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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.

The materials included in this
report and published thereafter
on KAUH News Center; in no
way reflect the opinion of
King Abdullah University
Hospital or its administration.
It is solely intended to keep
readers up-to-date on current
issues and articles with higher
education, hospitals and
relevant social and national
news".

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

جامعة"التكنولوجيا" في مرتبة متقدمة عالميا ً للجامعات في الدول الناشئة
اقتصاديا
الراي
تواصل جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
تقدمها على سلم الجامعات العالمية حيث حصلت
مؤخراً على الترتيب  73على مستوى العالم وفق
تصنيف التايمز العالمي ( Times Higher
 )Education, THEلجامعات الدول الناشئة
اقتصاديا عن العام  2018وذلك بتقدمها بمقدار
 46درجة عن العام الماضي حيث كانت الجامعة
تحتل المرتبة  119في عام .2017
ويعتبر إدراج جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ضمن تصنيف الجامعات في الدول الناشئة
اقتصاديا أحد اإلنجازات المهمة ،ذلك أنه وحسب تصنيف التايمز العالمي ،تنافس عدد كبير من
الجامعات العالمية من  50دولة ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات في الدول الناشئة
اقتصاديا ،وانتهت المنافسة ليتم تصنيف  378جامعة منها من  42دولة فقط.
ويشار إلى أن هذا التصنيف يركز على الجامعات البحثية التي تركز على البحث العلمي تحديداً
كأحد أهم نشاطاتها وهو ما يشير إلى مكانة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في المجال
البحثي في الدول الناشئة اقتصاديا( .....المزيد)

خبر رقم ()2

أبو علي :لن نفرض  100دينار ضريبة مقطوعة على الموظفين وال مساس
بالمغتربين
الراي
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان % 90من المواطنين لن تطالهم
ضريبة الدخل بموجب القانون الجديد المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات .وقال أبو علي
خالل مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان ضريبة الدخل سيتأتى
من ما معدله % 10فقط من المواطنين الفتا الى ان القانون المعدل الذي سيبدأ العمل به مطلع
العام المقبل سيوسع قاعدة الضريبة من نحو  ...110االف مكلف الى نحو  170الف مكلف وبين
ان معظم من ستطالهم ضريبة الدخل هم من موظفي الدرجات العليا والخاصة والمدراء العامين
وموظفي العقود  .الفتا في الوقت ذاته الى ان مجموع ما سيتأتي من التعديل على قانون ضريبة
الدخل يصل الى  300مليون دينار سنويا ونفى ابو علي ان يتضمن القانون المعدل فرض 100
دينار مقطوع على الموظفين او فرض اي ضريبة على المغتربين وقال « ان ما تناقله البعض
بهذا الشأن عار عن الصحة تماما( »..المزيد)

خبر رقم ()3

البيئة تحيل  312منشأة للنائب العام منذ بداية العام
الدستور
أحالت وزارة البيئة  312منشأه
صناعية وحرفية وزراعية في
مختلف محافظات المملكة الى
النائب العام خالل الثلث األول
من العام الحالي.
وقال وزير البيئة نايف حميدي
الفايز ان الوزارة بالتعاون مع
اإلدارة الملكية لحماية البيئة
ماضية في تطبيق قانون حماية البيئة على المنشآت المخالفة من خالل الجوالت التي تنفذها فرق
التفتيش التابعة للوزارة للحد من المخالفات البيئية وتصويبها.
ولفت الفايز في تصريح صحفي اليوم انه تم كذلك اغالق  33منشأة صناعية وحرفية وزراعية
لمخالفتها االشتراطات البيئية الواجب توفيرها اثناء العمل.
يشار الى انه تم تنفيذ  186زيارة ميدانية لفريق التفتيش ،وتلقت الوزارة  366شكوى بيئية العام
الحالي( ......المزيد)

خبر رقم ()4

شهر رمضان يتزامن مع أيام طويلة وحارة
الدستور
يستعد ماليين المسلمين للصيام ،ابتداء من يوم الخميس
 17مايو ،في أيام تتزامن مع أيام الصيف الحارة الطويلة
هذا العام للمسلمين في نصف الكرة الشمالي.
وأعلنت السعودية واإلمارات ومصر والبحرين واألردن
والسودان والوقف السني في العراق ،الخميس ،أول أيام
شهر رمضان المبارك.
وكان مكتب األرصاد الجوية البريطاني ،قال إن متوسط
درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا في العام  ،2018لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا
جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة النينيا المناخية في المحيط الهادي.
ومن المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في  2018بين  0.88و1.12
درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من عام  1850إلى ..1900
(المزيد)

خبر رقم ()5

"الداخلية" تصدر تعليمات خاصة بشهر رمضان المبارك
الدستور
اصدر وزير الداخلية سمير المبيضين اليوم االربعاء تعليمات خاصة بعدم انتهاك حرمة شهر
رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل.
وتضمنت التعليمات التي تم تعميمها على جميع محافظي المملكة للعمل بمضمونها ،عدم السماح
بفتح المطاعم والمقاهي خالل ساعات النهار واغالق جميع محالت بيع المشروبات الروحية
تحت طائلة المساءلة القانونية .
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة الى عدم المساس بحرمة
الشهر الفضيل وااللتزام باالداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين( ..المزيد)

خبر رقم ()6

تراجع احتياطي العمالت األجنبية % 7,5نهاية نيسان
الراي
أظهرت أرقام للبنك المركزي األردني اليوم األربعاء أن احتياطي العمالت األجنبية تراجع 7.5
بالمئة في نهاية نيسان الماضي إلى  54.11مليار دوالر مقارنة مع مستواه في نهاية عام
. 2017وكانت قيمة االحتياطي األجنبي للمملكة في نهاية عام  2017بلغت نحو  25.12مليار
دوالر .غير أن األصول االحتياطية للبنك من الذهب والعمالت األجنبية ،زادت بنسبة 8.2
بالمئة .،إلى  474.11مليار دينار ( 178.16مليار دوالر) ،خالل نيسان الماضي ،مقارنة
بنيسان  2017وبحسب أرقام صادرة عن المركزي األردني ،اليوم األربعاء ،صعدت األصول
االحتياطية من 154.11مليار دينار ( 727.15مليار دوالر) ،خالل الفترة المناظرة من . 2017
وارتفعت احتياطات النقد األجنبي المقوّ مة بالدوالر األميركي ،بنسبة  4.1بالمئة ،إلى 549.11
مليار دوالر الشهر الماضي ،مقارنة مع  379.11مليار دوالر في الفترة المناظرة من العام
الماضي .بينما بلغت هذه االحتياطيات بنهاية العام الماضي ،نحو  252.12مليار دوالر .وأعلن
البنك المركزي سابقا أنه حافظ على إجمالي االحتياطيات األجنبية بمستويات مريحة ،تكفي
تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ألكثر من  7شهور( ...المزيد)

خبر رقم ()7

"الصحة" تشترط "االعتمادية للتعامل مع المستشفيات
الراي
اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن "الوزارة" لن تتعاقد مع أي مستشفى خاص غير
حاصل على االعتمادية اعتبارا من بداية عام . 2020جاء ذلك خالل بحث الشياب مع رئيس
جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري واعضائها اليوم أهمية وضرورة حصول
المستشفيات على االعتمادية باعتبارها طريقا أمثل للنهوض بالقطاع الصحي واالرتقاء بمستوى
خدماته وتعزيز .الثقة بها .وأشار الشياب أن وزارة الصحة تولي هذا الجانب جل االهتمام
وجعلته على سلم اولويات اصالح القطاع الصحي .وبحث الشياب وجمعية المستشفيات الخاصة
سبل تعزيز التعاون والتنسيق في اطار الخطة الحكومية إلصالح القطاع الصحي مؤكدا على
الشراكة العميقة معها والتطلع إلى مزيد من التعاون مع هذه المستشفيات لدورها المتميز في
خدمة المرضى من داخل المملكة وخارجها( ...المزيد)

خبر رقم ()8

المسكنات قد تؤثر سلبا على أدوية ضغط الدم
الغد
فرانكفورت -حذرت غرفة الصيادلة بوالية
هيسن األلمانية من أن المسكنات ،مثل
اإليبوبروفين والديكلوفيناك واألسبرين ،قد
تؤثر سلبا على مفعول األدوية الخافضة
لضغط الدم المرتفع.
لذا ينبغي تعاطي المسكنات ،التي ُتصرف
بدون وصف الطبيب ،بأقل جرعة ممكنة
ولمدة ال تزيد عن  3إلى  4أيام .ومن
األفضل استشارة الطبيب قبل تعاطيها.
وأضافت الغرفة أنه ال يجوز أبدا تعاطي
المسكنات بدون استشارة الطبيب بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع في حال اإلصابة بأمراض
أخرى مثل خلل وظائف الكلى أو قصور القلب أو الجفاف( .........المزيد)

مقاالت
حمودة – ..عبد الهادي راجي المجالي
الراي:
أول أمس حضرت حفل تخريج طلبة (الكي جي (...2لمدرسة خاصة في عمان  ,وقد قدر لي أن أجلس
خلف عائلة متحمسة جدا وتنتظربفارغ الصبر صعود (حمودة)..مع بقية األطفال  ,إلى خشبة المسرح .تبين
لي أن والدة حمودة موجودة  ,ولفيف من الخاالت إضافة للوالد..والخادمة  ,وقد حضرت مع العائلة بنت
الجيران أيضا..وللعلم فقط طلبة (الكي جي (..2هم بعمر (( 5سنوات ..المهم بدأت مراسم التخريج  ,وصعد
األطفال إلى خشبة المسرح وأنا أيضا شدني حماس العائلة وانتظرت (حمودة)...وفجأة صرخت الوالدة
قائلة(–:هيو)...كان اخر طفل يصعد المنصة  ,والعائلة اندفعت بالصراخ والنداء وجميعهم شغلوا كاميرات
الموبايل لتصوير حمودة ...حمودة تأخر ربما ألنه  ,األكثر وزنا بين أقرانه...ناهيك عن أنه صعد المسرح
وبيده (كيس شيبس)  ,هو أصال اليعرف ماذا يحدث....ولكن دموع الوالدة  ,ودموع األب..ودموع )(...
أغرقت المكان  ,فجميعهم حين شاهدوه بدأوا بالبكاء..ربما لحجم اإلنجاز الذي فعله (حموده( )....المزيد)

توصيــات» الدراســات االستراتيجية» حول ضريبة الدخل – احمد حمد الحسبان
الدستور
بعيدا عن شبهة التاثيرات المصلحية التي يمكن ان يوصم بها أي طرف من األطراف المعنية بضريبة
الدخل ،او المتضررة من القانون الجديد ،جاءت توصيات الدراسة القيمة التي اجراها مركز الدراسات
االستراتيجية في الجامعة األردنية لتقطع الشك باليقين ،ولتضع كما من الحقائق العلمية امام صانع القرار،
ولتضاف الى الكم الكبير من المالحظات المتحفظة على القانون حد الرفض.
الدراسة التي اجراها المركز ـ مشكورا ـ بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ،اجابت عن الكثير من التساؤالت،
واستجابت للعديد من التحفظات التي ابداها معنيون من القطاع الخاص ومن الشركات واالفراد ،وقدمت ما
هو اعمق من االستطالع العلمي آلراء األطراف المعنية ،حيث استطلع المركز راي الخبراء
والمتخصصين ،ووظف كل ما لديه من خبرات في الوصول الى رأي علمي يحسم ما يمكن ان يكون جدال
طرفاه الحكومة والشارع بكل مكوناته .
فالتوصيات عديدة ،لكنها تصب في كم من العناوين ابرزها التوصية بتجنب الدخول في مرحلة» اإلجهاد
الضريبي» ،وعدم المساس بالشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى( . .المزيد)

الحكومة في مواجهة تحالف الرافضين – فهد الخيطان
الغد
ال يمكن للحكومة أن تتراجع عن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل؛ هذا واضح من تصريحات الوزراء
المعنيين ،والتفاهمات المبرمة في هذا الشأن مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة .لكن تجاهل موجة
االعتراضات على التعديالت أمر غير ممكن أيضا.
إلى اآلن ،لم تنجح الحملة الحكومية في كسب تأييد قطاع واحد إلى جانبها لمساندة التعديالت المقترحة .وفي
كل يوم تنضم شريحة اجتماعية جديدة إلى قائمة المعترضين .وإذا ما استمر الحال على هذا النحو ،فسيأتي
موعد الدورة االستثنائية للبرلمان ،وقد تشكل ما يشبه اإلجماع الوطني ضد القانون ،مما يجعل من مهمة
تمريره في مجلس النواب شبه مستحيلة.
المخرج من هذا المأزق هو أن تعلن الحكومة حاليا استعدادها لفتح حوار حول تعديالت القانون مع مختلف
األطراف االقتصادية واالجتماعية .وفي اعتقادي أن نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات
االستراتيجية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ،تشكل أساسا ممتازا لحوار منتج حول القانون( ...المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
(الخميس )2018/5/17

حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الخميس )2018/5/17

(الخميس )2018/5/17

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات
الحرارة ،لتتجاوز ُمعدالتها ال ُمعتادة
في مثل هذا الوقت من العام بحدود -5
 6درجات مئوية.
وتسود أجواء حارة نسبيا و ُمغبرة
بشكل متفاوت في عموم المناطق،
وحارة في مناطق األغوار والبحر
الميت والعقبة.
وتكون الرياح شرقية ،معتدلة إلى
نشطة السرعةُ ،مثيرة للغبار واألتربة
في عموم المناطق.
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