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  (1خبر رقم )

 ماذا بعد ؟ ..سؤال برسم االجابة طرحته الملكة حول واقع التعليم
 الدستور

اإلعتراف بالمشكلة هو نصف الحل، إن لم يكن أكثر، والحديث عن  كتبت : نيفين عبد الهادي 

الطريق للوصول إلى أبواب التحديات بصراحة ومن قِبل أصحاب الشأن مسألة حتما تمّهد 

المثالية لنصلها بالكامل تدريجيا بخطوات عملية، فالتشخيص السليم يقود حتما للعالج السليم 

الذي يلغي أي خلل أو تشوهات، في حال كانت هناك جديّة باإلصالح والتطّور والتنمية واألهم 

تلك التي تصدر من عالج المشاكل والتحديات. وما من شك أن أكثر الحلول نجاعة ودقة، 

أصحاب الشأن وممن يعيشون تفاصيل التحديات عن قرب، عندها فقط تكون الخطوة القادمة 

مضمونة النتائج ومحسومة اإليجابية، وتعطي ضمانات بأن األمور تسير في االتجاه الصحيح 

دون أي مواراة أو تغليف للمشاكل أو زخرفة ألي تشوهات، وتأتي الحلول بخطوات عملية 

بلة للتنفيذ، تسّرع من العالج وتوقف استمرار السلبيات. هكذا بدا الوضع خالل الجلسة قا

النقاشية الشبابية التي شاركت بها جاللة الملكة رانيا العبد هللا األسبوع الماضي، بتنظيم من 

، والتي خصصت لبحث تحديات «متطوعو األردن«اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية و

في األردن وانعكاساتها على سوق العمل والبطالة والمنظومة القيمية في المجتمع، التعليم 

وأخذت طابع جلسة عصف ذهني بين جاللتها ومجموعة من الشباب من طلبة مدارس جامعات 

وطلبة لم ينجحوا في التوجيهي، ليسير النقاش نحو أعلى درجات الشفافية والوضوح، وتبادل 

ة تشخيص الواقع التعليمي لدرجة زاحمت بها بجدارة أضخم اآلراء الذي وصلت به حال

الجلسات النقاشية لخبراء التعليم!!! وانضمت جاللة الملكة رانيا العبدهللا إلى الجلسة النقاشية، 

ليكون لحضور جاللتها مصدر ثقة للشباب فأخذوا بالحديث عن تجاربهم في التعليم، ومخرجاته 

 2016ب قضايا التعليم عن برامج المرشحين لالنتخابات النيابية وامتحان الثانوية العامة، وغيا

وغيرها من عشرات القضايا التعليمية، التي شاركت جاللتها الشباب بها، واستمعت الى 

 المزيد() ....نقاشاتهم ورؤيتهم وتشخيصهم للواقع وتطلعاتهم المستقبلية
 

 

 

 (2م )قخبر ر

 ألفا 240وليس  28574التربية: راسبو التوجيهي 
 الدستور

أكدت وزارة التربية والتعليم اهمية توخي الدقة في نقل اي معلومة تخص القطاع التربوي 
 .واالستناد إلى المصادر الرسمية للحديث حول اي قضية او رقم يخص هذا القطاع الهام

السبت، ان ما تداولته بعض الجهات والمنتديات  واعتبرت الوزارة في بيان مساء اليوم
والندوات اخيرا، من ارقام حول اعداد الراسبين في امتحان الثانوية العامة "الذين لم يستكملوا 

متطلبات النجاح في المدارس الحكومية والخاصة ومدراس الثقافة العسكرية"، أرقاما غير 
الف طالب وطالبة لم يتمكنوا من  240لى نحو واقعية وغير حقيقية، حيث أشارت هذه األرقام إ
 .النجاح في االمتحان خالل ثالث سنوات الماضية

وقالت الوزارة "ان مجموع من تقدم لالمتحان من الطلبة في المدارس على اختالفها خالل 
طالبا وطالبة، فهل يعقل ان يكون عدد الراسبين على حد  171273ثالث سنوات االخيرة كان 

ض، اكثر من عدد المتقدمين لالمتحان"، موكدة ان مثل هذه المغالطات تفقد صاحبها تعبير البع
 )المزيد( .المصداقية

http://www.addustour.com/18045/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%9F+..%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.html
http://www.addustour.com/18045/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%9F+..%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.html
http://alrai.com/article/1007467/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A-28574-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-240-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
http://alrai.com/article/1007467/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A-28574-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-240-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
http://alrai.com/article/1007467/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A-28574-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-240-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7


 (3خبر رقم )

 فتح حساب بنكي مشترك بأسماء المرشحين خاص بكل قائمة
 الدستور

الناطق االعالمي للهيئة المستقلة لالنتخاب جهاد المومني أنه يتوجب على القوائم التي   أكد
لمرشحين خاص فتح حساب بنكي مشترك بأسماء ا  يتم تبليغها بالموافقة على ترشيحها

( من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حمالت 15ان المادة )  بالقائمة. وأضاف المومني
الدعاية االنتخابية تنص على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي مشترك بأسماء 

موارد وأوجه الصرف على الحملة االنتخابية ترصد فيه المبالغ   لغايات  المرشحين
ة للحملة، ويتم االنفاق منه على االوجه المحددة في نموذج االفصاح المعد لهذه المخصص

الغاية ، ويتم اغالق الحساب بانتهاء العملية االنتخابية. كما اكد انه يتوجب تعيين مدقق 
حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة ، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد 

أوجه االنفاق متى طلبت ذلك ويتم تسديد النفقات االنتخابية بواسطة شيكات القائمة المالية و
 )المزيد( ......او تحويالت بنكية اذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة

 

  

 (4خبر رقم )

 

 ترجيح موافقة "مجلس النقد" على طلب األردن لبرنامج إصالحي
 الراي

يرجح أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خالل االسبوع االخير من الشهر  

 .االقتصادي للمملكة للسنوات الثالث المقبلةالحالي، للموافقة على برنامج اإلصالح 

وبينت المصادر أن المجلس سينظر في تقارير الخبراء الذين زاروا األردن في حزيران )يونيو( 

 36الماضي، وتوصلهم التفاق مع الحكومة على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" ولمدة 

مليون دوالر،  720اق نحو وقدرت المصادر أن تقترض المملكة بموجب ذلك االتف .شهرا

 ()المزيد ..مشيرة الى أن الحكومة تنظر لشهادة الصندوق أمام المجتمع الدولي

 

 خبر رقم )5(

 خطة أمنية لحماية االنتخابات النيابية المقبلة
 الغد

أنهت مديرية األمن العام إعداد خطة أمنية، لتنفيذها قبل وأثناء وبعد العملية االنتخابية، آخذة 
 .باالعتبار المناطق الساخنة التي تشهد غالبا عنفا انتخابيا

عة، لـ"الغد"، أن الخطة تعتمد على االنتشار االمني إلدارات االمن وبينت مصادر أمنية مطل
العام )الميدانية، االدارية واللوجستية(، أكان ذلك قبل االنتخابات او بعدها، ولحين صدور 

نتائج الفائزين من المرشحين، ولمنع أي حاالت شغب او فوضى، قد يفتعلها أنصار مرشحين 
م نجاح مرشحيهم في قوائم تحمل أسماء عرفت خاسرين، تعبيرا عن غضبهم، لعد

 .(بـ)الحشوات

وقالت إن األجهزة األمنية وضعت خطتها بالتنسيق مع المديرية العامة لقوات الدرك، مؤكدة 
عدم التهاون بحق كل من يخل باألمن والنظام، او من يحاول تعكير صفو العملية 

 )المزيد( ......االنتخابية

http://www.addustour.com/18044/%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A8%D9%83%D9%84+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18044/%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A8%D9%83%D9%84+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18044/%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%A8%D9%83%D9%84+%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9.html
http://www.alghad.com/articles/1083582-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1083582-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1083722-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1083722-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1083722-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9


  (6خبر رقم )

 ضبط مطلق أعيرة نارية في أحد األفراح بإربد
 الدستور

ضبطت مديرية شرطة اربد شخصا اطلق أعيرة نارية في السماء خالل زفاف احد اقاربه ظهرت 

صوره على مواقع التواصل االجتماعي وتم مصادرة سالحه الذي تبين أنه "مسدس صوت" 

أحد المواطنيين عبر الرسائل الخاصة  وتم إجراء المقتضى القانوني. ووردت صورة من قبل

الى صفحة إذاعة األمن العام حول نشر أحد األشخاص صورة له بحفل زفاف أحد أقاربه وهو 

يطلق أعيرة نارية في السماء . ومرر مكتب إدارة اإلعالم االمني الرسالة الى مدير شرطة اربد 

 )المزيد( ..الصورة العميد أمجد الخريسات الذي قام بتشكيل فريق بحث وتحر حول

 

 (7خبر رقم )

 أضحية في االسواقالف  500الزراعة: 
 الدستور

 500اعلنت وزارة الزراعة عن توفر حوالي 

 200الف اضحية من االغنام الحية، منها حوالي 

الف رأس من الخراف  300الف اضحية بلدية و 

المستوردة تكفي الحتياجات السوق. وقدر 

الناطق االعالمي للوزارة الدكتور نمر حدادين، 

اسبة عيد حاجة المواطنين من الخراف بمن

األضحى المبارك بحوالي نصف مليون اضحية، 

مشيرا الى ان اقبال المواطنين على الشراء 

التجارية على قطاع   في تنشيط الحركة  سيساهم

 )المزيد( .. المواشي ومربي الثروة الحيوانية

 

 

 (8خبر رقم ) 

 بدفي أحد األفراح بإر« الفيس بوك»ضبط مطلق أعيرة نارية ظهرت صوره على 
 الدستور

ضبطت مديرية شرطة اربد شخصا اطلق أعيرة نارية في السماء خالل زفاف احد اقاربه ظهرت 

« مسدس صوت»قع التواصل االجتماعي وتم مصادرة سالحه الذي تبين أنه صوره على موا

وتم إجراء المقتضى القانوني. ووردت صورة من قبل أحد المواطنين عبر الرسائل الخاصة الى 

صفحة إذاعة األمن العام حول نشر أحد األشخاص صورة له بحفل زفاف أحد أقاربه وهو يطلق 

مكتب إدارة اإلعالم االمني الرسالة الى مدير شرطة اربد العميد أعيرة نارية في السماء . ومرر 

أمجد الخريسات الذي قام بتشكيل فريق بحث وتحر حول الصورة ومصداقيتها وبعد التأكد منها، 

» مسدس صوت » تم جلب الشخص المعني مطلق الرصاص ومصادرة سالحه الذي تبين أنه 

الخريسات أن الظاهرة تشكل مصدر قلق كبير بالنظر  وتم إجراء المقتضى القانوني. وأكد العميد

 )المزيد(  للمآسي المترتبة عنها من ازهاق لألرواح البريئة
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 (9خبر رقم ) 

 عربيات : أكثر من نصف خطباء مساجد األردن غير مؤهلين
 الراي

قال وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور وائل عربيات ان عدد المساجد في 

اقل من نصفها يتوفر فيها خطباء مؤهلون، مؤكدا ان "المسجد  6200يبلغ نحو  المملكة

واضاف خالل ندوة دور المسجد الجامع في حياة االمة الذي نظمه  ."الجامع ال رجعة عنه

المنتدى العالمي للوسطية اليوم السبت ان انشاء مئات المساجد "اوجدت في مناطق عديدة 

 ()المزيد ....بعضها البعض سوى امتار قليلةمساجد متجاورة وال تبعد عن 

 

 (10خبر رقم )

 اربد : احتجاج على سياسة تفريخ الميادين وانتقادات لتصاميمها الغريبة
 لدستورا
تسود حالة من عدم الرضا وانتقادات واسعة وجدل كبير في مدينة اربد حيال اسس واليات  

ادين والتسميات التي تطلق على الشوارع وهذه الميادين ، حيث يعتبر المواطنون ان انشاء المي

هذه المسألة تتم بصورة انتقائية ودخلت في فوضى غير مسبوقة وتسببت بموجة غضب في 

اربد . ووفق مواطنين ان تسميات الميادين والشوارع باتت تطلق بشكل عشوائي وانتقائي 

ي أي اسس ومعايير ، واصبحت تفضي لتسميات غير مالوفة لم وغير منظم دون االستناد ال

يكن لها أي دور او منجز وان على البلدية مراعاة اسس تسمية الشوارع والميادين بحيث يتم 

التركيز على اسماء وشخصيات وطنية بارزة لها تاريخ مجيد ومكانة وبصمات وانجازات 

 ()المزيد الذين ضحوا بارواحهم ودمائهم مرموقة على صعيد الوطن مع التركيز على الشهداء

 

 (11) خبر رقم

 اختبار للعين يساعد على الكشف عن الشلل الرعاش
 الغد

كشف باحثون عن طريقة لمعرفة التغيرات التي تطرأ على العين، والتي يمكن أن تكون  -لندن 

 .مؤشرا الكتشاف مرض الشلل الرعاش قبل تطور أعراضه

االختبارات األولية التي أُجريت  ويقول الباحثون، في يونيفرسيتي كوليدج بجامعة لندن، إن

 .على الحيوانات قد تكشف عن طريقة رخيصة بدون اختراق الجسم للتعرف على المرض

شخص، وهو ثاني أكثر األمراض العصبية  500ويصيب الشلل الرعاش واحدا من بين كل 

وة انتشارا في العالم. واعتبرت جمعية الشلل الرعاش في المملكة المتحدة أن البحث "خط

مهمة".وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، واكتشفوا وجود تغيرات في قاع العين تنبئ 

 )المزيد(. .بالمرض قبل ظهور أعراضه
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 عصام قضماني – ! مطب آخر
 :الراي

مثل طرفة ساقها لي صديق، أن رجال أعمال من بلد أوروبي جاءوا إلستكشاف فرص األعمال في األردن، 
، قرروا أن يعودوا لألردن شرط –اإلستثمار باألعمال لفرط ما أستخدمتها لدرجة المللوهنا أستبدل كلمة -

 .بعد أن يسمعوا خبرا يقول أن هذا البلد إحتفل بإزالة آخر مطب من على شوارعه
 

ليس مهما أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكن الصحيح فيها أن عمان مدينة مزدهرة بالمطبات الصناعية 
 .الشوارع حتى الفرعية منها، وما لم تصنعه األمانة أو البلدية يقوم المواطنون بتشييدهالمنتشرة على 

هذا إنعكاس لثقافة السير على الطرق وهي تلخص رحلة طويلة لعدم اإللتزام بقوانين السير، لكن باليد 
 .األخرى هل الطرق ملتزمة بقوانين وأنظمة السير أصال

معها دائرة السير عندما يبدأ العام الدراسي ، فواقع الطرق من دونه ال أعرف ماذا ستفعل أمانة عمان و
 )المزيد( .. ...خانقا وهو حتما سيزداد إختناقا

 
 
 
 

 

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

 -  :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

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

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

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
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%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.

dpuf ....)المزيد( 

 -  :See more atوالتغريدات وأفالم الفيديو 

 الد الزبيديخ – ...المزمن التجاري العجز معالجة نحو

 دستورال
يعد عجز الميزان التجاري ) الفارق بين الصادرات والمستوردات( من التحديات الكبرى التي تواجه 

) السلعي  االقتصاد االردني، وهذا العجز له اسباب مختلفة بعضها طبيعي نظرا الرتفاع كلف االنتاج

والخدمي( وبعضه اآلخر مصطنع نجم عن ازالة الحواجز الجمركية، وفتح باب االستيراد من معظم دول 

العالم، وهو انعكاس لالتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة االطراف، وبالرغم من منح الصناعات االردنية 

للمنتجات االردنية، اال ان هناك ظروفا  فترة زمنية متفاوتة لتحسين االنتاج وزيادة القدرة التنافسية

وقرارات مالية وضريبية اضعفت عزيمة الصناعات الوطنية وحدت من قدرتها التنافسية محليا وفي اسواق 

التصدير. هناك دول تقدم دعما مباشرا وغير مباشر مؤثر لصناعاتها وفي مقدمة هذا الدعم تدني كلف 

رها مدخال صناعيا وكلفة تشغيلية، ومنها دول الخليج العربي التي االموال، وانخفاض اسعار الطاقة باعتبا

تشكل تكاليف الطاقة نسبة متدنية بالمقارنة مع تكاليف االنتاج االردني، لذلك نجد المستوردات من هذه 

 )المزيد(  الدول تغرق االسواق المحلية، ومنها تركيا التي تقدم دعما سخيا لصادراتها

 

 

 

 جمانه غنيمات – النقدي االستقرار
 الغد

يقين خطيرة، كان من الممكن أن تنجم عنها تبعات كارثية  قبل نحو أربع سنوات تقريبا، ثارت حالة عدم

على االقتصاد. ولّدت تلك الحالة تصريحات رئيس الوزراء آنذاك د. عبدهللا النسور، إذ تحدث صراحة في 

حينه عن وضع الدينار. والجميع ما يزال يذكر تحذيره الشهير "إما رفع األسعار أو تخفيض الدينار"؛ 

 .ر المحروقات، وهو ما تم فعاللتمرير تحرير أسعا

لكن جوهر القصة التي لم تعرف إال قلة قليلة تفاصيلها، تمثل في كيفية تعامل البنك المركزي األردني مع 

تبعات تلك التصريحات، ونجاحه في تجاوز احتمالية انعكاسها الخطير على العملة الوطنية المستقرة حكما، 

 .ألكثر من سبب

مريب من بعض شركات الصرافة، سعت إلى استغالل الظرف المضطرب. ونتيجة  آنذاك، بدأ يظهر سلوك

ذلك، بدأت تتشكل حالة لم تنضج، تنبه لها مبكراً محافظ "المركزي" د. زياد فريز. فاتخذ سلسلة من 

  )المزيد( .الخطوات لحماية استقرار الدينار، نجح بها باقتدار واضح، نجني اليوم حصيلته

http://alrai.com/article/1007325/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-!
http://alrai.com/article/1007325/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-!
http://alrai.com/article/1007325/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A8-!
http://www.addustour.com/18045/%D9%86%D8%AD%D9%88+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86....html
http://www.addustour.com/18045/%D9%86%D8%AD%D9%88+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86....html
http://www.addustour.com/18045/%D9%86%D8%AD%D9%88+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86....html
http://www.alghad.com/articles/1083272-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1083272-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
http://www.alghad.com/articles/1083272-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة
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 زواريب الغد

 على عمم الناصر حازم والري المياه وزير

 إطفاء من التأكد" بضرورة الوزارة موظفي

 مراكز مغادرة قبل واإلنارة التكييف أجهزة

 اإلجراءات اتخاذ"بـ ملوحا ،"عملهم

 المنشور التعميم". المخالفين بحق التأديبية

 لتوجيهات تنفيذا جاء الوزارة مبنى داخل

 بخصوص الملقي هاني الوزراء رئيس

 وتوفير العام اإلنفاق استهالك ترشيد

 .الطاقة

 تخوض التي ،"المدنية الدولة - معا" قائمة

/  الثالثة الدائرة في النيابية االنتخابات

 القائمة إلشهار صحفيا مؤتمرا تعقد عمان،

 مدينة في وذلك اليوم، مساء من السابعة في

 .للشباب الحسين

 الباصات حملة" اليوم صباح تطلق

 من االنتخابات، على للتشجيع" للمحافظات

 والبرلمانية، السياسية الشؤون وزارة مقر

 فيما المعايطة، موسى وزيرها برعاية

 من السادسة في أيضا المعايطة يشارك

 االنتخابات حول حواري بلقاء اليوم مساء

 يقام الذي المجتمعية، المبادرة جمعية في

 فيه ويشارك الرصيفة تجارة غرفة في

 .ناصر كمال العين

 صنارة الدستور

 تدقيق لالنتخابات المستقلة الهيئة أعادت

 جميع ودراسة لمعرفة ينالناخب سجالت

 التدقيق أثناء وتبين السن، كبار حاالت

 .  1920 دون مواليد من مواطنا 25 وجود

 شوارع اكتست الماضي الجمعة صباح  

 لالنتخابات لمرشحين  زقةمم بصور عمان

 به قام الذي الكبير الجهد الفتا وبدا ، النيابية

 الشوارع وتنظيف إلزالتها الوطن عمال

 –.  بقاياها من العامة

 شغلت والسياسية البرلمانية الشؤون وزارة

 ومالحظات شكاوى الستقبال ساخنا خطا

 قانون حول المواطنين واستفسارات

 ال عددا استقبل الساخن الخط ، االنتخاب

  -.  االتصاالت من به بأس

 حالة الطقس

 21/8/2016 االحد
 

 من أعلى الحرارة درجات تستمر

 نسبة اليوم نهار العامة معدالتها

 .بقليل العام من الوقت لهذا

 ان العرب طقس موقع واوضح

 في اعتياديا صيفيا يكون الطقس

 مناطق في وحارا المناطق، عموم

. والعقبة الميت والبحر األغوار

 غربية، شمالية الرياح وتكون

 تنشط السرعة ُمعتدلة إلى خفيفة

 وفي البادية، مناطق في مساء

 إلى ُمعتدلة شمالية، العقبة خليج

 .هادئا والبحر السرعة نشطة



 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 

 وزارة التعليم العالي 

 وزارة التربية والتعليم 

 ئة االوراق الماليةهي 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

  ابداع االوراق الماليةمركز 

 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 

  آل البيتجامعة 

 جامعة العلوم التطبيقية 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

 اتحاد وكاالت االنباء العربية 
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 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 
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