
الصفحة الرسمية على 
موقع

توزع مجانا8 صفحاتالعدد 658السنة الثالثة والثالثوناالحد  24  صفر  1437 _  6 كانون  األول  2015

تاأ�س�ست عامصحــ فـة الريموك
1982

صحيفة مجتمع محلي | اخبارية ثقافية اسبوعية 
تصدر عن قسم الصحافة - كلية االعالم- جامعة اليرموك.

بمهارات  متمتعًا  فيها  الملتحق  يكون  أن  تقتضي  الجامعية  األكاديمية  المرحلة  إن 
وقدرات تجعل منه إنسانا قادرًا على اإلبداع والتميز ولعل من أهم هذه المهارات والقدرات 

التكلم باللغة العربية الفصحى، وهذا ما يغيب فعليًا عن الوسط الطالبي الجامعي .

جرعة  المسلمين  تعطي  فهي  اإلسالم،  في  الدينية  الشعائر  أهم  من  الجمعة  خطبة 
تساهال  الناس  أكثر  حتى  عنها  يتخلف  يكاد  ال  أسبوعية  وهي  مناسبة  وأخالقية،  دينية 
وتفريطا بدينهم، وتعد من أكثر المناسبات تأثيرا وتوجيها للرأي العام، حيث يتجمع مئات 

المسلمين دون عبث أو لهو وفي انصات تام لكالم الخطيب.

»المعلق الرياضي قد يكون سببا في أن تفقد بعض المباريات القوية بريقها، إذا 
كان دون المستوى المطلوب وكان أداؤه باهتا وغير مطابق لوقائع المباراة 3  
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مواطنون يدعون إلى اإلعداد الجيد لـ »خطبة  

الجمعة« و اختيار خطباء متمكنين
»صحافة اليرموك« تطلق حملة »لغتنا هويتنا« 

لالرتقاء بواقع اللغة العربية في الوسط الجامعي
الجمهور الرياضي غير راض عن مستوى 

التعليق ..والقناة الرياضية تعدهم بالتجديد

QR Code

تابعونا عبر الموقع الرسمي لجريدة »صحافة اليرموك« والصفحة الرسمية على موقع 

www.facebook.com/sahafatalyarmouk

الموقع الرسمي للجريدة

QR Code كيفية استخدام الـ
• قم بتحميل برنامج QR Reader من متجر 	

على  يعمل  جهازك  كان  إن   Play store
نظام أندرويد ، او متجر الApp store في 
لهواتف                     IOSال نظام  تستحدم  كنت  حال 

 .I Phone ال
• حال تشغيلك للبرنامج بعد تحميله سيظهر 	

لك شاشة على هيئة كاميرا مؤطرة بزوايا 
مربعة. 

• الصورة، 	 مربع  على  الكاميرا  بوضع  قم   
للموقع  جهازك  ينتقل  ســوف  وتلقائيا 

المخصص.

أرشيفية

• صحافة اليرموك ـ روان العالونة 	
وفق  إربــد   مدينة  في  العقار  حركة  تشهد 
عقاريين ركودا اقتصاديا  ملحوظا رغم ما شهدته 
المدينة  خالل السنوات األخيرة من زيادة كبيرة 
اإلسكانات،  من  كبير  لعدد  والتعمير  البناء  في 
الطلب على  ارتفاع  تأثير واضح في  له  مما كان 

األراضي وبالتالي زيادة أسعارها.
وقال  رجاء عالونة مالك إحدى شركات اإلسكان  
أنه و على الرغم مما  شهدته إربد من زيادة في 
اقتصاديا  ركودا  هناك  أنه  إال  اإلسكانات  عدد 

مخيفا على حد وصفه.
وتابع أن أسباب هذا الركود العقاري تعود إلى   
المجاورة  والدول   العربية  المنطقه  تشهده  ما 
من  المستثمرين  منع  ــذي  ال ــر  األم للمملكة 
لمخاوفهم  العقار   سوق  في  لالستثمار  خارجها 

من األوضاع الحالية.
القوانين  لتشديد  كان  أنه  العالونة  وأضاف   
الجديدة على شركات اإلسكان األثر الكبير بهذا 
خمس  بناء  من  منعهم  تم  حيث  أيضا  الركود 
أي عمارة   البناء على  واقتصرت عمليات  طوابق، 
على أربع طوابق فقط، الفتا أنه لدى شركته مثال  

قرابة 66 شقة سكنية  لم يباع منها إال القليل.
القرعان بأن هناك ركودا  المقاول بهاء  وقال 
مبينا  إربد،  في  العقار  قطاع  على  بارزا  اقتصاديا 
أن لديه قرابة 40 شقة سكنية غير مباعة، مرجعا 

ذلك لألوضاع االقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن حالة الركود االقتصادي وصلت 
التجارية  الحركة  لضعف  أيضا  األراضــي  لقطاع 
على العقار بسبب األوضاع التي تشهدها البالد 

العربية المجاورة.
وأكد المقاول عبد الباسط عالونة أن ما نشهده 
اآلن من ركود اقتصادي  في حركة العقار  سببه 
تدفق الالجئين السوريين على المملكة  بشكل 
زيادة  في  كبير   تأثير  له  كان  الذي  األمر  كبير  
أصحاب  دفع  الذي  األمر  اإلسكانات  على  الطلب 
السكنية،  الشقق  من  المزيد  بناء  إلى  الشركات 
بعدها عجزت  الجهات الممولة لهؤالء الالجئين 
من دفع االلتزامات الشهرية المتمثلة باإليجارات 

مما قاد إلى هذه الحالة من الركود العقاري.
إربــد  فــي  ــان  اإلســك جمعية  رئــيــس  وأكـــد 
المهندس زيد التميمي حالة هذه الركود، عازيا 
في  واالقتصادي  السياسي  الوضع  إلى  األسباب 

المنطقة عموما.
واشار وفقا إلى تقديرات الجمعية فإنه يوجد 

في إربد ما يقارب ألف شقة سكنية غير مباعة.
 و وصف أستاذ االقتصاد في جامعة اليرموك 

الدكتور قاسم الحموري حالة الركود العقاري في 
إربد بـ« فقاعة العقار«، الفتا إلى أن هذا الركود 
موجود قبل األزمة السورية ألنه المعروض من 
الشقق السكنية كان يفوق المطلوب منها فكان 
عام  الفقاعة«   هذه  »تنفجر  أن  المفروض  من 

2013 ولكن اللجوء السوري أخرها .
األزمة   لهذه  الرئسية  األسباب  إلى  وأشــار   
من  عليها  حصل  التي  الخيالية  األرباح  وأهمها 
يحصل  كان  إذ  السكنية،  البنايات  بتشييد  بدأ 
بناية  أرباح كبيرة عن كل  المستثمر على نسب 
المختصين  من  كبيرة  بأعداد  حدى  الذي  األمر 
لسوق  الدخول  إلى  العقار  في  المختصين  وغير 
الكمية  ــدأت  وب الفوضى  فعمت  اإلسكانات، 
هذا  فكان  المخالفات  فكثرت  النوع  على  تطغى 

إنذار باألزمة مستقبال.
االقتصادي  النمو  معدالت  تراجع  أن  وأضاف 
على  العالمية  األزمـــات  وانعكاسات  األردنـــي 
االقتصاد الوطني  سبب ضعفا في القوة الشرائية 

لدى األسر التي تحتاج إلى مسكن، إلى جانب 

األزمات والتقلبات في المنطقة بحيث أصبح من 
إلى  لألردن  االقتصادي  المستقبل  توقع  الصعب 
الحكومية   واإلنفاقات  االستثمارات  قلة  جانب  
على الرغم من أن مدينة إربد تصلح ألن تكون 

العاصمة االقتصادية لألردن.
وأضاف الحموري أن  كلفة التمويل للمساكن 
مرتفعة حيث الفوائد عالية جدا ومن الصعب على 
طبقة محدودية الدخل تمويل شراء الشقق خاصة 
على فترة قصيرة أو متوسطة فال يوجد في األردن 
تمويل مناسب بحيث يكون أجرة المنزل أعلى من 

قسطه الشهري.
العقار  في حال حل  أزمة  تتفاقم   أن  وتوقع  
األزمة السورية والعراقية والتي ستؤدي إلى عودة 
معظم السوريين والعراقيين إلى بالدهم وتفريغ 
الذي  األمر  للبيع  المساكن وعرضها  العديد من 
المجمل ال بد  انهيارات سعرية، وفي  إلى  يؤدي 
تشكل  ال  حتى  إربد  في  البناء  رخص  إيقاف  من 
هذه الشركات ضغطا هائال على الحكومات عندما 
تصل إلى حافة االنهيار فالوقاية خير من العالج . 

 نحو ألف شقة غير مباعة 

 الركود يسيطر على قطاع العقار واإلسكان في إربد 

• الكورة ـ صحافة اليرموك ـ  أحمد جباعته  	
    أكد رئيس بلدية رابية الكوره راكان المساعدة إن البلدية قامت بتعبيد ما 
نسبته   95% من شوارع  البلدية بكلفة تقدر بـ 900 ألف دينار، مضيفا أن البلدية 

قامت بفتح طرق زراعية لمنطقة الرابية فاقت تكلفتها الـ 200 ألف دينار  .
و أكد المساعدة في تصريح لـ صحافة اليرموك  أن البلدية أصبح لديها وفر مالي 

في ميزانيتها بعد أن كانت تعاني من مديونية بلغت 950 ألف دينار.  
 وتحدث عن قيام البلدية بإنشاء محطه للمعرفة قام بافتتاحها وزير تكنولوجيا 
المعلومات وبرعاية من شركة زين التي تعهدت بدعم المحطة بعشرة أالف دينار 
وتنميتهم  الرابية  ألبناء  الحاسوبية  األمية  محو  على  المحطة  هذه  وتعمل  سنويا 

الكترونيا .
و كشف المساعدة عن  حصول البلدية على منحة ملكية سامية  بإنشاء ملعب 
سداسي على ارض في منقطة الرابية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت لتنمية مواهب 

العبي نادي الرابية الرياضي إلشغال أوقات  فراغ الشباب بما هو مفيد.
و أشار إلى أن البلدية قامت بتوزيع 400 حاوية نفايات على كافة قرى الرابيه كما 

تم تركيب وصيانة 1200 وحدة إنارة  في مناطق البلدية.

تعبيد 95% من شوارع »رابية الكورة« 
بكلفة 900 ألف دينار

• صحافة اليرموك ـ والء عالونه	
محمد  المهندس  اليرموك  مياه  شركة  مدير  أوضح 
إلى   إربد حاليا تعود  المياه في  أزمة  الربابعه أن أسباب 
أن المياه الموجودة فوق األرض كافيه لكافة االحتياجات 
ولكنها غير موزعه بالتساوي إلى جانب الزيادة المستمرة 
في عدد السكان وقلة المصادر المائية المتاحة مما أسهم 

في تفاقم األزمة. 
وأضاف في تصريح لـ صحافة اليرموك  أن المغتربين 
كبيرة  كميات  استنفذوا  السوريين  الالجئين   وباألخص 

إربد بشح كبير في  المياه لذلك شعر أهل محافظة  من 
المياه، مبينا  »لو وزعنا كمية المياه على المشتركين الذي 
يصل عددهم 67 ألف مشترك في المدينة  لحصل كل 
النظر  مشترك على 3.8 متر مكعب في األسبوع بغض 
عن الكميات التي تذهب كفاقد ومهدور جراء الكسور في 

أنابيب المياه«.
وتابع  نقوم بإدارة عملية توصيل المياه للمواطنين 
بشكل جيد مع المتوافر لدينا لتوفير كميات االحتياجات 
المنزلية والشرب، مبينا أنه  ولحل جزء من المشكلة تم 
تشغيلها  وتم  االقتصادية  المنطقة  في  آبار  أربعة  حفر 

لتصل كمية المياه من هذه اآلبار إلى 380  متر مكعب 
في الساعة استفاد منها  لواء بني عبيد، الرمثا، والمفرق.
وبين الربابعه »أننا نعمل حاليا على إيصال 150 متر 
إلى خزانات حوفا، لدعم منطقة  المياه  مكعب من هذه 
للتخفيف من  ايدون، الحصن، والصريح،  بني عبيد مثل 
كميات المياه التي تضخ من خزان زبده إلى هذه المناطق.
و أضاف أن الشركة قامت بحفر آبار جديدة في الرمثا 
/أبو البصل، و بئرين في النعيمه فكان التمويل المالي 
عائق دون استغاللها، ومع ذلك سيتم استغالل أحد هذه 

اآلبار لعمل مظلة »محطة تزويد للصهاريج.«

»مياه اليرموك« تنفذ مشاريع حفر آبار جديدة لسد نقص المياه في اربد

• صحافة اليرموك  - شذى حتامله	
قال مدير عمل إربد عبد السالم الروسان إن عدد العمالة الوافدة  المسجلة في  
المحافظة  تقدر 31 ألف و368  عامال حتى تاريخ  شهر تشرين الثاني من العام 
الحالي، مؤكدا  أنه ال غنى عنها كعمالة تكميلية للمهن التي يعزف عنها الشاب 

األردني.
ترافقها  التي  الوافدة،  العمالة  أن  اليرموك   صحافة  لـ  تصريح  في  أضاف  و 
»مشكالت« أمنية واجتماعية، تشغل معظم فرص العمل في قطاع الخدمات من 
المطاعم والمخابز ومحطات المحروقات، و قطاع اإلنشاءات من بناء و مقاوالت إلى 
الوافدة موجودة في  العمالة  األكبر من  النسبة  أن  الزراعي، مؤكدا  القطاع  جانب 

قطاع اإلنشاءات .
وأشار الروسان إلى أن معظم الجنسيات العمالة الوافدة في محافظة إربد هي 

المصرية والسورية ولكن النسبة األكبر هي من الجنسية المصرية .
إلى تدني أجور  الوافدة يعود  العمالة  الرئيسي لالعتماد على  السبب  وبين أن 
العمل وعدم التزام الكثير من أرباب العمل بالحد األدنى لألجور مستغلين البديل من 
العمالة الوافدة، إضافة إلى  ثقافة العيب المنتشرة بين الشباب األردني، مشيرا إلى  

أن العروض التي تقدم للعامل األردني ال تلبي طموحات حامل الشهادة.
وتابع من األسباب التي تؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة هو إقبال الطلبة على 
التخصصات األكاديمية واالبتعاد عن التخصصات المهنية والفنية التي تتناسب و 

سوق العمل األردني .
و أشار الروسان إلى اآلثار االقتصادية المترتبة من وجود العمالة الوافدة التي 
وكذلك  األردني  للعامل  قوي  منافس  تعتبر  أنها  و  كما  الصعبة،  العملة  تستنزف 
إضعاف للبنية التحتية وزيادة الطلب على الموارد الغذائية المدعومة من الحكومة.

النسبة األكبر تتركز في قطاع اإلنشاءات

31 ألف و 368عامل وافد في اربد

• صحافة اليرموك ـ منتصر الخرابشة 	
الثالثة  إربد  لمديرية  والتعليم  التربية  مدير  قال 
الذين  الطلبة  عــدد  إن  صــالح  عــارف  منذر  الدكتور 
الــدورة  خالل  العامة  الثانوية  المتحان  سيتقدمون 
 1707 يبلغ  المديرية  مدارس  في  القادمة  الشتوية 

طالب وطالبة، و بواقع 730 طالب  و977  طالبة.
أن عدد  إلى  اليرموك  لـ صحافة  وأشار في تصريح   
الطلبة المسجلين نظاميا في المديرية التي تضم لوائي 
الطيبة والوسطية، بلغ  1004طالب، فيما سجل703  
النظاميين  الطلبة  عدد  أن  مضيفا  نظامي،  غير  طالبا 
لواء  في  بلغ  فيما   ، طالبا   552 بلغ   الطيبة  لواء  في 

الوسطية452  طالبا.
وكشف صالح أنه تم اختيار سبع مدارس مركزية في 
في  مدارس  أربعة  إلى  تقسيمها  تم  المرتقبة  الدورة 
لواء الطيبة وثالثة مدارس في لواء الوسطية مقسمة 

جميعها إلى  15 قاعة لعقد االمتحانات فيها . 
 وأكد أن توزيع الطلبة في السنتين الماضية تم وفق 
ما انتهجته وزارة التربية والتعليم بعقد االمتحانات في 
السكانية  التجمعات  تخدم  بحيث  المركزية  المدارس 
مّا يؤدي إلى ضبط االمتحان وتوفير المكان المناسب 

لعقده.
و  بالنسبة لتنظيم عمليات المراقبة في االمتحانات، 
التربية  وزارة  من  محددة  أسس  هناك  أن   إلى  أشار 
والتعليم  تحدد الفئات التي يسمح لها بالمراقبة وهي 
المدارس  في  والتعليم  التربية  وزارة  معلمي   فئتين؛ 

الثقافة  مــدارس  ومعلمي  الخاصة،  دون  الحكومية 
العسكرية .

الفئة  لــمــوظــفــي  يسمح  ال  أنـــه  صـــالح  واكـــد 
اإلدارية  األقسام  موظفي  وكذلك  الثالثة  بالمراقبة 
والمعلمين  راتب  دون  بإجازة  المجازين  والمعلمين 
معلمي  و  اإلضافي  التدريس  نظام  على  العاملين 
المدارس الخاصة، إلى جانب كل معلم يدرّس الصف  
بعملية  سينشغلون  ألنهم  التوجيهي  الثانوي  الثاني 
التصحيح، الفتا  إلى أن  كل من سُجلت عليه مخالفة 

في الدورات السابقة ال يسمح له أيضا بالمراقبة  .
وشدد على أن فترة تقديم االمتحانات هي فترة كافية 
ومتنوعة  متعددة  المخالفات  أن  إلى  مشيرا  ومناسبة، 
حسب طبيعة المخالفة تبدا باإلنذار وتنتهي بالحرمان 

لمدة أربع سنوات متتالية .
وأضاف أن على كل طالب سيتقدم  لالمتحان ضرورة 
و  الجلوس  وبطاقة  المدينة   األحوال  بطاقة  إحضار  
إلى  طالب  أي  دخول  يسمح  وال  فقط  الجلوس(   )رقم 
االمتحان بدون وثيقة شخصية، وفي حال اعتداء الطالب 
على زميل له  أو على مدير القاعة وفق التعليمات سيحال 

إلى القضاء .
بالكتاب  االلــتــزام  الطلبة   جميع  صــالح   ونصح 
وعدم  الرئيسي  الموجه  هو  ألنه  المقرر   المدرسي 
االعتماد على الملخصات والدوسيات وما شابه وااللتزام 
الخاصة  المراكز  عن  واالبتعاد  المدرسي  بــالــدوام 
والمواظبة  والتعليمات  والقوانين  باألنظمة  وااللتزام 
على الدراسة وعدم تراكم المواد والمراجعة أوال بأول.

منهم703  طالب غير نظاميين

 1707 طالب يتقدمون لـ »شتوية التوجيهي« 
في اربد الثالثة

• صحافة اليرموكـ  عبيده المومني 	
ـ بريان السواغنة  

بتنفيذ  العامة  اإلحصاءات  دائــرة  تواصل 
عملية التعداد العام للسكان والمساكن  بعد 

أن أنجزت كافة التجهيزات الالزمة لتنفيذه  .
ووفق التصريحات الرسمية فإن الجديد في 
عملية التعداد لهذا العام أن القائمين عليه هم 
خبراء وكوادر مؤهلة وتقوم باستخدام تقنيات 
حديثة لجمع البيانات الشاملة عن الخصائص 
االجتماعية ، و االقتصادية، و الطبيّة ، و كل 
والوافدين،  بالمواطنين  المتعلقة  المعلومات 
القرار،  صاحب  تساعد  أن  شأنها  من  والتي 
على اتخاذ القرارت التي تصب بأمن ومصلحة 

الوطن .
محافظة  في  االحــصــاءات   قسم  رئيس   
اربد محمد الزعبي شدد على   أهمية التعداد 
السكاني، لوضع خطط واستراتجيات عامة من 
األجانب  للمستثمرين  البيانات  توفير  خالل 
لالستثمار  ، ومعرفة هيكلية المجتمع االردني 
؛كعدد الهجرات التي توافدت عليه في الفترات 

األخيرة.
اكد أن أهمية التعداد السكاني اإللكتروني 
األوسط  الشرق  في  مرة  ألول  يستخدم  الذي 
»،حيث يتم توزيع )البلوكات ( والحزم اللوحية 
المرتبطة باألقمار الصناعيه ،فإذا خرج الباحث 
الميداني عن حيزه في العمل سيتوقف الجهاز 
عن العمل ويخبر اللجان وغرف العمليات التي 
تكون مهمتها مساعدتهم في اتخاذ القرارت 

الصائبة والسريعة.

التقنية  ــذا  ه مــمــيــزات  ــم  أه أن  وتــابــع 
مضافًا  المعلومات  ودقة  جودة  اإللكترونية  

إليهما عدم القدره على التالعب بالبيانات .
السعد  محمود  إربد  محافظ  مساعد   وقال 
ان عمليه التعداد  تساعد صانع القرار في وضع 
للسنوات  االقتصادية  والخطط  السياسيات 
المقبلة بحيث يكون المستفيد األول  منه هو 
المواطن ،الفتا إلى أن أعداد المعلمين الذين  
المحافظة  في  التعداد  عملية  في  سيشاركون 

يبلغ عددهم 4500 معلم .
 وأكد السعد أن دوام المعلمين في اليوم 

بسبب  صباحًا؛  سيكون  التعداد  من  األول 
فسيبدأ من  األخــرى  األيــام  في  ،أمــا   العطلة 
الدوام  نهاية  حتى  و   ظهرا  الواحدة  الساعه 

المدرسي.
العامة  اإلحصاءات  دائرة  فرع  رئيس  وأشار 
القليم الشمال  صالح بني سالمه  إلى انطالق 
6800 معلم من إقليم الشمال للقيام بعملية 
التعداد في المحافظات الشمالية األربع ،مشددا 
العديد من  التعداد في رسم  على أهمية هذا 

السياسات االقتصادية واالجتماعية للمملكة.

أكدت أهميته للعملية التنموية الشاملة 

»اإلحصاءات« تباشر عملية التعداد السكاني الكترونيًا

• صحافة اليرموك ـ أحمد بعاره 	
غادر  المملكة امس السبت عميد الكلية الدكتور حاتم عالونة إلى 
العاصمة األلمانيةـ  برلين  للمشاركة في الورشة التدريبية حول تدريس 
الصحافة والتي  تنظمها أكاديمية دويتشه فيله لعمداء كليات الصحافة 
واإلعالم ولخبراء المناهج في منطقة الشرق األوسط والمغرب العربي 
من  عشر  الثاني  وحتى  الحالي  الشهر  من  الخامس  من  الفترة   خالل 

الشهر ذاته .
وقال  في تصريح لصحافة اليرموك إن أكاديمية دويتشه فيله ترغب 
وتدريب  تكوين  على  لالطالع  الصحافة  كليات  لعمداء  الفرصة  بإتاحة 
بين  الحوار  دعم  إلى  األكاديمية  وتسعى  المانيا،كما  في  الصحافيين 

عنوان  تحت  وألمانيا  العربي  العالم  في  الصحافة  تعليم  مؤسسات 
»التحول الجذري في تدريس الصحافة«.

زيارة  على   الورشة  تشمل  أن  المقرر  من  أنه  إلى   العالونة  وأشار 
أعداد  مدارس  زيارة  وكذلك  للصحافة  تطبيقية  دراسة  تقدم  جامعات 
الصحفيين كما ويتضمن البرنامج  زيارة مكتب الصحافة واإلعالم التابع 
للحكومة االتحادية و كذلك جولة إرشادية داخل »دويتشه فيله« وزيارة 

مكتب رئيس جامعة برلين الحرة .  
إنما  الدولية  الورشة  في  للمشاركة  اإلعالم  كلية  دعوة  بأن  وشدد 
حقل  في  والتدريسية  األكاديمية  وسمعتها  ومكانتها  حضورها  يجسد 
المستوى  على  ككل  للجامعة  الرفيعة  المكانة  من  المستمدة  اإلعالم 

الدولي.

بتنظيم من مؤسسة »دويتشه فيله«
العالونة يغادر إلى برلين للمشاركة في ورشة تدريبية دولية

http://www.facebook.com/sahafatalyarmouk


• صحافة اليرموك ـ أحالم الزعبي 	
في  والثقافي  الفني  النشاط  دائــرة  مدير  أكد 
أهمية صقل  الطوالبه  فريد  الطلبة  عمادة شؤون 
واكتشاف  قدراتهم  وتنمية  الطلبة  شخصية 
مواهبهم تماشيا مع الهدف التربوي للجامعة  عن 
والبرامج  التدريبية  الدورات  في  مشاركتهم  طريق 
في  مستمر  بشكل  الدائرة  تعقدها  التي  التأهيلية 
والترويحية  والثقافية  االجتماعية  المجاالت  مختلف 
وليكون  مناسب  جامعي  مناخ  تهيئة  على  للعمل 

الطالب جزء من المسؤولية.
تقوم  الدائرة  أن  اليرموك  صحافة  لـ  وأضــاف 
صندوق  مع  بالتعاون  تدريبية   دورات  بتنظيم 
الملك عبداهلل وأيضا دورات مستقله مثل )التصوير 
والفسيفساء(  والــرســم  والــخــزف  الفوتوغرافي 
باإلضافة للمحاضرات والندوات التي تطور من قدرة 
الطالب على النقاش ودخول حوار الرأي والرأي اآلخر.
في  البرامج  لهذه  األسمى  الهدف  يكمن  وتابع 
تأهيل الطالب لسوق العمل وجعله فردا منتجا كما 
تقوم بتنظيم برنامج أطلق عليها اسم »إعرف وطنك 
مؤسسات  إلى  تنطلق  رحالت  يشمل ست  »والذي 
حكومية وعسكرية مختلفة إلتاحة الفرصة للطلبة 
خطة  تتبع  و  بهم  وااللتقاء  للمسؤولين  للوصول 
هذه الرحالت مسار الثورة العربية الكبرى بالتعاون 
المسلحة  القوات  في  المعنوي  التوجيه  دائرة  مع 

الباسلة.
داخل  تقام  التي  التطوعية  الحمالت  أن  أكد  و   
فرد  بأنه  الطالب  شعور  من  تعزز  الجامعة  حرم 
منتمي ومساهم في تطوير البيئة الجامعية، إضافة 
إلى حمالت التبرع بالدم لبنك الدم الوطني في إربد، 
البنك  دوري  بشكل  تزود  الجامعة   أن  إلى  مشيرا 
المرضى  لصالح  الــدم  من  بها  بأس  ال  بكميات 

المحتاجين له .

وبين أن الجامعة تسعى إلى إبراز مواطن اإلبداع 
»طلبة  جريدة  بجعل  وذلــك  الجامعة  طلبة  لدى 
اليرموك«  متاحه لكل طالب بالكتابة فيها وإغناء 
موضوعاتها بالمواد اإلعالمية المختلفة من تقارير 
وتحقيقات وصور باإلضافة للجانب األدبي والفني .

وأشار الطولبة إلى أن العمادة قامت  بإنشاء 

بمختلف  الجامعة   تمثل  فلكلورية  موسيقية  فرقه 
المحافل والقت استحسان المتلقين كما أنها تقوم 
والرياضة  والغناء  الرسم  في  مسابقات  بتنظيم 
وإقامة بطوالت مثل بطوالت الشطرنج والبلياردو 
العالقات  يوطد  مما  الجامعات  على مستوى  وذلك 

بين الطلبة من مختلف الصروح التعليمية .
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•  صحافة اليرموك ـ شهد محاميد	
الميزانية  كفاية  الشياب  أحمد  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  أكد 
المالية المخصصة لألنشطة التي يقوم بها اتحاد طلبة الجامعة للعام 
الجامعي الحالي و التي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية 
و الرياضية، الفتا إلى أن ميزانية االتحاد البالغة 60 الف دينار  مقسمة  

حسب إعداد الطلبة لكل كلية.
استقاللية  له  االتحاد  أن  اليرموك   صحافة  لـ  تصريح  في  وأضاف 
باعتباره تنظيم طالبي  له شخصية اعتبارية، مشددا على  أن العالقة 
ما  بين العمادة و االتحاد تفاعلية و تشاركية  لخدمة الجسم الطالبي.
وأشار الشياب إلى أنه ال توجد خطوط حمراء على األنشطة الطالبية 
شريطة أن تكون وفق التعليمات و األنظمة المعمول بها في الجامعة، 
و مثل هذه األنشطة تعود بالفائدة على الجسم الطالبي حيث تعمل 

على بناء الشخصية المتكاملة الواعية لقضايا أمتها و  تعزز معاني الوالء 
و االنتماء  ،إضافة إلى تنمية روح الحوار و احترام الرأي و الرأي األخر و 
مفهوم العمل اإلجتماعي،الفتا إلى  أنه ال يوجد أي تكرار لألنشطة التي 

تنفد على مدار العام كما يدعي البعض.
وعبر الشياب عن استعداد العمادة لدعم أي نشاط ألي نادي من 
األندية الطالبية  إذا اقتنعت بأهميته، علمًا أن األندية لها موازنة خاصة 

من انتسابات الطلبة لها.
 و بسؤاله عن سبب عدم دمج الطلبة الوافدون بزمالئهم األردنيين 
في انتسابات األندية الطالبية، أجاب بأن هناك تعليمات خاصة بالطلبة 
العرب و األجانب و لهم خصوصية ، الفتا إلى أن العمادة أنشأت نادي 
للطلبة الوافدين ليمارسوا من خالله كافة األنشطة و الفعاليات الخاصة 

بهم.

60 ألف دينار موازنة النشاطات على تنوعها

الشياب يشدد على دعم »شؤون الطلبة« التحاد الطلبة ونشاطاته

»شؤون الطلبة« تؤكد أهمية األنشطة الالمنهجية في 
تكوين شخصية الطالب الجامعي

• صحافة اليرموك – أحمد الحسن 	
عقدت الجمعية األردنية لخريجي اإلعالم الثالثاء الماضي في 
قاعة التدريب في  كلية اإلعالم  ندوة بعنوان »لماذا الجمعية 
الهيئة  أعضاء  من  عدد  بحضور   اإلعــالم«،  لخريجي  األردنية 

التدريسية واإلدارية وحشد كبير من الطلبة .
الطاهات  خلف  الدكتور  اإلعــالم  كلية  عميد  نائب  ورحــب 
للمؤسسات  جديدة  إضافة  إياها  معتبرا  الجمعية،  بمؤسسي 
يليق  مهنيا  تجمعا  تشكل  أن  آماًل  اإلعالم،  سوق  في  النشطة 

بطموحات طلبة الصحافة واإلعالم .
تعنى  الجمعية  إن  ملكاوي  معاذ  الجمعية  رئيس  وقــال 
والطلبة  الدراسة  المتواجدين حاليا على مقاعد  اإلعالم  بطلبة 
الخريجين، مؤكدا على أن فكرة الجمعية جاءت لتجمع اإلعالميين 

تحت مظلة واحدة .
الجمعية  أن  ملكاوي  أضاف  اليرموك  لصحافة  حديثه  وفي 
مرخصة حسب قانون الجمعيات األردني وتتبع لوزارة الداخلية، 
مشيرًا إلى أن رؤية الجمعية تكمن في إيجاد إعالم وطني مسؤول 

وبيئة إعالمية راشدة<
قدرات  وتعزيز  دعم  في  تتمثل  الجمعية  أهداف  أن  بيّن  و   
حماية  إلى  باإلضافة  العمل  لسوق  لتأهيلهم  اإلعالم  خريجي 
في  والمساهمة  االستغالل،  من  اإلعالم  كليات  وخريجي  طلبة 
نشر وتعزيز أخالقيات اإلعالم، والتعاون مع مؤسسات المجتمع 
العملية  الورش  إلى حقائب  المهنية، منوهًا  والنقابات  المدني 
والدورات التدريبية التي تستهدف طلبة اإلعالم كهدف أساسي 

للجمعية .
في  تتمثل  إعالمية  أذرع  أربعة  للجمعية  بأن  ملكاوي  وتابع 
موقع إلكتروني وصحيفة أسبوعية مطبوعة وإذاعة على اإلنترنت 

باإلضافة إلى وكالة عالقات عامة وتسويق وإعالن .
من جهته، بيَن أمين سر وصندوق الجمعية إياد الرواشدة 
اإلعالم  لدارسي  الكبير  العددُ  الجمعية  قيام  ضرورات  من  أن 
في األردن والذين يتوزعون على ستّ جامعات، فكان ال بد من 

استراتيجية معينة إلمكانية رفد هؤالء الطلبة، مضيفًا أن 

للجمعية مجلس أمناء يتكون من عمداء كليات اإلعالم أو مكن 
ينوب عنهم وهو معنيٌ بتنظيم وسير شؤون الجمعية واتخاذ 

القرارات المتعلقة بها .
وأشارَ الرواشدة إلى أن رسوم االنتساب لألعضاء العاملين 

تبلغ عشرين دينارًا أردنيا بينما أربعة وعشرين دينارا لالشتراك 
تبلغ عشرة  انتسابهم  المؤازرون فرسوم  األعضاء  أما  السنوي، 

دنانير ورسم االشتراك السنوي  يبلغ اثني عشر دينارا .

برؤية ورسالة إعالمية تنموية جديدة  

الجمعية األردنية لإلعالم تبدأ نشاطاتها من »إعالم اليرموك«

• صحافة اليرموك ـ احمد الملكاوي 	
الحكيم  الدكتور عبد  اآلثار واألنثروبولوجيا  رعى عميد كلية 
التعريفي  الحفل  الماضي،  األحد  الكندي  الحسبان، على  مدرج 
الذي نظمه مجموعة من طلبة الكلية بعنوان »أنا أنثروبولوجي« 

للتعريف بكليتهم وتخصصاتها.
و أكد عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا الدكتور عبد الحكيم 
وبرامج  نشاطات  هذه  لمثل  الكلية  دعم  كلمته  في  الحسبان 
تخدم الكلية والطلبة معبرا عن سعادته فيما قام به الطلبة و 

شاكرا إياهم على نشاطهم هذا و حبهم للتخصص، مبينا أنهم 
لن يقفوا عند هذا الحد وسيقومون بدعم الطلبة حتى يوصلوا 
رسالتهم إلى المجتمع األردني بكافة فئاته  وليس للطلبة فقط.
وقال رئيس قسم األنثروبولوجيا الدكتور علي خويلة أّن هذا 
النشاط جهد طالبي بحت وأن طلبة القسم رغبوا في التعريف 
عن األنثروبولوجيا على مستوى الجامعة  الذي يجهله الكثير ال 

سيما طلبة السنة األولى.
واشتمل الحفل على عدة قصص للنجاح أصحابها من خريجي  
إلى  باإلضافة  والمسابقات  لألسئلة  فقرة  إلى  إضافة  الكلية، 

مشهد تمثيل من أعداد وكتابة وتمثيل طلبة الكلية. 
 وبينت الطالبة براءة البقيرات صاحبة فكرة الحفل والقائمة 
عليه أن الفكرة جاءت منذ دخولها الجامعة وعند اقتراحها لقي 
هذا االقتراح القبول من بعض الطلبة  الذين ساهموا في هذا 

الحفل .
الفكرة من عميد كلية  التأييد والتشجيع لهذه  وتابعت جاء 
اآلثار واألنثروبولوجيا ورئيس القسم، الفتا إلى أّن هدف الحفل 
الرئيسي هو التعريف بعلم  األنثروبولوجيا و  فرص العمل التي 

يمكن أن تقدم لحامل شهادة األنثروبولوجيا من فرص عمل.

»اآلثار واألنثروبولوجيا« تنظم حفال تعريفيا بعنوان »أنا أنثروبولوجي«

• صحافة اليرموك – زينب عليكو	
الثالثاء  يوم  واإلعــالم  االقتصاد  كليَتي  من  طلبة  أطلق   
الماضي، مبادرة خيرية حملت عنوان »كاسة زيت من كل بيت«  

ضمن سياق النشاطات الالمنهجية . 
في  هاني  بني  أنس  الطالب  المبادرة  فكرة  صاحب  وبيَّن 
حديثه لصحافة اليرموك أنها جاءت في موسم قطاف الزيتون، 
مضيفًا أن الكثير من األسر في هذا الموسم تكتفي ذاتيا بمؤونة 
الزيت، بينما عائالت أخرى ال تمتلك من زيت الزيتون ما تمتلكه 

غيرها .
 وتابع أن المبادرة تهدف لتقديم المساعدة لعامالت النظافة 
في الكليتين، تقديرا لجهودهن المبذولة وتكريسا لمبدأ الشعور 
باآلخرين، مشيرًا إلى أن كمية الزيت التي دعت الحملة للتبرع 
بها 150 مل، مؤكدًا على أن التبرع تجاوز أكثر من ذلك، إذ أن 

أقل كمية ُقدِمَت كانت لترًا ونصف من كل شخص .
في  الخير  وحب  المبادرة  روح  تبقى  أن  هاني  بني  وتمنى   

نفوس الطلبة، ألنها تعكس معاني اإلنسانية والعطاء .
 يذكر أن المبادرة القت دعما إداريا وطالبيًا الفتًا، وشارك بها 

أعضاء من الهيئة التدريسية في الكليتين .

طلبة »اإلقتصاد واإلعالم« يطلقون مبادرة »كاسة زيت من كل بيت«

تصوير : احمد ملكاوي

تصوير : احمد ملكاوي طلبة من اللقاء

الهياجنة خالل أعمال الدورة

أرشيفية

أرشيفية

من المبادرة

• صحافة اليرموك ـ أيمن السعادة 	
شارك األستاذ الدكتور هاني هياجنة من كلية اآلثار واألنثروبولوجيا  في أعمال الدورة العاشرة للجنة 
الدولية الحكومية المنبثقة عن اتفاقية اليونسكو  عام 2003  والتي عقدت مؤخرا، بشأن صون التراث 
الثقافي غير المادي التي ستعقد في العاصمة الناميبية وندهوك لتمثيل المملكة في هذا االجتماع الهام، 

حيث سيبحث في هذه الدورة مواضيع تخص الشأن التراثي وخاصة غير المادي منه.
  يذكر أن  الهياجنه من الخبراء الدوليين في هذا الحقل، وسيقدم خالل االجتماعات الدور الذي تبذله 
الحكومة األردنية بالتعاون مع المجتمعات المحلية في صون تراثها الثقافي غير المادي لما في ذلك من 

إبراز للتماسك االجتماعي، وتقوية للهوية األردنية، وخاصة بين جيل الشباب.  
وقد جاء تعريف اليونسكو لهذا النمط من التراث شامال في ميثاق »صون التراث غير المادي »الصادر 
عام 2003  على أنه »الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها 
من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا األفراد، جزءا 

من تراثهم الثقافي«.  
وأشار الهياجنة في تصريح لـ صحافة اليرموك إلى أن اتفاقية اليونسكو عام  2003 بشأن صون 
التراث الثقافي غير المادي تعد من أهم العهود الدولية التي وضعها المجتمع الدولي ممثاًل باليونسكو، 
بهدف صون التراث الثقافي غير المادي على نحٍو لم تعهده سابقًا المجتمعات الحاملة له، أو الحكومات 

أو المؤسسات المعنية.
 وتابع تشكل االتفاقية مِفصاًل وتطورًا مهمًا في السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي، 
إذ أدرك المجتمع الدولي للمرة األولى ضرورة دعم التراث الثقافي غير المادي بنظام قانوني وبرامجي 

موسع، لم يحظ به من قبل.
التراث غير المادي، وتعزيزه والتوعية بأهميته   وأكد الهياجنة أن هذه االتفاقية تهدف إلى صون 
االحترام  وتعزيز  المجتمعات،  رفاه  معقول من  لتحقيق مستوى  محاولة  في  ودوليًا،  محليًا  له  والترويج 
المجال بما يضمن تحقيق  الدولية في هذا  الدولي والمساعدة  التعاون  المتبادل فيما بينها وتشجيع 
للتراث، ولتحقيق هذه األهداف فقد تضمنت االتفاقية في ديباجتها، وتوجيهاتها  المستدامة  التنمية 
التنفيذية طرائق ومناهج تشجع المجتمع الدولي على اتباعها ونخص هنا الدول األطراف التي صادقت 

عليها، والبالغ عددها حتى اآلن  165 دولة حتى نهاية عام 2015. 
وأشار إلى أن واجب الدول األطراف المصادِقة على هذه االتفاقية بإنشاء بنية تحتية عامة للصون، نحو 
التشريعات وإنشاء الهيئات المختصة ومراكز التوثيق واإلدارة، والهيئات االستشارية إشراك الجماعات 
في تحديد عناصر التراث ووضع قوائم الحصر وتطوير الخطط  وإعداد ملفات الترشيح، وبناء القدرات 
في مجال الصون في أوساط الجماعات والمنظمات غير الحكومية وتشجيع األبحاث وإنشاء مؤسسات 

التدريب والتعاون الدولي. 
المستويات  على  وذلك  واحترامه  وتقديره  المادي،  غير  الثقافي  بالتراث  التوعية  ذلك  إلى  ويضاف 

المحلية والوطنية والدولية، ونشر المعلومات عنه بواسطة اإلعالم وغير ذلك من الوسائل.
وبين أن االتفاقية تستوجب قيام الدولة الطرف بوضع قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي 
الموجود في أراضيها، وتحديد عناصره بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات 
الصلة، سواء كانت المبادرة من لدن الهيئات الحكومية أو الجماعات إذ يفترض التعاون الوثيق بين 

الطرفين في هذا المضمار.

اجتماعات  في  األردن  يمثل  الهياجنة 
الدورة العاشرة »لصون التراث الثقافي 

غير المادي« في ناميبيا
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• صحافة اليرموكـ  اسراء الهزايمة 	
و اسراء الديات و لبنى الرواشدة 

ورنا القواسمة 
 

المؤسسة  األردنـــي  الطبي  المجلس  يعد 
خريجي  وتأهيل  بتدريب  تعنى  التي  الرسمية 
كليات الطب وطب األسنان من جامعات خارجية، 
حيث تعتبر شهادة االختصاص )البورد( الصادرة 
أن  بعد  المملكة  في  مهنية  شهادة  اعلى  عنه 
بأسلوب  سؤال   مئة  يتضمن  المتحان  يخضعوا 
االختيار المتعدد، حيث يخضع طلبة الطب ألربعة 
مجاالت وهي )النسائية والتوليد ، الجراحة العامة 
، الداخلية،  وأمراض األطفال(، حيث يوضع لكل 
االختيار  متعدد  أسئلة  من  سؤاال   )75( موضوع 
ذات اإلجابة الصحيحة الواحدة، كما و تشكل لجنة 
األسئلة  تضع  موضوع  لكل  االختصاصيين  من 
تراه  بمن  واإلستعانة  اإلشــراف  للجنة  ويمكن 
اإلنجليزية  باللغة  للمساعدة في وضعها  مناسبا 
وعالمة  ساعتان،  موضوع  لكل  االمتحان  ومدة 
المواضيع  من  موضوع  لكل   )%50( هي  النجاح 
الطب  خريج  وعلى  االمتحان  فيها  يجري  التي 
ليزاول  ناجحًا،  ليعتبر  المواضيع  بجميع  النجاح 

بعدها المهنة.
)باالمتياز(  شعبيا  والمسمى  االمتحان،  هذا 
المهني  الــمــشــوار  فــي  فاصلة  نقطة  يعتبر 
للخريجين، فتفكيرهم وتعليق مستقبلهم المهني 
به يثير قلقهم وانزعاجهم العتباره الخط الفاصل  

بينه وبين ممارستهم للمهنة .
هذا  على  الضوء  سلطت  اليرموك«  »صحافة 
من  العديد  آراء  استطالع  خالل  من  االمتحان.. 

المختصين و أصحاب العالقة.
عبّر الخريج  عوض الهزايمة من إحدى كليات 
االمتحان  من   استيائه  عن   الباكستانية  الطب 
حيث تقدم له ولم ينجح به، مبينا أن لالمتحان 
قبل  دورات  هنالك  ليس  أنه  منها  عده  سلبيات 
وجودها  من  بالرغم  الطلبة  لجميع  االمتحان 
ممن  يكون  لها  المتقدمين  أن  إال  ؛  وعقدها 
لديهم معارف »واسطه« حسب زعمه، إلى جانب 
عدم وجود منهاج للدراسة قبل االمتحان لمعرفة 

طبيعة االسئلة.
قال  فيها،  ورأيه  االمتحان  لغة  عن  وبسؤاله   
»لغة االمتحان هي اللغة اإلنجليزية ويترجم للغة 
العربية، و لكن المشكلة تكمن في عدم ترجمة 
بالطريقة  والمصطلحات  والكلمات  العبارات 
ليست  التدريب  فترة  أن  إلى   مشيرا  الصحيحة، 
جدية وكافية بالقدر المطلوب، مما أثر في خبراتنا 
ال  أنه  مبينا  مستقبال،«  اطباء  سنكون  كطلبة 

مصاريف  يتكبد  الطالب  ألن  لالمتحان  ضرورة 
ويحكم  ليعود  الــخــارج.  في  وتعليمه  دراسته 

بإمتحان ليس عادال كما يصف.
في حين يقول الدكتور أكثم الشطناوي، الذي 
تخرج من أحد الجامعات األوكرانية و يعمل حاليا  
في المركز الصحي  للواء الطيبة ، إنه نجح في هذا 
االمتحان من المرة األولى، رغم أنه واجه الكثير 
من العقبات لتخطيه منها إن أسئلته كانت صعبة 
ومعقدة وتحتاج إلى طبيب مختص للتعامل معها 
ضمن  األسئلة  هذه  تندرج  ال  عام  كطبيب  وهو 
التي ينبغي علية  المتطلبات  اختصاصه، وال من 
القيام بها فمن واجبه معالجة األمراض البسيطة 
وتحويل األمراض الخطيرة إلى المختصين وفق 

القانون والعرف الطبي.
ويتابع حتى صياغة االسئلة كانت غير مفهومة 
وترجمتها خاطئة، الفتا إلى  وجود بعض األخطاء 

في صياغة بعض األسئلة .
النجاح  ما ساعده  على  أن  الشطناوي  ويؤكد 
تقوم  التي  بالدورات  التحاقه  هو  االمتحان  في 
االمتحان  أسلوب  معرفة  في  الخريج  بمساعدة 
فهناك  اإلجابة،  كيفية  على  وتدريبهم  وطريقته 
حزيران  شهر  في  ــى  األول رئيسيتان  دورتـــان 

والثانية في شهر كانون األول .
ويذكر طالب االمتياز  طارق الرواشد ، ما زال في 
مرحلة التدريب، والذي تخرج من إحدى الجامعات 
الروسية أن االمتحان ليس مقياسا لكفاءة الخريج، 
أربعة تخصصات بمعدل )75(  حيث يتكون من 
سؤاال لكل تخصص أي ما مجموعه )300( سؤال 

لتقييم دراسة ست سنوات . 
ويؤكد أن االمتحان يحوي الكثير من السلبيات 
مشكلة  تعد  وهذه  اإلنجليزية  باللغة  أنه  أهمها 
يدرسون  الذين  الطلبة  ولمعظم  له  بالنسبة 
الترجمة  إلى  إضافة  اإلنجليزية  غير  بلغة  الطب 

غير الواضحة لألسئلة .
بدوره يقول الدكتور  واثق القسوس – أخصائي 
الجامعات  إحدى  من  خريج  و  العظام-   أمراض 
التشيكية  حول موضوع االمتحانات واالسئلة، إنه 
لم يكن هناك مشكالت بالنسبة للصياغة اللغوية 
وكل ما في األمر هو وجود تالعب بصيغة االسئلة 
االمتحان  أن  إلى  مشيرا  فقط،  عرضها  وطريقة 
التي  اللغة  عن  مختلفا  اإلنجليزية  باللغة  يقدم 

درست بها أي اللغة التشيكية.
 وأضاف  أن التدريس األردني يتم على المناهج 
التي يمتحن بها في البورد األردني لذلك يكون 
الدارس  الطالب  من  أقوى  األردني  الطب  طالب 
في الخارج، موضحا أن األسئلة لم تتغير كثيرا عن 
وتحتاج  والصعب  السهل  بين  تتراوح  فهي  قبل 

الى مذاكرة ومعرفه ملمة بالتخصصات ككل . 

أرقام وأحصائيات   
األطباء  بعدد  الخاصه  لإلحصائيات  بالرجوع  
  )2015( تموز  لــدورة  لالمتحان   المتقدمين 
التابعة  للمجلس الطبي األردني تبين أن  )601( 
 )592( منهم  حضر  تقدموا   وطبيبة  طبيب 
طبيب بغياب )9( اطباء نجح منهم )174( طبيب 
وطبيبة، وأكمل )122( من دورات سابقه  ورسب 
)296( طبيب وطبيبة ولدورة نيسان من نفس 
االمتحان  في  العامة  النجاح  نسبة   بلغت  العام 
عددهم  البالغ  المتقدمين  لجميع   )%51.3(

)388( ، حيث نجح )199( طبيب وطبيبة. 
بيّن رئيس فرع نقابة األطباء في إربد  الدكتور 
صدام الشناق بخصوص امتحان مزاولة المهنة 
األردني  من  الطبي  المجلس  يعده  امتحان  أنه 
الخريجين  الطلبة  لها  يخضع  خاصة،  لجنة  قبل 
من جامعات خارج المملكة، الفتا إلى أن االمتحان 
به،  ومعترف  العالم  دول  بجميع  به  معمول 
الطب  مهنة  لمزاولة  الطالب  يؤهل  واالمتحان 

داخل األردن وخارجها.
وبالحديث معه عن طبيعة االمتحان وأهميته، 
أشار إلى  أن االمتحان ليس صعبا وسهل وبسيط، 
ونسائية  جراحة.  العام،  الطب  مع  ويتناسب 
واطفال. حيث يتوافق مع المنهاج الذي يدرس في 
الخارج، ولغة االمتحان باللغة اإلنجليزية، وبالتالي 
هذا السبب الرئيسي في رسوب معظم  الطلبة 
حيث اغلبهم يدرسون في جامعات بنفس اللغة . 
قدر  على  بها  المعترف  الجامعات  أن  وأضاف 
من الكفاءة، وإذا كان هنالك مشكلة  فهي من 
الطلبة  أنفسهم إذ أن الطالب الذي كان معدله 

في الثانوية العامة منخفض وال يؤهله للدراسة 
في  سواء  للدراسة  يتقدم  أن  عليه  ليس  الطب 
تغير  الوضع  لكن  كانت،  دولة  أي  في  أو  األردن 
منذ اصدار قانون تحديد المعدل الثانوية العامة 
للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج وسيعمل به 

ابتداء من العام الحالي  .
وأوضح أن الحلول التي تقدمها النقابة لدعم 
التدريب  سنة  ومنها   االمتحان  وتخطي  الطلبة 
كان  سواء  تخرجه  منذ  الطالب  لها  يخضع  التي 
تعد  والفترة  داخلها  أو  األردن  خارج  التدريب 
كافية لتقديم االمتحان، الفتا إلى أن هناك دورات 
تدريبية تقام للطلبة وهي مجانيه وتعقد لفترتين 

ويتم االعالن عنها في النقابة قبيل االمتحان .

لجان خاصة 
  يقول األمين العام للمجلس الطبي األردني 
الدكتور آدم العبد الالت »إن هناك لجان خاصة 
مختلف  من  مشّكلة  االمتحان  اسئلة  لكتابة 
الجهات الصحية في المملكة كالخدمات الطبية، 
وزارة الصحة، الجامعات، القطاع الخاص ونقابة 
االطباء، و يكون في هذه اللجنة أخصائي صحة 
ويتم  وباطنية  ونسائية  جراحة  وأخصائي  عامة 

التنسيب لرئيس اللجنة من قبل وزير الصحة. 
وأضاف أن اللجنة تراعي مستوى األسئلة من 
الصعوبة والسهولة نظرا لوجود خريجين  حيث 
وتتفاوت  لغاتها  تختلف  عــده  جامعات  مــن 

مستويات التدريس فيها.
العالي«   »التعليم  أن  إلى  العبدالت  وأشــار 
كان  يسمح في السابق للطلبة الناجحين بنسبة 

)50%( في الثانوية العامة لفرع العلمي بدراسة 
يجد  لالمتحان  خضوعه  وعند  الخارج،  في  الطب 
صعوبة في النجاح به، و لكن في عام )2007( تم 
رفع معدالت القبول الى )70 %( فأصبحت النتائج 
افضل وقريبا سيكون معدل القبول للدراسة في 

الخارج )%85(.
وفيما يتعلق بمسألة التدريب، قال العبدالالت 
إن طلبة الجامعات األردنية يتدربون لمدة )11( 
شهرا، وعند االنتهاء من التدريب يقدمون كتابا 
من مكان التدريب للمجلس الطبي األردني يثبت 
الطبي  المجلس  ليقوم  المرحلة  هذه  تخطيهم 
بتقديم كتاب اخر لوزارة الصحة لمنحهم ترخيص 

مزاولة المهنة.
أن  الخارجية  الجامعات  خريجو  ويضيف 
قبل  من  بها  معترف  تكون  أن  بد  ال  الجامعات 
على  حصولهم  إلى  باإلضافة  العالي«،  »التعليم 
ويكون   ، العلمي  بالفرع  ناجح  توجيهي  شهادة 
، وذلك  األطباء  نقابة  مسجال تسجيال مؤقتا في 
ولالمتحان  للتدريب  الخضوع  من  ليتمكنوا 
للتدريب مدة )12( شهرا بعد ذلك  .ويتقدمون 
على  والحصول  به  للنجاح  لالمتحان  يتقدمون 

رخصة مزاولة االمتحان . 
ومقترحات  حلواًل  هناك  أن  العبدالت  وبين    
إلعادة تأهيل الطلبة  الذين يرسبون في االمتحان 
بإرسال مراقبين لمتابعة المتدربين، وايجاد نسخ 
من أسئلة سابقه لالمتحان ليتعرف الطالب على 
المستشفيات  على  لوم  هناك  أن  طبيعته سيّما 

وأماكن التدريب.
و يشير عميد كلية الطب في جامعة اليرموك 

الدكتور زياد الناصر إلى أن السبب الرئيسي في 
منح  عدم  هو  فيه  الطلبة  رسوب  نسبة  ارتفاع 
للتدرب  الطب  لطلبة  فرصة  الخارجية  الجامعات 
اإلنجليزية  اللغة  أن  ويعتقد  مستشفياتهم،  في 
ليست عائقا ومبررا للرسوب في االمتحان سيّما 
لغة  وهي  الالتينية  هي  الرسمية  الطب  لغة  أن 

قريبة من اللغة اإلنجليزية .
فترة  إنها  الناصر  قال   التدريب  فترة  وعن   
داخل  الطب  لممارسة  الطلبة  لتأهيل  كافية 
األردن، مؤكدا على ضرورة التشديد في مراقبة 

الطلبة خالل فترة التدريب . 

أسباب عديدة 
كثيره  جوانب  المهنة  مــزاولــة  وإلمتحان 
فمن  مختلفة  متناقضة  آراء  وهناك  ومتعددة 
يشوبه  االمتحان  أن  تبين  الطلبة  نظر  وجهة 
الترجمة من اإلنجليزية  عده ثغرات أهمها خطأ 
نظر  وجهة  ومــن  األسئلة،  وكــثــرة  للعربية 
الصعوبة  بين  يتراوح  امتحان  فإنه  المسؤولين 
التي يعاني منها  الوحيدة  والسهولة والمشكلة 
التي درس  اللغة  الطالب وتعرضه للرسوب هي 

بها في الخارج  . 
التي سمحت  القوانين  إن  القول  يجدر  وهنا  
للطلبة  أصحاب المعدالت المتدنية في الثانوية 
العامة بالدراسة خارجا، هي من أحد أهم أسباب 
الجانب  انعدام  ذلك  إلى  ويضاف  الطلبة  رسوب 
العملي كجزء في االمتحان والتركيز على النظري 
فترة  على  والتشديد  الرقابه  وضعف  منه  بدال 

التدريب.
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• صحافة اليرموك - سوزان الخصاونة	
السنوي  تقريرها  في  الدولية  العفو  منظمة  نشرت 
األردن  في  التعبير  حرية  مستوى   2014/2015 عام 
مراعاة  مدى  أســاس  وعلى  المنظمة  معايير  حسب 
دوليا،  عليها  المتفق  اإلنسان  لحقوق  الدولة  قوانين 
وانتقدت المنظمة عدّة مواد تجرّم التشهير بالملكية 
أو المؤسسات األخرى أو بالدين، و«قانون المطبوعات 
الصادر  المعلومات«  أنظمة  جرائم  »قانون  و  والنشر« 
عام 2010 واعتبارها »قيود صارمة على حرية التعبير،« 
اختصاصات  أهمها:  كان  محاور  عدّة  التقرير  تضمن 
التجسس،  العظمى،  »الخيانة  الدولة  أمن  محكمة 

اإلرهاب، جرائم المخدرات. و تزوير األموال«.
السالم  حفظ  في  عملها  األمنية  القبضة  تؤدي  قد 
واألمن في األردن لكنها ليست بالضرورة أن تكون على 
يرى معظم  اآلراء كما  إبداء  التعبير وحق  حساب حرية 
الحقوقيين والمختصين في حقوق اإلنسان األمر الذي 
التنفيذية لقسم  المديرة  ليا ويتسن،  عبرت عنه سارة 
رايتس  هيومن  في  افريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
التهديدات  عن  المنظمة  نشرته  مقال  في  ووتــش، 
التي تواجه أمن االردن واستقراره والتي »ال  الحقيقية 
والتعليقات  الغاز  الرأي حول اسطوانات  تشمل مقاالت 
المنشورة على الفيس بوك التي تنتقد الحكومة سلميا« 
وقالت إن »على السلطات الكف عن مالحقة المنتقدين 
التعبير بشكل  السلميين وسن إصالحات تحمي حرية 

حقيقي«.
موسى أبو مازن- أحد النشطاء الذين تم اعتقالهم 
طالبوا  مظاهرة  إثر  المشروع«  غير  »التجمهر  بتهمة 
عام  في  األسعار  رفع  قرار  عن  بالتراجع  الحكومة  فيها 
2013، يعتقد أن مستوى الحريات السياسية متذبذب 
وأن العقوبات المفروضة على ممارسة التظاهر السلمي 

تطبق بمستوى ال بأس فيه من الحدة.
حقوقه  يدرك  واعد  بجيل  متأمال  مازن  أبو  زال  ما 
األردن  تواجه  التي  الصعوبات  من  بالرغم  وواجباته 
تتمثل  طموحاته  أقصى  أن  على  مؤكدا  والمنطقة، 

»بالعدالة االجتماعية والمساواة«.
عن  تحدث  اسمه،  ذكر  رفض  آخر،  سياسي  ناشط 

المستوى العام للحريات في األردن معتبرا أن االعتقاالت 
التي تعرض لها كانت مؤشرا كافٍ على  والضغوطات 
انخفاض مستوى الحريات لضبط األمن في البالد الذي 
تواجه  التي  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من  مهددا  بات 
مثل  يشهد  لم  األردن  أن  على  مؤكدا  كافة،  المنطقة 
هذه المرحلة نتيجة األحداث الخطيرة التي تعصف في 

المنطقة.
وأضاف أن حدة الضغوطات الممارسة على الناشط 
تعتمد على مدى تأثيره على المجتمع والفئة التي ينتمي 
إال  لها  تعرض  التي  الضغوطات  كل  من  وبالرغم  له، 
أنه ما زال مستمر في محاولته إليصال رسالته المأمول 

سماعها.
تشيرالمحامية صباح أبو سمرة في حديث لصحافة 
الحريات  ومستوى  القوانين  دستورية  حول  اليرموك 
السياسية، إلى أن الدستور األردني »يكفل كافة الحريات 
السياسية التي من شأنها تعميق فكرة المواطنة لبناء 
وحقوق  الفكري  االحترام  على  مبنية  ديمقراطية  دولة 

االنسان اللصيقة به ». 
وأوضحت أبو سمرة آلية وضع القوانين التي تتضمن 
قانون  المثال  سبيل  »على  السياسية  الحرية  تطبيق 
االنتخاب رغم التحفظ على بعض المواد القانونية به إال 
أنه ضمن آلية التشريع وإفراز مجلس النواب، حيث يحقق 
الشعب األردني كعادته تجسيد الفكرة القانونية وروح 
القانون وحقه باالنتخاب ..فتتحقق المواطنة الحقيقية 
بعض  رغم  التمثيل  على  قادر  مجلس  وفرز  بتشكيل 
األمور التي نتحفظ عليها فالمجتمع األردني كغيره من 

المجتمعات األخرى فيها ايجابياتها وسيئاتها ».
للحريات  ضامن  ـــي  األردن الدستور  أن  وأكـــدت 
التشريعية  المنظومة  تسعى  ضوئه  وعلى  السياسية، 
ممارسة  من  األردني  المواطن  ليتمكن  قوانينها  سن 

حقوقه وتفعيل الحرية السياسية البنّاءة.
السياسي  الناشط  إليه  يطمح  ما  فإن  عام  وبشكل 
يبقى  والمساواة،  االجتماعية  العدالة  هو  واالجتماعي 
هل   .. كافة  ــراف  األط على  مطروحا  األهــم  السؤال 
التي  الظروف  تلك  ظل  في  النشطاء  مطالب  ستتحقق 
الدولة  واستقرار  جهة  من  السياسي  النشاط  تواجه 

األردنية من جهة أخرى؟

تحديات تعصف..ونشطاء متشبثون بالتغيير
• صحافة اليرموك - عُـال بلعاوي	

في  الدينية  الشعائر  أهــم  من  الجمعة  خطبة 
دينية  جرعة  المسلمين  تعطي  فهي  اإلســـالم، 
يتخلف  يكاد  ال  أسبوعية  وهي  مناسبة  وأخالقية، 
بدينهم،  وتفريطا  تساهال  الناس  أكثر  حتى  عنها 
وتعد من أكثر المناسبات تأثيرا وتوجيها للرأي العام، 
حيث يتجمع مئات المسلمين دون عبث أو لهو وفي 

انصات تام لكالم الخطيب.
الفرصة؟  هــذه  استغالل  الخطباء  أحسن  فهل 
وهل لخطب الجمع تأثير ملموس في سلوك األفراد 
الخطيب  يتبعه  الذي  األسلوب  هو  وما  ونفوسهم؟ 
التي  الرئيسة  المواضيع  ما  ؟  بالمصلين  للتأثير 
يرتكز عليها الخطيب ؟ هل تتدخل وزارة األوقاف في 

موضوعات الخطب؟
 يقول المواطن  فؤاد شحرور »إن أسلوب الخطيب 
النفور  أو  للمعلومة  استقبال  بين  الفاصل  الحد  هو 
الترهيب  أسلوب  الخطباء  بعض  يتبع  حيث  منها، 
والتنفير بالصراخ والحده المبالغ بها وهذا من  شأنه 
أن يعطي طابع عدائي لعلماء المسلمين في األمة«.

موضوعات  أن  فيرى  العمري  عمر  المواطن   أما 
الخطب أحيانا تكون غير جاذبة وثانوية وغير موائمة 
أذهــان  اليه  توجهه  أن  يجب  ومــا  األمــة  ــداث  ألح

المسلمين في ظل هذه الظروف. 
لكل مسجد خطيب  أن  إلى  ويشير محمد طوالبة 
مختلف وذلك لمعايير شخصية تخص أسلوبهم فمن 
شخصية  بسمات  األمة  هذه  خطباء  انتقاء  الضروري 
معينة قادرة على التعامل مع قضايا المجتمع وأفراده 
بشكل حضاري وودي وحاسم عند الضرورة، باإلضافة 
إلى أهمية وضع برامج تدريبية تختص بفن الخطابة 
األمه  معطيات  أهــم  من  فهم  للخطباء  والــحــوار 
االسالمية ولهم أثر كبير على الرأي العام وذلك يجب 

أن يكون مدروسا بدقة .
الحي  في  الوليد  بن  خالد  يؤكد خطيب مسجد    
الجنوبي، والحاصل على درجة الدكتوراة في الحديث 
الشريف وعلومه، معاذ البيروتي على األهمية الكبيرة 
تقييم  فهي  المسلمين  حياة  في  الجمعة  لخطبة 
لسلوك ومنهج حياة الناس، وتكون الخطبة متكاملة 
الخطبة  طرفي  بين  التواصل  عملية  تمت  حالة  في 
من مرسل ومستقبل وتفاعل بين أطراف الحديث من 
سؤال وجواب مبني على نهج علمي مدعم بدليل من 

كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه .
أما فيما يخص موضوعات خطب الجمعة، فيشير 
البيروتي إلى أن الخطيب يحددها بما يرى أنه مناسب 
ويتبع  األمة،  أحداث  مواكبة  المستطاع  قدر  ويراعي 
القضايا  تشمل  خطبة  في  مدروسا  نهجًا  الخطيب 
األخالقية،  والقضايا  الشرعية  واألحكام  العقائدية 
مضيفا الشيخ معاذ يبرودي أن الخطب السياسية جزء 
ال يتجزأ من خطب الجمعة وهي محور مهم في حياة 
بدالئل  قضاياه  وتدعيم  تغطيته  ويجب  المسلمين 

شرعية .
موضوعات  تقترح  أنها  فبيّن  االوقاف،  وزارة  أما 
بما  وذلك  الجمعة  خطب  في  لتناولها  الخطباء  على 
تراه مهما لتوجيه أنظار المسلمين إليه وحثهم على 
ما هو خير لهم، ولكن النقابة ال تفرض على الخطباء 
اعتداء  أو  تدخل  أي  يتم  وال  الخطب  من  معينا  نوعا 

على حرية الخطباء بما هو ضمن حدود األمن العام.
بدوره، يقول مدير أوقاف إربد الدكتور فايز عثامنه 
إن خطبة الجمعة شعيره دينية ورسالة المنبر لها دور 
كبير في نفوس الناس، ومعظم الناس يحرصون على 
الوزارة تراعي  حضور خطبة الجمعة، مؤكدا على أن 
درجة الثقافة والعلم عند تعيين أي خطيب، فال يعتلي 
المنابر إال أصحاب االختصاص في الشريعة والعلوم 
الدينية ويستعان أحيانا بمدرسي الجامعات من كليات 

الشريعة من ذوي المستويات العالية من الثقافة .
في  تتدخل  ال  األوقاف  أن  على  العثامنة   شدد  و 
موضوعات خطبة المساجد ولكنها تقوم بوضع محاور 
و موضوعات مقترحة على الخطباء من باب التذكير 

بالمناسبات واألحداث المهمة فقط.

»األوقاف« تؤكد عدم تدخلها بمضمونها

مواطنون يدعون إلى اإلعداد الجيد لـ »خطبة الجمعة« و اختيار خطباء متمكنين

• صحافة اليرموك ـ أيمن السعادة 	
قالت الطبيبة النفسية  سرى عزازي  أن ظاهرة السلفي ازدادت 
البعض  إصابة   لدرجة  العالم   أنحاء  ملحوظ في جميع  بشكل 

باضطرابات نفسية وعقلية ووصول األمر إلى حد اإلدمان.
قد  التصوير  من  النوع  هذا  أن  اليرموك  لصحافة   وأضافت 
كل  في  ألنفسهم  صورة  بأخذ  إال  الراحة  بعدم  مدمنيه  يشعر 
الظهور  عند  إال  انفسهم  عن  رضاهم  وعدم  واألماكن  األوقات 

في هذه الصور بشكل جميل.
السلفي أضيفت  إلى أن حالة اإلدمان على  وأشارت  عزازي  
من قبل خبراء على قائمة التنصيف الدولي لألمراض النفسية 
والعقلية، كاشفة أنه  حاليا يزور عيادتها ما ال يقل عن »حالتين« 

شهريا للعالج من االكتئاب والسبب السلفي حيث أصبحت هذه 
التصوير  في  اندماجهم  بسبب  األحراج  لهم  تسبب  التصرفات 
ونشر الصور على مواقع التواصل االجتماعي والتسبب لهم في 

العزلة عن الناس.
بهذا  الشخص  تعلق  سيزداد  الوقت  مرور  مع  أنه  أكدت  و 
التقاط  محاولة  من  ساعات  قضاء  لدرجة  التصوير  من  النوع 
تكاد  وال  بدقة  يعرفونها  التي  عيوبهم  جميع  تخفي  صورة 
تظهر للناس، فهذا يسمى«السلفي تيس« وهو نوع من أنواع 
االضطراب العقلي وهي الرغبة الملحة الذي يتعرض لها المدمن 

على التقاط السلفي.
وتذكر غزاوي أن اإلدمان على السلفي مكون من ثالث مراحل،   
الصور  المريض  يلتقط  عندما  أي  الحدود  وهي ضمن  األولى: 

لنفسه أقل من ثالث مرات في اليوم وال ينشرها في التواصل 
االجتماعي، و  الثانية: هي اإلدمان الحاد أي التقاط الصور للذات 
االجتماعي،   التواصل  مواقع  على  ونشرها  مرات  ست  من  اقل 
والمرحلة الثالثة: و هي اإلدمان المزمن  والرغبة التي ال يمكن 
السيطرة عليها اللتقاط الصور الذاتية على مدار الساعة ونشر 
الصور عبر مواقع التواصل االجتماعي اكثر من ست مرات يوميا. 
وأوضحت  أن الطريقة األمثل للعالج من اإلدمان على السلفي 
هي االبتعاد عن الهواتف الذكية بشكل عام وتحسين السلوك 
مفيدة  بأشياء  إلهائه  خالل  من  المدمن  للشخص  اليومي 
ومنشطة للعقل كالقراءة ولعب الشطرنج وأيضا إعطاء المريض 
بعض األدوية الخفيفة المستخدمة لالضطرابات النفسية والتي 

تساعد في التخلص من التوتر والرغبة الملحة في التصوير.

اإلدمان على  »السلفي« يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعقلية



•   صحافة اليرموك ـ مرح البطاينة 	
 في كل عام يأتي الشتاء محماًل بفوائد و أضرار جمة، مسببًا 
للكثير من األشخاص أمراضًا مختلفة ؛ نتيجة سوء الممارسات 
؛ مما  الوقاية  أو االفتقار لطرق  للبرد بشكل دائم،  والتعرض 
يؤدي إلى ظهور أمراض جلدية تسبب أحيانا حرجا لصاحبها، 
لذا كان ال بد من التواصل الدائم مع األطباء ، باإلضافة لعدم 
استخدام الخلطات التقليدية التي يتفاوت أثرها بين شخص 

وآخر.
اوضح طبيب الجلدية في مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور 
فادي نصّار أن لفصل الشتاء خصوصية تختلف عن غيرها من 
الفصول من حيث األمراض الجلدية التي تختلف بين العامة 
تََثلُّج  المشاكل هي  تلك  قائاًل«أبرز  أنواع بشرتهم،  باختالف 
الثقيلة  للمالبس  المصاحبة  والمشاكل  والصدفية،  األطراف 
مثل التحسس من الصوف ، إضافة إلى التحسس الحراري من 
المالبس الثقيلة، و التحسس من حرارة المدفأة في الشتاء«.

وحول الوقاية من تلك األمراض بيّن نصار أن تثلج األطراف 
يمكن التخلص منه وتجنبه بسهولة جدًا عبر الحرص على جعل 

األطراف دافئة دائما وارتداء الجوارب والقفازات في حال تطَلبَ 
األمر ذلك، أما بالنسبة للتحسس الحراري، فان اهم شيء يجب 
هو  الحساسية  بتلك  اإلصابة  عن  لالبتعاد  الناس  يفعله  أن 
محاولة تخفيف المالبس واالبتعاد عن الصوف، على حد قوله .
و أضاف »في حال أصيب الشخص بالحساسية فإن عالجها 
للتحسس  بالنسبة  أما  الموضعي،  الكورتيزون  بمرهم  يكون 
من الصوف، فإنني أنصح المريض أن يتجنب ارتداء الصوف أو 

على األقل عدم تعريض الجلد له مباشرة« .
يفعلها  أن  الشخص  على  يجب  التي  األشياء  أهم  وحول 
لتجنب هذه األمراض أوضح الدكتور أن العناية بالبشرة هي 
في  الشمس  واقي  استخدام  من خالل  الشمس  من  الحماية 
كافة فصول السنة وللجنسيين حتى داخل المنزل؛ ألن األشعة 
فوق البنفسجية التي تأتي منها تكون متواجدة داخل المنازل 
أيضًا، إضافة إلى ضرورة تجديد واقي الشمس كل ثالث ساعات 

خالل فترة النهار.
وتابع  »استعمال مرطب للبشرة بشكل يومي  يفضل أن 
يكون بوصفة طبية، واستعمال سائل غسول الوجه أو الصابون 
المفروض  فمن  دهنية،  كانت  اذا  خاصة  للبشرة،  المناسب 

المواد  تجنب  ومحاولة  الزيوت،  من  الخالية  المواد  استعمال 
مساحيق  وضع  من  التخفيف  عبر  اإلمكان  قدر  الكيماوية 
التجميل قدر اإلمكان ،واستعمال المساحيق الطبية اذا أمكن 
وكذلك العطور، و اإلكثار من شرب الماء صيفًا وشتاء؛ كونه 
ضروري لنضارة البشرة، إضافًة لإلقالع عن التدخين لما يسببه 

من هرم للبشرة وخلق هاالت سوداء عليها«.
أشار  الكثير  يستخدمها  التي  الطبيعية  الخلطات  وحول 
أثبتت  و  علميًا،  عليها  متفق  الطبيعية   الخلطات  »بعض 
المستخدمة  الوصفات  من  الكثير  يوجد  أنه  إال  فعاليتها، 
الجميع  أنصح  عام  بشكل  لكنني  جلدية،  مشاكل  إلى  تؤدي 
باستخدام العسل لمساعدته في القضاء على الحبوب ، كما أنَّه 
من الممكن استخدام زيت الزيتون كمرطب للجلد، و ينصح 
باستخدام زيت الخروع لتحسين نمو شعر الراس والحواجب، 
و الحليب والنشا لتبييض المناطق الغامقة، كم أن اللبن جيدٌ 

إلراحة البشرة وتهدئتها خاصة في حالة تهيجها«.
الطبيب  بمراجعة  والشابات  للشباب  نصيحة  نصّار  ووجه 
في حال تعرضهم ألي مرض جلدي وحذرهم من االعتماد على 

الوصفات التقليدية لتفاوت أثرها بين شخص وآخر. 

4
االحد  24  صفر  1437 _  6 كانون  األول  2015

شرفات

مقدسيات

• متابعة - عال بلعاوي	
كإحدى مخرجات الصراع الدائر بين المسلمين واليهود حول المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ومسرى رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – تثار قضية زيارة المسلمين من خارج فلسطين للمسجد األقصى 
بين الحين واآلخر، وجدوى هذه الزيارة والمسجد تحت سيطرة اليهود، وهل تجوز هذه الزيارة أم ال؟ وهل هي 
دعم للفلسطينيين؟ أم أنها نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن الزائر من خارج فلسطين والقدس 

سوف يحصل على تأشيرة دخول وتصريح بالزيارة من السلطات الصهيونية؟ 
هذه القضية ليست وليدة اليوم، فمنذ عامين أو يزيد أثارت الدعوة التي وجهها شيخ األزهر الدكتور محمد 
سيد طنطاوي إلى المسلمين لزيارة المسجد األقصى المبارك، كوسيلة لدعم االنتفاضة الفلسطينية وجهاد 
الصهيوني، عاصفة كبيرة بين علماء اإلسالم وجموع األمة، وترتب عليها  الفلسطيني ضد االحتالل  الشعب 
ردود فعل واسعة بين علماء اإلسالم، وتجديد الخالفات بين المؤيدين والمعارضين لزيارة األقصى تحت احتالل 
الصهاينة، فالمعارضون للزيارة من العلماء يرون أن قبول السفر والزيارة بتأشيرة صهيونية فيه إقرار لسيادة 
االحتالل على المسجد األقصى المبارك، واعتراف بشرعية هذا االحتالل، وأن هذه الزيارات ستكون في صالح 
إسرائيل وليس الفلسطينيين، وهو ما يرفضة علماء فلسطين أنفسهم الذين يرون أن زيارة المسلمين لألقصى 

وهو تحت األسر الصهيوني نوع من التطبيع مع اليهود الذين اغتصبوا األرض والمقدسات.
ولقد عارض رئيس جامعة األزهر السابق الدكتور  أحمد عمر هاشم الدعوة لزيارة األقصى، وأكد على أن 

الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير المسجد األقصى.
وشاركته الرأي عميدة كلية الدراسات اإلسالمية السابقة الدكتورة  آمنة نصير، بقولها »الجميع متفقون منذ 
سنوات على عدم زيارة القدس وهي تحت االحتالل، ويشاركنا في هذا موقف الكنيسة المصرية التي ترفض 
زيارة المسيحيين لها إال بعد تحرير المدينة المقدسة من دنس اليهود،« وأضافت »إنني أخشى أن تقتل هذه 
الدعوة لزيارة المسجد األقصى العداء في نفوسنا تجاه اليهود، كما أنه ال يمكن السيطرة على كل المسافرين 

إلى فلسطين وإلزامهم بتجنب زيارة إسرائيل التي تحاول جذب السائحين بكافة الوسائل.«
 وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة األزهر الدكتور عبد الغني محمود أن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مسلم 
إلى القدس واألقصى، إال إذا كانت تلك الزيارات ستحقق مصالحها، داعيا إلى تطبيق المقاطعة االقتصادية ضد 

إسرائيل، وأال نغفل أن الجهاد بكل أشكاله هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
من جانب آخر، فقد ورد في القرآن الكريم في مطلع سورة اإلسراء )سبحان الذي اسرى بعبده لياًل من المسجد 
الحرام الى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير(، نزلت هذه اآلية بعد أن 
تعرض النبي )صلى اهلل عليه وسلم( الى األذى في الطائف ليسرّي اهلل عنه، وما كان هناك أفضل من المسجد 
األقصى الذي كان تحت حكم البيزنطيين ولم يكن في ظل اإلسالم، وكذلك الخليفة عمر بن الخطاب دخل 
القدس في زمن حكم البيزنطيين ولم يعترض على هذا األمر أحد من الصحابة، لم يستثن اهلل من قرآنه الكريم 
وال النبي من السيرة النبوية الزمان أو المكان من الزيارة حتى في صلح الحديبية عندما دخل مكة وكانت تحت 

سلطة المشركين وكانت االصنام حول الكعبة المشرفة ومع ذلك طاف حولها. 
باإلضافة إلى ما ورد عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( قال )ال تشد الرحال اال الى ثالثة مساجد: المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد االقصى( أخرجه البخاري ومسلم،  وورد عن ضمره بن ربيعه عن عثمان بن 
عطاء عن ابي عمران عن ذي االصابع التميمي االنصاري )رضي اهلل عنهم( أنه سأل النبي )صلى اهلل عليه وسلم( 
فقال )يارسول اهلل إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: بيت المقدس، فلعله ينشأ لك ذرية يعدون الى 

ذلك المسجد ويروحون(.
و وفقا لما نشر على لسان وزير األوقاف الفلسطيني الذي يرى »أن زيارة القدس فريضة شرعية وضرورة 
سياسية على المسلمين والمسيحيين بنص صريح السنة النبوية المشرفة وهذه الزيارة تشبه زيارة النبي )صلى 
اهلل عليه وسلم( للمسجد الحرام بعد صلح الحديبية وهو تحت حكم المشركين ولم يقل أحد ان ذلك يُعد تطبيعًا 

من النبي )صلى اهلل عليه وسلم( مع المشركين أو اعترافًا بشرعية حكمهم لمكة المكرمة«.

زيارة القدس .. ما  بين الفتاوى 
و التطبيع واحالم المبعدين

أرشيفية

QR Code

• رصد – شِفاء القضاة 	
واشنطن  صحيفة  من  األول  العدد  صدر 
من  السادس  اليوم  فِي  األمريكيّة  بوست 
شهر كانون األول لِعام 1877، كما افتتحت 
أكاديمية  أول  عام 1980   ذاته  التاريخ  في 
للطب العسكري في الشرق األوسط، ومقرها 
الشَهِر  منَ  السابعُ  اليوم  في  و  القاهرة، 
معاقل  آخر   – جلوالء  ُفتحت  لعام 637  ذاته 
وبين  بينهم  كبيرة  معركة  إثــر  الفرس- 
المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة ، فيما تَمَ 
على  قادرة  آلة  وهيَ   – الفونوغراف  اختراعُ 
تسجيل وإعادة بث األصوات المسجلة –  من 
قبل توماس إديسون عام 1877 في نفس 

التاريخ.
ما في عام 1912 فقد اُكشِفَ تمثال الملكة 

العمارنة  تل  بمنطقة  نفرتيتي  الفرعونية 
من  السابع  اليوم  في  مصر  جنوب  بالمنيا  
كانون األول، و شهد اليوم الثامن من الشهر 
المتحدة  اأُلمم  كالة  و  تأسيس  عشر  الثاني 
 ( الفلسطينيين  الالجئين  تشغيل  و  إلغاثة 
النطالق  باإلضافة   ،1949 عام  األونــروا( 
 ،1987 عام  األولى  الفلسطينية  االنتفاضة 
مدينة  المتحدة  المملكة  احتلت  قد  و  هذا 
لعام  األول  كانون  من  التاسع  في  القدس 
العالمية األولى، و صدر  الحرب  أثناء   1917
بإعادة  المتحدة  األمم  من   303 رقم  القرار 
دائم  دولي  نظام  تحت  القدس  وضع  تأكيد 
اليوم  في  و   ،1949 لعام  نفسها  اليوم  في 
بدأ   1901 عام  من  ذاتــه  للشهر  العاشر 
تسليم جوائز نوبل للمرة األولى، فيما صدر 
الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948 

بنفس التاريخ.
 فيما شهد اليوم الحادي عشر من نفس 
لرعاية  اليونسيف  منظمة  إنشاء  الشهر 
الحكومة  قررت  فيما   ،1947 عام  األطفال 
في  لها  عاصمة  القدس  اعتبار  اإلسرائيليّة 
العام 1948، و في نفس اليوم للعام 1957 
صدر قرار من األمم المتحدة ينص على حق 
الشعوب في تقرير مصيرها، فيما هبَط رواد 
مركبة أبولو 17 على سطح القمر عام 1972 
، أما في اليوم الثاني عشر للشهر الثاني عشر 
من عام 1901 غفد أجرى ماركوني أول بث 
بدأ  فيما  األطلسي،  المحيط  عبر  للراديو 
قناة  المصريّة كأول  الفضائية  القناة  إرسال 

فضائية عربيّة عام 1990 لليوم نفسه. 

من الذاكرة 

في الشتاء .. كيف تحمي بشرتك ؟؟

• إسالم العنانزة	
هناك رأيتُ في وطني طيورَ العزّ تنظرني
فطرتُ إليه مشتاقًا كأنَّ الترابَ يحضنني
أقبُّل تُرابَ أوطاني ففيه القومُ يدفنني

إذا ما كنتُ في وطني أموتُ به ،به سكني
فال دمتُ وال دامتْ به األقوامُ  تمدحني

بال وطني أنا ضَعف  أنا في الهمّ في الحَزَن
أنا روحٌ تقطعها  فراقُ األرض والوطن

أحبُّ تُراب أوطاني   وأعشقها وتعشقني
وأكتبُ فيها أشعاري وأمدحها فتمدحني

أحنُّ لها إذا غبتُ وأذكرها وتذكرني
ترابُ األرض في عيني وبهجتها تقبلني
تالمس قلبيَ الثاني بروعتها وتحضنني

أحبك دائمًا وأظلُّ أنشدها في جهري وفي علني

عشقٌ أبدي

• أشجان العمري	
أبكيك فلسطين كما تبكي أوراق الشجر 
الرياح  قصف  نتيجة  المجهضة  أجنّتها 

وحبّات البرد...
لها... أبكي أماكنك المقدّسة كما يبكي 
رغيف الخبز من لسعات لهيب الجمر ...كما 
يبكي الطفل الصغير لموت أمه لحظة والدته 
الدم  تجّلط  الشتاء  وكأن صفعات  ...وأشعر 
في أوردتك وال تكادين تخرجين أو تدخلين 
اغتصب  قد  حّقك  أن  ـــرف  ...وأع النّفس 
بطوالتك  منارات  وأطفئت  تاريخك  وتشرّد 
وشحّ قلبك من السعادة وتسرّبت ضحكاتك 
أنت  ...وها  الملتصقتين  شفتيك  بين  من 
تتأّلمين وتصرخين .....ولكن ما الفائدة ؟؟ 
ما دام الجميع قد أغلقوا ضمائرهم بالشمع 

األحمر ...فصبرا جميل واهلل المستعان

أبكيك فلسطين
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سنابل

•    صحافة اليرموك ـ رزان العزام 	
الذي  الجنيدي،   معتز  يجلس،  الهامة  منتصب 
لمطعوم  تناوله  إثر  األطفال  شلل  مرض  أصابه 
فاسد حينما كان في الخامسة من عمره، ومن هنا 
بدأ االختبار االلهي ليجتازه بمنتهى الصبر و التميُّز 

ليكون و أخيرًا...بطل العالم في رفع االثقال. 
لم يلعب الجنيدي دور الضحية رغم فقدانه القدرة 
على المشي ولم يكن ذلك حاجزًا يمنعه من دخول 
المدرسه مع باقي االطفال وقد بدأ تعليمه في مركز 
خاص لذوي اإلعاقة إلى أن أنهى تعليمه االبتدائي 
من  كغيره  حكومية  مدارس  في  انخرط  ثم  ومن 

أقرانه. 
التوجيهي  اجتاز  إنه  اليرموك   صحافة  لـ  يقول 
عن  بعدها  لينقطع  الجامعة  دخول  يؤهله  بمعدل 
سوبر  في  بها  عَمِل  سنوات  عشر  لمدة  الدراسة 
لدراسة  حماس  بكل  ليعود  به  خــاص  ماركت 
بعدها  ومن  األهلية  الزرقاء  جامعة  في  المحاسبة 

الماجستير.
جمعية الحسين الرياضية للمعوقين، كانت أول 
عتبة نجاح في حياة الجنيدي والتي كانت األولى من 

نوعها في األردن تهتم برياضات ذوي اإلعاقة.
جعل  النجاح  في  عناده  أن  على  الجنيدي  يؤكد   
منه رجال يتحدى الصعاب ويزداد عنادًا عندما كان 
يرى أبطال العالم في رفع االثقال يتنافسون على رفع 
رايات بالدهم آخذًا عهدًا على نفسه ان يتحدّاهم 

غير آبه إلعاقته.
بذلت  وقــد  السهولة،  بهذه  األمــر  يكن  »لــم 
إلى  الــوصــول  من  يتمكن  كي  كبيرًا  مجهودًا 
العالمية في رفع األثقال بعد تحصيلي نقاطًا عالية 
الوطني، ولم يقتصر األمر فقط على  على الصعيد 
مسابقات ذوي اإلعاقة ال بل تخطى ذلك وتميّزت 

على غير المعوقين أيضا«.
ويلفت الجنيدي  أن أول جائزة حصل عليها كانت 
من الصين في اولمبيات بكين تحديدًا حاز فيها على 

ميدالية برونزية لرفعه وزن 210 كيلو.

من  نوع  بها  يلحظ  التي  العالقات  أن  وتابع   
على  مؤكدًا  مباشرة  بقطعها  يقوم  الشفقة  أنواع 
مدى تقديره لنفسه على نحو خاص وتقديره للنجاح 

بشكل عام.
و يُعزي الجنيدي سبب تميزه و نجوميته بعد اهلل 
هي إرادته و عناية والده الذي أخذ بيده نحو طموحه 
ولم يهمله للحظة، إضافة إلى دور الهاشميين في 
مسيرته الريادية والتي خص فيها جهود األمير رعد 

بن زيد منذ بداية انطالقته وحتى هذه اللحظة.
عند  الرياضة  في  الجنيدي  اهتمام  يتوقف  ولم 

األثقال فقط، بل هو مهتم أيضًا في مباريات كرة 
القدم وهو مشجع مخلص لنادي برشلونة الرياضي 

و »ميسي« هو العبه المفضل. 
ويضيف متفائاًل »كل حياتي كانت تعب وشاقه 
كانت تشتد صعوبات كنت  كلما  ولكن  وصعوبات 

أعلم أنني اقتربت من حلمي«.
لقب  على  حاز  الجنيدي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أفضل رياضي أردني بتصويت لعام 2014/2011 
و يعتبر أول متسلق عربي على كرسي متحرك وأيضا 

مدرب ومحاضر في التنمية البشرية.

معتز الجنيدي...ناجح في أقوى امتحان إلهي!

قصة انسانية

•  أحمد الحسن 	

يكثرُ الجدل حول المادة التي تحمل الرقم« ثالثمائة 
وثمانية »من قانون العقوبات األردني ذات النص التالي :
»يُعفى مغتصب األنثى من العقوبةِ في حال زواجهِ 
من ضحيتِه وإّن اغتصاب الذكِر ال يعدُّ اغتصابًا بل هتكُ 

عرض ، حتى وإن كان قاصرا«.
نسائية  منظمات  عن  الصادرة  اإلحصاءات  وجــاءت 
أردنية بأرقام تثبت حجم المأساة التي تسببت بها هذه 
المادة، حيث حمل عام 2010 تسجيل 67 حالَة اغتصاب 
و 312 حالة هتك عرض جلُّها لم يصْل للمحكمة خوفًا 

معة.« على »السُّ
إنَّ 700  قالت  أكثر شمولية  أخرى  إحصاءات  وجاءت 
حالة اغتصاب سنوية في األردن مشيرة إلى أن 95% من 

الجُناة نجوا بأفعالهم .
أبواب  على  فتاة  عذرية  تُغتال  أن  الهين  من  ليس 
عمرها  باقي  تحبس  أن  بمكان  الظلم  ومن  الشباب، 
وتتقاذفها  المجتمع  يلفظها  واإلقصاء،  النبذ  قفص  في 

األلسنة بالتوبيخ واإلساءة .
الغريزة  الحياة وتحكم  العقل من متن  يُقصَى  حين 
األخالق  على  مقدم  الرغبة  إشباع  ويصبح  األشخاص 
كثيرة،  أسئلٌة  األفق  في  ستُطرح  المجتمعية  والمعايير 

بأيِّ حٍق يحيا المجرمُ طليقا؟
ويغيب  األخيرة،  أنفاسها  الجناة  عند  المروءة  تلفُظ 
النُّبل في تصرفات ال مسؤولة تمنع اآلخرين من حقهم 
التقدم  دوالب  في  العصا  وتضع  كالحياة،  حياة  في 

ر . والتطوُّ
إن هذه المادة تقدِم تسهيالت بشكل غير مباشر لكل 
أو تحدثه  االغتصاب  بارتكاب جرم  نفسه  له  من تسول 
غريزته بضرورة إشباعها ولو بطرق غير شرعية، وذلك 
الجاني  عن  العقوبَة  تُسقُط  المادة  هذه  لكون  عائد 

بزواجه من ضحيَّته .
بنظرة أكثر إمعان في الحاضر وأقرب إلى ما قد يحمله 
االغتصاب  قضايا  خصوص  في  جنابته  بين  المستقبل 
نحو  تسير  الظاهرة  هذه  أن  للعيان  يتبين  وتِبعاتها 
االستفحال ال نحو التراجع، فمتى وجد الشخصُ مسوغًا 
العقوباتُ  تكون  ال  وحينما  ارتكبها،  السلبية  لفعلته 
الموضوعة لحجم الجرائم المرتكبة ترتفع نسبة الجُرم 

وتكثرُ ضحاياه .
على الرغم من كل الجهود المبذولة في هذا الصدد 
معهدُ  نظمها  التي  كتلكَ  ومنتديات  نشاطات  من 
تضامن النساء األردني بالتعاون مع مركز األميرة بسمة 
للتنمية في محافظة المفرق  والتي ترمي في مجملها إلى 
إلغاء هذه المادة أو تعديلها لما فيه مصلحة المجتمع على 
أقل تقدير إلى أن هذه الجهود باءت بالفشل، لتظَل هذه 
المادة محط قلق يؤرق أمنَ المجتمع وسالمته األخالقية.

عندما يجدُ 
الجُناة المبرّر ..! 

َع الهامش

# هاشتاغ

#-وصفي .. حديث الهاشتاغ األردني

QR Code

• صحافة اليرموك - هند عليمات	
احتوى كتاب »السينما بين الواقع والخيال« الصادر 
حديثا عن دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة، لمؤلفه 
من  جملة  العمري،  أمير  المصري  السينمائي  الناقد 
الثقافة  حقل  في  والموضوعات  والدراسات  القراءات 

السينمائية .
يسلط العمري الضوء على الصورة الدقيقة لطبيعة 
الفيلم الفني الذي يبحر في عوالم وأجواء خيالية، وفي 
الوقت نفسه، يتطرق إلى أسس فهم واستيعاب وتحليل 
والخلط  والوثائقي  التسجيلي  الفيلم  بين  الفروقات 
تعرف  األفالم  من  النوعية  تلك  أصبحت  حيث  بينهما 

اليوم تحت مسمى »السينما غير الخيالية«.
الواقع  بين  )السينما  أن يطلق عنوان  المؤلف  اختار 
التداخل  على  تأكيدا  الجديد،  إصــداره  على  والخيال( 
أصبح  أن  وبعد  السينمائيين،  الجنسين  بين  الكبير 

يطرق  الخيالي«  غير  الوثائقي-  »التسجيلي-  الفيلم 
الكثير من المناطق اإلبداعية الخيالية أيضا، ويستخدم 
الصورة  مع  تتفق  ال  وفنية،  تقنية  أساليب  مخرجوه 
الذي يصور  للفيلم  لعقود عدة،  التي شاعت  التقليدية 

الواقع كمعادل.
فصال  وثالثين  مقدمة  على  الكتاب  صفحات  وزعت 
الفيلم  حول  النظرية  الدراسات  ماهية  في  تخوض 
الروائي والتسجيلي وأيضا في النقد التطبيقي لعدد وفير 
المؤلف  انتقاها  التي  والروائية  التسجيلية  األفالم  من 

بعناية لكي تعبر عن منهجيته في نقد األفالم.
وناقش الكتاب بالتفصيل األسس التي يبنى عليها 
ما اصطلح على تسميته بالفيلم الفني، ثم يتوقف أمام 
ما شاع كثيرا في النقد السينمائي العربي حول مفهوم 
الفيلم الجاد والجيد والهادف والجديد، وهل بالضرورة 
أن تكون تلك النوعية من األفالم صاحبة رسالة أو هدف؟ 
، كما ناقش طبيعة الفيلم الذي يبتعد عن التصنيفات 

الشعرية«  »السينما  مفهوم  أمام  ليتوقف  المعهودة 
ويتساءل هل لهذا المصطلح معنى، أم أنه تعبير يقصد 
به النقاد التهرب من التصنيف بعد أن يستعصي عليهم.
ومن السينما الشعرية ينتقل المؤلف إلى مناقشة ما 
يسمى بـ السينما »الخالصة« فيبحث في هذا المصطلح 
ومعناه، وما إذا كان للسينما الخالصة وجود حقيقي، وما 

الذي يميزها عن غيرها.
وعن الفيلم التسجيلي يطرح المؤلف السؤال التالي: 
هل من الممكن أن يكذب الفيلم التسجيلي؟ ويناقش 
هذا الموضوع المثير للجدل ، مع بعض األمثلة المحددة. 
ومنه ينطلق إلى مناقشة العالقة بين الفيلم التسجيلي 
والجمهور، كيف كانت وكيف تطورت، وما هي ضمانات 
بقاء الفيلم التسجيلي، وآفاق وصوله إلى جمهور أوسع.
النقد  ودور  طبيعة  العمري  الناقد  يتناول  ذلك  بعد 
ينطلق  هل  األفالم،  على  الحكم  وكيفية   .. السينمائي 
التذوق الشخصي فقط، أم من أسس محددة، أم  من 

وما  الفيلم،  ثقافة  خارج  تمتد  أخرى  ثقافة  إلى  يستند 
الذي يجعل المشاهد يصل إليه في النهاية، أي بعد أن 
يجهد الناقد نفسه في المشاهدة والتأمل والتحليل، قبل 

أن يحكم عليه كفيلم جيد أو رديء.
ومن خالل مجموعة األفالم التي يحللها المؤلف في 
الكتاب، واآلتية من بلدان وثقافات متنوعة، ولمخرجين 
من أجيال مختلفة، ولسينمائيين من العالم العربي ومن 
أرجاء العالم، يتوقف العمري أمام المالمح المميزة لكل 
منها، ليسأل لماذا حققت ما حققته من نجاح في العالم 

كله.
النظري  بين  الجمع  من  هدفه  إن  المؤلف  يقول 
الكتاب، هو خلق جسر تأملي بين  والتطبيقي في هذا 
الناقد والقارىء، وحث القارىء على العودة لمشاهدة ما 
فاتته مشاهدته من هذه الروائع الحديثة، والعودة إلى 
طرح التساؤالت النظرية على نفسه والسعي للعثور على 

إجابة عنها من عنده، في ضوء استيعابه لها.

كتاب »السينما بين الواقع والخيال« 
إصدار جديد للناقد أمير العمري
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لغتنا هويتنا
QR Code

من حق 
»لغتنا« علينا 

• أحمد الحسن	
في  راسخة  التاريخ،  جــذور  في  ضاربة 
والعراقة  األصالة  معاني  تُجسد  الماضي، 
وتعتبر ركنًا هامًا من أركان هويتنا القومية، 
تناقلها قبلنا األجداد واألسالف ووصلت إلينا 
ونجوب  وشعلتها  رايتها  حملة  من  لنكون 
ونكتب  وأصقاعها،  األرض  بقاع  شتى  بها 
وننطق بها ونفاخر األمم، فهي األكثر غزارة 
في المفردات وتجد لكل كلمة فيها تفاسير 

كثيرة .
الكتاب  ووعاها  فأبدعوا  الشعراء  تجالها 
تراثا  فأنجزوا  األدباء  قدرها  وعرف  فأجادوا 
هائال يحمل قيمًا سامية ومجدًا تليد، ال يجدر 
بنا اإلساءة إليه أو إضاعته أو أن نكون سببًا 
في تدهوره، لذلك كان لزاما علينا كعرب أن 
بالنواجذ ونذود عن  العربية  نتمسك بلغتنا 
اجترار  أي  أمام  منيعا  سدًا  ونكون  حياضها 
ثقافي أو غزٍو لغوي ينتقص من قدر لغتنا أو 

يوسع الفجوة بيننا وبينه .
تئن اللغة العربية الفصحى وتشتكي في 
اإلنعاش  الجامعي وتخلدُ في غرفة  الوسط 
ألن  بها،  ويرتقي  ينهض  مــن  بانتظار 
المستقبل  وبناة  الغد  قادة  هم  الجامعيين 
توجب عليهم الحرص على لغتهم والعناية 
الصحيح دون  الوجه  بها، واستخدامها على 
دمج مفرداتها بمفردات غيرها من اللغات .

النطق  من  البعض  »يستحي«  ما  كثيرا 
كثيرة  ألسباب  الفصحى  العربية  باللغة 
لعل أهمها ما سيتعرضون له من وابل من 
االنتقادات أو سيواًل من التهكم والسخرية، 
الفرد  نشأ  التي  البيئة  إلى  عائد  هذا  ولعل 
واللغة  فيها  يعيش  التي  واألســرة  ضمنها 
العامية التي تربى عليها، إال أن دوره الفاعل 
في المجتمع ومركزه األكاديمي يتطلب منه 
خدمة اللغة واستعمالها وليس المطلوب هنا 
أن يستعملها بألفاظ صعبة أو صبغة مقعرة 
أو  الوسطى  باللغة  ويكتب  يتحدث  أن  إنما 
والفصحى  العامية  بين  وهي  الثالثة  اللغة 

القوية .
االقتصادية  السيطرة  أشكال  من  إن 
والثقافية على دولة ما أن تفرض لغة جديدة 
عليها تماما كما حال اللغة اإلنكليزية بيننا، 
العربية وتلغي دورها وهذا  تكاد تحل محل 
ما يجابه بالتمترس خلف لغتنا األم وتعميق 

ارتباطنا بها وانتمائنا إليها، 
إنها جسد الثقافة والحضارة ولغة القرآن 
الرسمية  الست  اللغات  ضمن  ومن  الكريم 
المتحدة،  األمم  منظمة  من  بإقرار  عالميا 
الثامن  يصادف  لها  عالمي  بيوم  ويحتفل 
اللغة  وهي  األول،  كانون  شهر  من  عشر 
فمن  والجن،  اإلنس  اهلل  بها  خاطب  التي 
غير المبرر أن نتبرأ منها ونلجأ لغيرها تحت 

مسمى التطور والتقدم واالنفتاح.

• صحافة اليرموك - خاص	

يكون  أن  تقتضي  الجامعية  األكاديمية  المرحلة  إن 
إنسانا  الملتحق فيها متمتعًا بمهارات وقدرات تجعل منه 
المهارات  هذه  أهم  من  ولعل  والتميز  اإلبداع  على  قادرًا 
يغيب  ما  وهذا  الفصحى،  العربية  باللغة  التكلم  والقدرات 

فعليًا عن الوسط الطالبي الجامعي .
الدكتور رسالن  الجامعة  العربية في  اللغة  رئيس قسم 
وإشارات  رموز  عن  »عبارة  بأنها  اللغة  عرّف  ياسين   بني 
وأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم في مجتمع ما،« 
التي  والبيئة  الجامعي  الطالب  نشأة  »مراحل  أن  متابعًا 
اللغة  من  تمكنه  دون  حالت  رئيسية  أسباب  إليها  ينتمي 

العربية الفصحى بشكل سليم.«
إلى  اليرموك  ياسين في حديثه لصحافة  بني  وتطرق   
ضرورة تعليم األطفال منذ الصغر كيفية النطق بها، مشيرًا 
إلى أن الطلبة أنفسهم في الوسط الجامعي بالتخصصات 
األدبية تحديدا ينفرون من مساقات اللغة العربية لضعفهم 

فيها وتأسيسهم الخاطئ .
واالرتقاء بواقع اللغة وفقا لبني ياسين يتمثل في تعويد 
اللسان على التكلم باللغة العربية الفصحى دون التقعر بها، 
ثم  الجامعي  للوسط  انتقااًل  األسرة  داخل  من  يبدأ  وذلك 

المجتمع ككل.
وأكد الدكتور عرسان الراميني من قسم اللغة العربية في 
كلية اآلداب أن اللغة العربية تمثل القومية العربية وهوية 
كل إنسان عربي، فالفرنسيون فرنسيون ألنهم يتحدثون 
الفرنسية، واأللمان ألمان ألنهم يتحدثون األلمانية، وهكذا 
الحال بالنسبة إلى الشعوب األخرى، كما هو الحال بالنسبة 

إلى العرب، فالقومية تقوم على اللغة بالدرجة األولى.
العربية  اللغة  أقسام  خريجي  من  كثيرين  أن  وتابع 
يرتكبون أخطاء لغوية فاحشة، مرجعا ذلك  لضعف الطلبة 
بقواعد اللغة العربية كما أن مقررات قواعد اللغة ترشقهم 
كتابة  يكتبوا  كي  لها  ضــرورة  ال  جدا،  كثيرة  بتفاصيل 
صحيحة، فلو اقتصرت القواعد على ما يحتاجه الطلبة منها 
فقط لكان الوضع مختلفا تماما، ويضاف إلى ذلك أن اللغة 
تقدم إلى الطلبة على أنها قواعد جامدة متحذلقة، وليس 
استوعبت  وأنها  وحضاري،  وفكري  ثقافي  وعاء  أنها  على 

بجدارة المعارف اإلنسانية وساهمت في تطويرها.
يونس  الدكتور  الجامعة  في  العربية  اللغة  أستاذ  وقال 
شديفات  »إن اللغة هي هوية اإلنسان«، مضيفًا أن الكثير 
من األسواق المعروفة تحمل محالها أسماء أجنبية ظنا من 
أصحابها أن هذا يدل على الرقي والتميز إنما يدل من وجهة 
نظر شديفات على الخواء الفكري ألن أهمية اللغة في األصل 

هي العنصر األساسي للهوية العربية .
التي  هويتنا«  »لغتنا  لحملة  تأييده  شديفات  أبدى  و 
الطلبة  وعي  على  تدل  ألنها  اليرموك«  »صحافة  تطلقها 
عندما  الغد  في  بأهميتها  سيشعرون  التي  لغتهم  تجاه 
الحملة  لدعم  المعنية  الجهات  ودعا  الوظائف،  يتقلدون 

ألنها تصب في ترسيخ وتدعيم قيم اللغة.
في  اإلسالمية  الدراسات  قسم  رئيس  قال  جهته  ومن 
الجامعة الدكتور محمد الثلجي »إن واقع اللغة العربية في 
ذلك  عازيًا  المطلوب«،  بالمستوى  ليس  الجامعي  الوسط 
إلى ابتعاد الطالب نفسه عن لغته إضافة إلى اللغة المحكية 
العربية  اللغة  غياب  مع  األسرة  جو  تسود  التي  العامية 

الفصحى عن الغرف الصفية والقاعات الجامعية .
ونحويًا،  قواعديًا  لغتهم  لتقوية  الجامعات  طلبة  ودعا  
العربية يؤثر  باللغة  اللغة اإلنكليزية  وقال إن خلط أحرف 
عن  للتعبير  وسيلة  أفضل  هي  فاللغة  الفرد  هوية  على 
الثقافة، مؤكدًا على أن المزج بين اللغتين عامل من عوامل 

انهيار الثقافة .
 وأعرب عميد كلية اإلعالم في جامعة اليرموك الدكتور 
مشيدًا  هويتنا،«  »لغتنا  لحملة  تأييده  عن  عالونة  حاتم 
العربية،  اللغة  بواقع  للنهضة  المبذولة  الطلبة  بجهود 

مؤكدًا على أهميتها ومكانتها وقيمتها.

من ناحيته أظهر نائب عميد كلية اإلعالم الدكتور خلف 
الطاهات إعجابه بهذه الحملة داعيا القائمين عليها لبذل 

الجهد في سبيل إنجاحها، مقدِما دعمه الكامل لها .
ناهدة  الدكتورة  الصحافة  قسم  رئيس  أشادت  بدورها 
مخادمة بحملة »لغتنا هويتنا،« وأعربت عن اعتزازها بطلبة 
الكلية الذين يحملون همّ لغتهم ويعملون على النهوض 

بواقعها الجامعي .
فيما قال رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون األستاذ  محمد 
عنوان  ألنها  جميلة  العالم  لغة  كل  كانت  »إذا  المحتسب 
األجمل  هي  العربية  لغتنا  فإن  اإلنساني  والتحضر  التقدم 
باعتبارها لغة السماء والوحي والقرآن الكريم،« مبديا دعمه 

للحملة ومتمنيا لها التوفيق والنجاح .
واعتبر األستاذ عبد المهدي غوانمة من قسم الصحافة 
أن اللغة العربية بما تتضمنه من رموز وإشارات وعاء للفكر 
اللغة تشكُل أحد المعايير  البشري بشكل عام، مضيفًا أن 
التي تتكون منها الهوية الثقافية للطالب الجامعي، داعيًا 
للمراحل  وصوال  النشء  من  بــدءًا  باللغة  االهتمام  إلى 
الحي  بالكائن  اللغة  الغوانمة  ووصف  المتقدمة،  العمرية 

فكلما تمت العناية بها ستزهر و تؤتى أكلها.

أكاديميون يعبرون عن دعمهم

»صحافة اليرموك« تطلق حملة »لغتنا هويتنا« لالرتقاء بواقع اللغة العربية في الوسط الجامعي
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من معالم الهوية الثقافية للعرب لغتهم التي حافظت 
على أصالتها على مر العصور، ولكن ولتغيرات عديدة أخذ 
الكثير من العرب يفقدون اعتزازهم بهذه اللغة، وهذا األمر 
يشكل خطرا جليا عليها خصوصًا إذا كان الطلبة الجامعيون 
ل عليهم من آمال  هم أول الهاجرين للغتهم، ولمَا يُعوَّ
في بناء الغد والنهضة به ُأطلقت »صحافة اليرموك«  حملة 
»لغتنا هويتنا« إلعادة اللغة إلى الحاضر الجامعي و قد القت 
من  الجامعة  طلبة  من  إيجابية  فعٍل  ردودَ  الحملة  هذه 
مختلف الجنسيات وأظهروا اعتزازهم بلغتهم وفخرهم بها .
أعربت الطالبة أسماء الدرباشي، من قسم اللغة العربية، 
ومن  بالحياة،  إياها  واصفًة  العربية  باللغة  اعتزازها  عن 
جهتها أبدت الطالبة  هديل معابرة من كلية التربية فخرها 

باللغة العربية التي ربطتها بالعروبة
كلية  من  الفالح،  عبير  الطالبة  قالت  جهتها،  ومن 
وحاضرنا  ماضينا  »لغتنا  إن  الــحــاســوب،  تكنولوجيا 
إعجابها  بشايرة  سارة  زميلتها  وأظهرت  ومستقبلنا«،كما 
قائلة  العربية  اللغة  وعن  به  تقوم  الذي  والدور  بالحملة 

»سنحافظ عليها ألنها لغة القرآن الكريم.«
أهمية  على  رشايدة  أسماء  الجغرافيا  طالبة  أكدت  و 

اعتزاز الطالب الجامعي بلغته ألنها تصنع شخصيته وهويته 
السعادة  أيمن  الفرنسية  اللغة  طالب  أشاد  و  الثقافية، 
في  مبادرات وحمالت  وجود هكذا  لضرورة  ودعا  بالحملة 

الوسط الجامعي.
من ناحيتها، ربطت الطالبة  آية عثامنة، من كلية الفنون 
الجميلة، اللغة العربية بالتراث الذي كان سببا رئيسيًا في 
العربية، فيما  باللغة  التمسك  إلى ضرورة  حاضرنا، داعية 
اللغة  أن  بقاعين  ودنيا  عليمات  أنسام  الطالبتان  أكدت 
وتعكس  العربية  األمة  تميز  التي  الحضارة  هي  العربية 

صورتها . 
العربية  اللغة  أن  الزحراوي  منال  اإلعالم  طالبة  ترى  و 
بأنه  الطالب عالء عساف عن فخره  عبر  و  تاريخنا«،  »هي 
الطالبة سرى  العربية، فيما أشارت   باللغة  يكتب وينطق 
شطناوي إلى أن اللغة العربية هي الهوية األساسية للعرب، 
بلغتها  اعتزازها  العمري  أشجان  الطالبة  أبدت  حين  في 

العربية .
وتفاعل طلبة الجاليات العربية في الجامعة مع الحملة 
معربين عن فخرهم واعتزازهم بلغتهم، وأفاد ثامر نشمي 
من الجالية العراقية أن اللغة العربية تعني العراقة واألصالة، 
اللغة  الكويتية  الجالية  من  الشياب  صالح  الطالب  واعتبر 
العربية عنوان لكل عربي، وعبر الطالب أحمد من الجالية 

اليمنية بالفخر بأن اللغة هي التراث الذي تركه لنا األسالف 
واألجداد، وقال بدر خليفة من الجالية السعودية »إن اللغة 
العربية هي لغتنا األم«، وأوضح الطالب عبد اهلل الخطيب 
من الجالية السورية أن اللغة العربية تمثل كل عربي فوق 

كل أرض وتحت كل سماء.
العربية  اللغة  على  المحافظة  في  الطلبة  دور  وعن 
الكتابة  عدم  إلى  خليل  رهام  الطالبة  دعت  والنهوض 
وصفها   حد  وعلى  ألنها  »الشات«  لغة  أو  »بالعربيزي« 
من  كريدي  خليل  وقال  األصلية،  لغتهم  من  العرب  تجتر 
كلية الصيدلة »إن العودة للغة يكون بالعودة إلى األصول 
وترك الفروع ونشر ثقافة القراءة، للكتب والروايات العربية 

تحديدًا«.
ورأت الطالبة والء عادل أن المحافظة على اللغة يكون 
معها  نخلط  وأال  النطق  في  اللغة  استعمال  خالل  من 
على  فأكدت  مروة شحادات  الطالبة  أما  اإلنكليزية،  اللغة 
الكريم وتدبر  القرآن  اللغة يكون بقراءة  الحفاظ على  أن 

معانيه وفهم قواعد اللغة العربية .
»إن  الجيولوجيا  خانجي من قسم  الطالب محمد  وقال 
أن  مؤكدًا  اللغات،«  وأم  األمة  عماد  هي  العربية  اللغة 
الحفاظ عليها يكون بتعليم أطفالنا مبادئ الدين اإلسالمي، 
فيما  أشار الطالب عبد الرحيم الزغول إلى أن الحفاظ على 

واستخدامها  بها،  والتعامل  يكون بدعمها ونشرها  اللغة 
بالطريقة األمثل واألسلوب الذي يخدمها .

أن  الصيدلة،  كلية  لمى محمد، من  الطالبة  وأوضحت 
الواجب علينا تجاه اللغة هو تعلمها وتعلم كتابتها بالقواعد 
النحوية السليمة، وشددت الطالبة  سارة شماع من قسم 
اللغة اإلنجليزية على ضرورة كتابة اللغة العربية باألحرف 

العربية دون إدخال اإلنجليزية عليها .
ودعت الطالبة رهف حجازي إلى دعم المواهب الشعرية 
والنثرية، موضحًة أهمية التوعية من خالل برامج منظمة 
للتدليل على أهميتها وعراقتها، ومن ناحيتها قالت الطالبة  
العربية ونتعلمها إن  اللغة  أريج السالمة »علينا أن نكرم 
كنا جاهلين بها ونتوقف عن تقليد الغرب في كل شيء«، 
داعية إلى ضرورة التمسك باللغة ولو أنكرها الوجود كله .
و دعا الطالب أحمد كناكري إلى ضرورة االستفسار عن 
أي شيء قد يراه المرء صعبا أو غير واضح في اللغة، داعيا 

إلى قراءة المقاالت والشعر العربي .
وأبدت شريحة أخرى واسعة من طلبة  الجامعة تأييدها 
في  وجودها  أهمية  على   لها، مشددين  ودعمها  للحملة 

الوسط الطالبي للحاجة الماسة إليها.

يرموكيون  يبدون دعمهم لحملة لغتنا هويتنا.. ويدعون إلى الحفاظ على 
أصالة اللغة وتعلم قواعدها
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حيث  من  األرض  لغات  أغزر  من  العربية  اللغة  تعتبر 
المفردات والتراكيب، عالوة على أنها حافظت على أصالتها 
على مر العصور وانتقلت إلينا بالتواتر،  واليوم ترزح تحت 
وطأة التغريب والغزو الثقافي والعامية الجارفة، وأكثر من 
يعاني من هذا الجامعات بشكل خاص، وعليه جاءت حملة« 
لغتنا هويتنا« التي أطلقتها »صحافة اليرموك« انطالقا من 
العربية،  لغتنا  تجاه  والوطني  واإلعالمي  المهني  واجبها 
الفصيحة في  العربية  اللغة  الطلبة ألهمية  إدراك  بهدف 
حياتهم ودراستهم ومجاالت عملهم في المستقبل، وأن 

يشعروا بقيمة ومكانة اللغة في الوسط الجامعي .
اللغة  »تمتاز  الحموري  مازن  إربد  ثقافة  مدير  يقول 
والسجع  والطباق  بالجناس  األخرى  اللغات  عن  العربية 
والمجاز، وخاصيات تجعل لها عالوة على غيرها«، مضيفًا 
نسمة  مليون   422 العربية  باللغة  المتحدثين  عدد  أن 

إلى  العدد  يزيد  أن   2050 عام  في  اإلحصاءات  وتتوقع 
647 مليون نسمة يتحدثون باللغة العربية .

العربية  اللغة  أن  اليرموك  لصحافة  حديثه  وتابع 
الفصحى مهمة جدا لطلبة الجامعات ويجب الحفاظ عليها، 
التكنولوجيا،  وتطور  اإلنترنت  ثورة  إلى  انحسارها  معزيا 
داعيا الطلبة الجامعيين للتركيز على اللغة العربية وتعلم 
هويتنا  لغتنا  لحملة  المديرية  دعم  عن  معربًا  قواعدها، 

وتسخير كافة اإلمكانات ألجلها .
و  أكد رئيس رابطة الكتاب األردنيين – فرع إربد حسن 
وخصوصية  األفراد،  بين  تخاطب  وسيلة  اللغة  أن  ناجي 
الكريم، مشيرًا  القرآن  لغة  أنها  العربية تكمن في  اللغة 
إلى أن الطالب الجامعي محاصر بلغة السوق ولغة الحارة 
ولغة المنزل وهذه اللغات غير فصيحة وإن كانت قريبة من 

الفصحى وتعنيها وتختلف من منطقة لمنطقة .
الجامعيين  للطلبة  اللغوي  الضعف  أن  إلى  ــار  وأش
وكثير من طلبة  المهني،  كبير مستقبلهم  يهدد بشكل 

التخصصات العلمية تحديدا يظنون أن اللغة العربية لن 
تسدي لهم أي خدمة ولن تنفعهم شيء في مستقبلهم، 
مضيفا أن اللغة هي مكون أساسي في هويتهم الثقافية 
وهم معنيون بالحفاظ عليها ولهم الحق في تعلم لغات 

أخرى على أن ال يؤثر هذا على لغتهم األصلية .
العربية  باللغة  والنّقاش  الخطاط  قال  ناحيته،   من 
مدى  الطالب  يعي  أن  المهم  من  »إنه  عياد  أبو  منتصر 
أهمية اللغة وضرورتها لتأمين مستقبله المهني«، مشددا 
على أهمية البحث والتقصي في مجال اللغة ألن المكتبة 
العلمية العربية تعاني من عدم وفرة في البحوث المتعلقة 
باللغة العربية، مضيفًا أن اللغة بالنسبة له كخطاط فن 
يجب الحفاظ عليه وهذا ما يمارسه من خالل نقشه للغة 

واهتمامه بخطوطه.
النهضة  أحدثته  مما  استياءه  عياد  أبــو  وأبـــدى   
عن  االهتمام  وتحويل  األنظار  صرف  من  التكنولوجية 
الخط العربي المكتوب بمختلف أشكاله داعيا إلى تقدير 

راسخا  ودليال  للغة  أساسيا  مكونا  العتباره  العربي  الخط 
على أصالتها وعراقتها.

بالخط  بالتفنن  الرداد  الرحيم  عبد  الخطاط  ويهتم 
الخطوط،  أنواع  بمختلف  القرآنية  اآليات  وكتابة  العربي 
باللغة  الكتابة  بضرورة  الجامعات  لطالب  الرداد  وتوجه 
وأبرز  أهم  من  العربي  الخط  معتبرا  الفصحى،  العربية 

معالم اللغة .
إلى  اسماعيل  خولة  العربية  اللغة  مدرسة  وتطرقت 
ذوبان لغتنا األم في غيرها من اللغات وما حلَّ محلها من 
اللغة العامية وإدخال الكثير من المفردات اإلنجليزية على 
الطلبة، مشيرة  التي تدور كل يوم بين  األحاديث  سياق 
إلى أن الكثير من المحاضرات يتم إعطاؤها باللغة العامية، 
وهذه كلها أمور من شأنها أن تضعف انتماءنا واعتزازنا 
بلغتنا األم التي نزل بها القرآن الكريم وتفاخر بها أجدادنا، 
وتابعت أنه وفي الوقت الذي كان حريا بطلبة الجامعات أن 
يذودوا عن حمى لغتهم كانوا أول من يساعد في تمييعها 

وإلغائها .
وفي نفس السياق، قال مدرس اللغة العربية المتقاعد 
اللغة  لمشكلة ضعف  السلبية  اآلثار  »إن من  علي   عماد 
الجامعيين نشوء جيل غير قادر على  العربية عند الطلبة 
معالم  من  تعتبر  التي  الفصحى  العربية  باللغة  التحدث 
االهتمام  على  يؤثر  ذلك  أن  مضيفًا  العربية«،  هويتنا 
تميزنا  التي  اللغة  إلى  االنتماء  وضعف  القراءة  مجال  في 
التي حافظت على نفسها  الوحيدة  اللغة  عن غيرنا وهي 

وأصلها منذ وجودها .
فيما أكد المدقق اللغوي سمير أحمد على وجود مساوئ 
العربية  للغة  تمت  ال  بديلة  ومصطلحات  كلمات  إلحالل 
بصلة، منوهًا لخطورة تشكيل صورة نمطية لدى الطالب 
يمكن  مهم  غير  شيء  العربية  اللغة  أن  على  الجامعي 
االستغناء عنه، مستنكرًا ضعف القدرة البالغية والخطابية 
لدى جيل الشباب يشكل قيادة المجتمع وخط الدفاع األول 

عنه، مناديًا بضرورة التمسك باللغة والذود عنها.

 422 مليون نسمة يتحدثون باللغة العربية حول العالم 

مختصون  يؤكدون أهميتها لمستقبل طلبة الجامعات المهني

• صحافة اليرموك- خاص	
تعتبرُ اللغة من أهم المقومات ألي أمة أو ثقافة 
أهم  العربية من  واللغة  ومعلمٌ حضاري ألي شعب، 
معنيون  والجميع  العصور،  مر  على  اللغات  وأعــرق 
بالمحافظة عليها وتحديدًا طلبة الجامعات وانطالقا 
من الوضع الهشّ للغة العربية في الوسط الجامعي 
أطلقت صحافة اليرموك حملة« لغتنا هويتنا« بهدف 
االرتقاء والنهوض بواقع اللغة العربية الفصحى في 

جامعة اليرموك .
ولتسليط الضوء على اللغة العربية التقت »صحافة 
اليرموك« رئيس رابطة الكتاب األردنيين / فرع إربد 

الشاعر والكاتب الدرامي حسن ناجي.
أكد ناجي على أن اللغة وسيلة تخاطب بين األفراد، 
مبينا  أن الطالب الجامعي يستطيع التعامل مع لغة 
وسيطة أي اللغة الثالثة والمقصود بها اللغة الوسطى 
يفهمها  التي  اللغة  وهي  والفصيحة  العامية  بين 

العامة ويرضى عنها الخاصة .
النهضة  عن  األول  المسؤول  أن  ناجي  وأضــاف 
بواقع اللغة هي وزارة التربية في ظل تراجع ملحوظ 
منوهًا  الطالبي،  الوسط  في  الفصحى  العربية  للغة 
إلى تحمل المدرس مسؤولية أيضا بغض الطرف عن 
مجال تدريسه فالواجب وفقا لما يراه ناجي أن تُدرس 
كل المواد باللغة العربية الفصيحة، باستثناء اللغات 
باللغة  لالهتمام  للجميع  المسؤولية  وتنتقل  األخرى 
العربية لتأسيس جيل يتحدث اللغة العربية بطالقة 

وهذا ما سيسهل التعامل مع اآلخرين .
وأوضح  أنه في بداية ثورة اإلنترنت والتكنولوجيا 

لوحظت المضار التي أصابت اللغة العربية كاستخدام 
مصطلحات طارئة وأرقام بدال من الحروف في الوسط 
الشبابي تحديدا، وهذا يتطلب وعيًا في التعامل مع 
من  االنسالخ  وعدم  العصري،  التكنولوجي  التطور 
في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  بل  األم  اللغة 

خدمة اللغة .
وهي  جديدة  ظاهرة  انتشار  إلى  ناجي  وتطرق 
كما  وهذا  اإلنكليزية  باألحرف  العربية  اللغة  كتابة 
قال«ينافي تماما منطق اللغة السليم« الذي يقتضي 
أن تكتب اللغة العربية باألحرف العربية، وكونها لغة 
لالستخدام  وصالحية  شرعية  أعطاها  فهذا  القرآن 
ْلنَا  واهلل تكفل في حفظها بقوله تعالى )ِإنَّا نَحْنُ نَزَّ

ْكرَ وَِإنَّا َلهُ َلحَافُِظوَن.( الذِّ
وبينَ أن اللغة لها جانبين تسير من خاللهما، فهي 
معني  الجامعي  والطالب  سلوكية  ولغة  صوتية  لغة 
بهذين الجانبين فعليه الحفاظ على اللغة المنطوقة 
باستخدامها السليم وعدم اجترارها أو االبتذال فيها، 
واللغة السلوكية هي التي تظهر في الجانب التطبيقي 
لمعايير  وفقا  تكون  أن  ينبغي  التي  الفرد  لتصرفات 

األخالق واألدب والدين .
الجامعيين  للطلبة  اللغوي  الضعف  أن  إلى  وأشار 
من  وكثير  المهني،  مستقبلهم  كبير  بشكل  يهدد 
اللغة  أن  يظنون  تحديدًا  العلمية  التخصصات  طلبة 
العربية لن تسدي لهم أي خدمة ولن تنفعهم شيء 
أساسي في  اللغة مكون  أن  في مستقبلهم، مضيفا 
هويتهم الثقافية وهم معنيون بالحفاظ عليها ولهم 
الحق في تعلم لغات أخرى على أن ال يؤثر هذا على 

لغتهم األصلية .

الطلبة  واسعة من  لشريحة  بسؤال  ناجي  وتوجه 
الجامعيين مفاده، لماذا ال تهتم بلغتك؟ موضحًا أنه 
عندما تكون لغتك قوية تستطيع أن تحارج كل الناس، 
عن  دفاع  العربية  اللغة  عن  الدفاع  أن  على  مؤكدًا 
لبلدان  دخلوا  عندما  المسلمين  أن  مضيفًا  وجودنا، 
الناس  أول األمر على تعليم  جديدة كانوا يحرصون 
اللغة العربية إليمانهم بأهمية اللغة ودورها الكبير 

في حفاظها على الهوية العامة لألمة اإلسالمية 
استخدامها  المطلوب  اللغة  إن  ناجي  ــال  وق
اللغة البسيطة  ليست تلك الفصيحة المقعرة ولكن 
به،  يقوم  أن  الجميع  بوسع  ما  وهــذا  المحافظة، 
فصيحة  بلغة  التحدث  يحاولون  الذين  والطلبة 
الكلمات  يختاروا  ال  أن  عليهم  األمــر  ويستثقلون 
الصعبة وأن يتحملوا االنتقادات التي توجه لهم في 
سبيل ترسيخ لغة عربية فصيحة في الوسط الطالبي 
لمعرفة  الجامعي  الطالب  يسعى  أن  وقبل  الجامعي، 
عليها،  ويحافظ  أوال  لغته  يعرف  أن  عليه  أخرى  لغة 

فاللغة هي األهل والبيت .
وأشار ناجي إلى ما يشكله أدعياء الكتابة والشعر 
خطرًا  يشكلون  الحالي  الوقت  في  كثروا  الذين 
أن  في  يكمن  األكبر  والخطر  واللغة،  الكتابة  على 
تستقبلهم المؤسسات التوظيفية أو يصبحوا أعضاًء 

في رابطة الكتاب .
واختتم حديثه ناصحا الطلبة الجامعيين بالشعور 
بمسؤوليتهم تجاه اللغة ونحافظ عليها، مؤكدًا على 
بريقها  يخفت  وال  األساس  باٍق ألنها  اللغة  أن عطر 
ونحن ال ننتقدها بل ننتقد الذين ينطقون بها، فاللغة 

ال تضعف إنما اإلنسان نفسه من يضعف.

ناجي .. عطرُ اللغة ال يفنى والكل معنيٌ بالنهوض بها

• صحافة اليرموك - خاص	
الثقافية،  للهوية  المكونات  وأبرز  المعالم  أهم  من  اللغة  تبقى 
وقد يضعف الناطقون أو الكاتبون بها، ولكنها ال تغيب وال تتالشى 

كالصخرة الراسخة يتكسر على رُباها كل شيء وال تتأثر .
ثقافة  مدير  مع  اليرموك  صحافة  التقت  منها  أقــرب  لنكون   
القرآن  لغة  هي  العربية  اللغة  »إن  قال  الذي  الحموري  مازن  إربد  
الفرنسية  بعد  الرابعة  اللغة  تعتبر  العربية  اللغة  أن  الكريم«،مبينا 
أبرز مشروع  الوزراء  أن مجلس  إلى  واإلنكليزية، مشيرًا  واإلسبانية 
قانون حماية اللغة العربية في عام 2014 والذي يعدُ حسبما وصفه 
الحموري بالحدث التاريخي المتميز، منوهًا إلى إن هذا المشروع جعل 
اللغة  أهمية  إلبراز  تتصدى  التي  العربية  الدول  طليعة  في  األردن 
واإلعالء من مكانتها في  الحياة وتعمل على حمايتها  القومية في 
المجتمع األردني، كما أن هذا القرار يمثل صورة من صور استعادة 
الثقة ويؤكد اعتزاز األردن وشعبه بهويته القومية وامتداده العربي 

وعمقه التاريخي .
وقال الحموري إن مجلس الوزراء أقر قانون حماية اللغة العربية 
اقتراح مجلس  على  بناء  إقراره  تم  والذي  لعام 2015   األردن  في 
الوزراء لعام 2014 والذي شُرع للحفاظ على لغة األمة في جميع 
مجاالت الحياة العامة خاصة التعليم العام والجامعي ووسائل اإلعالم 
والوظيفة العامة، متابعًا بأنه يشمل عقد امتحان ملزم للكفاءة في 
العاميين  الموظفين  لتعيين  أساسيا  شرطا  واعتباره  العربية  اللغة 

واإلعالميين والمعلمين وغيرهم .

باللغة  ملزما  باعتباره  للحموري  وفقًا  القانون  أهمية  وتكمن 
العربية السليمة في النشاطات والوثائق واالتفاقات الرسمية الخاصة 
المؤسسات  وتسمية  والمنشورات  واللوحات  اإلعالمية  والمواد 

والمحالت التجارية .
وأوضح انهم  في وزارة الثقافة ممثلين بمديرية ثقافة إربد عقدوا 
ندوات ثقافية عن أهمية اللغة العربية بالتعاون مع رابطة الكتاب 
األردنيين – فرع إربد في حرم  جامعة اليرموك، وكشف عن عقد ندوة 

ثقافية عن أهمية اللغة العربية في منتصف كانون األول القادم .
وتطرق الحموري ألهمية اللغة العربية بالنسبة لطلبة الجامعات 
كونهم قادة الغد ومعنيون بشأنها ومسؤولون عنها ويُنتظر منهم 

في المستقبل أن يكونوا من روادها وسفرائها للعالم بأسره .
وتطور  اإلنترنت  ثورة  إلى  العربية  اللغة  انحسار  الحموري  وعزا 
التكنولوجيا، وما يشهده هذا العصر من تطورات هائلة في مختلف 
العربية  اللغة  على  بالتركيز  الجامعيين  الطلبة  مطالبًا  المجاالت، 

ودراستها بتعمق والعناية بقواعدها .
وأعرب عن جاهزية مديرية الثقافة لتقديم كافة أشكال المساعدة 
من خالل إقامة الندوات الثقافية واألمسيات الشعرية، مؤكدًا على 
دعمهم للطلبة الجامعيين للحفاظ على هذه اللغة، متمنيًا للحملة 

النجاح وحصد الثمار، مثمنا الجهود التي يبذلها القائمون عليها .
للجميع  القراءة  مهرجان  عن  بالكشف  حديثه  الحموري  واختتم 
الذي ستنظمه مديرية الثقافة في الفترة ما بين 29 تشرين الثاني 
وحتى 23 كانون األول، ويُعنى هذا المهرجان بتشجيع الطلبة على 

قراءة واقتناء الكتب وشرائها بأسعار رمزية.

أكد أن األردن في طليعة العرب الذين يتصدون إلبراز اللغة القومية 

الحموري : الطلبة الجامعيون هم سفراء اللغة العربية في المستقبل

• إعداد : أحمد الحسن 	
• براءة أبو همام 	
• عبد السالم حتاملة 	
•  أسيل زيتاوي	
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الرياضية

• صحافة اليرموك ـ عبد السالم حتاملة   	
رياضية منذ الصغر. موهبتها كانت تحتاج إلى لمسة فنان. ليجعل أسمها منقوشا بكتب التاريخ. منتهى 
الزعبي نجمة منتخبنا الجامعي لكرة الطائرة. صحافة اليرموك إلتقتها في هذا العدد كموهبة ونجم كروي 

جامعي.. فكان هذا الحوار.
تقول الزعبي إن بدايتها مع الطائرة. كانت مع جامعة اليرموك مع التحاقها بكلية الرياضة. إذ تم اكتشافه 
الصحيح في عالم  المسار  اليعقوب. والذي صقل موهبتها ووضعها على  المدرب محمد  موهبتها  من قبل 

الطائرة. وعلى إثر ذلك انضمت إلى فريق نادي دير عال.
وأضافت ان ألهلي دور في دعمي وتشجيعي. مشيرة إلى أن الرياضي الناجح يقف خلفه دعم كبير من قل 

أهله.
وأضافت الزعبي أن المنتخب الجامعي  يتوقف على العبات يمتلكن خبرة كبيرة. باإلضافة إلى مدرب صاحب 

مهارة تدريبية نادرة. ذاكرًة أن الفريق يمَر بمرحلة تصاعدية من ناحية األداء.
وعن اإلنجازات. قالت  إن المنتخب حقق المركز الثاني عام 2012  بعد الجامعة األردنية صاحبة المركز 

األول في بطولة الجامعات األردنية. وفي عام 2014 حقق المركز الثاني في ذات البطولة.
وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية للمنتخب. أوضحت أن جَل المستلزمات متوافرة ، إال أنها اشتكت من نقص  
مياه الشرب داخل صاالت التدريب ، متمنيًة تمثيل المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات في قادم األيام.

منتهى الزعبي .. الرياضي الناجح يقف 
خلفه دعم أسري كبير

نجم من جامعتي
ألنهم يرموكيون، وألننا شركاءهم  في حمل أمانة رسالتها وصوتها 

إلى وطن تفتديه المهج، و كما الحقل يستقبل السنابل، ننتظرهم عقب 
كل مباراة رافعين  راية النصر، مجسدين عهدهم ووعدهم »لليرموك« .. 

بنشيدهم المعهود »على اليرموك أقسمنا اليمنيا« أن يبقوا لها فرسانا .. 
ونجوما مضيئة في سماء الرياضة األردنية.

»نجم من جامعتي« .. زاوية أسبوعية تتضمن محاورة جديدة بنكهة 
مختلفة، مع نجم من نجوم منتخبات الجامعة الرياضية،الذين يمثلونها في 

مختلف المنافسات الجامعية.

QR Code

• صحافة اليرموك ـ عبدالباسط  الذيابات	
في  مقعده  حجز  و  األردنية  المالعب  في  وجال  صال  نجم 
سن مبكرة ضمن فريق الرمثا همه أن يفرح جماهير فريقه و 
أن يبقى اسمه معلقا في قلوب الكثيرين منهم  لقاؤنا اليوم 
مع الالعب الخلوق علي خويلة العب نادي الرمثا  والذي أبهرنا 

بحسن ضيافته وكرم أخالقه..
التقه »صحافة اليرموك« وكان الحوار التالي..

- حدثنا عن بداياتك في كرة القدم حتى حجزت مركزك في 
نادي الرمثا ؟

بدايتي كبداية أي العب كرة قدم كانت من خالل الحارات 
حيث  الشارع،  في  اصدقائي  مع  ألعب  دائما  كنت  والشوارع 
بدأت موهبتي بالظهور من هنا  أحببت تطويرها  فانضممت 
إلى قطاع الفئات العمرية في نادي الرمثا وتدرجت فيها حتى  
وصلت لسن العشرين وضمن تدريباتي في هذا السن شاهدني 
المدير الفني للفريق األول آنذاك  اليوغسالفي   ماكسموفيتش  
فأعجب  بمستواي  فقرر ضمي للفريق األول ومن تلك اللحظة 

وأنا احجز مقعدي في الفريق األول  كظهير أيسر .
- لمن يعود الفضل في مسيرتك الكروية ؟

الفضل اوال وآخرا هلل سبحانه و تعالى وإلى المرحوم والدي 
للفئات  انضمامي  عند  منذ صغري  يتابعني  كان  الذي  والدي 
ألن  يدفعني  أن  دائما  يحاول  وكان  الرمثا  لنادي  العمرية 
اكون العبا مهما وكان يأتي الى تدريباتي مع الفريق ويقوم 
بتشجيعي وتحميسي امام اصدقائي مما زرع بداخلي حافزا قويا 
ألن اكون عند حسن ظنه في حياته وحتى بعد وفاته فاألمر 

اصبح تحدي لي مع نفسي حتى اكون كما أرادني.
خارج  تدريبات خاصة  نفسك من خالل  بتطوير  تقوم  - هل 

تدريبات الفريق ؟
بالطبع فأنا دائما اقوم بالتدرب على القيام بإتقان الضربات 
الحرة والركنيات وضربات الجزاء وقد افادني هذا االمر كثيرا 
وسجلت لفريقي عدة ضربات حرة وساهمت في تفوق الفريق 

في كثير من األحيان.
- برأيك ما هي الصعوبات التي يتعرض لها الالعب األردني ؟

أهم هذه الصعوبات  من الناحية المادية فهي تشكل عائقا 
كبيرا أمام تفوق أي العب خاصة إن لم يكن هناك وظيفة اخرى 
يعمل بها توفر له قوت يومه فالالعب يبقى ينتظر الراتب الذي 
يتلقاه من النادي الذي في كثير من األحيان يتأخر في الحصول 
عليه، وأيضا صعوبة لالعب الذي يعمل بوظيفة اخرى فال يجد 

تفريغا من صاحب العمل مما يؤدي الى تضييق كبير عليه.
الرمثا هل أنت راض عن األداء  - بصفتك العب في نادي 

العام للفريق في هذه الفترة؟
بعد قدوم المدرب القدير  مراد الحوراني   فأنا اشعر بأن 

التي  التخبطات  موجة  بعد  الصحيح  الطريق  إلى  عاد  الرمثا 
كنا نعانيها مع المدرب السوري ايمن الحكيم   حيث كنا غير 
أما  الملعب  داخل  إياها  يعطينا  كان  التي  لألدوار  مرتاحين 
بعد قدوم الكابتن مراد فأنا اشعر بأن الفريق استعاد عافيته 

وسيبهر الجميع في المبارايات القادمة ان شاء اهلل.
الحصول على بطولة محلية في هذا  الرمثا قادر على  - هل 

الموسم؟
على  نحصل  بأن  الموسم   هذا  جدا  متفائل  أنا   بصراحة 
بطولة نفرح بها الجماهير عن دون السنوات السابقة حتى اكثر 
من السنة الماضية مع المدرب« موتروك »وكوكبة الالعبين 
التي كانت موجودة، هذا الموسم  اشعر بتفاؤل كبير و إحساس 

قوي بأن نحصل على بطولة إن شاء اهلل. 
- ما رأيك بنظام االحتراف في األردن ؟

وتسبب  األندية  على  كبيرة  مالية  ضائقة  إلى  أدى  نظام 
بديون كثيرة عليها فقد  شّكل صعوبات على النادي وبنفس 
الوقت أفاد الالعب من ناحية مادية وهذا األمر شّكل مشكلة 
كبيرة بين النادي الذي يعاني من الديون وقلة الموارد وبين 
تدني  الى  يؤدي  مما  عقده  بمصاريف  يطالب  الذي  الالعب 
مستواه عندما ال يتلقى هذه المصاريف من قبل إدارة النادي.
- ما تصنيفك للدوري األردني من خالل األداء والبنية التحتية؟

من ناحية األداء الالعب األردني بنظري مستواه »جيد جدا« 
تقريبا فالالعب األردني العب حماسي ويحب الدفاع عن ألوان 
والجميع  مقاتل  العب  وهو  بالمسؤولية  الشعور  عند  قميصه 
يشهد بذلك، أما من ناحية البنية التحتية فنحن في هذه الفترة 
نعاني من شح المالعب فال يوجد غير ملعبي األمير هاشم في 
الرمثا وستاد عمان الدولي في عمان وهذا بنظري ضعف كبير 
ناهيك  المالعب  على هذه  ويسبب ضغط  التحتية  البنية  في 
من  لكثير  اإلصابات  تسبب  التي  العشبية  األرضية  سوء  عن 

الالعبين.
- ما رأيك في مدرب المنتخب« بول بوت«؟

عالية  عنده  المعنوية  والروح  منضبط  مدرب  هو  بنظري 
جدا فمن خالل محادثاتي مع أصدقائي الالعبين في المنتخب 
أراهم منبهرين بهذه الروح فهو يقوم بتجميعهم بعد نهاية 
كل تدريب ويقوم بالتشجيع وبث الحماس بينهم ويشعرهم 
بأهميتهم حتى أنهم يظنون أنه يصنع »وحوشا« تحارب في 
الملعب فهو مدرب حماسي جدا يقوم على بث الروح  المعنوية 
العالية بين الالعبين ناهيك عن خبرته و مهارته العالية كمدرب 
قادر على قيادة دفة المنتخب وأيضا ثباته على نفس التشكيلة. 
- ما هي توقعاتك لمسيرة المنتخب ضمن التصفيات الحالية ؟

التشكيلة  وهذه  الروح  هذه  نفس  على  المنتخب  بقي  إن 
خاصة  التصفيات  في  متقدمة  مراحل  إلى  يصل  أن  أتوقع 
تصفيات كأس العالم أما تصفيات آسيا فأنا اشعر بأن المنتخب 

قادر للوصول لهذه النهائيات. 

- ما رأيك بترشح األمير علي لرئاسة الفيفا ؟
بالطبع هذا األمر هو فخر لكل أردني بل فخر لكل عربي أن 
يكون هناك أمير عربي على رأس الفيفا وأتمنى التوفيق له في 
هذه االنتخابات وأتمنى وقوف الدول العربية إلى جانبه فهو 

يمثلهم كما يمثل األردن.
- ما هو أجمل هدف سجلته مع فريق الرمثا؟

العام 2012 عندما ضربت  الفيصلي في  هدفي في نادي 
الكرة برأسي داخل الشباك وكان الهدف في الدقيقة 92 من 
المباراة وانتصر الرمثا من خالله على نادي الفيصلي ونافسنا 

على الصدارة. 
- أجمل لحظة مرت عليك في مسيرتك الكروية؟

فرحتي مع الجماهير على« دوار الرمثا« عند انتصارنا على 
الفيصلي ومنافستنا على الصدارة آنذاك وفرحة اهلي ودموع 
الفرح تغمرهم ومباركتهم لي بتسجيلي الهدف حيث كانت امي 

فخورة جدا بي و قد افرحتها كثيرا.
- أكبر صدمة لعلي خويلة في المالعب األردنية؟

عندما خسرنا المباراة الفاصلة مع نادي الفيصلي في العام 
2012 وكذلك خسارتنا لكأس االردن مع نادي ذات راس في 
عمان حيث تعرضت لصدمة كبيرة افقدتني صوابي ولم أصدق 

أننا خسرنا البطولة !
- كلمة أخيرة من الالعب علي خويلة ..

كلمتي االخيرة هي لجماهير الرمثا فأنا وإخواني الالعبين 
نعتز بهذا الجمهور وبأنهم األساس و الحافز الرئيس لنا في 
مباراياتنا جميعها وأننا لن نترك جهدا ولن نرتاح حتى نفرح 
قلوبهم ببطولة تروي عطشنا وعطشهم ونطلب منهم الصبر 
والدعم لنا فنحن بحاجتهم على المدرجات دائما فهم فاكهة 
وتشجيعهم  بأهازيجهم  يفرحونا  الذين  وهم  االردنية  الكرة 

الرائع الذي يبعث فينا الحماس الذي يدفعنا للفوز.

ع الطاير 
وأشجع  عالميا  منتخب  أفضل  االرجنتيني  المنتخب   -

يوفنتوس  
الهالل  وأشجع  االفضل  هو  التونسي  المنتخب  عربيا   -  

السعودي عربيا 
 - ياسر القحطاني هو الالعب الذي أفضل اللعب بجانبه  

 بطاقة تعريف:
االسم : علي عمر موسى خويلة

العمر:  27
الفريق: نادي الرمثا

المركز في الفريق : ظهير شمال
الحالة االجتماعية : أعزب

الوظيفة : عريف في القوات المسلحة األردنية

نجم الرمثا علي خويلة لـ صحافة اليرموك :

الغزالن بقيادة الحوراني عادوا للطريق السليم

• ولجين 	 عليمات  هند  ـ  اليرموك  صحافة 
الطعاني وحواء ابو عاصي وحنين عنانبه 

واسرين الزغول 
بعض  تفقد  أن  في  سببا  يكون  قد  الرياضي  »المعلق 
المباريات القوية بريقها، إذا كان دون المستوى المطلوب 
وكان أداؤه باهتا وغير مطابق لوقائع المباراة، فكيف يكون 
الحال لو لم يكن ملما بكل تفاصيل اللعبة وال يملك ثقافة 
الكاتب  ذكره  ما  هذا  المشاهد؟«  لعقلية  واحتراما  كروية 
عبدالكريم الهندي في مقال له في إحدى الصحف األردنية، 
هذا ما تدور حوله أغلب أحاديث المشاهدين أثناء مشاهدة 

المباريات وجلسات الجمهور الرياضي.

استفتاء جماهير الكرة
توجهنا بالسؤال التالي على العديد من صفحات المواقع 
االجتماعية والخاصة بجامعة اليرموك وكان السؤال موجه 
عن  راِض  أنت  »هل  القدم  كرة  لجماهير  مباشر  بشكل 
انتهاء  وعند  ولماذا؟«  األردني؟  الرياضي  التعليق  مستوى 
على  وتوزيعها  تفريغها  تم  اإلجابات  لجمع  المقررة  المدة 
شكل نسب وأرقام فكانت النسبة )50%( من اإلجابات غير 

راضية ألسباب متفق عليها من قبل الجماهير. 
تعددت األسباب التي ذكرها بعض جماهير الكرة والتي 
عن  األردني  الرياضي   التعليق  مستوى  تدني  إلى  أشارت 
الرياضية  الثقافة  ضعف  منها:  نذكر  المطلوب،  المستوى 
تكرارها في كل  يتم  والتي  الجاهزة  المادة  على  واالعتماد 
مباراة؛ وعدم التجهيز والتحضير المسبق ولحد آخر ثانية قبل 
بداية المباراة واالضطالع على مستجدات المالعب؛ وضعف 
في اللغة العربية ومفرداتها واستخدامها في غير مكانها؛ 
يربك  بشكل   المباراة  أثناء  األفكار  في  التشتت  وكذلك 
الرياضي  المشاهد  روح  في  الحماس  بث  وعدم  المشاهد؛ 
الالعبين  أسماء  ذكر  في  المتكرر  والخطأ  المباراة؛  أثناء 

ونسبهم إلى غير فرقهم.

آراء متباينة للجماهير
عبرها  دار  والتي  أجريناها  التي  االستفتاءات  خالل  من 
نقاشات مطولة حول الموضوع كونه يعتبر موضوعا مهما 

بالنسبة لكل عاشق لكرة القدم، نذكر بعض اآلراء منها رأي 
مؤمن غزوان »غير راٍض أبدا ونطالب بالتحسن الفوري«،أما 
أحمد محمود فقال »ممكن يتحسن األداء من خالل تثقيف 
قال  حين  في  تدريبية«،  دورات  عبر  الرياضيين  المعلقين 
مؤيد الحمود« ربما يعود السبب لشح المعلومات لدى بعض 

المعلقين  وعدم تحضيرهم الكافي قبل المباراة«!
وتركيب  راضية،  غير  »أكيد  فقالت  جودت  بسمة  أما 
الكلمات بجملهم متناقض تماما والتحيز لفريق دون اآلخر  
تثقيف  في  الزيادة  هو  فيرى«الحل  عبود  أما  جدا«،  واضحا 
المعلقين رياضيا وإعطائهم دورات تحكيمية حتى ال يتنبأوا 
دورة  يعملوا  لو  وياريت  المباراة  في  محتسبة  غير  بأخطاء 

خاصة لحفظ أسماء الالعبين!«
الرياضي  التعليق  اآلراء حول مستوى  كانت بعض  هذه 
المقترحة  الحلول  بعض  أما  الرياضية،  األردنية  القناة  عبر 
فكانت أبرزها: عمل مسابقة وطنية على مستوى المملكة 
تكون باسم القناة الرياضية وبالتعاون مع االتحاد األردني 
عدة  حسب  الفائز  المسابقة  هذه  تختار  حيث  القدم  لكرة 

معايير منها :
اختيار  في  لغوية  وبراعة  ومميز؛  جديد  وأداء  صوت 
خصبة  رياضية  وثقافة  والجاذبة؛  المناسبة  المصطلحات 
واألندية  الالعبين  أسماء  تتضمن  المحلي  الصعيد  على 
والمدربين وكل المصطلحات الرياضية واألمور التحكيمية 
داخل الملعب؛ والقدرة على بث الحماس في نفس المشاهد 

من خالل التناغم بالصوت؛ وسرعة البديهة وقوة الذاكرة

رأي من قلب الملعب
عبر  التعليق  مستوى  إن  البطاينة   عمار  الالعب  يقول  
الكرة  جماهير  طموحات  يلبي  ال  الرياضية  القناة  شاشة 
مستوى  أن  منها  أسباب  لعدة  هذا  يعود  وربما  األردنية، 
ولذلك  للجماهير  جاذب  غير  أردني  دوري  أي  في  التنافس 
ال يحتاج لتعليق قوي، باإلضافة إلى أن المعلق الرياضي ال 
يدخل المجال عبر تخصص االكاديمي لذلك ال نرى تجديد.
الرياضي  التعليق  إن  صالح  عبداهلل  المدرب  قال  فيما 
األردني ال يرضي جماهيره ألن جمهور الكرة األردنية مثقف 
رياضيا ومطلع على الساحة الكروية العربية والعالمية ولذلك 
الرياضية  القناة  تسعى  أن  الضروري  ومن  بالفارق،  يشعر 
لتحسين  عام  بشكل  ــي  األردن والتلفزيون  خاص  بوجه 
وتطوير األداء ضمن مجال التعليق الرياضي باإلضافة إلى 

التحديث والتجديد بالنسبة ألصوات المعلقين.

هل هي الواسطة؟؟
الجماهير  من  وصلتنا  التي  الكثيرة  اآلراء  ضمن  من 
الرياضي  التعليق  مجال  أن  الرياضي  والوسط  الرياضية 
يتم اختيار من فيه عن طريق الواسطة والعذر األكبر لذلك 
أن الوظيفة تتم عبر ديوان الخدمة المدنية كون مؤسسة 
كبير  سبب  فهذا  حكومية،  مؤسسة  والتلفزيون  اإلذاعة 
ومهارات  لمواهب  المجال  فتح  دون  يحول  مما  بنظرهم 
لقب  على  تحصل  أن  تستحق  عالية  كفاءة  وذات  حقيقية 

»معلق رياضي«.
وهنالك سؤال آخر تم طرحه وهو: لماذا نرى مذيع البرامج 
رغبة  من  بالرغم  الرياضي،  المعلق  نفسه  هو  الرياضية 
الكثيرين من أصحاب المهارة والخبرة في التعليق بدخول 

المجال منفصال عن تقديم البرامج؟!
الدائرة اإلعالمية في االتحاد األردني  من جهتها، نفت 
لكرة القدم تدخل االتحاد في اختيار المعلقين أو االعتراض 
أو التعقيب على أدائهم، بالرغم من ضرورة وأهمية تدخلهم 
لوجود عالقة قوية بين المباراة والتعليق واإلخراج لتقديم 
يشاهد.  بما  ليستمتع  الرياضي  المشاهد  يحتاجه  ما  كل 

وذلك كان رجاء من أغلب جمهور الكرة األردنية. 
في حين يقول المعلق في القناة الرياضية في التلفزيون 

األردني الزميل محمد قدري حسن في البداية أعي تماما أن 
جماهيرنا غير راضية عن مستوى التعليق الرياضي ولمسنا 
أن  يمكننا  ال  لكن  المختلفة،و  المواقف  من  كثير  في  ذلك 
نعترض على التعليق األردني فقط بل يجب أن نعي تماما 
من  رضى  عدم  حالة  في  سنوات  منذ  العربي  التعليق  بأن 
قبل جماهير كرة القدم، مبينا أن السبب في ذلك هو زيادة 
عدد القنوات المتخصصة بالرياضة باإلضافة إلى زيادة عدد 
المعلقين مما أدى إلى انخفاض مستواهم لدخول أشخاص 

غير مؤهلين في هذا المجال.
وتابع بالنسبة للتعليق األردني  جمهورنا يطلب منا تقليد 
المعلقين الذين اشتهروا عبر الفضائيات بلهجاتهم الغريبة 
اللهجة األردنية  وهذا ال يجوز وغير مقبول،  والبعيدة عن 
ولكل جمهور  الخاصة  له بصمته  يكون  أن  يجب  فالمعلق 
اللهجة  أن  آخر، وال ننسَ  أو  انجذابه نحو معلق  ذوقه في 

تلعب دورا مهما في التعليق.
ونوه قدري إلى أن التلفزيون األردني رفد العالم الكروي 
بأدائهم  الجميع  األردنيين حيث يشهد   المعلقين  بأفضل 
جماهير  أغلب  فإن  األسف  ومع  لكن  و  والجاذب،  المتميز 
الكرة األردنية يتبعون النقد غير البناء عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، فال ينتقدون أداءه  إن أخطأ بل ينقدونه لذاته 
من  يحبط  مما  تقال  أن  يصح  ال  بألفاظ  بذمه  فيقومون 
وبالتالي  إنسان  بالنهاية  أنه  ننسَ  وال  المعلق  عزيمة 
فهو غير معصوم عن الخطأ وكل معلق رياضي على كافة 

الفضائيات الرياضية يخطئ لكن جمهورنا ال يغفر الخطأ.
وبالنسبة الختيار المعلقين، يشير إلى أن التعيين يكون 
االهتمامات  وحسب  المدنية  الخدمة  ديــوان  طريق  عن 
والميول تم توزيعهم على القناة الرياضية ولقلة المقبلين 
على هذا المجال أي التعليق الرياضي  يتم بتقسيم المهام 

ما بين مقدم برامج رياضية ومعلق رياضي في الميدان.
الرياضي  التعليق  لمجال  االنضمام  باب  فتح  تم  وتابع 
بشرط  الرياضية  والثقافة  الكافية  المهارة  لديه  ألي شاب 
االبتعاد عن التقليد وإضافة نقلة نوعية وبصمة مميزة في 
معلقين  نريد  فنحن   ، الرياضية  للقناة  لالنضمام  التعليق 
بهذه  قام  األردنــي  التلفزيون  بأن  علما  مقلدين  وليس 
الخطوة قبل عامين تقريبا وتم مقابلة العديد من الشباب 
والمواهب واخترنا منهم أربعة فقط لكننا سريعا ما اكتشفنا 

أنهم مقلدون غيرهم من المعلقين.
واختتم  نطالب جمهورنا العزيز ونطالب أنفسنا أيضا بأن 
نصبر على المعلق األردني وأن نعطيه الفرصة، فهو يبذل 
جهده والقناة تسانده من خالل عمل دورات منظمة خاصة 

لهم داخل األردن وخارجه.
محمد  الزميل  والتلفزيون  اإلذاعة  مؤسسة  عام  مدير    
الطراونة  أكد أن المعلقين الرياضيين  في القناة الرياضية 
لديهم كفاءة ولغة عالية وذاكرة قوية وال نستطيع أن نحكم 
كفاءته،  لعدم  واحد  معلق  من خالل  المعلقين  جميع  على 

مؤكدا أن القناة تسعى دائما لتطوير وتجديد عملها.

اعتبروه باهتا وغير جاذب للمباريات 

الجمهور الرياضي غير راض عن مستوى التعليق 
..والقناة الرياضية تعدهم بالتجديد

• صحافة اليرموك ـ عمر الزعبي	
لعل بدايات معظم الالعبين الكبار كانت بداية قوية، 
المعروف  النعامنة  الالعب عالء  العكس تمامًا من  على 
باسم عالء حريما، فالالعب لم يكن يحَظ بثقة األصدقاء 
الذين يكبرونه سنًا لكي يلعب معهم في القرية، وكانوا 
بالنسبة  السعيد  اليوم  ولكن  الهامش،  على  يضعونه 
لعالء حريما كان ذلك الذي ال يكتمل فيه الفريقين، إذ 

يحظى باللعب معهم.
 على خطى الكبار بعد سنين من األحالم التي راودته، 
للعب في يوم من األيام تحت عدسات الكاميرات، بدأ 
عالء حريما المشوار، تلك البداية كانت مع نادي الحسين 

للفريق  لعب  حتى  العمرية  بالفئات  تدرج  اربد،عندما 
ثم  كفرسوم،  نادي  مع  ليلعب  بعدها  انتقل  ثم  األول، 
ذهب إعارة لنادي حرتا، بعدها لعب لبلعما، ثم  االنتقال 
ثم  الجزيرة،  نادي  في  اللعب  وبعدها  األهلي،  للنادي 
العودة الى العرين األصفر وبعدها اإلنتقال مؤخرًا إلى 

نادي الصريح. 
وعن السبب في اختياره السم حريما بدال من اسم 
عائلته، قال إن عالء حريما ليس مجرد اسم أطلق علي، 
إنما أنا من أطلقته على نفسي، ألنني أعشق هذه القرية 
وخصوصُا  القدم،  كرة  يعشقون  سكانها  معظم  التي 
تقديرًا  عائلتي  باسم  حريما  استبدلت  لذلك  المحلية، 
وحبًا ألبناء القرية، وتقديم شيء بسيط لهم، وأنا فخور 

بأنني أمثل حريما بعائلة واحدة.
 ويضيف لـ صحافة اليرموك  أن صاحب الفضل لوصوله 
إلى هذه المرحلة من تطور في األداء والمستوى، يعود 
بعد اهلل عز وجل، إلى المدير الفني عيسى الترك، الذي 
يصنع شيئا من ال شيء، ويكون أقرب لالعب من نفسه، 
األمر الذي جعل له األثر الكبير بداخلي، وبداخل معظم 

الالعبين الذين لعبوا لنادي الجزيرة. 
  ويقول »إن معظم الالعبين المحليين بحاجة إلى ثقة 
من اآلخرين، سواء من اإلدارات أو الجماهير، األمر الذي 
يضمن لالعب صعود مستواه وتحقيق ما يصبو إليه،« 
وبدني  نفسي  استقرار  إلى  بحاجة  الالعب  أن  مضيفا 

ومادي لكي نشاهد دوري يليق بسمعة الكرة األردنية.

 عالء »حريما«.. صخرة الدفاع في دوري المحترفين



•    صحافة اليرموك ـ تاال الشلول	
صاحب شخصية فذة تتصف بالجد والعمل هو من 
رواد اإلعالم في المملكة، تنقل بين العديد من الدول 
العربية باحثًا عن العلم فحصل على درجتي الماجستير 
والدكتوراه من جامعة القاهرة وقبلها حصل على درجة 
البكالوريوس  في العالقات العامة من جامعة اليرموك 
اآلداب  كلية  في  الصحافة  قسم  في  مدرسًا  ،عمل 
العديد  ليتقلد  أنطلق  بعدها  ومن  اليرموك  بجامعة 

من المناصب الرسمية في مجال اإلعالم .. 
هيئة  مدير عام   القاضي  أمجد  والزميل   الدكتور 
بعض  لعرض  اليرموك«    »صحافة  التقته  اإلعالم، 
بالخبرة  المكللة  اإلعالمية  مسيرته  من  المشاهد 

والعلم .. 

النشأة  والتعليم..
في  حوشا  بلدة  في   1959 عــام  القاضي  ولــد 
حوشا  ثانوية  في  االبتدائية  المفرق ودرس  محافظة 
للبنين ومن ثم بعدها المرحلة اإلعدادية في مدرسة 
عمر المختار وتناول تعليمه في المرحلة الثانوية في 

مدارس النهضة العربية ..
تلقى تعليمه الجامعي في جامعة اليرموك بعد أن 
أنهى عامًا دراسيًا في سوريا وكان قد وقع االختيار على  
اإلعالم  مجال  في  الرائدة  الجامعة  ألنها  »اليرموك« 
على  حصل فيه  الذي  العامة   العالقات  قسم  فدخل 

درجة البكارليوس.
جامعة  خالل  من  المقبلة  الوجهة  مصر  فكانت 

التي حصل منها على درجة الماجستير ومن  القاهرة 
بعدها الدكتوراه .

وظائف رسمية تقلدها 
عاد القاضي إلى »اليرموك«  مرة أخرى عام 1990 
المرة ليعمل أستاذًا في قسم الصحافة،  و لكن هذه 
  2007 عام  أخرى  مرة  اليرموك  عن  ويرحل  ليعود 
عام  كأمين  بتعينه  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  بعدما 

للمجلس األعلى لإلعالم 
المرئي  اإلعالم  لهيئة  العام  المدير  بعده   ومن 
والمسموع ومع الهيكلة الجديدة لمختلف المؤسسات 
بعدما  اإلعالم  لهيئة  العام   المدير  بات  الحكومية 

دمجت مع دائرة المطبوعات والنشر عام 2014..

أهم التحوالت في الحياة المهنية 
يقول القاضي واصفًا التحوالت في حياته المهنية 
أنها كانت دراماتيكية حيث أن فترة انتقاله للتدريس 
في جامعة اليرموك هي مفصل مهم غيرت في أسلوب 

حياته لتصبح المعلومات ممنهجة أكثر.
وصف  لإلعالم،  األعلى  المجلس  في  تجربته  وعن 
القاضي تلك التجربة بـ »الثرية« حيث  أضافت الكثير 

إلى حياته وخبرته.
عمله في الهيئة اآلن وصل لمرحلة أكبر مما سبق 
فهو  يقوم حاليًا بتطوير العديد من المسائل والقرارات 
اإلعالمية  المسيرة  يخدم  بما  أكثر  يغير  ويسعى ألن 
سلطة  بمثابة  أن  »اإلعــالم  على  مشددا  الوطنية، 
العامل  هذا  أخذ  فيجب  وله حساسية معينة  رابعة 

بعين االعتبار«

المجتمع وحياة الريف .. 
يقول القاضي  »المجتمع األردني منذ القدم تأسس 
الوفاء  يمتلك  ألنه  طيبة  وأخالق  طيبة  عادات  على 
والحمية والمصداقية العالية  التي ساهمت في صقل 

شخصياتنا.«
و أضاف »أن ميزة هذا المجتمع هو األم التي هي 
نبع الحياة وسرها هي كل شيء فهي الوطن الفتا أن  

وجود أمي في حياتي كان أجمل النعم.«
الطموح والمستقبل .. 

قائال  منصب  بأي  طموحه  عدم  عن  القاضي  يعبر 
»أنا ال أطمح ألي منصب فطموحي هو أن أضيف بصمة 

جديدة في كل مكان أتواجد فيه وأترك أثر إيجابي.«
و يتابع الحديث قائال »اإلنسان إن استغل إمكانياته 
واستغالل  بالوعي  التحلي  وعليه  ناجح  سيكون  حتمًا 
النجاح  تأخر  لو  اإلمكانيات بطريقة جيدة وحتى  تلك 

لكن حتمًا سيأتي.«

إلى طلبة اإلعالم..
و وجه القاضي كلماته لطلبة اإلعالم و يقول »يجب 

أن تهيأ بيئات جيدة وأساليب جيدة لطلبة اإلعالم.«
و ينصحهم بـ »أن يمتلكوا موسوعية معرفية وأن 
يرتبطوا بعلوم أخرى، ثم إن القدرات البحثية يجب أن 
تكون جيدة لدى طالب اإلعالم وأن يستطيع المشاركة 

بالمهرجانات والندوات«. 
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صحافة الريموك
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األخيرة

المدير العام لهيئة اإلعالم .. الدكتور أمجد القاضي :

طموحي ليس المنصب بقدر ما هو ترك أثر إيجابي في المجتمع

أفكار المشاهير..

•  حمزة الربابعة	

 خطرت فكرة ساخرة ذات مرة بعقل الرسام 
الشهير بابلو بيكاسو ، و تمثلت تلك الفكرة 
بان قام بيكاسو باحضار قطعة قماش بيضاء 
،  ثم اقترب بها من حمار كان قد لون ذيله 
القماش  بقطعة  أمسك  ثم  مختلفة؛   بأصباغ 
باأللوان  المصبوغ  ذيله  يحرك  الحمار  وصار 

ويفعل فعل الريشة على قطعة القماش.
 بعد ذلك قام بيكاسو بتأطير قطعة القماش 
بأسلوب انيق وقام بعرضها في أحد معارض 
طحالب  اسم  اللوحة  على  اطلق  و  لوحاته 
الصبايا ،  رأى الناس اللوحة مثلما رآها كل ناقد 
فأبدوا أعجابهم الكبير  بها وبأنها من ابداعات 
بيكاسو؛ لكنها في الحقيقة من ابداعات ذنب 

الحمار !!
أنها  اال  تحمله من سخرية  ما  رغم  القصة 
تحمل مدلوالت كبيرة وكثيرة؛ اذ أن الحقيقة 
على  جميلة  تكن  لم  اللوحة  أن  هي  الحتمية 
األطالق وأنها مجرد عبث من رسام كبير بحجم 
بيكاسو ، و اعتقد الناس بما فيهم المختصون 
أنها من أبداعه؛ وأن وجود اسم بيكاسو على 

هذه اللوحة يكفي ألن تكون اللوحة جميلة. 
عين  أن  تقول  الشهيرة  العربية  الحكمة 
العيوب  عن  دائما  وقــاصــرة  كليلة  الرضا 
المعايب  رؤية  عن  متعامية  وهي  واألخطاء؛ 
مهما عظمت بعكس عين السخط التي تتحول 
وعين   « مساوئ..  الى  الحسنات  كل  أمامها 
الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط 

تبدي المساويا » .
نستطيع  ال  كثيرة  أشباها  ــإن  ف لذلك 
طحالب  للوحة  اليومية  حياتنا  في  حصرها 
نتلقاها  حياتنا  شــؤون  مختلف  في  الصبايا 
بالرضا والترحاب ال لشيء وأنما ألنها ترتبط 
باألسماء المشهورة و الكبيرة فقط دون النظر 
العالمات  عن  ناهيك  الحسن؛  أو  الكفاءة  الى 
التجارية الكبيرة لكل احتياجاتنا اليومية التي 

ال يمكننا األستغناء عنها بأي حال.
فأحدنا ال يحتسي قهوته اال من المحمص 
الفالني ؛ وآخر ال يتنازل أبدا عن شراء الحلويات 
»طعم  على  اعتاد  الذي  الفالني  المحل  من 
حالوته«؛ وآخر يشتري صحيفة معينة وال يقرأ 
اآلخر  فيما   ... الفالني  للكاتب  مقاال  اال  منها 
على إستعداد تام لتقبل كل ما يقوله » س » 
من اإلعالمين على شاشات التلفاز او ما يصيح 
به من خلف المايك في اإلذاعة ، فقط الن ذلك 
و  محبة  له  و  كبيرة  بشهرة  يحظى  اإلعالمي 

مودة في قلبه !!
الشهرة  في  يشبهه  من  و  )بيكاسو(  وأما 
األسماء  هذه  فيكفيهم  المجاالت  مختلف  في 
وحدها  أسمائهم  ألن  بها  فليفرحوا  الكبيرة 
وقلما  أبيض..  الى  األســود  بتحويل  كفيلة 
النبهارهم  يرون  ما  جودة  في  الناس  يتمعن 

باألسماء وحدها .

قبعت

QR Code

.. على مكتب المسؤول 

)صحافة  تحرص  أسبوعية،  زاوية   .. المسؤول  مكتب  على 
تهم  التي  القضايا  من  عدد  رصد  على  خاللها  من  اليرموك( 
التخاذ  المسؤولين  أمام  ،ووضعها  المحلي  والمجتمع  الجامعة 

القرار بخصوصها .. وبالتالي المشاركة في حلها .
يمكنكم التواصل مع هذه الزاوية عبر البريد االلكتروني:

sahafa.@yu.edu.jo
https://www.facebook.com/sahafatalyarmouk

• صحافة اليرموك ـ متابعة	

شارع
 فوعرا

فوعرا،لما  ــارع  ش بتعبيد  مواطنون  يطالب 
السير  حركة  تعيق  حفريات  من  الشارع  يتضمنه 

وتلحق االضرار بمركباتهم. 
المهندس  مكتب  على  نضعها  مالحظة  هذه 
حسين بني هاني رئيس بلدية اربد الكبرى التخاذ 

المناسب حول هذا الشارع وتعبيده.

• جرشـ  صحافة اليرموكـ  سعد بني سليم 	
محال  على  المواطنين  إقبال  األخيرة   اآلونة  زاد في 
العطارة في مدينه جرش بشكل كبير للتداوي باألعشاب 
إذ  األعشاب،  بتسويق  تعنى  التي  المحال  انتشرت  حيث 
العطارة  تبيع  التي  المحالت  من  العديد  حصر  يمكن 
ممن   المواطنين  من  العديد   إلى  إضافة  واألعشاب 
يقابل  المنازل،  في  لغيرهم   وصفات  بإعطاء  يقومون 
ذلك مشعوذون ودجالون يمارسون التضليل على الناس 
بتقديمهم  لوصفات غريبة يقع المواطنون فيها فريسة 

لمطالبهم بدفعهم ألموال كبيرة جراء أشياء وهمية.

  أقدم محل عطارة
صاحب أقدم محل عطارة في جرش عبداهلل  أبو الكشك  
المحل  هذا  أن  يقول  والده  عن  المهنة  هذه  ورث  الذي 
بدأ بممارسة التداوي باألعشاب الطبية عام 1968 كما 
الخطيب  بناه  عام 1890 حيث  إلى  المحل  بناء  يعود  و 
دهيمش »جد العتمات« في شارع الملك عبداهلل وسط 
القناطر وسقفه من  مدينة جرش وهو مبني على نظام 

ألواح الخشب وجذوع الحور.
وبين أنه نظرا لتاريخ  المحل وبمتابعة من قبل وزيري 
السياحة والبلديات تم اعتماد المحل على األبنية التراثية 
التي يجب المحافظة عليها بسبب قدم البناء وما يشتمل 
عليه من تراثيات تمثل واقع محافظه جرش التي انقرضت 

غالبيتها ولم يبق منها إال القليل كهذا المحل .
وقال أبو الكشك إنه يتعامل مع أكثر من ألف نوع من 
األعشاب يقوم بجمعها في أوقات محددة من العام من 
لمحافظتي جرش وعجلون، الفتا  الغربية  الجبال  مناطق 
إلى أنه يمكن العثور على أكثر من 15 نوع من األعشاب 

في مساحة ال تتجاوز 20 متر مربع إضافة إلى عدة أنواع  
والهند  ولبنان  سوريا  من  استيرادها  يتم  األعشاب  من 

والباكستان.

أمراض تعالج باألعشاب
التي تعالج باألعشاب قال أبو الكشك  وعن األمراض 
والباصور  والسكري  كالعقم  األمراض  من  العديد  هناك 
والضغط  والصغار  للكبار  الــالإرادي  والتبول  والناصور 
حاسة  وفقدان  والقولون  الجنسية  والتقوية  والثعلبة 
الشم والصداع النصفي والفشل الكلوي والكفل والنمش 
وحب الشباب وقرحه المعدة وتحسس القصبات الهوائية 
وزيادة الوزن ونقصانه، إضافة إلى لعديد من األمراض 

األخرى.
وتابع أنه  بفضل من اهلل سبحانه وتعالى عالج 90 حاله 
يقدمها  التي  الوصفات  أن  عام 1997موكد  منذ  عقم 
مبنية على أسس علمية وفحوصات تحاليل مخبرية، أما 
مرض السكري فيصفه بأنه من اكثر األمراض المنتشرة  
بين الصغار والكبار مشير إلى أن الخلطة العشبية التي 
البنكرياس  خاليا  تنشيط  على  تعمل  للمرضى  يقدمها 
كما و تعمل على خفض نسبة السكر إلى 130وهو الحد 
الطبيعي في الجسم، الفتا إلى أنه تم معالجة اكثر من ألف 
حالة مرضية بالسكري أما أمراض الفشل الكلوي فيعزيه 
إلى عدم نقاء المياه حيث تمت معالجة أعداد كبيرة منها.
في  معالجتها  تتم  األمــراض  بعض  هناك  إن  وقال 
مؤكدا  والوجه  اليدين  »ثآليل«  منها  مباشرة  الحانوت 
من  مشعوذة  أعمال  ولألسف  يقابله  األعشاب  طب  أن 

الفتاحين والسحرة.
المفارقات  من  إن  الكشك  أبو  قال  البخور  عالم  وعن 
البسطاء على  الكبير من بعض  اإلقبال  أن  العجيبة اآلن 

نوع من البخور يطلق عليه اسم )بخور 
زباله العطار أو كناسه محل العطارة( هو 
عبارة عن مخلفات محل بيع العطارة من 
الغبار وأعقاب السجائر وغير ذلك، الفتا 
إلى أن هذا النوع من البخور ال يجدي 

نفعا.

إقبال كبير 
ويبقى من نافلة الحديث أن طب 
األعشاب في جرش يجد إقبال كبير 
الحاجات  وأصحاب  المواطنين  من 
الذين  العالم  في  الشعوب  كباقي 
الشافي  ــعــالج  وال األمـــل  فــقــدوا 
الحديثة  األدويــة  من  العديد  في 
بعالج  يتعلق  فيما  خــصــوصــا 

األمراض المزمنة .
الخلط  مــن  الــحــد  ــهــدف  وب
المهنة  بهذه  يعرف  من  بين 
يتخذون  وممن  يعرف  ال  ومن 
والكذب  والدجل  الشعوذة  من 
الدعوة  الناس مهنة تغدو  على 
بهذا  المعنيين  أمام  مفتوحة 
مكونة  لجنة  لتشكيل  الشأن 

من بعض األطباء ذوي المعرفة 
الجمعية  بالتعاون مع  البديل  الطب  والخبرة في مجال 

األردنية المعنية بالنباتات الطبية بحيث تقوم هذه اللجنة 
بعمل امتحان نظري وشفوي للمتقدمين ممن  يرغبون 
بالحصول على شهادة ممارسة مهنة طب األعشاب وفي 
حال نجاحه يعطى شهادة تخوله لممارسة هذا النوع من 

المهن 
بالقوانين   الئحة  يعطى  بعدها  

التي يجب عليه التقيد بها والحرص عليها بحيث تكون 
له حماية من االتهامات المغرضة وبنفس الوقت يحاسب 
دورة  على  يحصل  أن  متقدم  كل  وعلى  تجاوز  أي  على 

االستخدام 
لنباتات  األردنية  الجمعية  قبل  من 

الطبية

إقبال متزايد للجرشيين على محال العطارة للتداوي باألعشاب  

• صحافة اليرموك ـ خاص 	
أعلن عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشياب  أن جميع 
الحالي  الجامعي  للعام  الطالبية  لألندية  اإلدارية  الهيئات 

2016/2015 قد فازت بالتزكية.
وأضاف إن عملية االنتساب لألندية بدأت في األول من 
تشرين الثاني الماضي واستمرت لمدة ثالثة أيام، حيث بلغ 
عدد الطلبة المنتسبين للهيئات العامة لألندية 3127 طالبًا 

وطالبة.
طلبات  باستقبال  بدأت  العمادة  أن  إلى  الشياب  وأشار 
الترشح للهيئات اإلدارية في السابع عشر من تشرين الثاني 
طالبًا   )87( االندية  لكافة  المرشحين  عدد  وبلغ  الماضي، 
طالب،   عشرة  على  الترشح  شــروط  تنطبق  ولم  وطالبة، 

استنادًا لتعليمات األندية الطالبية في الجامعة.
وأكد الشياب على أهمية الدور الذي تضطلع به األندية 
تنظيم  في  الوطنية  مسؤولياتها  تحمل  وضرورة  الطالبية 
النشاطات الالمنهجية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني 
واإلحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعيا الهيئات 
اإلدارية إلى تقديم خطة شاملة بأنشطة قادرة على  خدمة 
الهيئة العامة للنادي من جهة والجسم الطالبي في الجامعة 

من جهة ثانية.

اإلدارية  الهيئات  فوز جميع 
لألندية الطالبية بالتزكية
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