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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

الضمان :العامل المؤمن عليه يتحمل  % 7.5من أجره الشهري فقط
الدستور
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي موسى الصبيحي اليوم السبت ،إنه ال
يجوز تحميل المؤمّن عليه أكثر من النسبة التي ح ّددها القانون والبالغة  7.5بالمئة من األجر
الشهري له.
وأضاف في تصريح صحافي أن شكاوى ترد للمؤسسة من مؤمّن عليهم حول قيام أصحاب
عملهم بتحميلهم كامل نسبة االشتراك االجمالية أو نسبة أكبر من النسبة المحددة قانوناً ،مما يُع ّد
مخالفة واضحة للقانون و ُتش ّكل انتهاكا ً لحق العامل واعتدا ًء على أجره الذي يتقاضاه.
وأضاف أن قانون الضمان ح ّدد نسبة االشتراكات التي تؤ ّديها المنشآت عن التأمينات األربعة
المطب ّقة حاليا ً وهي:
ّ
،والتعطل عن العمل ونسبتها اإلجمالية
إصابات العمل ،و الشيخوخة والعجز والوفاة ،و األمومة
 21.75بالمئة من األجور الشهرية للعاملين المؤمّن عليهم ،وهي ّ
موزعة ما بين المؤمّن عليه
وصاحب العمل (المنشأة).
وأكد أن المنشأة تتحمل ما نسبته  14.25بالمئة من أجر العامل ،ويتحمل العامل ما نسبته
 7.5بالمئة من هذا األجر.
وأوضح أن المنشأة هي المسؤولة عن توريد كامل قيمة االشتراك عن العاملين لديها الى مؤسسة
الضمان بعد اقتطاع النسبة المترتبة عليهم( . ..المزيد)
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توقعات بعقد دورة استثنائية لمجلس االمة في التاسع من ايلول
الراي
توقعت مصادر حكومية بأن تعقد الدورة االستثنائية لمجلس األمة في التاسع من الشهر المقبل .
وقالت المصادر أن سبب تاجيل الدورة االستثنائية عما كان متوقعا (في االول من ايلول )هو
مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تنوي الحكومة إرساله الى مجلس األمة .واضافت
المصادر أن الحكومة ستقر مشروع قانون ضريبة الدخل ولكنها ستضعه على الموقع
اإللكتروني لديوان التشريع لمدة عشرة أيام من أجل الحوار حوله واالستماع الى آراء
المختصين واألحزاب والهيئات الشعبية والنقابات المهنية ومن ثم مناقشه المالحظات في مجلس
الوزراء من جديد وبعدها إرساله إلى مجلس األمة .وقالت المصادر أن االرادة الملكية السامية
بعقد الدورة االستثنائية ستتضمن إضافة الى مشروع قانون ضريبة الدخل مشروع قانون إشهار
الذمة المالية والذي بموجبه سيتم توسيع قاعدة المشمولين بإشهار ذمتهم المالية ومشروع قانون
الجرائم االلكترونية( ....المزيد)
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الدفاع المدني )5( :وفيات و ( )486إصابة خالل عطلة عيد األضحى المبارك
الدستور
صرحت إدارة اإلعالم في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الدفاع المدني تعاملت من
خالل كافة مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أيام عيد األضحى المبارك مع ()816
حادث مختلف في مجال اإلطفاء واإلنقاذ نتج عنها ( )486إصابة مختلفة و( )5حاالت وفاة ,
كما تم التعامل مع ( )2769حالة مرضية مختلفة .وذكرت إدارة اإلعالم أن ابرز ما تم التعامل
معه من حوادث كانت على النحو التالي :وفاة شخص وإصابة آخر اثر حادث تدهور باص
صغير واصدامة بمركبة في منطقة ضاحية مكة بمحافظة الزرقاء حيث تم نقلهم إلى مستشفى
الزيتونة  .وفاة شخص اثر تعرضه لضيق في التنفس أثناء قيامة برحلة صيد برفقة
مجموعة من أصدقائه في منطقة وعر المنصورة بمحافظة الطفيلة حيث تم إخالء الوفاة إلى
مستشفى االمير زيد العسكري .وفاة شخص اثر تعرضه للغرق داخل بركة تجميع األمطار
بمنطقة أم الرصاص في محافظة مادبا تم انتشال جثة الغريق من قبل غطاسو الدفاع المدني
ونقلة إلى( . .المزيد)
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هل فحصتم عيونكم؟ ذلك قد يتنبأ بالزهايمر قبل سنوات من ظهوره
الراي
كشفت دراسة أميركية ،أجراها باحثون بكلية الطب ،في جامعة واشنطن ،ونشروا نتائجها في
العدد األخير من دورية(  (Ophthalmology JAMAالعلمية ،أن إجراء فحص للعين ،يُمكن
أن يتنبأ بخطر اإلصابة بمرض الزهايمر ،قبل سنوات من ظهور أعراضه .واستخدم الباحثون
تكنولوجيا مشابهة لما يوجد في العديد من عيادات أطباء العيون ،الكتشاف أدلة ُتشير إلى وجود
مرض الزهايمر لدى المرضى األكبر سنا الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض .واستخدم
الباحثون في الدراسة الجديدة ،تقنية تسمى تصوير األوعية الدموية بالتوافق البصري ،لفحص
شبكية العين وسمك األلياف في العصب البصري لدى  30مشار ًكا في الدراسة متوسط أعمارهم
 65عاما ،ولم يظهر على أي منهم أعراضًا سريرية لمرض الزهايمر .وكان حوالي نصف
هؤالء المشاركين في الدراسة لديهم مستويات مرتفعة من بروتين "أميلويد بيتا" ،ما يشير إلى
أنه على الرغم من عدم وجود أعراض لديهم ،فمن المرجح أن يصابوا بمرض الزهايمر........
(المزيد)
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األمانة :ذبح  73الف أضحية واتالف  20الف كغم أحشاء
بترا
بلغ عدد األضاحي التي عرضت في مواقع أمانة عمان للعام الحالي  127الفا و 403أضاحي،
تم بيع منها  100الف و 498أضحية ،بحسب المدير التنفيذي للرقابة الصحية مسؤول مشروع
األضاحي للعام الحالي الدكتور يسار الخيطان.
وبلغ عدد األضاحي التي تم ذبحها في المواقع التي تضمنت  393حظيرة 73 ،الفا و119
أضحية ،مقابل ذبح  30عجال في مسلخ األمانة ،ورفض  12أضحية ألسباب صحية وشرعية.
وبلغت كمية اللحوم المُتلفة بالمواقع خمسة أضاحي بوزن  775كيلو غرام ،فيما بلغت االتالفات
من األحشاء  20الفا و 581كيلو غرام.
وبين الخيطان أن عدد الحظائر المخالفة التي تم إزالتها من قبل فرق الرقابة الصحية والضبط
والبيع العشوائي 199 ،حظيرة ،وتحرير  163مخالفة لحظائر أخرى ،تواجدت بصورة عشوائية
في أحياء وشواع عمان .ولفت إلى أن األمانة خصصت  12فريقا لمتابعة وإزالة أي حظائر
مخالفة من الشوارع واالحياء السكنية من خالل العمل على مدار الساعة واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق المخالفين( ..........المزيد)
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ما اآلثار الجانبية للمضادات الحيوية؟
الدستور
يصف األطباء المضاد الحيوي لعالج االلتهابات والعدوى البكتيرية ،وعلى الرغم من أن اآلثار
الجانبية لتناول هذه األدوية ال تهدد الحياة ،إال أن التقارير الطبية تفيد بأن زيارة من بين 5
زيارات لقسم الطوارئ في المستشفيات سببها اآلثار الجانبية للمضاد الحيوي .إليك أهم هذه
اآلثار:
التفاعالت الدوائية بين المضاد الحيوي وعالجات أخرى ،مثل :حبوب منع الحمل ،ومضادات
الحموضة ،ومضادات الهيستامين ،وعالجات السكري والنقرس * مشاكل الهضم ،مثل :القيء
واإلسهال واالنتفاخ وآالم البطن.
*التهابات تسببها الفطريات التي يقتلها المضاد الحيوي أثناء محاربته للبكتريا الضارة ،وتصيب
هذه الفطريات الفم والمهبل والحلق.
*التفاعالت الدوائية بين المضاد الحيوي وعالجات أخرى ،مثل :حبوب منع الحمل ،ومضادات
الحموضة ،ومضادات الهيستامين ،وبعض مكمالت الفيتامين الغنية بالكالسيوم والزنك،
وعالجات السكري والنقرس.
*حساسية الجلد للشمس نتيجة تناول المضاد الحيوي( ...المزيد)
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كيف يدمر استهالك الملح صحة اإلنسان
الغد
نشرت صحيفة "فيلت" األلمانية تقريرا تحدثت فيه عن
تأثير استهالك الملح بشكل مفرط على صحة اإلنسان،
حيث يؤدي إلى اإلصابة بالعديد من األمراض المزمنة
على غرار السمنة .ومؤخرا ،كشفت إحدى الدراسات أن
استهالك الملح ليس مضرا بشكل كبير خالفا للمعتقد
السائد.
وقالت الصحيفة ،في تقريرها كما نقل موقع"عربي ،"21إن الملح مثل السكر مضر بالصحة،
واإلفراط في استهالكه يزيد من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية .ولكن كشفت
دراسة كندية أن كلوريد الصوديوم ال يشكل خطرا كبيرا على صحة اإلنسان كما نعتقد .فقد أكد
الباحثون أن استهالك الملح بشكل مفرط ال يشكل خطرا على صحتنا ،وإنما يكمن المشكل في
أن طعامنا ال يحتوي على نسبة كافية من البوتاسيوم( ..المزيد)
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العسل أكثر فاعلية من المضادات الحيوية في عالج السعال
الراي
وصى أحدث اإلرشادات
الطبية في بريطانيا بتناول
العسل كعالج أولي فعال
لغالبية الذين يعانون من
السعال ،بدال من استخدام
المضادات الحيوية .لجهاز
مناعة قوي ..عليك
بالعسل األبيض وتقول
اإلرشادات الجديدة
المقترحة من المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة ( (NICEوالصحة العامة البريطانية
( (PHEإن هناك بعض األدلة المحدودة على أن "العسل يمكن أن يساعد في تحسين أعراض
السعال ".وبحسب هيئة اإلذاعة البريطانية ،بي بي سي ،يقول مسؤولو الصحة ،إن األطباء نادرا
ما يصفون المضادات الحيوية لعالج السعال ،ألنها ال تكون فعالة بشكل كبير في غالبية الحاالت
وال تخفف من أعراض المرض .وفي أغلب األحيان يتحسن المريض ويخف السعال من تلقاء
نفسه خالل أسبوعين إلى  3أسابيع( .....المزيد)

مقاالت
قانون يعفي % 91من األفراد – عصام قضماني
الراي:
ستدفع الحكومة بقانون جديد لضريبة الدخل يعفي % 91من المكلفين األفراد ،لكنه سيرفع الضرائب على
الشركات أي أنها ستستهدف الملتزمين ويكرس أسلوب معاقبة الشركات الرابحة ،ويدعم الشركات المتعثرة .
حتى مع رفع النسبة على األفراد واألسر الى 10أالف و 20ألف على التوالي فإن ما ستجلبه هذه الزيادة من
إيرادات لن يتجاوز  80مليون دينار في أحسن األحوال وهي حاليا  200مليون دينار  .هذا يذكرنا بالدراسة
التي أجرتها غرفة تجارة عمّان ومركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية التي توقعت أن يحقق
تعديل سقف اإلعفاءات الممنوحة لألفراد إلى (( 10آالف دينار للفرد و (( 20ألف دينار لألسرة ،زيادة
اإليرادات بمقدار  88مليون دينار ،بينما تتوقع الدراسة زيادة حجم اإليرادات إلى نحو (( 123مليون عند
حد االعفاء َ 9و  18ألف دينار للفرد واالسرة على التوالي ،وتصل الزيادة إلى  162مليون دينار عند حد
أعفاء (َ 8و ( 16ألف دينار للفرد واألسرة على التوالي( ....المزيد)

النمل االلكتروني – محمود الزيودي
الدستور
اصبح النشر عبر االنترنت صداما مباشرا مع القارئ  ...يعتبر ان المقال موجه له شخصيا من دون باقي
خلق هللا  ...انشر مقاالتي في جريدة الدستور بناء على التزام يعود الى عام  ... 1980احيانا اتلقى اتصال
هاتفي من اشخاص او مسؤولين يهمهم الموضوع او ينتقد ادائهم في عملهم  ...حينما جاء االنترنت بدأت
انشر مقالي في الدستور على صفحتي االلكترونية فيسبوك  ...واجهت فيضا من االعتراض على الموضوع
المنشور يصل بعضها الى حد الشتيمة  ...اراء تقارن بين مفردات المقال ونصوص القرآن الكريم
واالحاديث النبوية الشريفة التي يحضني النمل االلكتروني على االلتزام بها وكأنه يشير بخبث الى إلحادي
 ...وانا المؤمن باهلل واحمده على نعمته  ..وفي مسلسالتي ال  65لم اكتب مشهدا اال وفي ذهني ان كامل
عائلتي وعائالت العرب تشاهده دونما احراج من كلمة او حركة  ..بينما نفس العائلة تشاهد احيانا دراما
اقرب الى االباحية وال حاجة لذكر االف العناوين  ..قلت النمل االلكتروني الن النمل من احكم وانشط
مخلوقات هللا  ...يكفي انه على وعي بالمواسم العجاف فيخزن قوت الصيف الى ليالي البيات الشتوي الباردة
 ..يتجنب الوقوع في فخ التضخمم واستيراد الطعام والسلع على طريقة العليق عند الغارة( ......المزيد)

نعم لمزيد من الحوار حول "الضريبة" – محمد سويدان
الغد
يبدو من التسريبات العديدة حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أصبح في مراحله النهائية
وسيعرض قريبا على موقع ديوان التشريع والرأي ،أن الحكومة حزمت أمرها بشأنه ،وبشأن البنود التي
كانت مثار اعتراضات واحتجاجات أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي.
فبحسب ما كشفت تسريبات إعالمية ،فإن دخل األفراد الخاضع للضريبة حدد بـ 10آالف دينار ،فيما سيكون
دخل األسرة الخاضع للضريبة  20ألفا .والدخل الخاضع للضريبة في المشروع ،بحسب التسريبات ،أقل من
الدخل الخاضع للضريبة وفق القانون الساري ،وأكثر من الدخل المحدد في مشروع القانون الذي أعدته
حكومة الملقي ،وسحبته حكومة الرزاز.
وهذا األمر قد ال يعجب الكثير من المواطنين ،السيما وأن االعتراض األساسي سابقا ،كان على تخفيض
قيمة الدخل الخاضع للضريبة ،وهو ما تنبهت له الحكومة الحالية؛ حيث أكدت ،وعلى لسان نائب رئيس
الوزراء رجائي المعشر ،أنها تعتبر العبء الضريبي غير عادل( ..،المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
(االحد )2018/8/26

حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(االحد )2018/8/26

(االحد )2018/8/26

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول
معدالتها االعتيادية.
وتكون األجواء صيفية اعتيادية في
عموم المناطق وحارة نسبيا في
مناطق األغوار والبحر الميت والعقبة
والمناطق الصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة
السرعة ،تنشط بعد الظهر شرق
المملكة وتكون مثيرة لبعض االتربة
والغبار.
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