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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٣  تلتقي مجموعة من السیدات أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیةالملكة رانیا العبداهللا 

  ٥  یطلق مبادرات للتأكید على الھویة الوطنیة»  الفلسطینیة-ألخوة األردنیة «أمناء ا
Queen Rania meets with female academics from the University of 
Jordan   

٧  

  ٨  رة شباطمواعید امتحانات المجلس الطبي لدو
  مقاالت

  ٩  الدیمقراطیة والتربیة والتعلیم
  حالة الطقس 

  ١١ حالة الطقس المتوقعة حتى الخمیس مفصلة 
  زوایا الصحف

  ١٣  مرصد الرأي 

  ١٤  صنارة الدستور

  ١٥  زواریب الغد

  ١٦  كوالیس العرب الیوم 

  ١٨- ١٧  عناوین الصحف الیومیة

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تقي مجموعة من السیدات أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیةالملكة رانیا العبداهللا تل
 

  
التقت جاللة الملكة رانیا العبداهللا الیوم بمجموعة سیدات من أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة 

  .األردنیة
 

ھا الجامعة وجاء ھذا اللقاء في إطار التواصل، وتقدیرا للدور الذي تقوم بھ الجامعة األردنیة باعتبار
  .األولى في المملكة ولدور المرأة في إعداد أجیال المستقبل

 
وخالل اللقاء تم الحدیث عن عدد من القضایا، وقدمت جاللتھا الشكر للحضور ، مؤكدة أھمیة دورھن 
كأكادیمیات في نقل خبراتھن العلمیة والحیاتیة لطالبھن وطالباتھن، مشیرة جاللتھا إلى أنھن یشكلن 

نموذجا یحتذى بھ، خاصة في ظل انخفاض نسبة مشاركة الفتاة بسوق العمل بالمقارنة مثاال و
  .بالتحاقھا بالتعلیم 

 
وركزت جاللتھا على أھمیة دور الشباب في المجتمع وضرورة استثمار طاقاتھم في جمیع المجاالت، 

العمل حیث اشارت جاللتھا إلى ان التطوع یساعد الشباب على التعرف على متطلبات سوق 
  .واكتساب مھارات جدیدة

 
وتم التأكید خالل اللقاء على أھمیة تجذیر ثقافة التطوع من المدرسة، مع اإلشارة إلى أن الشباب على 

  .درجة كبیرة من الوعي واإلدراك

 أخبار الجامعة 

: الدیار ص+٣: األنباط ص+٦: العرب الیوم ص+ ٦: الغــد ص+٦: الدستور ص+٤: الرأي ص+ موقع أخبار الجامعة+بترا
  ١٤/١/٢٠١٣                                        اإلثنین٢
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وحضرت اللقاء نائبتا رئیس الجامعة وعمیدة كلیة، ومدرسات في كلیات اآلداب والعلوم وطب 

ب والعلوم التربویة واآلثار والسیاحة وعلوم التأھیل والصیدلة واللغات األسنان والحقوق والط
  .األجنبیة والشریعة والزراعة ومركز دراسات المرأة

 
وفي نھایة اللقاء أعربت جاللتھا عن رغبتھا في تكرار مثل ھذه اللقاءات التي تفتح قنوات التواصل 

فرد للمساھمة في تشكیل مستقبلھ ومستقبل وتثري األفكار بما یخدم المجتمعات ویعزز من دور كل 
  .األجیال القادمة
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 یطلق مبادرات للتأكید على الھویة الوطنیة»  الفلسطینیة-ألخوة األردنیة «أمناء ا
 

عقد مجلس أمناء جمعیة األخوة 
األردنیة الفلسطینیة اجتماعھ 
السنوي برئاسة رئیس الوزراء 
االسبق فیصل الفایز في الجامعة 

ألردنیة امس إلقرار جدول ا
  .أعمال الجمعیة للعام الحالي

 
وتضمن جدول األعمال إطالق 
عددًا من المبادرات الرامیة إلى 
التأكید على الھویة الوطنیة، 
ومنھا إقامة فعالیة القدس في 

 .عیون األردنیین، وعدد من االحتفاالت إلحیاء ذكرى یومي الكرامة واالستقالل
ة لھ للشعب الفلسطیني حصولھ على اعتراف أممي بفلسطین كدولة بصفة وبارك الفایز في كلم

مراقب في األمم المتحدة، مشیرا إلى أن االعتراف یعد خطوة كبیرة باتجاه تمكین الشعب الفلسطیني 
 .من إقامة دولتھ على ترابھ الوطني وعاصمتھا القدس الشریف

كلت على الدوام أنموذجا یحتذى بھ، وأن التالحم وأشار الفایز إلى أن العالقة األردنیة الفلسطینیة ش
بین الشعبین الشقیقین وصل إلى حالة حقیقیة من االندماج، مؤكدا أن الوحدة الوطنیة في األردن خط 

 .أحمر ال یمكن العبث بھا مھما كانت المسوغات والمبررات
ة كانت على الدوام مثاال من جانبھ قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة إن الجامع

حیا على تالحم الشعبین الشقیقین، وشاھدا حقیقیا على الوحدة الوطنیة، وبؤرة تنطلق منھا المبادرات 
البناءة التي من شأنھا تمتین العالقات في كافة المجاالت، بما یخدم أبناء الشعب الواحد، ویعزز 

 .الوحدة، ویعظم قیم المحبة والتسامح والنبل
طراونة على ضرورة أن یكون للجمعیة دور عربي وعالمي یسھم في تحقیق أھدافھا الرامیة وشدد ال

إلى تعزیز روابط األخوة وتعزیز انصھار الشعبین الشقیقین في بوتقة واحدة للحفاظ على الوحدة 
 .الوطنیة المقدسة

 من الثوابت  إلى ذلك أكد رئیس الجمعیة المحامي سعد البشتاوي على ثوابت الجمعیة المنطلقة
الوطنیھ المتمثلھ في الوالء المطلق للعرش الھاشمي المفدى والحفاظ على الوحده الوطنیھ المقدسة، 
وعدم المساس بأمن الوطن واستقراره، األمر الذي یقع على الجمیع مسؤولیة الحفاظ علیھ من خالل 

 .ردن ومسیرتھ التحدیثیھالتضامن وااللتفاف حول العرش الھاشمي الذي ھو ضمان امن واستقرار اال
 ودعا األب نبیل حداد أبناء المجتمع المحلي إلى تقدیم التبرعات للجمعیة لتتمكن من تبلیغ رسالتھا 

 .النبیلة وضمان استدامتھا مثمنا جھود القائمین علیھا
 بدوره شدد مدیر اإلذاعة والتلفزیون األردني رمضان الرواشدة على ضرورة التأكید على الھویة 

وطنیة الجامعة من خالل الرسائل الواضحة الناجمة عن المبادرات والمشاریع التي تؤكد وحدة الدم ال
 .والمصیر المشترك والترابط التاریخي بین الشعبین الشقیقین

  ١٤/١/٢٠١٣                 اإلثنین                     ٤: األنباط ص+٨: الدستور ص+١٠: الرأي ص+موقع أخبار الجامعة 
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 وناقش أمناء الجمعیة سبل تطویر آفاق التعاون المشترك وآلیات الدعم والمساندة لضمان استدامة 
األصعدة العلمیة واإلنسانیة واالجتماعیة لتعزیز صمود الشعب الفلسطیني تقدیم العون على مختلف 

  .وإحیاء الموروث الشعبي ألبناء الضفتین وإبرازه

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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Queen Rania meets with female academics from the University of 
Jordan   

   
   In recognition of the 

leading educational role 
played by the University 
of Jordan and its 
academics as the 
country’s first higher 
education institution, Her 
Majesty Queen Rania Al 
Abdullah met on Sunday 
with a group of female 
professors, lecturers and 

teachers from various faculties at the university. 
 
Various topics were discussed in the meeting, during which Queen Rania 
thanked the group for their dedication and efforts in providing future 
generations with a high quality education, and most importantly for being 
role models for students, especially in light of the low rates of employment 
by female university graduates. 

 
Her Majesty also spoke about the value of youth participation in developing 
societies, and the importance of investing in them in all fields. The Queen 
also pointed out that youth volunteerism helps them interact with others, 
learn more about the job market and acquire new skills. 

 
During the conversation, one of the academics spoke about the importance 
of instilling in the students the culture of volunteerism at an early age. 
Another academic noted that Jordanians are blessed with highly educated 
and motivated youth. The meeting was attended by two vice presidents, a 
dean, and academics from the Faculties of Arts, Sciences, Dentistry, Law, 
Medicine, Educational Sciences, Rehabilitation Science, Pharmacy, Shari’a, 
Agriculture, Center for Women Studies and the Institute of Archeology. 

 
At the end of the meeting, Her Majesty expressed her wishes to repeat such 
meeting that open different channels of communication to explore new ideas 
that help serve local communities. .

The Jordan Times                       Monday page ١٤/١/٢٠١٣                                                   ٢  
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 مواعید امتحانات المجلس الطبي لدورة شباط 
  

) البورد(اعلن أمین عام المجلس الطبي األردني الدكتور آدم العبدالالت امس االحد موعد امتحانات شھادات المجلس
  . شباط المقبل٢٧ و٢٤خالل الفترة بین ) طب وطب أسنان( لمختلف التخصصات الطبیة ٢٠١٣لدورة شباط 

 
الشفوي خالل اسبوعین من تاریخ تقدیمھا مشیرا الى ان / تنتھي جمیع اإلمتحانات بشقیھا التحریري والسریريوقال 

  .اإلمتحانات تعقد في القاعة المحوسبة بالجامعة األردنیة
 

النجاح واعرب عن شكره لرئیس الجامعة األردنیة ومسؤولیھا، ومشرفي ومسیري اإلمتحان لتعاونھم الدائم والمثمر 
  .االمتحانات، ومساعدة المجلس في تحقیق أھدافھ

  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٤/١/٢٠١٣   اإلثنین                                                                                                  ١: الرأي ص
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 الدیمقراطیة والتربیة والتعلیم

  د علي محافظة  .أ
  

 اجتماعیة تقوم على - الدیمقراطیة نظام سیاسي معین للعالقات االجتماعیة في ظل مؤسسات سیاسیة 
ولما كانت الدیمقراطیة نسقًا خاصًا . یةویضمن ھذا النظام الحریات السیاسیة واالجتماع. المشاركة

لتنظیم العالقات اإلنسانیة، لھ ھیاكلھ السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة فإن لھا بنیات معینة ودرجة 
وقد اتخذت الدیمقراطیة عبر تطور المجتمعات وتعدد الثقافات صورًا . محددة من التطور المجتمعي

لدیمقراطیة اللیبرالیة في مرحلة ظھور السوق الرأسمالیة وفي الغرب ظھرت ا. وتطبیقات متباینة
، مثلما ظھرت الدیمقراطیة االجتماعیة في إطار الفكر )البرجوازیة(وصعود الطبقة الوسطى 

أولھما اعتبار اإلنسان المحكوم : قامت الدیمقراطیة على مبدأین أساسیین. والممارسة االشتراكیة
وغدت الدیمقراطیة مع الممارسة . ة للسیادة بإقرار سیادة الشعبمواطنًا، وثانیھما إرساء أسس جدید

مجموعة قیم ونسقًا فلسفیًا ومطلبًا سیاسیًا یقوم على الحریة والمساواة واحترام حقوق اإلنسان ومبدأ 
وفي أعقاب الحرب . األغلبیة ضمن تداول السلطة بین نخب متشابھة فكریًا واجتماعیًا واقتصادیًا

یة والبدء بتصفیة االستعمار واستقالل المستعمرات في آسیا وإفریقیا، اختار قادة العالم العالمیة الثان
الثالث من تجارب أوروبا ما اتفق مع أھوائھم وقیمھم االجتماعیة وتقالیدھم الحضاریة خلیطًا من 

نت وكا. الفاشیة واالشتراكیة السلطویة وعناصر االستبداد القدیم الموروث من تاریخ مجتمعاتھم
وظل الوالء في أقطارنا . أنظمة الحكم العربیة طوال نصف قرن ونیف من ھذا الخلیط العجیب

وأفرزت التجزئة . العربیة أوًال للعشیرة أو القبیلة أو الطائفة أو الجھة الجغرافیة، وللدولة ثانیًا
یة والطوارئ السیاسیة في الوطن العربي حكومات ظلت عاجزة عن العیش من دون القوانین االستثنائ

لحمایتھا بعیدًا عن سلطة القانون، متذرعة بخطر حقیقي أو موھوم، لتسھیل مھمتھا في تجرید شعوبھا 
ولما . من كل مؤسسات سیاسیة دیمقراطیة، وتفریغ المؤسسات الدستوریة والقانونیة من جوھرھا

قافي، أي بوجود ثقافة كانت احتماالت التحول الدیمقراطي في أي مجتمع تزداد بازدیاد اندماجھ الث
وطنیة تتجاوز مكوناتھ الجزئیة وتساعد على التواصل الحي بین جمیع سكانھ، فإن ھذه الثقافة یرتبط 

وعلى نقیض ذلك، فإن التشتت الثقافي، . وجودھا بنظام التربیة والتعلیم والتوجیھ اإلعالمي المساند لھ
لى خلق مجتمعات مكونة من جماعات واختالف منظومات القیم االجتماعیة والحضاریة تعمل ع

مغلقة ومنكفئة على نفسھا ومتنابذة، مما یحول دون نشوء ثقافة سیاسیة تتفق ومتطلبات الدیمقراطیة 
ولیس باإلمكان حصول تطور أو . ومراعاة الحرمة الشخصیة والتعددیة الفكریة والقیم الحواریة

یعاب المفاھیم والقیم اإلنسانیة للدیمقراطیة تحول دیمقراطي من دون توافر ثقافة سیاسیة تسمح باست
  .وتجعل من تحقیقھا غایة اجتماعیة

كیف ننھض بھذه الثقافة، وننشئ أطفالنا علیھا في ریاض األطفال وفي مدارس التعلیم األساسي 
والثانوي، وشبابنا في الجامعات ومعاھد التعلیم العالي؟ ال بد في البدایة من توفیر فرص التعلیم 

سي اإللزامي لجمیع أبنائنا ممن ھم في سن التعلیم من دون أي تمییز أو تفرقة، حسب ما ینص األسا
وھذا ما یعرف بمبدأ دیمقراطیة التعلیم، وتعریض كل من یمنع ابنھ أو . علیھ قانون التربیة والتعلیم

 مھنیًا وتربویًا كما یجب إعداد مدیري المدارس والمعلمین والمعلمات إعدادًا. ابنتھ من التعلیم للعقاب
وعلى المدیر أو المدیرة . على التعامل مع التالمیذ على قدم المساواة ومن دون تحیز أو تفریق بینھم

أن تجمع أولیاء أمور التالمیذ في بدایة كل عام دراسي في مدرستھ أو مدرستھا الختیار مجلس منھم 

 مقاالت

  ١٤/١/٢٠١٣                                                                                   اإلثنین      ١٠: العرب الیوم ص
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ت االجتماعیة والفنیة وغیرھا التي تقوم لمساعدة إدارة المدرسة في رعایة تالمیذھا، وتسھیل النشاطا
وعلى مربي ومربیات الصفوف تدریب الطلبة على انتخاب عرفائھم، وانتخاب اللجان . بھا المدرسة

وال شك أن وجود فرقة كشافة في كل . المختلفة على مستوى الصف الواحد أو على مستوى المدرسة
 التلمیذة وفي تدریبھما على المبادئ والممارسة مدرسة من شأنھ أن یساھم في بناء شخصیة التلمیذ أو

وال یغیب عن البال أن . ناھیكم عن دور األلعاب الریاضیة في ترسیخ ھذه المبادئ. الدیمقراطیة
الرحالت التي تنظمھا المدارس لزیارة معالم البالد االقتصادیة واألثریة والسیاحیة والدینیة من شأنھا 

وإذا انتقلنا من ریاض األطفال . تالمیذ وتنمیة الروح الدیمقراطیةتعزیز التربیة الوطنیة لدى ال
ومدارس التعلیم األساسي والثانوي إلى الجامعات ومعاھد التعلیم العالي أصبحت التربیة على 

وأول المبادئ الدیمقراطیة في ھذه المؤسسات إقرار مبدأ التنافس بین جمیع . الدیمقراطیة مطلبًا ملحًا
ول في الجامعات في مختلف التخصصات من دون تمییز أو تفریق أو استثناء، بحیث المتقدمین للقب

كما یتاح للطلبة اختیار المواد الدراسیة . یتاح ألكبر عدد منھم القبول في التخصصات التي یختارونھا
 أثناء دراستھم الجامعیة، واالشتراك في نوادي الجامعة ونشاطاتھا االجتماعیة والفنیة) المساقات(

وال شك أن اختیار الطلبة في بدایة كل عام دراسي لممثلیھم في . والمھارات المختلفة التي توفرھا لھم
وال یغیب عن البال أن معاملة أعضاء الھیئة . اتحاد الطلبة من الممارسات الدیمقراطیة المھمة لھم

خ المبادئ الدیمقراطیة في التدریسیة للطلبة القائمة على مبدأ المساواة وعدم التحیز من شأنھا أن ترس
  .نفوسھم، ومشاركتھم للطلبة في رحالتھم العلمیة خارج الجامعة تعزز ھذه المبادئ

وعلى الصعید اإلداري في الجامعة، مما ال شك فیھ أن انتخاب أعضاء الھیئة التدریسیة لرؤساء 
ذلك الحال انتخابھم وك. األقسام، وانتخابھم لعمدائھم خطوة مھمة على طریق اإلدارة الدیمقراطیة

وقد نصل في السنوات القادمة إلى ترشیح أعضاء ھیئة التدریس في كل . ألعضاء مجلس الجامعة
وال ریب في . جامعة لثالثة أو أكثر من أساتذتھا إلى مجلس أمنائھا الختیار واحد منھم رئیسًا للجامعة

 في المجتمع من خالل الممارسة في أن للتربیة والتعلیم دورًا ممیزًا في ترسیخ ثقافة الدیمقراطیة
  .مؤسساتھا عبر السنین، وبناء مجتمع متماسك ووحدة وطنیة حقیقیة
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  للطقسالعامالوضع 
 

خالل اللیلتین القادمتین یتشكل الصقیع في مناطق واسعة من المملكة بما فیھا األغوار الشمالیة * 
 فعات الجبلیة العالیةخالل لیلة األحد، باالضافة لتشكل الجلید في المرت

 
أجواء ُمشمسة وارتفاع طفیف على درجات الحرارة بحیث تقترب من ُمعدالتھا : االثنین والثالثاء*

 مع بقاء األجواء باردة نھارًا وشدیدة البرودة لیًال
 

ھبوب ریاح جنوبیة شرقیة نشطة السرعة تزید الشعور بالبرودة، وتكاثر كمیات من : األربعاء *
ارتفاع على درجات الحرارة لیًال ..  ارتفاعات ُمختلفة مع ساعات العصر والمساءالغیوم على

 بالمقارنة مع اللیالي السابقة
 

أجواء غائمة جزئیًا بشكل عام حتى الظھیرة مع درجات حرارة أعلى بقلیل من ُمعدالتھا : الخمیس * 
 السنویة وتتحول ُمجددًا الى صافیة وباردة لیًال

 
 ٢٠١٣ن الثاني  كانو١٤االثنین 

 :نھارًا
 

  . یطرأ ارتفاع قلیل آخر على درجات الحرارة بحیث تقترب من ُمعدالتھا السنویة
  .ویكون الطقس صباحًا شدید البرودة ثم یتحول تدریجیًا لیصبح ُمشمسًا وباردًا في أغلب المناطق

 .وتكون الریاح شرقیة خفیفة الى ُمعتدلة السرعة
  

  :لیًال
  . وشدید البرودة في أغلب المناطقیستمر الطقس صافیًا

 .وتكون الریاح جنوبیة شرقیة ُمعتدلة السرعة
  

  :ُیحّذر من
باالضافة للجلید في . خطر تشكل الصقیع في العدید من المناطق أثناء ساعات اللیل والصباح الباكر

 .المرتفعات الجبلیة العالیة
 

 ٢٠١٣ كانون الثاني ١٥الثالثاء 
 :نھارًا

  .رارة حول ُمعدالتھا السنویة لمثل ھذا الوقت من العامتصبح درجات الح
ویكون الطقس صباحًا شدید البرودة في العدید من المناطق، ویتحول تدریجیًا لیصبح ُمشمسًا مع بقائھ 

 .باردًا وخاصة في المرتفعات الجبلیة العالیة
شعور بالبرودة بشكل وتكون الریاح جنوبیة شرقیة ُمعتدلة الى نشطة السرعة، تعمل على زیادة ال

 .اضافي وملموس

 حالة الطقس

  ١٤/١/٢٠١٣                اإلثنین                                                                                 طقس األردنموقع 
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 :لیًال

یكون الطقس صافیًا وباردًا في ُمختلف المناطق، ویستمر شدید البرودة في المرتفعات الجبلیة 
  .الجنوبیة باالضافة للبادیة والسھول الشرقیة

وتزید الشعور بالبرودة بشكل اضافي . وتكون الریاح جنوبیة شرقیة ُمعتدلة السرعة، تنشط أحیانًا
 .وملموس

  
  :ُیحّذر من

خطر تشكل الصقیع خالل ساعات اللیل الُمتأخرة والصباح الباكر في العدید من المناطق وخاصة في 
  .البادیة والسھول الشرقیة

  
 ٢٠١٣ كانون الثاني ١٦األربعاء 

  :نھارًا
التھا السنویة لمثل ھذا الوقت من العام توالي درجات الحرارة ارتفاعھا بحیث تصبح أعلى من ُمعد

  . درجات مئویة٤-٢بحوالي 
  .ویكون الطقس باردًا صباحًا ثم یتحول تدریجیًا لیصبح باردًا نسبیًا في أغلب المناطق

بحیث تتھیأ الفرصة عصرًا ومساًء . وتظھر بعد الظھر كمیات كبیرة من السحب المتوسطة والعالیة
  .بمشیئة اهللا في مناطق متفرقة من المملكةلھطول زخات محلیة من المطر 

وتكون ُمثیرة للغبار واألتربة في جنوب . وتكون الریاح جنوبیة شرقیة ُمعتدلة الى نشطة السرعة
 .وشرق المملكة

  
  :لیًال

  .یطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بالمقارنة مع اللیالي السابقة
میات كبیرة من السحب على ارتفاعات ُمختلفة، مع ویكون الطقس باردًا نسبیًا وتغطي السماء ك

  .احتمالیة لھطول زخات محلیة من المطر بمشیئة اهللا في مناطق ُمتفرقة
 .وتكون الریاح جنوبیة شرقیة ُمعتدلة الى نشطة السرعة

 
 ٢٠١٣ كانون الثاني ١٧الخمیس 

  :نھارًا
على من ُمعدالتھا السنویة بحوالي ترتفع درجات الحرارة قلیًال خاصة في جنوب البالد بحیث تصبح أ

  . درجات مئویة٥-٢
  .ویكون الطقس باردًا نسبیًا في أغلب المناطق، وُمعتدًال في األغوار والبحر المیت والعقبة

وتغطي السماء حتى ساعات العصر كمیات من السحب على ارتفاعات ُمختلفة مع احتمالیة لھطول 
 .زخات محلیة من المطر بمشیئة اهللا

 . الریاح جنوبیة شرقیة الى جنوبیة، خفیفة الى ُمعتدلة السرعةوتكون
  

  :لیًال
 .یكون الطقس باردًا وصافیًا في ُمختلف المناطق، وشدید البرودة في البادیة والسھول الشرقیة

.تتحول أحیانًا لتصبح شرقیة خفیفة الى ُمعتدلة السرعة. وتكون الریاح خفیفة ُمتغیرة االتجاه
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 دیرة الفنّیة إیلین فان دیر فلیست، ومسؤول المحتوى الثقافي والصحافة تتحدث الم
أحمد الزعتري في دارة الفنون حول األفكار والثیمات للمعرض المقام حالیًا بعنوان 

مع نظرة . ، والستكشاف جذور استعمال الحرف في اللوحة الفنّیة»قّوة الكلمة«
 من مساء غد ٦:٣٠واإلنجلیزّیة في مفّصلة إلى بعض األعمال، باللغتین العربّیة 

  . الجاري، في المبنى الرئیسي للدارة١٥الثالثاء 
  

 الخیمة«ممدوح العبادي في المركز المجتمعي المسكوني . تقرر تأجیل محاضرة د «
 ١٥التابع لكنیسة الراعي الصالح اإلنجیلیة اللوثریة، ام السماق الشمالي إلى الثالثاء 

. د» النائب الذي نرید في البرلمان السابع عشر«الجاري، یتحدث عن موضوع 
  .یقدم ویدیر األمسیة عماد معایعة.  مساًء٥:٣٠ممدوح العبادي، في 

  
  الجاري في مقر ١٥یلقي الباحث أحمد السعدي في السادسة مـن مساء الثالثاء 

  .»المشھد الفلسطیني بعد معركة غزة«: المنتدى العربي، محاضرة، بعنوان
  

 لتضامن مع المفصولین من نقابة المھندسین في السادسة والنصف من تقیم لجنة ا
 الشھر الجاري في خیمة االعتصام أمام مجمع النقابات، أمسیة ١٦مساء األربعاء 

شعریة موسیقیة یحییھا الشاعر محمد المعایطة والمؤلف الموسیقي وعازف العود 
  .عالء شاھین، یقدمھما فیھا الزمیل محمد جمیل خضر

  
 صفحات عراقیة «:  لجنة العراق في رابطة الكتاب االردنیین امسیة بعنوانتقیم

نزار :  الجاري، یتحدث في األمسیة١٦في السادسة من مساء االربعاء « مجیدة 
غالب فریجات، وتتضمن قراءات للشاعر عبد . ریاض النوایسة، د. السامرائي، د

  .الرزاق عبد الواحد وماجد المجالي
  

 الجاري أمسیة للشاعر تركي ١٧اب في السادسة من مساء الخمیس تنظم رابطة الكت 
  .عبد الغني

  
  وایلد « الجاري، في ١٤مؤتمر صحفي في الحادیة عشرة من صباح الیوم االثنین

جمعیة أصدقاء مھرجانات «، الكائن بشارع الرینبو تعقده » بریة األردن–جوردان 
للتزلج على الجلید » سیرك دو جالس«، لإلعالن عن تفصایل عرض »األردن

  .»إیفولوشن«والذي سیقدم للمرة األولى في األردن بعنوان 
  

  ٧«ینظم جالیري بنك القاھرة عمان حفل إفتتاح معرض اللوحات الفنیةx٧ «
 من الشھر ٢١في السادسة من مساء اإلثنین ) جیل الرواد) (تشكیلیون أردنیون(

لنمري، مھنا الدرة، محمود طھ، كرام ا: یشارك في المعرض.. الجاري في الجالیري
وجدان ویاسر الدویك، ویستمر المعرض لغایة .محمود صادق، نصر عبدالعزیز، د

  . من شھر شباط المقبل٢٠

 زوایا الصحف 

  ١٤/١/٢٠١٣  مرصد  الرأي     
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  من ١٣٥وضعت اآلیة رقم » ھارفارد«كلیة القانون في أشھر الجامعات األمریكیة 

ا أعظم عبارات سورة النساء على حائط المدخل الرئیسي للكلیة واصفًة إیاھا بأنھ
وُنقشت اآلیة الكریمة على الحائط المقابل للمدخل .. العدالة في العالم والتاریخ

  .الرئیس للكلیة
  

  نقیب المھندسین االردنیین عبداهللا عبیدات قال إن مكتبًا ھندسیًا أردنیًا یعمل على
  .تنفیذ خمس االعمال الھندسیة في دولة قطر، ما یعني تمیز المھندس االردني

  
  حزب جبھة العمل االسالمي استنكر مداھمة قوات االحتالل الصھیوني المخیم الذي

أقامھ ناشطون فلسطینیون ودولیون على مشارف مدینة القدس احتجاجًا على 
وطالب الحزب دول الجامعة العربیة ومنظمة التعاون .. مواصلة االستیطان

یقودھا نتنیاھو واالستخفاف اإلسالمي بمواقف حازمة إزاء الھجمة االستیطانیة التي 
  .بالقرارات والمواثیق الدولیة

  
  برنامج تعزیز وتطویر المجتمع المدني الممول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

یعقد مؤتمرا صحفیا یوم غد الثالثاء حول برنامج الشراكة والتجسیر بین منظمات 
غیرة الذي تنفذه شركة المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص المتوسطة والص

، وھو البرنامج األول من نوعھ في األردن الذي »سكیما الستشارات االستدامة«
یعمل على تطویر مفھوم الشراكة ما بین شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

  .المدني
  

  وفد من قطاع الطاقة البریطاني یتواجد في عمان ھذه االیام للقاء عدد من المسؤولین
ع الطاقة في المملكة وكذلك مسؤولین عن قطاع الطاقة النوویة اضافة الى عن قطا

  .منظمات انسانیة تعنى بالتربیة والتعلیم
  

  أرجأت محكمة جنایات عمان یوم أمس النظر بقضیة الكازینو الى یوم االربعاء
المقبل بعد ان كان مقررا االستماع الى أحد شھود النیابة العامة الذي تغیب عن 

  .یوم أمسجلسة 
  

  مركز حمایة وحریة الصحفیین یقوم ألول مرة بإعداد تقریر عن الحریات الصحفیة
. عربیا سیتضمن حالة رصد عامة لواقع الحریات في الوطن العربي بشكل عام

وسیتم االعالن عنھ خالل المؤتمر العالمي لمعھد الصحافة الدولي الذي یعقد في 
  .عمان أیار المقبل

  
 على التوالي - ا الجنوبیة والوالیات المتحدة االمریكیة وألمانیا شكلت أسواق كوری  - 

من إجمالي مستوردات المملكة من وسائط النقل وقطعھا، %) ٦٦,٩(ما نسبتھ 
  .٢٠١٢بحسب أرقام البنك المركزي االخیرة عن الثلث الثاني من عام 

  ١٤/١/٢٠١٣    -صنارة الدستور    
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 لثالثاء أمام مقر تنظم قائمة الوحدة الطالبیة في الجامعة األردنیة اعتصاما غدا ا

ھیئة األمم المتحدة في عمان، والتي تقع مقابل البوابة الرئیسیة للجامعة، وذلك 
للتضامن مع الشعب الفلسطیني في قریة باب الشمس، التي أقیمت بقرار من 
الشعب الفلسطیني لرفض االستیطان الصھیوني، واقتحمتھا قوات االحتالل فجر 

.. باب الشمس یجب أن یبقى مفتوحا"ت شعار االعتصام سیكون تح. أول من أمس
  ". ویجب أن نفتح أبوابا أخرى

 
  تباشر محكمة جنایات عمان الیوم محاكمة الرئیس السابق لمجلس إدارة شركة

الفوسفات ولید الكردي غیابیًا، بتھمة استثمار الوظیفة، مكررة عشر مرات، على 
ي رئیسا لمجلس إدارة الشركة، عندما كان الكرد" إبرام عقود الشحن البحري"خلفیة 

وبیع منتجاتھا، وذلك في الجلسة المقرر أن تعقدھا المحكمة برئاسة القاضي سعد 
  . اللوزي

 
  أرجأت محكمة جنایات عمان أمس النظر في قضیة الكازینو، بعد تغیب أحد شھود

المحكمة قررت عقد جلسة جدیدة األربعاء المقبل، . النیابة عن حضور الجلسة
  . ة النظر في القضیة واستكمال االستماع لشھود النیابة العامةلمواصل

 
  یعقد المجلس األعلى لإلصالح مؤتمرا صحفیا یوم غد في مقر حزب جبھة العمل

اإلسالمي للحدیث حول تطورات الملف اإلصالحي ومقاطعة الجبھة لالنتخابات 
  . النیابیة المقبلة

 
  مان الكبرى ووزارة األشغال العامة أن خالفا یدور بین أمانة ع" زواریب"علمت

  . واإلسكان، حول الجھة الواجب تحملھا كلفة إنارة طریق المطار الجدید
 

  تقیم وزارة الصحة، وتحت رعایة وزیرھا عبداللطیف وریكات الیوم، حفل اختتام
كما . أنشطة أعمال برنامج شركاء اإلعالم لصحة األسرة في فندق اإلنتركونتننتال

رة غدا الثالثاء نتائج الدراسة الوطنیة لوفیات األطفال حدیثي الوالدة، ستطلق الوزا
الدراسة، التي نفذتھا الوزارة بالتعاون مع . ٢٠١٢وما حول الوالدة في األردن 

، ھدفت الى "الیونیسف"المجلس األعلى للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
 الوالدة، بما یخدم متخذي القرار توفیر بیانات موثوقة حول وفیات األطفال وحدیثي

  .في القطاعات الصحیة، لوضع السیاسات واالستراتیجیات لتخفیض وفیات األطفال

  ١٤/١/٢٠١٣    -زواریب الغـد   
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  سیارتین تحمالن لوحة صفراء لكل من سائق " االقتصادیة"خصصت إحدى الوزارت
  .الوزیر وسائق االمین العام

  سیارة لھ من الوزارةسیارة، اضافة لتخصیص " اقتناء"سائق الوزیر یتقاضى بدل .  
  

  ان الذمم المالیة المستحقة لجامعات رسمیة على دوائر ومؤسسات " كوالیس"علمت
 ٥ ملیون دینار، حیث بلغت قیمة الذمم الحدى الجامعات نحو ١٥حكومیة، سجلت نحو 

  . مالیین دینار
  

  كومیة ان فاتورة الھاتف الخلوي لمدیر احدى المؤسسات الح" كوالیس"مصدر مطلع ابلغ
 آالف دینار عن عام واحد، حیث تحملت موازنة ھذه المؤسسة تكلفة فاتورة ٥بلغت نحو 

  . المدیر
  

  منذ نحو " تحت التصفیة"ان شركة النقل البري العراقیة االردنیة ما زالت " كوالیس"عملت
  .  أعوام٤

  
 ابوق تحمل سیارة امانة عمان التي تحمل الكامیرا لمخالفات السرعة الموجودة في شارع د

 .لوحة صفراء
  

  ١٤/١/٢٠١٣    -    كوالیس العرب الیوم
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   ألف أردني١٨الملك یرعى إطالق حملة وطنیة لتشغیل  -
  إحالة منتحلي شخصیة الناخب إلى المدعي العام: مستقلة االنتخاب -
  ثاني وفاة بانفلونزا الخنازیر لسیدة أربعینیة -
  جودة یطالب بوقف فوري للعنف في سوریا -
  جدًا وال حاجة لنقلھموقع مخیم الزعتري جید : الحمود -
  عالمة أمنیة خاصة ستكشف البطاقة االنتخابیة المزورة: بني ھاني -
   أفضل لكن التحدیات ال تزال ماثلة٢٠١٣االقتصاد عام : حسان -
  االستمرار باستثناء موظفي القطاع العام من تأمیني األمومة والتعطل عن العمل -
  )التزكیة(تعلن میرزا بوالد نائبًا بـ ) الھیئة( -
  لحمالت االنتخابیة توفر فرص عمل مؤقتة للشبابا -
   مترًا في منطقة المغطس٢٠ارتفاع منسوب نھر األردن ووصولھ  -
 عامًا مصابة بشلل دماغي وترقد في المدینة الطبیة منذ ٢٧منذ » سمر الخزاعلة« -

 شھور
  
  
  
  
  
  
  

  ألف أردني» ١٨«الملك یرعى إطالق الحملة الوطنیة لتشغیل  -
  حدث إدارة لشؤون مخیمات الالجئین السوریین مجلس الوزراء یست -
  الخطیب یدعو إلى تكاتف جمیع األجھزة الحكومیة إلنجاح االنتخابات  -
  »المنخفض الجوي االخیر«خسائر بالمالیین لشـركات التأمین جراء  -
  استمرار القصف والمعارك في دمشق وریفھا وغارات جویة على حمص ودرعا -
 شرق القدس ویعتقل عشرات الفلسطینیین» مسباب الش«االحتالل یدمر قریة  -

  
  
  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة
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  الملك یجدد الدعوة لمكافحة المال السیاسي في االنتخابات بالطرق القانونیة -
   عاما٦٠األردن یحذر من أكبر موجة لجوء تشھدھا المنطقة منذ  -
   قائمة عامة تقدم إفصاحاتھا المالیة٦١ من أصل ٤٨ -
   خلیة نحل٤٠٠ بیتا بالستیكیا و١٤٤خضار و دونم ٢٨٠٠تضرر : تقریر أولي -
احتجاجا على انقطاع " الراجحي" منشقا سوریا یعبرون الحدود ومسیرة في ٣٩٠ -

 المیاه والكھرباء
  
  

  
  
  
  

  
  
  

   ألف فرصة عمل جدیدة١٨الملك یرعى إطالق حملة وطنیة لتوفیر  -
  الملك یدعو لمحاربة شراء األصوات -
  خیمات الالجئین السوریینمجلس الوزراء یستحدث إدارة شؤون م -
  وزیر الصحة یعلن عن ثاني وفاة بانفلونزا الخنازیر -
  تجار یعّولون على االنتخابات النیابیة لتنشیط الحركة التجاریة -
  محكمة النقض تعید محاكمة مبارك -
   ملیون دوالر تحویالت العمالة الوافدة في األردن إلى الخارج٣٠٠ -

 


