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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
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المـلــك :القـضيــة الفلسـطينـيــة دو ًمــا عـلــى رأس أولـويــات سـيــاستـنـــا
الـخـارجيـــة
الدستور
التقى جاللة الملك عبدهللا الثاني،
بحضور سمو األمير الحسين بن عبدهللا
الثاني ،ولي العهد ،في قصر الحسينية
امس األربعاء ،الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،حيث جرى استعراض
التطورات الراهنة على الساحة
الفلسطينية ،والمساعي المستهدفة إعادة
تحريك عملية السالم.
وأكد جاللة الملك والرئيس عباس،
خالل لقاء موسع سبقه ثنائي ،ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال التطورات
المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس.
وشدد جاللة الملك على وقوف األردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في
نيل حقوقهم المشروعة والعادلة ،الفتا جاللته إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية
وجوهر الصراع في المنطقة ،وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة.
وأكد جاللته استمرار األردن في بذل جميع الجهود ،وبالتنسيق مع مختلف األطراف المعنية،
إلعادة إطالق مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم
العربية وقرارات الشرعية الدولية ،وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية( ..المزيد)
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االردن بمرتبة متقدمة في التبرع بالدم ..ونسبة %3.34المتبرعين
الراي
اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان االردن يحتل مرتبة متقدمة في االقبال على التبرع
بالدم اذ تبلغ نسبة المتبرعين الطوعيين % 3.34وهي نسبة مرتفعة عالميا وتوفر لبنوك الدم
مخزونا جيدا يلبي احتياجات القطاع الطبي  .واكد الشياب خالل زيارة اليوم الى بنك دم غرب
عمان للوقوف على سير العمل ومدى توفر الدم ومكوناته حيث جال في اقسام البنك واستمع من
كوادره الى حجم العمل واالجراءات الفنية المتبعة في جميع المراحل مشددا على توفير الدم
ومكوناته بشكل مأمون وبكميات تفي االحتياجات على راس سلم االولويات  .وقال الدكتور
الشياب ان االقبال على التبرع بالدم جيد ويظهر كرم المتبرعين وجودهم بهذا العنصر الحياتي
االهم مضيفا ان عدد المتبرعين بالدم في مديرية بنك الدم بفرعيه شرق وغرب عمان بلغ 31
الفا من بداية العام الحالي ولنهاية شهر تموز المنصرم( ...المزيد)
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االفتاء :إطالق العيارات النارية بالمناسبات ال يجوز شرعا
الراي
قالت دائرة االفتاء العام للمملكة ان إطالق العيارات
النارية في المناسبات المختلفة ال يجوز شرعا؛ لما فيه
من تخويف وأذى للمسلمين ،فقد حدث كثيراً أن بعض
هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ
فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم ،وقد قال رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم :ا
(ال اي ِح ُّل لِمُسْ ل ٍِم أانْ ي اُروِّ اع
مُسْ لِمًا ).وبينت الوزارة في اجابتها على سؤال ورد
اليها أنه ال يخفى أنّ إطالق العيارات النارية في المناسبات إتالف للمال بال فائدة ،وهذا تبذير
ان الشي ا
ْطانُ ل اِر ِّب ِه
ين او اك ا
ين اكا ُنوا إِ ْخ او ا
وإسراف نهى اهللا تعالى عنه بقوله( :إِن ْال ُم اب ِّذ ِر ا
ان الشيااطِ ِ
اكفُورً ا) اإلسراء، 27/إنّ العتاد الذي يُستهلك إنما صُنع للدفاع عن الدين والوطن والمواطنين،
فال يجوز استعماله بهذه الطريقة العبثية البعيدة عما خلق هذا السالح من أجله ،واستعمال النعمة
في غير ما خلقت له هو من كفران النعمة( ..المزيد)
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«العمل» :مخالصة للحقوق العمالية قبل مغادرة العامل البالد
الراي
جددت وزارة العمل اليوم تأكيدها على ضرورة إلتزام صاحب المنزل والعامل عند إنتهاء العقد
المبرم بينهما  ,او إنتهاء مدة العمل بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين يتم توقيعها
في وزارة العمل/مديرية العاملين في المنازل .وقالت الوزارة في ببان لها أن التأكيد على وجود
وثيقة المخالصة يحمي الطرفين  ,وهو ليس بأمر جديد  ,وإنما جاء من باب تنبيه وتذكير
أصحاب المنازل بالتقيد بما ورد في نظام العاملين في المنازل رقم  90لسنة  , 2009حيث جاء
في المادة  8من النظام بان يلتزم .صاحب المنزل والعامل عند انتهاء مدة العقد او مدة العمل
بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع امام الوزارة ويحتفظ كل طرف بنسخة منه
,وقبل مغادرة العامل للبالد اذا كان من غير االردنيين (المزيد)
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لجنة للتأكد من سالمة اجراءات تعيين رئيس "األردنية" واستشارة "التشريع
والرأي"
الدستور
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة د.عادل الطويسي  ،تشكيل
لجنة من بين اعضائه برئاسة د.نبيل الشواقفة وعضوية د.مامون الدبعي و د.انعام خلف ،
مهمتها التاكد من سالمة جميع االجراءات الشكلية والموضوعية لقرار مجلس امناء الجامعة
االردنية بتنسبيه لالسماء الثالثة المرشحة لرئاسة الجامعة.
كما قرر المجلس مخاطبة ديوان التشريع والراي لبيان الرأي القانوني فيما اذا كان يتوجب على
مجلس االمناء التنسيب بمرشح اخر بدال من المرشح المنسحب أ.د عالء البكري.
كما قرر المجلس إستكماال للموضوع الذي درسه في الجلسة السابقة حصر القبول في تخصص
معلم صف باالناث فقط وجاء ذلك بنا ًء على االحصائيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية
والتي تبين بأنه تم إيقاف تعيينات خريجي تخصص معلم صف من الذكور.
كما قرر المجلس إقرار السياسة العامة للقبول في الدراسات العليا في الجامعات ( .....المزيد)
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مبيضين :سيتم القبض على أي شخص يطلق العيارات النارية
الغد
ترأس وزير الداخلية سمير مبيضين ،اليوم الخميس ،اجتماعا امنيا في مديرية االمن العام
حضره مدير االمن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظين ومساعدي مدير االمن العام وقادة
االقاليم ،وعدد من مدراء االدارات ،لالطالع على الخطط المشتركة التي تم وضعها للقضاء
على ظاهرة اطالق العيارات النارية ومتابعتها واالجراءات الواجب اتخاذها بحق كل من يقدم
عليها ،اضافة الى السلوكيات المرورية السلبية خاصة المسير بشكل مواكب تعيق حركة السير.
واكد مبيضين خالل االجتماع أن وزارة الداخلية ومديرية االمن العام االذرع الرئيسية النفاذ
القانون وتطبيقه على الجميع ويقع على عاتق هذه األجهزة الواجبات الرئيسية الهادفة للحفاظ
على االستقرار واالمن والنظام العام وحماية االرواح والممتلكات ،وهذا ما يحتم عليها عدم
السكوت والتهاون عن اي مخالفة او تعدي على القانون والعمل على متابعتها والقضاء عليها
ومنها ظاهرة اطالق العيارات النارية في المناسبات واالفراح والتي تحصد االرواح وتهدد حياة
وسالمة المواطنين( .........المزيد)
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ما عالقة األطباء الرجال بارتفاع خطر وفاة النساء؟
الغد
وجدت دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا األمريكية انخفاض احتمال وفاة النساء المصابات
بأمراض قلبية عندما يخضعن للعالج من قبل طبيبات.
ويعتقد الباحثون أن األطباء الذكور هم أكثر عرضة لتجاهل عالمات الخطر لدى النساء ،اللواتي
يعانين من أمراض قلبية.
وعندما يصاب الرجال بنوبة قلبية ،تكون اآلالم الصدرية من العالمات الواضحة لإلصابة .ولكن
غالبا ما تبدأ النوبة القلبية لدى النساء بأعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا ،ولالم في الفك والعمود
الفقري.
وقال سيث كارناهان ،وهو معد مشارك في الدراسة التي شملت حوالي  582ألفا من ضحايا
النوبة القلبية" :تؤيد دراستنا البحوث السابقة ،التي تظهر أن الطبيبات يملن إلى تحقيق نتائج
أفضل من األطباء الذكور( "...المزيد)
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بدانة األطفال قد ترجع إلى قصور الغدة الدرقية
الغد
برلين –قالت الجمعية األلمانية
للغدد الصماء إن بدانة األطفال قد
ترجع إلى قصور الغدة الدرقية؛
حيث يتسبب القصور في إبطاء
عملية األيض (التمثيل الغذائي)،
ومن ثم يزداد وزن الطفل.
ومن األعراض األخرى الدالة على
قصور الغدة الدرقية لدى األطفال
الشعور المستمر بالتعب واإلرهاق
والخمول وتدهور مستوى
التحصيل الدراسي.
لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء في حال مالحظة زيادة وزن الطفل بدون مبرر
للتحقق من إصابته بقصور الغدة الدرقية من عدمه ،والذي يرجع سببه إلى نقص اليود بالجسم أو
المرض المعروف باسم "التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو" ،والذي يندرج ضمن أمراض المناعة
الذاتية .وإذا لم يرجع سبب بدانة الطفل إلى قصور الغدة الدرقية ،فإن السبب حينئذ يكمن في
أسلوب الحياة غير الصحي ،أي تناول األطعمة غير الصحية كالوجبات السريعة وقلة ممارسة
الرياضة واألنشطة الحركية( ....المزيد)

مقاالت
الفساد يجلب الفساد – د .صالح جرار
الراي:
أول ما يخطر على البال من مظاهر الفساد هو الفساد المالي الذي يقوم على السرقة المباشرة أو الخفية من
المال العام أو الخاص ،لكن للفساد وأبوابه صورا وأشكاال كثيرة بعضها يفضي إلى فساد مالي وبعضها
اآلخر يؤدي إلى تدمير مؤسسات الدولة وبنية المجتمع وعالقاته وثقته أكثر من تأثيرها المالي .وقد يكون
انشغال الناس ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وأجهزة الرقابة المختلفة بموضوع الفساد المالي
قد أعطى متنفسا للفساد اإلداري ليتغلغل في أوصال المؤسسات الوطنية ويؤدي إلى إعطابها من الداخل
وينعكس ذلك على المجتمع واستقراره وثقته بمؤسساته .وللفساد اإلداري صور ال تكاد تحصى تتصل
بالتعيينات والترفيعات والترقيات والتنقالت ومنح الحوافز والمكافآت وسائر اإلجراءات الضرورية لتسيير
عمل المؤسسة مما يدخل كله تحت مسمى إساءة استخدام السلطة إن الفساد اإلداري أشد خطرا على المجتمع
ومؤسساته من الفساد المالي المباشر  ،ألنه يمثل أهم سبيل من سبل الفساد المالي  ،فلو كانت اإلدارة أي
إدارة عادلة ويقظة وأمينة وحازمة وتلتزم بالقوانين على أصولها بأمانة وإخالص وموضوعية ونزاهة
وتجرد لما استطاع أي سارق أو فاسد أن يهرب بفلس واحد من المال العام أو الخاص ،والعكس كذلك..
(المزيد)

يحدث في األحوال المدنية – د .مهند مبيضين
الدستور
ً
الحديث عن المؤسسات مهم ،حين يكون هناك انجاز ،وغالبا ما يجري التركيز من الرأي العام على
السلبيات .وقبل أيام سألت الباشا فواز الشهوان مدير عام األحوال المدنية ،عن االكتظاظ في بعض مكاتب
األحوال ،وكان الجواب حاضرا وسريعا ،وهو« :نقص الموظفين» علما ً بأن دائرة االحوال المدنية زودت
الحكومة والموازنة بماليين الدنانير التي جاوزت ( )40مليونا خالل عام ،واليوم تمضي الدائرة للمزيد من
التقدم والحوسبة وتنوع الخدمات التي تؤدى بكل سهولة.
عنوان التيسير العمل في األحوال ،ينجلي حين تدخل لمكتب الباشا وتسأل مديرة المكتب عنه وتقول :هو
موجود ،وبابه غير مغلق ،ويدخل إليه كل من يصله ،فيسعى لخدمته دون تكلف ،ولكن ماذا عن التنفيذ؟
يقدم الشهوان وجبة كاملة عن انجازات الدائرة ،وال يقطع مع زمن سلفه الباشا مروان قطيشات ،بل يذكره
بكل احترام وهو يعتبر نفسه مجتهداً ومطوراً لِما ورث ،وعنده الكثير من األفكار اإليجابية التي نفذت
وبعضها في طريق التنفيذ.
الدوام من الساعة  1وحتى  8مساءً ،هذه خدمة تسعف من يحتاج خدمة الجوازات واألحوال( .....المزيد)

"خلوة" الحكومة – د .موسى شتيوي
الغد
أعلنت الحكومة بأنها سوف تعقد خلوة وزارية في مطلع األسبوع المقبل ،من أجل وضع الخطط والبرامج
وأولويات المرحلة القادمة.
بداية ،ال شك في أن عقد لقاء جماعي ألعضاء مجلس الوزراء لمناقشة األولويات والخروج بخطة برامجية
للمرحلة القادمة مهم بحد ذاته من الناحية المنهجية .فقد جرت العادة بأن تقوم كل وزارة بوضع خططها مع
كادرها الوزاري ،وعرضها على المجلس والموافقة عليها ،ولكن الوصف األدق لتلك الخطط والبرامج ،أنها
قطاعية وليست جماعية ،ما يمكن أن توفره هذه الخلوة هو إعادة االعتبار للتفكير والتخطيط الجمعي أو
الجماعي.
لقد تم الطلب من الوزارات تحديد عدد معين من الخطط والبرامج كأولويات ،وعدم تجاوز هذا العدد حتى
تكون هذه الخطط والبرامج قابلة للتطبيق  .ال يمكن أن نتوقع من الحكومة تحقيق المعجزات في فترة
بسيطة ،ولكن ال بد من وجود إنجازات ،أو على األقل ،وجود خطة قابلة لإلنجاز ،وهذا ممكن( ...المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
(الجمعة )2018/8/10

حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(الجمعة )2018/8/10

(الجمعة )2018/8/10

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

تكون درجات الحرارة حول معدالتها
ال ُمعتادة لمثل هذا الوقت من العام إلى
أعلى بقليل.
وتكون األجواء صيفية إعتيادية في
أغلب المناطق ،وتكون حارة في
مناطق االغوار والبحر الميت
والعقبة.
وتظهر مع ساعات الصباح والظهيرة
كميات من السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح شمالية غربية ،معتدلة
السرعة.

الوقت

الصالة

ص 04:22

الفجر

ص 05:56

الشروق

ص 12:41

الظهر

م 04:22

العصر

م 06:28

المغرب

م 08:58

العشاء

