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يكرم الممتحني  الخارجيي  لطلبة كلية الطب( األردنية)رئيس   

كرم رئيس الجامعة  -فادية العتيبي

األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة  

نخبة من األطباء الرواد في تخصصهم 

من أصحاب المسيرة الحافلة بالعمل 

والعطاء، ممن قدموا من خارج األردن 

للمشاركة كممتحنين خارجيين لتقييم 

السادسة  االمتحانات الشفوية للسنة

  .لخريجي كلية الطب في الجامعة

وجاء تكريم الدكتور رائد الدويك استشاري ورئيس قسم األمراض الصدرية والعناية المركزة في 

مستشفى كليفلند كلينك، والدكتور سهيل القاضي استشاري الباطني في دولة اإلمارات العربية 

قسم جراحة القلب في مستشفى هنري فورد في والية المتحدة، والدكتور رائد النجار استشاري ورئيس 

ميتشغين األمريكية، لما بذلوه من جهد وعطاء موصول على مدار أربعة أيام تمثلت في مشاركتهم 

كأعضاء لجان مشرفة على االمتحانات الشفوية التي تعقد لطلبة السنة السادسة التي تجرى عادة 

 .للتأكد من جودة ضمان المخرج التعليمي

وبحسب عميد الكلية الدكتور إسالم مساد، فإن دعوة الزمالء من األطباء كممتحنين خارجيين هو 

بمثابة عرف وتقليد تنتهجه كلية الطب في الجامعة األردنية سنويا، في سبيل االستفادة من مسيرتهم 

ة التدريسية العملية وما تحفل به من خبرات وتجارب حتما ستضفي الفائدة على الطلبة وعلى العملي

في الكلية من جهة، كما تأتي دعوتهم من جهة أخرى من منطلق التواصل مع خريجي الكلية، مؤكدا 

 أخبار الجامعة

 األردنيةأخبار  –الحقيقة الدولية    -بترا

 35/3/3542                                                نثيي  اال                                           نيوز                    ة طلب
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أن األطباء الثالثة هم في األصل خريجو كلية الطب في الجامعة، وتقلدوا مناصب مهمة بعد أن 

 .شقوا مسيرة حياتهم العملية في أعرق المستشفيات المنتشرة في مختلف الدول

وقال مساد إن مشاركة األطباء في امتحانات طلبة السنة السادسة كفيلة في تقديم تغذية إيجابية 

راجعة على مستوى الطلبة من خالل تقييم مستواهم العلمي، وعلى مستوى العملية التدريسية من 

ومجاالت  خالل تطوير تحسين نوعية االمتحانات وتقييم العملية التدريسية، والوقوف على اإليجابيات

التحّسن، مشيرا إلى أن األطباء المشاركين سيقدمون تقريرا مفصال يتم االحتفاظ به من قبل كلية 

الطب لالستعانة به مستقبال في تطوير العملية التدريسية ووضع الخطط الدراسية، األمر الذي يؤدي 

طب لتظل على الدوام في النهاية إلى مواكبة كلية الطب لكل ما هو جديد وحديث يطرأ في عالم ال

 .متميزة بين مثيالتها

القضاة وخالل التكريم أعرب عن سعادته بلقاء تلك الثلة المتميزة من األطباء الذين ما ترددوا لحظة 

عن تلبية دعوة الكلية والمشاركة في عضوية لجان امتحانات طلبة السنة السادسة، مثمنا ما قدموه 

كلية ومسيرتها العلمية والتعليمية، متمنيا تعميم فكرة دعوة الخبراء من مجهود من شأنه االرتقاء بال

 .على باقي كليات الجامعة لتعم الفائدة على جميع الطلبة في مختلف التخصصات

في حين شكر مساد إدارة الجامعة لما تقدمه من دعم للكلية ودعم في تلبية دعوة الزمالء من  

جسور التعاون معهم ليس فقط دعوتهم كممتحنين خارجيين، بل خريجيها، وأكد سعي الكلية إلى مد 

برام مذكرات تعاون مع المستشفيات التي يعملون فيها وقد  أيضا من خالل تقديم محاضرات وندوات وا 

 .صنعوا بصمات واضحة تضاف إلى رصيدهم العملي وسيرتهم العملية
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تكريمهم واالحتفاء بهم، وعّدوه بمثابة تكريما بدورهم، ثمن األطباء المكرمون بادرة رئيس الجامعة في 

حقيقيا لمسيرة عملهم في خدمة أوطانهم وأنفسهم، ما يعزز لديهم حسا مضاعفا من المسؤولية في 

 .حفظ األمانة التي حملوا رايتها في مختلف المواقع التي خدموا فيها

ورئيس قسم الباطني الدكتور  حضر حفل التكريم رئيس قسم الجراحة الدكتور محمود أبو عبيلة، 

 .ياسر الريان، وأستاذة الخداج في قسم األطفال الدكتورة إيمان بدران
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البترا –تحصد المركز النثاني في مسابقة كأس سور الصي  العظيم "األردنية  

 

حصلت الجامعة األردنية على  -آيه العبادي

المركز الثاني  في نهائيات مسابقة الجسر للغة 

ثامنة عشر والدورة العاشرة الصينية في دورتها ال

لكأس سور الصين  العظيم والبترا، التي أقيمت 

في الجامعة األردنية  بمشاركة عدد من  

طالل "الجامعات االردنية ومعهد كونفوشيوس 

 ."أبو غزالة

وتأتي المسابقة التي تنظمها سفارة جمهورية الصين الشعبية في األردن بمناسبة الذكرى السبعين 

سيس جمهورية الصين الشعبية، حيث حصلت الطالبة سارة محمد يوسف على المركز األول من لتأ

معهد كونفوشيوس طالل أبو غزالة، والطالبة آية نزار بالمركز الثاني من الجامعة األردنية وبذلك 

مقبل تتأهل الطالبتان الفائزتان للمسابقة النهائية العالمية التي تقام في الصين في شهر يوليو ال

 . للمركز األول وفي شهر أغسطس للمركز الثاني

وقال نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدوبة  خالل كلمة ألقاها إن الجامعة 

تولي اهتمامًا بالغًا في اللغة الصينية، إيمانًا منها بدورها في نشر الثقافة وتعزيز التواصل الحضاري 

 .المشترك بين الشعبين االردني والصيني والتعاون والتفاهم

 

 35/3/3542                                               النثيي ا                        المديية نيوز -طلبة نيوز -األردنيةأخبار 
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وأضاف أن الجامعة تسعى إلى التميز من خالل تطوير برامجها الدراسية وتعليم اللغات المختلفة 

ومن بينها اللغة الصينية للمساهمة في انفتاح الطلبة على العالم الخارجي وتعزيز التواصل األردني 

 .في بين البلدينالصيني، ومد جسور التعاون العلمي والثقا

وأعرب عن  اعتزازه الكبير بالمشاركين في المسابقة، الذي يدّل على العالقة الوثيقة بين البلدين 

 .ومحبة الشعب األردني للثقافة الصينية وتطلع الشباب األردني للمستقبل

بدوره بين السفير الصيني لدى األردن بان وي فانغ في كلمة االفتتاح أن المسابقة وبمشاركة األردن 

في التصفيات النهائية هي ثمرة تطور العالقات الثقافية المتنامية بين البلدين، منوهًا بإن المسابقة تعد 

 .الصين منصة للطلبة الدارسين للغة الصينية ونافذة لالطالع على ثقافة وحضارة

وأضاف أن األردن بلد ينعم باألمن واالستقرار ولديه بيئة مشجعة لألعمال خاصة أن موقعه يعد 

نقطة وصل بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن العالقات بين البلدين تنمو وتزدهر  في المجاالت 

 . المختلفة منها الثقافية والتجارية واالقتصادية

متسابقًا عن إبداعاتهم وقدراتهم اللغوية في تعلم اللغة ( 00)شارك فيها وكشفت المسابقة التي 

جادتها، بعد أن قدموا عددًا من فنون الخطابة والكتابة وأداء الفنون الصينية المتنوعة التي  الصينية وا 

 .تعبر عن  ثقافات وعادات المجتمع الصيني
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 50الف طالب وطالبة استفادوا م  قرار تأجيل سداد القروض

قدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عدد الطلبة الذين استفادوا من قرار 

 .الف طالب وطالبة 05مجلس الوزراء بتأجيل تسديد قروضهم لحين التحاقهم بالعمل بنحو 

، ان مجلس الوزراء قرر تحويل الدعم الحكومي لصندوق دعم له وقال الدكتور المعاني في تصريح 

 .الطالب التابع لوزارة التعليم العالي ليصبح جميعه مخصصا لمنح غير مستردة للطلبة

مليون دينار سنويا سيحول بالكامل كمنح  15واوضح ان الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق يبلغ 

الف  15سمية مشيرا الى ان عدد المستفيدين من هذه المنح نحو غير مستردة لطلبة الجامعات الر 

 .1515 - 1501طالب وطالبة خالل العام الدارسي 

واوضح ان الصندوق اشترط على الطلبة الذين سيتنافسون على المنح ان يكونوا من المتميزين في 

الطالب مستفيدا من  تحصيلهم العلمي وممن يتلقون الدعم من صندوق المعونة الوطنية وان ال يكون

 .اي دعم او منحة اخرى

واشار الى ان المنح ستوزع على الطلبة في البرنامج العادي وعلى جميع التخصصات والبرامج 

 .الجامعية وعلى الطلبة في جميع المحافظات لتحقيق العدالة

هؤالء وبخصوص الطلبة الذين حصلوا على قروض في المرحلة السابقة اوضح الدكتور المعاني ان 

الطلبة قسمين، االول الطلبة الذين حصلوا على قروض في المرحلة السابقة واستحق عليهم سدادها 

 .بعد حصلولهم على عمل ولهم ارقام اشتراكات في مؤسسة الضمان االجتماعي

 شؤون جامعية ومحلية

  3ص األنباط  – 3الدستور ص  -3الرأي ص  -بترا

 35/3/3542                                               نثيي اال                                                                   خبرني
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اما القسم الثاني فهم الطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة او الطلبة الذين تخرجوا وليس لديهم 

 .مل فقد تقرر تأجيل سداد قروضهم لحين حصولهم على عملع

وكشف الدكتور المعاني ان الوزارة تجري مفاوضات مع مؤسسات دولية ومحلية اليجاد آلية جديدة 

 .لتقديم قروض ميسرة جدا الى باقي الطلبة من اجل اكمال دراساتهم الجامعية

صندوق دعم الطالب، الى مجلس الوزراء من اجل وبين ان وزارة التعليم العالي قدمت النظام الجديد ل

 .اقراره مشيرا الى ان النظام يتضمن المنح الجديدة وكيفية توزيعها على الطلبة
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 المعاني يؤكد أهمية مبادرة القراءة والحساب في تحسي  أداء الطلبة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني اهمية تعزيز المهارات األساسية في العملية التعليمية، 

 .، في تحسين أداء الطلبة في هذه المهارات(RAMP) وتطبيق مشروع مبادرة القراءة والحساب

يا لمشروع المبادرة، بحضور أمين عام الوزارة وأشار الدكتور المعاني خالل لقائه اللجنة التوجيهية العل

سامي الساليطة، إلى أن تنفيذ هذا المشروع الوطني ينسجم واألهداف الرامية لالرتقاء بالعملية 

 .التعليمية وتحسين مخرجاتها

وأكد المعاني، أن جميع المؤشرات تظهر مدى استجابة الوزارة لتحديات ضعف الطلبة في مهارات 

اب؛ السيما في المرحلة المبكرة ، والتي بدأت تظهر آثار جهودها في تحسن قدراتهم القراءة والحس

 .وتحصيلهم

وبين أن الوزارة أجرت األربعاء الماضي وللعام الثاني االختبار التشخيصي السنوي الذي تعقده لجميع 

تحديات التي طلبة الصف الثالث األساسي، سعيا منها لتوفير البيانات الالزمة لتحديد ومعالجة ال

 .تواجه عملية التعلم في المرحلة األساسية األولى

ولفت إلى أن الوزارة ستواصل توجيه معلميها لتنويع أساليب التدريس واستراتيجياته، لالرتقاء 

بمخرجات التعلم في القراءة والحساب للصفوف المبكرة، مؤكدا دور أولياء األمور والمجتمع المحلي 

 .ء ثقافة المطالعة وحب القراءة لديهمفي تشجيع الطلبة لبنا

وأثنى الدكتور المعاني على دور الوكالتين األمريكية والبريطانية للتعاون الدولي في دعم المبادرة، 

وبخاصة في الجانب الفني، ودور المعلمين والمشرفين ومديري المدارس والخبراء لمساهمتهم الفاعلة 

 .في تحقيق هذه النتائج اإليجابية

 35/3/3542                                               نثيي اال                                        3ص الدستور  -6ص الرأي 
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خالل اللقاء تقديم عرض حول إنجازات مشروع المبادرة والتوجهات المستقبلية التي سيتم تنفيذ وتم 

 .خاللها 1510 – 1515المرحلة الثانية 

بدورهم أشاد المانحون والجهة المنفذة، بالتزام الوزارة واهتمامها بتنفيذ مبادرة القراءة و الحساب 

من المراحل الدراسية لتحسين العملية التعليمية في مراحل وتطلعاتها لتعميم مخرجاتها؛ لتشمل المزيد 

 .متقدمة

وأكدوا قدرة الوزارة على امتالك هذه المبادرة ؛ سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ ، مشيرين إلى أن 

الميدان التربوي من معلمين ومشرفين وكوادر إدارية يعتبر حاضنة مالئمة إلدارة المبادرات الريادية ؛ 

 .الكوادر المدربة والمؤهلة التي يزخر بهالتوفر 

وأشاروا خالل اللقاء إلى أهمية االستثمار في التعليم للمراحل الدراسية األولى، والذي يسهم بشكل 

أساسي في تطور المجتمعات والدول، مؤكدين دور المبادرة في تعزيز المهارات األساسية في القراءة 

 .تهدفةوالحساب لدى الطلبة في المراحل المس
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" البلقاء التطبيقية"يصدرو  بيانا يؤكدو  فيه قانونية إجراءات :الضباط المتقاعدو  
 مع طلبة الجسيم

التقى وفد من الضباط المتقاعدين العسكريين من كافة مناطق المملكة ضم اللواء الركن المتقاعد 

محمد رسول العمايرة رئيس تجمع البلقاء للمتقاعدين العسكريين والنائب اللواء المتقاعد رياض العزام 

اء المتقاعد عبداهلل زعل الخريسات والعميد الركن المتقاعد والنائب اللواء المتقاعد محمد الزعبي واللو 

محمد عبداهلل حبيس الرماضنة والعميد الركن المتقاعد محمد ناجي المناجرة رئيس تجمع المتقاعدين 

اربد والعقيد المتقاعد عمر العموش والعقيد المتقاعد فالح الدعجة والعقيد المتقاعد / العسكريين 

دم المتقاعد محمود الخطيب مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور فيصل الخليفات والمق

عبداهلل سرور الزعبي للحديث حول ما أثير مؤخرا حول حرمان طلبة من الجسيم في البلقاء التطبيقية 

 .بحضور المدير القانوني في الجامعة

البلقاء التطبيقية التي تعد الحاضن وقد شدد وفد المتقاعدين العسكريين في بيان لهم على ان جامعة 

األكبر ألبناء القوات المسلحة واألجهزة األمنية ، كما أنها تحتضن العدد األكبر من الطلبة الذين 

من قانون التقاعد العسكري ودون أن تضع أية عراقيل أمام قبولهم في " ط" 10يدرسون على المادة 

 .ا المنتشرة على مساحة الوطنتخصصات الجامعة التي تدرسها وفي كافة كلياته

وقال الوفد في بيانه إننا ندعم جامعة البلقاء التطبيقية في تطبيق القانون والتشريعات التي تحكم سير 

العمل في الجامعة وان ما قامت به الجامعة تجاه تدقيق قبوالت الجسيم هو في محض عملها 

حالة ال تنطبق عليها شروط الجسيم  08ومهامها الرقابية وان كافة الحاالت التي وجدت وبلغت 

 . حسب ما فسرته محكمة التمييز

 35/3/3542                                               نثيي اال                                       نيوز                    طلبة 
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وأكد الوفد انه ال احد احرص منهم ومن إدارة الجامعة على طلبة الجامعة ومصالحهم خاصة طلبة 

المكرمة الملكية ألبناء القوات المسلحة واألجهزة األمنية إال إننا ال يمكن أن نطالب بمخالفة القوانين 

والتشريعات التي تحكم العمل في مؤسساتنا الرسمية لتحقيق مصالح او منافع غير قانونية واألنظمة 

ننا نطالب كافة المؤسسات بتطبيق القانون والنظام على الجميع وال يمكن ان نخالف هذه الدعوة  وا 

 .لمجرد وجود تعارض مصالح

أبناء قواتنا المسلحة وأجهزتنا طالبا وطالبة من ( 1601)وقال الوفد ان الجامعة التي تحتضن حوالي 

على مكرمة الجسيم ال يمكن إال أن نوجه لها الشكر ( 0801)األمنية العاملين والمتقاعدين منهم 

على ما تقدمه ألبنائنا وما تتحمله من أعباء مالية لتغطية النفقات التي تتحملها من الدراسة على 

وعلى مواقع التواصل االجتماعي ألسباب شعبوية مكرمة الجسيم مؤكدين ان ما تم إثارته في اإلعالم 

 . ودعائية او لمصالح شخصية ال تخدم المصلحة الوطنية ومصالح أبنائنا الطلبة

كما أكد الوفد ان عطوفة رئيس الجامعة سيقوم باتخاذ كافة اإلجراءات بالطرق القانونية للحصول 

 .على اإلعفاء المطلوب من الجهات صاحبة االختصاص لهؤالء الطلبة

كما أكد الوفد بان رئيس الجامعة سيعيد النظر في تعديل التعليمات المالية عن طريق مجلس 

 .التامين المالي للطلبة للتخفيف عن ذويهم في هذه الظروف الصعبةالجامعة التي تسمح بإعادة 
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الريادة والتطوير والتميز األنشطة الالمنهجية بوابة  

 عبداهلل العزام

لألنشطة الالمنهجية أهميتها وقيمتها التربوية والنفسية لما تسهم في تكوين العالقات الشخصية 

وعي وتعزيز الروابط، فهي المحرك الرئيس للدافعية وزيادة التفاعل مع المجتمع المحلي وزيادة ال

 .بالذات والمسؤولية اإلجتماعية

إن األنشطة الالمنهجية تعد بوابة الريادة والتطوير والتميز سيما وأنها األساس في تنمية المهارات 

القيادية والثقة بالنفس وغرس روح التفاؤل بالمستقبل إضافة إلى كونها مصدر إلهام لمزيد من التقدم 

 .رج جدران البيئة الصفيةوترسيخ القيم والمعلومات والمبادئ خا

األنشطة الالمنهجية تطبيق سلوكي معرفي من المفترض أن تعمل بشكل منظم واستراتيجي ضمن 

إختصاص قسم النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم بعيدا عن التقليدية وبشكل يدعم طلبة 

يكون هذا من خالل بناء وتنفيذ و . المدارس ويعزز قدراتهم ويسهم في إبراز مواهبهم محليا ودوليا

خطة عمل محكمة ترتكز أساسا على تأسيس أندية طالبية في المدارس تعمل في إتجاهات متعددة 

بحيث يتم من خاللها تطبيق األنشطة وتوفير الدعم المادي واللوجستي لهذه الغاية أو من خالل 

 .تعزيز الشراكات مع المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المباشرة

بأنها السعي الدائم لتحصيل المعرفة »الثقافة والمعرفة، كما جاءت في فلسفة أفالطون في المثالية ف

 «الكلية الشاملة، التي تستخدم العقل وسيلة لها، وتجعل الوصول إلى الحقيقة أسمى غاياتها

 35/3/3542                                               نثيي اال                                                             نيوزطلبة  

 مقاالت 
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صورا مبسطا وانطالقا من هذين المحورين، نقترح اإلهتمام بتأسيس أندية طالبية في المدارس ونقدم ت

 :على النحو اآلتي

تأسيس نادي اللغة العربية والقرآن الكريم؛ بحيث يتم من خالله اإلهتمام باللغة العربية وترسيخ : أوال

التي أطلقها سمو " ض"ثقافة الحوار والسالم من خالل المناظرات والمسابقات والتعريف بمبادرة 

لى الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربية بهدف خلق األمير الحسين بن عبداهلل الثاني، التي تسعى إ

نموذج فريد للشباب المؤمن بلغته، والساعي إلبراز هويته، والحريص على إحداث تأثير إيجابي 

واإلستفادة من النشاطات التي تطرحها، إضافة إلى إحياء علوم القرآن الكريم والدعوة إلى اإللتزام 

 .ات الدينيةبأخالقيات القرآن وتنفيذ المسابق

تأسيس النادي اإلعالمي والتصوير الفوتوغرافي؛ يتم من خالله التعرف على التقنيات الجديدة : ثانيا

وطرق التعامل السليم مع وسائل التواصل اإلجتماعي السوشيال ميديا واأللعاب اإللكترونية وتشجيع 

داع من خالل والتحرك نحو تنمية اإلب. الطلبة على إنتاج مواد توعوية متنوعة بالصوت والصورة

التصوير و تسليط الضوء على قضايا انسانية أو بيئية أو إجتماعية من خالل الصورة لتشكل جانبا 

 .من التجربة الشخصية للطالب على أرض الواقع

تأسيس نادي البحث وتكنولوجيا المعلومات؛ يتم من خالله توجيه المواهب والهوايات التقنية : ثالثا

ل العلمي وتشجيع الطلبة على المشاركة في المسابقات والمشاريع التي نحو البحث وتنمية الخيا

 .تطرحها المؤسسات ذات العالقة على المستويين الداخلي والخارجي

تأسيس نادي اللياقة البدنية و الدراجات الهوائية؛ يتم من خالله تطوير الرشاقة، والتحمُّل، : رابعا

تنوعة إضافة إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية إلضفاء والمرونة والقوة من خالل التمرينات الم

قامة البطوالت  جو من الرفاهية والمنافسة من خالل تنفيذ السباقات الميدانية على مستوى المدارس وا 

 .المختلفة
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تأسيس نادي الكورال والمسرح؛ يتم من خالله رعاية المواهب الطالبية بهذا المجال واإلهتمام : خامسا

دريب الصوتي واإليقاعات الحركية وتشجيع أداء األغنية الوطنية والشعبية الفلكلورية في بالت

المناسبات المختلفة إضافة إلى التعرف على عناصر النص المسرحي والتعريف بكيفية التمثيل وتنفيذ 

 .المشاريع الفنية

ية بعدم التدافع واللعب في تأسيس نادي السالمة العامة وخدمة المجتمع؛ يتم من خالله التوع: سادسا

الشارع وتهوية الغرف الصفية والتعامل مع المبنى في حاالت الطوارئ من خالل تصميم الملصقات 

واللوحات اإلرشادية والتحذيرية إضافة إلى زيادة الوعي بالمسؤولية اإلجتماعية وتنفيذ المبادرات 

 .التطوعية من خالل عقد الندوات التوعوية والتثقيفية
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 اعالنات

 35/3/3542                                             نثيي اال                                    6الدستور ص  -45ص الرأي  
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 لحرق منزل وزير الداخلية سالمة  هتداولت مواقع تواصل اجتماعي امس تسجيال زعم ان
ذا الخبر المفبرك، وبين همصدر بمديرية االمن العام نفى صحة . ولينهمن قبل مج ادحم

و قديم ويخص حادثة حصلت بمنطقة ه، و“غير صحيح”الفيديو المتداول  ان مقطع
ذا هوحذر المصدر من مثل . اسابيع خالل احتجاجات وأعمال شغب اشمية بالزرقاء قبلهال

 .التضليل للمواطنين
 

 نيابية تعقد اليوم اجتماعا موسعا لبحث ملف االعتداءات على الكوادر لجنة الصحة ال
االجتماع . وذلك بعد حادثة االعتداء على طبيبة مستشفى االمير حمزة روان سامي الصحية،

لحضوره وزراء الداخلية والعدل والصحة، ورؤساء النقابات الصحية وعدد من  النيابي دعي
 ات المعنيةهالج

 
  وسائل إعالم عن مغادرة رئيس مجلس النواب  هأمس صحة ما تداولتمصدر نيابي نفى

. ر أمسهالطراونة مبنى المجلس تجنبًا الستقبال رئيس الوزراء عمر الرزاز ظ عاطف
أن الطراونة غادر قبيل ساعة من لقاء الرزاز بلجنة االقتصاد واالستثمار  المصدر أوضح
نالك أي ترتيب هلم يكن  هالمجلس، وأن الرتباطات ولقاءات مسبقة خارج النيابية، وذلك

 .مع الكتل النيابية للقاء يجمع المسؤولين
 

 محمد العجلوني ومقدمة“ االردن اليوم”ر أمس عن مالك قناة هأفرج مدعي عام عمان بعد ظ 
ما صباح امس هالزميلة رنا الحموز بالكفالة، وذلك بعد ان كان اوقف“ على الرابع”برنامج 

ة التحقيق بشكوى مقدمة من قبل مدير عام قوات الدرك على خلفية ما اسبوع على ذم لمدة
كان لقي “ االردن اليوم”خبر توقيف اعالميي . بثت مؤخرا“ على الرابع”لبرنامج  ورد بحلقة

 .عبر مواقع التواصل االجتماعي صدى واسعا
 
 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


