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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
كل ما بوسعھا لجعل  ستبذل" األردنیة: "محافظة للطلبة الجدد
  دراستكم تجربة ممتعة

٣  

ورشة " االعتماد العالمي لكلیات الصیدلة في الجامعات األردنیة"
  "األردنیة"عمل في 

٥  

الوكالة التركیة (تكرم مدیر ) األردنیة(في " اللغات األجنبیة
  )للتعاون والتنسیق الدولي

٦ 

 ٨  تعتزم التوسع في برامج الدراسات العلیا) آداب األردنیة(
   شؤون جامعیة

 Jordan"الراعي الرسمي للمسابقة الوطنیة للبرمجة " ياألھل"
CPC"  

١٠ 

ً عن مھارات اللغة في  مجمع اللغة العربیة األردني یطلق مؤتمرا
  الجامعات

١١ 

خطة الستقطاب وزیادة أعداد الطلبة الوافدین في : التعلیم العالي 
  الجامعات

١٢ 

 ١٣  أمنیة تطلق دوري خماسي كرة القدم وتستھدف طلبة الجامعات
تطالب طلبة الثانویة في الخارج التأكد من شروط معادلة ) التربیة)

  الشھادات
١٤ 

 ٢٦٠االستراتیجیات األردني یقدر اإلنفاق على البحث العلمي بـ 
  ملیون دوالر

١٥ 

   مقاالت
 ١٦  فھد الفانك.د/ھل فشلت برامج الصندوق؟

 ١٧  محمد القضاة.د/من یقرع جرسھم؟: أطباء اإلقامة جھود مضنیة

 ١٩  وفیات
  ٢١- ٢٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ستبذل كل ما بوسعھا لجعل دراستكم تجربة ممتعة" األردنیة: "محافظة للطلبة الجدد
  

  
أكد رئیس الجامعة األردنیة  –زكریا الغول 

ر عزمي محافظة مخاطبا الطلبة الجدد الدكتو
أن الجامعة ستبذل كل ما بوسعھا لجعل 
دراستھم فیھا تجربة ممتعة ومفیدة ولتعدھم 

  .إعدادا مالئما للحیاة العملیة
  

واستنھض محافظة ھمم الطلبة الجدد أن 
یغتنموا حیاتھم وھم في قمة النشاط والحیویة 
 لتحقیق أھدافھم ورفع اسم الجامعة واألردن

  .عالیا وأن یكونوا على قدر المسؤولیة
  

وأوصى الطلبة باالنخراط في النشاطات الجامعیة التي تنظمھا عمادة شؤون الطلبة واالتحاد 
والجمعیات واألندیة الطالبیة بما تقدمھ من أعمال تطوعیة وخدمة للمجتمع لتعزز في أنفسھم 

زام األخالقي الذاتي، الذي من شأنھ أن یحفز المسؤولیة االجتماعیة والعمل الجماعي اإلیجابي وااللت
  .فیھم قیم العمل واإلنتاج والعطاء

  
إن اإلعداد األكادیمي لكم والدراسة المتخصصة أمران في غایة األھمیة، ولكن الجامعة : "وقال

لیست قاعة درس فقط، إنما مسرح لصقل وتطویر شخصیاتكم اجتماعیا وثقافیا وسلوكیا، وھذا أمر 
  ".أھیل العلمي لكمیوازي الت

  
ودعا محافظة الطلبة إلى االستفادة من برامج التبادل الطالبي التي توفرھا الجامعة مع جامعات 

  .عریقة في أمریكا وأوروبا باعتبارھا تجربة فریدة ومفیدة
  

وقدم محافظة للطلبة إیجازا حول حزمة المتطلبات الجدیدة وتوجھات الجامعة نحو التعلیم المدمج 
إن ھذا العام مخلتلف عن األعوام السابقة یشمل مواد جدیدة وسیتم تدریس بعضھا بطریقة " :قائال

  ".التعلیم المدمج الذي یقوم على لقاءات صفیة إلى جانب تعلم إلكتروني
  

وتضم حزمة المتطلبات مواد إجباریة مثل الثقافة الوطنیة ومھارات التواصل ومھارات التعلم 
الفلسفة والتفكیر الناقد والحضارة اإلنسانیة الى جانب العلوم العسكریة،  والبحث العلمي ومقدمة في

ومواد اختیاریة مثل الثقافة اإلسالمیة والثقافة القانونیة، والثقافة الصحیة، ووسائل التواصل 
  .االجتماعي والریادة واإلبداع

  

 أخبار الجامعة

 ٣:الدیار ص/طلبة نیوز/السوسنة/١٠:الرأي ص/أخبار األردنیة 
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ى أعضاء ھیئة التدریس أما األمر المختلف قال محافظة إنھ سیتم توزیع الطلبة في أسر جامعیة عل
طالب یلتقونھ مرة أسبوعیا على األقل یناقشون ) ٦ – ٥(بحیث یخصص لكل عضو ھیئة تدریس 

  .قضایا الحیاة الجامعیة وأخالقیاتھا والمشاكل التي تواجھھم
وشدد محافظة أن الجامعة تعول كثیرا على تجربة األسر الجامعیة وتولیھا اھتماما كبیرا وتسعى من 

لى تجسیر الھوة بین الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس وتوفیر اإلرشاد والنصح للطلبة الجدد خاللھا إ
  .في أمور حیاتھم الجامعیة واالجتماعیة

  
جاء ذلك خالل حفل مھیب استقباال للطلبة الجدد درجت عمادة شؤون الطلبة على تنظیمھ سنویا 

ة الجامعة والحراك الطالبي، وكل ما احتفاء بھم ولمناقشة ھمومھم ومشاكلھم وإطالعھم على أنشط
  .یتعلق بحیاتھم الجامعیة

  
واشتمل الحفل على عرض فیلم حول نشأة الجامعة وتطورھا تاله عرض غنائي لفرقة اللوزیین، 

  .وعرض موسیقي لكورال الجامعة
  

حضر الحفل عمید شؤون الطلبة ورئیس اتحاد الطلبة وعمداء الكلیات ومدیرو الوحدات والدوائر 
إلداریة أجابوا خاللھ عن استفسارات الطلبة وأسئلتھم حول مجمل العملیة التعلیمیة وأنظمتھا ا

  .والعملیات اإلداریة المرافقة لھا
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  "األردنیة"ورشة عمل في " االعتماد العالمي لكلیات الصیدلة في الجامعات األردنیة"
  

الجامعة  في بدأت -سناء الصمادي
العمل األردنیة الیوم أعمال ورشة 

االعتماد العالمي لكلیات الصیدلة "
  ".في الجامعات األردنیة

  
وقالت عمیدة كلیة الصیدلة في 
الجامعة األردنیة الدكتورة عبلة 
البصول أن الورشة التي نظمتھا 

 االعتماد الكلیة بالتعاون مع ھیئة
 الصیدلي للتعلیم األمریكي

)ACPE ( تھدف إلى اطالع كلیات
لى معاییر الصیدلة في األردن ع

 الحصول اجل من األكادیمیة البرامج فياالعتماد الدولیة وضمان الجودة في الھیئة، وكیفیة تطبیقھا 
  .الدولیة االعتماد شھادة على

  
 صعید على ایجابا ینعكس األردنیة الجامعات في الدولي االعتمادوأضافت أن تطبیق معاییر 

ً وبالتالي انعاسكھا  التعلیمیة مخرجات  إضافة طلبتھا بتمیز التعلیمیة العملیة المخرجات على ایجابا
  .العمل سوق متطلبات مع النسجامھا

  
الدكتور زیاد  العالي التعلیم مؤسساتوتناولت الورشة التي حضرھا مندوبا عن رئیس ھیئة اعتماد 

ول محاور تتعلق بكیفیة الحص مایك روسالدكتور البشایرة، وقدمھا مدیر ھیئة االعتماد االمریكي 
 والتي العالمیة االعتمادیة تتطلبھا التي والمعاییر الشروط استیفاءعلى االعتماد العالمي من خالل 

 ومرافق ومختبرات دراسیة قاعات من للكلیة التحتیة والبنیة والمنھاج، الدراسیة بالخطط  تتعلق
  .بةوالطل التدریسیة الھیئة وأعضاء التعلیم، ومخرجات التنظیمي والھیكل السالمة،

  
وعرض كل من الدكتورة امل البكري والدكتور معتصم فھمي من كلیة الصیدلة في الجامعة 

 االعتماد مجلس من) ACPE( العالمیة االعتمادیة شھادة على االردنیة تجربة الكلیة في حصولھا
 في المیةالع المعاییر وتحقیق الصیدالني التعلیم جودة معاییر تحقیقھا بعد الصیدلي، للتعلیم االمریكي

  .، كنموذج للجامعات االردنیة لالستفادة من تجربتھا في ذلكالتعلیمیة المخرجات
  

 الدائم التعاون إطار في تأتي التي الورش ھذه مثل في للمشاركة امتنانھم عن المشاركون وأعرب
 اليالع التعلیم استراتیجیات وتطویر رسمو سویةعلى رفع  للعمل األردنیة الجامعات بین والمستمر

 .األردن في

 الحقیقة الدولیة/أخبار األردنیة 
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  (الوكالة التركیة للتعاون والتنسیق الدولي(تكرم مدیر ) األردنیة(في " اللغات األجنبیة

أقامت كلیة اللغات األجنبیة في الجامعة األردنیة أمس حفل تكریم ووداع للسید محمد  - فادیة العتیبي

صدیق یلدریم الذي أنھى فترة 

عملھ في األردن مدیرا لمكتب 

التركیة للتعاون الوكالة 

 (TIKA) والتنسیق الدولي

نظیر عطائھ وإسھاماتھ الجلیلة 

التي فاض بھا خدمة للكلیة في 

سبیل رفعتھا وتقدمھا 

  .وتطورھا

وقال عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة  في كلمة لھ خالل حفل التكریم إن السید یلدریم كان خیر 

خاص؛ فقد كان لھ دور جلیل وإسھامات عظیمة  سواء صدیق وفّي للجامعة بشكل عام وللكلیة بشكل 

الذي استلم إدارتھ في ) یونس امرة ( من خالل الوكالة التركیة أو من خالل المركز الثقافي التركي 

القدس في (وقت مسبق، في خدمة الكلیة وتتمثل بإعادة تأھیل بعض القاعات الصفیة، ودعم مؤتمر 

/ احا كبیرا، إلى جانب الدفع بعجلة تطور برنامج اللغة التركیة وقد حقق نج) األدب العالمي الحدیث

  .اإلنجلیزیة المزدوج  حتى بات مقصدا لعدد كبیر من الطلبة للدراسة فیھ

وأضاف الشرعة أن لیلدریم أیاد بیضاء وأثر طیب فیما یتعلق بالزاویة التركیة، إضافة إلى التعاون 

تراك لتدریس اللغة التركیة فیھا، زیادة على تطوعھ شخصیا والتنسیق مع الكلیة في استقطاب أساتذة أ

  .لتدریس اللغة التركیة في بعض المرات إلى جانب الزمالء في شعبة اللغة التركیة

 أخبار األردنیة 
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إنھا لخسارة كبیرة أن یغادراألردن السید یلدریم وقد عرف عنھ الجد واالجتھاد : (وتابع الشرعة قائال

عن أملھ في أن یكون من سیحل من بعده خیر خلف، وأن یسیر  ، معربا)والقدرة على إدارة اإلزمات

  .على ذات النھج الذي سار علیھ یلدریم في دعم الكلیة واللغة التركیة

  

وأكد الشرعة في حدیثھ على دور یلدریم في تطویر العالقات الثقافیة بین األردن وتركیا والمستمدة 

لید وتاریخ، داعیا الطلبة إلى تعلم اللغة التركیة التي من الروابط المشتركة بین البلدین من عادات وتقا

یتوقع لھا مستقبال زاھرا، ومشیرا إلى نیة الكلیة استحداث برنامج اللغة التركیة وآدابھا إلى جانب 

  .(إنجلیزي/ تركي(البرنامج المزدوج 

خالل تكریمھ بدوره أعرب یلدریم عن تقدیره لمبادرة أسرة الكلیة وعلى رأسھا عمیدھا الشرعة من 

الذي یعكس مدى روح األخوة والمحبة، مؤكدا فخره واعتزازه للعمل مع الجامعة األردنیة وتحدیدا 

  .كلیة اللغات األجنبیة وتحقیق ما  تم من إنجازات خدمة لھا

وأكد یلدریم أن میولھ وحبھ للجامعة األردنیة زاده إصرارا وعزیمة على تقدیم خدمات لھا، وأنھ كان 

ما بروحانیة واستمتاع بعیدا عن أي حسابات أخرى، مشیرا إلى أن اإلنجازات التي تحققت یعمل دائ

  .ما كان لھا أن تكون لوال جھود إدارة الجامعة والكلیة وأبنائھا من الطلبة

وفي ختام الحفل سلم الشرعة درع الجامعة التقدیري لیلدریم، شاكرا لھ جھوده العظیمة ومتمنیا لھ 

  .تقدم واالزدھار والرفعة في مناصب إداریة جدیدةمزیدا من ال

مساعدة  العمید للشؤون األكادیمیة  الدكتورة نرجس الناصر، ومساعدة العمید : حضر الحفل كل من

لشؤون الطلبة الدكتورة باركزار الضباطي، ورئیسة قسم اللغات اآلسیویة الدكتورة باغدا غول، 

  .دوغان من شعبة اللغة التركیة واألستاذ أمیر علي شاھین واألستاذ حسن
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  تعتزم التوسع في برامج الدراسات العلیا) آداب األردنیة(

أعلنت كلیة اآلداب  - محمد المبیضین

) ٣٠٠(في الجامعة األردنیة عن قبول 

طالب وطالبة في برنامجي الماجستیر 

والدكتوراه في أقسامھا األكادیمیة البالغ 

  .برنامجا) ١٦(عددھا 

الكلیة الدكتور محمد  وأشار عمید

القضاة خالل لقائھ طلبة الدراسات العلیا أن قبول الطلبة الجدد العام الجامعي الحالي في برامج 

الدراسات العلیا تم بعد أن حققت الكلیة شروط االعتماد العام والخاص لیصل عدد الطلبة في برامج 

  .طالب وطالبة) ٤٠٠(الدراسات العلیا الى نحو 

كشف القضاة النقاب عن رؤیة الكلیة للتوسع في الدراسات العلیا لتلبیة احتیاجات ، وفي التفاصیل

الفتا إلى أن الكلیة لدیھا خطة طموحة الفتتاح ، السوقین المحلي والعربي بالكوادر البشریة المؤھلة

لدراسات برنامج دكتوراه اإلعالم وبرنامج دكتوراه اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وبرنامج ماجستیر ا

  .السكانیة بالتعاون مع المجلس األعلى للسكان

ووفقا ـ للقضاة ـ فإن الكلیة تعتزم أیضا افتتاح برنامج بكالوریوس في اإلعالم وبرنامج بكالوریوس 

  .مشترك في اللغتین العربیة واإلنجلیزیة

   

   

 أخبار األردنیة 
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ة  والباحثین وكیفیة وجرى خالل اللقاء حوار مستفیض حول واقع الكلیة والتحدیات التي تواجھ الطلب

  معالجتھا والتغلب علیھا بالشراكة ما بین الطالب والمسؤول

وقدمت قیادات الكلیة األكادیمیة واإلداریة وعدد من الطلبة الحضور مداخالت تناولت محاور مھمة 

تتعلق بمسیرة طلبة الدراسات العلیا خصوصا االھتمام بوسائل البحث عن المعلومات  والمعرفة 

یة التي تستھدف النھوض بالبحث العلمي وتنمیتھ فضال عن إقامة نشاطات ترافق العملیة اإلنسان

التعلیمیة وتركز على إقامة حلقات البحث والنقاش وتبادل اآلراء حول ثورة المستجدات العلمیة 

  .والبحثیة

علیا  فیھا وعبر عدد من الطلبة عن سعادتھم الغامرة في االلتحاق بھذة الكلیة وإكمال دراساتھم ال

  .مشیدین بجھود وعطاء الكادر التدریسي واإلداري وإضاءتھا في النھضة األردنیة
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  "Jordan CPC"الراعي الرسمي للمسابقة الوطنیة للبرمجة " األھلي"
  

للعام  Jordan CPCرعى البنك األھلي األردني مؤخرا النسخة السابعة من مسابقة األردن للبرمجة 
تحت ، التي عقدتھا كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة ٢٠١٧الحالي 

إشراف جمعیة المبرمجین األردنیین، والتي جمعت طلبة من مختلف الجامعات األردنیة الحكومیة 
والخاصة من تخصصات تكنولوجیا المعلومات، باإلضافة للمھتمین في مجال البرمجة للتنافس في ما 

  .فریقا، ومن خالل تحدیات برمجیة متنوعة ٩٠بینھم وبمشاركة ما یزید على 
المدیر العام للبنك األھلي األردني، / حول ھذه الرعایة، قال نائب الرئیس التنفیذي وفي تصریح لھ

نواصل تجسید حرصنا على دعم الطلبة، المنبثق من استراتیجیتنا التي تھدف : "الدكتور أحمد الحسین
إلى تحفیز االبتكار خاصة في مجال تكنولوجیا المعلومات، وذلك من خالل مواصلة مساندة 

ت األكادیمیة وإنجاح الفعالیات التي تقیمھا، ما یسھم في االرتقاء بمخرجات التعلیم الجامعي، المؤسسا
وبالتالي تعزیز حجم الكفاءات والقدرة التنافسیة لھا، وھو ما ینعكس إیجابا على تعزیز الریادة 

ھلي األردني نؤمن في البنك األ: "واختتم الدكتور الحسین بالقول." التكنولوجیة الفردیة والوطنیة
بإمكانات أبنائنا الطلبة، كما نؤمن بأھمیة مثل ھذه الفعالیات في تعزیز المھارات والمواھب، وبالتالي 
رفد المملكة بالكفاءات القادرة مستقبال على إحداث التغییرات اإلیجابیة والمشاركة بدعم االقتصاد 

  ."الوطني
یقدمھا البنك األھلي األردني للقطاع الطالبي وتعتبر ھذه الرعایة جزءا من سلسلة الرعایات التي 

باعتباره نواة التنمیة األساسیة للمجتمع والمملكة، كما تعد جزءا من استثماراتھ في الطاقات البشریة 
الوطنیة التي یعمل على فتح اآلفاق أمامھا، ومن خدماتھ التي ال تقتصر على الخدمات المصرفیة، بل 

  .المسؤولة تمتد لتشمل الخدمات التنمویة
ھي المسابقة المؤھلة للنسخة العربیة التي  Jordan CPCویشار إلى أن المسابقة الوطنیة للبرمجة 

  .ستقام في شرم الشیخ في تشرین الثاني من العام الحالي
  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الدیار ص/الكترونيالغد 
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ً عن مھارات اللغة في الجامعات   مجمع اللغة العربیة األردني یطلق مؤتمرا
  
  

اللغة العربیة في الجامعات (یعقد مجمع اللغة العربیة االردني مؤتمره السنوي لھذا العام تحت عنوان 
لسابع عشر والثامن عشر العلماء من داخل االردن وخارجھ یومي ا وذلك بمشاركة نخبة من) العربیة

وتضم فعالیات برنامج  .خلیفة من تشرین االول الجاري في مقر المجمع بقاعة الدكتور عبد الكریم
اللغة العربیة : المؤتمر جملة من الجلسات تقرأ وتناقش موضوعات تدور حول اللغة العربیة منھا

علي . د(، تقییم طلبة صحار بسلطنة عمان لمتطلب مھارات اللغة العربیة )جعفر عبابنة .د(والجامعة 
ماھر . سیف الدین الفقراء ود. د(في جامعة مؤتة  ، اللغة العربیة متطلب اجباري)بن محمد الریامي

اللغة  ،)الخلیل ھناء. د(، رؤیة تكاملیة لتدریس مھارات اللغة العربیة في الجامعات االردنیة )مبیضین
محمود محمد (المتطلب الجامعي دراسة مقارنة بین تعلیمھا للناطقین بھا والناطقین بغیرھا : العربیة

  عودة ابو عودة. عبد الجلیل عبد المھدي، د. عبداللطیف عربیات، د. د: ویدیر جلسات المؤتمر .(قدوم

  ١٧:صي الرأ



  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 
12 

  خطة الستقطاب وزیادة أعداد الطلبة الوافدین في الجامعات: عالي التعلیم ال
  

لدكتور فداء التمیمي عن وضع كشف مدیر مدیریة شؤون الطلبة الوافدین في وزارة التعلیم العالي ا
خطة متكاملة من اجل استقطاب وزیادة اعداد الطلبة الوافدین في مختلف الجامعات االردنیة 

  .٢٠٢٠الف طالب وطالبة بحلول العام  ٧٠الحكومیة والخاصة بحیث یصل عددھم ل 
ن اجمالي م% ١٥الف یشكلون  ٤٢بمختلف الجامعات » الوافدین«واضاف ان عدد الطلبة الحالیین 

اعداد الطلبة الدارسین بجامعاتنا ووفقا للخطة التي وضعت وبوشر العمل بھا قبل نحو شھر سیصار 
لیكونوا طالب % ٢٥الف حتى نصل ل  ٧٠تطبیق استراتیجیات وخطط جدیدة لكي یصل عددھم ل 

  .وافدین بالجامعات االردنیة
جنسیات مختلفة من اصل  ١١٠یمثلون ولفت الى ان الطلبة غیر االردنیین الموجودین بجامعاتنا 

  .من دول العالم ممثلة بجامعات الحكومیة والخاصة% ٦٠جنسیة في العالم أي حوالي  ١٩٥
وبین الدكتور التمیمي ان استقطاب الطلبة الوافدین سیكون لھ نتائج ایجابیة كبیرة على مختلف الصعد 

زنة الدولة والجامعات وبدال من ان تنتظر فھم یسجلوا على النظام الدولي مما یشكل تحقیق دخل لموا
  .الجامعات تقدیم الدعم لھا فان الجامعات ستكون منتجة وتحقق عوائد مالیة مجدیة لھا 

واضاف انھ حسب الخطة الموضوعة والتي بوشر العمل بھا لرفع عدد الطلبة الوافدین بجامعاتنا 
لى قطاعات مختلفة وسیسھم في الف طالب فان ذلك سیكون لھ انعكاس مباشر ع ٧٠لیصل الى 

  .ادخال حوالي ملیار ونصف الى ملیارین سنویا على االقتصاد االردني
 ٣١وبین الدكتور التمیمي انھ توجد بیئة استثماریة مھیئة في الجامعات االردنیة التي یبلغ عددھا 

لعالمیة وقد ان جامعة والتي انفق مالیین على انشائھا وتجھیزھا وفق احدث المعاییر والمواصفات ا
االوان ان یصبح التعلیم الجامعي ردیف لالقتصاد الوطني ال سیما ان اعضاء الھیئات التدریسیة 

  .بجامعاتنا على قدر عالي من الكفاءة والخبرة والتمیز
واشار الى ان مدیریة شؤون الطلبة الوافدین حصلت على موافقة رئاسة الوزراء وباشرت اعمالھا 

الماضي ویتبع لھا قسمین االول الستقطاب الطلبة واالخر لمتابعة شؤون الطلبة  رسمیا بدایة الشھر
منذ وصولھ للمطار لحین تخرجھ واي قضیة اكادیمیة او غیر اكادیمیة ستتم متابعتھا اوال باول من 
خالل ھذه المدیریة بالتنسیق مع الجامعات والملحقیات الثقافیة والسفارات والوزارات  واالجھزة 

یة المختلفة لحین حلھا وان الغایة من ذلك تقدیم خدمة نوعیة ممیزة للطلبة بھدف رفع مستوى المعن
  .الخدمات المقدمة لھم ال سیما ان ھؤالء الطلبة المغتربین بحاجة لكل الرعایة واالھتمام

یج واضاف الدكتور التمیمي ان ھذه المدیریة معنیة ایضا باستقطاب الطلبة من كل دول العالم والترو
للتعلیم وجامعاتنا من خالل الھیئات الدبلوماسیة واي جھة خارج االردن سواء وزارات التعلیم العالي 
او وزارات التربیة او أي مؤسسة تعنى بارسال وابتعاث الطلبة، مبینا انھ تم ارسال مخاطبات 

وجودة باالردن لسفاراتنا وملحقیاتنا بالخارج وسیتم تعزیز التواصل مع الملحقیات والسفارات الم
لذات الغایة اضافة الستخدام المعارض واالنترنت بالترویج وان المدیریة ستقوم بتنفیذ برامج نوعیة 

  .مختلفة بھدف تفعیل عملیة الترویج للتعلیم بجامعاتنا الستقطاب الطلبة الوافدین 

  ١٥-١:صالدستور 
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  أمنیة تطلق دوري خماسي كرة القدم وتستھدف طلبة الجامعات
  

أعلنت شركة أمنیة عن إطالقھا أكبر حملة تفاعلیة تستھدف من خاللھا طلبة الجامعات األردنیة وتقام 
وھذه ھي السنة الثالثة على التوالي، التي تطلق  ."أمنیة خماسي كرة القدم دوري"على ھامشھا بطولة 

أردنیة حكومیة  جامعة ١٣لكنھا ستشمل ھذا العام " شبابي"فیھا شركة أمنیة حملتھا التفاعلیة 
ً من الیوم الثالثاء وحتى الحادي  .وخاصة ً اعتبارا ً كامال وتتضمن ھذه الحملة التي ستستمر شھرا

بین طلبة الجامعات األردنیة " أمنیة خماسي كرة القدم دوري"الثاني المقبل، بطولة  عشر من تشرین
َة ً لھذه الفعالی وأعرب رئیس دائرة التسویق في شركة  . على ملعب متنقل سیتم تجھیزه خصیصا

ة الریادی أمنیة، زید إبراھیم، عن إیمان الشركة المطلق بأھمیة دعم الشباب األردني واإلرتقاء بقدراتھ
ً إلى أن خصصت ومنذ إنطالقتھا في السوق المحلي برامج وخدمات " أمنیة" والمعرفیة، مشیرا

 ً طلبة الجامعات وذلك ألنھم یشكلون أكبر وأھم مستھلك لوسائل وأدوات  موجھة لفئة الشباب وتحدیدا
ً أن الشركة تقوم وبإستمرار بدراسة عمل على تلبیتھا إحتیاجات ھذه الفئة العمریة وال التكنولوجیا، الفتا

وأوضح إبراھیم، أن دوري أمنیة الخماسي  .أو أخذھا بعین اإلعتبار لدى صیاغة خططھا وبرامجھا
ً العاصمة عمان لیتم خلق روح التحدي و  لكرة القدم سینطلق من شمال المملكة الى جنوبھا شامال

لمتأھلة للمشاركة في المباراة وستنتقل الفرق األربعة ا .المنافسة الطیبة بین طلبة الجامعات االردنیة
الفریق الفائز یمع إنتھاء  النھائیة للبطولة للتنافس والحصول على لقب البطولة، فیما سیتم تتویج

ً مبارایات رمایة ومسابقة المتاھة للطلبة غیر المشاركین في بطولة  ً ستكون ھنالك أیضا الدوري، ایضا
یع الجوائز على الفرق الفائزة وتشمل رحلة الى وبحسب إبراھیم، سیتم توز .أمنیة الخماسي دوري

الثانیة، أما الفریق الفائز بالجائزة  طابا للفائز بالجائزة األولى، و رحلة الى العقبة للفائز بالجائزة
كما سیتم توزیع ھواتف ھواوي، ودونجلز، . الثالثة فسیحصل على رحلة اإقامة في البحر المیت

: الثالثاء -2017-10-10-01:01 .افة للجوائز العینینة االخرىشبابي وبطاقات شحن باإلض وخطوط
) وھاتف ھواوي  ٥خط شبابي " ( شبابي" وأشار الى أن الطلبة الذین سیشتركون بحزم  تاریخالنشر

دوالر  ١٠٠٠بمنحة دراسیة من ھواوي مقدارھا  سیدخلون في سحب للحصول على فرصة الفوز
وأعرب إبراھیم عن تقدیر وتثمین  .منح دراسیة ١٠ذه المنح لكل طالب، ومن المقرر أن یبلغ عدد ھ

للطلبة  شركة أمنیة لمبادرة شركة ھواوي في دعم حملتھا من خالل المساھمة بتقدیم مجموعة الجوائز
  .الفائزین

  ٣٠:صالرأي 
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  تطالب طلبة الثانویة في الخارج التأكد من شروط معادلة الشھادات) التربیة(
  
  

لتربیة والتعلیم من طلبة الثانویة العامة الدارسین في الخارج الطلبة الراغبین بااللتحاق طلبت وزارة ا
بلدانھا االصلیة للحصول على شھادة الثانویة العامة، ضرورة التأكد من  في المدارس العربیة في غیر

ھمیة التأكد واكدت الوزارة ا. المدارس الشروط التي یجب توفرھا لمعادلة الشھادات الصادرة عن ھذه
 من ان المدرسة العربیة التي یلتحق فیھا الطالب مرخصة ومعترف بھا بشكل رسمي من البلد

وبینت الوزارة الشروط التي یجب ان یحققھا الطالب للحصول على شھادة الثانویة . المستضیف
الب وقالت ان الط .كاملة في البلد المستضیف للمدرسة العامة وھي شرط االقامة لسنة دراسیة

سیخضع بعد حصولھ على شھادة التوجیھي من اي مدرسة عربیة خارج بالدھا االصلیة، المتحان 
القدرات الذي تجریھ وزارة التربیة والتعلیم، بحیث سیتم اعتماد نتیجة ھذا  التحصیلي وامتحان

ربیة و حذرت الطلبة واولیاء االمور، من وجود مدارس ع .االمتحان للقبول في الجامعات االردنیة
االنجرار وراء  خارج بلدانھا االصلیة غیر مرخصة في البلد المستضیف، داعیة الطلبة إلى عدم

بعض المكاتب التي تعمل على تضلیل الطلبة للحصول على شھادة الثانویة العامة من بعض المدارس 
  .بلدانھا االصلیة العربیة خارج

  

  الكترونيالرأي 
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  ملیون دوالر ٢٦٠بـ االستراتیجیات األردني یقدر اإلنفاق على البحث العلمي 
  

%  ٠.٤٣قدر منتدى االستراتیجیات األردني نسبة ما ینفق في األردن على البحث العلمي والتطویر بـ
  .ملیون دوالر ٢٦٠من الناتج المحلي اإلجمالي أو ما یعادل 

ما تزال متأخرة في البحث العلمي والتطویر، أن المملكة "وخلص المنتدى، في تقریره الموجز بالذكر 
وما لم نقدم إجابات على سیاسة البحث العلمي والتطویر، فمن المرجح أن تبقى أنشطة البحث 

  ".والتطویر في األردن عشوائیة، وفي أفضل األحوال، لتحقیق المنفعة ألصحاب المصلحة
ً في التطور والنمو وبین منتدى االستراتیجیات، أن أنشطة البحث العلمي والتطو ً رئیسیا یر تلعب دورا

وإذا كانت أنشطة البحث العلمي والتطویر تؤدي الى تطویر سلع . االقتصادي وتعزیز اإلنتاجیة
أین یقف األردن على : وخدمات جدیدة وأكثر تعقیدا، وعملیات إنتاج جدیدة، فمن المفید أن نسأل

  خریطة البحث العلمي والتطویر في العالم؟
على العمل ) العامة والخاصة(إن نفقات البحث والتطویر ھي النفقات الجاریة والرأسمالیة "وقال 

اإلبداعي والتي تتم بشكل منھجي لزیادة المعرفة، بما في ذلك المعرفة اإلنسانیة والثقافة والمجتمع، 
التطویر یغطي البحث العلمي و: "فبحسب البنك الدولي". واستخدام ھذه المعرفة في تطبیقات جدیدة

  ".البحوث األساسیة، والبحوث التطبیقیة والتجریبیة
ً على البحث والتطویر في العالم ھي كل من فنلندا والسوید والدنمارك  البنك (وأكثر ثالث دول إنفاقا

%  ٠.٤٣ھذا وینفق األردن . وال یمكن للبلدان النامیة أن تتنافس مع نسب ھذه االقتصادات). الدولي
  .اإلجمالي على أنشطة البحث العلمي والتطویر من الناتج المحلي

لوحة االستثمار في البحث العلمي والتطویر الصناعي في االتحاد "تنشر دول االتحاد األوروبي 
شركة من شركات القطاع الصناعي في العالم  ٢٥٠٠، وھذا المصدر ینشر ما تنفقھ أعلى "األوروبي

ملیار  ٦٩٥.٩، أنفقت ھذه الشركات ما مجموعھ ٢٠١٦وفي العام . على البحث العلمي والتطویر
ومن الجدیر ذكره أن شركتین . وكانت الشركات األمیركیة ھي المھیمنة على ھذه الالئحة. یورو

  ).السعودیة- سابك والتصنیع الوطني (عربیتین فقط تقعان ضمن ھذه الالئحة 
یجب أن تعطى اھتماما  مما سبق فإن قضیة أنشطة البحث العلمي والتطویر في األردن"وأضاف 

. أكبر، وإذا ما أراد األردن رؤیة المزید من االبتكار، فینبغي زیادة المخصصات للبحث والتطویر
وبما أن أنشطة البحث العلمي والتطویر تنطوي على مخاطر كبیرة لتحقیق الفوائد المرجوة منھا، كما 

  ".أن المنافسة العالمیة في ھذا المجال كبیرة
ھل على "عددا من األسئلة حول البحث العلمي في المملكة واإلنفاق علیھ، متسائال  وطرح التقریر

القطاعین العام والخاص في األردن زیادة موازنة البحث العلمي والتطویر الخاصة بھما؟ وإذا كان 
  ".الجواب نعم، فلماذا؟ وما ھو مقدار الزیادة؟

لعام والخاص زیادة موازنة البحث العلمي إذا ما قرر القطاعان ا"كما أضاف التقریر بأسئلتھ 
والتطویر، فما ھي القطاعات التي ینبغي اإلنفاق علیھا؟ وبعبارة أخرى، ھل لدینا سیاسة للبحث 

  ".العلمي والتطویر؟ وإذا لم یكن كذلك، ألم یحن الوقت لذلك؟
ي والتطویر التي ھل لدینا رأسمال بشري كاف وقادر على تنفیذ أنشطة البحث العلم"وتساءل المنتدى 

  ".تتسم بالتنافسیة والتقدم؟ وإذا لم یكن األمر كذلك، فما الذي یتعین القیام بھ؟
ھل نتعاون في األردن مع القطاعین العام والخاص األجنبیین في "واختتم المنتدى تساؤلھ بالقول 

بھ وفي أي القطاعات أنشطة البحث العلمي والتطویر؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما الذي نحتاج للقیام 
  ".علینا أن نتعاون؟

  نیوزطلبة 
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  ھل فشلت برامج الصندوق؟

  
  الفانكفھد .د

  
أنھ بعد لم أكد أصدق ما قیل عن دراسة لمركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة تجزم ب

ً على ٢٨ تطبیق برامج صندوق النقد الدولي لم تتحقق األھداف، وبالتالي البد من االعتماد على  عاما
سنة من الخطط  ٥٧بمثل ھذا األسلوب من التفكیر یستطیع أن یقول أحدھم بأنھ بعد  .خطط وطنیة

ً للصندوق األردن طبق ب .!المطلوب بل سارت األمور باالتجاه المعاكس الوطنیة لم یتحقق رنامجا
ً  ٢٨سنوات في تسعینات القرن الماضي وتسعة أشھر في ھذه السنة ولیس  ٧لمدة  أما البرنامج  .عاما

،واستعادة حالة االستقرار  ١٩٨٩االول فقد نجح في تحقیق أھدافھ، وھي إخراج األردن من أزمة 
وأما البرنامج الحالي فال یزید  .أھدافھ واستؤنف النمو بوتیرة عالیة االقتصادي بعد أن حقق البرنامج

 عمره عن تسعة أشھر لم یبدأ خاللھا التطبیق بشكل جدي في ظل التردد والحدیث عن خطط وطنیة
ِ الصندوق ألنھ ال یعرف كیف یمكن أن یتحقق  .بدیلة یغیب عن بال ھؤالء أن االردن لم یستدع

لى شھادة الصندوق إلقناع الدول بحاجة إ اإلصالح في عجز الموازنة وارتفاع المدیونیة، بل ألنھ
أموالھم  المانحة باستمرار دعم األردن، طالما أن االقتصاد األردني یسیر باالتجاه الصحیح وال تذھب

 ً ً أو یومین ویكتب خطة وطنیة، ولكن من  .عبثا یستطیع أحد خبراء مركز الدراسات أن یعتكف یوما
ً عن الصندوقخطط وطنیة بع سنة في ظل ٢٠یقنع بھا بعد أن عشنا  وإذا كانت الحكومة ھي التي . یدا

ً وانتھت بالعودة إلى قرع  یجب أن تضع الخطة الوطنیة فقد فعلت ذلك لسنوات طویلة ذھبت عبثا
الذین فاوضوا  .!أبواب الصندوق مرة ثانیة لمعالجة النتائج التي أسفرت عنھا تلك الخطط الوطنیة

ة یقولون أن البرنامج وطني بامتیاز وھذا صحیح ألن الصندوق على البرنامج الراھن باسم الحكوم
أفكار طرحھا الجانب الحكومي وقبلھا الصندوق، أو أنھا جاءت من جانب  مضامینھ جاءت إما من

ً ألن الصندوق ال یفرض ً أو جزئیا ً على الحكومة الصندوق وقبلتھا الحكومة كلیا وال یملك قوة . شیئا
یكفي القول أن  .وبالتالي وطني% ١٠٠ھ، فالقرار حكومي تنفیذیة یفرض بھا قراراتھ وسیاسات

حقق أھدافھ، وفي بعض الحاالت تجاوزھا، وأن البرنامج الراھن بدأ  ١٩٩٧- ١٩٩٠البرنامج األول 
  الشھور االولى من وضعھ موضع التطبیق في إعطاء نتائج أولیة خالل

   

  الكترونيالرأي 

 مقاالت
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  من یقرع جرسھم؟: أطباء اإلقامة جھود مضنیة
  

  محمد القضاة.د
  

الذي تنظمھ كلیة الطب في الجامعة  العالمي الثاني للصحة النفسیة،التقیُت على ھامِش أعمال المؤتمر 
 العالمیة للصحة النفسیة وجمعیة أطباء األمراض النفسیة األردنیة قبل األردنیة بالتعاون مع المبادرة

العربیة، وكانت أحادیثھم تقطر مرارة  أیام عدة مجموعة من الطلبة االطباء الذین دّرستھم مساق اللغة
 ،(ببالش(لظروفھم العملیة والمعیشیة؛ حیث یعملون في برامج اإلقامة  تفھّم القطاعات الطبیةلعدم 

وبدأوا حیاتھم العملیة بصورة  وال أحد یفكر في إنصافھم أسوة بزمالء لھم تخّرجوا في الجامعات
سنة بعد التوجیھي كي یتمكنوا من االعتماد  ١٢سنوات تصل إلى  طبیعیة، في حین ھم ما زال أمامھم

من أطباء اإلقامة یعملون  وتتلخص القصة في أن مئات. أنفسھم، وطالبوني أن أعرض قضیتھم على
ببرامج اإلقامة لسنوات تمتد ألربع سنوات بجد وعمل  في المستشفیات الرسمیة والخدمات الطبیة

شدومناوبات مستمر مخلص لیل نھار الحقیقي  ة طیلة سنوات اإلقامة، وھؤالء األطباء في ِسّن الرُّ
الذي یستحق نظرة جادة وحقیقیة من صانعي القرار إلنصافھم برواتب شھریة تقیھم حاجة أحد؛ 

عاما، وتصوروا ھذا العمر وحجم ( ٣٣-٢٥(اإلنتاج الحقیقي بین  خصوصا أن أعمارھم في ِسنّ 
مساء، كل ذلك دون أدنى  عمٌل ُمْضٍن وجھد كبیر ومناوبات صباحالمسؤولیة الملقاة على عاتقھم؛ 

تفكیر بإشعارھم أنھم النخبة من أبناء مجتمعنا األردني، وأنھم طاقات علمیة مؤھلة تستحق أن تنال 
من حقوقھا أسوة بزمالء لھم تخّصصوا في تخصصات إنسانیة وعلمیة كثیرة، یجدون في نھایة  جزءا

أطباء اإلقامة یعانون تعبًا وسھرا ویبذلون جھدا، وال أحد یفكر  ھم، في حینالشھر راتبا یسند حیات
وتعرف المستشفیات  .بجد بمنحھم ولو مكافأة بسیطة تشعرھم أنھم بشر ومتعلمون ویعملون

والقطاعات الطبیة والخدمات الطبیة الملكیة ونقابة األطباء أنھم یعملون ویُعتمد علیھم في متابعة 
أعود إلى مقالة منشورة في جریدة الغد قبل تسع ! مظلومون وال أحد یعیرھم االنتباهوأنھم  المرضى،

، جاء »الخدمات وأطباء اإلقامة» تحت عنوان ٢٠٠٨الثاني  تشرین ١٤سنوات، وتحدیدا یوم الجمعة 
 الملكیة، وقد طالبت فیھا إشادة بالخدمات الطبیة المقّدمة للمواطن األردني من قبل الخدمات الطبیة

ساھمت الخدمات الطبیة الملكیة في تدریب الكوادر، في كل «: المقالة بإنصاف أطباء اإلقامة بما نّصھ
الفنیة والتمریض، ولھذا فإن أّي طبیب أو فني تتاح لھ فرصة التدریب أو العمل في ھذه  التخصصات

حسین الطبیة أطباء وتستقبل مدینة ال. حیاتھ المھنیة المؤسسة الكبرى یرى ھذا مكسبًا لھ في تطویر
وھؤالء أطباء  من األردن وغیره لقضاء سنوات االمتیاز التي تدخل الطبیب إلى عالم االختصاص،

غیر عسكریین وھم غیر معینین على كادر الخدمات الطبیة، لكنھم یعملون إلى جانب زمالئھم من 
ً بما فیھا إجراء عملیات؛  أطباء الخدمات ألن لدیھم التأھیل والقدرة، وھم الطبیة ویؤّدون مھّماٍت عدیدة

الطبیة الكتساب العلم والتجربة، وللحصول على سنوات  أیضا یستفیدون من العمل في الخدمات
رسالة من عدد  بین یديّ »:وتتابع المقالة موضوعھا بالقول . »االمتیاز التي تصل إلى أربع سنوات

وتحمل الرسالة مطلبا . لخدمات الطبیةمن أولیاء أمور أطباء وطبیبات یقضون سنوات اإلقامة في ا
تمنحھم الخدمات الطبیة الملكیة راتبا أو مبلغا مالیا شھریا أو مكافأة مالیة وبعض  منطقیا، ھو أن

طیلة السنوات التي یقضونھا في فترة  االمتیازات األخرى من مواصالت وحّق العالج وغیرھا
مظلمة  بتي ینتابني شعور بالمسؤولیة أن نعرضوحین أقرأ ھذه الرسالة وأتذكر كالم طل. »االمتیاز

أطباء اإلقامة، وكذا أطباء االمتیاز أن كان باإلمكان أن تبادر القطاعات الطبیة بوضع تصّور واضح 
العیش بكرامة، وتصوروا لو منح ھؤالء األطباء مكافأة شھریة، في حین  یعطي ھذه الفئة حقھا في

بعشرات المالیین فیما لو فكرت  یومیا وعلى مدار الساعةتقّدر الخدمات التي یقدمونھا للمرضى 
 یكفي ھؤالء األطباء أنھم یتدّربون: القطاعات الطبیة إنصافھم، ولكي ال نسمع تلك النغمة التي تقول

ألم تكن سنة االمتیاز تدریبا ال یحصل بھا األطباء على شيء، وھل من معقول أن : لإلقامة، فالجواب

  ١٤:الرأي ص
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وحین أعود إلى المقالة سابقة الذكر أجد أن  سنوات بال مقابل؟ ى مدار أربعیبقى عملھم تطوعیا عل
: فیھا الخدمات الطبیة وبعض القطاعات كانت تدفع رواتب لھؤالء األطباء قبل تسع سنوات؛ إذ ورد

المطلب منطقي؛ ألّن إدارة الخدمات الطبیة منحت راتبا شھریا لفئة من أطباء اإلقامة الذین یحملون «
بینما تم استثناء . والجراحة العامة، وطب األطفال، والتخدیر، والنسائیة الباطنیة،: ت مثلتخصصا

والمسالك البولیة، علما أّن كل ھذه  العیون، واألذنیة، والعظام، والجلدیة،: تخصصات أخرى مثل
ً طبیة وعالجیة مھّمة إلى جان  بالتخصصات مھمة، وكل األطباء یقّدمون خدمات ویؤّدون أعماال

إن قراءة واقع أطباء اإلقامة یؤّشر على ضرورة االھتمام . »زمالئھم من أطباء الخدمات الطبیة
-10:07 تاریخالنشر: الثالثاء -2017-10-10-11:05 بھؤالء األطباء؛ إذ ال یعقل أن یدرسوا ست

فعھ سنوات یدفعون فیھا خمسة أضعاف ما ید محمد القضاة. د تعدیل آخر: الثالثاء  -10-10-2017
والكالم على  زمالؤھم في تخصصات أخرى، یضاف لھا سنة امتیاز غیر مدفوعة أیضا، وھل یعقل

ألیسوا بشرا ولھم متطلباتھم ! لسان ھؤالء األطباء أن یعملوا أربع سنوات بلیلھا ونھارھا دون مقابل
فكروا بجدیة في للمسؤولین في وزارة الصحة والخدمات الطبیة ونقابة األطباء أن ی أما آن! الحیاتیة

جمیعھا؟ وال ننسى في ھذا السیاق أن نوّجھ الشكر  توفیر راتب ألطباء اإلقامة في القطاعات الطلبة
إنصاف ھؤالء  للمجلس الطبي برئاسة الدكتور نضال یونس على مبادرتھ ورغبتھ الحقیقیة في

أیًضا نقیب األطباء  األطباء من خالل مخاطباتھ للجھات الطبیة المعنیة بضرورة إنصافھم، ولنشكر
وعلیھ، نضّم صوتنا إلى . الذي یطالب باسم النقابة بإنصاف ھؤالء األطباء الدكتور علي العبوس

بالمطالبة بإنصافھم والنظر إلى أوضاعھم  صوت ھذه النخبة المتمیزة من أبناء الوطن أطباء اإلقامة
ٌّمن وأملھم بالحكومة ورئیس ھیئة األركان والخدمات الطبیة الملكیة موقعھ أن  ونقابة األطباء كل

یبادروا إلى دراسة ھذا الواقع المّر الذي یعیشھ ھؤالء األطباء، واألمل بالجمیع أن یعملوا ألجل 
وغیرھم من القطاعات المھّمة، وتبقى التحیة من القلب لكّل من یرسم  الوطن وأبنائھ أطباء اإلقامة

من یفّكر في إنصاف ھذه النخبة  اجات، ولكلّ البسمة على وجوه المرضى والمتعبین وطالب الح
 .المبدعة من أبناء الوطن
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  صویلح –كمال سعید محمد نجار  -
  
  دابوق –خمیس تیسیر العاشوري  -
  
  صویلح –یاسر رجا اسماعیل محمود العریان  -
  
  الشمیساني –مظھر السعید  -
  
  عرجان –فاروق صایل النمر الحمداهللا  -
  
  الصویفیة –لیلى میشیل دردس  -
  
  عمیش –محمد ابراھیم طلب أبو نحلة  -
  
  اعین جن –أمین حامد عقیل المومني  -
  
  سحاب –فھید صالح عبداهللا ابو زید  -
  
  جمعیة عمر بن الخطاب –لد رئیسھ محمود خا -
  
  ضاحیة الرشید –مراد محمد مراد مراد  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مبروك للمنتخب (كتبت في تغریدة لھا على حسابھا توتیر منتخبھم الوطني وتأھلھ لكأس العالم، و
  ).مصر# نتمنى لھ أفضل النتائج! المصري الشقیق تأھلھ لكأس العالم

وفي تعلیق آخر، كتبت جاللتھا تعلیقا على صورة نشرتھا على حسابھا اإلنستجرام باللغتین العربیة 
مع » الیوم«من اجتماع (ألردن واإلنجلیزیة خالل حضورھا اجتماع مجلس أمناء مؤسسة نھر ا

مجلس أمناء مؤسسة نھر األردن لمناقشة سبل تطویر برامج المؤسسة لدعم المجتمعات المحلیة 
  ).وتمكینھا

  
أن سائق شاحنة حقق رقما قیاسیا بالتدخین، كونھ » الدستور«كشف مركز الحسین للسرطان لصنارة 

  .باكیتا یومیا، وھو بذلك یكون أكثر مراجعي المركز تدخینا) ١١(یقوم بتدخین 
  

الساعیة لتمكین وتطویر مھارات وقدرات األفراد » مؤسسة درة المنال«أظھرت دراسة قامت بھا 
لعملھا عالقة بقضایا  والمجتمعات في األردن والمنطقة، وجود خمسة آالف منظمة مجتمع مدني

  .المرأة والطفل
  

سیاحي في تطلق وزارة السیاحة واآلثار عند السادسة من مساء الیوم األربعاء مھرجان الرمان ال
  .مركز األمیر حسین في بلدیة برقش ویستمر لمدة ثالثة أیام

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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  .یلتقي جاللة الملك عبدهللا الثاني الیوم برئیس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء الكتل النیابیة
  

یلتقي رئیس الوزراء الدكتور ھاني اللمقي صباح الیوم بممثلي القطاع الخاص في مبنى وزارة 
ممثلو القطاع الصناعي والتجاري الخاص كانوا عبروا . الصناعة والتجارة، بحسب مصادر مطلعة

جراءات االقتصادیة والمالیة التي تعتزم الحكومة عن تحفظات واسعة ومخاوف تجاه حزمة اال
  .إقرارھا قریبا لمواجھة عجز الموازنة، خاصة ما یتعلق منھا بضریبة المبیعات

  
منحت عشیرة الجندي مساء أول من أمس عطوة اعتراف لعشیرة المتھم بقتل مدیر البنك المرحوم  

وكانت األجھزة األمنیة ألقت القبض على المشتبھ بھ . ظافر الجندي بجریمة وقعت الجمعة الماضیة
  .بقتل الجندي في مطار عمان بعد أن قادت التحقیقات إلیھ

  
بل مجھول في أصیب شاب عشریني بجراح خطیرة مساء أمس إثر تعرضھ إلطالق نار من ق 

إلى أنھ تم نقل المصاب " الغد"الشارع العام قرب الجامعة األردنیة وفقا لمصدر أمني، والذي أشار لـ
للمستشفى وحالتھ الصحیة حرجة جدا، فیما بدأت األجھزة األمنیة تحقیقاتھا ومالحقة الجاني الذي الذ 

وراء الحادثة على خلفیة جریمة قتل  ورجحت التحقیقات األولیة وجود شبھة ثأر. بالفرار بعد الحادثة
  .سابقة

  
عنوان محاضرة لإلعالمي محمود أبو عبید یلقیھا في منتدى " تجارب في اإلعالم اإلذاعي العربي" 

ِْكِر العربـي مساء األحــد المقبل  .الف

 زواریب الغد
  


