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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا
التقرير ،ونشرت بعد ذلك في موقع
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الخدمات الصحية ذات الجودة
العالية وخدمات التدريب ضمن
معايير الجودة الوطنية والدولية.
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الرسالة
يلتزم مستشفى الملك المؤسس
عبدهللا الجامعي بتقديم خدمات
صحية شاملة آمنة ونوعية من
خالل كوادر مؤهلة تكون سهلة
الوصول ومعتدلة التكاليف لتلبية
احتياجات المجتمع في بيئية
يتكامل فيها تقديم الرعاية
الصحية مع التعليم والتدريب
والبحث العلمي.

خبر رقم ()1

خبراء :أرقام المالية العامة للحكومة تشير إلى نجاحها في إدارة خطة اإلصالح
المالي
الراي
أكد خبراء اقتصاديون أن ما تناولته الحكومة من انجازات على الصعيد المالي والموازنة حققت
نتائج ايجابية رغم الظروف المحيطة ومتوافقة الى حد كبير مع الخطة التي رسمتها الحكومة
منذ ان قررت اتخاذ قرارات اقتصادية تهدف الى تخفيض المديونية والعجز وضبط النفقات
ضمن برنامج االصالح المالي واالداري
وبين الخبراء لـ»الرأي» أن أكثر ما يطمئن في االنجازات التي عرضتها الحكومة الحالية في
رسالتها الى جاللة الملك  ،يكمن في أن الحكومة استطاعت االيفاء في وعودها بخصوص
الحفاظ على معدالت الدين العام وخفض نسب الدين مقارنة مع حجم الناتج المحلي وهذا ما تم
لمسه من خالل النتائج المالية التي عرضتها وزارة المالية للثلث االول من العام الحالي ،
باالضافة الى قدرتها على ضبط النفقات وتخفيف العجز في الموازنة وفتح شراكة حقيقية مع
القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الرأس مالية بدال عن الحكومة والتي اصبحت في وضع ال يسمح
لها بتنفيذها.
وأشاروا الى ان خفض نسب الدين العام وعدم ارتفاعها لم يتحقق منذ سنوات  ،مشيرين الى ان
هذا يؤشر الى ان الحكومة تسير في الطريق الصحيح في اتجاه االصالح المالي الذي وعدت به
منذ نيلها ثقة سيد البالد وبالرغم من الظروف التي تحيط باالردن وارتفاع فاتورة الرواتب
الشهرية والرواتب التقاعدية التي تشهدها الموازنة العامة سنويا  ،حيث انخفض الدين العام بما
نسبته  %1من الناتج المحلي االجمالي ليصل الى  %94.1بعدما كان قد سجل ما يقارب
 %95.1خالل نفس الفترة من العام الماضي( .......المزيد)
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الدعاء جزء من العبادة يجب اقترانه بالعمل المخلص
الدستور
الليلة على االرجح ليلة القدر التي هي خير من الف شهر والعبادة فيها بكل تفاصيلها تعادل اكثر
من  83عاما من العبادة المتواصلة ،لذلك ينتظرها المسلمون في جميع انحاء العالم بفارغ الصبر
للفوز بهذه الغنائم الكبرى من االجر والثواب امال بالفوز بالجنة في نهاية المطاف.
الليلة سوف تعلو اصوات المصلين في المساجد المنتشرة على مساحة الكرة االرضية بالدعاء
الممزوج بالبكاء والعويل والدموع طلبا من الخالق لتحقيق االف الدعوات وفي مقدمتها تحرير
االقصى والقدس واالراضي المحتلة ونصر المسلمين في كل مكان وانهاء االقتتال في سوريا
وليبيا واليمن والعراق والصومال وتحقيق وحدة المسلمين وغير ذلك من الدعاء الذي سيكون
متباينا ومختلفا من دولة الى اخرى كل حسب توجهاته ومواقفه من االزمة التي تعنيه وتهمه لكن
سيجمع الجميع على الدعاء بتحرير االقصى المبارك وفلسطين من رجس اليهود ودنسهم.
البكاء اثناء الدعاء يعتبر خشوعا وتقربا الى هللا وخشية منه ،لكنه ال يكفي رغم انه ضروري
ويجب ان يقترن بالعمل الجاد والشاق من اجل تحقيق المراد ومن غير المعقول ان ينتظر مليار
ونصف المليار مسلم ليلة القدر كل عام وينهمروا بالدعاء( .المزيد)
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رفع رسوم تراخيص البناء بين % 25إلى %60
الغد
رفعت أمانة عمان الكبرى أمس ،رسوم تراخيص البناء بنسب تتراوح بين  % 25و% 60
لمختلف فئات التنظيم المعمول بها في العاصمة ،في وقت زادت فيه غرامة مخالفة التجاوز على
النسبة المئوية لالرتدادات بنسبة تزيد على %.200
وفيما دافع رئيس لجنة األمانة د.يوسف الشواربة عن قرار الرفع بالقول إن "األمانة ال تنتهج من
ورائه سياسة جباية" ،أقر مجلس االمانة مسودة مشروع نظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان
لسنة .2017
ودعا الشواربة المواطنين مالكي المباني غير المرخصة ،المبادرة لترخيصها قبل صدور نظام
األبنية وبالرسوم الجديدة ،مؤكدا رئيس اللجنة ،أهمية إقرار نظام أبنية عصري يواكب تطور
المدينة ونموها عبر سياسة االنفتاح واالستماع للرأي اآلخر ،مع الشركاء والمعنيين في مختلف
مؤسسات القطاع العام والخاص.
وأضاف أن النسخة التي عرضت على أعضاء لجنة األمانة توافقية بين األمانة والشركاء ،وهم:
نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية
المستشفيات وجمعية الفنادق ومنتدى األعمال الهندسي( ......المزيد)
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"التربية" :مجموع العالمات من  1400بدال من المعدل اعتبارا من العام الدراسي
المقبل
الراي
ً
أكدت وزارة التربية والتعليم ان تطبيق مجموع عالمات التوجيهي من  1400بدال من المعدل،
سيبدأ من العام الدراسي القادم  ،2018/2017وتعمل الوزارة على إعداد اإلجراءات المتعلقة
بتطبيقه .كما أكدت ان امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2018/2017
سيستمر على دورتين امتحانيتين ،وال تعديل على التعليمات المتعلقة برفع المعدل ،حيث يسمح
للطالب الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أن يعيد مبحثا ً أو مبحثين لمرة واحدة فقط
لغايات رفع المعدل شريطة أن يكون ذلك في الدورة الالحقة التي تلي الدورة التي نجح بها.
وعممت الوزارة على مديريات التربية والتعليم التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة
الثانوية العامة ،والتي بموجبها يسمح لطالب الثانوية العامة غير المستكمل لمتطلبات النجاح التقدم
لالمتحان العام بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفد حقه ابتدا ًء من الدورة الشتوية للعام
الدراسي  2018/2017وفق عدد من الشروط ،منها أن يتقدم الطالب( ...المزيد)
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ماذا وراء رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟
الغد
للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي ،يرفع البنك المركزي األردني أسعار الفائدة من أجل تعزيز
جاذبية الدينار أمام العمالت األجنبية ،وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ
على هامش فائدة على اإليداع بالعملة الوطنية مقابل الدوالر ،والذي يصل إلى قرابة %.2.5
منذ الشهر األخير من العام الماضي ،بدأ البنك المركزي األردني أولى خطواته نحو رفع أسعار
الفائدة بربع نقطة مئوية ،ليكون مجموع الرفعات التي اتخذها -بما فيها األخيرة .% 1.25 -وكان
الهدف تعزيز أركان االستقرار النقدي الذي يشكل مهمة البنك األساسية.
ثمة مبررات منطقية لقرارات البنك المركزي التي اتخذ أولها نهاية العام الماضي إيذانا بسياسية
انكماشية في ظل المحيط المضطرب والصدمات الخارجية المستمرة ،إلى جانب حفاظه على
برامج إقراضية تستهدف  5قطاعات اقتصادية ،موظفة بأسعار فائدة منخفضة وغالبيتها ممولة
بقروض ميسرة.
في نهاية الربع األول من العام الحالي ،بلغ صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي ،والتي
تمثل الخط األول من العمالت الصعبة في تمويل العمليات التجارية ،ما مقداره  7.8مليارات
دينار ،مقابل  8مليارات دينار في نهاية الربع األول من العام الماضي ،و 8.8مليارات في نهاية
العام الماضي( .........المزيد)
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اكتشاف  10كواكب خارج النظام الشمسي قد تكون قابلة للسكن
الراي
اعلن فريق التلسكوب الفضائي "كيبلر" التابع لوكالة
الفضاء االميركية (ناسا) اكتشاف  219كوكبا جديدا
خارجا عن النظام الشمسي من بينها عشرة كواكب
حجمها قريب من حجم االرض قد تكون قابلة
للسكن الحتمال وجود مياه سائلة على سطحها .وقد
رصد "كيبلر" حتى االن ما مجموعه  4034كوكبا
خارجا عن النظام الشمسي من بينها  2335اكدت
وجودها تلسكوبات اخرى.
وحجم  50من هذه الكواكب قريب من حجم كوكب
االرض وتقع على مسافة من نجمها تجعلها قابلة للسكن من بينها الكواكب العشر الجديدة .وقد
ثبت وجود اكثر من  30من هذه الكواكب الشبيهة باالرض.
واوضحت سوزان تومسون احد العلماء االعضاء في فريق "كيبلر"" ،هذه الجردة الدقيقة هي
االساس العلمي الذي سيسمح بالرد مباشرة على احد اكثر االسئلة اهمية في مجال علم الفلك اال
وهو معرفة عدد الكواكب الشبيهة باالرض في مجرة" درب التبانة( .......المزيد)
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المكمالت الغذائية مضرة بالصحة إذا لم تؤخذ باستشارة الطبيب
الراي
رأى مواطنون تعاطوا المكمالت الغذائية دون استشارة
الطبيب وأخصائي تغذية وصيدلي أن هذه المكمالت إذا
أخذت دون استشارة الطبيب المختص ،قد تؤدي إلى
«اإلدمان» في أغلب األحيان وحسب نوع المكمل،
واإلفراط في الجرعة يؤدي للموت مثل المخدرات،
وتسبب مضاعفات صحية مختلفة مخاطرها نعاني منها
مع تقدم السن.
وقال مواطنون لـ»الرأي» إن المكمالت الغذائية تباع
لكسب المال ومنها ما يباع من شركات غير معترف بها ،لتحقيق ربح تجاري فقط دون االكتراث
بصحة اإلنسان ،وليس لكسب الصحة والنشاط والقوة والتحمل والتنحيف وغيرها من األسباب
التي مقتنع فيها متعاطي المكمالت الغذائية.
وأشاروا إلى أنه مسموح استيرادها وبيعها بشرط إثبات شهادة المنشأ وموافقة الغذاء والدواء ،إال
أنهم حذروا من المواطنين عدم شرائها إال بعد استشارة الطبيب ،وعمل برنامج واضح المعالم
لتعاطيها( ..المزيد)
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المنظّفات المنزلية قد تسبب تشوها ً لألجنّة
الغد
ّ
لندن -حذرت أبحاث جديدة من أن المواد الكيميائية التي
ّ
المنظفات المنزلية وأيضا مستحضرات النظافة
تتكون منها
الشخصية يمكن أن تسبب تشوّ ها لألج ّنة .وسلطت الدراسة
ّ
المنظفات المنزلية،
الضوء على مادتين تستخدمان معا في
األولى هي ميثيل بنزين كلوريد األمونيوم ،والثانية
ديدسيلديميثل كلوريد األمونيوم.
وأظهرت األبحاث التي أجريت في جامعة فيرجينيا-
ميريالند كوليج ونشرتها دورية "تشايلد ديفيكت ريسيرش" أن هذه المواد الكيميائية تسبب
تشوّ هات لألنبوب العصبي للجنين ،وأنها تؤثر أيضا على خصوبة ذكور الفئران والجرذان.
وتؤ ّكد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن التعرّض لهاتين المادتين يؤثر على
قدرات الخصوبة لدى الجنسين .و ُتنصح المرأة منذ التخطيط للحمل باالبتعاد عن مصادر التلوث
وخاصة الكيميائية مثل المنظفات وزجاجات الماء البالستيكية التي تحتوي على مادةBPA.
ّ
المنظفات المنزلية ،وتدخل ضمن مكونات بعض
و ُتستخدم هاتين المادتين على نطاق واسع في
منتجات النظافة الشخصية أيضا( .......المزيد)

مقاالت
جوجل موتورز! – أحمد حسن الزعبي
الراي:
إذا أردت أن تأكل «تبّولة» ومقبالت على أصولها عليك ببيروت ،أذا أردت ان تزرع الشعر وتستثمر في
فروة رأسك اذهب الى اسطنبول ،اذا أردت أن تأكل البيتزا على أصولها اذهب الى روما ،أما اذا أردت أن
تعرف من أين تقفز األفكار الغريبة واالبتكارات المذهلة فيجب ان تقطع تذكرة الى كاليفورنيا .فهذه المدينة
تسمى مدينة االبتكارات حيث البحث الدائم عن األفكار الجديدة بغض النظر عن مالكها فرد أم مؤسسة المهم
اال تكون تقليدية او مستهلكة..
في كاليفورنيا تم اختبار طراز جديد من سيارات ذاتية القيادة ،حيث قام قسم «وايمو» في جوجل بتعديل
سيارة هجينة ذاتية القيادة بإضافة حاسوب مع ّدل ومستشعرات وتقنيات بث المعلومات الحاسوبية لمسافات
طويلة تستطيع ان تمشي وتغير المسار وتنحرف وتتوقف وتستطيع أن تتعامل مع السيارات القادمة من
االتجاه المعاكس أو ظهور الدراجات فجأة دون أي تدخل منك  ،ما عليك سوى الركوب «وكثر هللا
خيرك( »!......المزيد)

سداد ديون» الغارمات»  ....هــل انهــى المشكلــة؟ – أحمد حمد الحسبان
الدستور
دفعة جديدة من» الغارمات» ،سيتم تسديد ديونها قبل العيد .. .هذا ما اعلنه صندوق الزكاة ضمن مشروع»
سهم الغارمين» .فقد اعلن الصندوق ان الدفعة الثانية تتضمن قائمة بأسماء  85موقوفة في السجون ومطلوبة
للقضاء على خلفية التقصير في سداد قروض حصلن عليها من صناديق اقراض المرأة ،اما الدفعة األولى
فكان عددها  157امراة تم االفراج عنهن قبل العيد .
الالفت هنا ان عملية تبني قضايا النساء الغارمات لم يقتصر على صندوق الزكاة الذي خصص ـ مشكورا ـ
مبلغ نصف مليون دينار لهذه الغاية ،واعلن انه سيستمر في تسديد التزامات النساء ـ ضمن شروط ـ حتى
انتهاء المبلغ ،حيث تبرع محسنون بتسديد التزامات سيدات وتم االفراج عنهن  ،فلهؤالء كل الشكر والتقدير
مع دعاء بان يكون ما قدموا في ميزان حسناتهم .
بحسبة بسيطة فإن اكثر من  240سيدة كن في السجن او على أبواب دخول السجن ،لقاء ديون لم تصل قيمتها
الى نصف مليون دينار ،وان صندوق الزكاة ـ مشكورا ـ طور أسلوب تعامله بتفعيل» سهم الغارمين» لجهة
حل اشكالية مئات االسر ( ..المزيد)

التقييم الحقيقي للحكومة! – جمانه غنيمات
الغد:
طالما أ ّننا نتح ّدث عن معيار "تقييم األداء" ،وقرأنا أمس تقريرا مفصّال عن إنجازات الحكومة خالل الفترة
الماضية من عملها ،ت ّم رفعه إلى الملك ،فمن الضروري أن نتجاوز العمل "األحادي" للوزارات إلى العمل
الجماعي للحكومة ،بخاصة أ ّنها متضامنة دستوريا وسياسيا.
على الصعيد الكلي ،فإنّ تقرير البنك الدولي األخير عن الوضع االقتصادي ال يبعث على االرتياح ،مع
تراجع أرقام النمو االقتصادي واستقرارها عند  ،% 2مع ارتفاع معدالت البطالة إلى  ،% 18.2وما يصل
إلى  % 40لدى جيل الشباب (وهذه هي القنبلة الموقوتة).
التقرير الدولي أشار – لألمانة -إلى ثالثة عوامل رئيسة تكبح آفاق النمو االقتصادي ،في مقدمتها الظروف
اإلقليمية التي تح ّد من السياحة الخارجية ،وتداعيات األزمة السورية خصوصا انقطاع طرق التجارة والنقل
واالستيراد والتصدير البرية بصورة عامة ،وانخفاض أسعار المعادن عالميا ،ما يؤثر على البوتاس األردني
بصورة كبيرة ،وربما نضيف الحقا سببا فرعيا آخر مرتبطا باألزمة الخليجية الراهنة( .....المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الخميس )2017/6/22

(الخميس )2017/6/22

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

(الخميس )2017/6/22
ترتفع درجات الحرارة ،قليال ويبقى
الطقس صيفيا ً ُمعتدالً إلى لطيف نهاراً
في الجبال ،حا ّراً نسبياً في المناطق
المنخفضة والصحراوية.
وتظهر كميات متفرقة من ال ُسحُب
ال ُمنخفضة.
وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة.

الوقت

الصالة

ص 03:44

الفجر

ص 05:29

الشروق

ص 12:38

الظهر

م 04:20

العصر

م 07:48

المغرب

م 09:18

العشاء

