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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".

موقع صاحب الجاللة الملك عبد هللا
الثاني المعظم

موقع صاحبة الجاللة الملكة رانيا
العبد هللا المعظمة

الرؤية
ان يكون مستشفى الملك
المؤسس عبدهللا الجامعي
المؤسسة الصحية الرائدة في
األردن والمكان المميز في تقديم
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.
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"هبة الحياة تتجسد بين األخوة " ...زراعة كلية ناجحة لمريض في مستشفى
الملك المؤسس
الراي  +الوقائع  +السبيل  +جراسا  +عمون  +حمرين نيوز  +رم  +الحقيقة الدولية +
أمن اف أم +
اجريت في مستشفى الملك المؤسس عبد هللا
الجامعي عملية ناجحة الستئصال كلية من
متبرع عشريني ليتم زراعة هذه الكلية ألخيه
الثالثيني الذي كان يعاني من فشل كلوي مزمن
وخضع لغسيل كلى على مدى السنوات الثالث
الماضية بواقع ثالث مرات في األسبوع ،تحت
إشراف اخصائي أمراض الكلى في المستشفى
الدكتور أشرف عويس .
وقد أجرى فريق طبي متخصص من أعضاء
هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا ،والمكون من الجراحين األخصائيين
في جراحة زراعة األعضاء بمستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي الدكتور عبد الرحمن
مناصرة والدكتور خالد عبيدات ،عملية زرع الكلية في المتل ِّقي (المريض) ،في حين أجرى
عملية استئصال الكلية من المتبرع كل من أخصائيي جراحة الكلى والمسالك البولية األستاذ
الدكتور ابراهيم الغالييني والدكتور عمر حاللشه ،حيث خضع كل من المتبرع وشقيقه المريض
(المتلقي) الى إجراء التخدير العام تحت إشراف الدكتور أحمد أبو بكر( .. ....المزيد)
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بحث التعاون بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وبراويجايا االندونيسية
بترا
بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر
الجراح اليوم االربعاء مع وفد من جامعة براويجايا
االندونيسية التعاون االكاديمي والبحثي بين الجانبين.
وناقش الوفد برئاسة الدكتور مولينا ووالنداري
والدكتور بانجي دورانتو إمكانية إقامة شراكة بين
الجامعتين في مجاالت إنتاج األغذية الحالل،
والبحوث المتعلقة باألعشاب الطبية اآلسيوية واالبتكار
وريادة األعمال.
وقال الجراح إن الجامعة حريصة على بناء شراكات
قوية مع مؤسسات التعليم العالي اإلندونيسية ،مشددا على أهمية تدويل الخطة االستراتيجية
للجامعة والتعاون مع الجامعات اآلسيوية األخرى( .......المزيد)
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200مليون دوالر من البنك الدولي لتطوير التعليم في األردن
الغد
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم األربعاء ،على برنامج مساندة
إصالح التعليم في األردن بقيمة  200مليون دوالر.
وقال البنك في بيان تلقت وكالة األنباء األردنية (بترا) نسخة منه ،إن البرنامج سيساعد على
توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ،وتحسين تقييم التالميذ ،وظروف
التدريس والتعليم لألطفال األردنيين والالجئين السوريين.
ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي  700ألف تلميذ أردني والجئ سوري ،كما سيساهم
في توفير التدريب لحوالي  30ألف معلم ومعلمة عبر جميع أنحاء المملكة.
وقال البنك إن األردن قطع ،على مدى العقدين الماضيين ،أشواطا واسعة من حيث معدالت
االلتحاق بالمدارس والتحصيل العلمي ،حيث تشير اإلحصاءات إلى أن معدل االلتحاق الكلي
بالتعليم االبتدائي زاد إلى  99بالمائة في عام  2010من  71بالمائة في  ،1994وزاد معدل
االنتقال إلى المرحلة الثانوية إلى  98بالمائة من  63بالمائة في الفترة نفسها( ...المزيد)
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"الريكا" ..بائعه ومشتريه بدون وصفة طبية إلى أمن الدولة
الغد
في خطوة مفاجئة أدرج مجلس
الوزراء عقار "الريكا" ضمن المواد
المخدرة الخطرة ،ما آثار جدالً في
الشارع األردني.
ويستخدم كثير من األردنيين هذا
الدواء لعالج اآلالم الناتجة عن التهاب
األعصاب بسبب مرض السكري ،أو
اآلالم العصبية الناتجة عن إصابات
الحبل الشوكي ،وارتخاء العضالت
وآالمه.
ويرى مصدر أمني مسؤول القرار بـ"الحازم" وكان من الضروري اتخاذه منذ سنوات.
وأكد أن "أي شخص يتم إلقاء القبض عليه ويتعاطى الدواء دون وجود سيرة مرضية يتم
تحويله إلى محكمة أمن الدولة باإلضافة إلى الشخص البائع حتى وإن كان يعمل في قطاع
الصيدلة والطب( .".....المزيد)
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1.227مليون مشمولون بـ‘‘الضمان‘‘ والمتقاعدون  194ألفا
الغد
بلغ عدد المشمولين تحت مظلة الضمان االجتماعي للعام  2016حوالي  1.227مليون مؤمن
عليه فعال ،فيما بلغ عدد المتقاعدين التراكمي  194ألفا بمجموع رواتب تقاعدية بلغت 818.4
مليون دينار ،بحسب التقرير السنوي للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
وبحسب التقرير الذي صدر أمس الثالثاء ،بلغ "إجمالي النفقات العامة للمؤسسة لنفس العام 905
ماليين و 897الف دينار ما يشير الى حجم الحماية االجتماعية التي تتيحها المؤسسة للمؤمن
عليهم وعائالتهم ،ويفسر االرتفاع المطرد بعدد المؤمن عليهم الذين بلغت نسبتهم % 2.5
مقارنة بالعام .2015
وارتفع ،بحسب التقرير ،عدد المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان عام  2016الى 48228
منشأة مقارنة بـ  44169منشأة عام  2015وبزيادة تقدر بـ %.2.9
كما ارتفعت اعداد المؤمن عليهم الفعالين المشمولين بأحكام القانون الى  1.11مليون مستفيد
مقابل مليون و 166الفا و  991مؤمنا عام  2015بزيادة  60119شخصا وبمعدل نمو بلغ 5.2
( %......المزيد)
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اكتشاف كوكب أكبر من االرض بـ 5ر 2مرة ويدور حول الشمس
الدستور
أوتاوا  -اكتشف فريق من علماء الفلك الكنديين
كوكبا يبلغ حوالي 5ر 2مرة أكبر من األرض
ويدور حول الشمس مرة كل  33يوما ،فيما يسمى
بـ"األرض الفائقة" أو "سوبر األرض" ،وهو
تصنيف للكواكب التي سميت بأنها أكبر من كوكبنا
بحوالي مرتين أو أربع مرات.
وقال عالم الفلك والفيزياء الكندي يان كلوتييه،
األستاذ بجامعة تورونتو الذي قاد فريق البحث في
تصريحات لشبكة (سي تي في) نيوز اإلخبارية الكندية اليوم أن الكوكب غير ساخن وغير بارد
ويمكنه أن يستضيف المياه السائلة ،مبينا أنه يمكن للعالم البعيد استضافة حياة خارج كوكب
األرض .واضاف ،أنه في عام  2019سيتيح تلسكوب جيمس ويب الفضائي للباحثين أن يتعمقوا
في الفضاء الخارجي ،مشيرا إلى ان وكالة ناسا وصفت هذه األداة بأنها المرصد األول للعقد
المقبل( .....المزيد)
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مشاجرة باالدوات الحادة داخل قسم الطوارئ في مستشفى بسمة باربد
الدستور
وقعت مشاجرة بين ثالثة اشخاص باألدوات الحادة داخل قسم طوارئ مستشفى األميرة بسمة
التعليمي بمدينة اربد  ،ليلة امس حيث سادت حالة من الذعر والخوف بين المرضى والكادر
التمريضي.
ولم تقع اضرار مادية بقسم الطوارئ كما لم تقع اصابات بين المرضى والكادر الطبي
والتمريضي.
وقال مدير مستشفى االميرة بسمة التعليمي بمحافظة اربد الكتور محمد بني ياسين ان المشكلة
وقعت اوال خارج المستشفى وحضروا لقسم االسعاف والطوارئ من اجل تلقي العالج ولدى
وصولهم للمستشفى اندلعت مشاجرة بينهم مجددا حيث انه في الساعة التاسعة مساء امس
تكررت المشكلة بينهم وبدات لحظة وصول  3مراجعين مصابين بكدمات وجروح حيث وصل
اوال اثنين منهم لقسم الطوارئ وبعدها وصل المراجع الثالث واندلعت مشاجرة بين هؤالء
االطراف الثالثة باالدوات الحادة وقاموا بضرب بعضهم البعض.
واضاف ان قوى االمن قامت بالتدخل والسيطرة على المشكلة وتم ضبطهم واسعافهم واجراء
تدخالت جراحية ومعالجة طبية لهم وان القضية االن بيد االجهزة االمنية تمهيدا التخاذ االجراء
القانوني بحقهم( ...المزيد)
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الزنك ..سالحك لمحاربة نزالت البرد
الغد
ميونخ  -أفادت مجلة "فرويندين" األلمانية
بأن الزنك يعد سالحا فعاال لمحاربة
نزالت البرد في الشتاء؛ حيث إنه يعمل
على تقوية جهاز المناعة .وأوضحت
المجلة المعنية بالصحة والجمال في
موقعها على شبكة اإلنترنت أن مصادر
الزنك تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة
والبقوليات والمكسرات وحساء الدجاج.
كما يمكن تقوية جهاز المناعة من خالل
اإلكثار من الفواكه الطازجة ،ال سيما التفاح ،مع شرب شاي الزنجبيل .وباإلضافة إلى ذلك،
تساعد حمامات الساونا والحمامات التبادلية (بارد/ساخن) والحركة في الهواء الطلق على تقوية
المناعة.
ومن المهم أيضا غسل اليدين جيدا بانتظام مع مراعاة أن تلمس اليد الوجه قليال قدر اإلمكان
( ....المزيد)

مقاالت
تسعير المحروقات والكهرباء – د .فهد الفانك
الراي:
ً
صراحة وضمنا ً بين الحكومة من جهة ،ومستهلكي المحروقات بأنواعها من جهة
هناك عقد اجتماعي معقود
اخرى وفقا ً لتقلبات السعر العالمي .هذا العقد لم يأت ِ بسهولة ،وهو اآلن ساري المفعول ومقبول من الجميع،
وجاري تطبيقه على مواد أخرى كالكهرباء التي أصبحت أسعارها تتغير وفق التقلبات العالمية إذا كان سعر
نفط برنت يتجاوز نقطة التعادل وهي  55دوالراً للبرميل .كان هذا الترتيب من بين القرارات الصعبة التي
تبين عند التعامل معها أنها ليست صعبة على اإلطالق ،وأنها ترضي الطرفين بحيث ال يجوع الذئب
(الموازنة) وال تفنى الغنم (الجيوب ).لكن هذا الترتيب ينزع من يد موظفي الحكومة ومعارضيها أحد أبواب
المنافسة في كسب الشعبية ،وبخاصة عندما ترتفع األسعار وتنطلق األصوات الشعبوية باالحتجاج .لجنة
تسعير المحروقات لم ترغب في هذا الشهر أن تحدد األسعار على ضوء األرقام والمعادالت المعروفة
للتوصل إلى األسعار العادلة التي تستند إلى الكلفة صعوداً وهبوطأً ،ولذا قال الناطق بأن اللجنة ارتأت رفع
األسعار هذا الشهر ولكن بمعدالت تقل عن االرتفاع العالمي ،تقديراً منها للوضع االقتصادي في البلد ،أي
أن اللجنة تريد العودة إلى نظام دعم المحروقات ،وال يهم أن تخسر الخزينة ماالً إذا كان ذلك يؤمن للجنة
شعبية( ..المزيد)

لو نطق المنسف! – حلمي األسمر
الدستور
لدي شعور طاغ أن أشهر المأكوالت الشعبية في األردن وهو المنسف ،في طريقه إلى االنقراض ،وسيتحول
إلى أحفورة صخرية في ذاكرتنا الجمعية ،وسيغدو سؤال :متى آخر مرة أكلت فيه المنسف ،مترددا على
ألسنة اآلالف من المواطنين ،إن لم يتحول فعال ،بوصف هذه األكلة صارت صنفا نخبويا جدا ،حتى ولو
كانت على دجاج ،فما بالك باللحم البلدي والجميد الكركي والسمن البلقاوي؟؟
أتخيل أن المتحف الوطني سيضم زاوية خاصة بالمنسف ،سنقرأ على بابها الفتة تقول :هذا ما بقي من أشهر
األكالت األردنية ،وستضم في زواياها بضع حبات من الجميد ،وجمجمة وعظام خروف بلدي ،وسدرا فيه
حبات ناشفة من األرز ،وآنية شراب ،وصورا تذكارية آلخر من تناول هذه األكلة من الفقراء ،وما شابه مما
يبقى من آثار بعد وجبة منسف حقيقية!
وأتخيل أن كتب التاريخ ستضم فصال خاصا باألكالت التي سادت ثم بادت ،وسيحتل المنسف وحدة كاملة،
تتحدث عن تاريخ هذه األكلة وكيف كانت في يوم ما شعبية ،ثم غدت نخبوية ،وسيأتي يوم يسأل تلميذ معلمه
أو والده :شو يعني منسف؟ (المزيد)

خطوة األلف ميل – محمد جميل عبدالقادر
الغد
ناديا ليس خفيا أن مجموعة من األشخاص ،وأنا منهم ،تعكف منذ ما يقارب السنة على اإلعداد إلطالق
مشروع حزب جديد قبل نهاية العام تأمل من خالله تقديم أنموذج مختلف عن أغلب األحزاب القائمة.
مشروع الحزب الجديد يركز على األفكار وليس على الشخوص ،وهو ال يرغب في إبراز أي شخص أو
مجموعة من األفراد ،بل يهدف إلى بناء قاعدة وطنية صلبة تؤمن بالدولة المدنية الحامية لكافة األديان،
والهادفة إلى بناء دولة المؤسسات الفاعلة الراسخة ،وإعالء سيادة القانون على الجميع دون استثناء ،وحماية
الحقوق الفردية والجماعية وضمان عدم تغول فئة على أخرى ،والعمل من أجل بناء مواطنة متساوية
حاضنة للتنوع ،بغض النظر عن الجنس أو األصل أو الدين أو الفكر أو الوضع االجتماعي.
بالتوازي مع ذلك كله ،يهدف الحزب لتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي تفصيلي ،يعيد تقاسم األدوار بين
القطاع الخاص والعام ،بحيث يكون القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو والمشغل للعمالة ،بينما تقدم الدولة
الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة والمجانية للجميع وتقوم بدورها الرقابي المطلوب .ويهدف البرنامج
لوضع خطة عملية لالنتقال السلس والمتدرج من النظام الريعي إلى النظام االنتاجي( ...المزيد)

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

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الخميس )2017/12/7

(الخميس )2017/12/7

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

(الخميس )2017/12/7
تستمر درجات الحرارة دون ُمعدالتها
ال ُمعتادة نسبة لهذا الوقت من العام
بحدود  7-5درجات مئوية.
وتنحسر فعالية المنخفض الجوي
تماما ،مع بقاء الطقس باردا بشكل
الفت في عموم المناطق مع هبوب
رياح شمالية غربية نشطة السرعة
تزيد االحساس بالبرودة بشكل
إضافي ،يُرافق ذلك ظهور السُحب
على ارتفاعات ُمختلفة.

الوقت

الصالة

ص 04:54

الفجر

ص 06:24

الشروق

ص 11:27

الظهر

م 02:12

العصر

م 04:31

المغرب

م 06:01

العشاء

