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الرسالة
الرؤية
نحو صرح أكاديمي ريادي متميز
في تقديم الرعاية الصحية

تقديم خدمات صحية شاملة،
آمنة ونوعية ،سهلة الوصول
ومعتدلة التكاليف ،من خالل
كوادر مؤهلة؛ لتلبية احتياجات
المجتمع في بيئة تتكامل فيها
الرعاية الصحية مع التعليم
والتدريب والبحث العلمي

خبر رقم ()1

"كويكا" تنفذ ورشة متخصصة في "مستشفى الملك المؤسس" لصناعة طرف
اليد بتكنولوجيا كورية ثالثية األبعاد
الراي  +بترا  +طلبة نيوز  +عمون  +صحافة نت  +رم  +أمن أف أم  +شباب وجامعات +
عقدت في مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي
ورشة علمية متخصصة عن صناعة األطراف
االصطناعية باليد باستخدام تقنية الطابعة ثالثية األبعاد،
نظمتها جمعية الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"
والجمعية األردنية لخريجي كويكا (كاج) ،بالتعاون مع
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ومستشفى الملك
المؤسس .واستهل الوفد الكوري زيارته بلقاء رئيس
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية – رئيس مجلس
إدارة المستشفى األستاذ الدكتور صائب خريسات ،حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك
بين الجامعة والمستشفى والمؤسسات الكورية األكاديمية والصحية.
وتسلم الدكتور خريسات جهاز طباعة ثالثي األبعاد تبرعا للمستشفى مقدما من الوكلة الكورية
للتعاون الدولي " كويكا" .معربا عن شكره وامتنانه لما أبداه الجانب الكوري من اهتمام
متواصل في دعم القطاع الصحي والقطاعات المحتفلة األخرى في األردن.
وقدم نائب مدير المستشفى الدكتور خلدون بشايرة في بداية الورشة عرضا موجزا عن مسيرة
المستشفى واإلنجازات التي تحققت في الفترة األخيرة( ...المزيد)

خبر رقم ()2

المستهلك تطالب بمنع استخدام حليب البودرة
بتصنيع األلبان
الغد
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك العديد من
الشكاوى حول تزايد استخدام مصانع األلبان لمادة الحليب
المجفف المستورد على حساب الحليب الطازج الذي يتم إنتاجه محليا.
واشارت الجمعية في بيان صحفي اليوم األربعاء الى ان شكاوى المستهلكين افادت بتغير الطعم
لأللبان التي يشترونها ويستهلكونها بشكل مستمر.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن الجمعية طالبت ومنذ سنوات بمنع استخدام حليب
البودرة في تصنيع األلبان ومنتجاتها ووقف استيراده وأن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس
ومؤسسة الغذاء والدواء بالدور الموكول لها بحماية المواطن من الغش والتأكد من مطابقة
منتجات االلبان المحلية للمواصفات المعيارية واالشتراطات الصحية المعتمدة وخصوصا التأكد
من عدم استخدام مادة النشأ في تصنيع األلبان( .المزيد)

خبر رقم ()3

طقس الصيف في الشرق األوسط يهدد عينك بهذا المرض
الغد
أبو ظبي -حذر األطباء في مستشفى "كليفالند كلينك أبوظبي" من أن ظروف طقس الصيف
ترفع خطر اإلصابة بما يعرف بمرض "ظفرة العين" (Pterygium).
وتعد ظفرة العين من أمراض العيون الشائعة في منطقة الشرق األوسط بسبب الطقس الجاف
وكثرة التعرض ألشعة الشمس والغبار.
كما أنها تصيب شخصا من بين كل  10أشخاص في العالم ،وتصيب الرجال أكثر من النساء.
ويمكن تعريف ظفرة العين بأنها نمو زائد في ملتحمة العين يحدث نتيجة التعرض الطويل ألشعة
الشمس والحرارة والغبار.
ويتميز هذا المرض بحدوث نمو غير طبيعي في الغشاء المخاطي أمام مقلة العين ،ما يسبب
التهيج واالحمرار والتدميع .وقد تؤدي هذه الحالة ،في حال عدم عالجها ،إلى تغيير في طريقة
تركيز العين أو إلى إعاقة الرؤية عند المريض بسبب ازدياد حجم النمو وامتداده فوق بؤبؤ
العين.
ويمكن تشخيص ظفرة العين عن طريق فحص بسيط ،كما يمكن عالج معظم الحاالت باستخدام
الدموع االصطناعية لترطيب سطح العين( ...المزيد)
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درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على وظائف المخ حتى لدى الشباب
الغد
نيويورك -خلصت دراسة جديدة إلى أن وظائف المخ قد تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة ،حتى
لدى الشباب.
وقارن علماء أمريكيون األداء الذهني ألربعة وأربعين طالبا في بدايات العشرين يعيشون في
مساكن للطلبة مزودة وغير مزودة بأجهزة تكييف.
وأثناء موجة حارة دامت خمسة أيام عام ُ 2016
طلب من المجموعتين إجراء اختبارات على
هواتفهم المحمولة للذاكرة وسرعة التفكير والتركيز.
وكانت نتيجة الطلبة الذين يقيمون في مساكن غير مزودة بأجهزة تكييف أسوأ من نتيجة
المجموعة األخرى في اختبارات تقيس خمسة معايير للقدرات الذهنية.
وكان معدل نتائجهم يقل بنحو  13في المئة عن المجموعة األخرى .وكان الطلبة الذين يقيمون
في مساكن مزودة بأجهزة تكييف أسرع وأدق في إجاباتهم( ... . ...المزيد)

خبر رقم ()5

368مليون دوالر صادرات اربد في ستة أشهر
الراي
ارتفعت صادرات محافظة اربد خالل النصف االول من العام الحالي بنسبة  17بالمئة وحققت
 368مليون دوالر مقابل  5.314مليون دوالر لنفس الفترة من العام الماضي واستحوذ قطاع
الصناعات الجلدية والمحيكات على نصيب االسد من اجمالي الصادرات بقيمة تجاوزت 326
مليون دوالر بقليل  .وبلغت حصة مدينة الحسن الصناعية المؤهلة  334مليون دوالر من
اجمالي الصادارت .بنسبة تغير بلغت قرابة  21بالمئة فيما نالت مدينة السايبر سيتي حوالي 25
مليون دوالر بزيادة نسبتها قرابة  4بالمئة اما صادرات المحافظة من خارج المدن الصناعية
فبلغت  3.9مليون دوالر بانخفاض نسبته  7.34بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي  .وحققت
صناعات زيادة في صادراتها اضافة للصناعات الجلدية والمحيكات هي الصناعات التموينية
والغذائية وكان نصيبها  12مليون دوالر والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بمبلغ
وصل الى  5ماليين دوالر( .المزيد)
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مناقشة النظام المعدل للنظام الداخلي لمجلس االعيان لسنة 2018
الدستور
شرعت اللجنة القانونية في مجلس االعيان  ،اليوم االربعاء ،بمناقشة النظام المعدل للنظام
الداخلي لمجلس االعيان لسنة .2018
واستعرض رئيس اللجنة الدكتور كمال ناصر برهم بداية االجتماع عددا من اإلضاءات الهامه
التي يمكن االستنارة بها فيما يتعلق بالتعديالت على النظام الداخلي ،الفتا الى العديد من
التشريعات العربية واالجنبية لالستفادة من تجربتها واقتباس ما يواءم بيئة العمل التشريعي
االردني بشكل عام ،وطبيعة ووظيفة مجلس االعيان.
واشار برهم بهذا الخصوص الى توجيهات جاللة الملك المتعلقة بترسيخ حكومات ال ورقية،
وبرلمان الكتروني ،وتغير االعراف من خالل تطوير االنظمة الداخلية ،وارساء االعراف
السياسية من خالل الممارسات السلوكية.
وناقش اعضاء اللجنة االسباب الموجبة والغايات المرجوة من تعديل النظام الداخلي للمجلس
المتمثلة بتعزيز الوظائف التشريعية والرقابية وتحسين قدرة أداء المجلس ولجانه  ،والسعي نحو
البرلمان االلكتروني بصورة تنسجم مع المشروع العربي للبرلمان االلكتروني واالتحاد
البرلماني الدولي ،واستحداث احكام جديدة لتغطية بعض الحاالت العملية غير المنصوص عليها
حاليا ،وتقليص عدد اللجان ودمج بعضها مع بعض حسب طبيعة المهام( ...المزيد)
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سقوط أشجار على سيارات في إربد
الدستور
حالت العناية اإللهية دون وقوع إصابات بشرية نتيجة لسقوط شجرة حرجية على سيارتين
متوقفتين أمام مسجد اليرموك  /مكتب أوقاف بني كنانه  /في منطقة مجمع دوائر لواء بني كنانه
– مثلث سما الروسان  , -وقامت الكوادر المعنية بمديرية الزراعة باللواء والدفاع المدني بإزالة
الشجرة عن السيارتين.
وأشار شهود عيان للدستور بأنه وفي ساعات ما بعد ظهر اليوم سمعوا أصواتا عالية في مكان
توقف السيارات أمام مسجد اليرموك ومكتب االوقاف في بني كنانه  ,وحينما إستطلعوا األمر
تبين بأنه ناتج عن سقوط شجرة حرجية على سيارتين متوقفتان بذات المكان.
وأضاف شهود العيان الى أن الكوادر المعنية في مديرية زراعة اللواء  /قسم الحراج  ,وفي قسم
الدفاع المدني حضروا على الفور وقاموا بإزالة الشجرة الواقعة من على السيارتين المتوقفتين
واللتين تعود ملكيتهما لموظفين إثنين من موظفي مكتب األوقاف( . ......المزيد)
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أضرار اإلفراط في عصير الليمون
الغد
برلين -أشارت مجلة " فرويندين" األلمانية إلى
أنه يمكن االستمتاع بطعم جيد للماء من خالل
إضافة بعض شرائح الليمون إليه ،كما أن
الليمون يساعد في عملية الهضم وإنقاص
الوزن ،ومع ذلك يجب تناوله باعتدال وعدم
اإلفراط فيه ،ألنه قد يسبب بعض التأثيرات
السلبية ،حيث تتسبب األحماض الموجودة
بالليمون في حدوث ضرر بمينا األسنان
وتجعلها أكثر حساسية.
باإلضافة إلى أن عصير الليمون الحامض قد يؤدي إلى ظهور ما يعرف باسم االرتجاع المعدي
المريئي ،من خالل عودة حمض المعدة إلى المريء ،وتتمثل أعراض ذلك في الشعور بحرقة
شديدة في المعدة وغثيان وقيء.
وأشارت دراسة أجرتها "مجلة الصحة البيئية" إلى أن قشور الليمون قد تكون ملوثة بكتيريا
ضارة بالصحة ،وهو ما قد يؤدي إلى اإلصابة بقيء وإسهال ،ولتقليل خطر العدوى فإنه يجب
غسل قشر الليمون بالماء الساخن ،ولكن من األفضل أن يتم عصر الليمون في الماء مباشرة،
بدال من تقطيعه إلى شرائح وإضافته للماء( ......المزيد)

مقاالت
النهوض بالثقافة مسؤولية من؟ – د .محمد القضاة
الراي:
َمن يطالب من بالنهوض بالثقافة؛ المثقفون أم وزارة الثقافة؟هناك معادلة مفقودة ورؤية تعيش غربة حقيقية
بين طرفي المعادلة؛غير أنه على كل طرف أن يق ّدم حجّ ته،وليس من حق الطرفين أن يتقاعس في أداء
َم َهمّته تجاه الثقافة وآثارها المهمّة في صقل حياة الشعوب ودورها في تق ّدم كل نواحي الحياة؛لكن أين الحلقة
المفرّ غة في هذه المعادلة؟و َمن يا ُترى يتحمّل انكفاء الثقافة عن أداء دورها؟هل هم الوزراء الذين تعاقبوا
على الوزارة؟أم ميزانية الثقافة التي ال تتجاوز رواتب الموظفين؟هل هي أنظمة الوزارة وتعليماتها؟أم
التحديات المفصلية التي عصفت بالمنطقة برمّتها؟ هل هو التطرّ ف بأشكاله كلها؟أم ماذا برأيكم؟وتستمرّ
ُ
أصوات المثقفين؛حتى إني سمعت خطيب الجمعة يناشد وزارة
أسئلة الثقافة في هذا الزخم و ُتسمع
الثقافة،وهذه المرة األولى في الحياة أسمع فيها خطيبا على منبررسول اهللا يطالب بتفعيل دور وزارة الثقافة
ألداء وظيفتها تجاه هذا الجيل،سمعته وسمعت أفكاره النيّرة وهو ينادي بأعلى صوته أن تضع وزارة الثقافة
ُخططها الستقطاب الشباب وبناء فكرهم وثقافتهم،وأنا بدوري أض ّم صوتي لصوت المثقفين واقول إن الواقع
الثقافي لبلدنا يحتاج إلى كل فكر نزيه وكل رؤية ّ
خالقة وكل جهد طيّب وكل قلم حرّ ال تأخذه في الحق لومة
الئم كي ننهض بالواقع الثقافي ونرفده بكل جديد( ...المزيد)

من ال يستفيد من الماضي يخسر الحاضر – خالد الزبيدي
الدستور
االقتصاد والمالية واالستثمار هي مساقات علمية تدرّ س في مدارس االعمال والكليات المتخصصة،
فاالقتصاد ال يخضع للشعر ومعسول الكالم ،فالدراسات واالرقام هي المفتاح والحكم ،فأمام رئيس الوزراء
د.عمر الرزاز وهو خبير في االقتصاد وصاحب علم وتجربة ،وكان النجاح حليف دربه طوال العقود
الماضية ،فرصة لطرح نموذج للسلطة التنفيذية وفق ممارسات فضلى للناس ،سيما وان رئاسة الحكومة في
ظل ظروف شديدة التوتر تحتاج ليس فقط تشخيص الواقع وتفاصيل العالقة بين المواطنين والحكومات
المتعاقبة التي بلغت القاع ،وبلغ االمور مستويات ال يمكن الرد عليها بسهولة ،واصبح مدلول ( ال) الحكومية
اصبحت ( نعم ) ،وان التصحيح المالي له معنى واحد وهو رفع االسعار ،وتعديل االسعار هو رفعها بالدينار
والتخفيض بالقرش اوالتعريفة.
ثقة السواد االعظم من االردنيين بشخص رئيس الوزراء عالية ،وتشخيصه لمعاناة االردنيين دقيقة ،اال ان
هناك عناصر مفقودة في العالج والخروج مما نحن فيه ،فالذي كان في منصب رسمي رفيع خالل ازمة
الدينار االردني  ،1989/1988يفترض ان ال يقترب من الدوار الرابع( ....المزيد)

هناك فرق – فهد الخيطان
الغد
في األيام القليلة المقبلة ،ستتاح الفرصة للحكومة رئيسا ووزراء لتقديم شروحات أوسع وأشمل للنواب
والرأي العام حول بيان طلب الثقة الذي عرضه الدكتور عمر الرزاز تحت القبة أول من أمس.
ثمة مسألة جوهرية ينبغي حسمها ،وهي أن البيان المعروض هو برنامج مرحلة وليس برنامج حكومة
مرشحة للبقاء في الدوار الرابع سنتين على أبعد تقدير ،هذا إذا ما نالت ثقة النواب األسبوع المقبل.
من المفيد أن الرزاز أعلن وبشكل تفصيلي مهمات حكومته لأليام المائة األولى من عمرها .ومن المفيد أكثر
التفكير الحقا بعرض خطة عمل لسنة مالية مقبلة ،فاإلنجازات الممكنة ترتبط دوما بالمخصصات المالية
المرصودة في الموازنة ،وبهذه الوسيلة فقط يمكن قياس األداء.
قال الرزاز ،في بيانه ،إنه ليس لديه حلول سحرية لمشاكل بلدنا المتراكمة ،وهذا صحيح ،وبكل األحوال ال
توجد هناك في األصل حلول تهبط من السماء لمشاكلنا على األرض .الحلول مرتبطة بالقدرات واإلرادة
وتوفر األموال واإلدارة الحصيفة ،والخطط السليمة( ..المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
(الخميس )2018/7/12

حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الخميس )2018/7/12

(الخميس )2018/7/12

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

تنخفض درجات الحرارة قليالً،
لتصبح حول معدلها نسبةً لهذا الوقت
من العام.
وتسود أجواء صيفية ُمعتدلة إلى
صيفية اعتيادية ،وتكون حارة نسبياً
في مناطق االغوار والبحر الميت
والعقبة اضافة الى المناطق
الصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة
السرعة ،تنشط عصراً ومسا ًء.

الوقت

الصالة

ص 03:55

الفجر

ص 05:37

الشروق

ص 12:42

الظهر

م 04:24

العصر

م 07:47

المغرب

م 09:17

العشاء

