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الملك يواصل اجتماعاته في الكونغرس األمريكي
رئيس مجلس النواب األمريكي :األردن شريك حقيقي للواليات المتحدة من أجل تحقيق السالم والتقدم.
 بيلوسي :نتطلع دوما لالستفادة من معرفة وحكمة جاللة الملك في عملنا نحو تحقيق االزدهار واألمن والسالم فيالشرق األوسط.
 بيلوسي :رأيت أنا وزمالئي خالل زياراتنا لألردن مدى الكرم الذي يقدمه الشعب األردني لالجئين السوريين. الملك :العالقات القوية واالستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة مكنتنا على مدار السنوات من التعامل معالتحديات المشتركة في المنطقة والعالم.
 رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب األمريكي :نحرص على تقديم كل الدعم الممكن لألردن لنكون شركاء فيالتعامل مع التحديات اإلقليمية.
 النائب فورتنبيري :ما يقوم به جاللة الملك يبعث بإشارة إلى العالم بأن هناك قادة شجعان يعملون لمواجهة أصعبالتحديات وأكثرها تعقيدا.
واشنطن  41آذار (بترا) – أكدت رئيس مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي ،خالل تصريحات صحفية مشتركة مع
جاللة الملك عبدهللا الثاني في الكونغرس امس األربعاء ،أن األردن بقيادة جاللة الملك شريك حقيقي للواليات المتحدة
من أجل تحقيق السالم والتقدم.
وخالل التصريحات التي جاءت قبيل اجتماعها وقيادات مجلس النواب األمريكي مع جاللة الملك ،قالت "نتطلع دوما
لالستفادة من معرفة وحكمة جاللة الملك في عملنا نحو تحقيق االزدهار واألمن والسالم في الشرق األوسط ،ومحاربة
اإلرهاب إقليميا ودوليا ،باإلضافة إلى تحقيق النمو االقتصادي واالزدهار للمنطقة وشعوبها".
وعبرت بيلوسي عن ترحيب مجلس النواب بجاللة الملك ،وقالت "إنه لشرف كبير لي شخصيا ولمجلس النواب
األمريكي أن نرحب مجددا بجاللة الملك عبدهللا الثاني في الكونغرس ،وقد عملت معكم على امتداد أكثر من  52عاما
خالل عملي في الكونغرس ،ومختلف المناصب التي توليتها ،وهذه إشارة إلى عمق الصداقة التي تربطنا".
وتحدثت رئيس مجلس النواب األمريكي عن الدور المهم لألردن في استضافة الالجئين ،وقالت "أود التقدم بشكل خاص
بالشكر لجاللة الملك وجاللة الملكة والشعب األردني ،فقد رأيت أنا وزمالئي خالل زياراتنا لألردن مدى الكرم الذي
يبدونه لالجئين السوريين".
وقال جاللة الملك ،خالل التصريحات المشتركة ،إن العالقات القوية واالستراتيجية التي تربط األردن بالواليات المتحدة
والتي نحتفل بمرور  07عاما على تأسيسها ،مكنتنا على مدار السنوات من التعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة
والعالم.
وأضاف جاللته "أود أن أشكر الكونغرس والشعب األمريكي على دعمهم لألردن في مواجهة التحديات المختلفة في
المنطقة كأزمة اللجوء وجهودنا المشتركة في مواجهة اإلرهاب".
وتابع جاللته قائال "إن العالقات بين بلدينا متميزة للغاية ،وأشكركم بالنيابة عن الشعب األردني ،على كل الدعم الذي
تقدمونه لنا ،وأتطلع الجتماعنا اليوم لبحث كيفية العمل معا ،وبشكل أوثق ،على مواجهة التحديات االستراتيجية أمامنا
جميعا".
وكان جاللة الملك قبل االجتماع مع رئيس مجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي وقيادات المجلس ،عقد لقاءين
منفصلين مع رئيسي وأعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية ،ولجنة الشؤون
الخارجية في مجلس النواب.
وتناولت لقاءات جاللته في الكونغرس عالقات الصداقة التي تربط األردن مع الواليات المتحدة ،وسبل البناء عليها
لتعزيز الشراكة بينهما وفتح آفاق جديدة من التعاون في شتى الميادين.
وعبر جاللته عن تقدير األردن للدعم المتواصل الذي تقدمه الواليات المتحدة لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج
التنموية.
وتطرقت اللقاءات إلى البرامج التي ينفذها األردن للنهوض بالواقع االقتصادي وتحفيز النمو وإيجاد فرص العمل.
كما تم بحث مجمل القضايا اإلقليمية ،حيث أكد جاللة الملك ضرورة إعادة تحريك عملية السالم وإطالق مفاوضات بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين ،وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
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القدس الشرقية.
وتناولت اللقاءات األزمات اإلقليمية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد األمن واالستقرار لشعوب المنطقة،
إضافة إلى جهود محاربة اإلرهاب ،وفق نهج شمولي.
وأكد أعضاء الكونغرس ،خالل اللقاءات ،أن جاللة الملك هو القائد الذي يعتمد عليه لتحقيق السالم واالستقرار في
منطقة الشرق األوسط ،وقالوا "نهتم ونسعى دوما لالجتماع معكم لنستفيد من حكمتكم حيال ما يجري في المنطقة".
وأعربوا عن تقديرهم لقوة ومتانة العالقة التي تربط األردن مع الواليات المتحدة ،مضيفين أن األردن بقيادة جاللة
الملك شريك استراتيجي للواليات المتحدة في الشرق األوسط.
وحضر اللقاءات وزير الخارجية وشؤون المغتربين ،والسفيرة األردنية في واشنطن.
وفي مقابلة صحفية ،قالت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب األمريكي ،النائب نيتا لوي ،إنه لشرف كبير أن
نحظى بفرصة تبادل الحديث مع جاللة الملك ،فآراء جاللة الملك مهمة لما يملكه من فهم عميق بشؤون المنطقة ونعتمد
عليه كشريك للعمل معا من أجل تحقيق السالم واالزدهار في المنطقة.
واضافت أن الحديث عن إيجاد حل الدولتين يدور منذ زمن طويل ،دولة للفلسطينيين ودولة إلسرائيل ،ولكن لألسف كان
دوما هناك عراقيل ،لكنني أدرك أنه بقيادة جاللة الملك وعملنا معا ،أتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع
وتحقق االزدهار لكل الشعوب.
وتابعت قائلة "ندرك الدور المهم الذي يقوم به جاللة الملك فيما يتعلق باألزمات في المنطقة ،واألردن يستضيف أعدادا
كبيرة من الالجئين ويحاول أن يوفر لهم متطلبات الحياة األساسية ،ونحن في لجنة المخصصات نحرص كل عام على
تقديم كل الدعم الممكن لنكون شركاء في التعامل مع التحديات اإلقليمية".
أما عضو اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية في مجلس النواب األمريكي ،النائب جيف فورتنبيري ،فقال إن
جاللة الملك يحظى باحترام كبير من قبل الجميع هنا" ،فالطريقة التي يتحدث فيها جاللته باسم األردنيين والدور القيادي
الذي يقوم به في التعامل مع الظروف ورؤيته لتحقيق السالم ،كل هذا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا ويسهم في تقوية
الشراكة األردنية األمريكية".
ومضى قائال "إن ما يقوم به جاللة الملك يبعث بإشارة إلى العالم بأن هناك قادة شجعان يعملون لمواجهة أصعب
التحديات وأكثرها تعقيدا .نحن نعول كثيرا على حكمة ودراية جاللة الملك ،فاألحداث لها انعكاسات يلمسها األردن بشكل
مباشر .إننا نتعلم بشكل كبير من جاللته ونقدر عاليا معرفته بقضايا المنطقة".
وقال إن دور األردن المحوري والجهود للتوصل للسالم ،والنهوض باألردن ،يترجم رؤية الملك القيادية وعزم
األردنيين ،وكل هذا محط إعجاب وتقدير.
وأكد أن العالقات األمريكية األردنية قوية على الدوام ،لما لألردن ،بقيادة جاللة الملك ،من دور مهم كضامن لالستقرار
في المنطقة ،ونحتاج آلرائه ومساعدته في التعامل مع تحديات الشرق األوسط ،خاصة عملية السالم بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين.
(--بترا)
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رئيس الوزراء :التشغيل األولوية الرئيسية للدولة
بترا) – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خالل جلسة مجلس الوزراء التي خصص الجانب االكبر منها لموضوع (
.التشغيل والبطالة ،ان التشغيل يشكل االولوية الرئيس ّية للدولة امس وستعمل الحكومة عليها بشكل يومي ومستمر
سسات المعن ّية إلى التنسيق مع وزارة العمل بشأن فرص العمل والتشغيل التي يت ّم
وجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤ ّ
.توفيرها
ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء سيخصص جلسة ثانية لبحث موضوع البطالة وتنظيم سوق العمل بما يؤدي الى
.وضع حلول لمشكلة الشباب االردني مؤكدا ان لدينا مشاكل مركبة في موضوع التشغيل نسعى لحلها
واشار الدكتور الرزاز الى ان مشكلة الفقر مرتبطة بشكل مباشر بالبطالة وان الحل الجذري لها مرتبط بزيادة فرص العمل
سيما في القطاع الخاص مؤكدا اهمية العمل على تنظيم سوق العمل في ظل وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة والعمل على
.تعزيز المشاركة في سوق العمل خاصة في المحافظات وبين االناث
وكان مجلس الوزراء استمع خالل الجلسة الى عرض قدمه وزير العمل سمير مراد حول واقع سوق العمل وفرص التشغيل
.في المملكة
وتضمن العرض واقع البطالة بحسب المناطق والمحافظات وفق االحصائيات الرسمية وفرص العمل المتوفرة في مختلف
.مناطق ومحافظات المملكة
واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في توفير فرص العمل في القطاع الخاص والتشغيل بحسب تعهدات الحكومة بتوفير
 07.الف فرص عمل
كما ناقش مجلس الوزراء وبحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ،واقع التشريعات واالنظمة الناظمة للتعيين في مختلف
الوظائف في القطاع العام والية تطويرها بما يضمن تعزيز جوانب التنافسية والكفاءة في شغل الوظائف وتحقيق العدالة في
.التعيين

رئيس الوزراء يعمم بالتقيد التام بشروط وضوابط تعيين الموظفين بعقود او شراء الخدمات

بترا) -عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التقيد التام بالشروط (
والضوابط الواردة في نظام الخدمة المدنية والتي تحكم عملية طلب تعيين أي موظف على وظائف العقود الشاملة او طلب
.شراء او تجديد خدمات اي شخص
واكد رئيس الوزراء في بالغ رسمي ضرورة ارسال جميع هذه الطلبات الى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبينا فيها الراتب
المنوي التعيين او المبلغ المنوي شراء خدمات الشخص على أساسه ومعززة بالسيرة الذاتية والشهادات العلمية والخبرات
العملية للمرشح مع بيان المبررات واسباب عدم طلب الترشيح لهذه الوظائف من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحديد فيما
.اذا كان ال يوجد موظفين قادرين على اشغال تلك الوظائف في تلك الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية
وأوعز رئيس الوزراء الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة مختصة لتقييم الطلبات وتزويده بالتوصيات الالزمة بهذا
.الخصوص
كما اكد رئيس الوزراء ان تطبق هذه الشروط والضوابط على اي عقود تعيين او شراء خدمات تمت ولم يتم استكمال
.اجراءات المصادقة النهائية عليها حسب االصول
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الخميس  ..انخفاض حاد على درجات الحرارة وامطار غزيرة
عمون -طقس العرب -تتأثر المملكة ب ُمنخفض جوي ُيصنف بأنه من الدرجة الثانية و ُمترافق مع كتلة هوائية باردة في
.طبقات الجو كافة ،و يتمركز هذا ال ُمنخفض الجوي سطحيا إلى الشمال من سوريا
نهارا
.يطرأ انخفاض حاد و ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدالتها بحدود  6-2درجات مئوية
و يعود الطقس ل ُيصبح باردا و غالبا غائم ،مع هطول األمطار على فترات في مناطق ُمختلفة من المملكة ،تكون غزيرة
.أحيانا وقد تترافق مع حدوث الرعد و تساقط ال َب َرد أحيانا
سحب مالمسة لسطح األرض في المرتفعات الجبلية
.ومع ساعات العصر والمساء ،يتوقع تشكل الضباب وعبور ُ
.وتكون الرياح جنوبية غربية إلى نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار واألتربة خاصة في االجزاء الصحراوية
وفي خليج العقبة - :الرياح :جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة ،تتحول الحقا إلى شمالية ُمعتدلة السرعة - .حالة البحر
وارتفاع األمواج :مائج صباحا (67-17سم) ،يتحول إلى هادئ مساء - .درجة حرارة سطح مياه البحر 55 :درجة
مئوية
التوصيات
.االنتباه من الفارق الحراري ما بين األربعاء و الخميس )4
االنتباه من تدني مدى الرؤية األفقية في بعض المناطق و ال ُطرق الصحراوية نتيجة الغبار حيث تهب رياح قوية )5
.تتجاوز في هباتها حاجز  07كم/ساعة
.االنتباه من خطر جريان األودية و الشِ عاب و السيول في بعض المناطق )0
.انحسار تأثير ال ُمنخفض الجوي نتيجة تحركه شرقا ُمبتعدا عن المملكة مع استمرار تأثير تيارات غربية رطبة
ليال
سحب ال ُمنخفضة ،وضبابيا في
يكون الطقس باردا و رطبا بوج ٍه عام في أغلب المناطق ،مع ظهور كميات من ال ُ
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تدن في مدى الرؤية األفقية
.المرتفعات مع ٍ
.ويتوقع استمرار هطول بعض األمطار الخفيفة والمتفرقة في أجزاء من شمال وربما وسط المملكة
.الرياح تخف سرعتها بشكل واضح و تصبح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة
التوصيات
 .االنتباه من خطر تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الليل نتيجة الضباب وعبور سحب مالمسة لسطح األرض

أالمطار تعود إلى المملكة من جديد
عمون  -بدأ ال ُمنخفض الجوي تأثيره على المملكة ،تدريجيا بانخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة ليال
.وهطول لزخات أمطار رعدية و َب َرد
ويستمر الخميس تأثير ال ُمنخفض الذي صنفه موقع طقس العرب بأنه من الدرجة الثانية (منخفض جوي
اعتيادي) ،لتعود األجواء إلى الطقس البارد والغائم مع هطول األمطار في أجزاء ُمختلفة من المملكة
.فيما تميل درجات الحرارة الجمعة الى االرتفاع قليال مع بقاء فرص األمطار الخفيفة واردة
أما يوما السبت واألحد يعود الى سماء المملكة من جديد تأثير منخفض جوي آخر أقوى من األول و ُيصنف
).أنه من الدرجة الثالثة (منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية
وتحول األجواء تدريجيا إلى ماطرة في شمال
ومن المنتظر ان تعود درجات الحرارة الى االنخفاض اإلضافي
ّ
.ووسط المملكة والحقا الجبال الجنوبية
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الرزاز يعمم بالتقيد التام بشروط وضوابط تعيين الموظفين
عمون  -عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التقيد
التام بالشروط والضوابط الواردة في نظام الخدمة المدنية والتي تحكم عملية طلب تعيين أي موظف على
.وظائف العقود الشاملة او طلب شراء او تجديد خدمات اي شخص
واكد رئيس الوزراء في بالغ رسمي ضرورة ارسال جميع هذه الطلبات الى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبينا
فيها الراتب المنوي التعيين او المبلغ المنوي شراء خدمات الشخص على أساسه ومعززة بالسيرة الذاتية
والشهادات العلمية والخبرات العملية للمرشح مع بيان المبررات واسباب عدم طلب الترشيح لهذه الوظائف
من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحديد فيما اذا كان ال يوجد موظفين قادرين على اشغال تلك الوظائف في
.تلك الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية
وأوعز رئيس الوزراء الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة مختصة لتقييم الطلبات وتزويده
.بالتوصيات الالزمة بهذا الخصوص
كما اكد رئيس الوزراء ان تطبق هذه الشروط والضوابط على اي عقود تعيين او شراء خدمات تمت ولم يتم
.استكمال اجراءات المصادقة النهائية عليها حسب االصول

رقم صادم لعدد المصابين سنويا بالسرطان في األردن

سواليف
كشف أطباء وأخصائيو أمراض دم ،خالل أعمال المؤتمر الدولي السادس لجمعية أمراض الدم األردنية الذي انطلق
”.أمس ،عن أنه “تم تسجيل  2226حالة سرطان بين اردنيين العام الماضي
وفيما اكد هؤالء أن العالج المناعي يشكل ثورة في القضاء على هذا المرض ،أشاروا الى وجود حوالي  077مصاب
.بمرض الثالسيميا الشديدة في المملكة” ،معربين عن أملهم في تراجع هذا الرقم مع انتشار ثقافة فحص ما قبل الزواج
وقال رئيس الجمعية والمؤتمر ،الدكتور عبدهللا عويدي العبادي ،ان المؤتمر “سيركز ألول مرة على اضطرابات الدم
”.الحميدة التي توسعت وأخذت مفاهيم جديدة في هذا المجال من حيث التشخيص والعالج
نحو  A 077وبين ان “عدد مرضى الثالسيميا الشديدة في المملكة يصل إلى  077مريض ،وعدد مرضى الهيموفيليا
نحو  07مريض ،فيما يصل عدد مرضى فقر الدم المنجلي إلى  577مريض” B ،مريض ،وعدد مرضى الهيموفياليا
.وفقا ليومية الغد
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ويسلط المؤتمر ،بحسب العبادي ،الضوء على العالج الجيني لمرض فقر الدم المنجلي وأحدث األدوية في هذا المجال،
ويناقش آخر المستجدات في عالج امراض الدم وخاصة ما يتعلق باضطرابات النزيف الموروثة والمكتسبة واضطرابات
الدم الخثارية وزراعة النخاع العظمي ،ودور العالج المناعي في عالج السرطانات المختلفة
وسيناقش المشاركون في المؤتمر أيضا “مرض الهيموفيليا الوراثي ،واألدوية الجديدة التي يمكن إعطاؤها للمرضى،
وخاصة المرضى الذين يعانون من مثبطات وأجسام ضدية ،من خالل الحقن تحت الجلد ،حيث تعتبر هذه الطريقة ثورة
 A”.حقيقية في مجال في رعاية المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا
وأشار الى ان قانون فحص الدم قبل الزواج “خفض نسب االصابة بالثالسيميا بشكل ملحوظ الى اقل من  % 47من
”.عدد الحاالت الجديدة ،ومن المأمول ان تختفي االصابة بهذا المرض في المملكة مع انتشار الثقافة الصحية
بدورها ،قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر ،الدكتورة غدير عابدين ،انه تم “تسجيل  2226حالة سرطان بين اردنيين
العام الماضي” ،مشيرة الى أن خبراء من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة األميركية وإيطاليا
.والمملكة العربية السعودية وقطر ،سيقدمون  55محاضرة طبية
فيما قال رئيس اللجنة االجتماعية للمؤتمر ،الدكتور أحمد طلفاح ،إن الجمعية أعدت برنامجا اجتماعيا وسياحيا إلطالع
.الضيوف على أبرز المعالم السياحية في المملكة
ويشارك في المؤتمر ،بحسب رئيس اللجنة اإلعالمية الدكتور صالح عباسي ،نحو  527طبيبا مختصا بأمراض الدم،
وأطباء أورام وأعضاء برامج زمالة في هذا المجال ،اضافة الى صيادلة وممرضين وتقنيين والعديد من المتخصصين
.في الرعاية الصحية

تحذير  ..موجة غبار تعبر األردن  ..ومدى الرؤية في العقبة  277م فقط
سواليف
تعبر حاليا أجواء المملكة موجة من الغبار نتيجة الندفاع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة ،مما أدى إلى
انخفاض مدى الرؤية األفقية في مختلف مناطق المملكة ال سيما المناطق الجنوبية حيث يسجل مطار العقبة
.حاليا مدى رؤية أفقية يصل إلى 277متر فقط

و ُتشير اخر صور األقمار األصطناعية الواردة الى غرفة عمليات التنبؤات الجوي في مركز طقس العرب
االقليمي الى تواجد لموجة من الغبار فوق أجواء المملكة حاليا وانخفاض الرؤية األفقية في بعض المناطق ،
و ُيتوقع بداية امتداد السحب الماطرة تدريجيا نحو األجزاء الشمالية والوسطى من المملكة خالل الساعات
.القادمة ان شاء هللا
ُ
ويتمركز المنخفض الجوي وال ُمصنف من الدرجة الثانية حاليا فوق جزيرة قبرص مع تحركه شرقا خالل
الساعات القادمة مما يعني تزايد تأثير السحب الماطرة بشكل أكبر خالل نهار اليوم يترافق مع رياح غربية
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نشطة السرعة تثير الغبار ال سيما في المناطق الصحراوية والبادية  ،كما ُيتوقع امتداد الهطوالت المطرية
نحو األجزاء الجنوبية على فترات خالل اليوم الخميس  ،و ُيتوقع أن تكون الهطوالت المطرية غزيرة أحيانا
.يصحبها تساقط زخات من البرد في بعض األحيان ان شاء هللا
يتوقع خالل الساعات القادمة بداية انقشاع الغبار وتحسن الرؤية األفقية نتيجة المتداد سحب ماطرة ابتداءا
من شمال ووسط المملكة ،تمتد خالل منتصف النهار إلى أجزاء من المناطق الجنوبية لذلك تهطل زخات من
.االمطار تكون مصحوبة بالبرد أحيانا
طقس العرب

البطاينة يوضح حول تجميد طلبات توظيف في ديوان الخدمة
سواليف
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة إن “الديوان” يناقش خطط عمل مع مجلس الوزراء تتعلق بإجراءات
.جديدة في االختيار والتعيين بالنسبة للمتقدمين للوظائف العامة
وبين في حديث لـ”التلفزيون األردني” لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء األربعاء ،أن
.الهدف هو الوصول للشريحة المستحقة ،ومراعاة العدالة اإلجتماعية للمتنافسين والمتقدمين للوظائف العامة
وأشار إلى أن الديوان بصدد اتخاذ اجراءات في مسائل التعيين ،منها التشدد في نقل اإلقامة للمتقدمين ،حيث سيجري
.عكس أماكن نقل المتقدين للوظائف بحسب سجل االحوال المدنية
وعن األقدمية واإلمتحان التنافسي ،قال“ :إن الغاء اإلمتحان التنافسي غير وارد حيث أن األقدمية للمتقدم لوحدها ال
”.تكفي ()..إذ يحسب لها  %25من متطلبات الحصول على الوظيفة
وأشار إلى أن “الديوان” يراعي األقدمية للمتقدمين من خالل اعطاءهم مواد تعريفية باإلمتحان واتاحة الفرصة لهم
.باإلمتحان بتكراره في حال لم يحالفهم الحظ ،ملمحا إلى التوسع في عدد مرات تقديم اإلمتحانات إلى ( )2مرات
وعن التخصصات المشبعة والراكدة ،قال“ :إن هناك توجها إلغالق بعض التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات،
”.وسيتم اتخاذ القرار خالل أسبوعين على األكثر
ولفت إلى أنه سيتم إعالم طلبة الجامعات ممن سيقبلون على دراسة التخصصات الراكدة قبل بدء دراستهم أن القطاع
.العام غير قادر على توفير وظائف لهم
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وتطرق إلى الحاالت اإلنسانية ،مبينا ان الديوان بصدد اتخاذ اجراءات بينها تسريع الحاالت اإلنسانية ،وإدراج حاالت
أخرى ،ورفعها من ( )0حاالت إلى حاالت أخرى منها لألرامل المعيالت ولديهن أبناء دون الـ  40عاما ،أو زوج زوجة
.ال يعملون ،باإلضافة إلى الحاالت الموجودة حاليا
وكشف عن توجه إلدراج معايير جديدة في مقابالت التوظيف ،بينها عدم كشف معلومات المتقدم للوظيفة عن لجنة
.المقابلة واتباع معايير وضوابط أخرى بينها تسجيل المقابالت بالفيديو
وأشار إلى توسيع صالحيات مندوبي ديوان الخدمة المدنية ،ومنحهم الحق بإيقاف التعيين ،مبينا أن هذه اإلجراءات
.تسعى إلى الوصول لوقف التدخل البشري في التعيينات
وأوضح أن “الديوان” لم يصدر عنه أنه سيقوم بشطب العاملين في القطاع الخاص من سجل المتقدمين للوظائف،
”.قائال“ :إن هذا األمر غير دستوري ( )..بل نريد الوصل إلى الشريحة المستحقة للوظيفة والكفؤة
وبين أن من يعمل في القطاع الخاص وبراتب (لم يحدده) ويتراوح بين ( )277إلى ( )4777دينار ،فإن الديوان سيقوم
يتجميد دوره ومنحه لغيره من المستحقين ،على أن يبقى المتقدم العامل بالقطاع الخاص ضمن مسار التوظيف
().السجل
وأشار إلى ان هذه اإلجراءات هدفها الوصول إلى الفئة التي تعاني من الفقر وتمتلك الكفاءة ،في ضوء محدودية
.الوظائف واتساع المخزون
ووصف ما هو متداول عن شطب واسقاط المتنافسين من الكشوفات التنافسية ،بأنها اشاعات وأن المعيار لتجميد
الحصول على الوظيفة هو الدخل لمن يعلمون بالقطاع الخاص ،وبحسب كشوفات الضمان اإلجتماعي التي تظهر قيمة
.االقتطاعات ودخولهم
وأكد أن الديوان ينتهج سياسة العدالة ،ومثاال عليها الغاء تعيين موظف بالجمارك في محافظة معان إثر تظلم تقدم به
”.أحد األشخاص ،قائال ” :لن يظلم أحد
وعن العقود الشاملة وشراء الخدمات ،بين أن الحكومة أصدرت تعميما بموجبه سيناط أمر الموافقة على التعيين
بموجبها بديوان الخدمة المدنية ،قائال ” :إنه تم تشكيل لجنة بديوان الخدمة مهمتها دراسة طلبات الوزارات لهذه
”.العقود
نواح منها :الراتب وتماشيه مع السيرة الذاتية ،وجوده في مخزون الديوان،
وبين أن اللجنة ستنظر في هذه العقود من
ٍ
”.وحاجة المؤسسة أو الوزارة” ،وقال“ :ال شراء خدمات دون المرور عبر هذه اللجنة بديوان الخدمة المدنية
وحول تعيين الوظائف القيادية ،قال ” :إن الديوان اقترح على الحكومة نظاما للمجموعة الثانية من الفئة العليا (أي
األمناء والمدراء العامين )..بأن يتم تعبئتها من خالل اإلعالن المفتوح” ،مبينا ان هذا اإلعالن سيتيح لكل أردني يجد
.بنفسه الكفاءة التقدم لشغل الوظيفة
فيما سيتم تشكيل لجان لفرز لدراسة السيرة الذاتية ،ثم سيصار إلى اجراء مقابالت للمتقدمين عبر لجنة وزارية ،وبما
.يراعي جوانب الكفايات والخبرة ،مبينا أن هذه المقابالت ستكون مسجلة بالصوت والصورة
وكشف عن توج ٍه حكومي ٍ لتبرير قرارات التعيين على هذه الوظائف للمجتمع ،منوها إلى أنه سيجري ربطها بتوقيت إذ
.يحتاج التعيين على “العليا” إلى  472يوم عمل ،فيما ستحدد بـ ( )17يوم عمل
.وقال إن أي تعديل على سلم الرواتب في القطاع العام مرتبط بدراسة دمج الهيئات والوزراءات وأنه حديث سابق ألوانه
هال اخبار
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بانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراما

يعتبر الكركديه الوصفة السحرية لكثير من العلل،
فقد أثبت البحث العلمي أن شراب الكركديه يخفض ضغط الدم المرتفع ويزيد
من سرعة دوران الدم ويقتل الميكروبات مما يجعله مفيدا فى عالج الحميات
.وعدوى الميكروبات وأوبئة الكوليرا ألنه حمضي بطبيعته ومن خواصه أنه منشط للهضم
وقد بدأت مصانع األدوية ومستحضرات التجميل والحلوى والصابون في
استعمال المواد الملونة المستخلصة من زهر الكركديه فى منتجاتها بعد
.أن استبعدت األلوان الكيميائية لما لها من آثار جانبية ضارة
كما أن تناول مشروب الكركديه يقوى ضربات القلب ويعمل على تخفيف حاالت •
الخفقان السريع ،كما يساهم فى عالج الزكام ونزالت البرد الحتوائه على نسبة عالية
 ،كما تستخدم البتالت والبذور فى عالج عدد من األمراض من بينها) (cمن فيتامين
أوجاع الصدر والربو وضعف المعدة والتهاب المفاصل والروماتيزم والنقرس
 .والمغص الكلوي ،وتصلب الشرايين وتقلصات األمعاء ومرض اإلسقربوط
.والكركدية مفيد لصحة اإلنسان بوجه عام ألنه طارد للسموم •
هذا ومن الجدير بالذكر أن األلمان أيضاََ يستخدمون البتالت الحمراء الجافة فى •
إنتاج شاى الكركدية المعبأ فى عبوات مسامية وفى إنتاج شاى األعشاب المخلوطة
مع الكركدية فى أمريكا وأوروبا وفى منطقة كردفان بغرب السودان التى تعتبر المركز
)الرئيسى لزراعة الكركدية  ،تستخدم األوراق الخضراء الغنية بفيتامين (أ
.والبروتين النباتى لطهى طبق يعرف باسم (كرسوا) يعتبر من أشهى األطعمة
:وصفات عالجية للكركديهيعتبر الكركديه من النباتات المفيدة في تخفيف آالم النقرس والروماتيزم وذلك بعمل •
مستحلب من الكركديه عن طريق طحن أزهار الكركديه طحنا متوسطا .ثم يؤخذ من هذا المجروش ملء ملعقة صغيرة
وتوضع في كوب زجاجي ويصب عليه الماء المغلى فورا
ثم يحرك جيدا ويغطى ثم يشرب بعد خمس عشرة دقيقة ويتناول منه كوبان يوميا بمعدل
.كوب بعد اإلفطار وآخر بعد العشاء
الكركدية يخفض ضغط الدم وذلك عند شربه باردا وذلك بنقعه لمدة حوالي  0ساعات •
في ماء ثم يشرب منه كوب في الصباح وآخر في المساء ،ويرفع الضغط عند المرضى
الذين يعانون من انخفاض الضغط إذا شرب على الساخن أي إذا أضيف له ماء مغلي
.ثم يشرب كما يشرب الشاي بمعدل كوب مرة في الصباح ومرة في المساء
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تقوية العضالت تقلل خطر بالسكري بنسبة الثلث
يحدث السكري عندما ال يستطيع الجسم ضبط نسبة السكر بالدم .وتشير التقارير الطبية إلى أن نقص النشاط البدني
وقلة الحركة من أهم العوامل المسببة الرتفاع السكر ،لكن أي نوع من النشاط والتمارين يحقق الوقاية من السكري؟
:هذا ما كشفته نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة والية أيوا ،وقد وجدت التالي
تقوم تمارين تقوية العضالت متوسطة الشدة بخفض خطر اإلصابة بالسكري بنسبة  05بالمائة إذا تمت ممارستها
.بانتظام
واعتمدت أبحاث الدراسة التي ُنشرت نتائجها في دورية مايو كلينيك على قياس كثافة العضالت لدى  1604شخص،
.وإجراء فحوصات لكشف العالقة بين درجة كثافة العضالت ونسبة مخاطر السكري
وال تتطلّب تمارين تقوية العضالت متوسطة الشدة رفع األوزان ،فهناك عدة أنواع من تمارين األيروبك تساعد على بناء
).العضالت بدرجة متوسطة ،كما يمكن استخدام آالت األوزان في صالة الرياضة (الجيم

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي السادس ألمراض الدم

د.العبادي :العالج الجيني المراض الدم الموروثة يعطي االمل بالشفاء التام

د.عابدين 2226 :حالة سرطان سنويا ،والعالج المناعي يشكل ثورة في القضاء على السرطان

عمون  -بدأت األربعاء فعاليات المؤتمر الدولي السادس لجمعية أمراض الدم األردنية في نقابة االطباء
.والذي يقام على مدى ثالثة أيام في فندق اإلنتركونتيننتال عمان )(JSH
وقال رئيس الجمعية والمؤتمر األستاذ الدكتور عبدهللا عويدي العبادي ان المؤتمر يناقش المستجدات في
عالج امراض الدم وخاصة مايتعلق بفقر الدم المنجلي واضطرابات النزيف الموروثة والمكتسبة واضطرابات
.الدم الخثارية وزراعة النخاع العظمي ،باالضافة الى دور المناعة في األورام الخبيثة
وأضاف ان المؤتمر سيركز للمرة األولى على اضطرابات الدم الحميدة التي توسعت وأخذت مفاهيم جديدة في
.هذا المجال من حيث التشخيص والعالج

][Type text

واضاف انه سيتم تسليط الضوء على العالج الجيني لمرض فقر الدم المنجلي وأحدث األدوية في هذا المجال،
.كما سيتم مناقشة قضية الخثرات الوريدية في السرطان على نطاق واسع
وأشار د.العبادي أنه سيتم مناقشة دور العالج المناعي في عالج السرطانات المختلفة بوجود أدوية عديدة
.وجديدة في هذا المجال مما ينعكس بشكل ايجابي في تحسين نوعية حياة هؤالء المرضى
وأوضح انه سيتم تسليط الضوء أيضا على مرض الهيموفيليا الوراثي ،والتركيز على األدوية الجديدة التي
يمكن إعطاؤها للمرضى ،وخاصة المرضى الذين يعانون من مثبطات و أجسام ضدية ،من خالل الحقن تحت
الجلد مرة ف ي األسبوع أو كل أسبوعين أو أبعد من ذلك ،حيث تعتبر هذه الطريقة ثورة حقيقية في مجال في
 ،كما سيتم مناقشة المنتجات الوريدية األخرى طويلة  Aرعاية المرضى الذين يعانون من الهيموفيليا
.المفعول
نحو  Aوبين ان عدد مرضى الثالسيميا الشديدة في المملكة يصل إلى  077مريض ،وعدد مرضى الهيموفيليا
نحو  07مريض ،فيما يصل عدد مرضى فقر الدم المنجلي إلى  077 Bمريض ،وعدد مرضى الهيموفياليا
 577.مريض
وأوضح د.العبادي ان هذه االمراض هي امراض موروثة ،وانها تزداد في المملكة مقارنة مع الدول الصناعية
.نظرا الرتفاع نسبة الزاوج بين االقارب
ولفت ان قانون فحص الدم قبل الزواج خفض نسب االصابة بالثالسيميا بشكل ملحوظ الى اقل من  %47من
عدد الحاالت الجديدة ،وانه ومن المأمول ان تختفي االصابة بالثالسيميا في المملكة مع انتشار الثقافة
.الصحية
ولفت ان المؤتمر سيناقش اخر المستجدات العالجية بخصوص االمراض الموروثة والعالج الجيني الذي يمتاز
.بقدرته على الشفاء تلك االمراض بشكل دائم
ومن جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر د .غدير عابدين انه تكتشف سنويا  2226حالة سرطان بين
.االردنيين ،وان العالج المناعي يشكل ثورة في القضاء على السرطان
واضافت أن المؤتمر سيستضيف خبراء من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية
.وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وقطر ،حيث سيقدمون  55محاضرة
.وبينت د.عابدين أن المؤتمر اعتمد من المجلس الطبي بواقع  46ساعة تعليم طبي مستمر
وقال رئيس اللجنة االجتماعية للمؤتمر د.احمد طلفاح أن الجمعية أعدت برنامجا اجتماعيا وسياحيا إلطالع
.الضيوف على أبرز المعالم السياحية في المملكة
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وقال رئيس اللجنة اإلعالمية د.صالح عباسي انه يشارك في المؤتمر نحو  527طبيبا مختصا بأمراض الدم
وأطباء األورام واألطباء الملتحقين ببرامج الزمالة المختلفة في هذا المجال ،اضافة الى صيادلة وممرضين
.وتقنيين والعديد من المتخصصين في الرعاية الصحية
واشار رئيس اللجنة المالية د.مروان العكشة انه يقام إلى جانب المؤتمر معرضا طبيا تشارك به عدد من
.شركات األدوية واألجهزة الطبية

هل التنفس من الفم خطير على الصحة؟

عمون  -يعاني البعض من انسداد في األنف خالل النوم ،مما يضطرهم إلى التنفس من خالل الفم ،ويؤدي ذلك
.إلى جفاف في الحلق ومضاعفات صحية أخرى غير مرغوبة
وعلى الرغم من أن عادة التنفس من الفم قد تبدو غير مؤذية للكثيرين ،إال أن الخبراء ينصحون بمحاولة
.التخلص منها ،والعودة إلى التنفس الطبيعي عبر األنف
ويقول خبير النوم بيل فيش في حوار مع موقع "إليت ديلي األمريكي" "البشر غير مصممين للتنفس عبر
الفم ،واألنف يعمل كمرشح ضد أي نوع من البكتيريا التي نتنفسها ،في حين أن الفم ال يقوم بأية عمليات
".تصفية ،وبالتالي نحصل فقط على أوكسجين عالي الجودة عند التنفس عبر األنف
وهناك في الواقع مخاطر أخرى غير جودة النوم للتنفس عبر الفم ،حيث يقول الدكتور مارك بورهن "إن
التنفس عن طريق الفم طوال الليل يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كاملة من مشاكل الصحة البدنية ،بما في ذلك
".جفاف الفم ،ونخور األسنان وسوء التنفس ،واضطرابات في الدماغ
ويضيف بورهن "أنت بحاجة إلى التنفس عبر األنف إلنتاج أكسيد النيتريك األمثل خالل الليل ،وهي المادة
".المغذية التي يستخدمها جسمك للشفاء أثناء النوم
وإلى جانب المخاطر السابقة ،يرتبط التنفس من الفم أثناء النوم أحيانا بمشاكل صحية أكثر خطورة ،ووفقا
للدكتور بورهين ،إذا كنت تنام بهذه الطريقة بشكل منتظم ،يمكن أن تعرض نفسك لخطر أكبر لإلصابة بمشاكل
صحية معرفية معينة ،باإلضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وااللتهابات المزمنة وضعف المناعة واأللم المزمن،
.على سبيل المثال ال الحصر

عائلة فيسبوك" تشهد العطل األخطر في تاريخها"
عمون -يعاني موقع فيسبوك أخطر حاالت انقطاع الخدمة في تاريخه ،إذ أصبحت الخدمات الرئيسة للشبكة والتطبيقات
.المرتبطة بها غير قابلة لالستخدام لعدد كبير من المستخدمين حول العالم طوال يوم األربعاء
.وقد واجه عدد من مستخدمي الموقع مشاكل في عملية النشر ،وكذلك المؤسسات اإلعالمية وغيرها
ما الذي حدث؟ وما مدى انتشار المشكلة؟
إلى أن المشكلة عالمية ،ويقوم الموقع  DownDetectorتشير خريطة انقطاع خدمات "فيسبوك" عبر موقع
بمراقبة حالة خدمات مواقع التواصل فضال عن نشر مشاركات المستخدمين الذين يشيرون إلى فقدان الخدمة في أماكن
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.مختلفة
.كما تشير التقديرات إلى أن العطل بدأ في حوالي الساعة  46:77بتوقيت غرينتش مساء أمس األربعاء
وبينما يبدو أن الخدمة الرئيسة على فيسبوك يمكن تشغيلها ،أبلغ المستخدمون أنهم غير قادرين على النشر أو التفاعل
.عبر المنصة
ولم يتمكن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور "إنستغرام" من رؤية تحديثات األصدقاء أو نشر مواد جديدة ،في حين لم
".تعمل نسخة سطح المكتب من "فيسبوك ماسنجر
لكن يبدو أن تطبيق الهاتف المحمول لـ"ماسنجر" يسمح بإرسال بعض الرسائل؛ ومع ذلك ،أبلغ المستخدمون عن
.مواطن خلل مع أنواع أخرى من المحتوى ،مثل الصور
 Facebookوواجه واتسآب ،تطبيق المراسلة اآلخر للشركة ،مشاكل مماثلة ،وقد أثرت المشكلة أيضا على
 ،.خدمة الشركات للتواصل داخلياWorkplace
هل السبب هجوم إلكتروني؟
في أول تعليق لها على انقطاع الخدمة ،قالت فيسبوك إنها على اطالع بالمشاكل التي تواجه بعض مستخدميها وتعمل
.على حلها
وفي ردها على شائعات تداولها المستخدمون حول سبب العطل ،قالت الشركة إن انقطاع الخدمة لم يكن نتيجة لهجمات
وهو نوع من الهجمات اإللكترونية التي تنطوي على إغراق خدمة مستهدفة )"" (Dodosالحرمان من الخدمات
وقالت الشركة" :ندرك أن بعض الناس يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى .بأحجام كبيرة للغاية من حركة المرور
مجموعة تطبيقات فيسبوك" ،مضيفة" :نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن

متفرقات:

النشرة الجوية /الخميس
5740/0/41/
تأثير ُمنخفض جوي ُيصنف بأنه من
الدرجة الثانية (منخفض جوي
اعتيادي) وفقا لتصنيف "طقس
العرب" الخاص بشدة المنخفضات
الجوية ..ويسود به الطقس البارد و
الغائم مع هطول األمطار في أجزاء
ُمختلفة من المملكة

.

| الجمعة
تميل درجات الحرارة الى االرتفاع
قليال مع بقاء فرص األمطار الخفيفة
واردة

وفيات الخميس 2019/3/14

تغريد محمد بشير قدورة –
عبدون
رسمية منير تيف – قاعة –
النادي االهلي
سليم نمر ناصر الجالد – –
دابوق
احمد ابراهيم العقايلة – –
دابوق
راجحة عبدالمنعم ناصر –
الدين – دابوق
مرثا عبده عيد عياش – –
الزرقاء الجديدة
عليا محمد المنصور الحديد –
– جبل الحديد
عواطف عايد عزيز فاخوري –
– الصويفية
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أوقات الصالة في مدينة اربد الخميس الموافق 2019-3-14

الوقت

الصالة

ص04:27

الفجر

ص05:42

الشروق

ص11:46

الظهر

م3:10

العصر

م05:50

المغرب

م7:05

العشاء

