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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
أطفال یعرضون مبادرة تدعو إلى التحكم بالغضب في مكتبة 

  "األردنیة"
٣  

  ٥  )األردنیة(شومان تدعم مشروعات بحثیة تطبیقیة بـ
 ٦  عن الالجئین السوریین» االردنیة«معرض فني في 

 ٧  صدور عدد جدید لمجلة دراسات
.. الخمیس لیس عطلة: محافظة یرّد على مطالب الموظفین

  وشمول العالوة بالضمان مرفوض
٨ 

   شؤون جامعیة
ضـرورة تطویر الموارد البشـریة فـي األردن بـبـنـاء : بدران

  مـنـاھـج عـصـریـة
١١ 

 ١٣  قرارات اعتمادیة لتخصصات جامعیة
 ١٤  عالمیا وفق تصنیف التایمز العالمي» ٧٣«العلوم والتكنولوجیا الـ

 ١٥  وفیات
  ١٧- ١٦  ا الصحفزوای

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  في دورة حول المبادرات المجتمعیة لحمایة الطفل من العنف

  "األردنیة"أطفال یعرضون مبادرة تدعو إلى التحكم بالغضب في مكتبة 

شيء یثلج الصدر فعال، أن یفاجئ مجموعة من طلبة الصف الخامس حضورا من  –ھبة الكاید 

األكادیمیین بمبادرة تدعو إلى 

تحكم بالغضب، أطلقوھا ضمن ال

مشروع تخرج یؤھلھم الجتیاز 

السنة الدراسیة والتأھل للسنة 

وفقا ) الصف السادس(القادمة 

   .لنظام المدرسة

واألجمل أن یكشف الطلبة 

للمشاركون في دورة حول المبادرات المجتمعیة لحمایة الطفل من العنف أن الھدف من اختیارھم 

بین لغة الحوار والسلوك العدواني، ما أثبت للجمیع نضج تفكیرھم المبادرة ھو تجسیر الفجوة 

  .وحرصھم كما الكبار على تذلیل الصعاب التي یواجھھا أطفال المجتمع من تھمیش وتعنیف

ُظمت في مكتبة الجامعة األردنیة ضمن مشروع  تحسین جودة التغطیة "جاء ذلك خالل ندوة حواریة ن

الذي ینفذه معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع " العنف في األردنالصحفیة لمسائل حمایة الطفل من 

الیونیسف، ركزت على أشكال اإلساءة التي یتعرض لھا الطفل سواء داخل األسرة أو خارجھا، وسبل 

طرح أسالیب جدیدة في احتواء لحظات الغضب وتحویلھا إلى سلوكیات تربویة سلیمة كبدیل عن 

   .العنف الذي یقع على الطفل

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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ً لمبادرتھم  ً تعریفیا التي تركز " أتحكم بغضبي وأرفض تعنیفي"وقدم طلبة مدرسة السامیة عرضا

على مدى سیطرة الطفل على أعصابھ وتحكمھ بالغضب، مستندین في ذلك أن الغضب ھو الشرارة 

   .التي تلھب السلوك العدواني

ادرون أن األطفال الذین فأوضح المب" أرفض تعنیفي"أما عن الشق اآلخر من عنوان المبادرة 

یتعرضون للعنف اللفظي أو الجسدي في بیئتھم سواء كان ذلك من أحد األبوین أو مقدم الرعایة أو 

الخادمة فإنھم سینقلون ھذا السلوك العنیف للمجتمع، األمر الذي سینتج أشخاصا ممارسین للعنف 

  .وغیر سویین

یتوجب علیھم البدء بأنفسھم في تحدید طریقة یرى األطفال أنھ " بناة المستقبل"وعلى اعتبارھم 

التعامل مع الغضب ومواجھة المواقف المختلفة في الحیاة، مؤمنین بدورھم في العمل على تنبیھ كل 

من حولھم وتوعیتھم بمسببات ومثیرات الغضب وكیفیة السیطرة علیھ من خالل استخدام 

  .استراتیجیات للتعامل معھ

ورة نشروان طاھات في مداخلة لھا أھمیة المكتبات والقراءة في الحد من وأكدت مدیرة المكتبة الدكت

ً للطلبة وتسمع منھم وتبادلھم األفكار كما تولي اھتمامات  ً إلى أن المكتبة تعطي دورا العنف، مشیرة

أسامة " أكید"بدوره تحدث مدیر مرصد مصداقیة اإلعالم األردني .جلیّة بالمبادرات الطالبیة كافة

عن دور المرصد في رصد اإلعالم االردني لقضایا األطفال، منوھا بوقوع عشر جرائم  الرواجفة

وقال   .الماضي، سبعة منھم كانت الجریمة داخل األسرة ٢٠١٧قتل بحق أطفال، خالل العام 

ركزت على االستقواء الذي یمارسھ " أكید"الرواجفة إن المخالفات في النشر التي رصدھا موقع 

ن الجاني أو الضحیة غیر أردني، إضافة إلى نشره معلومات غیر دقیقة فیما یتعلق اإلعالم اذا كا

بالجرائم المرتكبة بحق األطفال وعدم المعرفة الكافیة بحقوق نشر صور األطفال الضحایا وكذلك 

أسماء المتھمین، مواصال بأن ھناك وسائل إعالم تنشر معلومات متناقضة حول ذات الجریمة دون 

  .صدرالرجوع للم
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  )األردنیة(شومان تدعم مشروعات بحثیة تطبیقیة بـ

اتفاقیات مع الجامعة  ٤وقعت مؤسسة عبد الحمید شومان من خالل صندوقھا لدعم البحث العلمي 

وشملت االتفاقیة األولى دعم المؤسسة لمشروع الكشف عن  .األردنیة لدعم تنفیذ بحوث علمیة تطبیقیة

في األردن، للباحثة الدكتورة نھایة كرابلیة، » إكسیلیال«بكتیریا  األمراض النباتیة التي تسببھا

وتقضي االتفاقیة الثانیة بدعم مشروع بحث علمي حول  .وبمشاركة الباحثة الدكتورة ابتھال أبو عبید

مقارنة االثر المضاد للنمو لبعض مثبطات المحتملة على مجموعة من الخالیا السرطانیة للباحثة ھبة 

اما االتفاقیة الثالثة فتدعم مشروع  .حث المشارك الدكتور ولید عبدالحلیم یوسف زلومزلوم، والبا

كوسیلة عالجیة لعالج اعتالل الكلیة السكري، بمشاركة الباحثین » المسنكیمیة«الخالیا الجذعیة 

دعم  بینما تقوم االتفاقیة الرابعة على .الدكتور عبد اهللا عویدي العبادي والدكتورة صوفیا العدوان

كعالج محتمل لمرض تسمم الحمل، » أنجیوتنسینوجین»اكتشاف مثبتات للشكل المختزل من بروتین 

باستخدام محاكاة حركیة جزیئیة للبروتین والفحص المخبري للباحثة الدكتورة لینا ذھبیة، یشاركھا 

اقیات عن ووقع االتف .الدكتور معتصم عمر طھ الحوامدة، والدكتورة شیرین محمد سلیمان العیدي

الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة، وعن المؤسسة رئیستھا التنفیذیة فالنتینا قسیسیة، باإلضافة 

وقال محافظة إن الجامعة تولي البحث العلمي، وبخاصة التطبیقي، عنایة فائقة، وتسعى إلى  .للباحثین

على أن تكون مخرجات مشاریع إعداد وتنمیة الكوادر البشریة وتأھیلھا وتطویر قدراتھا، والتركیز 

وأوضح أن إمكانیة تطبیق مثل ھذه األبحاث یسھم في  .األبحاث العلمیة متوافقة مع احتیاجات المجتمع

وأكدت قسیسیة أھمیة البحث  .تحقیق التنمیة المستدامة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة متمیزة ومنافسة

ئم التنمیة ومساھم في إیجاد حلول عملیة لمشاكلنا العلمي التطبیقي لألردن والعالم العربي كأحد دعا

وبینت أن ھذا النوع من الشراكات یحقق رؤیة مؤسسة عبد الحمید  .المجتمعیة واالقتصادیة والبیئیة

شومان في دعم األبحاث العلمیة، مبینة أن تطبیق ھذه األبحاث على أرض الواقع ھو أساس نھضة 

  .وتنمیة المجتمعات

 ٨:الرأي ص
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   عن الالجئین السوریین» ردنیةاال«معرض فني في 

من طلبة مخیمي الزعتري واألزرق لالجئین السوریین في رسم )  ٤٥(بحرفیة وإتقان أبدع زھاء 

المعرض الذي حمل عنوان  .لوحات فنیة عبروا فیھا عن حبھم للحیاة واألمل في العودة إلى بالدھم

نیة الدكتور عزمي محافظة وأقیم في بھو وافتتحھ رئیس الجامعة األرد» نلون الحیاة بالحب واألمل«

مكتبة الجامعة، ھدف إلى إیصال رسالة األطفال في حبھم للحیاة، ومدى إبداعھم، والتفاعل مع طلبة 

المعرض الذي نظمتھ مكتبة الجامعة األردنیة  .الجامعة من خالل عرض إبداعاتھم والترویج لھا

لوحة فنیة، تمیزت بإتقان عالي اإلبداع تفیض ( ٦٠( وضم  ریلیف«بالتعاون مع ھیئة اإلغاثة الدولیة 

الطلبة الذین تراوحت  .بتعابیر ومشھدیات تبرز مھارات الفنانین الطلبة المشاركین في المعرض

عاما عرضوا في لوحاتھم الفنیة التي تنّوعت ما بین التجرید والتعبیر  ١٧و ١٢أعمارھم ما بین 

ذة باأللوان الزیت ّ یة، رسائل إنسانیة ملیئة بالمحبة واألمل والتفاؤل والرحمة في ظل والسریالي والُمنف

األحداث السیاسیة الراھنة والصاخبة بأزیز الرصاص وھدیر المدافع التي ال ترحم للتخفیف من 

جاءت اللوحات نتاج ورشات فنیة  .المعاناة التي یواجھا ھؤالء األطفال وغیرھم في مخیمات اللجوء

إلغاثة الدولیة في مراكزھا إیمانا منھا بأھمیة الفن ودوره في إیصال الرسائل مكثفة تعقدھا منظمة ا

طلبة الجامعة وزوار المعرض عبروا في جو مليء بالدھشة والمحبة، عن عمق سعادتھم  .واألفكار

یذكر  .بمنجز األطفال وفنھم وكتبوا لھم في دفتر الزوار، عبارات مفعمة بالمحبة والتفاؤل واإلعجاب

عرض یعد األول للطلبة المشاركین خارج حدود المخیم، بعد مجموعة المعارض التي نفذت أن الم

  .بأبسط األدوات والطرق، داخل كرافانات معدنیة تستخدم كصفوف دراسیة في المخیم، ویستمر الیوم

 ١٣:الرأي ص
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  صدور عدد جدید لمجلة دراسات

  .حث العلمي في الجامعة االردنیةصدر حدیثا العدد الجدید من مجلة دراسات التي تصدرھا عمادة الب

واشتمل العدد على دراسات علمیة تتعلق بالمشكالت االجتماعیة الناجمة عن األمراض المزمنة 

  وتقییم واقع خدمات اإلرشاد النفسي المقدمة لألطفال المنتفعین من مؤسسات الرعایة باألردن

 الكترونيالغد 



  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 
8 

العالوة بالضمان مرفوض وشمول.. الخمیس لیس عطلة: محافظة یرّد على مطالب الموظفین  

عقد رئیس الجامعة األردنیة، الدكتور عزمي محافظة، اجتماعا مع أعضاء لجنة موظفي الجامعة 

  .لمناقشة المطالب التي تقدم بھا اعضاء اللجنة مؤخرا إلى رئاسة الجامعة

وظفین عن وعرضت اللجنة أمام الدكتور محافظة مطالبھا المتضمنة احتساب مكافأة نھایة الخدمة للم

السنوات التي عملوا فیھا على حساب المیاومة، واشراك الموظفین في االدخار من تاریخ التعیین، 

  .وتثبیت موظفي الفئة الرابعة، وتعدیل نظام التأمین الصحي

كما طالبت اللجنة باعتماد الشھادات العلمیة للعاملین وعكسھا على مرتباتھم بما تقتضیھ أسس العدالة، 

في قبول ابناء العاملین للھیئتین التدریسیة واالداریة، وشمول عالوة الموازي بالضمان  والمساواة

االجتماعي، واطالع الموظف على تقریره السنوي، وتعطیل دوام یوم الخمیس في الفصل الصیفي 

  .مع االساتذة والطلبة

ً على المطالب خالل المناقشة التي تمت مع اللجنة ً تفصیلیا ، حیث قال إن مطلب وقدم محافظة ردا

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین الذین یعملون على حساب المیاومة یحتاج إلى تعدیل النظام، مشیرا إلى 

  .أن اجراء التعدیل في الوقت الحالي غیر وارد

وأشار محافظة إلى امكانیة لجوء أي موظف إلى المحكمة للحصول على المكافأة، الفتا إلى أنھا 

ة من السابق، وال تحتاج إلى وقت طویل للبّت فیھا، كما أنھ وفي المستقبل القریب أصبحت أكثر سھول

  .سیصبح الموظف قادرا على الحصول على ذلك القرار فور تقدمھ بطلب لدى المحكمة

وأوعز محافظة لرئیس شعبة صندوق اإلدخار، حمزة الفاعوري، باجراء دراسة كافیة وبیان كلفة 

الدخار على الجامعة، واآللیة األنسب إلحتساب نسبة االقتطاعات وجمیع تطبیق اشراك الموظف في ا

  .حیثیات االمر ورفعھا لھ لینظر بھا

 ٢٤جو 
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الفئة الرابعة، إال أن تعدیالت النظام لتثبیت موظفي " مقطوع"وأشار إلى أن النظام كان یحوي لفظ 

  .حذفت ھذا اللفظ، مشیرا إلى أنھ ال یجوز اعادة نص حذف بالتعدیالت بحسب رأي الدائرة القانونیة

ولفت محافظة إلى أنھ العمل على صیاغة مسودة نظام معدل للنظام السابق قد انتھى، وقد أصبح 

  .النظام جاھزا للسیر باإلجراءات التشریعیة

اف ان التعدیالت التي ستجري على النظام ، تعدیالت جوھریة ومھمة ستطال تأمین معالجة وأض

االسنان وتأمین الوالدین وزوج الموظفة بعد التقاعد، مؤكدا على تحویل اقتراحات وتعدیالت 

  .الموظفین إلى اللجنة من أجل اجراء الالزم

ن األثر المالي لھا، فقد تطرق محافظة لقرار أما مطلب اعتماد الشھادات العلمیة واستفادة أصحابھا م

، وأشار القرار إلى أن ٢٠١٢محكمة العدل العلیا على إثر قضیة رفعھا أحد موظفي الجامعة عام 

األمر یعود إلى لجنة شؤون الموظفین وعلى أسس محددة منھا توفر شاغر وأن تكون الشھادة العلمیة 

  .الموظف أو ینتقل إلیھا على عالقة مباشرة بالوظیفة التي یعمل بھا

وأشار إلى أن تعلیمات قبول أبناء العاملین للھیئتین التدریسیة واالداریة تصدر عن مجلس التعلیم 

العالي وال عالقة للجامعات بھا، الفتا الى عدم ممانعة الجامعة من مخاطبة وزارة التعلیم العالي 

  .حسب القنوات المتاحة

بالضمان االجتماعي، أكد محافظة عدم امكانیة االستجابة لھذا وحول مطلب شمول عالوة الموازي 

المطلب، حیث أن جمیع مؤسسات الدولة احتجت علیھ لما سیرّتب على مؤسسات الدولة من كلف 

ً تفوق امكاناتھا   .عالیة جدا

وقال انھ یدعم مطلب اطالع الموظف على تقریره السنوي، مؤكدا انھ سیعمل على تعدیل النظام لیعلم 

  .ل موظف تقییمھ السنويك



  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 
10 

  

وحول مطلب تعطیل دوام یوم الخمیس لالداریین في الفصل الصیفي مع االساتذة والطلبة، قال 

یوم بحث ومراجعات للطلبة في "، مشیرا إلى أنھ "لیس یوم عطلة أصال"محافظة إن یوم الخمیس 

  ."الجامعة وسیبقى كذلك
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  األردن بـبـنـاء مـنـاھـج عـصـریـة ضـرورة تطویر الموارد البشـریة فـي: بدران

أكد رئیس المجلس األعلى للمركز الوطني لتطویر المناھج الدكتور عدنان بدران على ضرورة 

تطویر الموارد البشریة في األردن من خالل بناء مناھج عصریة قادرة على انتاج إنسان اردني فاعل 

المجتمع، جاء ذلك خالل لقائھ رئیس جامعة یعمل على تنمیة وإحداث التغیر اإلیجابي المطلوب في 

  .الیرموك  الدكتور زیدان كفافي

وقال بدران إن الیرموك تعد من أھم الجامعات األردنیة التي خرجت القیادات والكفاءات التي رفدت 

األسواق المحلیة والعربیة واإلقلیمیة في مختلف المجاالت، إضافة إلى دورھا ومنذ تأسیسھا في 

كة الثقافیة في مجتمع مدینة اربد على وجھ الخصوص، مشددا على ضرورة ایالء تعزیز الحر

الجامعات لموضوع المحاضرات التثقیفیة والتوعویة في المجاالت المتنوعة االھتمام الالزم من خالل 

تخصیص وقت معین خالل األیام الدراسیة واستقطاب الباحثین والمختصین للحدیث في مختلف 

  .ة التي تھم المجتمعالقضایا المعاصر

وأكد بدران على ضرورة تبني إدارة الجامعات للحنكة والحكمة في عملھا، ووضع خطة تدریجیة 

تتمكن من خاللھا من تصویب أوضاعھا، مشددا على ضرورة مواصلة أعضاء الھیئة التدریسیة 

  .لعملھم الفكري والبحثي مما یسھم في تنمیة مجتمعنا نحو األفضل

اون جامعة الیرموك مع المركز الوطني لتطویر المناھج من خالل اعتماد جزء من وثمن بدران تع

  .مكتب ارتباط جامعة الیرموك في عمان مقرا خاصا للمجلس الوطني لتطویر المناھج

بدوره أشاد كفافي بالدور المحوري والھام الذي قام بھ االستاذ الدكتور عدنان بدران خالل فترة 

، حیث قام بتأسیس العدید من المراكز البحثیة التي أفرزت الدراسات رئاستھ لجامعة الیرموك

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الدستور الكتروني
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والبحوث المتمیزة على المستوى الدولي، وأسس قاعدة لتعاون الیرموك مع مختلف المؤسسات 

  .التعلیمیة الدولیة التي كانت بمثابة االنطالقة للجامعة نحو المجتمع التعلیم العالي الدولي

تضطلع الجامعات بدورھا كمراكز للبحث العلمي نظرا ألھمیتھ في وشدد كفافي على ضرورة أن 

دراسات وتحلیل وإیجاد الحلول الناجعة لمختلف القضایا التي تواجھ المجتمع، مشیرا إلى تكاتف 

جھود كافة منتسبي الیرموك سعیا منھم إلعادة األلق لھذه الجامعة التي كانت وستبقى منبعا للفكر 

  .والثقافة

حرص الیرموك على تعزیز التعاون مع المركز من خالل رفده بأصحاب الخبرات وأكد كفافي 

المتمیزین من أعضاء الھیئة التدریسیة للعمل ضمن مشاریع تطویر المناھج المدرسیة في كافة 

المجاالت، مشیدا بالجھود التي یبذلھا المركز في تصمیم وتطویر المناھج والكتب المدرسیة وفقا 

  .األسالیب التربویةألحدث النظریات و
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  قرارات اعتمادیة لتخصصات جامعیة
  

أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلسة عقدھا برئاسة الدكتور 
 .بشیر أمس المجاالت المعرفیة لتخصص تكنولوجیا معلومات األعمال الموطنھ في كلیات األعمال

الھندسة المیكانیكیة في جامعة ( االستیعابیة الخاصة لتخصص ووافق على رفع وتثبیت الطاقة 
وأجل في االعتماد الخاص في برنامج الماجستیر في التربیة الخاصة في جامعة مؤتة وأجل  .الزیتونة

  .رفع الطاقة االستیعابیة برنامج الماجستیر في في جامعة الزیتونة
  
 

  ٤:الغد ص
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  ف التایمز العالميعالمیا وفق تصنی» ٧٣«العلوم والتكنولوجیا الـ

  
على مستوى العالم وفق تصنیف ) ٧٣(حصلت جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة على الترتیب 

درجة ) ٤٦(التایمز العالمي لجامعات الدول الناشئة اقتصادیا  عن العام الحالي وذلك بتقدمھا بمقدار 
  ).٢٠١٧(في عام ) ١١٩(عن العام الماضي حیث كانت الجامعة تحتل المرتبة 

ویعتبر إدراج جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ضمن تصنیف الجامعات في الدول الناشئة 
اقتصادیا أحد اإلنجازات المھمة، ذلك أنھ وحسب تصنیف التایمز العالمي، تنافس عدد كبیر من 

شئة دولة ضمن تصنیف التایمز العالمي للجامعات في الدول النا) ٥٠(الجامعات العالمیة من 
  .دولة فقط) ٤٢(جامعة منھا من ) ٣٧٨(اقتصادیا، وانتھت المنافسة لیتم تصنیف 

وقال  رئیس الجامعة الدكتور صائب خریسات بأن ھذا االنجاز ھو ثمرة لجھود تراكمیة من القائمین 
ذ والمنتسبین للجامعة وما كان لیتحقق لوال جھود أعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة المتواصلة من

نشأتھا لالرتقاء بالجامعة من خالل االنفتاح والتواصل مع الجامعات المرموقة وتنفیذ المشاریع 
البحثیة الرصینة وتسویق الجامعة وتعزیز حضورھا في المحافل الدولیة بغیة تحقیق استراتیجیتھا 

ً الجمیع لبذل مزید من ال جھد والعطاء والوصول بھا الى مصاف الجامعات ذات السمعة الدولیة داعیا
ً لرؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني في تعلیم عالي أردني ریادي ومتمیز   .لمزید من التقدم وتحقیقا

من أجود األنظمة العالمیة لتصنیف )  ٢٠٠٤( ویعتبر نظام تصنیف التایمز والذي تأسس عام
  قییم الجامعاتالجامعات وأحد األدوات الرئیسیة الموثوقة لدى الحكومات والقطاعات الخاصة بت

ً كأحد أھم  ویذكر أن ھذا التصنیف یركز على الجامعات البحثیة التي تركز على البحث العلمي تحدیدا
نشاطاتھا وھو ما یشیر إلى مكانة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في المجال البحثي في الدول 

.الناشئة اقتصادیا

  ٣٨:الدستور ص
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  السلط - العربیات  الحاج محمد الحاج عبداهللا السالم -
  شارع یاجوز –حنان عدنان عبداهللا صادق غنام  -
  الزرقاء الجدیدة –فرحان ابراھیم جریس الریحاني  -
  دابوق –باسم داود ابراھیم نزھة  -
  خلدا –سفیان محمود الحمدان خلیفات  -
  عجلون –وجیھ ھالل الخوري سالم عیسوه  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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. الف دینار وفقا لقرار تحصیل حكومي بحقھما ١٨خلیجي مطالبان باكثر من  بنك محلي ومواطن
   .یوما لدفع ھذا المبلغ تالفیا لتحصیلھ بطرق قانونیة ٦٠وامھال 

  
المجلس االعلى «رئاسة الوزراء عممت على الوزارات والدوائر والمؤسسات والھیئات العامة اسم 

تھا باعتماد ھذا االسم في المخاطبات واالجراءات وطالب. الجدید» لحقوق االشخاص ذوي االعاقة
  .الرسمیة كافة

  
رئیس الوزراء طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والھیئات العامة كافة بضرورة العودة الى وزارة 
الخارجیة وشؤون المغتربین فیما یتعلق بتقدیم الترشیحات االردنیة الى مناصب في المنظمات الدولیة 

ویأتي قرار رئیس الوزراء تفادیا  . لتزام باالجراءات الناظمة لتقدیم ھذه الترشیحاتواالقلیمیة واال
  .مع الدول والمنظمات الدولیة«محرج «الي موقف دولي 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ّأت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أمس بحلول شھر رمضان المبارك ونشرت جاللتھا تغریدة عبر . ھن
شھر رمضان الفضیل، ندعو هللا أن یمن علینا بالسكینة والسالم، بقدوم : "، قالت فیھا"تویتر"موقع 

  ".ویبدد الحزن الذي أصاب أمتنا اإلسالمیة والعربیة
  

أعلنت دائرة األحوال المدنیة والجوازات أن دوام مكتب الخدمة المستعجلة في الدائرة الرئیسیة 
ا وحتى الثالثة عصرا، بطبربور خالل شھر رمضان المبارك سیكون من الساعة الواحدة صباح

الدائرة أشارت إلى أن العمل سیعود إلى ما كان علیھ بعد انتھاء الشھر . إضافة إلى دوام أیام السبت
  .أما مكتب جوازات المطار فسیكون العمل فیھ على مدار الساعة، كما ھو معمول بھ حالیا. المبارك

  
لى القاعة الرئیسیة في مبنى النقابة، نقابة المقاولین قررت أمس إطالق اسم الحاج حسین عطیة ع

مسیرتھ العملیة الناجحة ودوره المھم في قطاع المقاوالت وإنجازاتھ "تكریما للمرحوم عطیة على 
  .بحسب نقیب المقاولین أحمد الیعقوب" على الصعید الوطني

  
رئیسا عبد المحسن العزام . مجلس شورى حزب جبھة العمل اإلاسالمي جدد أول من أمس انتخاب د

صوتا، مقابل القیادي زكي بني أرشید،  ٤٤لھ للمرة الثانیة، بعد فوزه بانتخابات داخلیة بحصولھ على 
المجلس أجل قراره حول ". الشورى"كما انتخب وائل السقا نائبا لرئیس . صوتا ٤٢الذي حصل على 

. لمزید من المشاورات تشكیلة المكتب التنفیذي للحزب والمحكمتین العلیا والمركزیة إلى جلسة الحقة
 .عضوا ٩٠المجلس یضم 

 زواریب الغد
  


