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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا 

التقرير، ونشرت بعد ذلك في موقع 

الجامعة اإلخباري، ال تعكس 

بالضرورة رأي جامعة العلوم 

، أو إدارتها والتكنولوجيا األردنية

عزاء وإنما هدفها إطالع القراء األ

على أحدث ما يستجد من أخبار 

حول التعليم العالي والجامعات 

والمقاالت المختلفة، وتلك األخبار 

 االجتماعيةذات الصلة بالقضايا 

 والوطنية األخرى".

 

 وحدة العالقات العامة واإلعالم

 2016-8-20 السبتليوم  اإللكترونيالتقرير الصحفي 

 

 

 

 

 

موقع صاحب الجاللة الملك 

 عبد هللا الثاني المعظم

http://www.just.edu.jo/newscenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/newscenter/Pages/default.aspx
http://www.just.edu.jo/newscenter/Pages/default.aspx
http://www.kingabdullah.jo/
http://www.kingabdullah.jo/
http://www.kingabdullah.jo/


  (1خبر رقم )

 الملك يهاتف أحمد أبو غوش في ريو: أنا في غاية السعادة بإنجازك
 الدستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد أبو عبر جاللة الملك عبد هللا الثاني عن سعادته باإلنجاز الذي حققه الالعب األردني 

غوش بحصوله على الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو للرجال بألعاب ريو دي جانيرو 

، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن الالعب أبو غوش اليوم الجمعة. وقال أبو غوش من 2016

ع "ريو" إن جاللة الملك هاتفه بعد فوزه وقال له "تهانينا وقال إنه في غاية السعادة مثل جمي

 المزيد() .....األردنيين الذين بكى بعضهم فرحا من أجلي

 

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 طلبا للمنح والمقاعد الجامعية الخارجية 1170
 الغد

الخارجية المقدمة إلكترونياً عبر موقع مديرية البعثات بلغ إجمالي عدد طلبات المنح والمقاعد 
طلباً، وذلك مع االنتهاء من عملية استقبال  1170في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

وقال مدير البعثات وائل الصمادي بتصريح امس، أنه في مرحلة متقدمة  .الطلبات إلكترونياً 
لف األلوية والمحافظات، وذلك بعد صدور قوائم سيتم استدعاء الطلبة للمقابالت من مخت

القبول الموحد، تمهيداً لترشيح الذين يقع عليهم االختيار وفقاً لألسس والتعليمات المتبعة، 
مؤكداً ضرورة تجهيز وإحضار الوثائق المطلوبة كاملة ومصدقة من وزارة الخارجية 

   .(www.dsamohe.gov.jo) الموضحة على موقع المديرية

ابع ان الحد األدنى لمعدل الترشح ألي بعثة خارجية وأي تخصص يعتمد على قرار مجلس وت
 85التعليم العالي الخاص بقبول الطلبة في الجامعات األردنية الرسمية، والمحددة كاآلتي، 

بالمئة لدراسة تخصص الهندسة  80بالمئة لدراسة تخصصي الطب البشري وطب األسنان، و
 )المزيد( .مراعاة الشروط الخاصة بالدولة المانحةوالصيدلة، فضالً عن 

 

http://www.addustour.com/18043/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%BA%D9%88%D8%B4+%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%8A%D9%88%3A+%D8%A3%D9%86%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%83.html
http://www.addustour.com/18043/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%BA%D9%88%D8%B4+%D9%81%D9%8A+%D8%B1%D9%8A%D9%88%3A+%D8%A3%D9%86%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%83.html


 (3خبر رقم )

 "محتالون يجمعون التبرعات باسم "الغذاء والدواء
  الراي

حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام شعارها في توجيه كتب تحمل اسم 
المنتشرة في المؤسسة بتواقيع مزوة تحمل اسماء مدراء الفروع في مكاتب المؤسسة 

 .محافظات المملكة تخاطب بعض الجهات الرسمية واالهلية والتجار لجمع تبرعات

 

واكدت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الجمعة انه تم اكتشاف عمليات التزوير والكتب 
المزورة وهي تعمل على مالحقة من قام بعملية التزوير عن طريق الجهات الرسمية واالمنية 

وبالتنسيق مع الحكام االداريين للكشف عن هويتهم وبمخاطبة تخاذ االجراءات والقضائية 
 )المزيد( ........الالزمة بحقهم

 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 خلل في خط الديسي يوقف المياه عن مناطق في عمان والزرقاء
 الراي

على الخط الناقل الرئيسي لمشروع الديسي  قالت شركة مياه األردن )مياهنا( إن خلال فنيا طارئا

 .أدى لتوقيف ضخ المياه مؤقتا على مناطق محددة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء

وأوضحت الشركة في بيان صدر عن مكتبها اإلعالمي ظهر اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن 

 .السبتتنتهي أعمال الصيانة الطارئة على الخط الناقل الرئيسي قبل ظهر 

وأشارت الشركة إلى أن التزويد المائي سيتأثر في بعض مناطق مثل عبدون، الصويفية، دير 

 ()المزيد .غبار، ام السماق الجنوبي، والفنادق في منطقة العبدلي والشميساني

 

 خبر رقم )5(

 عويس: تعديالت على أنظمة الجامعات ستغير أداءها
 الدستور

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس االنتهاء من تعديل كل من نظام 
مزاولة المهنة العضاء هيئة التدريس ونظام تنظيم العالقة بين مالكي الجامعات الخاصة 

ان « الدستور«واداراتها، ونظام المساءلة للجامعات. وكشف عويس في تصريحات خاصة لـ
ثة شارفت اللجنة االكاديمية على االنتهاء من تفاصيلها االخيرة، مؤكدا ان تطبيق االنظمة الثال

هذه االنظمة بعد مرورها باالطر التشريعية كاملة سيغير مجرى اداء الجامعات االردنية 
وسيترك بصمة في تاريخها. واوضح ان االنظمة اوقفت التمييز بين اسم جامعة ان كانت 

مور بمسمى جامعة اردنية، لتحقيق المساواة بينها، النها اي تلك خاصة ام رسمية والحقت اال
الجامعات جامعات وطن بصرف النظر عن كونها رسمية ام خاصة. وبين عويس ان االنظمة 
ستتدخل بايجابية في اداء اعضاء الهيئة التدريسية والتزامهم ببنود القانون بما يحقق العدالة 

 )المزيد( .....كل اكبر وسيحقق نظام المساءلةبينهم ويسعى الى افادة الطلبة بش

http://alrai.com/article/1007278/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007278/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007278/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007274/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1007274/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/%D8%AE%D9%84%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://www.addustour.com/18044/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3%3A+%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7.html


  (6خبر رقم )

ية لمراقبة تدخــل الجمعيــات الخيريــة غرفة عمليات مركز العرموطي:

 باالنتخابــات
 الدستور

قررت وزيرة التنمية االجتماعية خولة العرموطي فتح غرفة عمليات مركزية في الوزارة 

لمراقبة الجمعيات الخيرية المخالفة في عملية االنتخاب. كما شكلت الوزيرة العرموطي لجنة 

والتحقق من مخالفات الجمعيات  للتحقق من مخالفات الجمعيات تعمل على مدار الساعة لضبط

 ...الخيرية المخالفة واحالتها الى وزارة التنمية االجتماعية التخاذ المقتضى القانوني بحقها

 )المزيد(

 

 (7خبر رقم )

 تنظيم أوقات النوم" خطوة مبكرة ضمن االستعدادات للمدرسة"
 لرايا

حركة ونشاط ولعب حتى بعد منتصف الليل في بيت أم وسن، التي تتمنى عودة المدرسة 

، إذ ان أطفالها يلعبون بال كلل وبال ملل حتى الفجر، ليتسنى لها تنظيم وقت النوم لدى أطفالها

أشعر بتوتر شديد مع اقتراب العودة إلى المدارس فالساعة البيولوجية إلطفالي اختلفت “وتقول 

 .”تماما في العطلة الصيفية واألمر يحتاج إلى الوقت إلعادة تنظيمهم

ل عود أطفالي على السهر وتضيف أم وسن أن تزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان الفضي

لساعات الفجر كما كنا نفعل والنوم في ساعات الفجر الى ما بعد الظهر. وتقول أنها بحاجة إلى 

فداء العبادي، بدأت منذ أيام بإعادة تنظيم نوم أطفالها، وتقول  .خطة إلعادة األمور الى نصابها

سة، وتم االتفاق على إخفاء بدأت بالحديث معهم عن بداية العام الدراسي وقرب موعد المدر

الكثير من األمور التي كانت تعتبر للتسلية في العطلة مثل االلعاب الصيفية وااليباد والكمبيوتر، 

 )المزيد( .. واإلنتهاء من النوادي الصيفية التي كانوا يذهبون إليها خالل العطلة

 

 

 (8خبر رقم ) 

 ماذا تفعل إذا وضعت الوقود الخطأ في سيارتك ؟
 الغد
هل وقعت يوما في خطأ استخدام الوقود الخاطئ في سيارتك؟ إذا كان قد حدث لك ذلك  -لندن

فإنك تعلم حجم المشكلة، وإن لم يكن قد حدث فإننا ننصحك بقراءة هذه المادة لتعرف ماذا تفعل 

قبل أن تقرأ أيضا هذه  .زين أو البنزين في خزان الديزللو وضعت الديزل في خزان للبن

النصائح، ينبغي أن تعلم أن عدد من يقعون في هذا الخطأ سنويا يمثلون نسبة معتبرة، ففي 

ألف شخص سنويا،  150بريطانيا على سبيل المثال تسجل اإلحصاءات وقوع هذه المشكلة لدى 

يعني أنه يحدث مرة كل ثالث دقائق ونصف  األمر الذي يقارب عدد سكان مدينة صغيرة، وما

صحيفة التليغراف البريطانية أعدت مادة لمساعدة السائقين على مواجهة  .في تلك الدولة

المشكالت، وأكدت فيها أن كمية الضرر التي تلحق بالسيارة يحددها نوع المحرك الذي تمتلكه، 

 )المزيد( . .ا حدثوما إذا كان الديزل قد اختلط بالبنزين أو أن العكس هو م

http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A+%3A+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A+%3A+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A+%3A+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9+%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA.html
http://alghad.com/articles/1080912-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://alghad.com/articles/1080912-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://alghad.com/articles/1080912-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://alghad.com/articles/1081092-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D8%9F
http://alghad.com/articles/1081092-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D8%9F
http://alghad.com/articles/1081092-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83-%D8%9F


 (9خبر رقم ) 

 مدرسية تتجددشكاوى األقساط ال
 الغد

فيما يتجدد تذمر أولياء األمور سنويا من التصاعد "غير المبرر" في األقساط المدرسية 

للمدارس الخاصة، ومطالبتهم وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل لضبط األقساط، كشف 

مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة أمين شديفات، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون 

الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات أوعز إلدارة التعليم الخاص بتشكيل لجنة إليجاد 

 ()المزيد ."..نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة

 

 (10خبر رقم )

 مزارعون يعلقون اعتصاما لالحتجاج على وقف استقدام العمالة الوافدة
 الغد

العام الذي دعت له سابقا بناء على رغبة قررت إدارة االتحاد العام للمزارعين تعليق االعتصام  

المزارعين وكان مقررا يوم غد أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على قرار وقف استقدام العمالة 

الوافدة، خصوصا ما يتعلق بالعمالة التي تخص القطاع الزراعي، بحسب بيان صدر عن االتحاد 

 .وتلقت " الغد" نسخة عنه

العتصام يأتي بعد عقد اجتماع في وزارة العمل بحضور وزير وأشار البيان إلى أن تعليق ا

العمل وأمين عام الوزارة وإدارة اتحاد المزارعين لبحث موضوع وقف استقدام العمالة 

الزراعية ومشاكلها، حيث شكلت وزارة العمل لجنة لغاية بحث هذا الموضوع من قبل وزارات 

 ()المزيد ......العمل والزراعة والمياه

 

 (11) خبر رقم

 2017سوق النفط العالمي به فائض من العرض وسيستمر كذلك خالل عام 
 الدستور

لم تشهد السلع تغيراً ملحوظاً على العموم لألسبوع الثالث على التوالي إال أننا شهدنا الكثير  

حيث المعتاد  –ذروة اإلجازة الصيفية  –من التحركات الفردية. نحن اآلن في شهر أغسطس 

ات السوق. فبعد انطالقة هو أن تقل حركة السوق وإن لم يكن ذلك بالضرورة يعني تراجع تقلب

قوية للسلع خالل النصف األول من العام، فقد كانت المكاسب شحيحة خالل هذا الفصل بالنسبة 

واستجابة الستمرار التأخير في إعادة موازنة أسواق النفط  للسلع )باستثناء المعادن(. 

ؤلية للسلع والتوقعات بمحصول أمريكي وفير، قامت صناديق التحوط بخفض الرهانات التفا

خالل األسابيع الستة الماضية. وقد تركت هذه التطورات بعض األسواق معرضة  %40بمقدار 

لخطر نجاح التداوالت المعارضة في اكتساب المزيد من القوة، ال سيما في أسواق النفط التي 

 )المزيد(. شهدت حجماً قياسياً من معامالت البيع على المكشوف قبل االنتعاشة األخيرة

http://alghad.com/articles/1081762-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://alghad.com/articles/1081762-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://alghad.com/articles/1081352-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9
http://alghad.com/articles/1081352-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9
http://www.addustour.com/18044/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2017.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2017.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2017.html
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 حمد سويدانم – األوحد المرشح قائمة
 :الغد

نشاهد في الشوارع لوحات والفتات دعائية انتخابية للقوائم االنتخابية التي تسجلت لخوض االنتخابات 
النيابية المقررة في العشرين من أيلول )سبتمبر( المقبل. وطبعا، هذا أمر ليس مستغربا، فالدعاية 

بعض المرشحين بتسليط  االنتخابية ضرورية في هذه المعارك االنتخابية. ولكن الغريب والمستهجن، قيام
 .الدعاية على أنفسهم بعيدا عن القائمة االنتخابية

فهناك مئات اللوحات والالفتات والملصقات المعلقة على األرصفة والجزر الوسطية في الشوارع 
والميادين واألعمدة وغيرها، تدعو النتخاب المرشح الفالني. فيما تبحث عن قائمة المرشح، لمعرفتك ان 

نتخاب الحالي يمنع الترشيح الفردي، فتتعب، وأنت تبحث عن اسم القائمة وشعارها، فهما قانون اال
متواريان عن األنظار، فاسم وصورة المرشح وشعاره تحجبهما عن األنظار. من النظرة األولى لمثل هذه 

احد سيئ الدعاية االنتخابية، ستعتقد لوهلة، أن االنتخابات المنتظرة، ستجرى وفق قانون الصوت الو
 )المزيد( . ...الذكر

 
 
 
 

 

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

 -  :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

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

%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

7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D

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

5+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9%D9%8

%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

5YC.dpuf .....)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.

dpuf ....)المزيد( 

 -  :See more atوالتغريدات وأفالم الفيديو 

 د. باسم الطويسي – !واحدة إنسانية

 الغد
للعمل اإلنساني"، في مفارقة  تحت شعار "إنسانية واحدة"، احتفل العالم أمس الجمعة بـ"اليوم العالمي

مليون إنسان يحتاجون إلى  130مؤلمة في تاريخ العمل اإلنساني العالمي. إذ تشير األرقام إلى وجود نحو 

مليار دوالر سنويا، لكي يبقوا على قيد الحياة، ومعظمهم ال يجدون  20مساعدات عاجلة، تقدر قيمتها بنحو 

ما األعلى في تاريخ البشرية، وربما ال يُذكران إال باللحظات ذلك الدعم. وهذان الرقمان المفجعان ه

 .التاريخية الحالكة في نهايات الحرب العالمية الثانية

الفاجعة األكبر تبدو حين نعلم أن معظم هؤالء البشر، من ضحايا الحروب أو الكوارث والفقر والحرمان، هم 

ثر البيئات في العالم اشتماال على الكوارث والحروب من المجتمعات العربية واإلسالمية التي تعد اليوم أك

واالقتتال والكراهية. بل إن اليوم العالمي للعمل اإلنساني ولد هنا، في هذا الثقب األسود؛ إذ قررت األمم 

المقر الرئيسي لألمم المتحدة في بغداد، يوما  2003المتحدة اعتماد ذكرى التفجير الذي استهدف في العام 

شخصاً، من ضمنهم الممثل الخاص لألمم  22مل اإلنساني. وهو التفجير الذي تسبّب بمقتل عالميا للع

 يد()المز ..المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو

 

 

 عمر كالب – ذهـــــب مــــــن الكــــالم
 الراي

حتى اللحظة، ال يوجد اساس عقلي لجملة سارت بيننا على انها حكمة، تقول ان السكوت من ذهب، 

وبالتوازي تحدثت اجهزة االعالم الشمولي عن فضيلة الصمت، فتأسس عقل جمعي ووعي اجتماعي أدان 

اشكالها فكانت السياسة السائدة او السياسة الرسمية هي اللسان الطليق، وصار المخالف  المعارضة بكل

لها معارضا تشيطنه القوانين واالنظمة والمجتمعات التي تربت على فضيلة الصمت، رغم ان الشواهد 

ت في الواضحة في األثر الصالح والسنن النبوية عن فضيلة كلمة الحق هي االكثر وضوحا، بل انها جاء

مراتب عالية تقود صاحبها الى الجلوس تحت ظل السماء، وان الكالم هو المباح وان الصمت مطلوب اذا 

اي ان القول هو االساس، والنقد جزء من القول  -فليقل خيراً او يصمت  -كان يخالف الحقيقة والخير 

اب ومدرب ان العزم لتحقيق المطلوب والضروري حتى يستقيم الواقع وتستقيم الحياة . فجر االمس أثبت ش

النجاح اكثر انتاجية من التلكؤ والتأتأة، واكثر جدوى من الكالم المعسول الذي يسيل على السنة الرسميين 

حيال دعم الشباب وانهم امل المستقبل الذي نسيناه حتى اعادنا ابو غوش الالعب الذهبي و العساف 

 )المزيد( المدرب الذهبي الى سكة الفرح واالنتصار

%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%80%

D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B0%D9%8

7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8.html#sthash.E6

CnKVEp.dpuf. ()المزيد 

http://www.alghad.com/articles/1081252-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1081252-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1081252-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.alghad.com/articles/1081242-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9!
http://www.alghad.com/articles/1081242-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9!
http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B0%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B0%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8.html
http://www.addustour.com/18044/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B0%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8.html
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 عين الراي

 موظفة(  48)  احال الوزراء مجلس

 االراضي)  المالية وزارة مالك من وموظفا

 االول من اعتبارا التقاعد الى( والمساحة

 .الحالي اب من

 

 نقل تاريخ تعديل قرر الوزراء مجلس

 سراج محمد البحرين في االردني السفير

 تشرين من االول في ليصبح المركز الى

 من عشر الخامس من بدال المقبل االول

 الماضي االثنين صادف الذي الحالي الشهر

. 

 رئاسة في المستشار احال الوزراء مجلس

 .التقاعد الى كريم محمد الوزراء

 صنارة الدستور

 بطل هللا العبد رانيا الملكة جاللة هنأت

 غوش أبو أحمد العالمي األردني التايكواندو

 على تغريدة في وكتبت األلمبياد بذهبية

 بانجازك األردن# اسعدت) تويتر حسابها

 األردني التايكوانو لبطل مبروك... العظيم

 الميدالية على حصوله غوش أبو أحمد

 (.األلمبياد في الذهبية

 بن الحسين األمير العهد ولي سمو اعتبر

 العالمي األردني البطل انجاز الثاني عبدهللا

 وكتب مشرفا، اردنيا انجازا غوش أبو أحمد

 أحمد النشمي) تويتر حسابه على تغريدة في

 أول مبروك مشرف، أردني انجاز غوش أبو

 رفعت األلمبياد، في أردنية ذهبية ميدالية

 (.عالي اردننا واسم راسنا

. 

 

 حالة الطقس

 20/8/2016 السبت
 

 من أعلى الحرارة درجات تكون

 هذا في اليوم نهار العامة معدالتها

 3-2 بحدود العام من الوقت

 موقع بحسب مئوية، درجات

 ".العرب طقس"

 يكون الطقس ان الموقع وقال

 وحارا الجبال، في اعتياديا صيفيا

 في وحارا المناطق، باقي في نسبيا

 الميت والبحر األغوار مناطق

 غربية، شمالية والرياح والعقبة،

 تنشط السرعة، ُمعتدلة إلى خفيفة

 وفي البادية، مناطق في مساء

  الرياح تكون العقبة، خليج

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية،

 .السرعة



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 هيئة تنشيط السياحة 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 ةديوان الخدمة المدني 

 دائرة الجمارك 

 المجلس االعلى للشباب 

 وزارة التعليم العالي 

 وزارة التربية والتعليم 

 هيئة االوراق المالية 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 البنك المركزي االردني 

 المديرية العامة لقوات الدرك 

  

 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 

 نباء اليمنيةوكالة األ 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 وكالة األنباء الفلسطينية 

 يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية وكالة 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

  االردنيالمجلس التمريضي 

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

