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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  یقیم الحفل الختامي لمشروع صدى" األردنیة"مركز االبتكار في 

" عقبة األردنیة"عجز بـ/ة دمجھ بكلیة العقبة الجامعیةلجنة لدراس
  یفوق ملیوني دینار

٥  

   مقاالت
شاكر . د/تقییم أداء رؤساء الجامعات خطوة في االتجاه الصحیح

  أحمد العدوان
٦ 

 ٧  مھند مبیضین. د/النكسة والذاكرة األردنیة

 ٩  وفیات
  ١٢- ١٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یقیم الحفل الختامي لمشروع صدى" األردنیة"مركز االبتكار في 
  

  
أقام مركز االبتكار  –ھبة الكاید 

والریادة في الجامعة األردینة الیوم 
مشروع "الحفل الختامي لجائزة 

وھو أحد المشاریع الشبابیة " صدى
الھادفة التي یمكنھا إحداث صدى واسع 
في العالم واإلسھام في دفع الشباب 

  .ظاھرتي التطرف واإلرھاب لمواجھة
   
   

وتخلل الحفل الذي أقیم برعایة رئیس 
الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

وحضور عدد من كبار المسؤولین والمھتمین من داخل الجامعة وخارجھا عروض تقدیمیة لألفالم 
  .رھابالقصیرة المشاركة في الجائزة والتي تتبنى بدورھا معالجة قضیة معینة تتعلق بالتطرف واإل

   
   

بالمركز ) Unity(وكشفت لجنة التحكیم عن النتائج بفوز فیلم التعایش الدیني بالمركز الثالث، وفیلم 
الثاني، وفیلم الربیع الكروي بالمركز األول، مؤكدین أن تلك األفالم القت أثرا في نفوس المتلقین 

عن طریقة إخراجھا اإلبداعیة  وكانت مصورة بطریقة مبتكرة وتسلسلت أحداثھا بطریقة متقنة، فضال
  .وارتباطھا الوثیق بموضوع الجائزة وتحقیقھا للشروط المطلوبة كافة

   
   

وفي كلمة مدیر المركز الدكتور أشرف بني محمد أوضح خاللھا أن فكرة جائزة صدى بدأت بإعالن 
 ٨٠٠من  طالب من أكثر ٥٠٠٠المركز مسابقة تحدي التطرف العالمیة التي یشارك فیھا أكثر من 

جامعة من مختلف قارات العالم؛ لیقوموا بتطویر حمالت واستراتیجیات على أرض الواقع وعلى 
ً في محاربة التطرف   .مواقع التواصل االجتماعي تصب ُمْجتَِمَعة

   
   

بأن مجموعة متمیزة من طلبة الكلیات المختلفة في الجامعة األردنیة قاموا "وقال بني محمد مفتخرا 
ھم المؤسس للجائزة، وعلى إثره أجروا دراسات وأبحاثا شاملة كانت نتائجھا أن فئة بتشكیل فریق

ً على أقرانھم ومحیطھم واألكثر عرضة للتعرض للتطرف أو اإللتحاق  الشباب ھم األكثر تأثیرا
بالجماعات المتطرفة؛ وبناًء على تلك النتائج أطلقوا الجائزة لتكون صوت الشباب المؤثر الذي یسعى 

أثر في فئة الشباب على حسابات جائزة صدى على شبكات التواصل االجتماعي والتي من  لترك
ً یتم عبرھا استقبال  خاللھا یسعون إلیصال الفكر الصحیح وآلیة الجائزة وشروطھا وأھدافھا وأیضا

  ".مشاركات الشباب المبتكرة
   

 أخبار الجامعة

  ٩:الدستور ص/٨:الغد ص/١٧:الرأي ص/أخبار األردنیة
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ت تتخذ منحى نشر ثقافة الوقایة وأضاف أن الھدف من تلك الجائزة تطویر أفالم قصیرة وكتابة مقاال

من اإلرھاب والفكر المتطرف في المجتمع، وتشجیع االبداع الفني واالبتكار بین صفوف الشباب 
كوسیلة للتعبیر عن آرائھم حول مواضیع مكافحة اإلرھاب والتطرف، باإلضافة إلى نشر الوعي في 

  .أوساط المجتمع وتصحیح مفاھیم التسامح والتعایش
   
   

قفة مع فریق عمل الجائزة أكدوا أن المشروع ھو منبر الشباب إلطالق طاقاتھم وإبداعاتھم في وفي و
التعبیر عن آرائھم وأفكارھم بطریقة مبتكرة إلحداث تغییر في المجتمع، سیما في خضم األمور 

قعت المحیطة بنا وما تشھده مجتمعاتنا من دمار وظلم، وما كان لإلرھاب من دور في األحداث التي و
في اآلونة األخیرة في العالم؛ ما استدعى من الشباب األردني الواعي والمنتمي البدء بعمل خطوة 

  .ھادفة یكون لھا صدى في العالم
   
   

وأشاروا إلى أن المشروع یسعى لدمج طاقات الشاب األردني في التصدي لألفكار الظالمیة ونشر 
یضاح الصورة الصحیحة لألدیان والتأكید على مبادئ اإلنسانیة وغرس قیم التسامح، باإلضافة إل

قبول اآلخر وتنمیة روح المبادرة لدى الشباب ونشر آرائھم بطریقة إبداعیة شبابیة تعكس وعیھم؛ 
وذلك من خالل دفع طلبة الجامعات والمدارس في المشاركة في جائزة صدى لألفالم القصیرة 

التعایش أوالوسطیة واإلعتدال أوتقبل اآلخر أو والمقاالت بإحدى المواضیع المتعلقة بالتسامح أو
  .اإلنسانیة أو السالم أو األمن واألمان أو إیضاح الصورة الصحیحة لألدیان

   
   

وأبدى بعض الحضور في مداخالت متفرقة حماسھم نحو الفكرة، مشددین على أن ھذا المشروع 
كیمة الداعیة الى اإلعتدال والتوازن یجدد التأكید واإللتزام بمبادئ الدولة األردنیة وقیادتھا الح

  .ومحاربة التطرف بأشكالھ المختلفة
   
   

وفي ختام الحفل الذي تخللھ فقرات موسیقیة للطالب محمد محاسیس كرم رئیس الجامعة الطلبة 
علي خلیفة، یارا أبو صالح، معتصم الشیش وھالة أبو (الفائزین بالجائزة عن أفالمھم القصیرة 

ة ، إلى جانب لجنة التحكیم المكونة من الدكتور أیمن تیسیر والدكتورة مجد القصص والدكتور)زینة
ماجدة عمر والمخرجة آالء حمدان والدكتور أشرف بني محمد، كما وسلم الشھادات للفائزین 

  .المشاركین عن فئة المقاالت
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  جنة لدراسة دمجھ بكلیة العقبة الجامعیةل

  یفوق ملیوني دینار" عقبة األردنیة"عجز بـ
  

شكل مجلس التعلیم العالي أمس لجنة برئاسة نائب رئیس المجلس الدكتور أمین مشاقبة وعضویة 
العقبة / یة والبلقاء التطبیقیة، ھدفھا دراسة إمكانیة دمج فرع الجامعة األردنیةرئیسي جامعتي األردن

  .مع كلیة العقبة الجامعیة التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، أو تقدیم توصیات تراھا اللجنة مناسبة
ة، تشكیل اللجنة جاء وفق بیان للمجلس أمس عقب استماع المجلس لتوصیات لجنتھ اإلداریة والمالی

ومفادھا أن ھناك مالحظات كبیرة تتعلق بالحساب الختامي للجامعة األردنیة فرع العقبة للعام 
، حدت بالمجلس مخاطبة رئیس مجلس أمناء الجامعة االردنیة لتزویده بمبررات للمالحظات ٢٠١٦

  .على الحساب الختامي للفرع
لرسوم الجامعیة بالحساب الختامي وتتضمن المالحظات نسبة النفقات المتكررة نسبة الى ایرادات ا

، وھي نسبة غیر مقبولة، واإلیرادات المتأتیة من الرسوم الجامعیة % ٢٤٠للفرع، وتبلغ حوالي 
دینار، في حین أن اجمالي حوافز الموازي  ٧٤٫٥٠٠وبلغت  ٢٠١٦للبرنامج الموازي في الفرع لعام 

  .دینار ٣٥٠٫٠٠٠بلغت  ٢٠١٦للعاملین خالل العام 
، ٢٫٠٢٨٫٨٩٤بعجز فعلي بلغ  ٢٠١٦الحظات أن فرع الجامعة في العقبة أقفل حساباتھ لعام ومن الم

، ومساھمة ٢٠١٦دینار خالل العام  ٤٥٠٫٠٠٠بالرغم من حصول الفرع على دعم حكومي مقداره 
  .دینار ٧٢٤٫٩٩٩من الجامعة األردنیة بموازنة الفرع بمبلغ 

جامعة االردنیة لتزویده بمبررات مالحظات أخرى كما طلب المجلس مخاطبة رئیس مجلس أمناء ال
ارتفاع النفقات المتكررة المقدرة في موازنة الفرع للعام : وھي ٢٠١٧على موازنة الفرع للعام 

  .بمبلغ ملیون دینار، مع ثبات تقدیرات إیرادات الرسوم الجامعیة لذات العام ٢٠١٧
، اال انھ ورد بمشروع ٢٠١٧مي للعام ورغم أنھ لم یتم تخصیص أي حصة للفرع من الدعم الحكو

دینار تحت بند الدعم الحكومي، فضال عن وجود انخفاض جوھري في  ١٠٠٫٠٠٠الموازنة مبلغ 
ً في العام  ٩٠٠٫٠٠٠تقدیرات اإلیرادات الذاتیة االخرى للفرع، حیث بلغت ما یقارب  دینار فعلیا

  .دینار فقط ٢٢١٫٠٠٠ــبلغ بم ٢٠١٧بینما قدرت االیرادات الذاتیة األخرى لعام ، ٢٠١٦
  

  ٢٤جو/ ٤:الغد ص/٣:صالرأي 
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  تقییم أداء رؤساء الجامعات خطوة في االتجاه الصحیح

  
  شاكر أحمد العدوان. د

  
أقر مجلس التعلیم العالي في اآلونة األخیرة العدید من القرارات التصحیحیة التي من شأنھا تحسین 

والتمیز المؤسسي وعلى رأسھا تعلیمات الختیار  مسار الجامعات في اتجاھات الحوكمة والشفافیة
رؤساء الجامعات الحكومیة، وبعدھا أوصى مجلس التعلیم العالي بوضع أسس ومعاییر او مؤشرات 

لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة كخطوة الحقة  Key Performance Indicatorsاداء رئیسیة 
  .لتطبیق معاییر االختیار

  
لقول ان ھذه الخطوة جدیرة باالھتمام ال سیما في ظل التنافسیة الشدیدة التي وفي ھذا المقام، یمكن ا

تفرضھا التغییرات االقلیمیة وزیادة عدد الجامعات، وشح الموارد المالیة، ومعاییر الجودة والتمیز، 
وتصنیف الجامعات التي تطالب الجامعة بمؤشرات ایجابیة تتضمن زیادة رضى الطالب، وتحسین 

جامعیة، وزیادة االنتاج العلمي االصیل العضاء الھیئة التدریسیة، وزیادة وتنویع مصادر البیئة ال
  .التمویل الذي تحصل علیھ الجامعة لدعم مشاریعھا البحثیة او تلك ذات العالقة بخدمة المجتمع

  
الى  وانطالقا من اھداف الجامعة والمتمثلة في البحث العلمي، والتدریس وخدمة المجتمع، فھذه دعوة

اللجنة المشكلة لوضع مؤشرات اداء لتقییم رئیس الجامعة ان تنطلق من تلك االھداف وان یضاف لھا 
والذي نحن بأمس الحاجة الیھ خصوصا (معاییر أخرى مثل قدرة رئیس الجامعة على جلب التمویل 

ستراتیجیة ، وقدرتھ على ادارة الشراكات اال)في ظل سیاسة الحكومة نحو التمویل الذاتي للجامعات
والموارد الجامعیة بھدف االستثمار األمثل لھا، وقدرتھ على خلق بیئة تنافسیة للجامعة، وقدرتھ على 

للطالب وعضو  Added Valueالتخفیف من وطأة العنف الجامعي، باالضافة الى خلق قیمة مضافة 
  .ھیئة التدریس والمجتمع برمتھ، وتطبیق معاییر التمیز المؤسسي والجودة

  
في المملكة المتحدة  Birminghamلي ان اسوق مثاال على الجامعة التي درست فیھا وھي جامعة و

والتي تعد من الجامعات المتمیزة والمصنفة من أول مئة جامعة في العالم، حیث كان یتقاضى رئیسھا 
كان یُنتقد  راتبا مقداره نصف ملیون جنیھ استرلیني سنویا وھنا نتساءل لماذا ھذا الرقم الفلكي الذي

من قبل االوساط االكادیمیة في المملكة المتحدة؟ لكن االجابة عن ھذا السؤال قد تكون بسیطة، فالسبب 
ناھیك عن المشاریع ! ملیون جنیھ سنویا للجامعة ٢٠٠كان أن رئیسھا یجلب تمویال مقداره 

معة على توظیف االستراتیجیة والشراكات مع الجامعات األخرى والتبادل الثقافي وقدرة الجا
  .خریجیھا والذي یعد من المؤشرات األساسیة في تصنیف الجامعات وصوال الى العالمیة او النجومیة

  
ولإلنصاف إن مؤشرات األداء لتقییم رئیس الجامعة لیس وحده مطالب بھا بل ال بد من توافر 

تیجیة وتطلعاتھا منظومة متكاملة تعینھ على تحقیق رؤیة الجامعة ورسالتھا واھدافھا االسترا
  .المستقبلیة متمنیا أن ترى مؤشرات االداء الخاصة بتقییم رؤساء الجامعات األردنیة النور قریبا

  
  جامعة الیرموك -أكادیمي * 

  ١٣:الرأي ص

 التمقا
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  النكسة والذاكرة األردنیة

  
  مھند مبیضین. د

  
بعد خمسة عقود على حرب حزیران، من المفید أن نعرف كیف تناولت الذاكرة واألعمال التارییخة 

ً للنكسة، بقدر ما . األردنیة حدث الحرب وبدایة نجد أن المذكرات األردنیة لم تتوصل أن تكتب تاریخا
ً كان حدیث الملك الحسین في كتاب ً للوقائع، وأفضلھا تفصیال دار (» بنا مع اسرائیلحر» قدمت سردا

أمثال یوسف (، بما قدمھ من تفاصیل مھمة، ولكن مذكرات وحدیث العسكر األردنیین )١٩٦٨النھار 
تظھر البون الشاسع بینھم وبین قیادتھم ) كعوش ومشھور حدیثھ الجازي وفھد مقبول الغبین وغیرھم

نذیر رشید وجمال الشاعر  ویشیر الساسة ورجال الحكم امثال. العربیة ممثلة بعبدالمنعم ریاض
ً، مع ما زامن ذلك من ھجوم عربي  وغیرھم إلى أن الظرف الداخلي األردني عشیة النكسة كان صعبا
ً، وقد زاد األمر  مصري سوري تجاه األردن وما رافقھ من توجیھ بوق احمد الشقیري ضده ایضا

ً بعد استقالة حكومة وصفي التل وتشكیل حكومة سعد جعمة التي ً  تعقیدا لم یكن رئیسھا مشغوال
  . بالحرب أكثر من انشغالھ بضرروة مصالحة األردن لمصر

   
ً من حیث وجود اعمال تاریخیة، ھناك جھود للدكتور علي  الجھد التاریخي لتوثیق النكسة قلیل أردنیا

، »فلسطین في الفكر العربي المعاصر«محافظة، تناول فیھا النكسة في ثالث مناسبات علمیة األولى 
حرب حزیران وآثارھا على »، و)٢٠٠٠عمان (بحث في كتابھ، أبحاث في تاریخ العرب المعاصر، 

وعالج محافظة النكسة أیضا في . م، في بلدیة إربد٧/٦/٢٠٠٦، وھي محاضرة ألقیت في »العرب
بیروت، (موقف ألمانیا من الوحدة العربیة وأثر حرب حزیران على الموقف األلماني «كتابھ عن 

األردن في حرب «سمیر مطاوع، . ومن الدراسات المھمة عن حرب حزیران دراسة د). ٢٠٠٢
الوضع القتالي على الجبھة األردنیة في حرب «: وكذلك دراستھ بعنوان). ١٩٨٧عمان (»حزیران
وربما ھناك جھود أخرى قیمة لكني لم . في كتابھ، أوراق سیاسیة من زمن التیھ والنكسات» ١٩٦٧

  . اطلع علیھا
   
لتركیز على المذكرات نجدھا بالجملة تعترف بالمسؤولیة والنتیجة التي آلت إلیھا الحرب، ولم با

ً أو كانت  ً عرفت نتیجتھا مسبقا یجامل بھا األردنیون أو لم یسعوا إلى تلطیفھا، أما سبب دخولھم حربا
ربي محسومة ومدركة بالنسبة إلیھم، وأن دخولھا كان بداعي حفاظھم على ضرورة العمل الع

ً، لكن األردن  ً في حالة الھزیمة، فھذا أمر ال یمكن قبولھ منطقیا المشترك وتجنب تھمة الخیانة الحقا
  . تصرف بعاطفة وبحماسة دون تفكیر جدي بالنتائج التي جعلتھ الخاسر األكبر من الحرب

   
ً، بل حملت بعدھا مباشرة نتائج سیا ً عادیا سیة وعسكریة لیست النكسة في المذكرات األردنیة حدثا

والتي بینت  ١٩٦٨انتھت بصعود حركة المقاومة والعمل الفدائي والذي قاد لمعركة الكرامة في آذار 
أن العقیدة القتالیة األردنیة تعافت واستطاعت بتعاون الحركة الفدائیة والجیش العربي من استعادة 

 ً   . الثقة مجددا
   

ھد، أدى إلى نتائج كارثیة، فقد كان یعارض لكن ما كشفتھ النكسة أن غیاب وصفي التل عن المش
التقارب مع مصر والذي قاد للھزیمة، وكان یرفض الذھاب لمعركة في حالة من االستعداد الھش، 
ً بالصلح مع مصر على حساب النتیجة الوخیمة التي تحققت وھي النكسة، وھذا على  ولم یكن معنیا

ً لم ی«عكس رئیس الحكومة سعد جمعة الذي افصح أنھ    . إال بعد الصلح مع عبدالناصر» نم مرتاحا

  ٤٠:صالدستور 
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إن الظروف التي قادت األردن للحرب، مختلفة عن التي أدت بمصر وسوریا إلیھا، لكنھا في النھایة 
ً أضعف ألنھ كان الخاسر األكبر، الذي راح الحقا بعد قمة الخرطوم في آب  جعلت األردن طرفا

ما فقده بشكل منفرد وباقرار من القمة التي أقرت ما بالتفكیر بشكل جلي ببحث سبل استعادة  ١٩٦٧
ال حرب، وال قیود على االتفاق مع اسرائیل السترجاع األرض، وال سالم منفصل دون » :یلي

  . »موافقة
   

ً في البلدان العربیة األخرى التي دخلت الحرب كما حدث لھا من  في الختام، لم تحدث النكسة تغییرا
كحدث مفصلي فتحت الباب لألردن لیبحث عن حل مناسب یعید لھ ما فقده  نتائج على األردن، لكنھا

من أرض ونصف شعبھ، وكان ذلك بفتح باب السالم الذي تأخر حتى منتصف التسعینیات من القرن 
ً ولم یحقق ال عودة لألرض وال للالجئین   .العشرین، وھو خیار لم یُعد شیئا
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  ناعور -حسن عبدالنبي حمدان منصور الشوخھ 
  

  الزرقاء الجدیدة -طعمھ سلیمان صالح النمري 
  

  صویلح -كاملة احمد نور 
  

  الشمیساني -حسیبة كامل عرقسوسي 
  

  مضافة عشیرة الجوارنھ - زینب موسى قاسم النمراوي 
  

  ضاحیة الیاسمین - صبري فواز الخضر 
  

  بعد عودة األھل -ھال حسام عبدالھادي 
  

  السلط –جمیلة سرور ابو یاسین النسور 
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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غیر » كرافانات«من االنتشار العشوائي لمكاتب عقاریة شكا عدد من أھالي القویسمة وأبو علندا 
  .»البنزین«مرخصة منصوبة على جنبات الطریق على ما یعرف بدوار 

  
الف دینار متحققة علیھا لحساب )  ٣٧٥(ثالث جامعات حكومیة مطالبة من وزارة المالیة بدفع 

ً  ٣٢٥(الجامعات ھي االردنیة .. االیرادات ً  ٣٠( والیرموك )  ألفا ً  ٢٠( والھاشمیة ) ألفا ). ألفا
یوما لسداد ھذه المبالغ وفي حال عدم الدفع ستحصل وفقا لقانون تحصیل  ٦٠وامھلت الجامعات 

  .األموال األمیریة
  
  
  

لغ المتحققة علیھما لحساب االیرادات لدى وزارة الحكومة طالبت نقابتي المحامین واالطباء بدفع المبا
االف دینار فیما تقدر الذمم )  ١١٠( المبلغ المترتب على االطباء یبلغ .. یوما ٦٠المالیة خالل 

الحكومة حذرت النقابتین في حال التخلف عن السداد . دینارا)  ٢٦٧٢٨( المستحقة على المحامین بـ 
  .قیھمامن اتخاذ االجراءات القانونیة بح

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أصدرت أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین نشرتھا الشھریة لشھر أیار الماضي، مؤكدة أن ھذا 
الشھر كان حافال وملیئا باإلنجازات حیث قامت األكادیمیة بعقد ثالث ندوات بعمان واربد والكرك، 

فة لبدء حفریات ولقاءات مع بعض المدارس المجھزة لدبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة، إضا
إنشاء المقر الجدید لألكادیمیة في حرم الجامعة األردنیة، كما أفردت مساحة الستالمھا شھادة تقدیر 

  . »بناء بیئة تعلم داعمة وشاملة في المدارس الحكومیة«لفریق عمل برنامج 
  

أن عدد المواطنین الحاصلین على » الدستور«أكدت دائرة األحوال المدنیة والجوازات لصنارة 
ألف بطاقة من أصل ) ٨٠٠(نھایة دوام یوم أمس الى ملیون والبطاقات الشخصیة الذكیة قد وصل مع 

  .خمسة مالیین مواطن یحق لھم الحصول على البطاقة
  

وافقت الھیئة المستقلة لالنتخاب على طلب نقابة المحامین المشاركة في الرقابة على االنتخابات 
  .البلدیة والالمركزیة من خالل فریق من المحامین تشكلھ لجنة الحریات في النقابة

  
ھ مكتب دائرة األحوال المدنیة في المدینة الریاضیة والذي ثمن مواطنون الدور الكبیر الذي یقوم ب

أنشئ لغایات اصدار البطاقة الذكیة، مؤكدین حجم العمل الكبیر الذي یتم انجازه مباشرة من خالل 
المكتب بكل سھولة وبتسھیالت مباشرة من مدیر المكتب ومباشرة شخصیة منھ بمتابعة المعامالت 

  .مواطنینوحل أي اشكالیات قد تواجھ ال
  

العمید ولید بطاح مساعد مدیر األمن العام لشؤون السیر والعمید سمیر بینو مدیر ادارة السیر والعقید 
ا جولة راجلة باسم الخرابشة مدیر سیر العاصمة ونقیب تجار المواد الغذائیة خلیل الحاج توفیق نفذو

مطولة في مناطق وسط البلد لالطالع على واقع السیر واالستماع لمالحظات التجار وخاصة فیما 
  .یتعلق بمخالفات السیر واالماكن التي تم منع الوقوف فیھا

  
في جبل عمان مطاعم تنتھك حرمة شھر رمضان وتفتح ابوابھا خالل فترة النھار الستقبال الزبائن، 

بات الروحیة دون ادنى والالفت باألمر أن ھناك مطاعم تجاھر بمظاھر االفطار وتقدیم المشرو
  .مراعاة لحرمة الشھر ومشاعر الصائمین

  
فنیة «دخلتا الى البالد، رغم عدم حصولھما  على موافقة  ٦٣مودیل »  مستونغ كالسیك« سیارتا 

والخطیر باألمر أن السیارتین غیر مھیأتین  للسیر على . من المتحف الملكي للسیارات» ومیكانیكیة
  . لشركة األم في البلد المصنعالطرقات العامة بموجب توصیة صادرة عن ا

  
جود أنواع من أسماك البلطي النھریة سوداء اللون بصورة مقززة و» صنارة الدستور«رصدت 

تعرض مكشوفة وغیر مبردة في محال یدیرھا وافدون امتھنوا ھذه التجارة في أروقة سوق الخضار 
  .بشارع طالل وسوق السُّكر في وسط المدینة

  

 الدستور صنارة 
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ة أمس أي موقف تجاه األزمة التي اشتعلت بین عدد من الدول الخلیجیة لم یصدر عن الحكوم
إلى أنھ " الغد"مصادر رسمیة أشارت لـ. والعربیة وقطر، وتضمنت قطع العالقات الدبلوماسیة معھا

  ".وفي حاالت شبیھة ومماثلة سابقة لم تصدر أیة تعقیبات أردنیة"
  

مسودة تقریر اللجنة التي شكلتھا أمانة عمان أخیرا والخاصة بتقییم أوضاع جسور المشاة في 
من مالحظات وعیوب، كشفت عن صوابیة العدید من " الغد"العاصمة، إثر ما سجلھ تقریر لـ

المالحظات المسجلة في ھذه الجسور، ومنھا تراكم النفایات وتردي مستوى النظافة في العدید منھا، 
التقریر أوصى بمعالجة مختلف . فة إلى إھمال بعضھا وعدم إجراء صیانة لھا منذ سنواتإضا

  .السلبیات المسجلة
  

عدد من مراجعي مدیریة التأمین الصحي، الواقعة في منطقة خلدا، فوجئوا أمس بعدم وجود موظفین 
نیة ظھرا، رغم أن الدوام ینتھي رسمیا عند الثالثة عصرا، بحسب تعمیم داخل الدائرة عند الساعة الثا
یبدو أن أجواء رمضان بدأت بالتأثیر مبكرا على عمل العدید من . رئیس الوزراء ھاني الملقي

  .الموظفین والدوائر الرسمیة، ما یتسبب بتقصیرھم في خدمة المراجعین
  

مشاجرة مسلحة اندلعت مساء أول من أمس في منطقة الیاسمین بعمان، استخدمت فیھا األسلحة 
الناریة والبیضاء، ونتج عنھا إصابتان بعیار ناري بمنطقة القدم، وطعن شخص آخر بمنطقة الید، 

األجھزة األمنیة ھرعت لموقع المشاجرة وفضتھا، فیما تم نقل المصابین إلى . بحسب مصدر أمني
 .مستشفى البشیر، وفتح تحقیق في المشاجرة

 زواریب الغد
  


