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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا 
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  (1خبر رقم )

 2017الحكومة تبدأ بإعداد موازنة 

 ووزارة دائرة لكل فردي بشكل الموازنات دراسة: الهزايمة
 الغد

، مع التوجيه بضرورة 2017تعكف الحكومة على اعداد الموازنة العامة وسقوفها لسنة المالية 

ضبط اإلنفاق واالستخدام الكفؤ للموارد وبما يتوافق مع برنامج االصالح االقتصادي مع 

 .البرنامج اإلصالحي الجديد صندوق النقد الدولي الذي أعلن مجلسه التنفيذي موافقته على

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع األردن يتيح ما يعادل 

من  % 150مليون دوالر أميركي، أو  723مليون وحدة حقوق سحب خاصة )حوالي  514.65

وق حصة األردن في الصندوق( تُْصَرف على مدار ثالث سنوات بموجب "تسهيل الصند

  .، لدعم برنامج المملكة لإلصالح االقتصادي والمالي(EFF) "الممدد

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع 

عجلة اإلصالحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين األوضاع االقتصادية، ومن ثم تحقيق 

 .وسع. بحسب بيان صندوق النقد الدوليالنمو االحتوائي لشرائح سكانية أ

من جهته، رجح مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة صدور بالغ الموازنة العامة 

، في تشرين األول )اكتوبر( على اقصى تقدير، مؤكدا بأن الدائرة بدأت 2017لسنة المالية 

 .يةالمرحلة االولية لتحديد السقوف للوزارات والدوائر الرسم

مليار دينار  7.7مليار دينار مقارنة مع  8.4وبلغت موازنة الحكومة المركزية للعام الحالي 

 .2015للعام 

ستكون منسجمة مع مؤشرات األداء المستهدفة مع  2017وبين الهزايمة لـ"الغد"، أن موازنة 

لى أن دائرة برنامج التسهيل الممدد والذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مشيرا ا

 المزيد() .......الموازنة تعمل على دراسة الموازنات بشكل فردي لكل دائرة ووزارة

 

 

 

 (2م )قخبر ر

 سلعة 91الملقي: زيادة رسوم نقل الملكية بديالً عن ارتفاع أسعار 
 الغد

بالمائة من اجمالي عدد المركبات تبلغ سعة  85قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان  
دينار كرسم نقل ملكية ولمرة واحدة  100أو  50سي سي فما دون، وتدفع  2000محركاتها 

 .فقط عند البيع

واوضح لدى لقائه اليوم االحد ممثلي القطاع التجاري والخدمي ان نسبة عدد السيارات التي 
بالمائة، ونسبة السيارات التي محركاتها ما  1سي سي تبلغ  1000تقل سعة محركاتها عن 

سي 2000- 1500بالمائة ، فيما تبلغ نسبة السيارات بين ) 46سي سي(  1500- 1000بين )
بالمائة، مبينا ان من يدفع رسم نقل ملكية اكبر هم اصحاب المركبات ذات السعة  38سي( 

 (سي سي 2000العالية للمحركات والتي تزيد عن )

اتخذتها الحكومة في اطار واضاف ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن االجراءات التي 
سلعة غذائية  91برنامج االصالح المالي والهيكلي، وذلك بديالً عن ارتفاع اسعار 

 )المزيد( .....واساسية
 

http://www.alghad.com/articles/1102012-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2017
http://www.alghad.com/articles/1102012-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2017
http://www.alghad.com/articles/1102012-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2017
http://www.alghad.com/articles/1100912-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-91-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1100912-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-91-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1100912-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-91-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9


 (3خبر رقم )

 مستشفى "الملك المؤسس" يحصل على االيزو العالمية للمرة الثامنة
 الغد

العالمية المتعلقة بسالمة وجودة  22000المرخصة منح شهادة االيزو  DNV  جددت شركة
والي بعد قيام مندوب الغذاء لمستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي للعام الثامن على الت

 .بالتدقيق على نظام سالمة الغذاء في المستشفى لمدة اسبوع DNV شركة

واحدة من أرفع أنظمة معايير الجودة الخاصة بإدارة الجودة  22000وتعد مواصفة االيزو 
 .Haccpالغذائية في العالم، وهي بديل لمواصفة الــ

وأماكن تخزين الطعام و تحضيره  وشمل التدقيق المطبخ الرئيس وكفتيريا الموظفين
وتجهيزه، وفحص عملية شراء المواد الغذائية االولية واستالمها، و صيانة األجهزة وكفاءة 

 )المزيد( الموظفين وتدريبهم
 
 
 

  

 (4خبر رقم )

 

  %25رفع نسبة العمالة األردنية في الزراعة إلى 
 الراي

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الحكومة ستعمل على إحالل 

عام بالمئة "على األقل"  25العمالة األردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها الى 

جاء ذلك لدى ترؤس الوزير فاخوري ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ   .2018

التمويلية واالستشارية في محافظة العاصمة عمان والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية 

في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في 

 ()المزيد ......القطاعاتمختلف 

 

 خبر رقم )5(

 ج إلكترونيا  األوقاف تتبع الحجا
 الراي

مندوبا عن جاللة الملك عبدهللا الثاني، ودع وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 
 .الدكتور وائل عربيات، االثنين، قوافل الحج األردنية التي انطلقت من مدينة حجاج الجيزة

 

االردنيين من مدينة حجاج وقال عربيات لوكالة االنباء االردنية )بترا(، انه تم تفويج الحجاج 
، وجرى االطمئنان على جميع االجراءات 48الجيزة التي تم افتتاحها اليوم، يرافقهم عرب الـ

في منطقة غور نمرين،  48المتصلة بهم من المساكن وغيرها، مبينا انه تم استقبال عرب الـ
 .رها من التجهيزاتالتي تم تجهيزها بالمرافق العامة واالستراحات الخارجية والمتوضآت وغي

 

واضاف ان البعثات الطبية تحركت قبل يومين يرافقها بعثات ادارية، إذ تسير المواعيد وفق 
 )المزيد( .العقود وال يوجد اي اعاقات او تاخير والوصول في الوقت المحدد

http://alghad.com/articles/1102262-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
http://alghad.com/articles/1102262-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
http://alghad.com/articles/1102262-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
http://alrai.com/article/1009522/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%89-25-
http://alrai.com/article/1009522/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%89-25-
http://alrai.com/article/1009575/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1009575/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://alrai.com/article/1009575/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7


  (6خبر رقم )

 عشية االنتخابات‘‘الباص السريع‘‘افتتاح شوارع الحزمة الثانية لـ
 لغدا

رجح مصدر في أمانة عمان الكبرى افتتاح الشوارع الرئيسية المنفذة ضمن الحزمة الثانية من 

بل، عشية مشروع الباص السريع أمام حركة المرور في التاسع عشر من الشهر المق

وفيما قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه  .االنتخابات النيابية التي ستجرى في اليوم التالي

وتشتمل "الحزمة الثانية" على إنشاء   ."لـ"الغد" أمس، إن "العطاء في مراحله النهائية

طريق للباص السريع، يمتد من شارع محمد علي جناح، مع تقاطع شارع األميرة بسمة، 

 )المزيد( ...ع األميرة بسمة، وشارع األمير علي بن الحسينفشار

 

 (7خبر رقم )

 ضوابط لنظام االعفاءات الجمركية لذوي اإلعاقة
 الدستور

ناقش اجتماع دعت اليه وزارة التنمية االجتماعية اليوم االثنين وحضره سمو األمير مرعد بن 

رعد رئيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ووزيرة التنمية االجتماعية خولة 

الثغرات القائمة نتيجة   العرموطي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة

عفاءات الجمركية لذوي االعاقة . وياتي االجتماع الذي عقد في مقر الوزارة تطبيق نظام اال

المتعلقة بضبط االنفاق   اليوم االثنين استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي

ووفقا لبيان صحفي اصدرته  ومعالجة التجاوزات واالستغالل لنظام االعفاءات الجمركية. 

وضع ضوابط مؤقتة لالعفاءات لحين   المجتمعين اقترحوا ضرورة الوزاره بالخصوص فان

لالشخاص ذوي االعاقة واصدار االعفاء الجمركي لالشخاص ذوي   صدور القانون المعدل

االعاقة على دفتر العائلة وليس لكل شخص من ذوي االعاقة في االسرة ووضع سقف لقيمة 

 )المزيد( ....قةالسيارة المراد شرائها لصالح االشخاص ذوي االعا

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

 أيلول 5افتتاح "توسعة المطار" الثانية في 
 الغد

أكد وزير النقل، يحيى الكسبي، انه تم االنتهاء من 

تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة وإعادة 

تأهيل مطار الملكة علياء الدولي بكلفة تقدر 

 .مليون دوالر 214بـ

وقال الكسبي لـ"الغد" إن هدف المرحلة الثانية 

أيلول )سبتمبر( المقبل  5التي سيتم افتتاحها بـ 

بوابة خالل  17مليون مسافر؛ حيث تم اضافة  12االستيعابية لتصل إلى  هو رفع الطاقة

 )المزيد( ..بوابة 25المرحلة الثانية من المشروع ليصل عدد البوابات الى 

http://www.alghad.com/articles/1102742-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%E2%80%98%E2%80%98%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%E2%80%98%E2%80%98%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.alghad.com/articles/1102742-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%E2%80%98%E2%80%98%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%E2%80%98%E2%80%98%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.alghad.com/articles/1102742-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%E2%80%98%E2%80%98%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%E2%80%98%E2%80%98%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4+%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4+%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4+%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9.html
http://www.alghad.com/articles/1101882-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.alghad.com/articles/1101882-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.alghad.com/articles/1101882-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://www.alghad.com/articles/1101882-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-5-%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84


 (9خبر رقم ) 

 طالبا من المدارس الخاصة للحكومية 15324انتقال 
 الدستور

طالبا وطالبة من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية حتى نهاية دوام  15324انتقل  

اليوم األثنين، بحسب مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور امين 

طالب وطالبة  1500النباء االردنية )بترا(، ان نحو شديفات. وقال الدكتور شديفات لوكالة ا

انتقلوا من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة، مشيرا إلى استمرار المهلة التي حددتها 

 ()المزيد ....ايلول المقبل 15وزارة التربية والتعليم النتقال الطلبة بين المدارس وتنتهي في 

 

 

 (10خبر رقم )

 توصية العتبار العنف األسري جريمة جنائية
 لدستورا

، يطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن اليوم، نتائج تقييم لقوانين وتشريعات قضائية

تدعم العدالة بما يتعلق بالمساواة بين النوع االجتماعي، حيث أوصت نتائج التقييم بضرورة 

تعديل قانون حماية األسرة، بما يضمنه تعريفا للعنف األسري كجريمة جنائية محددة بصورة 

 .من قانون العقوبات 98و 308واضحة، ودعت أيضا إلى إلغاء المادتين 

ناقش على مدى يومين، في إطار مشروع البرنامج األممي المشترك ويأتي هذا التقييم، الذي ي

مع وزارة العدل، اذ تقدم فيه مقترحات لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين 

النوع االجتماعي، وتعزيز الخدمات المتاحة للمرأة والفتاة، والوصول إلى العدالة للفئات ذات 

 ()المزيد .....الحاجة

 

 (11) خبر رقم

 الكريمات تحمي الرضع من التهاب الجلد العصبي
 لغدا

قالت الجمعية األلمانية لألمراض الجلدية والحساسية إن معالجة بشرة الرضع بالكريمات  -بون

بصفة منتظمة تحد من خطر اإلصابة بالتهاب الجلد العصبي، وال سيما بالنسبة ألبناء المرضى 

 .المصابين بهذا المرض الجلدي

وأوضحت الجمعية أن استعمال الكريمات يساعد حاجز البشرة لدى الرضع، والذي لم يكتمل 

نموه بعد، على التمتع بالثبات واالستقرار، مشيرة إلى أن تحسين محتوى الدهون والرطوبة 

بالبشرة يحول دون فقدان البشرة للماء بشكل مفرط، مما يوفر حماية جيدة للبشرة ضد توغل 

ومن المهم أن تبدأ العناية ببشرة الرضيع خالل األسابيع األولى من عمره، .يةمسببات الحساس

 )المزيد(. .........والمواظبة عليها يوميا، حتى إذا لم تبدو بشرته جافة

http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+15324+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7++%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9++%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+15324+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7++%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9++%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
http://www.alghad.com/articles/1102572-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/1102572-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://alghad.com/articles/1101442-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://alghad.com/articles/1101442-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://alghad.com/articles/1101442-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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 جمانه غنيمات – لدينا وقت ال ننتظر؟ ماذا
 :الغد

ة الملكة رانيا العبدهللا لتطوير العملية التعليمية في في منتهى األهمية تلك الرسائل التي بعثتها جالل
األردن، وأبرزها حقيقة أن ال وقت لدينا لتأخير إصالح االختالالت التي تعتري هذه العملية برمتها. إذ قالت 

جاللتها بالحرف، أول من أمس: "ال يوجد وقت نضيعه، فكل سنة تضيع تتضرر فئة كبيرة من طالبنا. 
 ."ا السير بسرعةوبالتالي، علين

المطلوب أن يلتفت جميع المسؤولين والمعنيين، على اختالف مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية، إلى التحذير 
الذي أطلقته الملكة، لنتالفى قدر اإلمكان النتائج الكارثية للتشوهات العميقة التي يعانيها قطاع التعليم، 

المستوى المعرفي للطلبة، وغياب التفكير النقدي  فننقذ أجياالً من السوء الذي بلغه، ومن ذلك تدني
والبحثي عن أدوات تعليمهم، بما أدى إلى تأخرهم أشواطاً عن مستوى طلبة دول كثيرة صارت تعتمد 

 .أنظمة تعليم متقدمة ومنافسة، تدرك االحتياجات الحقيقية للخريجين
ألن أي تأجيل يعني ضياع شباب  السرعة مطلوبة في معالجة مرض العملية الذي نعرف تشخيصه تماما؛

عاما من "التعليم" من الحصول على المطلوب من أدوات تسلحهم  12وصبايا. إذ ال يتمكنون بعد 
 )المزيد( ..للمنافسة، وفتح أبواب الفرص أمامهم

 
 
 
 

 

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

%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( 
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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

5YC.dpuf .....مزيد()ال 

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.

 جميل شاكراحمد  –  المحلية العمالة أمام عقبات
 الدستور

لن تكون وزارة العمل واألجهزة الحكومية األخرى قادرة على حل مشكلة البطالة، ألن القطاع الخاص لم 

يقم حتى اآلن بالدور المأمول منه في تشجيع استخدام العمالة االردنية وان العديد من المؤسسات 

االردني، وتحجم عن اعطائه بعض المكتسبات ومنها الراتب الجيد وشموله والشركات تقلل من قيمة العامل 

بالضمان االجتماعي والتأمين الصحي واعطائه فرصة التدريب الجيد، وخاصة ان عبارة ثقافة العيب بدأت 

 50بالتقلص عاما بعد عام. عدد طلبات الباحثين عن العمل والمسجلين رسميا لدى وزارة العمل يبلغ نحو 

شركة، وان نسبة من  200مواطن في حين ان عدد الشركات الخاصة والتي تحتاج الى موظفين يبلغ ألف 

في المئة من  45طالبي الوظائف هم من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة حيث بلغت نسبتهم نحو 

الة والتشغيل، مجمل الطلبات وبالرغم من اعتزام وزارة العمل اقامة قاعدة بيانات متكاملة دقيقة للعم

تحتوي كافة المعلومات المتعلقة بسوق العمل والعمالة، وعدد ونوع الوظائف المتوفرة في سوق العمل، اال 

ان هذه التقنية لن تساعد كثيرا في توفير فرص العمل لالردنيين الن هناك من االساليب التي يمكن للعديد 

 )المزيد( يةمن الشركات والمؤسسات اتباعها لتطفيش العمالة المحل

%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html#sthash.OvBunQYS.dpuf.. 

 )المزيد(

 

 

 د. فهد الفانك –مجدية  غير كبرى مشاريع

 الراي
حجم االقتصاد األردني الصغير نسبيا  ، والدين العام الكبير نسبيا  ، يفرضان على القرار االقتصادي األردني 

 .أن يكون في غاية التحفظ وأن ال يجازف بمشاريع كبرى لم تثبت جدواها

كثيرا  قبل تمريرها ، مشروع المفاعل الذري الذي من المشاريع الكبرى ، التي يجب أن تتردد الحكومة 

من حاجة األردن للكهرباء التي يمكن  %20مليارات من الدوالرات لمجرد إنتاج  10سوف يكلف أكثر من 

 .إنتاجها من المصادر المتجددة ، كالشمس والرياح

مليارات من  6تحتية ومن هذه المشاريع الكبرى مشروع سكة الحديد )الوطنية( الذي يكلف مع البنية ال

 .!الدوالرات قابلة للزيادة ، لربط األردن بالدول المجاورة ونقل البضائع من العقبة إلى إربد

الربط السككي بالدول المجاورة كالعراق وسوريا يتطلب أن تقوم هذه البلدان بمد سكك الحديد من عواصمها 

مل على االمتداد إلى دمشق وبغداد ، مما يضاعف إلى الحدود األردنية ، إال إذا كان المشروع األردني يشت

 )المزيد( ......الكلفة

 

 

 

http://www.alghad.com/articles/1102542-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%9F-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1102542-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%9F-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.alghad.com/articles/1102542-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%9F-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://www.addustour.com/18053/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.addustour.com/18053/%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://alrai.com/article/1009432/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1009432/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1009432/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 متفرقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مواعيد و أوقات الصالة في اربد
  27/11/1437الموافق  30/8/2016ثاء الثال

 

الفجر 
4:42 

 اذان الصالة يرفع في
الموقع عندما يحين 
 وقتها

 4:42 الفجر 

 6:10 الشروق

 12:37 الظهر 

 4:13 العصر 

 7:03 المغرب 

 8:33 العشاء 

 

 زواريب الغد

 دراسة إلجراء األردني المركزي البنك يعد

 غير المالية المؤسسات حول سوق،

 حجم على للوقوف األردن، في المصرفية

 ونوعية معه، المتعاملين وعدد القطاع هذا

 البنك. قبله من المقدمة المالية الخدمات

 من الدراسة إلجراء عطاء الغاية لهذه طرح

 .متخصصة شركات قبل

 

 من طلبة اعتصم التوالي، على الثاني لليوم

 الشامل امتحان أدوا ممن المجتمع كليات

 التابعة االمتحانات دائرة أمام اعتصاما أمس

 احتجاجا عمان، في التطبيقية البلقاء لجامعة

" وأخطاء اختالالت" يعتبرونه ما على

. االمتحان من الثانية الورقة تقديم رافقت

 بتطوير يطالبون" ذبحتونا" وحملة الطلبة

 التي االختالالت" وتالفي الشامل، امتحان

 ".ترافقه

 

. 

 صنارة الدستور

 صورة على تعليقا رانيا الملكة جاللة كتبت

 خالل اإلنستجرام حسابها على أمس نشرتها

 تطوير حول حوارية لجلسة جاللتها مشاركة

 اإلصالح عملية حول مستمر حوار) التعليم

 من مجموعة مع األردن في التعليمي

 األساس المحور يشكلون الذين التربويين

 لتنمية الوطنية اللجنة نظمته المرحلة لهذه

 أكاديمية مع بالتعاون البشرية الموارد

 (.المعلمين لتدريب رانيا الملكة

 لشؤون الوزراء رئيس نائب رعاية تحت

 الدكتور والتعليم التربية وزير الخدمات

 والتعليم التربية وزارة تطلق ذنيبات محمد

 اليونسكو ومكتب األوروبي االتحاد وبعثة

 من عشرة الحادية الساعة عند عمان في

 رانيا الملكة مركز في االثنين اليوم صباح

 ادارة نظام مشروع التعليم لتكنولوجيا

 .التربوي المعلومات

 الوزراء رئيس أن الشباب وزارة أكدت

 مقترح على وافق الملقي هاني الدكتور

 مقر بنقل الوريكات رامي الشباب وزير

 داخل مبنى الى المستأجر الحالي الوزارة

 كأس انتهاء بعد للشباب الحسين مدينة

 .  عاما 17 سن تحت للسيدات العالم

 

 حالة الطقس

 30/8/2016 الثالثاء
 إن العرب، طقس موقع قال

 في نسبيا   حارا   سيكون الطقس

 ُسحب ظهور مع المناطق عموم

 فترات، وعلى االرتفاع متوسطة

 مناطق في حارا   يكون فيما

 والعقبة، الميت والبحر األغوار

 وعالية متوسطة سحب وتظهر

 الشراة، جبال من أجزاء فوق

 لتساقط مهيأة الفرصة تكون بحيث

 حين في عصرا، متفرقة أمطار

 في للغبار مثيرة نشطة رياح تهب

 .الصحراوية المناطق

 الحرارة درجات أن الموقع وبين

 هذا مثل في معدالتها وفق تستمر

 3 إلى 2 بحدود العام، من الوقت

 من أعلى لتصبح مئوية، درجات

 اليوم نهار العامة معدالتها



 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

 جامعة الحسين بن طالل 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 ل البيتجامعة آ 

 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

