

  ".أو بأي وسیلة تراھا اللجنة مناسبة
استیفاء الشروط المنصوص علیھا في التعلیمات التي یصدرھا الوزیر، والتي تتم "وأقر النظام 

بموجبھا معادلة شھادات البرامج األجنبیة، بما في ذلك شھادة البكالوریا الدولیة، وشھادة الثقافة العامة 
الثانویة األمیركیة، الصادرة عن أي مؤسسة تعلیمیة خاصة داخل المملكة  البریطانیة، وشھادة دبلوما

وخارجھا، ونظام التعلیم لدى الجھة التي منحت الشھادة المطلوب معادلتھا، والمناھج الدراسیة ونظام 
  ".االمتحانات لدیھا

ة، أن تكون مدة یشترط لمعادلة الشھادة التي یحملھا الطالب األردني والصادرة عن أي دول"وبین أنھ 
  ".الدراسة للحصول على ھذه الشھادة مساویة للسلم التعلیمي المعتمد في المملكة

وتعد الشھادة الصادرة عن الدولة التي ال تعتمد االمتحان الوطني شھادة مدرسیة، وال تعادل مستوى 
لیة الذي تجریھ شھادة الدراسة الثانویة العامة، ویخضع حاملھا الختبار القدرات المعرفیة والتحصی

  .الوزارة، بحسب النظام
حامل الشھادة الصادرة عن المدارس في غیر بلدانھا األصلیة والمقترنة "وأشار النظام إلى أن 

  ".باالمتحان الوطني، یخضع الختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة الذي تجریھ الوزارة
بر المعدل المعتمد ألغراض القبول في نتیجة اختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة تعت"وأكد أن 

الجامعات الرسمیة الحكومیة والخاصة، كما تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفیة والتحصیلیة 
  ".وجمیع الشؤون المتعلقة بھ بمقتضى تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة

أو الرفض خالل مدة ال اللجنة تصدر قرارھا بشأن طلب معادلة الشھادة بالموافقة "كما أوضح أن 
 ً   ".تتجاوز خمسة عشر یوما

لمقدم الطلب أو وكیلھ االعتراض أمام اللجنة على قرارھا برفض معادلة الشھادة "وأشار إلى أن 
ً للطعن  ً من تاریخ صدور ھذا القرار، ویكون قرار اللجنة بشأن االعتراض قابال خالل ثالثین یوما

  ".أمام محكمة العدل العلیا
 ٥٠: تستوفي الوزارة عند تقدیم طلب معادلة الشھادة بدل خدمات على النحو التالي"ام ووفق النظ

ً عن إصدار شھادة معادلة باللغة العربیة،  ً عن إصدار شھادة معادلة باللغة  ٥٠دینارا دینارا

  ٢:الدستور ص/١٠:صالرأي /٣:صالغد 
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ً عن إصدار بدل فاقد لشھادة المعادلة،  ٢٠اإلنجلیزیة،  دنانیر عن إصدار نسخة إضافیة  ١٠دینارا
  ".لیة أو عن إصدار أي وثیقة تخص معادلة الشھادةأص
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  لعربیة الراھنة في وسائل اإلعالمكتاب جدید لمحافظة یناقش القضایا ا
  

دراسات عن العلمانیة واللیبرالیة  -االنتفاضة الثوریة العربیة "علي محافظة إنھ في كتابھ . یقول د
، الصادر عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، إنھ یقدم في ھذه "والتاریخ المعاصر

ش الدائر في وسائل اإلعالم العربیة حول العدید من القضایا الدراسات مساھمة في الحوار والنقا
والمسائل التي تھم المواطن العربي علھا تفید في إیضاح الغموض الذي یلف بعضھا، وتساعد في فھم 

  .األمور واألحداث الطارئة المفاجئة التي اجتاحت وطننا العربي على حین غرة
اسات تتناول مسائل وقضایا عربیة وأردنیة، ما تزال ویبین محافظة في مقدمة الكتاب إن ھذه الدر

تشغل بال المفكرین والمثقفین العرب، وتثیر الخالف فیما بینھم، وتفرض نفسھا بقوة على مختلف 
مشیرا إلى أنھ قسم ھذه الدراسات إلى أربعة فصول، االول یحتوي على ثالث عشرة دراسة . الصعد

تطوره وأبعاده المستقبلیة، والفكر القومي العربي ومسألة تتناول الفكر السیاسي العربي ومراحل 
الھویة التي ما تزال مطروحة على بساط البحث منذ بدایة نھضة العرب الحدیثة قبل قرنین ونصف 

  .القرن
ھل نحن عرب أوال أم نحن مسلمون ومسیحیون؟ وھل نحن "وتطرح ایضا العدید من التساؤالت مثل 

؟، "دروز"شیعة أو حوثیون أو علویون أو إسماعیلیون أو موحدون  مسلمون أوال مسلمون سنة أو
وھل نحن مسلمون سلفیون أوال أم نحن مسلمون سلفیون وھابیون؟ وھل نحن أردنیون أو سوریون أو 
مصریون أو جزائریون أو قطریون أوال أم نحن عمانیون أو إربدیون أو كركیون أو دمشقیون أو 

ننتمي إلى عشائرنا وقبائلنا أوال قبل االنتماء إلى أوطاننا التي تحولت حلبیون أو إسكندرانیون؟ وھل 
، ھذه أسئلة تطرح بعنف وإلحاح في جمیع بالدنا العربیة بعامة وفي "إلى دول مستقلة ذات سیادة؟

  .تلك التي تعاني من الحروب األھلیة كالعراق وسوریة ولیبیا والیمین بخاصة
بیكو، التي ابرمت بین بریطانیا وفرنسا في العام  -ت اتفاقیة سایكسویبین المؤلف أنھ تناول انعكاسا

. ، من اجل اقتسام المشرق العربي وتقطیع أوصلھ وتجزئتھ إلى كیانات سیاسیة عدیدة١٩١٦
والمحاوالت العربیة الفاشلة في التصدي لھذه االتفاقیة وتغییر الحدود التي رسمتھا للكیانات السیاسیة 

واألمن القومي العربي بین الطموح . ، وتأثیرھا في الثقافة العربیة١٩٦٧یران ونكسة حز. العربیة
  .القومي والواقع القطري

ویتضمن الكتاب دراستین عن اللیبرالیة والعلمانیة التي شدت انتباه معظم المفكرین العرب منذ بدایة 
اھتمام المفكرین النھضة العربیة، وركزوا على عالقتھما بالدین، وما یزال  موضوعھما یثیر 

والمثقفین العرب، ویشعل نیران الحروب الدامیة بین المطرفین والمتعصبین من اإلسالمیین السلفیین 
  .بحسب المحافظة. وغیرھم من مواطنیھم غیر المسلمین ومن أبناء دینھم

ولم تغب المرأة عن فصول ھذا الكتاب حیث خصص لھا المؤلف، دراسة تتحدث عن دورھا في 
نھضة أمتنا ونضالھا في سبیل الحریة والمساواة والكرامة، وھناك ثالث دراسات تتناول االنتفاضات 

قطار ، وما تزال آثارھا ممتدة للیوم في العدید من األ٢٠١١الثوریة العربیة التي انطلقت مطلع العام 
ودراسة عن األزمة . ومع ظھور الفكر السلفي الجھادي كان ال بد من دراسة جذوره الفكریة. العربیة

  .السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة العربیة الراھنة والحلو المقترحة للخروج منھا
دراسة موجزة ألحوال "ویحضر المغرب العربي في فصول ھذا الكتاب من خالل دراسة بعنوان 

، وكذلك القضیة الفلسطینیة من خالل ثالث دراسات تشمل "مغرب أثناء الحرب العالمیة األولىال
، حجر األساس لبناء الكیان الصھیوني في فلسطین، واالتجاھات العروبیة "١٩١٧"على وعد بلور 

  ١١:صلغد ا



  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 

والقومیة لألحزاب والحركات الوطنیة في فلسطین، ومنظمات حزب البعث العرب االشتراكي في 
ن، إلى جانب خمس دراسات عن األردن وتتحدث عن الحراك الشعبي لإلصالح في األردن فلسطی

، وحركة اإلصالح الشامل والتغییر في األردن والقوى السیاسیة ٢٠١٤- ٢٠١١بین سنتي 
  .واالجتماعیة الفاعلة فیھا

ت اإلصالح، ویتحدث محافظة في الكتاب عن واقع التربیة والتعلیم العام والعالي في األردن ومحاوال
ودور الجامعات الخاصة األردنیة في التنمیة السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة، وھناك دراسة بعنوان 

وفیھا یستعرض السیرة الذاتیة لوصفي التل وابرز محطات حیاتھ، " وصفي التل بین الرمز والحقیقة"
تأثره باألفكار القومیة التي كانت یتحدث عن ولعھ الشدید بالمطالعة، وانھ كان نھم للقراءة، واعجابھ و

  .الجامعة األمیركیة وعروتھا الوثقى مركز اشعاع لھا
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  البنیات -صبري إبراھیم حمدان عادي  -
  
  الجبیھة - أحمد علي السید  -
  
  الفحیص - لداؤد ریاض عقلة سالم ا -
  
  الفحیص -ھاني سلیمان مساعف الصویص  -
  
  ماركا الجنوبیة - حمدة مسعود سعید افریجة  -
  
  اسكان عالیة -علي خلیل فیاض  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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.. ونیة لالحتفاظ بھااسما تجاریا بعد انتھاء المدة القان) ٤٤٧(مسجل االسماء التجاریة أعلن عن شطب 
  .المسجل امھل التجار ومالكي االسماء التجاریة اسبوعا لمراجعتھ لتصویب االوضاع دون اي رسوم

  
مھمة  ١١الرئاسة حددت .. دیر عام المكتبة الوطنیة رئاسة الوزراء اعلنت عن توفر شاغر م

  .ومسؤولیة لتولي الوظیفة القیادیة
  

مدیر عام دائرة االرصاد الجویة المھندس محمد سماوي طالب الحكومة في كتاب رسمي باحالتھ الى 
ینتظر تسلم موقع مھم في إحدى » عین الرأي«سماوي على ما افادت مصادر مطلعة الى .. التقاعد

  .نیة بشؤون الطقس واألرصاد والتغیرات المناخیةالمنظمات الدولیة المع
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  .یغادر رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي البالد في زیارة خاصة تستغرق أسبوعا
  

قائم ) ١٤٠٠(أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أن مجموع عالمات التوجیھي من 
، معلنا في تغریدة على حسابھ تویتر عن مزید من ٢٠١٨/ ٢٠١٧داء من السنة الدارسیة القادمة ابت

  .التفاصیل سیتم اإلعالن عنھا قبل نھایة األسبوع الحالي
  

عمل مكثف تشھده وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین مع دائرة األحوال المدنیة والجوازات لغایات 
والسفارات األردنیة بالخارج لتسھیل مھمة المغتربین والجالیات  تعزیز الربط االلكتروني بین الدائرة

  .األردنیة بالخارج في تجدید وثائقھم المدنیة، وتوفیر الوقت والجھد علیھم
  

رة وضع أمس عدد من الخبراء واإلعالمیین تصورا لدلیل اعالمي لعمل الصحفیین خالل فت
االنتخابات البلدیة والالمركزیة خالل لقاء نظمھ مركز حمایة وحریة الصحفیین، وسیتم بحثھ الیوم 

  .مع الھیئة المستقلة لالنتخاب في لقاء یجمع وفدا من المركز بالھیئة
  

 دستور الصنارة 
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ت دون تزویج طفلة سوریة الجئة في افادت مصادر رسمیة ان الجھات الرسمیة تدخلت مؤخرا وحال
مصادر رسمیة أشارت إلى ان ظاھرة . سنة ونصف السنة ١١مخیم الزعتري، لم یتعد عمرھا 

الزواج المبكر بین الالجئات السوریات ما تزال منتشرة لألسف، وتحتاج لجھود أكبر لمواجھتھا 
  .والحد منھا

  
أن وزیر الداخلیة غالب الزعبي تواجد بلباس ریاضي في مكان حریق الكمالیة، " زواریب"مت عل

المعلومات تشیر إلى أن . الذي اندلع قبل أیام وطال عشرات الدونمات من األحراش واألشجار
الزعبي كان لحظة تلقیھ خبر الحریق یمارس الریاضة في أحد األندیة، فتوجھ فورا لمكان الحریق 

  .سھ الریاضيبلبا
  

یقیم رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز بعد غد حفل إفطار رمضاني في عمان على شرف أعضاء 
  . مجلس األعیان، دعي لھ أیضا بعض الشخصیات

  
المجلس العلمي الھاشمي الذي یقام في الجمعة األخیرة من رمضان بعد غد یعقد تحت عنوان 

  .المجلس یقام في مسجد الملك المؤسس عبدهللا بن الحسین في العبدلي". المذھب الفقھي الحنبلي"
  

إثر تعرضھ لصعقة كھربائیة أثناء عملھ فوق  ،)عاما ٣٦(توفي أمس موظف في شركة الكھرباء 
أن امرأة أصیبت " الغد"المصدر بین لـ. عمود كھرباء في بیادر وادي السیر، وفقا لمصدر أمني

 .بصدمة نفسیة من ھول ما شاھدتھ خالل الحادثة فیما تم إخالء جثة المتوفى للمستشفى

 زواریب الغد
  


