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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا
التقرير ،ونشرت بعد ذلك في موقع
الجامعة اإلخباري ،ال تعكس
بالضرورة رأي جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية أو إدارتها،
وإنما هدفها إطالع القراء األعزاء
على أحدث ما يستجد من أخبار
حول التعليم العالي والجامعات
والمقاالت المختلفة ،وتلك األخبار
ذات الصلة بالقضايا االجتماعية
والوطنية األخرى".
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خبر رقم ()1

الحكومــة تواجــه البطالــة بأدوات عمليـة
الدستور
كتبت -نيفين عبد الهادي الخروج عن اإلطار التقليدي لحل اإلشكاليات الكبرى ،بات ضرورة
ملحة ،سيما إذا كان حجم هذه اإلشكاليات يكبر مع مرور الوقت عليها ،وترتفع نسبة تبعاتها
السلبية ،كما يحدث في موضوع البطالة التي باتت تتطلب حلوال جذرية وحاسمة وتعامال مع
واقع دون ترحيل ألي قرارات أو أنماط عالجية .لم يعد الحديث عن البطالة أمرا سهال يمكن
تجاوزه بسياسة «مرور الكرام» فاألمر يحتاج لوقفات عملية وحلول تجعل من تجاوز المشكلة
وتبعاتها ممكنا ،من خالل تقديم خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ تقود لعالج هذه المشكلة ،أو
تجاوزها أو حتى الحد منها ،ألن تجاهلها حتما سيقود لمزيد من تضخم أرقامها كما سيزيد من
سلبياتها على أرض الواقع .الحكومة تنبهت مبكرا في برامجها لموضوع البطالة ،ووضعتها
كواحدة من أهم أولوياتها سعيا منها إليجاد حلول ممكنة لمواجهتها بأساليب عملية تقودعلى
أرض الواقع لحلول من شأنها السيطرة على تفاقهما وزيادة نسبها تحديدا في مهن معينة ،مع
التركيز على توزيع خططها لتشمل المحافظات كافة وال تقتصر على العاصمة فحسب ،فكان أن
خرجت بقرارات حتما سيقود تطبيقها لخلق فرص عمل تساهم في الحد من مشكلة البطالة .وفي
سياق الخطط الحكومية لمعالجة اشكالية البطالة ،بشكل عملي وعلى أرض الواقع جاء قرار
مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء األربعاء الماضي ،برئاسة رئيس الوزراء الدكتور
هاني الملقي ،بالموافقة على اتفاقية إقراض مع صندوق التنمية والتشغيل الخاصة بمشروع
التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل بقيمة 4ر 3مليون دوالر .والالفت في القرار الذي اعتبره
مراقبون واقتصاديون نقلة نوعية في ملف البطالة ،أن هذه األموال ستخصص لصالح صندوق
التنمية والتشغيل ،لغايات اعادة إقراضها الى الباحثين عن عمل من خالل قروض ميسرة
وسهلة القامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجاالت الصناعات الزراعية والمشاريع المرتبطة
بالقطاع السياحي( .....المزيد)

خبر رقم ()2

تعليمات جديدة تشدد الرقابة على الحضانات
الغد
تسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى تشديد رقابتها على دور الحضانة عبر وضع تعليمات
فنية جديدة تختص بتطوير الخصائص النمائية لألطفال في دور الحضانة ،بحسب الناطق باسم
الوزارة فواز الرطروط.
وقال الرطروط لـ"الغد" إن الوزارة "تعكف حاليا على اعداد هذه التعليمات ،في موازاة تدريب
وتأهيل للموظفين المختصين على رقابة تلك الحضانات" ،مبينا أن "عدد االطفال الملتحقين
بدور الحضانة دون سن  4حوالي  16ألف طفل موزعين على  1050حضانة في مختلف
اماكن المملكة".
وفيما "تشدد الوزارة رقابتها على الحضانات" ،أشار الرطروط إلى أن عدد الحضانات التي تم
"رصد مخالفات فيها العام الماضي يقدر بحوالي  ،30وتراوحت العقوبات بين االغالق الدائم
والمؤقت واالنذار واالنذار النهائي" ،موضحا أن المخالفات تتعلق بشكل رئيس بالمباني
والمساحة أو عدم تعيين موظفين اكفاء( ..المزيد)

خبر رقم ()3

توقف ضخ المياه في مناطق باربد
الدستور
اعلن الناطق االعالمي باسم شركة مياه اليرموك معتز عبيدات توقف ضخ المياه في مناطق
(حديقة الورود-اربد مول-مركز البقاعي-مسجد فاضل الدباس-المخابرات-مدينة الحسن-اسكان
العاملين في جامعة اليرموك-اسكان المهندسين-منطقة مستشفى الراهبات وحتى المستشفى
التخصصي -دوارصحارى-مجمع عمان الجديد) .مبينا ان الشركة اوقفت الضخ بسبب عطل في
احد خطوط الضخ الخارجة من خزان زبدا مساء الخميس وال تزال اعمال الصيانة
قائمة.مشيرا الى انه سيتم استئناف ضخ المياه فور االنتهاء من اصالح الخط( ...المزيد)

خبر رقم ()4

تشغيل منطقة حرة محاذية لمطار الملكة علياء منتصف 2017
الغد
رجح مدير عام المجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس حمزة الحاج حسن
تشغيل المنطقة الحرة المحاذية لمطار الملكة علياء الدولي منتصف العام المقبل.
وبين الحاج حسن لـ"الغد" ان المنطقة الحرة ستقام على مساحة تبلغ حوالي الف دونما حيث
يجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال البنية التحتية وإقامة المباني بكلفة تصل إلى  60مليون
دينار .وأوضح الحاج حسن أن المنطقة ستكون مخصصة إلقامة مركز أعمال ووحدات صناعية
وتجارية مطورة إضافة إلى هناجر للتخزين ومجموع للخدمات المساندة( ...المزيد)

خبر رقم ()5

"الخلوي" يشتت السائق ويسبب  % 70من الحوادث
الدستور
بات من الشائع اليوم رؤية العديد من سائقي السيارات على اختالف أعمارهم يقودون
سياراتهم وبيدهم الهاتف النقال ،فهنالك من يتابع فيسبوك اثناء توقفه على إشارات المرور،
ومنهم من يستمتع بالتقاط صور فيديو لنفسه ليتشارك مع أصدقائه على تطبيق السناب
تشات ،فيما آخرون ال ينفكون عن ارسال الرسائل إلى االصدقاء أثناء القيادة عبر الواتساب.
فالمشهد العام يوحي بأن غالبية الناس تقود عالمها الواقعي بيد بينما اليد األخرى منشغلة
بالعالم االفتراضي وهذا ما أدى إلى ازدياد نسبة الحوادث الطفيفة إلى  % 70بحسب
إحصاءات دائرة السير  .ويقول مدير إدارة السير المركزية الرائد ياسر الحراحشة “ إن ما
يقارب  % 70من حوادث السيارات الطفيفة ناجمة عن استخدام السائقين لهواتفهم النقالة
أثناء القيادة” .ويقصد بالحوادث الطفيفة ،ككسر مرآة السيارة أو غماز السيارة أو حادث
بسيط في جسم السيارات ( .المزيد)

خبر رقم ()6

نقيب التجار يناشد بوقف مخالفات السير وسط العاصمة
الغد
ناشد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الحكومة التدخل لوقف مخالفات السير التي
يتم تحريرها وسط العاصمة ما دفع بالعديد من التجار الغالق محالتهم خالل االسبوع الماضي
احتجاجا على ذلك.
وقال الحاج توفيق في بيان صحافي اليوم الجمعة ان اصحاب المحالت التجارية يتعرضون لظلم
كبير جراء منع وقوف المركبات سواء للتجار او المتسوقين ما الحق ضررا فادحا بالحركة
التجارية التي تعاني اصال من حالة تراجع وركود منذ بداية العام الحالي( ..المزيد)

خبر رقم ()7

السيولة المحلية ترتفع إلى  32.11مليار دينار
الغد
ارتفعت السيولة المحلية في النصف األول من العام الحالي بنسبة  % 1.6مقارنة بمستوياتها
المسجلة في نهاية العام  2015مسجلة زيادة مقدارها  510.8مليون دينار ،بحسب بيانات البنك
المركزي األردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو  32.116مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي
مقارنة بمستواها المسجل عند  31.605مليار دينار نهاية العام .2015
وأتى ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة الرتفاع مكونات السيولة ،وهي الودائع والنقد
المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع إلى نحو  27.8مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو)( ....المزيد)

خبر رقم ()8

استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات قريبا
الدستور
قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية العميد القاضي العسكري زياد العدوان ان من أهم صالحيات اللجنة رسم السياسة
العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسالئف
الكيميائية ،ووضع الخطط الالزمة لتنفيذها ،واقتراح أي تعديالت على القانون وإعداد
مشروعات االنظمة الالزمة لتنفيذ أحكامه والسير بإجراءات إصدارها وفقا ً الحكام الدستور.
وأضاف في اجتماع اللجنة األول امس في مديرية القضاء العسكري ،ان من صالحياتها أيضا
المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والمالحق الواجب على الجهات ذات العالقة إصدارها
وفقا ً ألحكام هذا القانون (المزيد)

خبر رقم ()9

النفط يهوي بعد تصريحات سعودية
الراي
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعدما قلص وزير الطاقة السعودي خالد الفالح التوقعات
بتدخل قوي من المنتجين في السوق خالل مباحثاتهم المقررة الشهر المقبل في حين أشار
محللون إلى استمرار تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على السوق.
وبحلول الساعة  0632بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر
 49.40دوالرا للبرميل منخفضا  27سنتا عن اإلغالق السابق.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي  15سنتا إلى  47.18دوالر للبرميل( .المزيد)

خبر رقم ()10

ترتيبات صندوق النقد لألردن لـ  3سنوات  -تفاصيل
الراي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيبات لألردن لمدة  3سنوات بموجب
تسهيالت القرض الممتد الذي تم بموجبه منح األردن قرضا بقيمة 65ر 514مليون وحدة
حقوق سحب خاصة تعادل حوالي  723مليون دوالر وتمثل  150بالمئة من حصة األردن في
الصندوق.
وقال الصندوق في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الخميس وتلقت وكاال األنباء
األردنية (بترا) نسخة منه ،إن تسهيالت القرض الممتد ستدعم برنامج االصالح االقتصادي
والمالي الذي تبنته المملكة ،فيما يهدف البرنامج إلى دعم ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض
الدين العام وتوسيع االصالحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل( .....المزيد)

خبر رقم ()11

"واتساب" :ستتشارك بيانات مستخدميها مع "فيسبوك"
الغد
واشنطن -أعلنت خدمة “واتساب” للدردشة عن تعديل سياستها الخاصة بالسرية لتشارك
بيانات مستخدميها مع شركتها األم “فيسبوك” بهدف توجيه الرسائل اإلعالنية على نحو
أفضل .وكشفت “واتساب” عن نيتها تجربة المعايير الجديدة في األشهر المقبلة“ ،فبفضل
ربط رقم هاتفكم بحسابكم على فيسبوك ،ستقدم لكم هذه األخيرة  ...إعالنات أفضل”.
وأوضحت المجموعة لمشتركيها “قد تتلقون مثال رسالة من شركة سبق أن أقمتم عالقات
معها بدال من أخرى لم تسمعوا بها قط ”.وقد تأتي هذه الرسائل في “واتساب” على شكل
عروض خاصة أو إعالنات تسويقية أو بيانات تسليم .وتسعى “فيسبوك” بواسطة هذه
االستراتيجية إلى جني األرباح من خدمة الدردشة المجانية التي اشترتها سنة  2014في
مقابل أكثر من  20مليار دوالر والتي تضم مليار مستخدم( .......المزيد)

مقاالت
تمزيق اليافطات – محمد سويدان
الغد:
اشتكت قوائم انتخابية ومرشحون لالنتخابات النيابية التي ستجرى في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل
من أن البعض قام بشكل متعمد بتمزيق يافطات دعائية و"بوسترات" ولوحات انتخابية لهم في مواقع
معينة .وطلبوا من الجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف مثل هذه الممارسات غير القانونية .
وطبعا ،هذه الممارسات غير مقبولة ،ومرفوضة ،ويحاسب عليها القانون .ولكن ،هل هناك من ما يزال
سره االنتخابات ،أو أن لوحات انتخابية
يفكر ،أن عدم وجود لوحات إعالنية لمرشح ما في الشوارع سيخ ّ
أقل لمرشح ما ستساعد مرشحا آخر ،له لوحات ويافطات وصور على الفوز؟
في هذه المرحلة ،ومع عدم التقليل من أهمية الدعاية االنتخابية في الشوارع والساحات ،إال أن هناك
أشكاال من الدعاية أهم ،وأكثر تأثيرا ،من هذا النوع ،ويجب االلتفات لها ،كثيرا .فاللوحات المنتشرة في
الشوارع والساحات والميادين ،ال تترك الكثير من االنطباعات في ذهن المتلقي ،وال تؤثر على إرادته،
وإنما قد تعطيه انطباعات سريعة عن المرشح ،وعن ما ينوي القيام به .وبعض األشكال اإلعالنية من هذا
النوع ،قد تترك انطباعا سريعا خاطئا عن مستخدميها من المرشحين .اذ إن بعض الشعارات ساذجة،
وغير صادقة ،أو أن هناك تبذيرا واضحا في شكل الدعاية( . .المزيد)

السكرتيرات المظلومات – فهد الخيطان
الغد
المهنيون؛ من أطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة ،هم عماد الطبقة الوسطى في أي مجتمع .وهم األكثر
حساسية لقيم العدالة وحقوق اإلنسان ،واألشد حرصا على مصالح الفئات الشعبية.
في األردن ،يحتل النقابيون صدارة المشهد السياسي والحزبي ،وعادة ما يقفون في الصف األول عندما
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قالها وزير االوقاف الدكتور وائل عربيات واراحنا « ان عدد المساجد في المملكة « 6200وان انشاء
عن بعضها البعض سوى امتار قليلة وأن توفير خطيب لكل منها
وال تبعد
المساجد في مناطق متجاورة
(المزيد)
hash.MdikrOvQ.dpuf
يجعلها قبلة لخطباء غير اكفاء ال يقدمون المعلومة الشرعية» ،وحذر من طغيان الخطاب السياسي على
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%D9للمساجد
الفقهي واكد اهمية ان يأخذ دور االمامة والخطابة رجال قادرون على توصيل الرسالة وأن يعاد
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الدور النابض بالحياة.
%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A
هذا كالم قاله وزير أوقاف ال يشوب علمه ومكانته في علوم الدين وأصوله غبار  ,ولو كان صدر عنا
%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9
ألصبحنا زناديق ولكيلت لنا من اإلتهامات والصفات ما لم يقله مالك في الخمر,
%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE
هؤالء هم المحسنون والمقتدرون يتبارون في بناء المساجد وال ينفق أحدهم قرشا أحمر في بناء مدرسة أو
(المزيد)
باللوازم وال بما يحتاجه الطلبة  ,أليس بناء مدرسة يعدل في ثوابه وأجره عند هللا
.....تزويدها
5YC.dpufوال
صيانة أخرى
بناء مسجد  ,وقد إعتبر علماء موثوقون المدرسة بيتا من بيوت هللا أيضا( ...المزيد)
>>>>http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D
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%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7.html#sthash.1LGD00U6.

متفرقات:
زواريب الغد

صنارة الدستور

.

برعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي
تنظم وزارة تطوير القطاع العام عند الساعة
العاشرة من صباح اليوم السبت في مدينة
الحسين للشباب اللقاء الرابع عشر لمنتدى
القيادات الحكومية الذي دأبت على تنظيمه
كل شهرين ،وسيتم خالل هذا اللقاء تقديم
عرض من الوزارة حول مؤشرات أداء
البرنامج التنفيذي الحكومي تمهيدا لربط
برامج عمل الحكومة بخطط تنفيذية ترتبط
بمؤشرات أداء واضحة واطر زمنية محددة
لغايات تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

.
.

أقامت وزارة السياحة واآلثار عند الساعة
الثامنة من مساء أمس األول الخميس مغناة
الثورة العربية الكبرى في منطقة البيضة
(السيق البارد) بحضور عدد كبير من
المواطنين.

حالة الطقس
الجمعة 2016/8/26
استمرار تأثر المملكة بأجواء
صيفية اعتيادية إلى حارة نسبيا
خالل ساعات النهار حتى نهاية
شهر آب الجاري.
في حين تكون األجواء ليال معتدلة
ورطبة بشكل الفت ،خاصة مع
ساعات الفجر والصباح الباكر
حيث يُحتمل تشكل كميات من
السحب المنخفضة.
ويستمر تأثر المناطق الصحراوية
أقصى شرق البالد بحالة ضعيفة
من عدم االستقرار الجوي حيث
تتكاثر سحب متوسطة االرتفاع قد
تترافق مع نشاط الرياح السطحية
المثيرة للغبار والعواصف الرملية
محليا.

مواعيد و أوقات الصالة في اربد
السبت  2016/8/27الموافق 1437/11/24
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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
السوق المالي  -بورصة عمان
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
صحيفة الديار
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




















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

