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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  مشاریع بحثیة في الجامعة األردنیة ٣ألف دینار دعما لـ ١٧٢

   شؤون جامعیة
 ٤  یة في التعلیم المھنيالملك یدعو إلصالحات ھیكلیة جذر

 ٦  )التوجیھي(ارتفاع أسعار الدروس الخصوصیة مع اقتراب 
 ٨  قصتھ الرزاز یكرم المعلم العموش) الرأي(بعد نشر 

 ٩  براءة اختراع عالمیة ٧٠الدكتور الریماوي یسجل ما یزید عن 
منحة دراسیة أردنیة لنیل شھادة الماجستیر في الصحافة  ٣٥

  واإلعالم الحدیث
١٠ 

 ١١  أعلى تمویل من صندوق دعم البحث العلميتحصل » األلمانیة«
 ١٢  طالبا وطالبة تقدموا بطلبات لالمتحان الشامل ٦٧٥٠

 ١٣  اعالنات
 ١٤  وفیات

  ١٦- ١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ألردنیةامشاریع بحثیة في الجامعة  ٣ألف دینار دعما لـ ١٧٢

  
حصلت الجامعة األردنیة على دعم لثالثة مشاریع بحثیة من صندوق دعم البحث العلمي بقیمة 

مشروعا مقدما من ثماني جامعات، إضافة إلى المركز الوطني  ١٥دینارا من أصل  ١٧٢،٦٩٠
  .للبحث واإلرشاد الزراعي

  
ي في الجامعة الدكتور شاھر المومني مع صندوق دعم البحث جاء ذلك لدى توقیع عمید البحث العلم

العلمي اتفاقیات تمویل مشاریع بحث علمیة قدمھا أعضاء ھیئة تدریس في الجامعة، لنیل الدعم من 
  .٢٠١٦الصندوق خالل دورتھ البحثیة األولى للعام 

  
لھا على دعم ثالثة وأعلن المومني عن فوز الجامعة األردنیة بأعلى عدد من ھذه المشاریع بحصو

ً من أصل خمسة عشر مشروعا مقدما من ثماني جامعات مشاركة،  ١٧٢،٦٩٠مشاریع بقیمة  دینارا
  .إضافة إلى المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

  
وأشار المومني عقب التوقیع أن المشاریع البحثیة الثالثة الفائزة من الجامعة األردنیة جاءت من 

كفاءة استخدام الھالمیات الزیتیة والثنائیة في عالج "ة والصیدالنیة، وھي مشروع قطاع العلوم الطبی
للباحثة " التھاب األنسجة الداعمة للثة باستخدام نموذج مخبري تفاعلي بین المستضیف والطفیل

اآلثار واآلثار الجانبیة لمزیجات مركبة من القنبیات واألفیونات "الدكتورة دیاال أبو حسان، ومشروع 
تأثیر "للباحث الدكتور محمد عیسى السالم، ومشروع " على نماذج األلم المزمنة في القوارض
  .للباحث الدكتور نافذ أبو طربوش" ھرمون األیریزین على خالیا سرطان الفم

  

 أخبار الجامعة

  الدیار/الغد/بترا/الكترونيالرأي /أخبار األردنیة
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  الملك یدعو إلصالحات ھیكلیة جذریة في التعلیم المھني
  
أس جاللة الملك عبدهللا الثاني، الیوم األحد، بحضور جاللة الملكة رانیا العبدهللا، اجتماعا لمتابعة تر

  .٢٠٢٥– ٢٠١٦تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
  

واطلع جاللتھ، خالل االجتماع، الذي عقد في قصر الحسینیة، على الجھود المبذولة لتوحید عمل 
مختلفة والبرامج المتعددة في القطاع المھني وآلیات رفع كفاءتھا ونوعیة التدریب المؤسسات ال

  .وتركیزه على أھداف التشغیل في سوق العمل
  

وأكد جاللتھ، خالل االجتماع الذي حضره رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، أھمیة رفع وبناء 
ات ھیكلیة جذریة في التعلیم المھني لرفع قدرات استخدام التكنولوجیا في التعلیم، والقیام بإصالح

  .سویة ھذا القطاع
  

وشدد جاللتھ على ضرورة أن تعمل الحكومة على تسریع إجراءات ھیكلة قطاع التدریب المھني 
  .والتقني، حیث أن التنظیم المؤسسي لھذا القطاع یعد من أھم األولویات

  
اتیجیة تنمیة الموارد البشریة وتنفیذ البرامج وأشاد جاللتھ بما أنجزتھ الحكومة في مجال تنفیذ استر

المرتبطة بھا، مؤكدا جاللتھ أھمیة ضمان جودة ومعاییر البرامج ومتابعة التنفیذ ضمن جدول زمني 
  .محدد لمتابعة عمل المؤسسات المعنیة

  
وشدد جاللتھ على ضرورة قیام جمیع المسؤولین والموظفین على اختالف مراكزھم بمسوؤلیاتھم 

  .وز أي معیقات في وجھ التطویروتجا
  

كما شدد جاللتھ على أھمیة تحدید المؤشرات التي تساعد في تحدید مواقع الخلل إلصالحھا، ومواقع 
  .النجاح للبناء علیھا، من خالل آلیات االعتماد والجودة والتعلیم المستمر

  
سبیل األمثل لتطویر روح وأكد جاللتھ أن استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم، ھو ال

اإلبداع والتمیز لدى الطلبة، األمر الذي سینعكس إیجابا على نوعیة التعلیم، ویسھم في النھوض 
  .بالعملیة التعلیمیة

  
بدوره، أكد رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، أن الحكومة تضع في أولویاتھا تطبیق خطة تطویر 

  .تمرارالموارد البشریة، وتتابع تنفیذھا باس
  

كما أكد أھمیة رفع كفاءة إدارة قطاع التدریب المھني، مشیرا إلى الخطوات التنفیذیة التي قامت بھا 
  .الحكومة في ھذا المجال

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الجوردان تایمز/االنباط/الدیار/السبیل/الغد/الدستور/٢-١:أي صالر/بترا
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وقدم وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز، عرضا حول الخطوات التي اتخذتھا مختلف 
  .لمھنيالوزارات بالتنسیق مع المؤسسات المعنیة بالتدریب ا

  
وأشار إلى أن الخطوات التي قامت وزارة التربیة والتعلیم بوضعھا ونفذت جزءا منھا لرفع سویة 

، فضال عن وضع خطة لالستخدام األمثل "التوجیھي"التعلیم، وتطویر امتحان الثانویة العامة 
  .للتكنولوجیا في التعلیم بشكل عام

  
وحضر االجتماع، رئیس الدیوان الملكي الھاشمي، ومدیر مكتب جاللة الملك، ووزیرا التعلیم العالي 

  .والبحث العلمي، والعمل
  

یشار إلى أن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، جاءت بناء على توصیات اللجنة الوطنیة 
، ٢٠١٥ومة بتشكیلھا في شھر آذار من العام لتنمیة الموارد البشریة، التي وجھ جاللة الملك الحك

بھدف تطویر منظومة متكاملة واستراتیجیة شاملة وواضحة المعالم لتنمیة الموارد البشریة، وتأطیر 
  .عمل القطاعات المعنیة بالتعلیم
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  )التوجیھي(ارتفاع أسعار الدروس الخصوصیة مع اقتراب 
  
  

ة عند اقتراب موعد امتحانات الثانویة العامة یتصدر مشھد الدروس الخصوصیة حصة وافر
التي تستدعي أغلب األسر االستعانة بھا كونھا وسیلة لتخطي العثرات التي تواجھ الطلبة » التوجیھي«

ھا ّ   .لبعض المساقات الدراسیة أو جل
  

 ٣٥إذ صارت الدروس تشكل عبئا مالیا كبیرا على األسر التي تجاوز قیمتھا لبعض المساقات الـ 
ینارا للساعة الواحدة وأعلى من ذلك للمواد العلمیة أو اللغة االنجلیزیة التي غالبا ما یشكو منھا طلبة د

  .الثانویة العامة نتیجة ضعف أو تراكم للمعلومات أو إھمال شخصي لھا
  

وھو ما یضع اآلباء في حیرة من أمرھم ویجبرھم في معظم األحیان على القبول بمثل ھذه التسعیرات 
التي تصل الى أرقام خیالیة في الساعة الواحدة، في سبیل تحقیق الھدف المنشود المتمثل بتخطي 

  .مرحلة الثانویة العامة بأي وسیلة كانت
  

أن بعض األساتذة الخصوصیین التي وصفتھم بالمحترفین في السیاق قالت والده الطالبة منال الھندي 
في تقدیھم للمواد یحاولون أن یستغلوا الفرص في بعض االحیان عند تقییمھم الداء الطالب والذي 
غالبا مایكون متدنیا في مساق ما والتي تتركز بشكل اكبر على المواد العلمیة حیث انھم یحاولون رفع 

تأسیس الطالب منذ البدایة لیصل بھ الى مرحلة التمییز وتحقیق عالمات  التكلفة بحجة انھ سیعمل على
  .مرتفعة عند اداء االمتحان

  
وأكدت حنان التمیمي والدة طالب أنھا تجبر على وضع مدرس خصوصي البنھا الذي یدرس في 

ت مدرسة حكومیة التي تلحظ عدم تركیز المدرسة على المواد االساسیة والعلمیة منھا كالریاضیا
  .والفیزیاء، االمر الذي یضطرھا لالعتماد على معلم خصوصي یساعد ابنھا على تجاوز المرحلة

  
ووجد والد الطالب عالء صباح ان موضوع الدروس الخصوصیة لیست باالمر الجدید اال ان المبالغة 

ا تشكل فیھ اصبحت عبئا ال یحتمل بخاصة لالسر التي تتكبد اقساط المدارس الخاصة والتي باتت ایض
حمال اضافیا یجعل من التدریس امرا مستحیال في ظل ظروف ارتفاع واضح وملموس لكل مناحي 
الحیاة بخاصة وان االبناء كثیرا ما ینجذبون نحو آراء زمالئھم نحو مدرس في مساق معین وان 

  .طریقة ادائھ واسلوبھ تلفت انتباھھم ویتمكن من خالل اكتساب المزید من العالمات
  

قال االكادیمي والتربوي الدكتور عبد المجید األعمر أن الدروس الخصوصیة صارت شكال بدوره 
تقلیدیا اكثر منھ حاجة، بخاصة لدى االسر المسیورة الحال حیث تجدھم ینظرون لالمر وكانھا 
تضیف لھم نظرة اجتماعیة مرموقة والتي وصفھا بـالبرستیج، حسب وصفھ، االمر الذي یعد شكال 

  .مرفوضا
  
اضاف االعمر ان اھمال الطلبة لھ دور كبیر في تفعیل ھذه الظاھرة وباالخص في المدراس و

الحكومیة التي تعاني من قصور في االداء نظرا لعدد الطالب الكبیر الذي ال یبیح لھم الفرصة من 
  .استیعاب المعلومة كما ینبغي

  

  ١٢:صالراي 
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البعض تسمح لھم برفع االسعار نظرا وأكد األعمر أن عملیة الترویج التي یمارسھا االساتذه لبعضھم 
لما سیقدمونھ للطلبة من معلومات قد تساعدھم على تخطي مرحلة الثانویة العامة بكل یسر 

  .وبمعلومات محققة
  

بید أنھ وجد ان المبالغة في تحدید قیمة معینة للساعة التي یقدمھا المعلم للطالب تكون نتیجة الجشع 
ة لھم االمر الذي یستدعي الى ایجاد منظومة متكاملة للحد من وانخفاض في قیم الرواتب الممنوح

  .قضیة الدروس الخصوصیة بشكل عام الجشع الناتج عنھ بشكل خاص
  

االمر الذي دعا االعمر لوضع االھل في نصاب االمور بان یوجھوا ابناءھم بالتركیز مع المعلم في 
تفات الى الدعایات التي ینشرھا بعض المدرسة ومتابعة مواده الدراسیة بشكل متواصل، دون االل

الطلبة والمعلمین بانھم قد یعملموا المستحیل في سبیل انجاح ابنائھم على تخطي مرحلة الثانویة 
  .العامة
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  قصتھ الرزاز یكرم المعلم العموش) الرأي(بعد نشر 
  

كرم وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز المعلم طارق حسین العموش من مدرسة المفرق 
الرأي «األساسیة الثانیة للبنین التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم للواء قصبة المفرق، بعد ان نشر 

ً لجھوده في تنفیذ عشر » الشبابي مبادرات مجتمعیة خالل مدة خدمتھ قصتھ مع التطوع، وذلك تقدیرا
  .في التربیة

  
اشتملت على مبادرة » مبادرات شبابیة في المفرق ١٠معلم یطلق «نشرت قصة » الرأي«وكانت 

سفراء الھمة، اطالق «، مبادرة »٩١١« ، مبادرة »نعم للحیاة«، مبادرة »كفى السالح یدمرنا«
رسالة «یترجم » وطني«، تأسیس فریق »مولرسالة عمان الواقع والمأ«فعالیات الملتقى الوطني 

، مبادرة »صائم على الطریق«، مبادرة افطار «بسمة یتیم «الى فعالیات شبابیة، مبادرة » عمان
، مبادرة تكریم امھات الشھداء واالمھات المثابرات »تنمیة قدرات الشباب ورفع مدى الوعي لدیھم«

  .بعید االم

  ١٦ :صالراي 



  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 
9 

براءة اختراع عالمیة ٧٠الدكتور الریماوي یسجل ما یزید عن   
 

  
براءة اختراع عالمیة،  ٧٠فاز الباحث األردني من جامعة البترا الدكتور میاس الریماوي، صاحب 

حاد الجامعات العربیة للباحث العربي المتمیز في العلوم الطبیة والصحیة، بالمركز األول بجائزة ات
وأسند اتحاد الجامعات العربیة جائزة الباحث العربي المتمیز مناصفة إلى الریماوي وباحث آخر، 

  .وذلك النتاجھما العلمي المتمیز في فئة العلوم الطبیة والصحیة
  

اتحاد الجامعات العربیة فتح باب الترشح للمنافسة في مجال  وقالت الجامعة، في بیان الیوم االحد، إن
جامعة  ٣٣٠العلوم الطبیة والصحیة أمام كافة الجامعات العربیة األعضاء في االتحاد وعددھم 

ومؤسسة تعلیم عالي ویشمل ھذا المجال كل األكادیمیین العرب في المجال الصحي من طب وصیدلة 
  .وعلوم طبیة

  
ي یعمل حالیا أستاًذا في كلیة الصیدلة خالل مسیرتھ العلمیة والبحثیة ما یزید عن وسجل الریماوي الذ

. براءة اختراع عالمیة، في مجال الصناعات الدوائیة والبیئة، وعلم تطویر المواد وتقنیات النانو ٧٠
ي ورقة علمیة ف ٤٠كما نشر الریماوي العدید من األوراق العلمیة عن براءات اختراعاتھ تزید عن 

  .مجالت علمیة محكمة وفاز بالعدید من الجوائز على المستوى المحلي واالقلیمي والعربي
  

وجاء تكریم الریماوي بعد أیام من فوز فریق بحثي بقیادتھ بجائزة أفضل بحث عملي منشور لعام 
. من قبل جمعیة الكیمیائیین األمیركیة، عن بحث متعلق بتطویر أنسولین فموي بدیل للحقن ٢٠١٧

ینما جاء تكریم اتحاد الجامعات العربیة للریماوي تقدیًرا إلنتاجھ العملي على مدى األعوام السابقة ب

  .والتي تشمل براءات االختراع واألبحاث العلمیة المنشورة

  ٧:صدستور ال
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  واإلعالم الحدیث لنیل شھادة الماجستیر في الصحافةمنحة دراسیة أردنیة  ٣٥
  
  

منحة دراسیة أردنیة لنیل شھادة الماجستیر في  ٣٥أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، توفر 
  .٢٠١٧/٢٠١٨تخصص الصحافة واإلعالم الحدیث للسنة الدراسیة 

  
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعلیم العالي الدكتور حیدر العبودي إن معھد اإلعالم األردني و

منحة دراسیة اردنیة لنیل شھادة الماجستیر في  ٣٥منح العراق “وبالتعاون مع الجامعة االردنیة 
  .”تخصص الصحافة واالعالم الحدیث

  
لكترونیا عبر الرابط الرسمي الخاص بدائرة وبیّن العبودي أن آخر موعد للتقدیم الذي سیكون ا

یوم الخمیس الموافق السادس من شھر ) scrdgate.scrdiraq.gov.iq(البعثات والعالقات الثقافیة 
لالطالع ) www.jmi.edu.jo(تموز المقبل، داعیا الراغبین بالتقدیم الى زیارة الوقع االلكتروني 

  .الجانب المانحعلى شروط القبول والمستمسكات المطلوبة من 
  

  المستقلة



  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 

  تحصل أعلى تمویل من صندوق دعم البحث العلمي» األلمانیة«
  

حصلت الجامعة األلمانیة األردنیة على أعلى تمویل لمشاریع البحث العلمي من صندوق دعم البحث 
ألف دینار ضمن الدورة البحثیة األولى للصندوق ) ١٨٢٫٥٣٠(العلمي بین الجامعات األردنیة وبقیمة 

  .٢٠١٦من العام 
إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات البحثیة في االردن، كما أعلنت من % ٢٦وتشكل ھذه القیمة نسبة 

عنھا مدیرة الصندوق الدكتورة عبیر البواب خالل حفل توقیع اتفاقیات التمویل مع الباحثین الفائزین 
  .بمشاریع بحثیة في الجامعات األردنیة

تمویل في تعزیز التعاون وأشارت الدكتورة منار فیاض رئیس الجامعة بالوكالة الى أھمیة إتفاقیات ال
بین الجامعات األردنیة وصندوق دعم البحث العلمي وفي دعم األبحاث العلمیة ودعم الباحثین الشباب 

  .وتطویر مسیرة التعلیم العالي
وأضافت ان ھذا الدعم سیسھم في رفد المختبرات بأجھزة علمیة حدیثة وإكساب الباحثین خبرات 

ً جھود الصندوق في دعم األبحاث العلمیة عالیة في البحث العلمي التطبیق ي المتخصص، مثمنة
  . والباحثین الشباب، وقالت ان ھذا الدعم ھو األعلى بین الجامعات األردنیة

الدكتور سالم األقطش عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة عبر عن امتنانھ لصندوق 
امعة مقدمة من كل من الدكتور محمد الداود من قسم دعم البحث العلمي بتمویل ثالثة مشاریع في الج

ھندسة الحاسوب والدكتور رائد مصلح من قسم الھندسة الكھربائیة واإلتصاالت والدكتور ضیاء 
  .زیدان من قسم الریاضیات

یُشار الى أن الجامعة األلمانیة األردنیة قد قامت بتأسیس وحدة ادارة المشاریع في عمادة البحث 
یر الدعم الالزم للباحثین حیث تقوم حالیا بإدارة أكثر من مئة مشروع حصل علیھا أساتذة العلمي لتوف

الجامعة وباحثیھا من مصادر تمویلیة متعددة، ویأتي تنفیذ ھذا العدد الكبیر من المشاریع ضمن 
  .العلمياستراتیجیة الجامعة التي تقوم على دعم البحث العلمي التطبیقي وتحفیز األساتذة على االبداع 

  ٨:صالدستور 
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  طالبا وطالبة تقدموا بطلبات لالمتحان الشامل ٦٧٥٠

  
  

انتھت جامعة البلقاء التطبیقیة من استقبال طلبات التسجیل في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 
  .٢٠١٧للدورة الصیفیة ) الشامل(
  

) الشامل(وقال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة رئیس اللجنة العلیا المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 
طالبا وطالبة من كافة الكلیات  ٦٧٥٠تقدم لالشتراك في ھذه الدورة : الدكتور عبدهللا سرور الزعبي 

  .التابعة للجامعة والكلیات التي تشرف علیھا جامعة البلقاء التطبیقیة
  
أعلن الزعبي مواعید التقدم لالمتحانات النظریة والعملیة، حیث یبدأ االمتحان العملي یوم السبت و

وتبدأ جمیع االمتحانات العملیة في تمام  ٨/٧/٢٠١٧وینتھي یوم السبت الموافق  ١/٧/٢٠١٧الموافق 
  .الساعة العاشرة صباحا

  
والورقة الثانیة  ١٥/٧/٢٠١٧ت الموافق أما عن االمتحانات النظریة فتعقد الورقة األولى یوم السب

وتبدأ جمیع  ٢٢/٧/٢٠١٧والورقة الثالثة یوم السبت الموافق  ١٨/٧/٢٠١٧یوم الثالثاء الموافق 
  .االمتحانات النظریة في تمام الساعة العاشرة صباحا

  ٩:صالدستور 
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  ١٠:الدستور ص/٤٢:صالرأي 

 اعالنات
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  ایدون - نجیب فرح حداد 
  

  أم السماق - فریزة عبد اللطیف حمزة 
  

  دیوان آل مرجي -زاھي عواد موسى مرجي 
  

  الجاردنز - بدر الدین محمد داوود بدر 
  

  الزرقاء الجدیدة - زھور حنا سلیم حبش 
  

  حنینا -إبراھیم عیسى حنا ھارون الساحوري 
  

  الشمیساني -عبدالرحمن الیبرودي » محمد خیر«مروان 
  

  خلدا –إیلیا طناس نقوال الخوري 
  
  
  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یباع في الشوارع تحت اشعة الشمس في ظل غیاب الرقابة الصحیة على ھذا » الطازج«بیض المائدة 
علما ان البیض بحاجة الصنف الذي یعرض ایضا في الموالت والمراكز التجاریة خارج البرادات 

  .مئویة ٨الى تبرید تحت درجة حرارة 
  
  

أسئلة وإستفسارات » الباص السریع«أمانة عمان ألغت في حفل افتتاح تقاطع الدوریات الخارجیة 
االسئلة كانت مدرجة على برنامج الحفل خصوصا أن ھذا المشروع .. الصحفیین دون إبداء األسباب

  .یثار حولھ الكثیر من التساؤالت والمالحظات
  

في » طالب المدارس الحكومیة«ھیئة تنظیم النقل البري تنوي اعداد دراسة احتیاجات خدمة نقل 
  .الى توفیر خدمة النقل لجمیع المدارس الحكومیة في المملكةالدراسة تھدف .. المحافظات كافة

  
ً عن » الرأي«م طارق العموش الذي نشرت عمر الرزاز كّرم المعل. وزیر التربیة والتعلیم د تقریرا

  .»الرأي الشبابي«التفاصیل في .. مبادراتھ التطوعیة في مدینة المفرق
  

في » طالب المدارس الحكومیة«ھیئة تنظیم النقل البري تنوي اعداد دراسة احتیاجات خدمة نقل 
  .الدراسة تھدف الى توفیر خدمة النقل لجمیع المدارس الحكومیة في المملكة.. المحافظات كافة

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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آخر تطورات لجنة الصحة النیابیة تلتئم غدا الثالثاء لمناقشة قضیة الدجاج الفاسد وللوقوف على 
واستبعدت مصادر نیابیة حضور رئیس الوزارء الجتماع . وحیثیات القضیة التي أثارت جدال واسعا

  . اللجنة، فیما سیحضر وزیر الصحة ومدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء
  

داھمت الجھات األمنیة المختصة استنادا لمعلومات مسبقة یوم امس االحد منزال بالقرب من شارع 
ف السیل وسط البلد وتم ضبط سالح ناري غیر مرخص حیث تم توقیف احد األشخاص الستكمال سق

  .التحقیقات تمھیدا لتحویلھ الى القضاء
  

التطوعیة  تقوم بأنشطة الفتة وواسعة خالل شھر رمضان، وذلك بقیام »  مي وتمر«مبادرة 
  . مجموعات من الشباب یومیا  بتوزیع الماء والتمر على االشارات الضوئیة في فترة االفطار

  
عطل متكرر أصاب  االشارة الضوئیة على نفق الصحافة، مما ادى الى ارباك بحركة المرور 

  .وشكلت ازمة مرور خانقة بكل االتجاھات المؤدیة الى النفق
  
  

في حدائق الحسین في دابوق یجري اغالقھا بشكل جزئي لفترات طویلة دون ابالغ مرتادي الحدائق 
مواطنون عبروا عن دھشتھم من اجراءات ادارة الحدائق، وابدوا شكوكا . باب الموجبة لذلكعن االس

  .بجدیة االسباب التي تقف وراء إغالق الحدائق
  

 الدستورصنارة 
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الیوم أمام لجنة الصحة والبیئة النیابیة حول  ھاني الملقي.من المقرر أن یتحدث رئیس الوزراء د
اللجنة تعقد لھذه الغایة اجتماعا . قضیة الدجاج الفاسد، التي أثارت جدال واسعا لدى الرأي العام أخیرا

ظھر الیوم في مجلس النواب، ومن المقرر أن یشارك فیھ إضافة إلى الملقي عدد من الوزراء 
متوقع أن یمثل الملقي وفریقھ االقتصادي أمام لجنة االقتصاد كذلك من ال. والمعنیین بملف الغذاء

  .واالستثمار النیابیة الخمیس المقبل، للحدیث حول خطة تحفیز االقتصاد
  

یة أمام تنتھي الیوم الفترة القانونیة للتقدم بالطعون في جداول الناخبین األولیة للبلدیات والالمركز
محاكم البدایة، وذلك بعد عرضھا من قبل الھیئة المستقلة لالنتخاب على موقعھا اإللكتروني وفي 

وینص القانون على البت بالطعون خالل أسبوع، فیما تعرض الھیئة المستقلة . مقرات لجان االنتخاب
  .القادم) یولیو(الجداول النھائیة في الثاني من تموز 

  
نقابة الصیادلة شكلت لجنة شكاوى للنظر بشكاوى أعضائھا المھنیة والعمالیة، یترأسھا أمین سر 
النقابة صالح قندیل، والذي صرح أمس أن النقابة تلقت عددا من الشكاوى، سارعت لحلھا بالتوافق 

  .بین أطراف الخالف
  

یجري الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة ظھر الیوم السحب على جوائز مسابقة الملكة 
، والتي اختیر لھا موضوع السالمة المروریة تحت شعار ٢٠١٧علیاء للمسؤولیة االجتماعیة للعام 

 .محور لھا لھذا العام" مشوار حیاتك أھم"

 زواریب الغد
  


