
 

 

 

 

 

 

Jordan University of Science and Technology 

Public Relations and Media Unit 
 

  

 

 

 

The materials included in this 

report and published thereafter 

on News Center, in no way 

reflect the opinion of Jordan 

University of Science and 

Technology or its 

administration. 

It is solely intended to keep 

readers up-to-date on current 

issues and articles with higher 

education and relevant social 

and national news". 

 

 

إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا 
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، أو إدارتها والتكنولوجيا األردنية
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حول التعليم العالي والجامعات 

والمقاالت المختلفة، وتلك األخبار 

 االجتماعيةذات الصلة بالقضايا 

 والوطنية األخرى".
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  (1خبر رقم )

 مذكرة تفاهم بين األردن والسعودية لتشجيع االستثمار
 الغد

استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الخميس  

وتم خالل  .قةالمشرف على صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الشقي

اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجاالت، خصوصاً الخطوات 

المستقبلية لتفعيل المشروعات االقتصادية المشتركة التي جرى التوافق عليها بين البلدين 

وجرى عقب اللقاء وبرعاية الدكتور الملقي وحضور المبعوث الخاص لجاللة الملك  .الشقيقين

عبدهللا الثاني الى السعودية الدكتور باسم عوض هللا ورئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية 

الخاصة ناصر الشريدة، توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة االردنية الهاشمية والمملكة العربية 

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بين صندوق  .السعودية في مجال تشجيع االستثمار

العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق االستثمار االردني الى تشجيع  االستثمارات

وتعزيز االستثمارات السعودية في المملكة االردنية الهاشمية وجذبها اليها في قطاعات الطاقة 

 .والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات

الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير وتأتي المذكرة التي وقعها عن الجانب االردني نائب رئيس 

الصناعة والتجارة والتموين/ عضو مجلس ادارة صندوق االستثمار االردني، وعن الجانب 

السعودي/ المشرف على صندوق االستثمارات العامة انطالقا من التعاون المستمر بين البلدين 

صادية المختلفة وتشجيعا الشقيقين وتعزيزا لالستثمارات المشتركة بينهما في القطاعات االقت

لالستثمار في المملكة االردنية الهاشمية وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في جذب 

 .المستثمرين المحليين والدوليين

 المزيد() .......

 

 

 (2م )قخبر ر

 سفير الكويت : ما نشرته وسائل إعالم عن التعليم في األردن ال أساس له
 الراي

دكتور حمد صالح الدعيج بمستوى التعليم في األردن اشاد سفير دولة الكويت لدى االردن ال
 .والثقة التي تحظى بها مخرجاته في مختلف انحاء العالم

وقال في تصريح صحفي لـ)بترا( اليوم الخميس ان التعليم في االردن سواء في المدارس 
معمول اوالجامعات يتمتع بمستوى عال ورفيع وأن اداء الرسالة التربوية والتعليمية يضاهي ال

به في العالم المتقدم،مشيدا بكفاءة االدارات وهيئات التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة 
 .ما ينعكس على مستوى خريجيها

واضاف ان تميز المستوى التعليمي في الجامعات االردنية ونعمة االمن واالمان التي يتمتع 
الكويتية جعلت من المملكة قبلة لطلبة  بها االردن والبيئة االجتماعية االردنية المشابهة للبيئة

 .العلم الكويتيين

وذكر ان االف الطلبة الكويتيين يتلقون تعليمهم في مختلف الجامعات االردنية واستطاع العديد 
 .نالقطاعين العام والخاص الكويتييمن الخريجين الوصول الى مراكز متقدمة ومرموقة في 

 )المزيد(

http://alghad.com/articles/1093662-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://alghad.com/articles/1093662-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://alrai.com/article/1008650/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA--%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%87
http://alrai.com/article/1008650/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA--%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%87


 (3خبر رقم )

 عين على النساء : "كوتا" إلى جانب اسم المرشحة مخالف لقانون االنتخاب
 الراي

الف عين على النساء إنه الحظ خالل مراقبة االنتخابات من منظور النوع اإلجتماعي قال تح
 .كتابة كلمة "كوتا نسائية" الى جانب أسماء المرشحات في القوائم

وفي البند األول من الفقرة )د( من المادة  2016( لعام 6وأشار إلى أن قانون االنتخاب رقم )
المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن ( أكد: على المرشحين عن المقاعد 9)

 .يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر االنتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد

 

فيما نص البند الثاني من نفس الفقرة على : المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح 
لمرشحين في ضمن قوائم وال تعتبر المرشحة وفقاً ألحكام هذا البند من ضمن الحد األعلى ل

 )المزيد( ...القائمة
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 "الغد" تنشر تفاصيل مشروع "الصحي العالي"
 الغد

، مزيداً من الصالحيات 2016يمنح مشروع قانون معدل لقانون المجلس الصحي العالي لسنة  

ات الصحية، ومراقبة أداء النظام الصحي في كل للمجلس، بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاع

سب مشروع القانون، الذي حصلت "الغد" على نسخة من مسودته، فإن سيتم وح.القطاعات

وكان مجلس الوزراء .توفير موارد مالية للمجلس، غير تلك التي كان ينفق منها على برامجه

اني الملقي، على األسباب وافق، خالل جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء ه

 ()المزيد .....الموجبة لمشروع القانون، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي

 

 خبر رقم )5(

الضريبة تطلب من المطاعم الشعبية تعديل قوائم االسعار وفقا لقرار مجلس 

 الوزراء
 الدستور

المطاعم الشعبية الراغبين باستمرار اعفائهم طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اصحاب 
من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات ضرورة المبادرة إلى تعديل قوائم 

االسعار واالصناف وفقا لألسعار الصادرة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
ارا صدر عن مجلس الوزراء تحت الصناعة والتجارة حسب قرار مجلس الوزراء. وكان قر

آب  15، تضمن تخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية وذلك اعتبارا من 1018الرقم 
. وقال بيان أصدرته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنها خاطبت نقابة اصحاب المطاعم 2016

ئحة االسعار والحلويات األردنية بخصوص العمل على اصدار قوائم تحمل رقما متسلسال بال
 )المزيد(واالصناف الجديدة المعتمدة والصادرة بموجب قرار المجلس 

http://alrai.com/article/1008639/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
http://alrai.com/article/1008639/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
http://alrai.com/article/1008639/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1--%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8
http://www.alghad.com/articles/1094512-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1094512-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84+%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7+%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84+%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7+%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84+%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7+%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84+%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7+%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.html


  (6خبر رقم )

 إربد: فتور بين الناخبين وحراك متواضع للمرشحين
 لغدا

يشهد الحراك االنتخابي في محافظة اربد حالة "فتور" مع بدء العد التنازلي إلجراء االنتخابات 

من شهر أيلول )سبتمبر( المقبل، وسط اقتصار الحراك االنتخابي على  20المقررة في الـ 

 .زيارات قليلة يقوم بها مرشحون للمواطنين في منازلهم وأخرى في الدواوين

ون أن إفرازات المجالس النيابية السابقة واألداء غير المقنع لبعض ويؤكد أساتذة ومواطن

النواب سبب حالة من الفتور في االنتخابات الحالية، وان الجميع يقع على عاتقه مسؤولية 

 )المزيد( وء بعيدا عن العشائرية إعادة الثقة بمجلس النواب من خالل انتخاب نائب كف

 

 (7خبر رقم )

 المياه" تحذر المتخلفين عن تسديد ذممهم"
 لغدا

سلطة المياه العشرات من مشتركي المياه لتسديد أثمان المياه  -دعت وزارة المياه والري

المترتبة عليهم، "تجنبا لقيام السلطة باستكمال اإلجراءات المنصوص عليها في قانون سلطة 

المياه وقانون تحصيل األموال األميرية"، فيما تلجأ السلطة عادة الى حجب الخدمة عن 

  .المسددين لذممهم المالية، اضافة الى اجراءات قانونية اخرى المشتركين غير

وأشار أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة، في إعالن رسمي صدر أمس عن سلطة المياه 

في مختلف الصحف ووسائل اإلعالم، إلى أنه سبق ان تم نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية 

ق الكشف المرفق تنفيذا للقانون المشار إليه. وتضمن حزيران )يونيو( الماضي، وف 16بتاريخ 

.. االعالن دعوة أصحاب عشرات االشتراكات لمراجعة مديرية المشتركين لتسديد ذممهم المالية

 )المزيد( 

 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 األوقاف تدعو خطباء الجمعة الحديث عن استخدام المال االسود في االنتخابات
 الدستور

عممت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات  

اإلسالمية على خطباء الجمعة بالحديث عن المال 

السياسي األسود، في خطبة جمعة يوم غد، عبر 

رسالة نصية لخطباء الوزارة. وكتب في الرسالة: 

'األخوة الخطباء األفاضل: الرجاء االلتزام 

بعنوان:  26/8/2016بموضوع خطبة الجمعة 

 )المزيد(السياسي األسود ودوره في إفساد  المال

http://www.alghad.com/articles/1094632-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1094632-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://www.alghad.com/articles/1094632-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86
http://alghad.com/articles/1094792-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D9%85%D9%85%D9%87%D9%85
http://alghad.com/articles/1094792-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D9%85%D9%85%D9%87%D9%85
http://alghad.com/articles/1094792-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B0%D9%85%D9%85%D9%87%D9%85
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81++%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81++%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81++%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html


 (9خبر رقم ) 

 اإلفتاء: ال يجوز أن يكون اختالف العشيرة مانعاً من التزاوج
 الدستور

قالت دائرة اإلفتاء العام : شرع اإلسالم النكاح والتزاوج بين العائالت والعشائر المتباعدة من 

قول هللا تعالى: )َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا  أجل توسيع دائرة العالقات االجتماعية؛ وذلك انسجاماً مع

. وأضافت في فتوى لها الخميس، أن المصاهرة والنسب نوع من 13َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا( الحجرات/

أنواع التعارف. وتابعت : ندب الشرع إلى اختيار الزوجة الصالحة بعيداً عن أي اعتبارات 

)تُْنَكُح الَمْرأَةُ ألَْربٍَع: لَِمالَِها َولَِحَسبَِها َوَجَمالَِها  أخرى، فقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم:

يِن، تَِربَْت يََداَك( رواه البخاري  ()المزيد َولِِدينَِها، فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

 

 (10خبر رقم )

 معدل البطالة في العالم نحو مستويات تاريخية
 الغد

يرتفع معدل البطالة بين شباب العالم حاليا نحو مستويات تاريخية، إذ بلغ مجموع الشبان  

، وسجل العالم العربي أعلى معدل لبطالة 2016مليون شاب العام  71العاطلين في أنحاء العالم 

وقالت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي "تشغيل  .ق جغرافيةالشباب بين عشر مناط

الشباب عالميا واآلفاق االجتماعية" الصادر أمس األربعاء إن معدل البطالة بين الشباب عالميا 

. وتعرف 2015نقطة مئوية عن معدل العام  0.2، بزيادة قدرها 2016في عام  %13.1يقدر بـ

وسجلت المنطقة العربية أعلى معدل  .عاما 24و 15العمرية بين  المنظمة الشباب بأنهم الفئة

، وقالت المنظمة إن هذه النسبة قد 2016في العام  %30.6لبطالة الشباب عالميا بنسبة 

 ()المزيد ....، لكنها مع ذلك ستظل األعلى عالميا2017في العام  %29.7تتراجع إلى 

 

 (11) خبر رقم

 السكر المضاف يتخطى النسب الموصى بها عند األطفال
 لغدا

ات المتحدة أكدت مجموعة أميركية للخبراء في مجال الصحة، أن األطفال في الوالي -ميامي

يتناولون كميات كبيرة من السكر تمثل ثالثة أضعاف الحد األقصى الموصى به، داعية إلى 

 .تشديد الضوابط على هذا الصعيد

وينبغي أال يتناول بتاتا األطفال والرضع دون الثانية أي مواد سكرية مضافة، في حين يجدر 

رارية من السكر في اليوم الواحد، بهؤالء األكبر سنا أال يتخطى استهالكهم المائة سعرة ح

 .(بحسب توصيات الجمعية األميركية لصحة القلب )ايه اتش ايه

وتعني هذه التوصيات أنه يتعين على األهل عدم تقديم قوالب حلوى وبسكويت ومثلجات 

غراما من السكر المضاف في اليوم الواحد، عندما  25لألوالد دون الثانية واالكتفاء بمنحهم 

 )المزيد(. ......أعمارهم بين الثانية والثامنة عشرةتتراوح 

http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%3A+%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC.html
http://www.addustour.com/18049/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%3A+%D9%84%D8%A7+%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC.html
http://www.alghad.com/articles/1093602-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1093602-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1092322-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alghad.com/articles/1092322-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://alghad.com/articles/1092322-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
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 د. صبري ربيحات – "ديلوكس" مرشح
 الغد

لو ذهبت إلى أي قرية أو ضاحية أو مخيم، وسألت الناس عن االنتخابات، واستعدادهم للمشاركة، ودرجة 

إيمانهم بما يقوله المرشحون الذين أصبحت مالمح وجوههم مألوفة بعد أن مألت صورهم الشوارع 

جابات متباينة. لكنها والمباني وساحات الدوائر التي ترشحوا لتمثيلها في المجلس النيابي المقبل، لكانت اإل

 .تندرج تحت واحد من ثالثة

فمن ناحية، تتفق االستطالعات التي أجريت على وجود نوايا للمقاطعة لدى أكثر من ثلث من يحق لهم 

االنتخاب. فيما ما يزال البعض، من ناحية أخرى، في حيرة مما يجري، ألسباب يعود بعضها إلى عدم فهم 

بموجبها االنتخاب. فأسلوب القوائم النسبية المفتوحة غير مألوف للعامة؛ إذ  القانون واآللية التي سيجرى

يطبق للمرة األولى، من دون تحضير أو توعية مسبقة كافية. أما المجموعة الثالثة، فتبدي شيئا من 

 .الحماس للعملية االنتخابية، لكن ليس لقناعة بالبرامج أو لما قد يحققه المجلس المقبل من إنجازات

ي دوائر المدن الكبرى، وبشكل عام، تُستقبل زيارات ودعوات المرشحين للمهرجانات بفتور بالغ لم يألفه ف

 )المزيد( . المرشحون للمجالس السابقة

في معظم بلدان العالم، يتخذ الناخبون قراراتهم بعد النظر إلى طروحات القوائم من حيث مالءمتها 

ومنطقيتها وشمولها، وقدرة وكفاءة المرشح على حمل المسؤولية والنهوض باألعباء؛ وليس استنادا لما 

 ()المزيد. .يقوله عن نفسه، بل بالنظر إلى تاريخه المهني وسيرته العملية

 

 محمد أبو رمان – !فريد أردني عقوق
 :الغد

"، يذكر األديب 1960-1949في مقدمة كتابه "على جمر الغضا: قراءات في الحكومات األردنية 
والباحث عبدالهادي المدادحة، قصة طريفة دفعته إلى تأليف الكتاب. وهي أّن "شابا أردنيا كان في الرابعة 

دى الجامعات األردنية، والدته كانت تعمل مديرة لمدرسة ، خريج إح2006والعشرين من عمره في العام 
مؤتة األساسية للبنات في لواء ماركا بمحافظة العاصمة، وقد فشل في اإلجابة الصحيحة على أي من 

األسئلة التالية: أين تقع مؤتة؟ ما هي األطراف التي تحاربت في معركة مؤتة؟ من كان قائد الجيش 
الوزراء األردني؟ هل تعرف من هو رئيس مجلس النواب األردني؟.. عندها العربي؟ هل تعرف اسم رئيس 

 ."...أصابني الفزع، وتذكرت كيف كنا نحن في مثل عمره نناقش الشأن الداخلي والشأن الدولي
قد تبدو القصة عادية؛ فمن السهولة أن تصطدم كل لحظة بشباب حازوا على أعلى الشهادات العلمية 

ية، لكنهم ال يملكون أدنى معرفة بتاريخ بلدهم )األردن(، وال المحطات التي مّر بها. والمستويات األكاديم
لكن الجديد في كالم المدادحة أّن هذه "الصدمة" دفعته إلى تأليف "على جمر الغضا". وهو كتاب ال تكمن 

ية باعتماده على قيمته في اكتشاف معرفة تاريخية جديدة، أو إضافة جهد بحثي جديد، بل هو يقّر منذ البدا
 )المزيد( .عدد من المصادر التاريخية المعروفة

 
 
 
 

 

اإللكتروني من فتاة تقول فيها، إنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي 

 -  :See more atالمطاعم لتناول طعام العشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جدا

http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B

A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8

D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%A7%D8%B7%

%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W

kcuQRJj.dpuf .......)المزيد( 

 -  :See more atحرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة 

http://www.addustour.com/17738/%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B

%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D7%D9%84%D8%A8+%D8

9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st

hash.MdikrOvQ.dpuf )المزيد( 

http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84

%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9

%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A

%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9

%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE

f5YC.dpu .....)المزيد( 

http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D>>>>

9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%B3

%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7.html#sthash.1LGD00U6.

 عصام قضماني – الدنانير من مليارات لحرق مشاريع

 الراي
المشاريع التي تستنطق الصحافة الوزراء المختصين فيها بين فترة وأخرى تحتاج الى مليارات من الدنانير 

 . مليار دينار 2ر2مثل مشروع سكة الحديد الوطنية وكلفتها 

للمشروع الوطني للسكك الحديدية قد يكون هذا المشروع ممكنا , إذا كان خلف استمرار طرح وزارة النقل 

في األردن رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تتحقق فقط عندما يضاهي عدد سكان المملكة سكان مصر أو 

عندما يتوفر فائض مالي من تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية الضرورية المياه والكهرباء أو على األقل 

 .تعبيد الطرق المهترئة

كة حديد سيكون واقعيا لو أنه اقتصر على خط يصل إلى العراق لخدمة التجارة البينية التفكير في مشروع س

 ., لكن هل حجم التجارة والشحن والركاب والمساحات بين المدن األردنية يستحق إنفاق هذه المليارات

ى أن أحدث دراسة للمشروع الذي يفترض ربط المدن الرئيسية ومراكز اإلنتاج مع دول الجوار توصلت إل

 )المزيد(  ..مليارات دوالر و ملياري دوالر كلفة أسطول النقل 4تكلفة إنشاء البنية التحتية تبلغ 

 

 

 

http://www.alghad.com/articles/1094502-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3
http://www.alghad.com/articles/1094502-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3
http://www.alghad.com/articles/1094502-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3
http://alghad.com/articles/1094452-%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF!
http://alghad.com/articles/1094452-%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF!
http://alghad.com/articles/1094452-%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF!
http://alrai.com/article/1008568/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://alrai.com/article/1008568/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1
http://alrai.com/article/1008568/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%82--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B1


 متفرقات:
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 حالة الطقس

 26/8/2016 الجمعة
 

 من أعلى الحرارة درجات تبقى

 نسبةً  اليوم نهار العامة معدالتها

 بين ما بحدود العام من الوقت لهذا

 موقع وفق مئوية، درجات 3و 2

 .العرب طقس

 صحفي بيان في الموقع، وذكر

 نسبياً  حاراً  يكون الطقس أن أمس،

 ظهور مع المناطق عموم في

 االرتفاع متوسطة الُسحب بعض

 حاراً  يكون بينما فترات، على

 الميت والبحر األغوار بمناطق

 .والعقبة



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 ديوان الخدمة المدنية 

 دائرة الجمارك 

 المجلس االعلى للشباب 

 يوزارة التعليم العال 

 وزارة التربية والتعليم 

 هيئة االوراق المالية 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 البنك المركزي االردني 

  لقوات الدركالمديرية العامة 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 صحيفة الدستور   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  مؤسسة االذاعة والتلفزيون  

 الديار صحيفة 

 صحيفة االنباط 

 

 الجامعات

 جامعة الحسين بن طالل 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

 جامعة العلوم التطبيقية 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

 اتحاد وكاالت االنباء العربية 

http://www.pm.gov.jo/
http://www.tourism.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://www.visitjordan.com/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.mfa.gov.jo/
http://www.moi.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://www.customs.gov.jo/
http://www.youth.gov.jo/
http://www.mohe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.jsc.gov.jo/
http://www.jocc.org.jo/
http://www.aci.org.jo/
http://www.ase.com.jo/
http://www.sdc.com.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.jdf.gov.jo/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jordantimes.com/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.alanbat.net/
http://www.ahu.edu.jo/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.ttu.edu.jo/
http://www.bau.edu.jo/
http://www.amman.edu/
http://www.zpu.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
http://www.asu.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.petra.gov.jo/Public/Main_arabic.aspx?lang=1&site_id=2
http://www.fananews.com/


 وكالة أنباء البحرين 

 وكالة األنباء السعودية 

 وكالة األنباء السورية 

 وكالة األنباء القطرية 

 وكالة األنباء الكويتية 

 وكالة المغرب العربي لالنباء 

 وكالة أنباء االمارات 

 وكالة انباء جيهان التركية 

 وكالة تونس 

 افريقيا لالنباء 

 وكالة األنباء الجزائرية 

 وكالة أنباء الشرق االوسط 

 الوكالة الموريتانية لالنباء 

 وكالة األنباء اليمنية 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 وكالة األنباء الفلسطينية 

 وكالة يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

 المجلس التمريضي االردني 

http://www.bna.bh/
http://www.spa.gov.sa/
http://www.sana.sy/
http://www.qnaol.net/
http://www.kuna.net.kw/
http://www.map.ma/ar
http://www.wam.org.ae/
http://www.cihan.com.tr/
http://www.tap.info.tn/
http://www.tap.info.tn/
http://www.aps.dz/ar/welcome.asp
http://www.mena.org.eg/
http://www.mauritania.mr/
http://www.sabanews.net/
http://www.suna-sd.net/
http://www.omannews.com/
http://www.wafa.pna.net/
http://arabic.yonhapnews.co.kr/
http://www.hpc.org.jo/
http://www.jcscc.gov.jo/
http://www.jnc.gov.jo/jncconfweb%202/home.htm

