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مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي
التقرير الصحفي اإللكتروني اليوم االحد2019-4-14
University Hospital

إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا
التقرير ،ونشرت بعد ذلك في موقع
المستشفى اإلخباري ،ال تعكس
بالضرورة رأي مستشفى الملك
المؤسس عبد هللا الجامعي أو
إدارتها ،وإنما هدفها إطالع القراء
األعزاء على أحدث ما يستجد من
أخبار حول التعليم العالي
والجامعات والمستشفيات والمقاالت
المختلفة ،وتلك األخبار ذات الصلة
بالقضايا االجتماعية والوطنية
األخرى".
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تخوف من تقليص عمل وحدة الحروق في مستشفى الملك المؤسس  -صحيفة الرأي
/http://alrai.com/article/10478464محليات/تخوف-من-تقليص-عمل-وحدة-الحروق-في-مستشفى-الملك-
المؤسس
مرفق الخبر ....

مطالب برفد عيادات مستشفى الملك المؤسس بأطباء اختصاص  -صحيفة الرأي
/http://alrai.com/article/10477517محليات/مطالب-برفد-عيادات-مستشفى-الملك-المؤسس-بأطباء-اختصاص
مرفق الخبر .....

حمادة :أسعار المواد الغذائية برمضان عند مستوياتها للموسم الماضي
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة األردن رائد حمادة ،أن أسعار السلع والمواد الغذائية والرمضانية خالل
شهر رمضان الفضيل ستكون عند مستويات أسعار الموسم الماضي ،مع توفرها بكميات تلبي االحتياجات.
وقال حمادة خالل مؤتمر صحفي امس السبت :إن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد ،وهناك
منافسة عالية بين المستوردين والتجار تنعكس على األسعار التي تباع للمواطنين.
وأضاف أن القطاع التجاري ينظر لرمضان الفضيل على أنه شهر للرحمة والتكافل وليس موسما ً للبيع والشراء رغم
أنه فرصة للتجار لتنشيط أعمالهم وتعويض حالة الركود التي تعيشها مجمل األسواق التجارية جراء تراجع القدرة
الشرائية للمواطنين.
وأكد أن مستوردي المواد الغذائية قاموا باستيراد كميات كافية من المواد لتلبية احتياجات المواطنين خالل الشهر
الفضيل ،باإلضافة لتوفير مخزون من السلع يكفي االستهالك ألشهر طويلة ،داعيا ً المواطنين لعدم التهافت على عمليات
الشهر نظراً لتوفر السلع باألسواق.
وأشار إلى أن األسواق ستشهد خالل شهر رمضان المبارك المزيد من العروض المخفضة على حزمة من السلع بما
فيها األساسية والغذائية والتي تحتاجها األسرة كمستلزمات خالل الشهر الفضيل ،مؤكداً جودة تلك السلع التي تدخل
ضمن حزمة العروض نظراً للمنافسة الشديدة بين المراكز التجارية والموالت.
ولفت إلى عدم وجود اية معيقات تواجه حركة انسياب البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى السوق المحلية بما في ذلك
ميناء العقبة ،مطالبا ً بمزيد من الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الجهات الرسمية لمعالجة المعيقات التي تواجه قطاع
المواد الغذائية بالمملكة.
ً
وشدد على ضرورة أن يكون قطاع المواد الغذائية معفيا من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون من الغذاء وتمكين
المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية ،مبينا ً أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تبلغ
نحو  4مليارات دوالر سنويا ً.
ولفت حمادة إلى أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراجعت بنحو  01بالمئة خالل العام الماضي مقارنة مع عام
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 7102جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر مخزون منها لدى المستوردين والتجار ،باإلضافة للكميات التي
تنتجها المصانع األردنية.
وأشار إلى أبرز السلع التي يزيد طلبها خالل شهر رمضان المبارك ،منها األرز والسكر واللحوم الحمراء الطازجة
والمبردة والدواجن والزيوت واأللبان والعصائر والمكسرات باإلضافة إلى السلع الرمضانية التي تستهلك خالل الشهر
الفضيل بكثرة.
وأوضح حمادة أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع
األساسية خالل العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه االستهالك ،داعيا ً التجار لمراعاة الظروف
االقتصادية التي تمر على المواطنين والتركيز على العروض التي تسهم في تعزيز المنافسة وتصب في صالح
المستهلكين من خالل أسعارها المخفضة.
وأكد أن أسعار السلع الغذائية باألردن هي أقل من تلك التي تباع في دول مجاورة نظراً لتنوع االصناف وارتفاع حده
المنافسة بين الشركات المستوردة والمراكز التجارية وتجار التجزئة.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل  01بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم ما يقارب  01ألف منشأة غذائية تعمل
في عموم المملكة.
(--بترا)

اجواء ربيعية لطيفة اليوم وغدا
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم وتكون األجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية ،ودافئة في باقي المناطق ،مع
ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين  01-01كم/ساعة،
.وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية األفقية
وبحسب تقرير دائرة االرصاد الجوية يطرأ انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة غدا وتكون األجواء ربيعية لطيفة بوجه
عام ،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ،ومع ساعات المساء والليل تظهر الغيوم على مختلف
االرتفاعات ،ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية
.معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الثالثاء لتسجل أقل من معدالتها االعتيادية بحوالي ( )0-0درجات مئوية ،وتكون
األجواء باردة نسبيا ً وغائمة جزئيا ً إلى غائمة أحياناً ،ويتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة في المناطق الشمالية
والوسطى من المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في المناطق
.الصحراوية
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ،ما بين  00 - 70درجة مئوية ،والمناطق الشمالية ،00 - 70
.والمناطق الجنوبية  ،2 -70فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى  01والصغرى  02درجة مئوية
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الجمارك تحبط تهريب سبائك ذهبية
تمكنت كوادر الجمارك األردنية العاملة في مركز جمرك جسر الملك حسين من احباط تهريب سبائك ذهبية بوزن ()5
.كيلوغرام تم ضبطها في مخابىء سرية داخل احدى الحافالت كانت متجهة لالراضي الفلسطينية
 .وقد تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات واستيفاء الغرامات المترتبة عليها والبالغة ()98الف دينار
من جانبه اشار مدير مركز جمرك جسر الملك حسين عميد جمارك اسماعيل وريكات بانه اثناء وصول الحافلة تم االشتباه
بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا و تم العثورعلى المضبوطات والتي تأتي نتيجة لالحترافية التي يتمتع بها موظفو الجمارك والذين
يعملون ليال ونهارا لحماية اقتصادنا الوطني

.

اكثر من  070الف الجئ سوري عادوا الى بالدهم منذ تموز 7102
أعلن المركز الروسي الستقبال وتوزيع وإيواء الالجئين السوريين ،امس السبت ،عن عودة أكثر من ألف شخص من
.األردن خالل الـ 42ساعة الماضية
وجاء في نشرة المركز اليومية" :خالل  42ساعة الماضية من الدول األجنبية عاد  2244شخصا الى الجمهورية العربية
السورية وبينهم عاد  492شخصا ( 225إمرأة و 281طفال) عبر معابر جديدة يابوس وتلكلخ من لبنان وعبر معبر
".نصيب  2899 -شخصا ( 441امرأة و 555طفال) من األردن
ومنذ  29تموز عام  4829عاد من األردن  242454شخصا ( 41284امراة و 12944طفال) عبر معبر جابر  -نصيب
..الحدودي

تضامن %20 :من األطفال في األردن تعرضوا لعقاب عنيف
أظهرت نتائج مسح السكان والصحة األسرية ( )7102-7102والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة ،بأن األسلوب
الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب األطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي
ورفاهيتهم وحالتهم العامة .واكدت النتائج بأنه وبشكل عام فقد تعرض  %20من األطفال الذين أعمارهم ( 04-0عاماً)
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.الى أي أسلوب عنيف للتهذيب خالل الشهر الذي سبق المسح
وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" بأن النتائج التفصيلية قد بينت بأن  %00من األطفال تعرضوا
الى أسلوب غير عنيف للتهذيب ،و  %27من األطفال تعرضوا الى أي نوع من العقاب النفسي ،و  %05تعرضوا ألي
.نوع من أنواع العقاب الجسدي ،و  %00تعرضوا ألي نوع من العقاب الجسدي الحاد
وحول هذه األساليب ،فقد بين المسح بأن األساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات
التالية :سحب االمتيازات أو حرمان الطفل من شيء يحبه أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل ،التوضيح للطفل أن
.سلوكه كان خاطئاً ،وإعطاء الطفل شيئا ً آخر للقيام به
أما العقاب النفسي فقد شمل أحد األمرين التاليين أو كالهما :الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه ،ووصف الطفل
.بأنه غبي أو كسول أو أي صفة أخرى
فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من اإلجراءات التالية :هز الطفل ،صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد،
ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فراشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب
.ممائل ،وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق
وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كال األمرين التاليين :ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو األذنين،
.وضرب الطفل مراراً وتكراراً بقساوة
ومن الملفت للظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية
الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت  %04فقط ،وكان أغلب المستجبيبن من اإلناث ( 4575أنثى مقابل
 404ذكر) .وتضيف "تضامن" على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي لألطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من
.الذكور ،وتميل اإلناث الى استخدام األساليب غير العنيفة في التهذيب
استراتيجيات لوضع حد للعنف ضد األطفال من بينها إلغاء المادة  77من قانون العقوبات األردني 7
من جهة أخرى ذات عالقة فقد عرفت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية عام  7107العنف ضد األطفال
والمراهقين ذكوراً وإناثا ً على أنه ":اإلعتداء عليهم جسديا ً وجنسيا ً وجرح مشاعرهم وإهمالهم ،أما بالنسبة الى الرضع
وصغار األطفال فإنه يتخذ أساسا ً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من األفراد
ممن لديهم سلطة عليهم ،وعندما يكبر األطفال فإن العنف بين األقران واألزواج يصبح شائعا ً أيضا ً بينهم ،ويشمل
".ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي واإلعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين
وتشير اإلحصاءات العالمية الى أنه وخالل عام  7100تعرض مليار طفل وطفلة حول العالم للعنف الجسدي أو الجنسي
أو النفسي ،كما ويعاني طفل من كل أربعة أطفال طوال فترة الطفولة من إساءة المعاملة الجسدية ،وتتعرض فتاة واحدة
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من بين كل خمس فتيات ،وفتى واحد من بين كل  00فتى لإلعتداء الجنسي .وأن جرائم قتل المراهقين من بين األسباب
.الخمسة الرئيسية لوفاتهم
وتضيف "تضامن" بأن األثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد األطفال تتمثل في اإلصابات كإصابات الرأس
والكسور والحروق واإلصابات الداخلية ،وفي المشاكل النفسية كاإلنتحار واإلعتداءات واإلكتئاب والقلق واإلضطرابات
الالحقة للصدمة ،وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة ،وفي األمراض السارية
.كاألمراض المنقولة جنسياً ،وفي األمور المتعلقة بصحة األم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين
وأكدت دراسة المنظمة والتي حملت عنوان "مجموعة اإلستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد األطفال" على أن
إتباع تلك اإلستراتيجيات سيوفر إطاراً لوضع حد للعنف ضد األطفال ،ويتطلب تنفيذها تكامل وتضافر جهود كافة
.األطراف المعنية ،كالحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية
فعلى الحكومات تطبيق القوانين وإنفاذها على أن تشمل تلك القوانين حظر معاقبة األطفال بعنف من الوالدين أو
المعلمين أو مقدمي خدمات الرعاية ،وتجريم اإلعتداءات الجنسية على األطفال وإستغاللهم ،والحد من إمكانية حصول
.الشباب على األسلحة النارية
وفيما يتعلق بالمعايير والقيم ،العمل على تغيير المعايير المقيدة والضارة بين الجنسين وفي صفوف المجتمع ،وتنفيذ
برامج تعبئة لطاقات المجتمعات المحلية .وفي إطار إيجاد بيئة آمنة العمل للحد من العنف عن طريق معالجة "البؤر
.الساخنة" ،ووقف إنتشار العنف
ومن اإلستراتيجيات أيضا ً تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم من خالل زيارتهم ،وتشكيل جماعات دعم
داخل مجتمعاتهم المحلية من خالل البرامج الشاملة .وفي إطار تحسين الدخل وتحسين الوضع اإلقتصادي ،تقديم الدعم
.المادي واإلدخار الجماعي ومنح القروض مع مراعاة المساواة بين الجنسين
وفي إطار خدمات اإلستجابة والدعم ،العمل على برامج اإلرشاد والبرامج العالجية ،وإجراء الفحوصات الطبية الى
جانب التدخالت ،وعالج األحداث الجانحين في نظم العدالة الجنائية ،والتدخالت المتعلقة بكفالة األطفال بما فيها خدمات
.الضمان اإلجتماعي
أما إستراتيجية التعليم والمهارات الحياتية ،فتتضمن زيادة معدالت اإللتحاق برياض األطفال وفي المدارس اإلبتدائية
والثانوية ،وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ،وتحسين معرفة األطفال باإلعتداءات الجنسية وطرق حماية أنفسهم منها،
.والتدريب على المهارات الحياتية واإلجتماعية
وتدعو "تضامن" الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العالقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع
المدني للتباحث والتدارس حول المالحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل ،وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية حقوق
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األطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات ،وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية
\.وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم
وتطالب "تضامن" بإلغاء المادة /77عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأوالدهم على نحو ال
يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام ،علما ً بأن المادة /77عقوبات ال تأخذ بعين اإلعتبار األضرار
.النفسية التي يسببها الوالدان آلوالدهم وهي أشد إيالما ً وأكثرة قسو ًة من العقاب البدني

مصدر :إعالن مؤشرات الفقر في  70الحالي
يعلن رئيس الوزراء د .عمر الرزاز ،نهاية الشهر الحالي ،محاور دراسة مؤشرات الفقر التي انتهت منها دائرة
.االحصاءات العامة نهاية العام الماضي ،وإجراءات الحكومة للتخفيف من حدة الفقر في األردن ،وفق مصادر مطلعة
وقالت المصادر إن الرزاز سيعلن عن حزمة من إجراءات ،أولها برامج الحماية االجتماعية التي تنفذ مع منظمات دولية
بـ 70الشهر الحالي ،فيما يعلن بـ 72من الشهر نفسه عن برنامج الدعم التكميلي لصندوق المعونة الوطنية ،والذي
يشمل
.نحو  70الف أسرة فقيرة ذات دخل متدن ،ومعطلين عن العمل
وكان الرزاز أعلن ،خالل مؤتمر صحفي عقده مؤخرا ،عن أن نسبة الفقر (المطلق) في األردن بلغت  %0052مشيرا
.في الوقت نفسه إلى إجراءات حكومية للتخفيف من حدة الفقر خالل الربع الثاني من العام الحالي
إلى ذلك ،تشير معلومات إلى أن إعالن نسب الفقر ومؤشراته للعام ، 7102-7102سيترك آثارا كبيرة على معدالت
الدخل والحد األدنى لالجور وحجم الضريبة المفروض على االشخاص والمؤسسات والمناطق المشمولة بالدراسة
وحجمها االقتصادي ،وغيرها من اآلثار التي يتوجب على الحكومة دراستها جيدا قبيل االفصاح عن دراسة مؤشرات
.الفقر
ومن اإلجراءات أيضا ،شمول األسر التي يقل دخلها عن  011دينار بالتأمين الصحي ،حسب المصادر نفسها التي قالت
“.إن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالسكن والمساكن لألسر ذات الدخل المتدني ”لم ُيكشف عنها بعد
إلى جانب إجراءات تتعلق بالنقل العام وتأثيره على الفقراء ،وأخرى تتعلق بمشاريع ميكروية لألسر الفقيرة وربما
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.استثناءات في التشغيل لألسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية والفقيرة بشكل عام
ُيشار إلى أن دائرة اإلحصاءات العامة انتهت في الربع األخير من العام الماضي من دراسة مؤشرات الفقر ورفعتها الى
)الحكومة التي بدأت تحليال لنتائجها وانعكاساتها على المجتمع ،وفق المصادر نفسها( .الغد

إعفاء الالجئيـن السوريـيــن مـن أجور خدمات األمومة والطفولة
قرارا يتعلق بعالج الالجئين السوريين في المرافق الصحية التابعة للوزارة
مؤخرا،
.أصدرت وزارة الصحة ،
ً
ً
وجاء القرار في شقين :األول :معاملة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة معاملة األردنيين
القادرين غير المؤ ّمنين ( تسعيرة القادر االردني ) لجميع الخدمات المعمول بها واستيفاء اجور المعاملة والمطالبة
 .المالية منهم مباشرة
والثاني :إعفاء الالجئين السوريين من أجور خدمات األمومة والطفولة ،التي تقدم في مركز وزارة االمومة والطفولة
التابعة لوزارة الصحة شريطة إبراز وثيقة طلب اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون الالجئين (بطاقة المفوضية)،
)و(البطاقة األمنية)( .الدستور

مزاودا الستثمار  00مطعما متنقال 848
سواليف
أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها باعت  929وثيقة للمزاودة على ”المطاعم المتنقلة“ ،في العطاء الذي يستهدف استثمار 45
.سيارة منتشرة في مناطق متفرقة من العاصمة عمان ،حيث سيفتح العطاء على المأل يوم بعد غد الثالثاء
.وقال مدير دائرة األمالك في األمانة كساب الشخانبة ،إن  548وثيقة عطاء بيعت ألفراد ،فيما الباقي جرى بيعه لشركات
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وشدد الشخانبة على أن األمانة ”تقف على مسافة متساوية من جميع المزاودين“ ،وأن عربات ”فود تركس“ ستذهب ألعلى
األسعار ،وفقا ألسس المزاودة المعتمدة ،الفتا إلى أن ديوان المحاسبة ”سيحضر عملية فتح العروض وكذلك المؤسسات
“.اإلعالمية المختلفة
.ونفى الشخانبة ما تردد من معلومات عن أن األمانة خصصت أماكن لعربات ألي شخص كان أو شركة
وشملت المواقع المطروحة كال من حدائق الحسين بواقع  4عربات ،وحدائق الملك عبد هللا الثاني  2عربات ،وشارع
المطار بجانب ”ايكيا“ عربة واحدة ،وشارع المطار الطريق الخدمي عربة واحدة ،ومتنزه عمان القومي  4عربات،
.ومتنزه غابة ملك البحرين  4عربات ،وجامعة البتراء عربة واحدة
كذلك شملت مجمع الشمال للسفريات عربة واحدة ،وجامعة العلوم التطبيقية عربة واحدة ،ومبنى أمانة عمان برأس العين
عربتان ،ومدينة الملك عبد هللا الثاني ثالث عربات ،ومجمع دوائر العبدلي التابع لألمانة عربة واحدة ،ومجمع الجنوب
عربتان ،ومستشفى البشير عربة واحدة ،وماركا كلية البوليتكنك عربة واحدة ،والساحة الهاشمية  4عربات ،واالستقالل
مول ضمن أراضي األمانة  2عربات ،والشميساني كلية األميرة عالية عربة واحدة ،وشارع األمير طالل بن محمد ما بعد
.جسر األردن عربة واحدة
الغد

.

.

موعد العمل بمستشفى النديم بعد التوسعة
أكد وزير الصحة الدكتور غازي الزبن على أن التوسعة في مستشفى النديم بمأدبا تشكل نقلة نوعية كبيرة على طريق
و  icuتطوير الخدمات وتحديثها وان المواطنين والكوادر سيلمسون اثرها االيجابي ،تشمل  0غرف عمليات وقسم
.وقسم تعقيم وخدمات مساندة ،بكلفة  4ماليين دينار ccu
وقال الزبن خالل تفقده المستشفى وأعمال التوسعة ،السبت :إن "مبنى التوسعة الجديد سيبدأ خالل االسبوع المقبل
".باستقبال المرضى والمراجعين
فيما تفقد وزيرا الصحة الدكتور غازي الزبن واالشغال الغامة واالسكان المهندس فالح العموش اعمال توسعة مستشفى
الكرك الحكومي واستحداث اقسام للقسطرة وجراحة القلب ووحدة الحروق ووحدة تفتيت الحصى ،والذي سيكون جاهزا
.الستقبال المراجعين خالل الشهر الجاري
واشار الدكتور الزبن الى مستوى التجهيز ألعمال التوسعة وفق اكثر المعايير تطورا الفتا الى ان كلفة تجهيز مستشفى
.الكرك الحكومي بلغت حوالي  0ماليين دينار
واكد الزبن على أن هذه االقسام والوحدات تشكل نقالت غير مسبوقة في محافظة الكرك وتخدم ابناء محافظات الجنوب.
 .مشيرا الى أن وحدة الحروق في مستشفى الكرك هي االفضل على مستوى المملكة من حيث التصميم والتجهيز

.
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بانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراما
علماء يكتشفون خاليا المخ المتحكمة بالذكريات المؤلمة
أفاد باحثون أمريكيون بأنهم اكتشفوا مجموعة من الخاليا في الدماغ مرتبطة بالذكريات المؤلمة ،األمر الذي يفتح الباب
.أمام إيجاد عالجات فعالة جديدة الضطرابات ما بعد الصدمة والحاالت العقلية األخرى
ويقول علماء األعصاب في جامعة تكساس األمريكية ،إنهم اكتشفوا مجموعة من خاليا الدماغ التي تتحكم في الذكريات
.المؤلمة ،وأن االكتشاف يمكن أن يؤدي إلى إيجاد طرق جديدة لعالج القلق ،والرهاب ،واضطراب ما بعد الصدمة
وبحسب العلماء ،فإن «الخاليا العصبية المنقرضة» التي تم تحديدها حديثا ً هي المسؤولة عن حجب الذكريات المؤلمة
عندما يتم تنشيطها ،كما أنها تسمح للذكريات المؤلمة بالعودة بشكل غير متوقع .وأوضح مؤلفو الدراسة أنه من المعروف
.منذ فترة طويلة أن الذكريات التي يُعتقد أنها ُدفنت يمكن أن تظهر فجأة وتؤدي إلى شكل من أشكال االنتكاس العقلي
وقال كبير الباحثين وأستاذ علم األعصاب مايكل درو« :هذا النوع من الدراسات يمكن أن يساعدنا في فهم السبب المحتمل
)لالضطرابات ،مثل القلق واضطرابات ما بعد الصدمة ،ويمكن أن يساعدنا أيضا ً في فهم العالجات المحتملة».

التعرق الغزير ليالً يهدد الحياة
كشف أطباء من بريطانيا أن التعرق الليلي الغزير هو من أعراض مرض السرطان واسعة االنتشار ،ويظهر في الفترة
.المظلمة من اليوم
 ،وصفوا التعرق الليلي " "Cancer Research UKبأن خبراء مركز بحوث السرطان " "Expressوتفيد مجلة
الغزير بأنه أحد أعراض مرض السرطان واسعة االنتشار ،ويظهر خالل فترة النوم ،وقد يشير إلى اإلصابة بسرطان الدم
.أو الغدد اللمفاوية أو العظم ،أو الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة
ويقول المختصون باألمراض السرطانية ،إن سبب التعرق الحاد ليالً عند اإلصابة ببعض أنواع مرض السرطان ،يبقى
.مجهوالً إلى اآلن ،بحسب روسيا اليوم
ولكن حسب اعتقاد االطباء ،فإن هذا التعرق هو نتيجة مكافحة جهاز المناعة للخاليا السرطانية ،كما يمكن أن يظهر
التعرق الليلي عند وجود التهابات ،أو كناتج عرضي لتناول أدوية معينة ،وينصح االطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق
).ليالً( .البيان
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متفرقــــــات:
وفيات االحد 7105/4/04
 انتقل الى رحمته تعالى : أميرة خليف محمود خريس – اربد سليمان حسني جرار – الدوار السابع عدلة محمود خلقي يوسف الصلح – جبلاللويبدة
 حسن سرحان اصبيح سالم سرحان –ماحص
 عارف امين خنفر – خلدا سليمة عبد هللا احمد ابو طاقه – شفابدران
 حسن علي صباح الطورة – دابوق فؤاد فرح أسعد خميس – الصويفية عبد الغني معروف أبو سمرة – عبدون رانيا ابراهيم الفانك – الصويفية عفاف شافع عبد الهادي – الشميساني -أشرف معاوية القدومي – الدوار السابع

حالة الطقس 7105/5/04
يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة
لتقترب من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من
.العام
ويكون الطقس مغبراً بشكل متفاوت في
العديد من المناطق مع ظهور بعض السُحب
.على ارتفاعات ُمختلفة
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة ،مع
هبات قوية أحيانا ً في الجبال والمناطق
الصحراوية ،تعمل على إثارة الغبار
.واألتربة
:وفي خليج العقبة
الرياح  :شمالية معتدلة السرعة - .حالة -
البحر وارتفاع األمواج  :خفيف ارتفاع
الموج (15-10سم) - .درجة حرارة سطح
.مياه البحر  30 :درجة مئوية

أوقات الصالة في مدينة اربد االحد الموافق 2019-4-14
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الوقت

الصالة

ص04:44

الفجر

ص06:02

الشروق

ص12:37

الظهر

م4:14

العصر

م07:11

المغرب

م8:30

العشاء
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