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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.
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778مليون دوالر صادرات اربد العام الماضي
الغد
حققت صادرات محافظة اربد لالسواق العالمية
والعربية العام الماضي مبلغ  778مليون دوالر
مقابل  682دوالرا لعام  2016وبنسبة زيادة
بلغت  14بالمئة  .وبلغت صادرات مدينة الحسن
الصناعية منفردة حوالي  696مليون دوالر
بنسبة نمو بلغت  5.14بالمئة فيما بلغت
صادارت مدينة السايبر سيتي  5.57مليون
دوالر بانخفاض بلغت نسبته  3بالمئة اما
الصناعات المنتشرة في مناطق خارج المدن الصناعية المؤهلة فحققت مبلغ  5.25مليون دوالر
بنسبة نمو بلغت  4.61بالمئة وبلغت قيمة الصادرات بموجب اتفاقية الدول العربية قرابة 65
مليون دوالر  .واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة االولى في صادارت العام
بمبلغ  692مليون فيما حل قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ثانيا بمبلغ  26مليون
دوالر وجاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية ثالثا بمبلغ  7.19مليون دوالر  .وحقق قطاع
الصناعات البالستيكية والمطاطية ما قيمته  8.12مليون دوالر اما الصناعات الهندسية
والكهربائية فحققت  4.11مليون دوالر تلتها الصناعات االنشائية بمبلغ  2.11مليون دوالر
واخيرا صناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بمبلغ اقترب من ثمانية ماليين دوالر.
(المزيد)
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الزراعة تنفي توجيه المزارعين لمضاعفة مزروعاتهم من البندورة
الراي
نفت وزارة الزراعة مزاعم تناقلتها بعض وسائل االعالم ومواقع
التواصل االجتماعي وصفتها بالباطلة بان الحكومة وجهت
المزارعين لمضاعفة مساحة مزروعاتهم من البندورة بناء على
اتفاقها مع الحكومة العراقية المتمثل بإعادة فتح معبر طريبيل .
واشار تقرير صدر عن الوزارة خاص لــ (بترا) الى ان وزارة
الزراعة تبذل جهودا كبيرة لحماية المزارع األردني والقطاع الزراعي والمستثمرين فيه،
موضحا أن معبر طريبيل تم إغالقه منذ زمن ،بسبب الظروف األمنية والسياسية المعروفة،
ومن الطبيعي أن تتأثر األسواق العراقية التي كانت تستقبل بعض الصادرات األردنية من
المنتجات الزراعية ،لتبحث عن مصادر أخرى متاحة الستيراد حاجتها من السلع التي كانت
تصلها من األردن ،وهي تحتاج الى فترة كي تبرم عالقات واتفاقيات جديدة مع األسواق
األردنية بعد فتح المعبر( .........المزيد)
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تعرف على القيم الغذائية في الدجاج
الغد
لندن -الدجاج من أغنى مصادر البروتين خاصة إذا
تم تناول الصدور خالية من الجلد ،لكن لحم الدجاج
مصدر لمغذيات أخرى هامة ،وهو من األطعمة
الصحية إذا تم استبعاد الجلد.
إليك أهم القيم الغذائية في الدجاج وأفضل طريقة
لطبخه:
البروتين .تحتوي كل حصة من الدجاج ( 112غراما)ً
على  28غراما ً من البروتين .ومثل مصادر البروتين الحيواني األخرى يتكون بروتين الدجاج
من الـ  9أحماض أمينية األساسية.
خال من الكربوهيدرات ،وعند تناول حصة من
الكربوهيدرات والدهون .يمتاز لحم الدجاج بأنه ٍ
لحم الصدر الخالي من الجلد مقدارها  96غراما ً تحصل على  143سعرة حرارية ،و 3غرامات
من الدهون منها غرام واحد فقط من الدهون الصلبة غير الصحية( .المزيد)
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طالب مدرسة يسددون دين إحدى الغارمات
الراي
استطاع طالب من مدارس الرضوان االساسية
للبنين في العاصمة عمان  ،وفي بادرة انسانية
تكافلية تجميع (( 610دنانير لدفع دين احدى
الغارمات عن طريق صندوق الزكاة التابع
لوزارة االوقاف .وكانت المدرسة قد عقدت
مسابقة تحت مسمى ( فرسان الرضوان ( 2تتيح
للطلبة إختيار اعمال تطوعية يشاركون بها ،حيث
تقدم طالب من الصفين السادس و الخامس بنين
بفكرة سداد دين احدى الغارمات الدارة مدرستهم
للمشاركة بالمسابقة -التي تنتهي المشاركة فيها بشهر نيسان المقبل وتظهر النتائج بشهر ايار من
هذا العام -بعدما كان الطلبة سمعوا عن موضوع سهم الغارمات التابع لصندوق الزكاة .حيث
جمع الطلبة المبلغ من مصروفهم اليومي طوال الفصل الدراسي ليقوموا بسداد الدين عن احدى
الغارمات المطلوبة على قوائم التنفيذ القضائي والمترتب عليها ذمم مالية( .....المزيد)
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مواصلة تقديم امتحان «التوجيهي» اليوم وعملية التصحيح تسير تباعا
الدستور
بلغ عدد الطلبة السوريين المتقدمين المتحان الثانوية العامة « التوجيهي « في دورته الشتوية
الحالية «  « 5000طالب وطالبة.
وقال مدير ادارة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة ،اننا نؤمن ان
التعليم هو حق للجميع واالردن لم يكن ملجأ لالخوة السوريين فقط بل عملت القيادة الهاشمية
على تامين التعليم والصحة وكافة متطلبات حياتهم ،مبينا ان الوزارة تهيئ العلم للطلبة جميعا من
اجل انشاء جيل واع سالحه العلم والمعرفة.
الى ذلك اكد العجارمة ان عمليات التصحيح تسير تباعا بحسب تقديم كل مادة ،في  87مركز
تصحيح موزعة في مختلف انحاء المملكة وبداية التصحيح كانت في مادة الرياضيات .
ويواصل الطلبة اليوم السبت التقدم المتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية وعلى جلستين
حيث يتقدم طلبة الفرع العلمي في مبحث الفيزياء وطلبة الفرع االدبي والشرعي في مبحث
العربي تخصص بالمستوى الثالث والرابع وطلبة التعليم الصحي في مبحثي الفيزياء والكيمياء
المستوى الثاني( .. . .المزيد)
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تحذير من إجبار أطباء جدد القيام بإجراءات (االختصاصيين(
الراي
حذرت لجنة اطباء القطاع العام في نقابة األطباء أن وزارة الصحة تطلب من اطباء في السنوات
األولى من اقامتهم في مستشفيات الشمال والجنوب تغطية مستشفيات طرفية والقيام بإجراءات
طبية من مهام االختصاصيين وذلك لسد النقص الحاصل في اطباء االختصاص .واضافت في
تصريح صحفي أن النقابة تلقت شكاوى من اطباء مقيمين طلبت منهم الوزارة تغطية مستشفيات
طرفية والقيام بإجراءات طبية ليست من اختصاصهم ،األمر الذي يتعارض مع الممارسة
السليمة ويعرض االطباء للوقوع باخطاء مهنية ومشاكل اجتماعية .وكانت النقابة قد دعت
االطباء المقيمين الى عدم ممارسة االختصاص مالم يحصلوا على مسمى وظيفي «مساعد
اختصاصي» يؤهلهم لممارسة االختصاصيين بشكل قانوني .وقال اطباء مقيمون في شكاوى
تلقتها النقابة أن اجبارهم على القيام بإجراءات طبية ليست من اختصاصهم تتجاوز الحاالت
الطارئة التي اعتادوا القيام بها وفي السنوات األولى من اقامتهم يعرضهم للمساءلة الطبية
والقانونية جراء احتمال وقوعهم باخطاء طبية بشكل كبير .وأشاروا إلى العديد من المخاوف
والمالحظات التي تعتري اماكن عملهم في المستشفيات الطرفية( ..المزيد)
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"األوقاف" توضح أسباب إلزام الراغبين بالحج دفع  200دينار
الغد
أوضحت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية أن قرار إلزام الراغبين بالتسجيل
ضمن المرحلة االولية ألداء فريضة الحج للموسم القادم بدفع مبلغ مائتي دينار ،يهدف الى
"ضبط العدد الفعلي للجادين بأداء الفريضة".
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان هذا المبلغ "سيخصم من التكاليف التي
ستترتب على كل من يحصل على تصريح الحج فيما ستتم إعادة المبلغ كامال لكل من لم يحصل
على تصريح أو استنكف عن االستمرارية في التسجيل دون اقتطاع أي جزء منه".
وأشارت الوزارة ،الى أنها "ملزمة من قبل الجهات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية
بإنهاء عملية التسجيل وتوزيع تصاريح الحج خالل مدة زمنية محددة هذا العام ما يستوجب
ضبط التوقيت واستغالله بالشكل السليم".
ولفتت الى أن عدد المسجلين الموسم الماضي بلغ نحو  46ألفا" ،معظمهم غير جاد بعملية
التسجيل االمر الذي تسبب في تأخير توزيع التصاريح على الراغبين فعليا بأداء الفريضة ،وهو
ما يربك عملية التسجيل والتصاريح االمر الذي ال يمكن قبوله( ".....المزيد)
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المشروبات المحالة تحتوي على خطورة قد ال يدركها اإلنسان
الغد
برلين -يعاني ربع سكان األرض
تقريبا ً من الزيادة في الوزن،
وتعتبر العادات الغذائية أحد
األسباب الرئيسية في ذلك .لكن
العلماء يحذرون على الخصوص
من تناول المشروبات السكرية،
فلماذا؟
نشر موقع "شبيغل أونالين"
خالصة دراسات قام بها فريق
علمي تابع لجامعة فيينا الطبية والذي أراد الكشف عن العالقة بين المشروبات السكرية والزيادة
في الوزن .ويعود سبب هذه الدراسة إلى رصد الفريق العلمي النمساوي للعديد من الدراسات
العلمية الصادرة بين  2013و ،2015والتي حملت نتائج متناقضة بخصوص العالقة بين تناول
بعض األطعمة والزيادة في الوزن( .المزيد)

مقاالت
مركز الحسين للسرطان – عدنان خليل القرالة
الراي:
نتيه فخراً وزهواً ،ونكبر بتلك المواقف اإلنسانية الصادقة والمجهودات العمالقة التي فاضت من زنود
وخواطر العاملين والقائمين على مركز الحسين للسرطان إداريين وأطباء وممرضين وهم الذين يسعون
لتقديم ما بوسعهم خدمة لمراجعي هذا الصرح الطبي العمالق فالدخول لهذا المركز ممن أصيبوا بمرض
السرطان دون أدنى شك هو دخول مبلل بالوجع ومتعب للقلب ؛ ألنه معلق بمعادلة الحياة والموت .فعلى
طوال سبعة عشر عاما ً مضت وحتى اليوم وأنا أسافر صوب هذا المركز على درب اآلالم ما بين الكرك
وعمان وقد حملت إليه جنتي في الدنيا « أمي» رحمها اهللا ومن األحباب من أعز الناس على قلبي قضى
منهم من قضى ؛ وبقي منهم من بقي  ،وال أريد أن أحدثكم عن العدد حتى ال أثقل عليكم فمن العيب أن
تجعل القارئ يتابع هما ً شخصيا ً  ،لكنها الحقيقة المؤلمة  ،وكيف لو تدرون ما يتحصل في القلب من حسرات
خالل هذه األعوام الطويلة ؟ وهل للفرح نصيب فيها ؟ وكذلك البسمة أم هو االنتظار إما موت نجلله باأللم ،
أو حياة بقيد االنتظار ؛ ألنك ال تدري متى سيضرب هذا المرض أحداً آخر خالل األيام .خالل هذه السنوات
الطويلة بمرارتها ولياليها وساعاتها لم أجد في وجوه القائمين على هذا المركز (المزيد)

الخبز واألسعار :وصفات إقليمية جديدة – د .باسم الطويسي
الدستور
استقبل عدد من دول الشرق االوسط وشمال افريقيا االيام االولى من العام الجديد بمظاهر احتجاجات
واسعة عنوانها الظروف المعيشية واالوضاع االقتصادية من ايران واقليم كردستان الى السودان وصوال الى
تونس والجزائر؛ فيما ُتهشم االوضاع االقتصادية الصعبة والتحوالت القاسية البنى االجتماعية العميقة في
العديد من دول المنطقة االخرى .ومن المتوقع ان تتشكل في هذا الوقت نسخة جديدة من حركات التحول
الكبرى التي ربما تتجاوز ما حدث في " الربيع العربي" وربما ستكون بمثابة محاكمة قاسية لفشل التنمية
ومشاريع التحديث االقتصادي واالجتماعي للدولة الوطنية في المنطقة .
من الواضح ان التحوالت الجديدة والقادمة ال تستهدف نموذجا اقتصاديا او سياسيا بعينه ،بل تنال الجميع
حتى الدول النفطية التي يعتقد انها شيدت دول رفاه اجتماعي .ثمة نواقيس خطر تلوح في االفق مع بداية
تفكك البنى الريعية والرعوية التي حكمت هذه النماذج على مدى تاريخ الدولة الوطنية الحديثة؛ في السودان
تواصلت االحتجاجات الشعبية ووصلت ذروتها( . .المزيد)

مناورات سياحية – فهد الخيطان
الغد
أعلنت هيئة تنشيط السياحة عن عرض سخي للراغبين بالقدوم إلى العقبة من دبي بتذكرة سفر التزيد قيمتها
على  85دينارا .ولهذه الغاية ستسيِّر خالل األسابيع المقبلة رحلتين أسبوعيا من دبي إلى العقبة.
لست واثقا من أن األجنبي الذي ينعم برفاهية دبي سيجذبه مثل هذا العرض ،لكن تبقى هيئة تنشيط السياحة
أعرف مني وهي صاحبة الخبرة ،وال بد أنها لم تغامر بطرح هذا العرض قبل دراسة متأنية للسوق.
وإذا صح أن التذكرة تشمل الرحلة ذهابا وإيابا إلى دبي ،ففي ذلك ما يغري المواطن األردني الذي يشكو من
كلفة اإلقامة في العقبة أن يسافر إليها عن طريق دبي!
ال أحد يلوم الهيئة أو يقلل من دورها ،فهى ومن خلفها القطاع السياحي تنشط في ضوء موارد محدودة
للترويج السياحي ،وظروف إقليمية صعبة تجعل من دول المنطقة مكانا طاردا للسياحة ،ومع ذلك يسجل
الدخل السياحي زيادة مقبولة( ........المزيد)

متفرقات:
حالة الطقس
حركة الطائرات القادمة إلى مطار
الملكة علياء الدولي

حركة الطائرات المغادرة من مطار
الملكة علياء الدولي

(االحد )2018/1/14

(االحد )2018/1/14

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

لالطالع الرجاء الضغط على الصورة:

(االحد )2018/1/14
يطرأ انخفاض ملموس على درجات
الحرارة و تُصبح دون ُمعدالتها
ال ُمعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
و يكون الطقس باردا بوجه عام و
ُمتقلبا ما بين غائم جزئي و غائم و
يُتوقع هطول األمطار على فترات في
المناطق الشمالية من المملكة ،قد
تكون غزيرة و ُمترافقة مع حدوث
البرد خاصة في
الرعد و تساقط َ
ساعات العصر.
في المناطق الوسطى ،تكون الفرصة
ُمهيأة أحيانا لبعض الزخات من
األمطار في بعض المناطق مع أجواء
باردة و غائمة جُزئيا.

الوقت

الصالة

ص 05:09

الفجر

ص 06:38

الشروق

ص 11:45

الظهر

م 02:32

العصر

م 04:52

المغرب

م 06:22

العشاء

