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  (1خبر رقم )

 91والصيدلة  93واالسنان  94قراءات في المعدالت : الحد االدنى للطب 
  الراي

 حاتم العبادي 

تخصصات الطب وطب االسنان كشفت احصائية أن عدد المقاعد المخصصة للقبول في 

( مقعدا في مختلف الجامعات التي 1170والصيدلة ودكتور الصيدلة للعام الجامعي المقبل بلغ )

 .تطرح هذه التخصصات

( مقعدا في 80وتوزعت مقاعد تخصص الطب على الجامعات، بحسب االحصائية، بواقع )

( مقعدا في العلوم 65( مقعد في مؤتة و)100( مقعدا في اليرموك و)75االردنية و)

 .( مقعدا بالهاشمية ومثلها في البلقاء التطبيقية65والتكتولوجيا و)

 .( مقعدا في االردنية ومثلها في العلوم والتكنولوجيا65في حين كانت لطب االسنان: )

( مقعدا في مؤتة 80( مقعدا في اليرموك و)100( مقعدا في االردنية و)65اما الصيدلة: )

 .( مقعدا في الهاشمية150العلوم والتكنولوجيا و) ( مقعدا في65و)

 .( مقعدا في االردنية ومثلها في العلوم والتكنولوجيا65اما دكتور الصيدلة، فكانت بواقع )

 

 ماذا تعني هذه االرقام؟

تؤشر االرقام الى إمكانية التوقع بالحد االدنى للقبول في تلك التخصصات، في ضوء فئات 

لعلمي في امتحان الثانوية العامة، مع االشارة الى أن تلك المقاعد ليست معدالت طلبة الفرع ا

جميعها مخصصة للتنافس، انما هنالك مخصصات البناء العاملين في القوات المسلحة 

واالجهزة االمنية والبناء المعلمين وابناء المخيمات وكذلك المدراس ذات الظروف الخاصة 

الى جانب تخصيص مقاعد لخريجي السنوات الماضية وكذلك  وابناء العشائر في مناطق البادية،

 .حملة الشهادات االردنية، باالضافة الى اوائل المحافظات

 المزيد() .......

 

 

 (2م )قخبر ر

 التعداد: أعلى كثافة سكانية في اربد وارتفاع معدالت االمية في معان
 الدستور

سجلت المفرق  2كم 1فرد لكل  1126.2أعلى كثافة سكانية كانت في محافظة اربد حيث بلغت 
. 13.6تلتها محافظة اربد بنسبة  %15أسها امرأة بنسبة بلغت أعلى نسبة من األسر التي تر

عن  0.3بزيادة مقدارها  5.1أعلى متوسط حجم أسرة كان في محافظة المفرق بمتوسط 
وكان  %9.2. معدل األمية في المملكة 5.0متوسط حجم األسرة في المملكة، وبلغ في معان 
لغت نسبة الجنس أعالها في محافظة العقبة بين اإلناث أعلى منه بين الذكور بفارق نقطتين. ب

. أعلى نسبة 101.6أنثى، وأدناها في محافظة الكرك حيث بلغت  100ذكر لكل  106.2بواقع 
سنة كانت في محافظة المفرق، وأعلى نسبة للسكان  15من السكان الذين أعمارهم أقل من 

نسبة للشباب في الفئة  سنة فأكثر كانت في العاصمة. أعلى 65كبار السن الذين أعمارهم 
سنة كانت بين سكان محافظة الطفيلة تلتها محافظة العقبة. أعلى معدالت  29-15العمرية 

لألمية بين األردنيين في محافظة معان وتلتها المفرق، سواء كان للذكور أم لإلناث. سجلت 
افظة حتها مالمفرق أعلى نسبة للسكان في سن التعليم األساسي وغير ملتحقين بالتعليم، تل

 )المزيد( معان، أما أدنى النسب فكانت في محافظة عجلون

http://alrai.com/article/1008456/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-94-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-93-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-91
http://alrai.com/article/1008456/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8-94-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-93-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9-91
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3A+%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86.html


 (3رقم ) خبر

 من األردنيين غير مشمولين بأي تأمين صحي % 32
 الراي

ناقشت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس األعيان لدى اجتماعها اليوم االربعاء برئاسة 
 .الدكتور ياسين الحسبان موضوع التأمين الصحي

توجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني  وأكد الدكتور الحسبان اهمية العمل التشاركي لتنفيذ
بتأمين صحي شامل يغطي جميع احتياجات االردنيين الصحية، من خالل العمل على معالجة 

التشوهات الهيكلية في منظومة التأمين الصحي ووضع الضوابط القانونية واآلليات التي تكفل 
 .انهاء الفوضى واالزدواجية والهدر

االردنية للتأمين الصحي الدكتور علي الوزني الى أهم التحديات وأشار رئيس اتحاد الشركات 
التي يواجهها قطاع التأمين الصحي فيما يتعلق بالنمو السكاني واالزدواجية في التأمين 

 )المزيد( ..وارتفاع كلفة تقديم الخدمة الصحية والتشريعات
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

 كهرباء اربد : مطالبة "المالية" مفصول بها قضائيا منذ سنوات
 الراي

القانونية المحامي فادي خريس اوضح مساعد مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد للشؤون 

الف دينار مفصول فيها قضائيا وصدر  15ان قضية مطالبة وزارة المالية للشركة بمبلغ قرابة 

بها قرارين قضائيين بوقف مالحقة الشركة من محكمة صلح جزاء اربد والثاني من االستئناف 

ادى عطل داخلي حيث  2009وبحسب خريس ان القضية تعود جذورها لعام  .وهو قرار قطعي

لدى مركز صحي كفريوبا الى تلف اجهزة طبية ثبت وفق تقارير مختصة ابرزها المختبر 

 ()المزيد ....الجنائي عدم وجود مسؤولية للشركة عن هذا الضرر

 

 خبر رقم )5(

 السيطرة بالكامل على التسرب النفطي في العقبة
 الدستور

اكد رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ناصر الشريدة انه تم في وقت مبكر من 
في العقبة واالنتهاء منها بشكل كامل.   صباح اليوم االربعاء معالجة مشكلة التسرب النفطي

حفية ان المشكلة انتهت بشكل كامل، وتم ازالة آثار التسرب النفطي وقال في تصريحات ص
سواء الذي كان على رصيف الميناء او على الشاطىء، واوضح ان البقعة التي وقع فيها 

متر، لكن وبفضل كافة جهود االجهزة المختصة من الدفاع  200التسرب انحصرت بحدود 
تسرب بشكل كامل وفي زمن قياسي، حيث قام المدني ومركز االمير حمزة تم السيطرة على ال

ومع ساعات الصباح الباكر اليوم من االنتهاء من االعمال وشفط كافة البقع واالثار   المركز
الناجمة عن هذا التسرب. واكد انه ونتيجة لسرعة معالجة التسرب لم يتاثر الشاطىء واالحياء 

 )المزيد( .والشعب المرجانية في المنطقة

http://alrai.com/article/1008410/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/32--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://alrai.com/article/1008410/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/32--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://alrai.com/article/1008410/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/32--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://alrai.com/article/1008394/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://alrai.com/article/1008394/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18048/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9.html


  (6خبر رقم )

 ون دوالرملي 723صندوق النقد يوافق على اتفاق مع األردن بقيمة 
 الغد

قال صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على عقد اتفاق ممتد مع األردن 

مليون دوالر" تمثل  723مليون وحدة حقوق سحب خاصة "حوالي  514.65يتيح ما يعادل 

وأضاف في بيان أولي اصدره مساء اليوم األربعاء  .بالمئة من حصة األردن في الصندوق 150

واشنطن، أن القرض "سي" صرف على مدار ثالث سنوات بموجب "تسهيل القرض من 

 )المزيد( .....، وذلك لدعم برنامج األردن لإلصالح االقتصادي والماليEFF "الممتد

 

 

 (7خبر رقم )

 حق انساني تعليمعويس: ال
 طلبة نيوز

 .قال وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس ان الموازي غير دستوري

 .وكشف عويس ان الوزارة تبحث توقيف الموازي، بعد ايجاد دخل بديل للجامعات الحكومية

واضاف عويس خالل استضافته على شاشة التلفزيون االردني مع الزميلة سهى كراجة، ان  

 .الوزارة تدرس طلب الجامعة االردنية في العقبة بفتح كلية للطب

الى ان الحكومات اخفقت في ايجاد بديل عن التعليم لمن وتابع ان التعليم مطلب انساني، مشيرا  

وعن المشاكل  ....لم يستطع، منوها الى ان الحكومة تسعى الى اصالح التعليم التقني والتدريبي
التي تواجه قطاع التعليم التقني لفت الى ان ابرزها نقص المدربين وعدم وجود منهاج 

 .وضعف البنى التحتية واالدارة وعدم مساعدة القطاع الخاص

 )المزيد( . 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 لتر زيت زيتون مغشوش في إربد 221إتالف 
 الغد

اتلفت لجنة الصحة والسالمة العامة في محافظة  

لترا من الزيت البلدي  221اربد اليوم االربعاء 

المغشوش ضبط بأحد معامل التجزئة والتعبئة في 

واوضح مساعد محافظ اربد/ رئيس اللجنة  .اربد

الدكتور خالد العليمات انه تم اغالق المعمل الذي يقع 

عمل دون في طابق التسوية بأحد المنازل، وي

     الحصول على التراخيص الالزمة وتحويل صاحبه الى القضاء واتخاذ االجراءات االدارية بحقه

 )المزيد(.

http://www.alghad.com/articles/1091942-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-723-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1091942-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-723-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1091942-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-723-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://www.talabanews.net/ar/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A#.V73-TE197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A#.V73-TE197IU
http://www.talabanews.net/ar/%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A#.V73-TE197IU
http://alghad.com/articles/1091442-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-221-%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1091442-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-221-%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1091442-%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-221-%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF


 (9خبر رقم ) 

 مستخدمو البروتين النباتي يعيشون فترة أطول دراسة:
 الراي

قالت دراسة أمريكية ان من يحصلون على احتياجاتهم من البروتين من النبات بشكل أكبر من 

 .المنتجات الحيوانية قد يعيشون فترة أطول حتى وإن كانوا يتبعون عادات غير صحية

وقال الدكتور مينغ ينغ سونغ وهو باحث في جامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام 

تشير إلى أنه عندما يتعلق األمر بالبروتين فإن مصدره ربما يكون بنفس  في بوسطن إن النتائج

 ()المزيد .أهمية الكمية التي يتناولها اإلنسان

 

 (10خبر رقم )

  قتيال 120إيطاليا تعلن الحداد.. وارتفاع ضحايا الزلزال إلى 
 لغدا

أعلن رئيس الوزراء االيطالي، ماتيو رينتسي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر  -روما

وقال رينتسي في تصريح للصحفيين بمدينة  قتيال. 120الذي ضرب وسط بالده االربعاء، إلى 

قتيال في اقليم التسيو  86)رييتى( عقب تفقده المناطق المنكوبة، إن عدد الضحايا ارتفع الى 

من المصابين  368وأشار إلى نقل فرق االنقاذ  قتيال في اقليم ماركى األكثر تضررا. 34و

لزال الرئيسية جوا الى المشفيات والمرضى من بلدة "أماتريتشا" وبلدة "أكومولي" مركز الز

وأضاف رينتسي أن الزلزال المدمر سيترك تأثيرا "عميقا" على المنطقة التي تشمل  القريبة.

أربعة أقاليم، موضحا أن حالة الطوارئ الناجمة ستستمر لفترة طويلة وأن حكومته ستكفل 

 ()المزيد .."اعادة بناء واعمار حقيقية" للمناطق المنكوبة.

 

 (11) خبر رقم

  الفيليبين: العثور على أكبر لؤلؤة في العالم
 الغد

عثر صياد أسماك فيليبيني فقير على لؤلؤة يعتقد أنها األكبر 

في العالم، إال أنه خبأها تحت فراشه لعقد من الزمن من دون 

 .أن يعرف قيمتها، على ما أفادت السلطات المحلية

كيلوغراما داخل  34وعثر الرجل على اللؤلؤة البالغ وزنها 

محارة عمالقة علقت في مرساة مركبه عندما كان ينتظر 

عبور عاصفة وهو في عرض البحر، على ما ذكرت مديرة 

وكان  .هيئة السياحة المحلية سينتيا اموراو وهي قريبته أيضا

د تصل الى عشرات ماليين الدوالرات سنتمترا ق 60*30يجهل أن قيمة اللؤلؤة البالغ حجمها 

فأخفاها في كوخه المصنوع من القش على جزيرة باالوان في غرب البالد تحت سرير خشبي 

 )المزيد(. .....لتجلب له الحظ، على ما أوضحت اموراو

http://alrai.com/article/1008539/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84
http://alrai.com/article/1008539/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84
http://www.alghad.com/articles/1091192-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-120-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://www.alghad.com/articles/1091192-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-120-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-(%D8%B5%D9%88%D8%B1)
http://alghad.com/articles/1092372-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://alghad.com/articles/1092372-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://alghad.com/articles/1092372-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 عبد الهادي راجي المجالي – األطباء عالم
 :الراي

عميش أو أي طبيب اخر كل حين تذهب لطبيب كبير في األردن مثل يوسف القسوس , أو عميش 
ماتحتاجه هو الدخول وبدون موعد , وقد تراه وإذا لم تفلح ستقابله في اليوم الثاني , هناك شيء في هذه 

حران زريقات  -المهنة اسمه األخالق ..واإلنسانية , وثمة أطباء في األردن رسخوا هذه االبعاد مثل :
هؤالء يتعاطون مع مرضاهم في إطار الصديق وعيسى الكواليت وسمير مبيضين ,وموسى الحديدي ف

 وليس في إطار المريض
وقد تسمع قصصا عن بعضهم , تثير اإلعجاب ... فحين يكون المريض في وضع مالي صعب يتغاضون 

  ..عن األجور
)إنت على التأمين وال رح  -قبل أيام , طلبت موعدا من طبيبة , أول سؤال بادرت به السكرتيره هو :

أملك تأمينا ..ثم أخبرتني أن المواعيد بعد شهرين , بحكم أن الطبيبة لديها مواعيد  -ت لها :تدفع( ..قل
  ...كثيرة

في األردن سيدة قابلت رئيس الوزراء في غضون يوم واحد , مجرد أن شاهدته في مكان عام , طلبت 
 )المزيد( .... ... لقاءه وقابلته , وزير الداخلية

 
 
 
 

 

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

 -  :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

7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A

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

D8%A7%D9%87.html#st9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%

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.

 إبراهيم غرايبه – األردن في األطفال عمل
 الغد

، والذي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في 2015يُظهر المسح الوطني لعمل األطفال في األردن 

الجامعة األردنية، بالمشاركة مع وزارة العمل األردنية ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من وزارة العمل 

ألفا يعتبرون ضمن  45من بينهم سنة يعملون؛  17-5ألف طفل تتراوح أعمارهم بين  76األميركية، أن 

  .األعمال الخطرة لألطفال. علما أن عدد السكان من هذه الفئة يبلغ حوالي أربعة ماليين نسمة

وبالطبع فإنها مشاركة في العمل تضر باألطفال، وتضر أيضا بقطاع العمل بشكل عام. إذ إن تشغيل األطفال 

  .جور والسالمة والمشاركة النقابيةيمنع تنظيم العمل على أسس عادلة وسليمة من األ

يعرف عمل األطفال بأنه: العمل الذي يقوم به األطفال في مجاالت غير صالحة لصفتهم كأطفال، أو قد يضر 

بصحتهم أو تعليمهم أو التنمية األخالقية. وُحددت األعمال الخطرة بالنسبة لألطفال بأنها: األعمال التي قد 

ي أو االجتماعي أو النفسي، وتشمل استخدام اآلالت والمعدات الخطرة، تكون ضارة لنمو الطفل الجسد

 ()المزيد. .واستخدام وتصنيع المتفجرات

 

 د. فهد الفانك – األجنبية؟ المنح أين

 الراي
تشكل المنح العربية واألجنبية التي تتلقاها الخزينة األردنية سنوياً مصدراً رئيسياً لإليرادات وتمويل 

النفقات ، وهنا نالحظ أن هذه المنح أخذت تتراجع بسرعة في المدة األخيرة ، فلم يصل إلى الخزينة في 

كملها ، فهل سيتم التعويض عن هذا النصف األول من هذه السنة سوى ما يعادل ربع المبلغ المقرر للسنة با

 .النقص في النصف الثاني من السنة ، نأمل ذلك وان كان أمالً ال يعتمد عليه

 

في الظروف اإلقليمية الراهنة يفترض أن ترتفع المنح العربية واألجنبية ال أن تنخفض ، فهذه المنح 

اعل ومطلوب ، فلألردن إمكانيات كبيرة سياسية بالدرجة األولى ، ويستحقها األردن لقيامه بدور إقليمي ف

في هذا المجال ، تعرفها أوروبا وأميركا وتفهمها دول الخليج العربي ، وليس معروفاً لماذا ال يترجم ذلك 

  )المزيد( .كله إلى منح أكبر

 

 

 

 

http://alrai.com/article/1008251/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1008251/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://alrai.com/article/1008251/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://alghad.com/articles/1092882-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alghad.com/articles/1092882-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://alrai.com/article/1008337/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1008337/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1008337/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة

 م 08:41 م 07:11 م 04:17 م 12:39 ص 06:06 ص 04:37 الوقت

 زواريب الغد

 العامة الثانوية دراسة انهوا كانوا طلبة لجأ

 االعتصام إلى تركيا، في" التوجيهي"

 للمطالبة أمس، صباح الرابع الدوار بمنطقة

 فيما األردني، بالتوجيهي شهاداتهم بمعادلة

 هؤالء على العالي التعليم وزارة تشترط

 لمعادلة تقييمي بامتحان التقدم الطالب

 .شهاداتهم

 

 المقبل الثالثاء مساء ينتدي العربي المنتدى

 العلماني والفكر السياسي اإلسالم" حول

 كتاب في قراءة عبر وذلك ،"الجديد

. مشتاق طالب حازم الدكتور المرحوم

 التاريخ استاذا المنتدى بمقر بالندوة يتحدث

 .ديّة أبو وأيوب محافظة علي

 

. 

 صنارة الدستور

 من بعدد تجمعها صورة الملكة جاللة شرتن

 تحت» القدم لكرة الوطني المنتخب فتيات

 وكتبت اإلنستجرام حسابها على «عاما 17

 في) واإلنجليزية العربية باللغتين تعليقا

 المنتخب فتيات مع الدولي عّمان ستاد

 عاما 17 تحت للسيدات القدم لكرة الوطني

 العالم كأس بطولة في سيشاركن ممن

 ستقام والتي العمرية الفئة هذه عن للسيدات

 (.للصبايا التوفيق كل. مرة ألول األردن في

 بتوثيق Facebook شركة ادارة قامت

 على الوزراء لرئاسة الرسمية الصفحة

 . الفيسبوك موقع

 حالة الطقس

 25/8/2016 الخميس
 

 اليوم نهار الحرارة درجات تستمر

 نسبةً  العامة معدالتها من أعلى

 4-3 بحدود العام من الوقت لهذا

 موقع بحسب مئوية، درجات

 ".العرب طقس"

 في نسبياً  حاراً  الطقس ويكون

 بعض ظهور مع المناطق عموم

 وحاراً  االرتفاع، متوسطة الُسحب

 األغوار مناطق في الفت بشكل

 وتظهر والعقبة، الميت والبحر

 في المتوسطة الُسحب من كميات

 مع تترافق قد البالد شرق أقصى

 المثيرة السطحية للرياح نشاط

 .والغبار لألتربة



 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 

 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

  طاللجامعة الحسين بن 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

  العلوم التطبيقيةجامعة 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

 باء العربيةاتحاد وكاالت االن 

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

