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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 عبد هللا 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
عبد هللا 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

بمشاركة طبيب ألماني ،أطباء القلب في مستشفى الملك المؤسس يجرون عمليات
متطورة للصمام األبهري
الراي  +بترا  +الدستور  +السبيل  +العراق نيوز  +رم  +عمون  +الكون نيوز  +طلبة
نيوز  +الحقيقة الدولية  +المدينة نيوز  +الوقائع اإلخبارية +
ترأس استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك
المؤسس عبد هللا الجامعي الدكتور محمد الجراح
فريقا ً طبيا ً مكونا ً من الدكتور عالء العبابنة
والدكتور خالد شاكر وبمشاركة استشاري أمراض
القلب األلماني البرفسور أولرخ جيركنز عمليتان
نوعيتان للصمام األبهري أجريتا لستيني
وخمسينية.
وذكر الدكتور الجراح ان هذه هي الخطوة األولى
في مجال التعاون القائم بين مستشفى الملك
المؤسس وجامعة روستك األلمانية لهذا النوع من العمليات لتعم الفائدة أكبر شريحة من
المواطنين ،مضيفا ً أن هذه التقنية الجديدة أجريت للمريضين بدون تدخل جراحي ،مضيفا ً أن
المرضين كانا يعانيان من تضيق في الصمام األبهري (أحدهما كان يعاني من تضيق شديد مع
تهريب في الصمام) .وقال الجراح أن الفريق الطبي قام بهذا اإلجراء من خالل قسطرة شرايين
الفخذ وصوالً إلى األبهر ومن ثم زراعة الصمام الجديد مكان الصمام األبهري القديم بدون أي
تدخل جراحي وشق طريق عبر الشريان إلى القلب لتقديم الصمام البديل ،وأشار إلى أنه وبمجرد
تثبيت الصمام الجديد في مكانه وتوسيعه (المزيد)
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حملة أمنية تقبض على  6مطلوبين في إربد
الغد
ألقت كوادر التنفيذ القضائي ومديرية شرطة غرب إربد القبض على  6أشخاص مطلوبين خالل
حملة أمنية غرب مدينة إربد.
وفِي التفاصيل قال مصدر أمني اليوم الثالثاء ،إن فريقا ً مشتركا ً من إدارة التنفيذ القضائي
وشرطة غرب اربد نفذ خالل األيام الماضية حملة أمنية واسعة على عدد من المناطق غرب
مدينة اربد للبحث عن مطلوبين وذلك استمرارا للحمالت األمنية التي تنفذها مديرية األمن العام
في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف المصدر بأنه وبعد عمليات تمشيط واسعة وجمع للمعلومات وبعد البحث والتحري
تمكنت القوة األمنية من ضبط  ٦أشخاص مطلوبين من المكررين في ارتكاب القضايا المالية
والشيكات وكان ابرزهم شخص مطلوب بـ ٢٢طلبا لعدة جهات أمنية وسيتم احالة جميع
المطلوبين لمصادر طلباتهم بعد إنهاء إجراءات التحقيق معهم.
( ..المزيد)
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مدرسة حكومية ترفض إدخال  50طالبا لحين حلق رؤوسهم
الغد
رفضت إدارة مدرسة بن رشد الثانوية للبنين في لواء بني كنانة بإربد إدخال  50طالبا إلى
المدرسة صباح امس ،بعد اعطائهم مهلة لحالقة شعر رؤوسهم دون أن يستجيبوا.
وقال المدير الفني في مديرية تربية لواء بني كنانة قاسم الشبول إن إدارة المدرسة أعطت الطلبة
مهلة أسبوع من أجل حالقة شعرهم ،إال أنهم لم يلتزموا بذلك ،مما اضطر ادارة المدرسة الى
عدم إدخالهم إلى المدرسة لحين إحضار أولياء أمورهم.
واشار الى ان المدرسة مهنية وهناك مشاغل ومناشير ومن شأن وجود شعر طويل أن يتسبب
بخطر على حياتهم ،إضافة إلى وجود قسم فني في المدرسة مختص بإعداد الطعام ،مؤكدا ان
إدارة المدرسة طلبت منهم مغادرة المدرسة وإحضار أولياء أمورهم حفاظا على الصحة
والسالمة العامة( ...المزيد)
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األمن :سائق الحافلة لم يخطىء ومخالفته غير صحيحة
الغد
علقت مديرية األمن العام على ما تم تداوله
عن حادثة أثارت الرأي العام بشأن مخالفة
سائق حافلة تابعة إلحدى الشركات
السياحية على طريق إربد عمان ،بناء على
شكوى من مسؤول كبير ،مشيرة إلى أنه
بناء على التحقيقات فإن السائق لم يخطىء.
قال مصدر أمني مسؤول في المديرية،
اليوم الثالثاء ،إن اتصاالً هاتفيا ً ورد
لمديرية األمن العام السبت ،من قبل أحد
المواطنين أبلغ من خالله أن هناك حافلة نقل ركاب تسير بسرعة عالية متجهة من عمان إلى
إربد وإن سائقها يقوم بالقيادة بطيش وإهمال.
وأضاف" :وألنه في مثل تلك الحاالت البد من التأكد والتحقق من الملحوظة لخطورتها فقد تم
أخذ رقم الحافلة وتمريرها للدوريات الخارجية العاملة على نفس الطريق والتي عملت إحداها
على ضبط الحافلة ،وقام أحد طواقم الدورية بتحرير مخالفة بحق السائق (المزيد)
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الزعبي :البعد عن المحسوبية ضمانة لسيادة القانون وعدم التطاول عليه
الدستور
اكد وزير الداخلية غالب الزعبي ان الحكومة تسعى بكل طاقاتها الى تجذير وترسيخ مفهوم
الدولة المدنية القائمة على مبدأ سيادة القانون وتاهيل وتدريب الطاقات الشابة المسلحة بالعلم
والمعرفة ليكونوا بعد تسلمهم مواقع متقدمة في العمل العام قادرين على تحقيق ما يصبو اليه
الوطن وابناؤه واكمال مسيرة التحديث والتطور التي تشهدها المملكة.
جاء ذلك لدى افتتاح وزير الداخلية اليوم الثالثاء دورة تدريبية لعدد من موظفي الوزارة بهدف
تاهيلهم وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمعارف الالزمة حال تعيينهم حكاما اداريين في
المستقبل.
وقال الوزير الزعبي ان التدريب والتاهيل ضرورة ملحة لرفع سوية االداء وتحسين االنتاجية
وزيادة الكفاءة الوظيفية وتفعيل القدرات للتعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بين
الحين واآلخر ،وذلك من خالل نقل الخبرات المتراكمة في الوزارة لموظفيها اوال باول
واشراكهم في برامج تدريبية في شقيها النظري والعملي لصقل مهاراتهم واعادة انتاج المعرفة
بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في هذا المجال ( ...المزيد)
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الكشف عن هوية المتورطين الثالث بسرقة قاصة حديدية من احد مباني بلدية
اربد والقبض عليهم جميعا
الراي
قالت ادارة العالقات العامة واالعالم بأنه وقبل ايّام اقدم مجهولون على سرقة القاصة الموجودة
في احدى المكاتب التابعة لبلدية اربد في السوق المركزي للخضار وسرقة عدد من الشيكات من
داخلها حيث تم في حينه تشكيل فريق مشترك من قسمي االمن الوقائي والبحث الجنائي في
مديرية شرطة محافظة اربد للتحقيق في القضية وجمع المعلومات حولها للوقوف على مالبساتها
وكشف هوية المتورطين.
وأضافت ادارة العالقات العامة واالعالم بأن ضباط التحقيق واستنادا لكافة المعلومات التي تم
جمعها من خالل متابعتهم المستمرة لمجريات القضية وجمع األدلة والتحقيقات على مدار األيام
الماضية قادتهم لتحديد هوية المتورطين في القضية وبوشر البحث والتحري عنهم.
وتابعت إدارة العالقات العامة واإلعالم بأن فريق التحقيق المشترك تمكن امس وبعد تحديد
اماكن تواجد المشتبه بهم الثالثة من القاء القبض عليهم جميعا وبالتوسع بالتحقيق معهم تم
التوصل بداللة أحدهم ل  ٧٨شيك بنكي (المزيد)
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دراسة :كذب األطفال مؤشر على الذكاء وقوة الذاكرة
الغد
خلصت نتائج دراسة علمية حديثة إلى أن األطفال
الذين يكذبون هم في الغالب أكثر ذكاء من أقرانهم
الذين يقولون الحقيقة .ويبرر الباحثون ذلك بأن الكذب
يحتاج للكثير من الذكاء والخيال .كيف ذلك؟ يلجأ
بعض الناس للكذب في الكثير من الحاالت ،ويكذب
الكبار في المتوسط بمعدل  200مرة في اليوم .لكن
داللة الكذب عند الكبار تختلف عن ما هو عليه الحال
عند األطفال .فحسب الدراسة التي قام بها الطبيب
النفسي تريسي ألواي من جامعة نورث في فلوريدا فإن الكذب "يعد مؤشرا على ذكاء األطفال".
وشارك في هذه الدراسة  135طفالً تبلغ أعمارهم بين  6و 7سنوات وتم نشر نتائج هذه الدراسة
في مجلة "علم النفس التجريبي لألطفال" .وفي هذه الدراسة تم توزيع أوراق اللعب على األطفال
وفسح لهم المجال الختالس النظر في أوراق منافسيهم( .المزيد)
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تعرفوا على اسباب آالم الكتف الشديدة
الدستور
عواصم  -في بعض األحيان تهاجم
الكتف آالم شديدة دون سقوط أو
حادث أو حمل أغراض ثقيلة .وإذا
لم تتالشى اآلالم تلقائيا ً وتسببت في
الحد من حرية الحركة ،يجب
استشارة الطبيب على الفور ألنها
قد ترجع إلى تآكل مفصل الكتف،
ما قد يستدعي الخضوع للجراحة .
وقال البروفيسور ماركوس شايبل،
مدير قسم جراحات الكتف بمستشفى شاريتيه بالعاصمة األلمانية برلين ،إن أسباب تآكل مفصل
الكتف غير معلومة على وجه الدقة ،لذا ال يمكن الوقاية منه .
محدودية الحركة
وأضاف أن أعراض تآكل مفصل الكتف تتمثل في آالم مبرحة عند القيام ببعض األنشطة مثل
ارتداء جاكت بسرعة أو محاولة وضع كتاب على الرف العلوي ،مع استحالة النوم على الكتف،
الذي تهاجمه اآلالم ،باإلضافة إلى محدودية الحركة( ...المزيد)

مقاالت
أين المجلس الصحي العالي ؟ – د .زيد حمزة
الراي:
ُ
سألت عن ((المجلس الصحي)) الول
ليست هذه هي المرة االولى التي اكتب فيها مقاالً بنفس العنوان فلقد
مرة في ((الرأي))  1991 /4 /26ألني يومئذ افتقدته لمدة عامين لم يعقد فيهما اجتماعا ً واحداً ونظامه
ْ
حولت رئاسته من وزير الصحة
يقضي بأن يجتمع مرة كل ثالثة اشهر على األقل! حدث ذلك الغياب حين ت
ُ
فطالبت انطالقا ً من تجربة
الى رئيس الوزراء ظنا من القائمين عليه أن التحول سيعطيه مزيداً من القوة
شخصية موثقة ومعلنة من قبل باعادة الوضع الى سابقه ألن الوزير هو صاحب المسؤولية الدستورية عن
جميع الشؤون الصحية حسب قانون الصحة العامة لسنة  1971والرئيس هنا ال وقت لديه وال قدرة لحمل
عبء اضافي ،ومما زاد الطين بلة في نظري توسيع عضوية المجلس بعدد كبير من وزراء وسواهم ممن ال
عالقة حقيقية لهم بالصحة ولقد دعيت في وقت ما لحضور احد اجتماعاته فرايت كيف كان بعضهم يتثاءبون
وبعضهم تأخروا طويال عن موعد الجلسة لكنهم جميعا ً لم يدلوا بدلوهم في اي من المواضيع التي طرحت
على بساط البحث !ال أنوي أن أعيد رواية تاريخ انشاء المجلس الصحي فقد سئمت وربما سئم القراء لكثرة
ما كررتها في مقاالت سابقة وسأكتفي بالقول بأنه كان هدفا ً نبيالً سعت له نقابة االطباء( ...المزيد)

ط ِّول بالك – طلعت شناعة

الدستور
ُ
ُ
كنت في الماضي ،كلما وقعت في مشكلة مع أحدهم ،أجد من يقول لي «طوِّ ل بالك» ،فإذا اختلفت مع
خطيبتي كانوا يقولون لي «دايما فترة الخطبة قلقة وتحتاج الى صبر ،ولهذا :طوِّ ل بالك».
ُ
اختلفت ـ بعدهاـ مع زوجتي ،أجد من يقول لي «طوِّ ل بالك»؛ ألن الحياة بعد الزواج مختلفة عما
وإذا ما
كانت قبل الزواج.
ّ
وإذا ما اختلفت مع جارنا النكد الذي ينام ويصحو والشرّ يقدح بين عينيه ودائم السعال ،أجد من يقول لي
«طوِّ ل بالك» ،الحياة بحاجة الى تحمّل اآلخرين والجار للجار وان جار.
ُ
أطول من عمود الكهرباء» .وفي الفترة األخيرة ،زادت متاعبي
طبعا
كنت «أُطوّ ل بالي» حتى صار بالي « َ
مع اآلخرين .وبسبب كثرة احتكاكي بالناس صار مطلوبا مني االستماع الى تلك النصيحة ذاتها ولكن بشكل
ُ
فصرت أسمع عبارة «ط ِّنش» أو «اتناش» ويعنون الرقم ( ،)12وقديما كانوا يرددون
«مودرن»،
عبارة «عِ د للعشرة» ،واآلن زاد الرقم (  )10وصار (  )12ومن يدري ربما يصل الى «المليون» بعد
عمر طويل ( .....المزيد)

رياضة من القلة – فهد الخيطان
الغد
عبّر قطاع واسع من الناس عن صدمتهم وغضبهم من هتافات الجمهور في مباراة الوحدات والفيصلي
األخيرة.
الهتافات المسيئة في مدرجات الفريقين ليست غريبة أو جديدة علينا ،فقد سمعناها من قبل عشرات المرات،
وتطورت في أحيان كثيرة إلى حد الصدام المباشر.
ما الذي يمكن فعله للقضاء على هذه الظاهرة القذرة؟
في تقديري ،ال شيء تقريبا.ال حمالت التوعية نفعت ،وال وجود قوات الدرك كان مجديا لجهة السيطرة على
متفرقات:
البدائي في المدرجات.
الخطاب
الناديان وكما أندية مشابهة في العالم ،تورطا في تمثيل مشجعين من قاع المجتمع .فئات اجتماعية مسكونة
بثقافة الكراهية جلهم من جيل شباب العشرينيات فأقل ،ومعظمهم من أبناء العاصمة ومحيطها السكاني.
مجاميع اجتماعية مسحوقة ومعدومة ثقافيا ،تبحث عن ذات متخيلة التجدها إال في مواجهة اآلخر .تذهب
للمالعب التشجع فريقها ،بل لشتم الفريق الثاني ،على وقع هتافات عصبوية تمثل بجدارة ثقافة القاع التي
بلغت مداها مع انتشار منصات التعبير والتواصل االجتماعي ( . ..المزيد)

حالة الطقس
(االربعاء )2018/2/14

حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(االربعاء )2018/2/14

(االربعاء )2018/2/14

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

ترتفع درجات الحرارة لتصبح حول
معدالتها المعتادة في مثل هذا الوقت
من العام.
وتسود أجواء ضبابية صباحاً ،وباردة
في عموم المناطق مع ظهور السحب
المتوسطة والعالية خالل ساعات
النهار.
وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة
إلى معتدلة السرعة.

الوقت

الصالة

ص 04:56

الفجر

ص 06:21

الشروق

ص 11:50

الظهر

م 02:56

العصر

م 05:20

المغرب

م 06:50

العشاء

