
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

1 

 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  27/3/2017:التاریخ                                               االثنین            : الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

2 

  
 
  
  
  
  
  
  

                 
ــــــوضـــــوعالمــــ                                    ـ

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

في ) صنع في األردن(ورشة ومعرض للصناعات ضمن فعالیات حملة 
  "األردنیة"

3  

  6  المسفر یحاضر بالجامعة األردنیة

  7  »األردنیة«درس مفتوح في زاویة اللغة الروسیة في 

  8  دنبتدریس مادة القدس واألر« االردنیة»لجنة فلسطین تثني على قرار 

القدس في األدب العالمي "البنك اإلسالمي األردني یدعم مؤتمر 
  "الحدیث

9  

   شؤون جامعیة

 10  الدوراألول لسلة الجامعات یختتم الیوم

 11  العلوم والتكنولوجیا توقع اتفاقیتي تعاون مع إدراك

   اعالنات     

 12  اعالن بیع دجاج لحم

 13  وفیات 

  16-14  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

3 

  
  
  

  "األردنیة"في ) صنع في األردن(ورشة ومعرض للصناعات ضمن فعالیات حملة 
  

نظم قسم الھندسة الصناعیة في  -فادیة العتیبي
كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة الیوم 
بالتعاون مع غرفة صناعة عمان ووزارة 

صنع في (العمل وضمن سلسلة فعالیات حملة 
صنع (وان ورشة عمل ومعرض بعن) األردن

  ).في األردن
   

التي أطلقتھا ) صنع في األردن(وتھدف حملة 
الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 

والمؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة إلى تسویق وترویج الصناعات الوطنیة لدعم 
اتھا لجودة المنتجات االقتصاد األردني وتعزیز ثقة المستھلك بما تنتجھ، وترسیخ جودتھا ومضاھ

  .المستوردة والتركیز على تنافسیة أسعارھا ودورھا في تشغیل األیدي العاملة االردنیة
   
   

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة خالل افتتاحھ أعمال الورشة مندوبا عن رئیس 
الصناعیة والتجاریة  شعار تداولتھ األوساط) صنع في األردن(الجامعة الدكتور عمر كفاوین إن 

تشجیعا للصناعة الوطنیة، وفي تطبیقھ یتم رفد قطاع الصناعة المحلي واإلقلیمي بمھندسین وإداریین 
  .ذوي قدرة على التعامل مع التكنولوجیا واستخدام الطرق الحدیثة في لتصنیع

   
   

تكار واإلبداع، تعمل وأضاف كفاوین أن الجامعة األردنیة وضمن خطتھا االستراتیجیة التي تدعم االب
على توفیر خبرة تعلمیة متمیزة للطلبة، وتبني بحوث منتجة للمعرفة، وبناء جسور مجتمعیة متینة 
ضمن بیئة محفزة للریادة واالستغالل األمثل للموارد وإقامة شراكات فاعلة، مشیرا إلى دور البحث 

قتصاد والصناعة الوطنیة وتعزیز العلمي التطبیقي الذي تقوم بھ المؤسسات األكادیمیة لخدمة اال
  .المكون التكنولوجي لدى الشركات الصناعیة ما یسھم في تطویرھا وتعزیز تنافسیتھا

   
   

وأكد كفاوین أھمیة تطویر المشاریع التنمویة بعیدة المدى ما یعود بالنفع على االقتصاد الوطني من 
، ناھیك عما یوفره من فرص عمل خالل االستغالل األمثل لقدرات القطاع الصناعي واألكادیمي

لألیدي العاملة ورفع الكفاءات المھنیة للمتدربین، مشددا على ضرورة الوقوف إلى جانب الصناعة 
  .الوطنیة لما لذلك من انعكاسات إیجابیة على أداء االقتصاد الوطني

   
   

عة عمان في رئیس غرفة صناعة عمان سعادة العین زیاد الحمصي تناول في كلمتھ دور غرفة صنا
دعم القطاع الصناعي الذي یلعب دورا فاعال في تنمیة االقتصاد الوطني، والذي یساھم بربع الناتج 

منشأة صناعیة عالوة على ) 17.000(عامال وعاملة من خالل ) 240(المحلي اإلجمالي ویشغل 

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/القلم الحر/عیون الخلیج/أخبار األردنیة
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ن مجمل م%) 90(ملیار دینار وبما یزید عن ) 4.3(صادراتھ التي وصل حجمھا العام الماضي 
  .الصادرات األردنیة

   
   

وقال إن غرفة صناعة عمان وضعت الكثیر من البرامج المتخصصة في سبیل دعم ھذا القطاع 
ومواجھة التحدیات والمعیقات التي تجابھھ، جراء إغالق عدد من األسواق المجاورة، وارتفاع كلف 

ة في األسواق، حیث قامت الغرفة اإلنتاج والطاقة والمواد األولیة، ما أدى إلى فرض منافسة شدید
على مدار سنوات مضت بإطالق استراتیجیة طموحة تھدف إلى تطویر قدرات التنافسیة للصناعات 
الوطنیة في مختلف المجاالت والترویج المحلي وتطویر القدرات التصدیریة في األسواق اإلقلیمیة 

عضائھا، مستعرضا عددا من إنجازاتھا والدولیة، وتنظیم مجموعة من برامج الدعم الفني والمالي أل
  .والبرامج التي تطرحھا في دعم القطاع

   
   

من جھتھ أكد عمید كلیة الھندسة الدكتور غالب عباسي أھمیة تنظیم الورشة التي جاءت نتیجة للتعاون 
من أجل ) برنامج دكتور لكل مصنع( و ) غرفة صناعة عمان(و) قسم الھندسة الصناعیة(ما بین 

جات التعلیم العالي باحتیاجات القطاع الصناعي وعلى مختلف القطاعات، وإیمانا بالرسالة ربط مخر
المشتركة التي تقوم بھا الحملة بھدف بناء جیل جدید من الطلبة یعي التطور الذي وصلت إلیھ 
الصناعات والجودة التي تتمتع بھا، والتشجیع على اإلقبال علیھا وشرائھا بما ینعكس إیجابا على 

  .االقتصاد الوطني
   
   

وأوضح عباسي أن تنظیم ھذا الحدث سیفتح األبواب لخریجي كلیة الھندسة من خالل المشاركة في 
معرض التوظیف الذي یتخللھ، والذي تنظمھ غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل ویشارك 

فرصة عمل للطلبة  )500(شركة صناعیة وتجاریة، إذ من المتوقع أن یوفر أكثر من ) 19(فیھ 
  .الخریجین من الكلیة

   
   

المھندس موسى ) صنع في األردن(رئیس اللجنة المشرفة على حملة /عضو غرفة صناعة عمان
الساكت تحدث في مداخلتھ عن الحملة ورسالتھا واألھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، التي انبثقت إیمانا 

اإلقبال على شرائھ كأردنیین، مشیرا إلى أن من أھمیة المنتج األردني وجودتھ وضرورة دعمھ و
  .دولة حول العالم) 130(المنتج األردني وصل ألكثر من 

   
   

وقال الساكت إن دعم الصناعة الوطنیة لیس بالقلب وإنما من خالل اإلقبال والتشجیع على شرائھ، 
بناء الوطن، والعمل على والبد من التوعیة بأھمیة المنتج األردني الذي بشرائھ یتم تشغیل الكثیر من أ

تحسین جودتھ على الدوام، متطرقا في الوقت ذاتھ إلى جملة المحاور الرئیسیة التي عكفت الحملة 
  .على تنفیذھا تشجیعا وترویجا للصناعات الوطنیة

   
   

بدوره بین مدیر عام صندوق الملك عبد هللا  الثاني للتمیز الدكتور إبراھیم الروابدة في كلمتھ أھمیة 
لدور الذي تلعبھ الھندسة الصناعیة والمتمثل في القدرة الشمولیة والتكاملیة لعلومھا على تغطیة ا
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متطلبات منظور العمل المؤسسي واحتیاجاتھ، فللھندسة الصناعیة دور في تنظیم العمل اإلداري ألي 
رح مؤسسة، ودور في دعم التنمیة الوطنیة خصوصا في المجال اإلنتاجي الصناعي من خالل ط

الفكر التنموي ورسم السیاسات، وإطالق البرامج والمبادرات، باإلضافة إلى دوره في تقدیم 
االستشارات والتدریب المتخصص والتواصل مع القطاعات اإلنتاجیة لدعم وخدمة توجھات صنع في 

  .األردن
   
   

وراق عمل واشتملت الورشة على عدد من النشاطات الخاصة بالتعریف بالحملة، وكذلك مناقشة أ
حول دور البحث العلمي في مجال تطویر المنتجات األردنیة، ورؤیة الجامعة األردنیة في دعم 
مسیرة التعلیم الصناعي ورفد القطاع الخاص والعام بالمؤھالت الالزمة لھ، وكذلك دور غرفة 

ج صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي من خالل البرامج المتخصصة المختلفة، ومنھا برنام
دكتور لكل مصنع، ودعم مشاریع التخرج لطلبة كلیة الھندسة، وكذلك أھمیة إنشاء حاضنات اإلبداع 

  .للطلبة الخریجین
   
   

مؤسسة صناعیة من مختلف )  16(كما یقام على ھامش الورشة، معرض صناعي بمشاركة حوالي 
دنیة التي حققت مجموعة القطاعات الصناعیة، یھدف إلى إطالع الطلبة على نماذج من الصناعة األر

شركة ) 19(من اإلنجازات على المستوى الداخلي والخارجي، ومعرض للتوظیف یشارك فیھ 
  .صناعیة وتجاریة، ویستمران حتى یوم بعد غد الثالثاء
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  المسفر یحاضر بالجامعة األردنیة
  
  

كتور محمد صالح المسفر استقبلت الجامعة األردنیة األحد استاذ العلوم السیاسیة في جامعة قطر الد
  .'النظام العربي الرسمي الى أین؟'والذي قدم محاضرة بعنوان 

  
وقال المسفر خالل المحاضرة إن إشكالیات الواقع العربي العدیدة والمتنوعة إشكالیات عمیقة، ال 
یمكن لقمة أو عشرة حلھا، ما لم ینبع الحل من القاعدة المجتمعیة، ومن اقتناع الحكم بضرورة 

لتحدیث وتعزیز المشاركة، وترسیخ قیم المواطنة، التي ال یمكن لھا ان تكون ناجزة مع سیادة الفقر ا
  .والجوع وثقافة الغنیمة

  
واضاف إن المأزق العربي والذي یعاني منھ الجمیع، وریاحھ تؤثر على المصالح العربیة، وتستفید 

أزق الحالي یتطلب من الشعوب منھا اسرائیل والغرب، لذلك نرى أن األمثل للخروج من الم
واألنظمة الھروب الى األمام، فمحاربة التدخل والتبعیة للغرب تتم بتحالف عربي مع باقي الدول 
االسالمیة، والخروج من النفق، وھذا ال یتم بالوعود إنما بإدراك القادة إلى عمق االزمة وتحدید سبل 

سسات والحم الرشید ووقف الفساد وااللتفات النھوض، وتعظیم القدرات الوطنیة وتعزیز دولة المؤ
بجدیة إلى الشباب وتعظیم دورھم ال مجرد االستثمار بھم في المؤتمرات والمبادرات التي تنتھي 

  .ھكذا نواجھ التخلف والفكر المتخلف المنغلق. بالتقاط الصور

  1:الدیار ص/عمون
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  »األردنیة«درس مفتوح في زاویة اللغة الروسیة في 
  

المتخصصة بتدریس اللغة والثقافة » الزاویة الروسیة«ردنیة اول من امس افتتحت في الجامعة اال
  .الروسیة بمبادرة من الدكتورة تتیانا جلوشینكو مدرسة اللغة الروسیة ومسؤولة الزاویة بالجامعة

  
وتناول نشاط الزاویة الحدیث عن اھمیة تعلیم اللغة الروسیة باالردن وحجم المنح الدراسیة التي 

وقدم طلبة البكالوریوس في قسم اللغة الروسیة اناشید (...) جانب الروسي لطلبة االردن یقدمھا ال
  .فلكلوریة باللغة الروسیة وتم تقدیم عرض عن مسیرة تعلیم الروسیة في جامعة الصداقة بموسكو

  
افتتاح الدرس المفتوح الدكتور فادیم زایجیكوف مدیر مركز العلوم والثقافة الروسي في عمان 

دكتور ماریا الیموفا مدرسة اللغة الروسیة لالجانب في جامعة صداقة الشعوب في موسكو وطلبة وال
یذكر ان الزاویة الروسیة تعمل لدى الجامعة االردنیة . اللغة الروسیة الدارسین بالجامعة االردنیة

  .بالتعاون مع مؤسسة صندوق عالم روسیا في موسكو

  23:الرأي ص
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  بتدریس مادة القدس واألردن« ردنیةاال»لجنة فلسطین تثني على قرار 
  
  

أثنى رئیس لجنة فلسطین النیابیة النائب یحیى السعود على قرار الجامعة االردنیة، والتي یتضمن 
  .تعدیالت جذریة واستحداث مواد جدیدة تضمنت مادة عن القدس واألردن عبر التاریخ

  
ً نحو الحف اظ على تاریخ المدینة المقدسة التي وقال السعود ان تخصیص مادة عن القدس یأتي منسجما

 ً تخص جمیع العرب وكل الدیانات ، تأكید دور األردن الذي یعمل في كل المحافل الدولیة قانونیا
ً لوقف االنتھاكات التي تطال المسجد االقصى ومحیطھ، وعلى مدى ارتباط الھاشمیین  ودبلوماسیا

  .بالقدس ومقدساتھا
  

ً مع دور االردن التاریخي منذ عھد الملك عبدهللا األول،  وبین ان قرار تدریس المادة یأتي انسجاما
ً الى جاللة الملك عبد هللا الثاني في الدفاع  شھید القدس، والراحل العظیم الحسین بن طالل، وصوال

رار بتدریس عن عروبة القدس، وصون مقدساتھا ودعم صمودھا وصمود أھلھا وبین السعود ان الق
ً مع االتفاقیة الموقعة بین جاللة الملك عبدهللا » الجامعة األردنیة«المادة في أم الجامعات  یأتي تماشیا

  .الثاني والرئیس الفلسطیني محمود عباس بشأن الحفاظ على المدینة وحمایتھا من االعتداءات

  4:السبیل ص/الرأي الكتروني
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  "الحدیثالقدس في األدب العالمي "البنك اإلسالمي األردني یدعم مؤتمر 

  
" القدس في االدب العالمي الحدیث" شارك البنك االسالمي االردني بتقدیم الدعم للمؤتمر العالمي 

بتنظیم كلیة اللغات االجنبیة في الجامعة االردنیة وبالتعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق 
  .الدولي

  
ر عدنان بدران رئیس مجلس امناء والذي افتتحھ نیابة عن االمیر الحسن بن طالل دولة الدكتو

الجامعة االردنیة وبحضور معالي وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الدكتور وائل 
  .عربیات وبمشاركة عدد من الجامعات العربیة واالجنبیة ونخبة من المتخصصین أساتذة وأكادیمیین 

  
لرئیس التنفیذي للبنك اإلسالمي األردني، ان وبھذه المناسبة قال االستاذ موسى شحادة المدیر العام ا

ً للشراكة المستدامة ما بین البنك اإلسالمي األردني والجامعة  رعایة مصرفنا لھذا المؤتمر تأتي تفعیال
االردنیة وسعي البنك الدؤوب والمتواصل لتعزیز تواجده في مختلف النشاطات التي من شأنھا ابراز 

االجتماعیة من خالل دعم العدید من الجھات ذات الطابع االكادیمي  دور البنك في تحملھ لمسؤولیاتھ
  .والثقافي واالدبي والتي تتوافق مع توجھات البنك عامة 

  
كما اعرب كل من االستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة االردنیة واالستاذ الدكتور محمود 

دیرھما للبنك اإلسالمي االردني على تبرعھ الشرعة عمید كلیة اللغات االجنبیة رئیس المؤتمر، عن تق
كداعم رئیسي للمؤتمر ومكانتھ الممیزة في دعم مسیرة االقتصاد الوطني والتطور التعلیمي والعلمي 
ً للبنك  ً تكریمیا والداعم المستمر لنشاطات الجامعة االردنیة وسلم دولة الدكتور عدنان بدران درعا

ً لدعمھ للم الذي  21/3/2017ؤتمر وذلك خالل افتتاح فعالیات المؤتمر یوم االسالمي االردني تقدیرا
سیستمر لمدة یومین ویھدف للكشف عن المعالجات المختلفة لمدینة القدس في االدب والثقافة العالمیین 

  .وابراز المدینة المقدسة في الدراسات االدبیة والثقافیة 

  36:الرأي ص
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  الدوراألول لسلة الجامعات یختتم الیوم
  
  

  .الیوم مباریات الدور االول لبطولة كرة السلة لطالب الجامعات تختتم
  

ویلتقي فریق العلوم االسالمیة مع العلوم التطبیقیة في قاعة االخیر عند الثانیة عشرة ظھرا، تلیھا 
مباراة االردنیة و العلوم والتكنولوجیا، وفي قاعة الجامعة االردنیة یلتقي الیرموك مع االردنیة 

تعقبھا مباراة االمیرة سمیة والبلقاء، ویلعب في قاعة جامعة الیرموك آل البیت والزرقاء، االلمانیة، 
  .تلیھا مباراة البتراء وفیالدلفیا، وتبدأ مباریات الدور الثاني بعد غد االربعاء

 شؤون جامعیة ومحلیة

  26:الرأي ص
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  العلوم والتكنولوجیا توقع اتفاقیتي تعاون مع إدراك

  
  

ر عمر الجراح، الیوم االحد، مع الرئیس التنفیذي وقع رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتو
لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ھیفاء العطیة اتفاقیتي تعاون لتطویر عدد من المساقات 

  .اإللكترونیة من خالل منصة إدراك
  

مجال وتم خالل حفل التوقیع بحث سبل التعاون بین الجامعة ومؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة في 
  .تطویر التعلیم اإللكتروني وتأسیس شراكة فاعلة بین الطرفین في ھذا المجال

  
ورحب الجراح بھذه الشراكة االستراتیجیة مع إدراك والدخول الى عالم التعلیم اإللكتروني بھدف 
توفیر تعلیم نوعي ذي جودة عالیة یواكب التطورات التي یشھدھا العالم في ھذا المجال، األمر الذي 

  .یتالءم مع اتجاھات الطلبة واھتماماتھم في العالم التكنولوجي والرقمي
  

وحسب االتفاقیة األولى، ستقوم الجامعة بالتعاون مع إدراك بتطویر مساق جامعي معتمد للغة 
اإلنجلیزیة سیتم تدریسھ لطلبة الجامعة وإتاحتھ لالستخدام في الجامعات األردنیة والجامعات العربیة 

ھدف ھذا المساق من خالل إدراك الى زیادة التفاعل بشكل أكبر مع منھاج المادة األخرى،وسی
  .ومدرسھا

  
أما االتفاقیة الثانیة، فستقوم الجامعة بالتعاون مع إدراك لتطویر عدد من المساقات التي تھم المجتمع 

، وسیتم "يمساق مقدمة في علوم النانوتكنولوج"و " مساق الصحة النفسیة لالجئین"العربي، منھا 
تطویر المساقین من خالل منصة إدراك إلتاحة الفرصة ألكثر من ملیون متعلم عربي لالستفادة من 

  .علوم المعرفة العامة
  

وأعربت العطیة عن اعتزازھا بالشراكة مع جامعة العلوم والتكنولوجیا، موضحة نوعیة الخدمات 
لمملكة والعالم العربي لتكون ردیفا ھاما التي تقدمھا منصة إدراك ودورھا في التعلیم النوعي في ا

لدور الجامعات وتعزیز دورھا من خالل تسخیر التعلیم االلكتروني لتخفیف األعباء المترتبة على 
الجامعات بسبب الطلب المتزاید على التعلیم العالي باإلضافة لرفد الجامعات بحلول مبتكرة ومستدامة 

ب التطورات التي یشھدھا العالم في مجال التعلیم في سبیل تدعم مھمتھا في توفیر تعلیم نوعي یواك
  .بناء قدرات الشباب األردني

  
ً ملیون متعلم من " إدراك"و منصة إلكترونیة عربیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر تخدم حالیا

  .جمیع أنحاء العالم العربي، وظھرت إلى النور بمبادرة سامیة من جاللة الملكة رانیا العبدهللا
  

وحضر حفل التوقیع عمید كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة الدكتور محمد الجراح وولید البداد وخالد 
  .ارشیدات من إدراك ومنسق التعاون مع منصة إدراك الدكتور محمد نزال

  
  
  
  

  14:الدستور ص
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  45لرأي ص ا  

 اعالنات
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  عبدون - اسماء محمد عبدالقادر العفیفي  -
  
  الرابیة - سھیر عبدهللا زعبالوي  -
  
  خلدا -جدوع كریّم العساف  سھام -
  
  الرابیة -لیلى درویش فوده  -
  
  ضاحیة الیاسمین -محمد محمود محمد الخطیب  -
  
  تالع العلي -عدنان ابراھیم یوسف الحماد  -
  
  

 وفیات

 الرأي 
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رئاسة الوزراء اعلنت عن توفر شاغر مفوض الشؤون المالیة واالداریة في سلطة اقلیم البترا 
  .مھمة ومسؤولیة للوظیفة القیادیة 13ئاسة حددت الر.. التنموي السیاحي

  
  

)  356( مسجل االسماء التجاریة في وزارة الصناعة والتجارة والتموین اعلن انھ سیقوم بشطب 
  .اسما تجاریا خالل اسبوع بعد انتھاء المدة القانونیة لالحتفاظ بھا

  
لصحة بصرفھ بدایة الشھر شكا مرضى السكري من االنسولین الجدید الذي بدأت مراكز وزارة ا

المرضى طالبوا الوزارة باعادة صرف االنسولین القدیم .. »االنسولین مكستارد« الحالي بدال من 
  .لعدم فعالیة النوع الجدید الذي اثر علیھم صحیا بشكل واضح

  

 ا الصحف زوای

 عین الرأي 
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ورة نشرت الملكة رانیا العبدهللا على صفحتھا الخاصة على موقع التواصل االجتماعي انستجرام ص
من إحدى المناسبات التي اقامتھا أكادیمیة ساندھیرست العسكریة تجمعھا بجاللة الملك عبدهللا الثاني 

  .»فخورون بك إلى أبعد الحدود«: وعلقت الملكة على الصورة بقولھا . وولي العھد األمیر حسین
  

آذار  30جمعة الموافق ال/ یبدأ العمل بالتوقیت الصیفي في المملكة اعتبارا من منتصف لیلة الخمیس 
  .دقیقة 60الحالي، وذلك بتقدیم عقارب الساعة 

دقیقة اعتبارا من منتصف  60وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد مبدأ التوقیت الصیفي بتقدیم الساعة 
  .لیلة آخر یوم خمیس من شھر آذار من كل عام

  
ن قبل المستثمرین غیر أظھرت اإلحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قیمة األسھم المشتراة م

ملیون دینار مشكلة ما ) 704.1(قد بلغت  2017األردنیین منذ بدایة العام وحتى نھایة شھر شباط 
  . من حجم التداول الكلي%) 47.6(نسبتھ 

  
الصادر عن منظمة مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة  2016ذكر تقریر االستثمار العالمي للعام 

ولغایة شھر كانون  2011یقیم ویعكس واقع االستثمار األجنبي،  أنھ منذ بدایة العام ، والذي )اونكتاد(
من اجمالي االستثمارات الجدیدة %  86، استحوذ القطاع الصناعي على 2015االول من العام 

  .الواردة الى األردن
  

جع  في حجم إلى ترا)  عمان واربد والزرقاء(أشارت البیانات الخاصة بالغرف الصناعیة الثالث 
  .2015العام الماضي عن مستواھا في %  3ر1صادراتھا وفق شھادات المنشأ بما نسبتھ 

  

 صنارة الدستور 
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لم یكد جاللة الملك عبدهللا الثاني یطلق أمس حسابھ الخاص على منصة التواصل االجتماعي 
ز عدد ویتوقع أن یقف. ، حتى انھالت عشرات اآلالف من المتابعات لحساب جاللتھ الجدید"تویتر"

  .المتابعین لحساب جاللتھ حاجز الملیون سریعا جدا، بحسب مراقبین
  

نائب رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة ورئیس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربیة المتحدة 
وحاكم إمارة دبي ووزیر الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم رحب أمس بجاللة الملك عبد هللا الثاني في 

: ، عبر تغریدة لسموه على صفحتھ الرسمیة، قال فیھا"تویتر"قع التواصل االجتماعي منصة مو
أكثر القادة قربا من شعبھ وتأثیرا .. نرحب بجاللة الملك األخ عبد هللا بن الحسین على منصة تویتر"

  ".في األحداث من حولھ
  
لمسابقة الھاشمیة الدولیة لإلناث ترعى جاللة الملكة رانیا العبد هللا صباح بعد غد األربعاء افتتاح ا 

، والتي تقیمھا وزارة األوقاف والشؤون )لدورة الثانیة عشرة(لحفظ القرآن الكریم وتالوتھ 
والمقدسات اإلسالمیة في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشھید 

  .الملك المؤسس في عمان
  

، یتحدث !"القضیة الفلسطینیة إلى أین؟"ساء الیوم في مقره ندوة بعنوان ینظم حزب الوحدة الشعبیة م
فیھا المحلل السیاسي لبیب قمحاوي وأمین عام الحزب سعید ذیاب، ویدیرھا عضو اللجنة المركزیة 

 .للحزب أحمد مراغة

  زواریب الغد


