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ندوة دولیة متخصصة .. تنظم بالشراكة مع الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة " األردنیة "

  حول بناء الصحة النفسیة لالجئین الثالثاء المقبل
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 تنظم بالشراكة مع الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة" األردنیة "

 ندوة دولیة متخصصة حول بناء الصحة النفسیة لالجئین الثالثاء المقبل
 
ردنیة برعایة صاحب السمو الملكي األمیر الحسن بن طالل تنظم الجامعة األ -سناء الصمادي 

بالتعاون مع الجمعیة الطبیة السوریة األمریكیة یوم الثالثاء المقبل ندوة علمیة دولیة متخصصة 
 ". المنعة النفسیة: التحول من اإلقلیمیة إلى العالمیة في بناء الصحة النفسیة لالجئین" بعنوان

 
ردنیة الدكتور أحمد وتھدف الندوة بحسب منسقھا أستاذ علم النفس في كلیة اآلداب في الجامعة األ

الشیخ إلى  إعادة النظر في منھجیة العمل خاصة بعد مرور ما یزید عن ثماني سنوات على األزمة 
ً وذات طبیعة خاصة في بدایتھا، إلى  السوریة لالنتقال من التركیز على األزمة التي تكون أكثر إلحاحا

فراد المجتمع المحلي لبناء منعة نفسیة التركیز على تنمیة المصادر المجتمعیة والشخصیة لالجئین وأ
 .واجتماعیة لالرتقاء بمستوى الخدمات النفسیة ما یلبي التغیرات التي یفرضھا الواقع

 
التنمیة االجتماعیة، والصحة، والتخطیط، : وجاءت الندوة التي سیشارك فیھا ممثلون من وزارات

ولیة، ومدراء ومتخذو القرار في وأكادیمیون من الجامعة األردنیة، وجامعات أخرى محلیة ود
المنظمات الدولیة، إلى جانب مجموعة من األطباء النفسیین والعدید من العاملین في قطاع الصحة 
النفسیة؛ للوقوف على صیاغة الخطط واألھداف القادمة في مجال الصحة النفسیة لالجئین، سواء 

 .یة ومقدمي الخدمةعلى مستوى الدور األكادیمي للجامعات، أو الوزارات المعن
 

وتشكل الندوة فضاًء للحوار وفرصة لالطالع على تجربة دعم الالجئین في األردن على المستویات 
المختلفة بما فیھا الدعم النفسي واالجتماعي، وتعد تجربة فریدة ومتمیزة على المستویین المحلي 

 .الھاشمیة في استضافة الالجئینواإلقلیمي، وتعود اسبابھا إلى التاریخ الطویل للمملكة األردنیة 
 

وتناقش الندوة خالل محاضرات علمیة متخصصة ألكادیمیین محلیین وعالمیین وأطباء نفسیین 
 .وأخصائیین الممارسات المھنیة في مجال الصحة النفسیة في المیدان

 
لمستدامة یشار إلى أن الندوة جاء ضمن أولویات الجامعة األردنیة الداعمة بالتوجھ نحو التنمیة ا

والمرتكزة على المجتمع، إضافة إلى النھج الذي بادرت فیھ الجمعیة السوریة األمریكیة باعتبار 
الجامعة األردنیة ھي الحاضنة العلمیة واألكادیمیة التي یفترض أن توجھ الممارسات المھنیة في 

خدمات الدعم النفسي مجال الصحة النفسیة في المیدان، ودور الجمعیة السوریة األمریكیة في تقدیم 
المتخصصة والذي سعت بشكل دؤوب لتأطیره ضمن األنظمة والتشریعات الحكومیة ممثلة بوزارة 
التنمیة والصحة والتخطیط عالوة على تسلیح ھذا النھج بالخبرة األكادیمیة من خالل الجامعة 

  .األردنیة

 أخبار الجامعة

  المدینة نیوز – األردنیةأخبار 
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 لجلوس الملكيشباب وشابات الوطن یحتفون بالملك بمناسبة العید العشرین ل

 
 حملت إرث أبیك، وسرت على خطاه.. .أبي وملیكي: ولي العھد

قائدا معطاء صابرا مستبشرا، ومحبا : كما كان جدي الحسین، رحمھ هللا، كنت أنت: ولي العھد
 لى كتفیك واجبا كرست حیاتك ألجلھألمتھ، تحمل ع

ھ بكل عزیمة وإصرار، فكنت لنا تعلمت منك أن القائد المخلص ھو الذي یتفانى في عمل: ولي العھد
 ق الھاشمي المستند إلى تقوى هللاقدوة للخل

 لقد نذرتني، كما نذركم جدي الحسین لخدمة ھذا البلد العظیم وسأبقى وشعبك الوفي: ولي العھد
 سندا لكم وعونا نخدم أرض األردن

احل مھمة عرض قصص نجاح ألبناء وبنات الوطن ومؤسساتھ تحققت في عھد الملك، وعكست مر
  ي بناء الدولة وتطورھاف

االحتفال عكس قیم الدولة األردنیة المبنیة على الحریة والعدالة والتسامح والكرامة والتضحیة 
  داثة واإلرادة والریادة واإلنجازوالمروءة واألصالة والح

ع مشاھد تمثیلیة ومغناة وطنیة وعروض فلكلوریة قدمھا فنانون أردنیون وفرق شعبیة تمثل جمی
  ت المملكةمحافظا

  
شارك المئات من شباب وشابات من جمیع محافظات الوطن في االحتفال بالذكرى العشرین لعید  

الجلوس الملكي، الذي حضره جاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانیا العبدهللا وسمو األمیر 
  .حسین للشباب الیوم الثالثاءالحسین بن عبدهللا الثاني ولي العھد، في قصر الثقافة بمدینة ال

 
وشھد االحتفال، الذي أقامتھ الجامعة األردنیة وجامعات الیرموك ومؤتة والعلوم والتكنولوجیا 
األردنیة والھاشمیة والحسین بن طالل بھذه المناسبة الوطنیة، الیوم ویستمر لیوم غد األربعاء، 

عھد جاللتھ، وعكست مراحل مھمة عرضا لقصص نجاح حققھا أبناء وبنات الوطن ومؤسساتھ في 
  .في بناء الدولة وتطورھا

 
وعكس االحتفال قیم الدولة األردنیة المبنیة على الحریة والعدالة والتسامح والكرامة والتضحیة 
والمروءة واألصالة والحداثة واإلرادة والریادة واإلنجاز، إضافة إلى الثراء والتنوع الذي یتمیز بھ 

خالل مشاھد تمثیلیة وعروض فلكلوریة قدمتھا فرق شعبیة تمثل جمیع المجتمع األردني من 
  .محافظات المملكة

 
وبالصورة والكلمة والصوت، تم سرد بعض من مراحل تطور األردن منذ نشأتھ، خالل مرور جاللة 

  .الملك وجاللة الملكة وسمو ولي العھد بمعرض رمزي عند مدخل قصر الثقافة
 

الملكة وسمو ولي العھد في منصة االحتفال مجموعة من الشباب  وتوسط جاللة الملك وجاللة
والشابات المبدعین والریادیین والمتمیزین في المجاالت العلمیة والفنیة وخدمة المجتمع والعمل 

  .التطوعي من مختلف الجامعات والمدارس والعدید من القطاعات األخرى
 

  مواقع إلكترونیة إخباریة عدیدة+2: السبیل ص -2: ألنباط صا - 7: الغد ص - 3: الدستور ص -2: الرأي ص –بترا 
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جلھم من طلبة المدارس والجامعات والمراكز وبدأ االحتفال بالسالم الملكي الذي ردده الحضور 
الشبابیة والعمل التطوعي، تاله مشھد تمثیلي یحاكي قصص البناء واإلنجاز من خالل حوار بین جد 
وحفیده وحفیدتھ، روى فیھ الجد مراحل مھمة في تأسیس الدولة، وإرساء مؤسساتھا التعلیمیة 

  .لیة البناء وتحقیق الرؤى الملكیةوالعسكریة والصحیة، وكیف كان دور المواطن في عم
 

ھذه مراحل شملت قصة إنشاء الجامعة األردنیة، والنصر في معركة الكرامة الخالدة، وتأسیس 
الخدمات الطبیة الملكیة، وغیرھا من مؤسسات الوطن، مختتما حواره بالحدیث عندما بشر جاللة 

اللة الملك عبدهللا الثاني، حیث تم استعادة الملك الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، األردنیین بمولد ج
  .الخطاب وعرضھ عبر مشھد فیدیو

 
وكان صوت الحسین رحمھ هللا مؤثرا عندما نذر نجلھ عبدهللا لخدمة وطنھ وأمتھ، وقد تحققت رؤیتھ 

ولسوف یكبر عبدهللا ویترعرع، في : "وثقتھ بجاللة الملك عبدهللا الثاني، حیث قال الحسین آنذاك
وبین إخوتھ وأخواتھ، من أبنائكم وبناتكم، وحین یشتد بھ العود ویقوى لھ الساعد، سیذكر  صفوفكم

ذلك اللقاء الخالد الذي لقي بھ كل واحد منكم بشرى مولده، وسیذكر تلك البھجة العمیقة، التي شاءت 
یكون  محبتكم ووفاؤكم إال أن تفجر أنھارھا، في كل قلب من قلوبكم، وعندھا سیعرف عبدهللا كیف

  ".كأبیھ، الخادم المخلص لھذه األسرة، والجندي األمین، في جیش العروبة واإلسالم
 

وتبع صوت الملك الحسین رحمھ هللا، رسالة تلفزیونیة مصورة لسمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني 
حملت ... ملیكيأبي و"ولي العھد، وجھھا لوالده جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل االحتفال، قال فیھا 

قائدا معطاء صابرا : فكما كان جدي الحسین، رحمھ هللا، كنت أنت... إرث أبیك، وسرت على خطاه 
  .مستبشرا، ومحبا ألمتھ، تحمل على كتفیك واجبا كرست حیاتك ألجلھ

 
تعلمت منك أن الشكر یزید في النعمة، وأن محبة الناس مفتاح لقلوبھم، وأن القائد المخلص ھو الذي 

فانى في عملھ بكل عزیمة وإصرار؛ فكنت لنا قدوة للخلق الھاشمي المستند إلى تقوى هللا، سبحانھ یت
  .وتعالى

 
فبإذن هللا، سأبقى وشعبك . لقد نذرتني، كما نذركم جدي الحسین، رحمھ هللا، لخدمة ھذا البلد العظیم

  ".الوفي سندا لكم وعونا، نخدم أرض األردن، أرض المجد والكرامة
 

ة إلى المشھد التمثیلي بین الجد وحفیده وحفیدتھ الذي أداه الفنان القدیر حابس حسین والشاب وعود
للشاعر صفوان قدیسات حاضرة " على العھد"حسن خمایسة والطفلة لمار القرعان، كانت قصیدة 

بع ذلك ، لیت"بارك على مر الزمان الندى.. أردن یا آفاق ھذا المدى "حینما بدأ الحفید قراءة مطلعھا 
ظھور الفنانة األردنیة نداء شرارة على المسرح برفقة الكورال الشبابي وأوركسترا المعھد الوطني 

  ".على العھد"للموسیقى، حیث صدحت بمغناة 
 

وفي عودة أخرى للمشھد التمثیلي، بدأ الحفید بعد أن عاھد جده بالمضي في مواصلة مسیرة البناء 
لظھور على الشاشة تشكیالت رقمیة تعكس التطور والتغیر واإلنجاز في األردن، حیث بدأت با

المتسارع الذي طال قطاعات كثیرة، ومع النماذج المصورة في الفیدیو تم استحضار قصص نجاح 
لشباب وشابات الوطن ومؤسساتھ داخل األردن وخارجھ، في مشھد تفاعلي بین الشاشة وأصحاب 

 .اإلنجازات المتواجدین بین الحضور
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ل االحتفال فقرات فلكلوریة وتراثیة أردنیة قدمتھا فرق تمثل جمیع محافظات المملكة، وعرض خال
وتعكس التنوع الثقافي والفني فیھا، رافق ھذه العروض فیدیوھات ألبرز المعالم األثریة في كل 

  .محافظة
 

نانین واختتم االحتفال بوصالت كورالیة قدمتھا جمیع الفرق التي وقفت على المسرح بمشاركة الف
محمد رمضان، ویحیى صویص، وأمل إبراھیم، ومارتینا مجدي، حیث رسموا جمیعا لوحة فنیة 

وشارك في االحتفال فرقة وكورال الجامعة . تفاعل معھا الحضور، ورفعت فیھا األعالم األردنیة
ئة األردنیة، وفرقة جامعة الیرموك للكورال والموسیقى الشرقیة، وفرقة وكورال جامعة مؤتة، وھی

شباب كلنا األردن، وموسیقات القوات المسلحة األردنیة، وفرق الرمثا للفلكلور الشعبي، والسلط 
للفنون الشعبیة، ونادي إبداع الكرك، وكفرنجة، والحسین الموسیقیة، والبادیة للفنون الشعبیة، ومادبا 

  .إلحیاء التراث، وأمانة عّمان
 

روف إلحیاء التراث، وجبال الطفیلة، وتراث معان، كما شاركت أیضا فرق ألبروز، وجمعیة بني مع
والعقبة البحریة للفنون الشعبیة، والراجف إلحیاء التراث، فیما أشرف على الفقرات الفنیة الموسیقار 

  .طالل أبو الراغب، والموزع الموسیقي أحمد رامي
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King attends youth celebration marking 20th anniversary of Accession 

to Throne 

His Majesty King Abdullah, accompanied by Her Majesty Queen Rania and 

HRH Crown Prince Hussein, attended a ceremony at the Cultural Palace on 

Tuesday marking the 20th Accession to the Throne Day. 

The celebration, attended by hundreds of young Jordanians from around the 

Kingdom, was held by the University of Jordan, along with the Jordan 

University of Science and Technology, and the Hashemite, Mutah, and Al 

Hussein bin Talal universities, according to a Royal Court statement. 

The ceremony shed light on a number of Jordanian success stories achieved 

during King Abdullah’s reign and recounted several milestones from 

Jordan’s history. 

The event celebrated Jordanian values and the diversity of Jordanian society 

and culture, featuring folkloric performances representing all the Kingdom’s 

governorates. 

JORDAN TIMES P: 2 - PETRA 
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  رعى الملتقى الثقافي التربوي في كفرنجة
  نا بأدوات المستقبلئالمسارات التعلیمیة وتزوید أبنا القضاة یؤكد أھمیة مراجعة

  
 
نظمت الجمعیة األردنیة للعلوم التربویة بالتعاون مع الجامعة األردنیة ومدیریة ثقافة عجلون وبلدیة 

بمناسبة األعیاد الوطنیة “ تعلیمنا مستقبلنا وثقافتنا ھویتنا “ في بعنوان، كفرنجة الملتقى التربوي والثقا
برعایة رئیس الجامعة  2019واختیار لواء كفرنجة بمحافظة عجلون مدینة للثقافة األردنیة لعام 

   .علیات مختلفةوفادكتور عبد الكریم القضاة وحضور األردنیة ال
 

د الكریم القضاة، أھمیة الحفاظ على ھویتنا الثقافیة في عصر وأكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عب
مؤسساتنا في جمیع المسارات التعلیمیة  أداءالعولمة وتكنولوجیا المعلومات، مشیرا ألھمیة مراجعة 

وتزوید أبنائنا بأدوات الولوج للمستقبل وتغلیب العام على الخاص والوسطیة على التطرف وقبول 
  .یصنع لبلدنا مكانا في عالم الحداثة والتجدید اآلخر بدل التعصب وبما

 
وبین ضرورة أن یكون ھذا الملتقى وغیره من الجھود الوطنیة، لبنة صالحة في جسد التعلیم في 
األردن وبابا حقیقیا لمواجھة التحدیات واقتراح الحلول، وبما یؤسس لمرحلة جدیدة قوامھا التخطیط 

قابلة للتطبیق، معتبرا أنھ ال بقاء لنا دون تعلیم حقیقي وجاد وال السلیم والرؤیة الواضحة واألفكار ال
  .ما میزنا عن غیرنا طوال األعوام السابقة أغفلنا إنحاضر وال مستقبل 

 
وأشاد رئیس بلدیة كفرنجة نور بني نصر، بھذه المبادرة من قبل الجمعیة األردنیة للعلوم التربویة 

دور التعلیم والثقافة في صیاغة وجدان األمة وحاضرھا  ألھمیةلمناقشة قضایا التعلیم، مشیرا 
  .ومستقبلھا والحفاظ على ھویتھا

 
حراك وطني  إیجادوعرض رئیس الجمعیة الوزیر األسبق الدكتور راتب السعود، لجھود الجمعیة في 

فة جاد وھادف حول مختلف القضایا وبخاصة التعلیمیة والتربویة، وبما یدعم الجھود الوطنیة المستھد
 .في تطویر قطاع التعلیم األردني وتعزیز تنافسیتھ

 
االرتقاء بالثقافة إلى جانب قطاع التعلیم وتعزیز ارتباط األجیال بالموروث  ألھمیةوأشار السعود 

  الغد اإللكتروني  -15: ور صالدست
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الثقافي الوطني، مبینا عزم الجمعیة تنظیم ملتقا آخر في لواء ذیبان بعد أن نظمت ملتقى مماثال في 
  .الطفیلة في وقت سابق

 
وأكد مدیر ثقافة عجلون سامر فریحات، أھمیة ھذه المبادرات في طرح القضایا التربویة والثقافیة 
واالھتمام باإلنسان باعتباره محور الثقافة والعلم والتعلیم والتربیة، مشیرا ألھمیة الفلسفة التربویة في 

  .صناعة مستقبل األمم والدول ومنظومتھا التعلیمیة
 

ى للملتقى، التي ترأسھا العین الدكتور محمد حمدان، ورقة عمل بعنوان رؤى وناقشت الجلسة األول
إلصالح التعلیم العام األردني للدكتور عزت جرادات، أكد فیھا أھمیة تفعیل المنظومة  وأفكار

 .المحفزة لإلبداع والتفكیر وأعمال العقل، بعیدا عن التعلیم النمطي القائم على التلقین
ال بالمعلم إلى دور المبادر واالنتقال، باإلدارة المدرسیة المقیدة باألنظمة الى كما دعا إلى االنتق
  .على المجتمع والرقمیة المنفتحةاإلدارة الدیمقراطیة 

 
وتحدث وزیر التربیة والتعلیم األسبق الدكتور عزمي محافظة، حول التعلیم ما قبل المدرسي 

ات التفاعل االجتماعي والتواصل، مشیرا للجھود وضرورة التوسع بھ ألھمیتھ في إكساب الطفل مھار
 .التعلیم ما قبل المدرسي إلزامیةالوطنیة المبذولة في التوسع في 

وفي ورقة حول إصالح التعلیم التطبیقي، أكد الدكتور عصام زعبالوي، أھمیة التوسع في التعلیم 
مؤھلة لالنخراط في سوق العمل التطبیقي والتركیز علیھ في المرحلة المقبلة، إلیجاد كفاءات وطنیة 

  .المحلي والخارجي والحد من انتشار البطالة
 

وتحدث في الجلسة الثانیة، التي ترأسھا الوزیر األسبق الدكتور صالح جرار، الوزیر األسبق سمیح 
المعایطة حول دور الثقافة في المحافظة على الھویة الوطنیة، مؤكدا أن الثقافة تشكل الحصن المنیع 

  .مع ضد التجھیل ومحاوالت طمس ھویتھللمجت
 

ودعا لضرورة التمسك بالھویة الثقافیة األردنیة والموروث الثقافي والحضاري الوطني، واالنحیاز 
 .للقیم والجغرافیا األردنیة التي جبلت بدماء الشھداء

یخ تار“ في زمن األمة أقمار: علماء عجلون “ وتناول الدكتور مھند مبیضین في ورقة بعنوان 
  .عجلون الثقافة واألدب والمعرفة

 
وقال إن المدن األردنیة العربیة تتصاھر فیما بینھا لما تشترك بھ من إرث ثقافي وتاریخي عریق، 
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مؤكدا في ھذا اإلطار أن األرض األردنیة أرض مقاومة ومعرفة ثقافة وعلم وأدب، ویجب علینا 
حقائق والقیم التي ورثناھا على ترابھا عن لھذه األرض وال واإلخالصجمیعا أن نبقى على الوفاء 

  .اآلباء واألجداد
 

السعودي بعنوان جمالیات وطن، فیما تم  إسماعیلوتضمنت فعالیات الملتقى قصیدة شعریة للدكتور 
 .تكریم عدد من القیادات التربویة في محافظة عجلون
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 !جامعات أردنیة
  فارس الحباشنة

 
جامعات أردنیة تعلن سرا وعلنا انھا عاجزة عن دفع رواتب  4من المفارقات األردنیة المبكیة، 

مام تحدي موظفیھا، وھذا العنوان االوضح لالزمة المالیة والعجز، ولحظة الصفر مالیا، واالنكسار أ
الرواتب في المقام االول، فیما یخرج علینا تقریر لیضع جامعات اردنیة في مراتب تصنیف اكادیمي 

 .متقدمة عالمیا
 

نبشت في كل أخبار العالم من الشرق والغرب، فلم أعثر على عنوان الي بلد في العالم یقول إن ھناك 
 . دفع رواتب موظفیھاجامعة عاجزة مالیة، وتعاني من أزمة مالیة، وال تسطیع 

 
الجامعات االردنیة على جوجل أول ما یتصدر االخبار، خالفات على تعیین رئییس الجامعة 
والعمداء، أزمة مالیة، وازمة رواتب، وطالب وموظفون یقتحمون مبنى الرئاسة، ومشاجرة عشائریة 

 .ووثائق وشھادات مزورة ومشاجرة في حفل تخریج طالب. بین طالب
 

بل االنشغال بقوائم التصنیف وتحلیلھا نحتاج الى ندب ولطم، ونظرة حادة للخروج من والسؤال ق
 . أرشیف جوجل، وتبییض الصورة قبل الصحفة

مفھوم التعلیم . وما عادت الجامعة عنوانا للتغیر والتقدم واالصالح في المجتمع. الجامعة عنوان الزمة
 . الثقافة السائدة والتحرر والخیالفي االردن انضرب دوره في تغییر الحیاة ومواجھة 

 
والحكومة تتحدث باسھاب عن المستقبل واالقتصاد الریادي واالنتاجي ومجتمع المعرفة، فما ال یمكن 
فھمھ أن الجامعة كمؤتة مثال ازمتھا تتقابل في تفكیر الحكومة مع أزمة مصنع خیاطة ونسیج في 

 المدینة نفسھا؟
 

الحكومة تغرس ادواتھا البلیدة والقدیمة دون . باالزمة االقتصادیةدراما حكومیة تغلق كل االسئلة 
تفكیر في الحلول والتغییرات والنظر بحدیة نحو المستقبل، فالطالب الجالسون على المقاعد الجامعیة 
والمدارس ماذا ینتظرھم في مستقبل مغروس بااللغام؟ سؤال بدیھي ما دمنا ال نرضى بالمسلمات 

 . والمسبقة واالجابات الجاھزة
 

المال غزا التعلیم، وتصلح لتسمع بأن فالن وعالن صاروا دكاترة، ویصرخ طالب من عجزھم عن 
دفع الرسوم، وادرات الجامعات عن دفع رواتب موظفیھا، وفتح بازارات للتبرعات وجمع االموال 

 . مساعدات وھبات
 

ولكن یبدو أن أزمة الجامعات . الجامعة ممر للصعود الطبقي، والتعلیم قوة للتحول االجتماعي
وتحویلھا الى مستودعات للموظفین، وأفواج من الخریجین ھي عنوان عریض فاضح الستقالة العقل 

فھناك جامعات لم یبَق منھا غیر اسوارھا ومبانیھا المتھالكة . والمعرفة والعلم والفكر في المجتمع
  .وموظفیھا الذین ینتظرون رواتبھم آخر الشھر

  عمون

 مقاالت 
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 یستمر تأثر المملكة بالموجة الحارة..  ربعاءاأل
    
 

ً، مع بقائھا أعلى من ُمعدالتھا بالنسبة لھذا الوقت من  طقس العرب تنخفض درجات الحرارة قلیال
 . درجات 6- 4العام بنحو 

 
ً في مختلف المناطق، وشدید الحرارة في األغوار والبحر المیت والعقبة والمناطق  ویبقى الطقس حارا

 .اویةالصحر
 

 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة
 
 

 :وفي خلیج العقبة
 
 . شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 
 ). سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 
 .درجة مئویة 26: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 التوصیات
 .الشمس خالل ساعات الظھیرة والعصر عدم التعرض المباشر والطویل ألشعة-
 
 .اإلكثار من شرب المیاه والسوائل المرطبة-

 ً  لیال
یستمر الطقس أكثر حرارة من المعتاد، یتحول الى معتدل مع ساعات اللیل المتأخرة، مع ظھور 

 .السحب المنخفضة في شمال المملكة
 

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الُسرعة

  بترا

 حالة الطقس
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 دابوق –وسف طریف الداوود فھدة ی -
  الصویفیة –منى خلیل ابراھیم وكیلھ  -
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الحقیقة الدولیة 


