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  "األردنیة"في " األمن الغذائي في األردن"انطالق أعمال مؤتمر 
 

أكد مندوب رئیس  - سناء الصمادي
الوزراء وزیر الصناعة والتجارة 
المھندس یعرب القضاة ان سالمة 
الغذاء جزء رئیسي من االمن الغذائي 
االردني، وأن على الحكومة 
ومؤسسات الدولة المعنیة مسؤولیات 
كبیرة ودور محوري في المحافظة 
على غذاء آمن وصالح لالستھالك 

 .البشري
واشار خالل افتتاحھ اعمال مؤتمر 

الذي " األمن الغذائي في األردن"
ینظمھ مركز الدراسات االستراتیجیة 

لجامعة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء ان الحكومة حریصة على تجسید توجھات ورؤى في ا
جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم في االھتمام بالقطاع الزراعي والعاملین فیھ، وتذلیل 

النتاج، العقبات التي تعترض سبیلھ من خالل تفعیل السیاسات واعداد الخطط التي من شأنھا تعزیز ا
 .وتوفیر مخزون غذائي استراتیجي آمن وصحي وذي جودة عالیة

وزاد القضاة ان الحكومة تؤمن ایمانا مطلقا بضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في 
رفع االنتاجیة الزراعیة، وتحسین مساھمتھا في الناتج المحلي االجمالي وتحقیق االمن الغذائي، 

الجامعات ال سیما كلیات الزراعة فیھا، النھا تعد مكونا اساسیا في تحقیق امن  واالستفادة من خبرات
غذائي وطني، تتمثل في وجود مراكز بحثیة مرموقة ومرافق علمیة مجھزة وابحاث تستخدم تقنیات 
ووسائل علمیة حدیثة في استثمار االراضي واستصالحھا وتھیئتھا للمحاصیل الزراعیة والثروة 

 .الحیوانیة
فت مندوب رئیس الوزراء الى ان قضیة االمن الغذائي قضیة وطنیة محوریة ومھمة ومسؤولیة ول

مشتركة على الجمیع للمساھمة في تحقیق الھدف المنشود من المؤتمر اال وھو الوصول الى امن 
 .غذائي وزراعة سلیمة وبیئة خالیة من التلوث

ن الماء والغذاء من اھم عناصر التنمیة ا"وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة 
واالمن االجتماعي ولھما دور في تشكیل حاضر االمم وصناعة مستقبلھا، من ھنا جاءت اھمیة 

 ".المؤتمر الذي یشارك فیھ نخبة من الخبراء واالكادیمیین والمختصین في المجال
تتمثل في عدم " تكنولوجیة فجوة"واضاف ان القطاع الزراعي في االردن والدول العربیة یعاني من 

تلبیة مخرجات البحوث الزراعیة لمتطلبات التنمیة الزراعیة وتدني انتاجیة المحاصیل والثروة 
الحیوانیة، فال بد من تنفیذ استراتیجیة عربیة للتنمیة الزراعیة التي ترتكز على اعداد وتنفیذ برامج 

االراضي، وتطویر نظم الحیازات مشتركة لحصر وتصنیف ورصد الموارد الزراعیة واستصالح 
الزراعیة لتكون اكثر فاعلیة، واقامة شبكات متطورة لرصد المیاه السطحیة والجوفیة، ووضع 
الخطط والبرامج لوقف انتشار التصحر والتوسع في الري الحدیث، ومعالجة قضیة الھجرة الریفیة 

رؤیا /الحقیقة الدولیة/ھال اخبار/عمون/الكتروني السبیل/طلبة نیوز/المقر/الوقائع/صحافتي/بترا/أخبار األردنیة
  ٢٤:الرأي ص/٧:الغد ص/ ٢٢:الدستور ص/السوسنة/نیوز

 أخبار الجامعة
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لمستدامة والقادرة على تطویر الریف والحد منھا من خالل تنفیذ برامج التنمیة الریفیة المتكاملة ا
 .وتنمیتھ

ودعا محافظة الى انشاء معھد عربي للتقنیة الحیویة وھندسة الجینات، وبنك للجینات واقامة مشروع 
النتاج اللقاحات واالدویة البیطریة وانشاء شبكة اقلیمیة لربط الھیئات ومؤسسات البحوث الزراعیة 

لدولیة واعادة ھیكلة مؤسسات الخدمات الزراعیة، لتحقیق ما یسمى العربیة مع المؤسسات االقلیمیة وا
 .االمن الغذائي العربي

وبین مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور ھایل عبیدات ان المؤسسة ومنذ نشأتھا اخذت على 
عاتقھا مسؤولیة ضمان سالمة الغذاء وجودتھ وصالحیتھ لالستھالك البشري في جمیع مراحل 

وضمان سالمة الدواء وفاعلیتھ وجودتھ باعتبارھا الجھة الوطنیة المرجعیة المعنیة بالرقابة  تداولھ،
 .على الغذاء

واشار الى ان االمن الغذائي العربي یشكل تحدیا في المنطقة العربیة، وال بد من تكاتف الجھود 
صادیة بما یتماشى مع لتحسین االمن الغذائي وتحقیق االستغالل االمثل لما ھو متوفر من موارد اقت

 .زیادة الطلب في ظل الظروف االقلیمیة واللجوء القسري الذي یشكل تحدیا في دول المنطقة
وشدد عبیدات على اھمیة توسیع آفاق التعاون وتظافر الجھود من اجل تكریس االمكانیات المتوفرة 

المتطورة في دول العالم  في الدول العربیة لرفع مستوى البحث العلمي للتمكن من منافسة الصناعات
المتقدمة والعمل على تحقیق االمن الغذائي للمواطن ومواجھة التحدیات االقتصادیة والعالمیة وقوانین 

 .العولمة والتجارة الحرة  التي جعلت من العالم قریة صغیرة
دف الى مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي أشار في كلمتھ إلى أن المؤتمر یھ

القاء الضوء على واقع االمن الغذائي في االردن والتحدیات التي یواجھھا من خالل طرح ومناقشة 
 .وجھات النظر، والحوار مع اھل االختصاص في القطاعین العام والخاص

واضاف ان االمن الغذائي یتأثر بعوامل عدة منھا البیئیة المتمثلة بالتغییرات المناخیة، واالقتصادیة، 
 .الجتماعیة، والزیادة السكانیة واللجوء، اضافة الى عوامل االنتاج والحفظ االمن للغذاءوا

ونوه الى ان المؤتمر یعرض محاور مھمة في االمن الغذائي في االردن بابعاده المختلفة، خصص 
یة، احدھا لسالمة وأمن الغذاء، وثانیھا للتشریعات الوطنیة والسیاسات واالتفاقیات التجاریة الدول

 .  اضافة الى مناقشة التحدیات التي تواجھ االمن الغذائي االردني
ناقشت الجلسة االولى موضوع سالمة الغذاء في االردن، وحالة االمن الغذائي في االردن، والتجارة 

 .والغذاء
فیما تضمنت الجلسة الثانیة ورقتین عمل منھا السیاسات والتشریعات الوطنیة في المحافظة على 

اتفاقیات التجارة الحرة وانعكاساتھا على السوق : الغذائي، والتجارة الدولیة واالمن الغذائي االمن
 .االردني

واستعرضت الجلسة الثالثة الموارد الطبیعیة واالمن الغذائي في االردن، واالمن الغذائي واثر اللجوء 
 .السوري

افظة مدیر مركز الدراسات وعلى ھامش افتتاح المؤتمر كرم رئیس الجامعة الدكتور عزمي مح
االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي بمناسبة فوز المركز بالمرتبة االولى على سلم المراكز المتقدمة 
في الدراسات في منطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا بحسب تصنیف جامعة بنسلفانیا االمریكیة 

 .مركزا في العالم) ١٥٠(ودخولھ الول مرة ضمن قائمة افضل 
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  للتوجیھ المھني لإلناث" أنا ھنا"انطالق فعالیات الدورة الثانیة من برنامج 
  "المھارات االساسیة للتوجیھ المھني"ورشة تدریبیة بعنوان 

  
انطلقت فعالیات الدورة  -ھبة الكاید 

للتوجیھ " أنا ھنا"الثانیة من مشروع 
المھني لالناث الذي ینفذه مركز 

امعة األردنیة دراسات المرأة في الج
على مدار عام كامل بالتعاون مع 
برنامج تمكین المرأة اقتصادیا في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

EconoWin(( المنفذ من قبل ،
الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 

)GIZ.(  
   
   

ن الموجھھ واشتملت الورشة التدریبیة على مواضیع عدة حول الركائز االساسیة لنجاح العالقة بی
والطالبة المستفیدة من التوجیھ ضمن أھداف ومعاییر واضحة نحو السعي لتطویر مھارات الطالبات 
وبالتالي تحسین مستوى نجاحھن الوظیفي مستقبال، باإلضافة الى تناول مجموعة من المواضیع حول 

  .ن المھنیةبناء عالقة مھنیة مع الطالبات لتصمیم خطة عمل في إطار سعیھن لتحقیق تطلعاتھ
   
   

وقالت مدیرة برنامج تمكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
)EconoWin ( ھیلدا فوغلمان إن المشروع یھدف الى تعزیز قابلیة توظیف الطالبات من خالل

ت لمساعدتھن للوصول إلى الشبكا" الموجھات"مرافقتھن من قبل نساء من أصحاب المھن واألعمال 
المھنیة وصقل مھاراتھن والتعرف على الحیاة المھنیة على أرض الواقع لتعزیز الثقة بالنفس وزیادة 

  .الحافزیة للحصول على فرص عمل
   
  

من جانبھا ثمنت الدكتورة عبیر دبابنة مدیرة مركز دراسات المرأة الدور التشاركي الذي تقوم بھ 
إتاحة المزید من الفرص أمام المرأة في القطاعات من خالل  EconoWinالجامعة األردنیة وبرنامج 

  .كافة بما یؤدي إلى تسریع عجلة النمو االقتصادي
   
   

للتوجیھ المھني لإلناث أكدت نور المغربي مدیرة المشروع الوطني في " أنا ھنا"وعن ھدف برنامج 
EconoWin المعیقات ان البرنامج یساعد الطالبات على التعامل مع التحدیات التي تتعلق ب

االجتماعیة والثقافیة، وعدم حصولھن على المشورات الوظیفیة المھنیة بالدرجة الكافیة أوعدم 
  .وصولھن إلى الشبكات الوظیفیة المھنیة كما یلزم

   
   

ً في منطقة الشرق األوسط وشمال  تجدر االشارة الى ان البرنامج اإلقلیمي لتمكین المرأة اقتصادیا
مل في مصر، واألردن، والمغرب، وتونس على تحسین ظروف المشاركة یع) EconoWin(أفریقیا 

  /أخبار األردنیة
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االقتصادیة للمرأة بھدف إدماجھا في سوق العمل لنمو االقتصاد وازدھار المجتمعات من خالل العمل 
على عدة محاور كالتوعیة، والتوجیھ المھني للطالبات وادراة التنوع بین الجنسین وسالسل القیمة 

تنفیذه باإلنابة عن ) GIZ(جتماعي، حیث تتولى الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي المراعیة للنوع اال
  ).BMZ(الوزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیة 
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  محافظة یلتقي السفیر التركي في عمان
  

أشاد رئیس الجامعة  -فادیة العتیبي
األردنیة الدكتور عزمي محافظة بعمق 
العالقات األردنیة التركیة التي وصفت 
بالتاریخیة، ومتانة الروابط االثقافیة بین 
الشعبین األردني والتركي القائمة على 

  .أسس صلبة
   

وقال محافظة في تصریح لھ خالل لقائھ 
ن مراد سفیر الجمھوریة التركیة في عما

كاراغوز إن تلك العالقات انعكست 
إیجابا على التعاون األكادیمي والعلمي 

المشترك ما بین مؤسسات التعلیم العالي األردنیة والتركیة وقد وصلت لمراحل متقدمة وخلصت 
  .لنتاجات مثمرة جاءت ملموسة لكال الطرفین

   
   

د آفاق التعاون مع الجامعات التركیة وأشار محافظة إلى حرص الجامعة األردنیة على تعزیز وتوطی
من خالل إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة وتوقیع  البروتوكوالت واتفاقیات التعاون العلمي، 
والتبادل الطالبي واألكادیمي وإجراء البحوث العلمیة، ما أسھم  في  التأسیس لعالقة تعاون علمي 

  .مثمرة مع مختلف الجامعات التركیة
   
   

یاق متصل، بحث مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة الدكتور موسى شتیوي وفي س
خالل لقائھ السفیر كاراغوز عددا من أوجھ التعاون بین الجانبین، وتم االتفاق على عقد مؤتمر 

سنة على تأسیس العالقات الدبلوماسیة األردنیة، وإجراء مسوحات تقییمیة  ٧٠مشترك بمناسبة مرور 
  .طیلة الفترة الماضیة من خالل محاور المؤتمر، واقتراح سبل النھوض واالرتقاء بھالھا 

   
   

وكان السفیر كاراغوز خالل اللقاء قد بارك للجامعة النجاح الذي حققھ المركز مؤخرا بعد أن حاز 
كز على المرتبة األولى في منطقة  الشرق األوسط وشمال أفریقیا في التصنیف العالمي السنوي لمرا

الدراسات الذي تصدره سنویا جامعة بنسلفانیا في الوالیات المتحدة األمریكیة، وظھوره للمرة األولى 
عالمیا، معربا عن ) ٣٣(مركزا على مستوى العالم، حیث حاز على المرتبة ) ١٥٠(في قائمة أھم 

  .أمنیاتھ في أن یواصل المركز مسیرتھ المتمیزة بذات التألق والتمیز
   
   

، التقى السفیر كاراغوز بالمدرسین والطلبة في شعبة اللغة التركیة في كلیة اللغات األجنبیة إلى ذلك
ضمن أجواء غلفتھا األلفة والود، بحضور عمید الكلیة الدكتور محمود الشرعة وعدد من أعضاء 

  .الھیئة التدریسیة
   
   

  /أخبار األردنیة
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ي تحتلھ الجامعة األردنیة بین وأعرب السفیر كاراغوز خالل اللقاء عن إعجابھ بالمستوى المتقدم الت
ً باھتمام عمادة كلیة اللغات األجنبیة  مثیالتھا من الجامعات واصفا إیاھا بالصرح المتمیز، ومشیدا
بشعبة اللغة التركیة، وسعیھا في تأسیس وتنمیة مھارات التخاطب اللغوي للطلبة الملتحقین بھا، ما 

  .لغة التركیة عزز من قدرتھم على إجادة المحادثة والحوار بال
   
   

من جانبھ أثنى الشرعة على الجھود التي تبذلھا السفارة التركیة و وكالة التعاون والتنسیق التركیة 
في تعزیز التعاون العلمي والثقافي مع كلیة اللغات األجنبیة من خالل دعمھا للزاویة التركیة " تیكا"

  .المدرسین األتراك للتدریس فیھا وصیانة عدد من القاعات إلى جانب تزوید الشعبة بعدد من
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  بطالت الریشة الطائرة ونھائیات خماسیات الكرة الیوم‘‘ األردنیة‘‘طالبات 

  
، بلقب بطولة الریشة الطائرة للطالبات، ضمن الدورة الریاضیة الجامعیة ظفر فریق الجامعة األردنیة

التي ینظمھا االتحاد الریاضي الجامعي في العقبة، وفي إطار احتفاالت االتحاد الریاضي بعید میالد 
  .القائد، والتي تنظمھا جامعة األمیرة سمیة

، حیث فازت ٠- ٢ائیة على الیرموك اللقب حسمتھ الجامعة األردنیة، بعد فوزھا في المباراة النھ
، وفي ٥- ٢١، ٥-٢١بواقع  ٠- ٢العبة األردنیة حنین الودیان على العبة الیرموك نادین الزیتاوي 

الزوجي فاز فریق األردنیة المكون من حنین الودیان وشام الخلیلي على راعوث تادرس ومیساء عبد 
  .١٤- ٢١، ١٧- ٢١بواقع  ٠- ٢الفتاح 

، حیث تغلبت حنین ٠- ٢قد وصل للنھائي بعد فوزه على العلوم والتكنولوجیا  وكان فریق األردنیة،
، وفي الزوجي فاز الثنائي حنین الودیان وشام ١١- ٢١، ٨-٢١بواقع  ٠- ٢الودیان على بلقیس الرفوع 

، فیما وصل الیرموك للنھائي بعد ١٣- ٢١، ١٢-٢١بواقع  ٠- ٢الخلیلي على ریم العتوم ووالء فتحي 
، ٧- ٢١، ٧- ٢١بواقع  ٠-٢، حیث تغلبت نادین الزیتاوي على ھیا القطب ٠- ٢یالدلفیا تغلبھ على ف

، ٥-٢١بواقع  ٠- ٢وفي الزوجي تغلبت راعوث تادرس ونادین الزیتاوي ھیا القطب وجود فایز على 
٧- ٢١.  

وفي ختام البطولة، قام أمین سر االتحاد الدكتور رامي سالم، مندوبا عن رئیس الجامعة الدكتور 
ھور الرفاعي، بتوزیع المیدالیات على الفائزات بالمراكز الثالثة األولى، وتسلیم المیدالیات الذھبیة مش

وكأس البطولة لفریق الجامعة األردنیة، بحضور عمداء شؤون الطلبة ومدراء النشاط الریاضي، 
یب، وادار علي الخط.واشرف على ادارة منافسات الریشة الطائرة ناصر الخوالدة، علي الدردور، د

المنافسات الحكام الدكتور محمود حتاملة وزھیر مرعي ورانیا المغربي وسمر نعامنھ وھاشم 
  .زیادات

وفي منافسات خماسي كرة القدم، تأھل عن المجموعة األولى فریقا األردنیة والبلقاء للدور ربع 
الیرموك والعلوم التطبیقیة،  النھائي، وفي الثانیة تأھل فریقا الزرقاء الخاصة وآل البیت، وعن الثالثة

وعن الرابعة الجامعة الھاشمیة، فیما اقیمت أمس مباراة تحدید المتأھل عن الرابعة والتي جمعت 
، فوز ١- ٥فیالدلفیا والبتراء، واسفرت نتائج أمس عن فوز العلوم التطبیقیة على الحسین بن طالل 

، وتعادل ٠- ٩ة على جامعة األمیرة سمیة ، وفوز األردنی٠- ٣فیالدلفیا على العلوم والتكنولوجیا 
، وفوز األردنیة على ١-٥، وفوز آل البیت على مؤتھ ١-١جامعة األمیرة سمیة مع الطفیلة التقنیة 

، فوز الھاشمیة على العلوم ٠-٦، وفوز الیرموك على جامعة الحسین بن طالل ٢- ٧األلمانیة األردنیة 
، فیما عقد أمس اجتماع لتحدید مواعید ٢-٥على الزیتونة  ، وفوز العلوم التطبیقیة٠- ٣والتكنولوجیا 

  .واماكن مباریات الدور ربع النھائي وبقیة مباریات البطولة

  ٣٦:الدستور ص/١٩:الرأي ص
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ً من المجلة الثقافیة» األردنیة« ً جدیدا   تصدر عددا
  

الصادرة عن الجامعة األردنیة جملة من القراءات ) المجلة الثقافیة(احتوى العدد الجدید من 
  .النقدیة في موضوعات فكریة وثقافیة وفنیة متعددة والدراسات

  
استھلت المجلة موضوعاتھا بقراءة حول الظاھرة اللغویة واللغة العربیة، الفتة فیھا الى ان في اللغة 
مالذا واقامة وربطا بین الحاضر والماضي وفي اللغة العربیة، اسرار تتیح للقارىء العربي في زمن 

  . معلقات السبع وان یعرف شیئا من سیرة الشاعر الضلیل امرىء القیساالنترنت ان یرجع الى ال
  

، فیصل دراج ونھاد الموسى ومحمود )اللغة فعل اجتماعي(وشارك في ملف العدد الذي حمل عنوان 
جرن ورئیس تحریر المجلة محمد شاھین وكاظم الداغستاني، باإلضافة الى نصین مترجمین عن 

حل جورج اورویل عن السیاسة واللغة االنجلیزیة وجورج اورویل شھادة للروائي العالمي الرا
  .وسیاسة الكتابة

  
وعاین ملف العدد العدید من االشكاالت والرؤى والمفاھیم التي دارت حول اللغة في زمن االنترنت 
واللغة وقضایا الحیاة واالختالف، والعربیة في مدار الزمن بعد اجتماعي، وغرامشي والقضیة 

اعتبارھا من اللغة تفرض نفسھا علینا، واللغة والدین والعادات ب: اللغویة، باإلضافة الى ادوارد سعید
  .مقومات االستقالل

  
وفي ركن دراسات تنشر المجلة نصا لنعوم تشومسكي بعنوان الوالیات المتحدة والشرق االوسط 

تجدید في موسم الھجرة الى : مصیرنا المشترك، ویكتب محمد شاھین عن تشومسكي في اكسفورد
  .الشمال

  
محنة (عبدالكریم غرایبة حمل عنوان وفي زاویة حضرة الغیاب تستعید المجلة احد نصوص المؤرخ 

من على اثیر االذاعة البریطانیة وموضوعھ یدور عن جھود ١٩٤٤الذي ظھر العام ) الحضارة
  .المؤرخ البریطاني ارنولد توینبي

  
تعاین المجلة موضوع االستشراق من خالل المستشرق آربري الذي یستذكر اقامتھ في ) اقواس(في 

ترجمي القرآن الكریم والمعلقات والشعر العربي قدیمھ وحدیثھ والكثیر وادي النیل وھو احد ابرز م
من ابداعات االدب العربي، وھناك قراءة عن ابي الریحان البیروتي وھو نص من كتابات آربري في 

  .االستشراق، باإلضافة الى نص قدیم ألحمد أمین عن اللغة العربیة
  

للمخرج ) ذیب(الفیلم الروائي االردني الطویل المعنون  وفرأ المخرج والناقد السینمائي عدنان مدانات
ناجي ابو نوار، مبینا فیھ ان ھذا العمل یكشف عن كم وفیر من الجمالیات في البیئة الصحراویة 

للمخرج ) لورنس العرب(االردنیة ویبرزھا كلوحات فنیة تنبض بالحیاة، على نقیض الفیلم العالمي 
  .دم الصحراء االردنیة فضاء تجري فیھا المعاركالبریطاني دیفید لین الذي استخ

  
وفي باب مراجعات یستعرض علي محافظة كتاب آفي شالیم عن اسرائیل وفلسطین، مبینا فیھ ان 
قیمة الكتاب یثبت شھادة حق تبین حقیقة الممارسات االسرائیلیة في الھیمنة والتسلط واالحتالل في 

: محمود درویش(عاین محمد عبدهللا القواسمة كتاب قراءة تاریخیة مدعمة بأمثلة صارخة، كما 
  .لمؤلفھ الدكتور شكري عزیز ماضي) آیدیولوجیا السیاسة وآیدولوجیا الشعر

  ٢٨:صالرأي 
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  لطلبة الجامعات األردنیة" مبتكرین للمستقبل"انطالق مسابقة 

  
بدأت مسابقة رواد المستقبل، باستقبال طلبات الترشح لجائزة المسابقة، وھي المسابقة المخصصة 

الحكومیة لطلبة الجامعات القریبین من التخرج، من مختلف التخصصات، في كل الجامعات األردنیة، 
  .والخاصة

، USAIDالتابع للوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة  Fhi360وتأتي ھذه المسابقة بدعم من برنامج 
الشركة  ASRFوبمشاركة االتحاد األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس، وبتنفیذ من مؤسسة 

في مجال العلوم التطبیقیة  والذي یدعم المبتكرین) غیر الربحیة(الدولیة لدعم البحث العلمي التطبیقي 
)STEM.(  

المسابقة عبارة عن تحد ومشكلة تعاني منھا الشركات األردنیة، وحل إبداعي غیر مكلف یبتكره 
  .طالب بالتعاون مع أساتذة من الجامعات األردنیة

  :تحدیات لمجاالت مختلفة ٣وتقسم الى 
مبتكر لتنظیف األلواح الشمسیة بكلفة التكنولوجیا الخضراء، ھو عبارة عن عمل نظام : التحدي األول

الرعایة الصحیة، من خالل ابتكار عبوات أو طریقة تعلیب جدیدة للكریمات : بسیطة، والتحدي الثاني
تكنولوجیا المعلومات في السیاحة وھو عمل قاعدة بیانات أو : التجمیلیة والدوائیة، والتحدي الثالث

  .مھمة السائحین في األردن وتشجیع السیاحة الداخلیة تطبیق لحجز الفنادق وعروض الطیران لتسھیل
جائزة المتسابقین الفائزین وأیضا المشاریع المبتكرة ستكون عبارة عن تدریب في حواضن أعمال في 

، ومشروع إنشاء )INVENT(أوروبا ضمن مشروع تعزیز ثقافة اإلبداع في الجامعات األردنیة 
، والمدعومین من قبل االتحاد )VTC(امعات األردنیة مركز التدریب المھني لطالب وخریجي الج

  .األوروبي ضمن مشاریع إیراسموس بلس
وتھدف المسابقة إلى ربط الطالب الممیزین بالشركات، باإلضافة الى تدریبھم وتشجیعھم على 

  .تأسیس شركات خاصة لھم
وستعامل كل الطلبات بسریة تامة، فیما سیكون موعد إعالن النتائج النھائیة منتصف شھر أیار 

  .من العام الحالي) مایو(
المقبل، علما أنھا موجھة لطالب ) مارس(وینتھي التقدیم للمسابقة بتاریخ الخامس عشر من آذار 

تقدیم عبر الموقع االلكتروني السنوات األخیرة من جمیع التخصصات والجامعات األردنیة، ویتم ال
www.asrf.jo؛ حیث یمكن تقدیم الطلبات على الرابط اآلتي :http://asrf.jo/challenge.  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي /٧:صالغد 
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ً  ١٢والعجز « آل البیت»ملیون دینار موازنة جامعة  ٤٩   ملیونا
  

أقر مجلس أمناء جامعة آل البیت الذي عقد برئاسة الدكتور محمد حمدان وأعضاء المجلس وبحضور 
 ١٢بعجز ملیون دینار و ٤٩رئیس الجامعة الدكتور ضیاء الدین عرفة، موازنة الجامعة البالغة 

  .ملیون دینار ورفعھا لمجلس التعلیم العالي للتصدیق علیھا
ً للدراسات العلیا، والدكتور مؤید  كما وافق المجلس على تجدید تعیین الدكتور عقاب ربیع عمیدا
ً بأعمال عمید كلیة الھندسة، ونسب لمجلس التعلیم العالي بإجراء التعدیالت على نظام  شواقفة قائما

یسیة من حیث التثبیت بالخدمة الدائمة بعد مضي مدة ال تقل عن خمس سنوات خدمة فعلیة الھیئة التدر
في الجامعة ومنح اإلجازات ألعضاء ھیئة التدریس المثبتین بالخدمة الدائمة والسماح لمن أتم السبعین 

أیة  والذي یحمل رتبة األستاذیة االستمرار في عملھ محاضرا متفرغا بعقد سنوي شریطة عدم تولیھ
  . مناصب إداریة في الجامعة

وبالنسبة للموظفین قرر المجلس التنسیب بعدم احتساب أیام األعیاد والعطل الرسمیة من اإلجازة إذا 
وتثبیت الموظف في . وقعت أثناءھا ویستحق الموظف راتبھ وعالواتھ كاملة عن مدة اإلجازة السنویة

وأن یمنح الموظف . مة ومصنفة في الجامعةالخدمة إذا أمضى خمس سنوات فعلیة في خدمة دائ
المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة من موظفي الفئة األولى والفئة الثانیة والذي أمضى مدة ال تقل 
عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلیة إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمدید، بحیث ال 

یمنح الموظف إجازة ثانیة، إال بعد مرور خمس سنوات على تزید بمجموعھا على خمس سنوات، وال 
  .اإلجازة السابقة

كما نسب المجلس بان تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة قبل الوالدة وبعدھا 
لمدة أثني عشر أسبوعا متصلة براتب كامل مع العالوات التي تستحقھا، وذلك بناًء على تقریر طبي 

المرجع الطبي المختص على أن ال تقل المدة التي تقع من إجازة األمومة بعد الوالدة عن  مصدق من
  .»ستة أسابیع

  
كما نسب المجلس إلى مجلس التعلیم العالي بالموافقة على السیر بإجراءات تعدیل نظام التأمین الطبي 

وراه الخاص باللغة المعمول بھ في جامعة آل البیت، والموافقة على تخفیض رسوم برنامج الدكت
ً الى ) ١٢٥(العربیة بكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، وبرنامج الفقھ وأصولھ بكلیة الشریعة، من  دینارا

ً من بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ) ٨٠( ً وذلك اعتبارا ، على ٢٠١٦/٢٠١٧دینارا
  .د الدراسةأن یطبق ھذا القرار على الطلبة الجدد وممن ھم على مقاع

  
كما قرر المجلس الموافقة على شمول الطلبة المسلمین من غیر الدول اإلسالمیة بقرار مجلس األمناء 
فیما یخص تحدید رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدول اإلسالمیة في مرحلة الماجستیر في الجامعة 

). وأصولھ، وأصول الدیناللغة العربیة، الفقھ (بما یساوي رسوم الطلبة األردنیین في تخصصات 
بدل اختبار المستوى الذي یتقدم ) غیر مستردة(دنانیر أردني ) ١٠(إضافة إلى تحدید رسم مالي بقیمة 

  .لھ الطالب األجنبي لتحدید مستواه باللغة العربیة بمركز اللغات
  

الي ورفعھ لمجلس التعلیم الع ٢٠١٦كما اقر المجلس الحساب الختامي لجامعة آل البیت للعام 
  .للتصدیق علیھا

  
وحضر االجتماع الدكتـور محمود عاید الدویري، والدكتور عبد الحلیم وریكات، والدكتور علي 
العضایلة، والدكتور فالح الشدیفات، والدكتور ماھر المحروق، واشتیوي العظامات، واحمد غصاب 

  .الحوامده

  ١١:صي الرأ
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  ٢٠١٨ - ٢٠١٧تخصصا للعام الجامعي  ١٦وقف القبول بـ 
  

بشیر الزعبي عن التخصصات .كشف رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي د - امان السائح
تخصصا ، والتي  ١٦والبالغ عددھا  ٢٠١٨- ٢٠١٧ل التي تم وقف القبول فیھا للعام الجامعي المقب

وصلت طاقتھا االستیعابیة الى حد ال یمكن قبولھ، وضبطا لمستوى التعلیم وخریجي ھذه التخصصات 
، االمر الذي جعل ھیئة االعتماد تتخذ قرارا بھذا الصدد حفاظا على مخرجات التعلیم العالي ولصالح 

، ان الھیئة ستواصل متابعتھا لمثل تلك »الدستور»تصریح لـواكد الزعبي في . الطلبة والجامعات 
القضایا وستقف عند حد الحفاظ على مستوى التعلیم العالي والجامعات والتخصصات ، ولن تتقاعص 
عن اداء مھتمھا الموكولة لھا بشأن ضبط الطاقات االستیعابیة والحفاظ على العدد الالزم للطلبة 

الطالب وغیرھا من المعاییر التي تتوائم مع معاییر االعتماد العام مقارنة مع نسبة االستاذ الى 
واعلن الزعبي عن . والخاص ، التي تطبق على الجامعات الرسمیة بمثل تلك القرارات الضبطیة 

ادارة عامة ، ادارة (اللغات ، الیرموك / ادارة االعمال ، اردنیة العقبة / التخصصات ، وھي االردنیة 
مؤتھ ھندسة نظم صناعیة ، التكنولوجیا صیدلة وعلوم طبیة ). مدنیة ، كلیة حجاوي فندقیة ،ھندسة 

واسعاف وطوارئ، جامعة ال البیت اقتصاد المال واالعمال ، ونظم معلومات مالیة ومصرفیة ، 
« المركز ، علم االحیاء الدقیقة « محاسبة « المركز « البلقاء التطبیقیة ، ھندسة طاقة كھربائیة 

وجامعة الحسین بن طالل « عجلون « الزرقاء ، ارشاد نفسي وتربوي « ، تحالیل طبیة  الزرقاء
  .إدارة سیاحیة 

  ٥-١:صالدستور 
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  یعلن اسماء المستفیدین مــن صنادیق دعــم الطالب الجامعي» التعلیم العالي«
  

أعلنت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي یوم امس أسماء الطلبة المستفیدین من  - امان السائح
الف طالب وطالبة بزیادة  ٤٠صنادیق دعم الطالب الجامعي والتي وصل اجمالي االعداد الى حوالي 

روض ومنح لمستحقین بعد النظر بطلبات طالب على القائمة األولى بعد إضافة ق ٢٠٠٠نحو 
  .االلف اعتراض كان في معظمھا طلبات تحویل من قروض الى منح ٦االعتراضات التي بلغت 

واكد مدیر البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د وائل الصمادي، ان الوزارة أعلنت امس 
بإمكان الطلبة التحقق من اسمھ عبر ادخال رقمھ كافة األسماء وتم إعالنھا على الموقع االلكتروني، و

  .الوطني لمعرفة ما استحق علیھ من أي من الصنادیق التي تقدم الیھا الطالب 
وتوزعت المنح والقروض على منح الدیوان الملكي العامر، وصندوق االمیرة منى للتمریض، 

جامعتي الحسین بن طالل وصندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمیة ، وصندوق دعم الطالب في 
والطفیلة التقنیة من طلبة الوسط والشمال ، وصندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمیة 
دبلوم كلیات المجتمع للتخصصات التطبیقیة والمھنیة ، ومنح مدارس جیوب الفقر ، ومنح صندوق 

  .وااللویة  الشھید معاذ الكساسبة ، ومنح الطب البیطري ،وبعثات اوائل المملكة
وبحسب الصمادي فقد  توزعت منح وقروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 
ً دراسیة للطلبة األردنیین غیر المقتدرین لمرحلة الدبلوم المتوسط  یقدم بعثات وقروضا
والبكالوریوس، حیث یتكون صندوق دعم الطالب من بعثات و قروض صندوق دعم الطالب في 

  .ساعة دراسیة معتمدة للطالب المستحق ) ٤٥(ات األردنیة الرسمیة، وتغطي بحد أقصى الجامع
وھي بعثات صندوق دعم الطالب في جامعتي الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة من طلبة 

دبلوم (وبعثات صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة ) فقط(إقلیمي الوسط والشمال 
وبعثات صندوق دعم الطالب في الجامعات ). جتمع الرسمیة للتخصصات التطبیقیة والمھنیةكلیات الم

ساعة دراسیة، وبعثات صندوق ) ٤٥(وتغطي بحد أقصى ) تمریض إناث فقط (األردنیة الرسمیة 
، تغطي بحد أقصى )التخصصات التطبیقیة و المھنیة (دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

  .دراسیة ساعة) ٤٥(
وأوضح الصمادي ان الوزارة منحت الطالب مھلة شھر الستكمال أوراقھ كاملة ومراجعة المستشار 
الثقافي في جامعتھ التي یدرس فیھا ، وتعتبر ھذه المدة كاملة ونھائیة الي طالب حصل على منحة او 

  .لعلميقرض من أي من الصنادیق التي تنضوي تحت مظلة وزارة التعلیم العالي والبحث ا

  ٥:صالدستور 
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  أختاُر معاركي
  ابو ریشةزلیخة 

  
ً لم أشأھا، ولم أیمن ت. فرَض عليَّ عمیُد كلیّة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة د یسیر معركة

ّھ راٍق، یُمتع )فأنا ممن یخترن معاركھنّ (أنتظرھا منھ بالذات  ، فلطالما نظرُت إلیھ وإلى فنھ على أن
ّى وأطرب ً . األرواح، باستدعاءاتھ األنیقة لخیر من غن ولكنھ في الحقیقة فجَعني وصدمني بما كتَب رّدا

 ِّ یتھ، وال لشخصھ الكریم، وال لألساتذة ومنھم أعز على مقالتي األخیرة، التي لم تتعّرض لُكل
ِّرني الفنان . كانت المقالة تتحّدث عن كراھیة الفنون ومقاومتھا والعدوان علیھا. األصحاب وإذ لم یوف

ٌ " (المخالب الجارحة"وتھمة " األیادي المأجورة"األستاذ من تھمة  وھي لیست تھمة بل ھي حقیقة
عار األ ھذا العویل "وصورة "! حصان طروادتي القّشيّ "، وصورة )عمىتلزمني وسط ھذا السُّ

فلترفعي قلمك "، و)عجیب! أنا ضّد الثقافة" (أنتم من تقفون ضدَّ الثقافة"، و"والصراخ الذي استنفدتِ 
فإن "... استبدال الجھل والقبح في تغییر الحقائق"، و"لتشیحي ذلك الوجھ القبیح الذي خططتِ 

ً المناسبة فتحت على األست ً كان مغلقا ً لھ وللفن التي أنا. اذ العمید بابا وفتح جبھًة ! فھو قد اخترَع عدوة
وھو إذ أراد استرضاء رئیس الجامعة ). أي تخطیٍط استراتیجيٍّ ھذا؟(في الصفِّ الذي معھ ومع الفن 

ً ناری ً ال الذي سألھ عن حقیقة ما جرى فیما یخص أعمال المتخرجین المرمیة في القمامة، فأطلق رّدا ا
سیمبوزیوم "یلیق بھ كفنان، وال كأستاذ فّن، وال كأكادیمّي، فإن الكلیّة ما تزال تتذكَّر ما حدث خالل 

َضت منحوتتان ". ذاكرة السرو"، وكان یُدعى ٢٠١٤على الشجر الذي كّسرتھ ثلوج " النحت فقد تعرَّ
ذ كرام النمري والثانیة لطالبة ، إحداھما من عمل الفنان الكبیر األستا"مجھولین"للتدمیر الجزئّي من 

ٌ كبیر حینئٍذ، وأتى رئیس الجامعة آنئٍذ وقال بالحرف الواحد، حسب . اسمھا ندین عمیرة وحدث لغط
ً من كلیة الشریعة أتوا إلى ". بدل التمثال سنصنع عشرة: "شھود عیان ً وأساتذة ً أن طلبة وحدَث أیضا

المخالفة "تجیز كلیّة الشریعة مثل ھذه األعمال ، وطالبوا بأن البدَّ من أن "السیمبوزیوم"موقع 
بل نصحوا المشتركین والمشتركات بأن تتضمن أعمالھم آیاٍت من القرآن الكریم، بدل "! للشرع

  .كل ھذا حسب شھود عیان". التشخیص الحرام"
ع ، بات موض)الجامعة األم(الشاھد في الموضوع، أن النحَت في أھم موقع أكادیمي ومعرفّي وفكرّي 

َد ُعب ً ت ِ التحریم، كما لو كان أصناما ، أن من أساتذة "یزعم"بل ھناك من یزعُم، وأقوُل ! تساؤٍل من جھة
ٌ، ال ". الصنم"الكلیّة نفسھا من یتحّرُج من النحت، القترابھ من فكرة  ٌ ثقافیّة وھذا إن صحَّ لھو كارثة

ً من الصروح   .یجعل من أّي مؤّسسٍة یجري فیھا ھذا الُخبال صرحا
ُب النفَس البشریَّة،  إّن الفّن، والفنون بأنواعھا، ومنھا الموسیقى والرقص والنحت والغناء، خیُر ما یُھذِّ
ُل المزاج،  ُل الطاقة السلبیة إلى طاقةٍ إیجابیّة، ویعالُج الھموم واالكتئاب، ویُعدِّ ویُعلي من الذائقة، ویحوِّ

ِ نوافَذ لإلبداع، تجعُل من الكائ ً ویفتُح في الروح وكلُّ من غاَب عنھ الفّن أو غاَب ھو . ن البشرّي إنسانا
ً إلى اإلرھاب ً سھلة ً بالعنِف والكراھیة، ومطیّة . أو ھي عن الفّن، كان أقرب إلى الھمج، وأكثر التصاقا

ولیس من ذلك االنفعال األعمى في توھُّم . وھو ما آمُل أن كلیات الفنون لدینا تعمُل علیھ، وتنطلُق منھ
  !المشكلة

  ...!دعونا ال نفقد األمل

 مقاالت

  ١٤:صالغد 
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  الرابیة - ولید مصطفى الكردي  -
  
  تالع العلي  - ُكمایل فالح حمدان الدراعین  -
  
  الصبیحي - عیسى محمد یوسف عالوي العرایضھ  -
  
  الصویفیة - عدنان مخائیل جادهللا الصناع  -
  
  الدوار السابع - محمد عمر رباح الكیالي  -
  
  ورناع -ظمین مفلح سلیمان  -
  
  البارحة -عبد العزیز راشد البصول  -
  
  بیادر وادي السیر - سامیة فرید جبرا سابا  -
  
  خلدا - ابراھیم عبدالوھاب عبدهللا موحد  -
  
  جبل الحسین - لطیفة نمر حسنب ابو خضرا  -
  
  وادي عبدون - أمل محمد شریف منصور  -
  
  الشمیساني -ابراھیم جمال مصطفى  -
  
  جمیعة آل النبر -نایفة سالم أیوب النبر  -
  
  عرجان –ھدایة ھاشم محمد الطریفي  -

 وفیات

 الرأي 
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دینار متحقق علیھا لحساب االیرادات لدى ) ٢١٥٠٠(الحكومة طالبت شركة تأمین معروفة بتسدید 
الحكومة حذرت الشركة في حال تخلفھا عن الدفع من اتخاذ االجراءات القانونیة .. وزارة المالیة

  .بحقھا وفق قانون تحصیل االموال االمیریة
  

موظفو اراضي محافظة الزرقاء یغلقون مكاتبھم قبل انتھاء الدوام بربع ساعة ویتركون معامالت 
اراضي الرزقاء ال یوجود فیھا حسیب او رقیب كما وصفھا مراجع ابلغ .. ین على المكاتبالمراجع

ان بعض الموظفین یتعاملون بطریقة غیر الئقة مع المراجعین ویطالبونھم بالعودة في ) عین الرأي(
ضي وكان رئیس الوزراء زار دائرة االرا. الیوم التالي النجاز معامالتھم التي ال تحتاج الى دقائق

  .والمساحة قبل اسبوع وطالب بتسھیل معامالت المراجعین وانجازھا بسرعة
  
  

بالمائة منھم یقومون  ١٢نباش ) ١٧٠٠(الحاویات في عمان بـ » نباشي«دراسة رسمیة قدرت عدد 
ن تناقص بسبب االنخفاض الحاد في قیمة الدراسة اوضحت ان رقم النباشی.. بالعمل بشكل دائم

الدراسة الحظت ان النباشین یسببون احیانا ببعض المشاكل . الكرتون الذي یتم بیعھ العادة تدویره 
  .من خالل بعثرة النفایات وحرقھا واحداث الضرر بالحاویات

  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي
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برعایة العاھل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز، ینطلق في الثامن من الشھر المقبل، معرض 
  .المشاركة جھة تقدمت بطلب ١٥٠٠جھة تم قبولھا من بین  ٥٥٠الریاض الدولي للكتاب، بمشاركة 

  
رفعت الجمعیة األردنیة للعلوم والثقافة وجمعیة الشؤون الدولیة النادي الدبلوماسي وجمعیة 

  .٥٥میین األردنیة  برقیة تھنئة لجاللة الملك بعید میالده الـاألكادی
  

عرض موقفھا من من المنتظر ان یلتقي نقباء النقابات الصحیة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي ل
  مشروع قانون المسؤولیة الطبیة

  
قافة إربد، من موقعھا القدیم في الحي الشرقي للمدینة، إلى مركز إربد الثقافي نتقلت مؤخرا مدیریة ثا

  .التابع لوزارة الثقافة، وتجري االستعدادات لالفتتاح الرسمي للمركز وإقامة الفعالیات الثقافیة والفنیة
  

ً وحتى  ٠٢:٣٠أجرى السفیر الفرنسي في األردن السید دافید بیرتولوتي، یوم أمس، من الساعة  ظھرا
ً، حوارا مباشرا على مواقع التواصل االجتماعي، وكتب على صفحة السفارة ٤:٣٠الساعة  : عصرا

  .تواصلوا مع سفیر فرنسا في األردن، الذي یرحب بأسئلتكم باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة
  

وزارة الداخلیة اشترت مؤخرا سیارتین حدیثتین من نوع مرسیدس، وبحسب مصادر معنیة فإن  
  .السیارتین تم تخصیصھما  لمحافظین اثنین  یعمالن في المركز 

  
ضبطت احدى دوریات قسم السیر في عجلون مدیر أحد البنوك التجاریة على احد االشارات الضوئیة 

ل ركابا مقابل االجرة في سیارتھ الخاصة، ما استدعى تحریر مخالفة بحقھ وحجز في المحافظة یحم
  .رخصتھ وتطبیق القانون علیھ

  
یعقد اتحاد المزارعین اجتماعا لھ ظھر الیوم الثالثاء مع مدراء الفروع لمناقشة موضوع رفع رسوم 

  .محمود العوران. العمالة الوافدة وسلبیاتھ على القطاع الزراعي وفقا لمدیر االتحاد م
  

أكدت الھیئة المستقلة لالنتخاب أنھ لم یتم رفض أي طلب اعتماد لصحفیین خالل االنتخابات النیابیة 
عاما وھو مخالف للقانون ) ١٨(استثناء طلب واحد تقدم بھ شخص دون سن العام الماضي ب

  .والتعلیمات التنفیذیة للتغطیة اإلعالمیة لالنتخابات
  

دولة في المساواة بین الذكر واألنثى بااللتحاق في ) ١٤٥(یحتل األردن المرتبة األولى من أصل 
في المساواة في المشاركة في ) ١٤٥(من أصل ) ١٤٢(التعلیم الثانوي والجامعي، فیما یحتل المرتبة 

  .سوق العمل
  

سجلت محافظة اربد أعلى نسبة مشتركات في الضمان االجتماعي من بین المحافظات بعد عمان، 
، فیما كانت النسبة األقل %)٣٢(ومن ثم الكرك %) ٣٥(تلتھا الزرقاء %) ٤١(حیث وصلت نسبتھن 

  %).١٤(في العقبة حیث وصلت نسبة المشتركات ما یقارب 
  

 صنارة الدستور 
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ینظم فریق التنسیق الحكومي لحقوق االنسان ولجنة متابعة توصیات حقوق االنسان الطالق التقریر 
عند الساعة التاسعة   ٢٠١٥الحكومي االیضاحي حول تقریر المركز الوطني لحقوق االنسان لعام 

ایات متابعة توصیات حقوق االنسان وانفاذ من صباح یوم األحد الثاني عشر من شباط الجاري لقاء لغ
  .الخطة الوطنیة لحقوق االنسان، وذلك في المركز الثقافي الملكي
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یصل عمان الیوم وزیر الخارجیة المصري سامح شكري، في زیارة رسمیة للمملكة، حیث من 
  .المقرر أن یلتقیھ خالل الزیارة عدد من كبار المسؤولین

  
ألت الفضاء اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي حول موعد اعالن نتائج امتحان اإلشاعات م

وزارة التربیة والتعلیم نفت أغلب المواعید . منذ یومین تقریبا) التوجیھي(الدراسة الثانویة العامة 
  .، مؤكدة ان موعدا رسمیا إلعالن النتائج لم یحدد بعد"اإلشاعات"الموضوعة ضمن ھذه 

  
عادل الطویسي یعقد صباح الیوم مؤتمرا صحفیا في مقر . وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د 

  .الوزارة، یتناول خاللھ عددا من القضایا التي تھم قطاع التعلیم العالي
  

استثمار أموال الضمان االجتماعي الدكتور مروان عوض یتحدث مساء رئیس مجلس إدارة صندوق 
، وذلك في اللقاء الفكري الدوري لمنتدى الفكر "بطالة الشباب والوصول إلى التمویل"الیوم حول 

  .العربي بمقره عمان
  

تعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني حملة تنظم إدارة ترخیص السواقین والمركبات الیوم بال
  .للتبرع بالدم في مدیریة ترخیص عمان

  
افاد مصدر أمني مطلع أن االجھزة األمنیة عثرت امس على طفلة لقیطة، لم یتجاوز عمرھا عدة أیام 

، فیما فتح "بك أب"في الصندوق الخلفي لمركبة  اللقیطة تم العثور علیھا. في منطقة عبدون بعمان
  .تحقیق في القضیة

  
  

 

  زواریب الغد


