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قلعة عجلون

صحافة اليرموك – محمد القضاة  ࣯

كشف  دير سياحة محافظة عجلون محمد 
ليالي  مهرجان  ستنظم  المديرية  إن  الديك  
من  التاسع  وحتى  الرابع  من  اعتبارًا  القلعة 

الشهر المقبل داخل قلعة عجلون.
أن  اليرموك  صحافة  لـ  الديك  أضــاف  و 
من   مجموعة  على  سيشتمل  المهرجان 
والترفيهية  والفنية  الثقافية  النشاطات 
واستضافة مجموعة  من الفنانين األردنيين 

و سيستمر لمدة خمس ليال.
داخل  السياحية  المسارات  أن  إلى  وأشار   
مسارًا   13 من  تتكون  والتي  المحافظة 
وشيّقة  متنوعة  مسارات  جميعها  سياحيًا، 
كمسارات محميّة عجلون السياحية التي تتبع 

الجمعية الملكية لحماية البيئة.
و أكد أن دور المديرية يكمن في الترويج 
تنظيمها   إلى جانب  القلعة  لموقع  والتسويق 
بين  كالسير  داخلها  النشاطات  من  للعديد 
إضافة  الهادئة،  العائلية  والجلسات  الغابات 
والفنية  والترفيهية  الثقافية  للنشاطات 

المتنوعة داخل الصالة.
حاليًا  تعكف  المديرية  أن  الديك  وأضاف 
على تجهيز الفعاليات المتنوعة داخل القلعة، 
ولباقي  المدرسية،  الرحالت  موسم  من  بدًءا 
يتم  أنه  مبينًا  واألثرية،  السياحية  المواقع 
كافة  من  طالب  آالف   10 من  أكثر  استقبال 

أنحاء المملكة للقلعة.

»سياحة عجلون« تنظم 

مهرجان »ليالي القلعة« 

الشهر المقبل

صحافة اليرموكـ  أشجان العمري  ࣯

بات تهالك البنية التحتية للشوارع الرئيسية 
من  خّلفه  لما  مزعجًا«  »مشهدًا  المملكة  في 
تسير  أن  القدر  لها  كتب  عزيزة  ألرواح  خطف 
على هذا الشارع أو ذاك، فإن لم تخطفهم يد 
الموت منا فجأة كانت اإلعاقة اليد األخرى التي 
تلتقفهم بأضرار جسدية ترافقهم مدى الحياة.

أّن  المسؤولين  بال  عن  يغيب  أنه  شك  ال 
في  عالميًا  الثالثة  المرتبة  يحتل  باتَ  األردن 
وأكثر  وفاة  حالة   )950( بواقع  السير،  حوادث 
بمعدل  أي  الماضي،  للعام  جريح    1500 من 
نحو ثالثة قتلى في اليوم الواحد، أغلبها وقع 
على الطريق الصحراوي الواصل بين العاصمة 
األردن  شريان  يعد  ــذي  وال المملكة  وجنوب 

الرئيسي لنقل البضائع المستوردة والمصدرة 
عبر ميناء العقبة. 

أما طريق اربد - عمان والذي يمتد من مخيم 
أبو  بأطراف  مــرورًا  األردن،  شارع   - الحسين 
نصير والبقعة ليخدم خمس محافظات باتجاه 
بين  الواصل  الطريق  إلى  باإلضافة  الشمال، 
بقية  كحال  حالهما  وعجلون,  اربد  محافظتي 
الطرق الرئيسية المعدومة وسط تعتيم عقيم 
من قبل الجهات المسؤولة عن سوئها وأهوال 

مشاكلها الخطيرة.
في  الطرق  أهم  من  تعتبر  الطرق  هذه   
المملكة تعاني اليوم من تهالك ال يوصف، ال بل 
تعاني من »فقر دم« مزمن في أوردتها، ونتيجة 
ذلك فإن معظم أجهزتها الحيوية توقفت عن 
الحياة  على  تقوى  ال  وأصبحت  وظائفها  تأدية 

بعد أن أهلكتها قّلة التروية واالهتمام والعناية 
والسؤال، ترى أين الحكومة من كل ذلك؟           

في  المدنية  الهندسة  قسم  رئيس  يرى   
أن  الطعامنة  مظهر  الدكتور  اليرموك  جامعة 
الرئيسية  الطرق  منها  تعاني  التي  المشاكل 
سببه عدم جودة المواد التي يتم خلطها لتسوية 
الطرق األمر الذي يؤدي خالل فترة قصيرة من 
الزمن إلى تهالكها وبالتالي تصبح غير مهيئة 
تنّفذ بطريقة  المركبات عليها، ألنها لم  لسير 
تجعلها قادرة على تحمّل ثقل المركبات التي 

تعبر عليها.
الطريق  على  ينطبق  األمر  ان هذا  يؤكد  و 
من  العديد  على  يحتوي  ــذي  ال الصحراوي 
في  كبيرًا  دورًا  تلعب  التي  والحفر  التشققات 
السائق  يحاول  حين  عليه،  الــحــوادث  وقــوع 

تفاديها و تؤدي إلى انفجار إطارات المركبة في 
كثير من األحيان.

مسار  وجــود  عدم  إلى  الطعامنة  يلفت  و 
مخصص للشاحنات الذي يشكل خطرًا كبيرًا، 
للحموالت  أساسًا  مهيء  غير  الطريق  أن  كما 

الكبيرة.  
الطريق  على  السير  أن  على  يــشــدد  و 
الصحراوي في الليل يشكل عائًقا أمام السائق 
فوجود خراب مفاجئ كـ »االنبعاجات« وتكسّر 
الرصفات مع انعدام اإلنارة فيه، كلها مشاكل 
ومميتة تستنزف  لوقوع حوادث خطيرة  تؤدي 

األرواح بال ذنب.
يقول  عمان،   – اربد  بطريق  يتعلق  فيما  و 
على  تحتوي  المنطقة  تضاريس  إن  الطعامنة 
وهذا  واالنعطافات  المنحدرات  من  العديد 
هندسيًا يتطلب عمل جدران استنادية تحمي 

جسم الشارع من االنهيارات المستقبلية.
و يضيف أن جزًءا من الجبل في المنطقة التي 
الزمن بحاجة  وقع فيها االنهيار قبل فترة من 
إلى قص حتى حرم الشارع، ونتيجة عدم القيام 
بهذه العملية سابًقا وقع  االنهيار األخير مما أدى 

الى تكسّر الشارع وتحوّل مساره.
 و يشير الطعامنة إلى أن هذا الشارع خاٍل 
من االنارة في العديد من أجزائه ويحتوي على 
حفر وتشققات تسبب كوارث بشرية على مدار 
للشوارع  لتنفيذ صيانة  الحكومة  داعيًا  العام، 
بشكل دوري وأن تولي اهتمامًا أكبر بسالمة 

المواطن وحياته.
من جانبه، يؤكد أستاذ هندسة المواصالت 
في جامعة اليرموك  الدكتور أحمد العمري أن 
إلى  وبحاجة  الصحراوي متهالكة  الطريق  بنية 
صيانة حالها كحال طريق اربد - عجلون التي 
الحفر  لكثرة  العامة  السالمة  لمعايير  تفتقر 
والمطبات الموجودة فيها وخاصة في  منطقة 

الكسارات التي تجاوز عددها 50 مطبًا.
إربد  شارع  في  اإلنارة  انعدام  إلى  يشير  و 
االستنادية  الــجــدران  من  وخلوّه  عجلون   -
والعاكسات التي يحتاج إليها السائق خاصة في 
فصل الشتاء وسط الضباب الذي تشهده تلك 

المنطقة.
الطرق  صيانة  إلعــادة  العمري  يدعو  و   
خلطات  واستخدام  المملكة  في  الرئيسية 
تصبح  بحيث  عالية  مواصفات  ذات  إسفلتية 
مهيئة للسير عليها من قبل المركبات للحد من 

مشكلة حوادث المرور المتكررة. 
و يرجع المهندس ابراهيم الشرمان السبب 
في وقوع حوادث السير على الطرق الرئيسية 
إلى عدم استخدام مواد ذات مواصفات جيدة، 
مما يؤدي إلى تهالكها مع مرور الزمن، لذا على 
الطرق، بل  الحكومة أن ال تتولى صيانة هذه 
أن تعمل على تكليف جهات أو شركات  خاصة  
للطرق  التمويلي  التأجير  نظام  تحت  بذلك 

النافذة. 
المهندس  النقل  وزارة  عام  أمين  يحمّل  و 
أنمار الخصاونة وزارة األشغال مسؤولية الخلل 
التحتية  البنية  ســوء  عن  الناتج  والتقصير 

لشوارع المملكة.
األشغال  وزارة  أن  إلى  الخصاونة  ويلفت  و 
وغير  الزراعية  بالطرق  فقط  اهتمامها  تصبّ 
شريان  تعتبر  التي  الطرق  وتهمل  الفرعية، 
المواطن  حياة  وتهمل  المملكة  في  الحياة 

وسالمته العامة.

تردي أوضاع الطرق الخارجية يؤدي إلى حصد أرواح األردنيين

صحافة اليرموك – جيهان العرود  ࣯

أكد مدير شرطة إربد العميد أمجد الخريسات 
في  اربد  مدينة  في  مستقر  األمني  الوضع  أن 
الجرمية  القضايا  في  ســواء   ، النواحي  كافة 
أو  األسرة  تمسّ  التي  القضايا  أو  كالمشاجرات 
قضايا األحداث ، أو الوضع الجنائي الذي يمسّ 

قضايا جرائم القتل واإليذاء. 
اليرموك«  »صحافة  مع  حــواره  في  وشــدد 
على  أن جميع القضايا مسيطر عليها ومعظمها 
أن  مؤكدًا   ، القتل  جرائم  خصوصًا  مكتشفة 

أن  إلى  باإلضافة  بالمئة،  مئة  اكتشافها  نسبة 
كافة  في  المميزة  اإلجراءات  من  هناك سلسلة 
النواحي إلى جانب التعاون بين مختلف الجهات 
في سبيل أن تكون إربد دائمًا واحة من األمن 

واألمان.
  وأشار الخريسات إلى أن كافة أفراد وضباط  
أقسام  أو  األمنية  المراكز  في   سواء  المديرية 
ومكافحة  الوقائي  واألمــن  الجنائي  البحث 
وغايتها  هدفها  كمنظومة  يعملون  المخدرات، 

تقديم خدمة أمنية للمواطنين بأقصى سرعة.
أمنية  استراتيجية  خطط  هناك  أن  وكشف 

متقاربة  فترات  على  مبرمجة  إربد،  في  خاصة 
الخطط  هــذه  وأن  كما  مــتــبــاعــدة,  ـــرى  وأخ
بمتابعة  وتحظى  باستمرار  ومتطورة  متجددة 
شديدة،بهدف تحقيق الضبط القضائي والضبط 
مناطق  شتى  في  اختصاصهم  ضمن  األمني 

محافظة إربد.
ظاهرة  متابعة  أن  على  الخريسات  وشــدد 
مستمرة  زالــت  ما  )الــخــاوات(  األتــوات  فارضي 
ويتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من 
يأخذ شيًئا من أي تاجر أو من أي شخص رغمًا 
عنه،فهذه اإلجراءات يتم اتخاذها ومتابعتها من 

قبل قسم البحث الجنائي.
 و أضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات ألصحاب 
بهذه  متلبسين  ضبطهم  تم  الذين  السوابق 
القضية، مبينًا أنه يتم متابعتهم باستمرار حتى 

يكون هناك معرفة تامة بأساليبهم الجرمية .
ظاهرة   أن  المواطنين  الخريسات  وطمأن 
النتيجة  وهــذه  خمدت،  قد  )الــخــاوات(   فرض 
مع  التهاون  لعدم  نتيجة  وملموسة،  واقعية 
الجرم،  هذا  بمثل  يقوم  أن  يحاول  شخص  أي 
باإلضافة إلى أهمية تعاون المواطنين واإلبالغ 
قبل  من  األمنية  العملية  لتيسير  الفاعل،  عن 

األجهزة األمنية بأسرع وقت.
المخدرات  مكافحة  قسم  أن  إلــى   ــار  وأش  
واتخاذ  الــحــاالت  من  العديد  ضبط  استطاع 
إجراءات بحقها، سواء كانت أمنية أو إدارية بحق 
المروجين أو التجار أو بحق أي شخص يتعاطى 

ويكرر هذا األمر.
على  القبض  نسبة  أن  الخريسات  وأضــاف 
متعاطي المخدرات ضمن المعدل الطبيعي، وال 
الوقاية  الحاالت، نتيجة  ارتفاع في نسبة  يوجد 
والتوعية وتعاون المواطنين في هذا الخصوص 

وتسهيل اإلجراءات األمنية.

العميد الخريسات يؤكد استقرار الوضع األمني في إربد

صحافة اليرموك ـ روان عالونة ࣯

عملها  مخادمة  ناهدة  الدكتوره  باشرت 
في  واإلعالن  العامّة  العالقات  لدائرة  كمدير 
اليرموك  جامعة  رئيس  قــرار  بعد  الجامعة، 
الماضي،  األحــد  الفاعوري،  رفعت  الدكتور 
تعيينها مديرًا للدائرة، باإلضافة إلى منصبها 

كرئيس لقسم الصحافة. 
ناهده  الدكتوره  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
تشعر  إنها  اليرموك«  »صحافة  لـ  مخادمة 
بالفخر كونها أول امرأة تقوم بعمل مدير دائرة 

العالقات العامة في جامعه اليرموك.
منحها  التي  بالثقة  فخرها  عن  وعبّرت 
الفاعوري  رفعت  الدكتور  الجامعة  رئيس  لها 
بتعيينها مديرة في هذا الموقع، باإلضافة إلى 

عملها الحالي كرئيس قسم الصحافة.
الجديد  عملها  بين  ــوازن  ت أنها  وأضافت 
كمديرة عالقات عامة ورئيسة لقسم الصحافة 
والدراسات العليا في كلية اإلعالم، إضافة إلى 

تدريس ثالثة مساقات.
العادة  في  المحاضرات  بين  تقوم  حيث 
بأعمال القسم، أما قبلها وبعدها تمارس عملها  

اإلداري في العالقات العامة. 
يعمل  الموقعين  كال  في  أنه  إلى  وأشــارت 
معها جهاز إداري كفؤ مساعد ومساند لها في 
صعبة،  بداية  كل  أن  مؤكدة  األوقــات،  جميع 

وبعدها ستكون أسهل. 
القرار  هــذا  فائدة  إلــى  مخادمة  ونوّهت 
األردنيات  النساء  على  أيضًا  أثر  فله  عليها، 
جميع  سيحفز  القرار  هذا  وأن  قولها،  حسب 
النساء األردنيات إلثبات تميّزهن في عملهن، 

وبالتالي تسّلم المرأة للمناصب قيادية عليا في 
مؤسسات المجتمع.

المخادمة مديرًا للعالقات العامة و االعالم في الجامعة

د.ناهدة مخادمة



صحافة اليرموك ـ تسنيم كنعان ࣯

الفاعوري،  رفعت  الدكتور  اليرموك  جامعة  رئيس  رعى 
العلوم  كلية  أقامته  الذي  العلمي  اليوم  الماضي،  الثالثاء 
وعدد  الشياب  أحمد  الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  بحضور 

من عمداء الكليات في الجامعة و طلبة الكلية.
قال عميد كلية العلوم الدكتور أحمد رحيل إن هذا اليوم 
العلمي  واليوم  منتظمة،  بصورة  ليس  ولكن  عقده  يتم 
األم  عيد  مع  العام  هذا  متزامنا  العلوم  لكلية  والوظيفي 
ويوم الكرامة؛ اليوم الذي سّطر فيه جنودنا البواسل أروع 

التضحيات و أعادوا لألمة كرامتها.
و أضاف رحيّل أن الكلية دأبت على عقد هذا اليوم لما له 
من أهمية كبيرة وفرصة الستضافة الكلية لجنة من العلماء 
وأشار  المختلفة،  العلوم  والمهتمين في مجاالت  والباحثين 
فاعلية  زيادة  هو  اليوم  هذا  مثل  عقد  من  الهدف  أن  إلى 
وبناء جسور  الالمنهجية  األنشطة  الطلبة في  بين  التعاون 
التعاون ما بين الجامعة والمجتمع المحلي وفتح آفاق المعرفة 
لسوق العمل عن طريق استضافة شركات ومؤسسات خاصة 
المؤسسات  بدعم  وتقوم  البطالة  مشكلة  حل  في  تسهم 
التي تهتم بالبحوث العلمية عن طريق إقامة ندوات محلية 

ومؤتمرات دولية تسهم في ازدهار الجامعة.
التعريف  تضمن  وثائقي  لفلم  عرض  الحفل  تخلل  و 
برنامج  واستحداث  نشأتها  حيث  من  وأقسامها  بالكلية 
الماجستير في فيها وقام الطالب سيف اهلل العالونة؛ شاعر 
و  الشعر  في  األولى  المرتبة  على  والحائز  الملكي  الديوان 

الخطابة بإلقاء قصيدة.
الكلية  طلبة  أعدها  التي  األعمال  بعرض  اليوم  واختتم 
وتحليل  ألحافير  عينات  عرض  ومنها  األقسام  مختلف  من 
مكوناتها،  باإلضافة إلى تحليل عينات من البيئة األردنية 
تحديد  بكيفية  خاصة  وأنشطة  البيولوجيا،  بعلم  خاصة 
بعد  عن  االستشعار  طريق  عن  دراستها  المراد  المواقع 

مثل  أخرى  أجهزة  و    cloud compare برنامج  باستخدام 
حسّاس co  حيث أنه يقيس النسبة المئوية للغاز المحيط، 
العينة  حجم  زاد  كلما  أنه  حيث  الطبيعي  للتوزيع  وعينات 

اقترب من التوزيع الطبيعي.
و قام طلبة قسم اإلحصاء بالتوقيع ووضع بصماتهم على 
لوحة، حيث أبقيت بالقسم كذكرى وغيرها من األعمال التي 

تم استعراضها.
وشكر رحيّل في نهاية االحتفالية دائرة العالقات العامة 
الدعم  تقديمهم  على  الجامعة  ورئاسة  اللوازم  ودائــرة 
كما  االحتفالية،  إنجاح  في  ومساهمتهم  والمعنوي  المادي 
وأثنى الفاعوري على جهد الطلبة وشكر عمادة الكلية على 

الجهود المبذولة .
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صحافة اليرموك – رغد الشياب  ࣯

أستاذة في كلية الفنون الجميلة، ولدت في الكويت 
وورد(،  )جاد  ولــدان  لديها  »اليرموك«،  ابنة  وهي 
في  الجرافيكي  التصميم  في  البكالوريوس  درست 
الفنون  في  الماجستير  دراسة  وأكملت  »اليرموك«  
التي  كليتها  في  أستاذة  أصبحت  أن  إلى  التشكيلية 

كانت يومًا طالبة فيها.
الجامعة،  السخني ليست فقط أستاذة في  فدوى 
بل أنسانة ناجحة جدًا في حياتها العملية والعلمية، 
النجاح  على  وتصميمها  القوية  بإرادتها  وصلت 
ونجاحها في رسم أهدافها وخططها في حياتها إلى 
وهي  لها  تطمح  كانت  التي  أحالمها  كاّفة  تحقيق 

شابة .
تقول السخني التي نلتقي بها كوجه جامعي »حبي  
للفنون والرسم  كان يجري في عروقي منذ صغري، 
شجعني  المجال،  هذا  في  مبكرة  كانت  فموهبتي 
ودعمي لتعزيزها أهلي وخاصة والدي  الذي ساهم 
بشكل كبير في صقل مهارتي ودراستي لتخصصي 

واإلبداع به«.
والفن  بالحيوية  مليئة  كانت  التي  عائلتها 
والموسيقى، ففيها عازف العود والمصمم الجرافيكي  
والفنان التشكيلي، فكل هذه الظروف كانت تشجّعها 
تضيف:  وهنا  فشيًئا،  شيًئا  والتطور  التقدم  على 
دائمة  كنت  البكالوريوس  مرحلة  في  كنت  »عندما 
ومهاراتي  ذاتي  تطوير  على  بجد  وأعمل  الحيوية 
والخبرات  الــدورات  من  العديد  أأخذ  فكنت  الفنية، 
الالزمة في تخصصي، حتى أصبح  الرسم  ومهارات 
الفن ليس مجرد هواية وتخصص، بل عمل وحياة، 
أسعى  التي  وأهدافي  خططي  بوضع  بدأت  ومنها 
لها  أعمال  سيدة  اصبح  أن  ضمنها  ومن  لتحقيقها، 
للسالم  سفيرة  اصبح  وأن  بها،  الخاص  مشروعها 

والتسامح وأن أمزج بين الفن والسالم« .
إلى  الصابون  صناعة  في  الصغيرة  أحالمها  من 
مشروعها الخاص بصناعة المنتجات الطبيعية وهنا 
تقول: » بدأت بالبحث عن مشروع ألقوم وأنجح به، وإذ 
بفكرة استغالل أرض والدي ومزارع الزيتون تتطور 
في ذهني فقد كان لها تاثير كبير في قيام مشروعي 
أال وهو )انتاج الصابون الطبيعي من زيت الزيتون( 
حيث بدأت بتطوير نفسي وقدراتي الشخصية حتى 
أتقنت صناعة الصابون في البيت، وهنا بدأ مشروعي 
اآلن  أصبح  أن  إلى  فشيًئا،  شيًئا  والتطور  باالزدهار 

مشروعًا كبيرًا في مشغلي الخاص«.
فكرة..  مجرد  الصغير  مشروعي  كان   « وأضافت 
فتطبيق شخصي.. ثم عرضه على مركز إرادة لتمويل 
المشاريع الصغيرة الذي قام بتمويلي ودعمي إلى أن 
الطبيعية  المنتجات  انتاج  )مشروع  مشروعي  أصبح 
وأيضًا الحرف اليدوي( وأصبح له عالمة تجارية وتم 
التصدير من منتجاتي للخارج كالصين وتايوان ودول 
الخليج وهي ) karma hand craft ( ولي صفحة على 

وأن   ،)  karma hand craft .com  ( وهي  اإلنترنت 
كل ما يخص مشروعي من شكل وشعارات وإعالنات 
قمت بتصميمه بنفسي، وقمت بتوظيف طالب من 
من  أهدف  حيث  األردن،  في  كمندوبين  الجامعات 
خالل المشروع لتشجيعهم وخلق سوق تشغيلي لهم 
واعطائهم فرصة للنجاح وكسب الخبرات وهذا االمر 

أعطاني طاقة ايجابية كبيرة«. 
أما عن حلمها اآلخر وهو أن تصبح سفيرة للسالم 
والتسامح تحدثت قائلة: »كانت مجرد فكرة بذهني 
المعهد  الى  بطلب  تقدمت  الذي  اليوم  جاء  أن  غلى 
الكندي للعلوم الصحية في كندا تحت شعار )سفراء 
سفيرة  اختياري  وتم  العالم(  حول  الحسنة  للنوايا 
اإلنسان  وحقوق  النفسية  للصحة  الحسنة  للنوايا 
والسالم في األردن، وتمت دعوتي لحضور معارض 
وممثلين للمنظمة في عدة دول من أهمها: فلسطين 
والمغرب وحضور العديد من األحداث والمعارض داخل 
األردن وخارجها، باعتباري فنانة تشكيلية وسفيرة، 
الماجستير في  أحصل على  أن  قبل  كان  ذلك  وكل 

الفنون التشكيلية«.
وأخيرًا أنصح جميع طلبة الجامعات بأن يعتمدوا 
وذلك  ومستقبلهم،  حياتهم  بناء  في  أنفسهم  على 
تكون  مستقبال،  تدعمهم  صغيرة  مشاريع  بصنع 
بصمة نجاح وأمل في نفوسهم، وأن يتحلى كل فرد 
باإلرادة والتصميم والقوة لجعل مستقبله مشرًقا«. 

وجه جامعي

 فدوى السخني .. من صانعة للصابون 
إلى أستاذة جامعية 

صحافة اليرموك - ثراء محمد  ࣯

الفاعوري  رفعت  الدكتور  الجامعة  رئيس  أطلق 
القرار  صنع  دعم  نظام  مشروع  الماضي  األسبوع 
الذكي الذي أنجزته دائرة التنمية والتخطيط بالتعاون 
الحاسب  ومركز  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  مع 

والمعلومات.
والدكتور  الخطيب  رعد  الدكتور  من  كال  وعرض 
المعلومات  تكنولوجيا  كلية  من  الخطيب  فيصل 
الدكتور  الحجاوي  كلية  في  الريادي  المجمع  ومدير 
محمد الزبيدي نماذج وتطبيقات عديدة لما يتضمنه 

المشروع وأهميته للجامعة ومسيرتها.
وأدوات  تطبيقات  من  يتكون  النظام  أن  وأضافوا 
الجامعي  بالعمل  لالرتقاء  المعلومات  لتوفير  ذكية 
والتعريف بالخطة االستراتيجية للجامعة، وخصوصًا 
على  تحتوي  بيانات  قاعدة  على  يحتوي  النظام  أن 
لتدخل  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  العلمية  األبحاث 

ضمن اإلنتاج العلمي للجامعة.
أنور  والتخطيط   التنمية  دائرة  مدير  وأوضح     
الدائرة  أن  اليرموك  صحافة  لـ  تصريح  في  السعد 
في  دورها  من  انطالًقا  واقترحته  المشروع  أطلقت 
النهوض بالجامعة، مبينًا أن كافة األعمال كانت تحت 

إدارتها وإشرافها وتوجيهيها وإنها الركيزة األساسية 
بين نظم المعلومات المختلفة. 

وأشار إلى أن اطالق المشروع يجعل الجامعة تعمل 
بنظام ذكي في جميع المجاالت، كما سيسهل النظام 
العمل بمجال األبحاث والملف التدريسي ألعضاء هيئة 
التدريس بما ينعكس على مستوى الطلبة وتسهيل 

أعمالهم بشكل متوازي.
اليرموك  الفاعوري في تصريح لـ صحافة   وشدد 
على  أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية للجامعة على 
مستوى الجامعات، مضيًفا أن هذا المشروع الذي قام 
به وأنجزته كوادر الجامعة من مهندسيها ومبرمجيها 
يعكس من خاللهم مدى التميز والمهارة والكفاءة التي 

يتمتعون بها.
أنظمة  ربط  على  عمل  المشروع  هذا  أن  وتابع 
الحصول على  ليجعل  المختلفة  اإللكترونية  الجامعة 

المعلومة وتدقيقها والبناء عليها أمر سهل وسريع.
قدرات  يقوي  النظام  هذا  أن  الفاعوري  وأضــاف 
مع  التعامل  حيث  مــن  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء 
على  القدرة  ويعطيهم  تلقائي  بشكل  المساقات 
تحليل المساقات ونتائجها مما ينعكس على الطلبة 
والعملية التدريسية، وبالتالي االنتقال بالجامعة نحو 

النظام اإللكتروني على المدى القريب.

الفاعوري يطلق مشروع نظام دعم القرار الذكي

صحافة اليرموك ـ ريم العرفي ࣯

بكلية  االجتماعية  والخدمة  االجتماع  علم  قسم  نظم 
اآلداب حفاًل بمناسبة اليوم العالمي للخدمة االجتماعية.

خالد  الدكتور  الكلية  عميد  نائب  الحفل   راعي  وأكد   
االجتماعي  العمل  أن  الحفل  خــالل  كلمة  في  الــدبّــاس 
فروع  بباقي  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبطان  االجتماعية  والخدمة 
العلوم االجتماعية األخرى، ويتّحدان معًا كوسيلة لتحسين 
الظروف واألحوال اإلنسانية مما ينعكس بشكل إيجابي على 

المجتمع. 
طلبتنا  وإعــداد  لتأهيل  يكون  ما  أحوج  أننا  إلى  وأشــار 

لالنخراط في سوق العمل، السيما مع ما تشهده المنطقة 
المجتمع  استجابة  تغيير  على  والعمل  صعبة،  ظروف  من 
للمشكالت المزمنة التي تواجهه ومدى تعامله معها بصورة 
إيجابية، سعيًا لتحقيق العدالة االجتماعية وتحسين الظروف 

الحياتية ألفراد المجتمع.
 وأشارت الدكتورة ناديا الحياصات من قسم علم االجتماع 
يبعث  االجتماعية  للخدمة  العالمي  باليوم  االحتفال  أن  إلى 
في نفوسنا كأخصائيين اجتماعيين الفخر واالعتزاز بمهنتنا 
خاصة،  فنية  ومــهــارات  علمية  أســس  على  تعتمد  التي 
تستهدف تنمية واستثمار قدرات األفراد والجماعات، وتتفق 
مع أهداف التنمية االجتماعية والمعتقدات اإليمانية الراسخة 

نؤمن  فنحن  الشعوب،  لكافة  االجتماعية  العدالة  لتحقيق 
بالفرد وكرامته، ونعطيه حق تقرير مصيره إلحداث تغيير 

إيجابي في حياته.
واشتمل الحفل على نشاطات الخدمة االجتماعية للقسم 
وتعريف  والمخدرات  االنتحار  حول  مسرحية«  »عروض  و 
بطبيعة عمل المتخصص االجتماعي خصوصًا في التعامل 
إلى فقرات شعرية وفنية جسدت  اإلعاقة، إضافة  مع ذوي 
معاني الخير والعطاء والتكافل في المجتمعات وانعكاساتها 

على القيم االنسانية النبيلة.
 حضر الحفل الفنان يحيى حوى وعدد من أعضاء الهيئة 

التدريسية في القسم وحشد من الطلبة.

علم االجتماع يحتفل باليوم العالمي للخدمة اإلجتماعية 

صحافة اليرموك ـ ثراء محمد   ࣯

 أكد رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري دعمه 
الـ25،  دورته  في  الطلبة  التحاد  الجديد  للمجلس 
الجامعة  لخدمة  بمسؤوليته  للقيام  المجلس  داعيًا 
والجسم الطالبي بما يحقق االرتقاء بمسيرة الجامعة 

على كافة الصعد.
أنه  اليرموك  صحافة  لـــ  تصريح  فــي  وأضـــاف 

التحاد  ــة  اإلداري الهيئة  وأعضاء  رئيس  وبانتخاب 
أنهت  قد  الجامعة  تكون   25 الـ  دورته  في  الطلبة 

عرسها الديمقراطي بشكل تام.
وأثنى الفاعوري على ما قدمه طلبة الجامعة أثناء 
العملية االنتخابية برمتها، مؤكدًا أن الفخر واإلعتزاز 
وقامت  االنتخابية  هذه  العملية  شهدته  لما  يحدونا 
عليه من مشهد راقي، حيث قدم طلبتنا مثااًل يحتذى 

به بين سائر طلبة الجامعات.

.. و يؤكد دعمه التحاد الطلبة الجديد 

 صحافة اليرموك - الهام عواودة  ࣯

رفعت  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعــى 
عمادة   نظمته  الــذي  االحتفال  الفاعوري 
شؤون الطلبة، الثالثاء الماضي، أمام مبنى 
العمادة بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين 

لمعركة الكرامة الخالدة. 
الدكتور  الطلبة  ــؤون  ش عميد  ــال  وق
اليوم  هــذا  مثل  وفــي  إنــه  الشياب  احمد 
من  مشرقة  صفحات  تطالعنا  عام  كل  من 
تاريخنا المجيد، فقبل تسعة وأربعين عامًا 
شهدت أرض الرباط أعنف المعارك مع عدو 

متغطرس الحتالل أجزاء من أردننا العزيز.
 وأضاف الشياب أن يقظة وبسالة جنودنا 
بن  الحسين  الملك  له-  -المغفور  بقيادة  
العدو  يسعى  ما  تحقيق  بين  حالت  طالل 
لتنفيذه من أطماع ومخططات، ولقنوا قوات 
القتال  في  قاسيًا  درسًا  االسرائيلي  العدو 
والصمود، مؤكدًا على شجاعة جنود الجيش 
العربي في تحقيق االنتصار، وتقديم أسمى 
وستبقى  للوطن  والــوالء  التضحية  معاني 
لــألردن  وعــزة  فخر  موضع  المعاني  هــذه 

واألردنيين أبد الدهر.
الطلبة  شــؤون  عمادة  دور  إلى  وأشــار   
األنشطة  هذه  مثل  تنظيم  في  المستمر 
ليبقى  الكرامة  لمعركة  وتخليدًا  تكريمًا 
ذكراها حيًا جيال بعد جيل، لما لها من دور 

في إعادة الكرامة والعزة لإلنسان العربي. 

وقال رئيس اتحاد الطلبة  الطالب محمود 
الكفريني لقد كانت معركة الكرامة وستبقى 
واحدة من أهم المعارك التي خاضتها األمة 
العربية بقيادة أردنية ال تخشى الموت في 

سبيل الدفاع عن وطنها وأرضها. 
اتحاد  مجلس  انتماء  صدق  على  وأكــد 
عبداهلل  الملك  بقيادة  البلد  لهذا  الطلبة 
الثاني بن الحسين الذي يقود الوطن بهمة 

بأن  معاهدينه  الشيوخ،  وحكمة  الشباب 
يبقوا جندًا أوفياء ألحداث التغيير االيجابي 

المنشود في مجتمعنا. 
األردنــيــات  األمــهــات  الكفريني  وهنأ 
بمناسبة يوم األم الذي يتزامن االحتفال به 
فهن  الكرامة،  معركة  بذكرى  االحتفال  مع 
اللواتي أنجبن للوطن الرجال األشداء الذين 

قدموا أنفسهم دفاعًا عن الوطن واألمة. 

قصيدة  الزغول  تقى  الطالبة  وألقت 
تغنّت وعبّرت من  خاللها عن حبها الكبير 
واعتزازها  فخرها  ومدى  ولقائده  للوطن 

بكونها واحدة من أبناء هذا الوطن.
االحتفال  فعاليات  تضمنّت  و  كما   
الطلبة  شؤون  عمادة  لفرقة  غنائية  فقرة 
والسرور  الفرح  ادخلت  التي  الموسيقية  

لقلوب الحضور.

اليرموك تحتفل بذكرى الكرامة الخالدة 

من االحتفال

الفاعوري خالل جولته في المعرض                                                                                                                          تصوير : محمد الخالدي                    

كلية العلوم تحتفل بيومها العلمي 

صحافة اليرموك ـ أناغيم الزبيدي   ࣯

كشف النقيب ناجح العبادي من مديرية مكافحة المخدرات 
عن أن نسبة مُتعاطي المخدرات العام الماضي قد تجاوزت 
لغاية  تصل  لم  المملكة  أن  على  مشددًا  مُدمن،  ألف   17
اليوم فيما يخص هذه المشكلة إلى مرحلة اآلفة، وإنما هي 

في حدود الظاهرة. 
وأضاف خالل الندوة التي نّظمها قسم إدارة األعمال في 
بعنوان  الماضي  األسبوع  اإلدارية  والعلوم  اإلقتصاد  كلية 
»آفة المخدرات بين شباب الجامعات: اآلثار وطرق الوقاية«، 
أن األردن منطقة عبور ومرور للمخدرات وليست مقر ولكن 

هذا الشيء ال يعني أنها خالية منها. 
 وتابع أن بداية تعاطي المادة المُخدرة هو الفضول وتقليد 
الغير، مبينًا أن الحبوب المُخدرة تعمل على زيادة النشاط 
و لكنه نشاط سلبي، وأن أكثر األشخاص استخدامًا للحبوب 
الذين يقضون ساعات طويلة في  المخدرة هم األشخاص 
الحبوب  هذه  استخدم  من  أول  هو  هتلر  أن  مبينًا  العمل، 

المخدرة ليسيطر على عقول جنوده و يزيد من نشاطهم.
الصناعي  الحشيش  أو  الجوكر  مادة  أن  العبادي  وأوضح 
والمهيمن  المسيطر  هي  األخيرة  الفترة  في  انتشرت  التي 
واألخطر وهو حديث الشارع وحديث الناس وقد اشتهر باسم 
جوكر لكثرة انتشار »صور الجوكر« عليه وهي مادة تبعية 
يتم  وال  فقط  التدخين  طريق  عن  تعاطيها  يتم  عربية  أو 

تعاطيها عن طريق عن طريق المواد الغذائية.
ألنها  المخدرة  المواد  أخطر  من  تعتبر  هذه  أن  وأضاف 
ومن أول جرعة يتم تعاطيها قد تؤدي إلى موت الشخص 

المتعاطي أو إصابته بالجنون.
وقال الدكتور اسامه الفقير الربابعة من كلية الشريعة إن 
الدين األسالمي الحنيف كان سبّاًقا في منع كل شيء يُلهي 

العقل ويذهب عقل االنسان.
وشدد على أن اإلسالم كان واضحًا ومُتقدمًا في أحكامه 
حتى على مُختلف حضارات العالم في حماية الفرد وصون 
حياته وكل ما يؤثر عليه، داعيًا إلى حماية المجتمع من هذه 

الظاهرة كونها تهدم كيانه وتهدد شبابه.

 و على هامش الندوة، قال النقيب العبادي في تصريح 
انتشار  أو  المخدرات  انتشار  أساس  إن  اليرموك  صحافة  لـ 
أيّة جريمة هو نقص الوازع الديني لدى الفرد، مؤكدًا أن 
إدارة مكافحة المخدرات تعمل بكل جهد على زيادة التوعية 

واإلرشاد لألفراد بشأن موضوع المخدرات. 
وأوضح  أن إدارة المكافحة تعمل على عالج المدمنين في 
مركز خاص للعالج ليس الهدف منه معاقبة الشخص لكن 
الهدف هو المعالجة، مؤكدًا أن العالج فيه يتم بسريّة تامّة.

١٧ ألف مدمن مخدرات في المملكة خالل العام الماضي

من الندوة                                                                                                                                                                    تصوير : احمد ملكاوي

تصوير : فارس السعديالفاعوري خالل اطالق المشروع 
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شعالن  ࣯ رشا   - اليرموك  صحافة 
وديما عبداهلل

العمل  وتزايد  الشبابيّة  المبادرات  كُثرت 
اآلونةِ  في  األردن  في  والشبابي  التطوّعي 
العمل  يمثله  لما  ملحوظ،  بشكٍل  األخــيــرة 
تتمثل  أهمية  من  والتطوعي  االجتماعي 
في  ويساهم  المجتمعات        في  بالنهوض 
طاقات  استُثمرت  ما  إذا  وتطوّرها،  بنائها 

شبابها وعقولهم حقّ استثمار.
المبادراتِ  هذه   عمل  أن  المالحظ  ولكنّ 
يخضع  ال  األردن  في  التطوعيّة  الشبابيّة 
لضوابطٍ تجعل منه عماًل واضحًا يؤدّي أهداًفا 
منشودة، فالغياب القانوني والرقابي على العمل 
لالستغالل  مطية  الشباب  من   جعل  الشبابي 
ولوّث مفهوم التطوّع وحوّله لمجرد عمٍل غير 

مأجور مقابل شهادةٍ تطوعيّة.
في  طويل  بــاع  له  شــاب  صيام  ابــو  أحمد 
بالتجارب  حصرها  يطول  وقائمة  التطوّع 
السياحية  المنشئات  إدارة  درس  السيئة، 
الزيتونة  جامعة  من  كاًل  في  األعمال  وإدارة 
اليوم في دولة  العربي، يعمل  المجتمع  وكلية 
اإلمارات كدليٍل سياحي خاص ومعّلم متمرّس 
إلى  باإلضافة  للحيوانات،  اإلمارات  حديقة  في 

كونه ممّثال مسرحيًا في مسرح الشارقة.
تطوّع أحمد منذ  تاريخ عام 2008 وتوّقف 
مغادرته  تاريخ   2016/9/30 تاريخ  عند 
مع  متطوّعًا  بيوم  قبله  كان  الــذي  عمّان، 
أحمد  العربي(، تطوّع  الشباب  مشروع )صوت 
المبادرات  العديد من  السنوات في  خالل هذه 
دمك،  )دمي   : منها  نذكر  المستقلة  الشبابيّة 
مسار،  بــادر،  للتدخين،  ال  حياتي،  جهازك 
يد  المتنّقلة،  مكتبتي  جذور،  ذكرى،  شركاء، 
من  بالعديد  أيضًا  تطوّع  كما  التعليمية...(؛ 
المنّظمات والمؤسّسات غير الربحية كان منها 

)مؤسّسة لوياك( .
يقول أحمد عن خالصة تجاربه مع أصحاب 
هذه المبادرات: »يحاولون أن يستنفذون كل ما 
لديك من مواهب، عالقات، إمكانيات واستغالل 
خبرتك قدر ما يستطيعون، كل ما يمكن لهم أن 
يستنفدونه لن يترددوا أو يتوانوا للحظة عنه«

يحدّثنا:  »مصور«،  كـ  كثيرًا  أحمد  تطوّع 
»تطوّعت كمصوّر مع جهاتٍ عديدة، يأجّرون 
بمدربين  ويأتون  فعالياتهم،  إلقامة  فندًقا 
من  وذاك  هذا  يرافق  ما  وكل  باهظة،  بأجوٍر 
النهاية  في  ويطلبون  الفارهة،  المظاهر 
بكاميرته  الفعالية  لتصوير  بالتطوّع  مصوّرًا 
التقاط  في  الجهيد  جهدك  وبعد  الشخصيّة، 
ما ال يقل عن 400 صورة ال تلقى صورك أيّ 
يأخذونها،  أن  يطلبون  ذلك  ورغم  استحسان، 

دون أيّ شكر أو عرفان«.
 ويضيف بحادثةٍ أخرى عن تجربته كمتطوّع 
شخٍص  من  أكثر  إلــى  احتاجوا  »إذا  مصوّر 
من  أول  أنت  وكنت  الفعاليات  إحدى  ليصوّر 
وإذا  بأجٍر،  آخرًا  يوّظفوا  أن  جدًا  يمكن  وجدوه، 
سيردون  باستحياٍء  بذلك  تراجعهم  أن  جرّبت 
كانت  إذا  أمّا  وفيهم«،  »منهم  بأنّك  عليك 
المؤسّسة أو المبادرة تهتمّ باألطفال وقضايا 
الالجئين سوف يتهمّونك بأنّك ضدّ اإلنسانيّة 

والعدالة«
عــدّة  مــع  تطوّعه  مقابل  زائــفــة  وعـــودٌ 
انقضاء  بعد  بالتوظيف  ووعــودٌ  مؤسّسات، 
فتراتٍ من التطوّع، وجهدٌ ضائعٌ غير مقدّر 
وتطوير  طرقهم  بــدايــات  في  إعانتهم  في 
عن  حتى  تغب  لم  التي  »الواسطة«  أعمالهم، 
قلب هذه األعمال الخيرية كان يحاول الجميع 
كما يحاول أيّ فردٍ آخر دمج اقربائه وأصدقائه 
وخدمة  بالتطوّع  العالم  مقدّمة  في  وجعلهم 
الفرص  أفضل  على  والــحــصــول  المجتمع 

التدريبيّة والعملية والعلميّة.
من هذا الجزء اليسير من تجربة أحمد التي 
هذه  حقائِق  خبايا  من  والمزيد  المزيد  تحمل 
تخفيه  وما  التطوّعية،  واألعمال  المبادرات 
 « تحقيق  ينطلق  عليها،  القائمين  حقيقة  عن 
صحافة اليرموك« في هذا العدد ضمن سلسلة 

تحقيقاتها.
»أكرموهم  مبادرة  السرابي/صاحب  محمد 
الخيريّة« يؤكد أنّه حين أنشأ مبادرته لم يكن 
لتسجيلها  قانوني  إجراٍء  أيّ  التخاذ  مضّطرًا 
المبادرة  تسجيل  حاول  فقط   ترخيصها،  أو 
كجمعيةٍ في وزارةِ التنمية االجتماعية، ولكن 
إلى  تحتاج  عملية  كجمعية  المبادرة  تسجيل 
بالمعقدة  أن يصفها  إنّه يمكن  يقول  شروط، 

نوعًا ما، وتحتاج إلى إجراءاتٍ طويلة . 
انّه من األفضل هنا أن يعملوا  يرى محمد 
على هذه الحال كشباب دون اإلنضمام لجهاتٍ 

»تقيّدهم«.
هذه  يــســأل  لــم  القانوني  الــغــيــاب  ــذا  ه
كانت  إذا  وما  أهدافهم،  حقيقة  المبادرات عن 
تحمل أفكارًا نوعيّة ذات ثقٍل تستحق أن يُقام 
لها مثل هذه المبادرات، يزعمون أنهم يريدون 
الطاقات  واستغالل  والتعاون  الخير  روح  إيجاد 
بطريقةٍ انتاجيّة غير استهالكيّة وزرع القيم، 
لكن ما مدى حقيقة انّهم يحققون هذا فعاًل في 
الحقيقيّة  فالعناوين  والشباب،  األفراد  دواخل 
وشهرًة  إنتاجًا،  ال  استهالًكا  نراها  ألهدافهم 

مرضيّة وظهورًا إعالميًا ال اعمااًل خيرية.
نجد  لم  ــي  األردن الدستور  إلــى   بالرجوع 
المبادرات  عمل  يسيّر  ــا  واضــحً تشريعًا 
لم  حيث  عليها،  الرقابة  ويفرض  الشبابيّة 

نجد سوى قانون الجمعيّات الذي يضبط فقط 
سجل  َلدى  المسجّلة  الخيرية  الجمعيّات  عمل 

الجمعيّات في وزارةِ التنميّة االجتماعيّة.
وبالتالي يتبيّن لنا أّن المبادرات تنشأ بصفةٍ 
فرديّة، فال تسجّل وال ترخّص لدى ايّة جهةٍ 
رسميّة، حسب تأكيدات كاًل من رئيسة قسم 
سجل الجمعيّات في وزارة التنميّة االجتماعيّة 
في  العامّة  العالقات  ومدير  شنيكات،  ختام 
الحموري  ومعن  الخوالدة  الشباب صدام  وزارة 
خالل  للتنميّة،  عبداهلل  الملك  صندوق  في 
االجتماعيّة  التنميّة  وزارة  من  لكاًل  مراجعتنا 
ووزارة الشباب وصندوق الملك عبداهلل للتنميّة. 

أنشطة الجمعيّات الخيرية
مسيرة  في  اليرموك«  »صحافة  وجدته  ما 
هذه  بعض  أّن  التحقيق  هذا  إلنجاز  إعدادها 
التنمية  وزارة  عــن  انبثقت  إذا  الــمــبــادرات 
تنشأ  مسمّاها  في  أنشطًة  تكون  االجتماعيّة 
)أنشطًة  وتعد  الخيرية  الجمعيّات  مظّلة  تحت 
لم  أننا  ويُذكر  أهدافها(،  تحقيق  في  تساعد 
أو  األنشطة  هذه  على  التعرّف  من  نتمّكن 
إحصاءها، إذ ال يوجد أيّة طريقة أيضًا إلحصاء 

الحصول  من  تمكنّا  إذا  إاّل  األنشطة،  هذه 
على جميع التقارير السنويّة لكافة الجمعيّات 

المسجّلة لدى سجل الجمعيّات.
الجمعيّات  لسجل  كتاٍب  تقديم  تم  وحين   
طبيعة  على  والتعرّف  التقارير  لهذه  للوصول 
اليرموك«  »صحافة  لـ  تبيّن  األنشطة،  هذه 
احتفاظ  لوجوِب  يشيرُ  القانون  أّن  ورغم  أنه 
التنميّة  ومديرية  المختّصة  الوزارة  من  كاًل 
من  بنسخةٍ  والجمعيّة  المَعنيّة  االجتماعيّة 
أن  الصعب  من  وألنّه  سجالتها،  في  التقارير 
أن  يُفترض  التي  النسخ  هذه  على  نحصل 
تكون محفوظًة لدى سجل الجمعيات في وزارة 
التنميّة االجتماعية لعدم أتمتَتِها ولسوء حاِل 

أرشيفها وعبّثيته.
 عندها قامت »صحافة اليرموك« باإلّطالع  
على حاِل األرشيف وتبيّن لنا حجم العبثيّة التي 
تحتاج فعاًل إلى جيٍش من الموّظفين لتزويدنا 
بهذه التقارير، هذا إذا كان ممكنًا الوصول إليها 

من األصِل وسََط الفوضى القائمة. 
  بعدها تم التقدم مرة أخرى بطلب للحصول 
على هذه المعلومة، ) وهنا  اكتشفنا أن صحافة 
اليرموك كانت صاحبة الريادة في التقدم لطلب 

الحصوِل على مثل هذه  المعلومة ( من وزارة 
التنميّة االجتماعيّة، وهنا عّلل المدير اإلداري 
وضابط االرتباط لحق الحصول على المعلومة 
محمد سلمان الدعجة الرفض بالتكلفة المالية 

الباهظة التي ستُّثمن تكلفًة لعددِ التقارير.
اليرموك«  »صحافة  عرضت  حينما  وهنا 
التكفل بتحمل التكلفة المالية والطلب بتحويل 
طلبنا وتكفلنا هذا لإلدارة المالية لم يحوّل كما 
موّقعًا  قانونيًا  رفضًا  اعطاءنا  ورفضوا  أردنا 

بذلك. 
المنظمات غير الربحيّة

بعض المبادرات األخرى، التي في مسماها 
أنشطة أو برامج أو مشاريع، قد تنشأ تحت ظّل 
ربحيّة  غير  مؤسّساتٍ  أو  عالميّة،  منّظمات 
مستقلة مثل )صندوق الملك عبداهلل للتنميّة، 

ومؤسّسة نهر األردن(.
صندوق  راجعنا  حين  أنّــنــا  إلــى  ويُــشــار 
طبيعة  على  للتعرّف  للتنمّية  عبداهلل  الملك 
أنشطتهم، وذلك لمراتٍ عدة، لم يعطونا أيّة 
أنّهم لم يرفضوا ذلك، سوى  معلومات، رغم 
بطرٍق  ومكالماتنا  لقائنا  من  تهرّبوا  أنّهم 

ملحوظة.
أنشطة وبرامج »الشباب«

برامج  أو  أنشطّة  تكون  المبادرات،  بعض 
ومراكز  المديريات  قبل  من  تنفيذها  يتمّ 
الشباب والمدن الرياضية والمديريات المركزية 

لوزارة الشباب.
المبادرات المسجّلة في 

»المكتبة الوطنيّة«
المؤّلف/  اليرموك«  قسم  راجعت »صحافة 
في دائرة المكتبة الوطنيّة، ولم تعثر سوى على 
8 مبادراتٍ مسجّلة، ليتبيّن أّن دائرة المكتبة 
الوطنيّة ال تقوم بتسجيل األفكاِر بحدّ ذاتها، 
األفكار كما يوضّح   القانون ال يحمي  أّن  حيث 
مدير عام دائرة المكتبة الوطنيّة، محمد أمين 
العبادي، فال تسجّل سوى المبادرات المنّفذة، 
حيث يرفق بها إمّا كتيّبٌ يلخّص فكرتها أو 
فيديو، فالمكتبة تقوم بحفظ المحتوى وليس 

الفكرة بحدّ ذاتها.
لكن المبادرات في مسمّاها الصريح والواضح 
ال  أنّها  لنا  فتأّكد  نجده،  لم  عنه  نبحث  الذي 
رسميّة،  جهةٍ  ايّة  لدى  ترخّص  وال  تسجّل 
كما سبق أن أشرنا، وإنّما تنشأ بصورةٍ فردية، 
وبالتالي ال يوجد لها أدوات رقابية واضحة تُعنى 

باإلشراف عليها ومتابعتها.
  الظهور اإلعالمي

الخيرية  لألعمال  اإلعالمي  االظهار  تحوّل 
الناس،  لحفز  وليس  للشهرةِ  سبيٍل  لمجرد 
وإنمّا هذا في حقيقته تحطيمٌ للعمل الخيري. 
هذا ما لمسناه خالل عدّة تجارٍب تطوعيّةٍ 
اليرموك  صحافة  فريق  )أي  كأعضاٍء  لنا 
لجميع  )منّفذين  كـ   ) التحقيق  هذا  أنجز  الذي 
)مختّصين  إعالميين  ومنسّقين  األنشطة( 
شبابيّة  مبادراتٍ  في  اإلعالميّة(،  باألنشطة 
بعضها  واربد،  عمّان  محافظتي  من  كٍل  في 
كانت مبادرات فردية وجماعيّة، مثل )مبادرة 
غيّر التطوّعيّة، فريق فرسان التغيير، ملتقى 
تتبع  كانت  و)مبادرات  الثقافي(  جدارا  شباب 
كان  اآلخر  وبعضها  التعليمي(،  األوائل  لموقع 
عبارة عن أنشّطة إمّا تتبع لمنّظمات عالميّة، 
أنشطة  أو  واليونسكو(،  )غوبا،  منظمتي  مثل 
ووزارة  الثقافة  وزارة  مثل  وزارات  عن  منبثقة 
رياضي  )نــادي  مثل  الشباب  وزارة  السياحة، 
مثل  ربحيّة  غير  لمؤسّساتٍ  أو  قيس(،  أم 

)مؤسّسة الجود(. 
رغم أّن بعض هذه المبادرات نجحت -إن جاز 
حقيقيّة،  اجتماعيّةٍ  آثاٍر  تحقيِق  في  التعبير- 
اإلنساني،  للمجتمع  نقدم  بأنّنا  نشعر  وكنا 
لكن هذا لم ينفِ بأنّنا لمسنا أّن هذه اآلثار لم 
أهدافهم  المبادرات  هذه  على  للقائمين  تُكن 
المنشودة، إذ كانت تحتل غايتهم في الظهور 
طاقات  مطوّعين  أولوياتهم  عرش  اإلعالمي 
مصالحهم  لخدمة  المتطوّعين  الشباب 
مجتمعيّة،  لغاياتٍ  تحقيًقا  وليس  الشخصيّة، 
بهذه  تطوّعنا  أّن  إلى  النهاية  في  متوصّلتان 
الطريقة لن يرتقي ألكثر من مجرد عمٍل غير 

مأجور. 
الذين  األشخاص  بعض  تجارب  كان مجمل 
التطوّعية في مبادراتٍ  حدثونا عن تجاربهم 
التطوّع  مفهوم  عن  وانطباعاتهم  شبابيّة، 
اليوم، خلصوا من خاللها إلى أّن أهداف وحقيقة 

هذه المبادرات تتمثل بأمور عديدة.
جامعة  في  مختبر  مشرف  العمري  عمر 
وطن  فزعة  مــبــادرة  في  تطوّع  اليرموك، 
كمتطوٍّع عادي وكونه كان يملك مركبة خاصة 
كان يكّلف بالعديد من األمور التي تحتاج إلى 
وسيلة نقل، يرى اّن التطوع أصبح ألجل الظهور 
اإلعالمي، فيقول على حدّ تعبيره أّن المصور 
أصبح أهمّ شخص في أي نشاط يُقام، حتى 

إذا ما غاب المصوّر ُأجّل النشاط.
مدعاة لالختالط

في  تطوّع  جامعي  طالب  شتيوي  محمد 
)مبادرة  التطوّعي  للعمل  اربد  شباب  مبادرة 
تسعى  إربــد,  مدينة  في  تطوعية  شبابية 
في  شبابية  وتطوعية  ريادية  مشاريع  لتنفيذ 
المدينة وتعتمد على توظيف  الفنون في خدمة 
المجتمع(، رأى من خالل تجربته أّن البعض من 
اإلنضمام  على  يتّفقون  كانوا  والبنات  الشباب 
معًا  التواجد  فرصة  لهم  تُتاح  لكي  للمبادرة 

ليس أكثر. 
»استعباد« 

محمد الشرف طالب ثانوي، تطوّع كمصوّر 
اسمها،  عن  لنا  اإلفصاح  رفض  مبادرة  في 
توصّل إلى أّن التطوّع عبارة عن »استعباد«، 
من خالل تجربته مع صاحب المبادرة الذي كان 
األوامر  ويعطي  جانبًا  يجلس  اتكاليًا  شخصًا 
للمتطوّعين من دون أن يبارح مكانه، مخاطبًا 
إياهم بطريقة استعالئية وغير لبقة وأمام كل 

المتواجدين.
الشهرة والمعارف

في  تطوّع  جامعي،  طالب  المومني  أنس 
مبادرة جامعيّة بعنوان حرّاء، يرى أّن األعمال 
وإظهار  للنفاق  ساحة  إلى  تحوّلت  التطوّعية 
على  الحصول  أجــل  من  الشخصيات  بعض 
مواقع  على  ونشرها  الصور  والتقاط  الشهرة 

التواصل. 
ومجمل تجارب األشخاص الذين حدثونا عن 
تجاربهم التطوّعية في منّظماتٍ ومؤسّسات، 

كانت كالتالي:

من  أكثر  فــي  تطوّعت  )ل.ع(،  الشابة 
تابعة  )وهي  بيير  واي  منظمة  منها  كان  جهة 
ولوياك  للسّكان(،  المتحدة  األمــم  لصندوق 
العمل  إن  تقول  ربحيّة(  غير  مؤسّسة  )وهي 
االجتماعي الذي ال يصبّ في مصلحة البيت أو 
الحي أو المدينة أو المنطقة أو البلد ومرافقها 
ألمٍر ضروري ومهم غير قابل للتمويل باأليدي 
العاملة بسبب شٍح في المصادر، ما هو سوى 

عمالة استعبادية . 
الجهات  تطلب  حين  عمالة  التطوّع  ترى  و 
من  األدنــى  الحد  تعطيهم  وال  متطوّعين 
االستحقاقات التطوعية والتي هي بدل الطعام 
شهادة  تربط  حين  واستعبادية  والمواصالت، 
التطوّع بالعمل المنجز المطلوب والذي يكون 

أكبر من مجرد تطوّع.
مع  تطوّعت  جامعيّة،  طالبة  الزعبي  رزان 
)منظمة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المرصد 
مجتمعية في اربد( كأمين سر اللجنة اإلعالميّة، 
رأت من خالل تجربتها أّن التطوّع مجرد ظهوٍر 
وبروٍز وتكريم ألشخاٍص معيّنين، فتقول على 
حدّ تعبيرها بأّن فالن يأتي لمشروع ما أقامه 
وتعب عليه آخرون يفتتحه وينسب تعب هؤالء 

له. 
تطوّعت  جامعيّة  طالبة  طحيمر  ــراءة  ب
في  االجتماعي  التواصل  لمواقع  كمسؤولةٍ 
كّلنا  شباب  )لهيئة  التابعة  المبادرات  إحدى 
األردن(، تقول إنّها اكتشفت من خالل تجربتها 
غياب  الفريق  الجتماعات  حضورها  وبعد 
يهتمّون  كانوا  اإلداريين  وأّن  تمامًا،  التنسيق 

بالظهور فقط في صفحات الفيس بوك. 
خلل قانوني

المحامي  القانونيين  الخبراء  يؤكد كال من  
عمر سليمان، والمحامي أنس البس/ ماجستير 
قانون مدني ومحامي نظامي، والمحامي وسام 
مساقات  من  لعدد  ومدرس  الحوامدة/محامي 
بالمبادرات  خاص  قانون  وجود  عدم  القانون، 
كمبادرة  بمسماها  تسجل  ال  وإنّها  الشبابيّة، 
بحدّ ذاتها حين تسجّل أو ترخص، وإنما بشكٍل 

يتبع لجمعية خيرية أو شركة خاصة. 
هذه  أّن  أيضًا   المحامون  هــؤالء  يــرى  ال 
المبادرات تحتاج لقوانين، كما يروا أّن القانون 
األنشطة،  من  النوع  هــذا  يُقيّد  أن  يمكن 
بها  ما  مسألة  لينّظم  فقط  يأتي  القانون  وأّن 

إشكاليات.
 إن هؤالء من أصحاب االختصاص القانوني 
باإلشكاليات  كافية  ــة  دراي على  يكونوا  لم 
هذه  بيئات  دواخل  في  تحدث  التي  الحقيقية 
منها  للعديد  أشرنا  أن  سبق  والتي  المبادرات، 
حاالتٍ  على  الضوء  وسّلطنا  تحقيقنا  خالل 

وّثقت لنا بتجربتها هذا. 
إّن هذا كله باعتقادنا لخلٍل حقيقي حين ال 
يكون هناك دراسة لهذا من أصحاب االختصاص 
أن  من  ليُتمّكن  وبيئتها  المبادرات  لظاهرة 
لهذه  القانوني  التصدّي  بــضــرورة  يُحكم 

المبادرات.
هناك  يكون  لن  القانون  غياب  ظل  ففي   
التطوّعي  العمل  قيمة  على  للحفاظ  ضماٌن 
حقيقة  أو  األنشطة  لمضاميِن  مراقبة  أو  هذا 
أن  يجب  من  أول  كــان  إذا  فكيف  أهدافهم، 
عمل  يضبط  قانونٍ  توفير   بضرورة  يختص 
النوع  هذا  أّن  سوى  يروا  ال  المبادرات،  هذه 
لقانونٍ  بحاجةٍ  ليست  الخيرية  األعمال  من 
لخفايا  ومدركين  متعمّقين  وليسوا  يضبطهاـ 

وحقيقة ما يحدث في دواخل الكثير منها.
التشريع والقانون 

هذه  »إّن  عبيدات:  عبداهلل  النائب  يقول 
المسألة لم يسبق لها أن ُطرحت في مجلسي 
والثامن عشر، ويضيف:  السابع عشر  البرلمان 
قوانين  هناك  يكون  ألن  داعي  ال  انّه  أعتقد 
للمبادرات، وال أعتقد أّن هناك دولة في العالم 
ديمقراطية متقدّمة لديها قوانين تحكم عمل 

المبادرات الشبابية على اإلطالق«.
فيما يؤكد مدير الشؤون القانونيّة في وزارة 
أّن وجود  التنميّة االجتماعيّة عايش العواملة 
أو عدم وجوده مسألة  للمبادرات  قانون خاص 

ترتبط بالسلطة التشريعيّة.
ويضيف أّن المبادرات هي نشاٌط مجتمعي، 
بحاجة  ظاهرة  مجتمعية  تجمّعات  وعبارة عن 
لدراسةٍ لنستطيع أن نحكم إذا كان هناك داعيًا 
خالل  من  وذلك  ال،  أم  لها  قانونيًا  للتصدّي 
المشرّع لها،  لكن  رصدها ودراستها وتصدي 

هذا األمر لم يُطرح بعد.
مسؤوليات  ضمن  تُدرج  أن  يمكن  ويتابع: 
السلطة  ارتـــأت  إذا  االجتماعية  التنميّةِ 
النواب  بشقيه  االمة  مجلس  -أي  التشريعية 
واألعيان-  ذلك، وعن مسألة التشابه واالختالف 
إذا  فيقول:  والجمعيات  المبادرات  عمل  بين 
للجمعيات  القانوني  ــار  اإلط وفــق  لها  نُظر 
وتركيبها  نسيجها  حيث  من  ترابط  فهناك 
ونوعية العضوية فيها ونشر نشاطاتها وكيفية 

االشتراك فيها..الخ.
ولنا رأي 

ما  وإذا  عليه  هو  ما  على  الحال  بقي  ما  إذا 
دونما  التطوعي  العمل  هذا  منحنى  استمر 
ضابطٍ له سيهوي بمفهومه الحقيقي وبالشباب 
ملوًّثا  العمل  هذا  في  باألصل  المستهدفين 
غير  لمجرد عمٍل  إياه  ومحوّاًل  التطوع  مفهوم 
يتوجب  لذا  لطاقاتهم،  أكثر  مأجور ومستنفِدًا 
تعديل القانون ليسيّر عمل هذه البيئة، ومنعها 

من التحول لبيئةٍ انفالتية وعبيثة.

في غياب قانون ينظمها 

مبادرات .. تستنزف طاقاتِ شبابنا تحت مسمّى »التطوّع«
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كيف تصبح مذيعا إخباريا أو مراسال تلفزيونيا؟ *
صحافة اليرموك – ترجمة جنان شقير  ࣯

تعتبر مهنتا المراسل والمذيع التلفزيوني من المهن 
المثيرة التي تتصف بكونها سريعة الخطى، لكن إن قررت 
أن  إذًا  والبريق فحسب، فعليك  المجد  بغية  أن تمتهنها 
تفكر في أولوياتك مجددًا؛ فالعمل كمراسل تلفزيوني 
أو مذيع ال يتطلب جهدًا كبيرًا ومواعيدًا نهائية صارمة 
والقدرة على الحديث مع أصعب الناس فحسب، بل قد 
الحارقة  الشمس  تحت  ساعات   6 تقضي  نفسك  تجد 
أنك  تظن  فإذا  الخبر،  لتذيع  المناسب  الوقت  تنتظر 
تمتلك الشجاعة الكافية، والقدرة على التحمل والتفاني 
المطلوب لتصبح مذيعًا أو مراساًل تلفزيونيًا فقم باتباع 

هذه الخطوات:
أوال: هل تمتلك ما يكفي؟ 

1- الفصاحة
صوتك هو المفتاح في هذه المجال؛ فعليك أن تركز 
في قدرتك على اإلسقاط، والنطق، والتغيير في مقامات 
الذي  النص  تقديم  على  سيساعدك  ذلك  كل  صوتك، 
فهذا  طرحك  في  موثوًقا  كن  مقتنعة،  بصورة  تقرأه 
الصحف  واقــرأ  جمهورك،  أمــام  المصداقية  سيعطيك 
الصحفيين  ألفضل  واستمع  عــاٍل،  بصوت  المجالت  و 

الموجودين وحاول تقليدهم .
كاف  ببطء  و  عــال  بصوت  تتحدث  أن  عليك  يجب 
ليفهمك الناس، لكن بسرعة كافية حتى تغطي كل شيء 

في الوقت المحدد.
2- المظهر الجيد أمام آلة التصوير

أو  أن تبدو كنجم سينمائي  أنك يجب  وهذا ال يعني 
عارض أزياء، ال يجب أن تكون وسيمًا حتى أو جميال، لكن 
يجب أن يكون مظهرك جذابًا أمام الكاميرا و أن تمتلك 
تلك الميزة التي تجعل الناس يرغبون بمشاهدتك تفعل 
الذي تفعله، ويعتبر ذلك مزيجًا من الشخصية الجذابة 
والثقة بالنفس و ذلك الشيء المميز الذي يجعل الناس 
يتفاعلون معك حتى لو كنت تغطي خبرًا عن بيع الخبز 

المحلي .
فقد  ــر،  اآلخ لالتجاه  شــيء  كل  يذهب  قد  لألسف، 
تكون جذابًا بشكل كبير لكن يبدو مظهرك باهتًا أمام 
الذهبية  تذكرتك  هو  مظهرك  أن  تظن  فال  الكاميرا، 

الوحيدة للمهنة.
3-المهارات الجيدة في التعامل مع الناس.

المذيعين  و  المراسلين  عالم  في  تنجح  أن  أردت  إذا 
اإلخباريين، فعليك أن تتحدث مع أي شخص  في أي شيء 

تقريبًا، فإذا كنت مراسال فستضطر للحديث  مع الناس 
لم  لو  حتى  الكاميرا،  وأمام  الموقع  وفي  مباشر  بشكل 
يكونوا مرتاحين معك، فمهمتك أنت أن تجعلهم يشعرون 
ضيوفك  تقدم  أن  فعليك  مذيعًا،  كنت  وإذا  بالراحة، 
للجمهور وتتحدث معهم في االستوديو وتستخدم نفس 
المهارات التي تجعلك تكسر الجليد معهم فينفتحون أكثر 

ويرتاحون بالحديث معك.
4- عدم االنحياز 

هذه صعبة أليس كذلك؟ أجل، إذا أردت أن تكون صادًقا 
في مهنتك، عليك أن تترك كبرياءك وفخرك حتى لو كنت 
تميل إلى أيديولوجيا سياسية معينة أو منحازًا ضد مهنة 
أو أشخاص أو مناطق، عليك أن تذيع بموضوعية، عليك 
أن ال تدع الناس الذين تقابلهم يعرفون عن اعتقاداتك 
الشخصية، وإال لن تستطيع منح الناس الذين يشاهدونك 

المصداقية وعدم االنحياز المطلوب.
5- المهارات الكتابية الجيدة 

و  حاسمة  ــوح  ووض بطالقة  التحدث  مهارة  تعتبر 
تقرأ  أن  تستطيع  فحتى  الكتابة،  وكذلك  منها،  مفروغ 
كما يجب وترتجل حين تحتاج بطريقة سليمة، عليك أن 
إلى  الجيدة ستنقلك  الكتابية  الكتابة، فالمهارات  تتعلم 
مستوى آخر في هذا المجال، ستساعدك على التواصل 
مع اآلخرين بشكل جيد إن كنت تكتب قصصك بنفسك، 

وكتابتك الخاصة ستجعلك أكثر احترافية و مهنية.
6-القدرة على التحمل

بعد  قيلولة  يأخذ  أن  يحب  الذي  النوع  من  كنت  إذا 
ليست  التلفزيوني  والمذيع  المراسل  فحياة  ــدوام،  ال
ساعة  عشرة  الثني  للعمل  تحتاج  فقد  لك،  مناسبة 
قد  أو  صباحًا،  الثانية  على  تستيقظ  قد  أو  متواصلة، 
تقف لساعات متواصلة في نفس المكان مع الجو البارد 
لتنتظر اندالع القصة، ويجب أن تكون لديك القدرة على 
أن  لـ10 ساعات على األقل فقط حتى يقال لك  العمل 
هناك خبرًا عاجاًل حدث، باإلضافة إلى 5 ساعات تنهي 

فيها كل أعمالك.
ثانيًا:اكتساب الخبرة
1-احصل على شهادة جامعية 

شهادة  منك  التلفزيونية  المحطات  معظم  تتطلب 
واإلعــالم،  الصحافة  في  تكون  أن  ويفضل  جامعية، 
في  أو  اللغة  في  شهادة  تأخذ  أن  أيضًا  سيساعدك 
أو  العلوم  أو  السياسة  في  حرة  ــا  دروسً خذ  االتصال، 
حتى تاريخ الفنون، فهذا سيساعدك في أخذ الخبرة في 

المعارف المتعددة.

2-احصل على خبرة جيدة 
عندما تكون في الجامعة، يجب أن ال تكتفي بالشهادة 
كهدف، فيجب عليك أن تنضم لصحيفة جامعتك وتكتب 
العمل  صعوبة  تتفهم  أن  عليك  ينبغي  فيها،  مقاالت 
بجانبك  كان  وإذا  جيدة،  قصة  لجمهورك  لتوفر  الالزم 
إذاعة أو تلفزيون محلي، حاول االنضمام إليه، قد ينتهي 

بك األمر مذيعًا هناك.
3- حاول الحصول على فترة تدريب في 

مكان ما
يمكنك فعل ذلك في العطلة الصيفية، أو في عطلة 
الجامعة،  من  تتخرج  أن  بعد  حتى  أو  الفصلين،  بين  ما 
من  ما سيزيد  مكان  تدريب في  على فرصة  فحصولك 
شبكة معارفك و يوسع إدراكك لكيفية عمل المؤسسات 
المكالمات  بتلقي  األمر  بك  ينتهي  قد  أكثر،  اإلخبارية 
الهاتفية وإحضار القهوة للعاملين في المؤسسة، لكن إن 
ذلك  كل  فعل  فعليك  حًقا  لهدفك  تصل  أن  تريد  كنت 

بحماس.
4- فكر في  الماجستير  

متطلبًا  ليست  الماجستير  شهادة  أن  من  بالرغم 
أساسيًا لك لتصبح مذيعا تلفزيونيًا أو مراساًل إخباريًا، 
لكنها قد تساعدك بشكل فعال في مهنتك، معظم برامج 
تحتاج  قد  السنتين،  تتجاوز  الجامعات ال  الماجستير في 
لدفع تكاليف هذه الدراسة من جيبك إن لم تحصل على 
منحة، لذا حاول أن تقرر بحكمة، فشهادة الماجستير لن 
تعطيك االحترام و التقدير في مجالك فقط، بل ستعطيك 
دفعة قوية في عملية التقديم للوظيفة، باإلضافة إلى 
العالقات القوية التي ستمنحك إياها هذه الشهادة كونك 

ستتعامل مع الكثيرين من العاملين في هذا المجال.
5- تعلم كيف تكتب للتلفزيون

من المؤكد أنك ستتعلم هذا في دراستك، فالكتابة 
للتلفزيون تختلف كثيرًا عن الكتابة للصحافة، عليك أن 
توفق بين كتاباتك والصور التي ستعرضها للمشاهدين 
»الكتابة  يسمى  الكتابة  من  النوع  هذا  التلفاز،  على 
للفيديو«، ال تنس أن تبق عباراتك بسيطة و أن تبتعد 
انتباه هؤالء  االبتذال، فلديك فرصة واحدة لتجذب  عن 

الذين في بييوتهم.

*المقال األصلي منشور على موقع )ويكي هاو(:
http://www.wikihow.com/Become-a-TV-
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صحافة اليرموكـ  نديم عبد الصمد ࣯

)السوشال  االجتماعي  اإلعالم  اجتاح  أن  منذ 
على  ومشى  الخاصة،  اإلردنيين  ميديا( فضاءات 
والصحافة،  والراديو  للتلفزيون  الحمراء  السجادة 
مركبة  التقليدي  اإلعالم  فركب  الصراع،  احتدم 

السوشال ميديا ليستعيد بعضا من بطوالته .  
التواصل  وسائل  في  المختصّة  الصحفيّة 
االجتماعي شيماء دويكات، تحدثت أكثر لـصحافة 
على  ميديا  السوشال  تضييق  حول  اليرموك 
اإلعالم التقليدي، مقرنة ذلك بمحاوالت التجديد 
فنراهم  ميديا،  بالسوشال  المرتبطة  للتلفزيون 
لجذب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء 
اإلعالم  وسائل  جعل  الذي  األمر  أكبر،  جمهور 
التقليدية مواكبة أيضًا، وليست مستقرة وثابتة 

ال تغيير فيها.
وشددت على قدرة اإلعالم التقليدي للوصول 
إلى الشباب، من خالل أشخاص وشركات مؤثرين 
اإلعالنات  عبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

والترويج .
في  الشباب  اعتماد  سبب  عن  سؤالها  وفي 
التواصل  مــواقــع  مــن  األخــبــار  على  الحصول 
عالقته  وما  »الفيسبوك«  وخصوصًا  االجتماعي 
بغفلة اإلعالم عن إشباع رغباتهم في الحصول 
الحالة ليست  الخبر، أكدت دويكات أن تلك  على 
دراسة  فهناك  فقط  االردني  بالشباب  مرتبطة 
أثبتت أن شباب سويسرا وبريطانيا يعتمدون أيضًا 

الحصول  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
على األخبار, رغم قوة اإلعالم البريطاني. 

 وتابعت العالم بشكل عام متّجه إلى السرعة 
في الحصول على المعلومات بعيدًا عن نمطية 
اإلعالم التقليدي الذي يستخدم أسلوب التشويق 

والسرد الطويل إليصال معلومته. 
الفرق  إن  دويكات  قالت  المصداقية،  وعن 
التقليدي  اإلعالم  في  الخطأ  نسبة  بين  الكبير 
الفاصل، فالسوشال ميديا  والسوشال ميديا هو 
ال تهتم بمصداقية الخبر خصوصًا في منطقتنا 
ألي  كبيرة  إخبارية  قيمة  نعطي  فنحن  العربية 
حدث يمر دون التأكد من صحته ومستعدون لطرح 
تحليالت منطقية وغير منطقية، وهنا تكمن قوة 
اإلشاعة  مخاطر  من  بالتوعية  التقليدي  اإلعالم 
على األمن الوطني واقتصاده وأحيانًا على األسرة 

األردنية الواحدة. 
 وفضلت الدويكات تطبيق »تويتر« من بين كل 
التطبيقات »إخباريًا« فبرأيها أن جمهور »تويتر«  
و«فيسبوك«  نخبويين،  االردن  في  تحديدًا 
الناس  أخبار  تتبع  كصحفية  األهم  لها  بالنسبة 
وتعرف ماذا يحبون و يفضلون فهو يجعلها أقرب 

إلى نبض الشارع.
وتحدثت الدويكات عن الشخصيات االفتراضية 
التي تحكمها علينا مواقع التواصل االجتماعي كان 
تكون خفيف الظل وأنت لست بذلك أو أن تكون 
الفالسفة،  بأقوال  أصال  تهتم  ال  وأنت  حكيمًا 
من  ميديا  السوشال  في  الشخصيات  أن  معتبرة 
من  تنبع  افتراضية  شخصيات  تجربتها،  خالل 

أننا  الناس  ليعلم  إلخراجها  بحاجة  ونحن  داخلنا 
أننا ال نستخدمه في  نملك جانبًا آخر فينا رغم 

واقعنا اليومي. 
 وتابعت أنها وعلى سبيل المثال من األشخاص 
المرحين جدًا مع األصدقاء في الحياة االجتماعية 
لكنها في مواقع التواصل االجتماعي جدية تشارك 
علمية  وقصصًا  وطنية  أخبارًا  أصدقائها  مع 

وحكما لم تستخدمها يومًا إال على الكمبيوتر. 
بين  الكبير  االختالف  عن  دويكات  وعبرت 
السوشال ميديا التي خلقت تفاعاًل بين األشخاص 
التقليدي  اإلعالم  وبيّن  نفسه،  مع  الفرد  وحتى 
الذي حاول فعل ذلك من خالل اتصاالت ومقابالت 
وعرض آراء من الشارع، لكن السياسات التحريرية 

ظلت هي المتحكمة.

الدويكات: العالم متّجه إلى السرعة في الحصول على المعلومات بعيدًا عن اإلعالم التقليدي

صحافة اليرموك- لميس بديوي ࣯

األردن  في  الشعبية  الموسيقى  تعد 
بدأت  فقد  الموسيقى،  أنــواع  أقدم  من 
عام  المملكة  واستقالل  اإلمارة  عهد  مع 
1946، واشتهرت بالسمة الوطنية نظرًا 
االستقالل  من  آنذاك  السياسية  لألحوال 

وتوحيد الضفتين .
في  الموسيقى  رئيس قسم  يوضح    
عبيدات  نضال  الدكتور  اليرموك  جامعة 
أهمية الموسيقى الشعبية لدى المجتمع 
االردني بأنها فكر وفن من جهد المؤلف 
تطور  مراحل  إلــى  مشيرًا   والملحن، 
االردن  استقالل  منذ  الشعبية  األغنية 
وافتتاح إذاعة القدس عام 1948 في رام 
يناسب  بما  األغنية  بإعادة صياغة   ، اهلل 

بثها .
بإنتاج  الثانية  المرحلة  تمثلت  وتابع   
يكتبها  الشعبية  لألغاني  مشابهة  أغان 
كاتب وملحن وبقيت على نسق المرحلة 
في  الشعبية  لألغنية  وأصبح  ــى،  االول
وألحان  طويلة  مقدمة  الثالثة  مرحلتها 

بكثرة  الوطنية  بالصفة  وامتازت  جديدة 
حيث بلغت نسبتها 80٪ في ذلك الوقت 
وعرفت بأفضل مرحلة في تاريخ األغنية 

األردنية .
األلحان  استخدام  إلى  عبيدات  وأشار   
الغربية في األغاني الشعبية األردنية في 
مرحلتها الرابعة مثل السيمفونيات وكان 
يوسف خاشو أول من أدخل السيمفونية 
 2002 عام  وفي  األردنية،  األغنية  إلى 
تراجعت األغنية األردنية ألسباب تمثلت 
بعدم اإلهتمام بها كما كان سابًقا، وعدم 
لتدوير  وكاتب  ملحن  قبل  من  صياغتها 
والنجاح  الشهرة  إلى  باإلضافة  المال، 

المعنوي والمادي للفنان االردني .
االيجابية  السمة  العبيدات  وبين    
معنويات  رفــع  فــي  ــيــة  األردن لألغنية 
المواطن األردني وتنمية وتعزيز الشعور 
باالنتماء للوطن، مع استخدام الكثير من 
والقانون،  الجيتار،  مثل  الغربية  اآلالت 
ومنافستها  والــنــاي،  وفيوال،  واالورغ، 
كالربابة  األردنــيــة  الموسيقية  لــآالت 

والعود.

األغنية األردنية .. موسيقى ولحن 
وأصالة عمقت الشعور الوطني 

صحافة اليرموك - أسامة شناعة ࣯

في  واجهها  التي  والعقبات  الصعوبات  كل  رغم   
يمكنه  الصعوبات غطاء  اتخذ من هذه  أنه  إال  طريقة, 
إزالته بالسعي واالجتهاد ليصل إليه نور الشمس المشعّ.

ــراب  واإلع والنحو  العربية  اللغة  عشاق  من  كــان 
للعمل  وإتقانه  التكنولوجية  التفاصيل  في  ولمعرفته 
وحبه  الثقافات  هذه  يوظف  ألن  سعى  الحاسوب،  على 

للمجتمع واللغة في التصميم . 
سعيد الكرمي, يبلغ من العمر 27 عامًا، شاب أردني 
نشأ وترعرع في الكويت، بعدها عاد برفقة عائلته بعد 

أحداث الخليج للوطن لتكون حياته ونجاحاته. 
وألني   ,2002 عام  والــدي  »توفي  الكرمي  يقول 
وتكوين  دراستي  في  كبير  بشكل  عليه  معتمد  كنت 
شخصيتي؛ صار لدي  فجوة كبيرة وفراغ كبير بفقدانه«. 
و يضيف »عشت مع والدتي طيلة 8 سنوات، بعدما 
فترة  كانت  توفيت,  أن  إلى  وأخواتي  أخواني  تــزوج 
تحدي ومسؤولية، ولطالما كانت والدتي مفتاح نجاحي 
أصبح  الثانوية  المرحلة  من  انتهائي  بعد  وانجازاتي, 
التخصص الجامعي والمرحلة القادمة هي مصدر حيرة 

وشك«.
 و يتابع »في النهاية وقع االختيار على كلية القدس 
تكمن  الصعوبة  كانت  الجرافيك,  تصميم  بتخصص 
في  وخبرة  مهارات  من  وكسبت  تعلمت  ما  أوظف  بأن 
واختالف  تباينه  مع  السوق  في  كافة  التصميم  برامج 
الدراسية عملت بشكل حر  الفترة  العمالء فيه, وخالل 
توظفت  أن  إلى  والشركات  المؤسسات  من  العديد  مع 
في شركة SAFEWAY  وعملت فيها فترة من الزمن، 
ثم انتقلت لشركة »األولى لتجهيز المؤتمرات« وهي من 
أكبرالشركات في األردن لرعاية وتجهيز المؤتمرات, كل 

هذا كان في فترة دراستي في كلية القدس« . 
و أكد أن والدته كانت الداعم الوحيد ومصدر القوة 
والطاقة والتي جعلته يستمر بالرغم من كل الصعوبات 

والتحديات الي واجهها.
أكمل دراسته  القدس,  الكرمي من كلية  بعد تخرج 
والذي   ,2010 عام  الزيتونة  جامعة  في  للبكالوريوس 
ميزه عن باقي زمالئه؛ انخراطه في سوق العمل بين 
الشركات والمطابع، مما ساعده على اكتساب الكثير من 

الخبرة والمعرفة بأمور الطباعة والتصميم كافة. 
نبدأ  أن  وزميلي  أنا  قررت  بعامين  »بعدها  يقول  و 
التصميم  في  مختصة  –شركة  الخاص  بمشروعنا 
وبعدها  بالضبط,  كاملة  سنة  فيها  عملنا  واإلعــالن- 

توجّهت لعالم التدريب و«ادوبي« وشهاداتها.« 

أكون  أن  قررت  الفترة  هذه  خالل  أنه  إلى  ويشير 
كنت  إذا  ما  وأرى  المدرّب،  تجربه  وأعيش  مُدرّبًا 
أستطيع أن أوصل المعلومة للطلبة، حيث أعطيت دورة  

ICDL, وبالفعل نجحت .
 Adobe Certified عِدة  امتحانات  الكرمي  اجتاز 
Expert, Photoshop-Illustrator-InDesign-Muse-

Acrobat
 Adobe أدوبـــي  مجتمع  فــي  محترف  أصبح  ثــم 
على  حصل  أن  بعد   ،  Community Professional
 Adobeأي مُدرّبًا معتمدًا من أدوبي أيضًاACI   شهادة

Certified Instructor بجميع البرامج المذكورة.
ويتابع »اآلن أعمل بشركة زين لالتصاالت, كمُصمم، 
باإلضافة إلى مُدرّب متخصص في التصميم لتدريب 
موظفي الشركة، وأسعى إلى تشكيل شبكة اجتماعية 
ضخمة للمصممين لتقوية الترابط فيما بينهم ومشاركة 

الخبرات.« 
وختم »بموقف كهذا أدين لوالدتي بما وصلت إليه، و 

أهديها كل انجازاتي ونجاحاتي« .

 سعيد الكرمي .. احترف التشكيل النحوي 
فأبدع بتصميم الجرافيكس

صحافة اليرموك ـ روان الدويري  ࣯

هاشم غرايبه أديب أردني معاصر من مواليد 1953 
منها  الروايات  من  العديد  له  صدرت  حواره،  قرية  في 
إلى  باإلضافة  والشهبندر،  الرملية  المقامة  النشوة،   :
المدينة  وقلب  صغيرة  هموم  أهمها:  قصيرة  قصص 

التي تُرجمتْ إلى األلمانية . 
و في مجال المسرح، صدرت له العديد من المسرحيات 

منها: كان وما زال، الباب المسحور واإلعاقه راحة.
يرى غرايبة أن البسطاء هم القدوة في حياته، الذين 
يعيشون في حياتهم كي يشعرون بالرضا عن أنفسهم 
ونمط معيشتهم، الذين يصادفهم في األماكن العامة 
إلى  وباإلضافة  وشرّه،  بخيره  ويتقبلونه  الشارع  وفي 

أنهم مصدر اإللهام والقوة لديه .
التقته »صحافة اليرموك« في هذه الدردشة الحوارية 

الصباحية..
كيف يقضي الكاتب هاشم غرايبه وقته ؟

في الحقيقه ال يوجد لدي وقت فراغ، أقضي معظم 
الوقت في عملي في مختبرات األسنان وهناك التزامات 
أن  إلى  باإلضافة  والمنزل،  بالعائلة  اجتماعية مرتبطة 

الكتابة تمثل الجزء األهم في بقية اليوم .
هل هناك رضا عمّا قدمته وتقدمه في حياتك ؟ 

نعم ، كما أن هناك  حنين إلى الماضي ولكن  الحياة 
وأشخاص  ظــروف  محطة  ولكل  محطات  عن  عبارة 
وكبوات ال بدّ لإلنسان أن يمر بها وال يمكن ألحد في 

هذه الدنيا إال أن يأخذ نصيبه وقدره . 
الثانوية  إربد  مدرسة  في  العامة  الثانوية  أنهيت 
العراق  من  البكالوريوس  شهادة  على  حصلت  للبنين، 

ومن ثم حصلت على شهادة أخرى من جامعة اليرموك 
.. ما سر هذه التنقالت ؟ 

عام  األسنان  مختبرات  بغداد  جامعة  في  درســت 
هذا  عند  يتوقف  لم  الدراسي  الطموح  لكن   ،1974
الحد، فانتقلت إلى دراسة االقتصاد واإلدارة في جامعة 
عام  أيضا  البكالوريس  شهادة  على  وحصلت  اليرموك 

. 1990
في حياة كل انسان »حلم لم يتحقق بعد« ، ما هو حلم 

هاشم غرايبه ؟ 
الحلم االول والمؤجل في حياتي هو تحرير األراضي 
العربية وفلسطين المحتلة من أيدي الغاصبين، وأن يعم 

السالم في كافة البالد االسالمية .
َكتبَ في  القدس العربي مقااًل نُشر في السابع عشر 
من حزيران  عام 2013، بعنوان: »كل ما تعلمته دَفعت 

ثمنه.«
  بعد ستة وثالثين عاما من تجربة السجن، ماذا قدمت 

لك تلك التجربة؟ 
هناك أشخاص في الحياة يكون الحظ إلى جانبهم، 
حيث أنهم يحصلون على األشياء بسهولة،  لكنني كل ما 
حصلت عليه هو نتيجة للتعب والجهد والمثابرة الخاصة.

السجن هو عبارة عن تجربة حياتية استفدت منها، 
على  قــادرًا  سيكون  صعبة  بتجارب  يمر  إنسان  وكل 

اإلستفادة منها لصالحه بايجابية .
أنواع  أسوأ  وهناك جربت  معتقل سياسي  كنت في 
بكتابة  وأنهيتها  المرحلة  هذه  اجتزت  لكنني   العيش، 
رواية »القط الذي علمني الطيران«، وكانت هذه الرواية 
بمثابة رسالة من جيل الهزائم الكبرى إلى جيل التغيير 

وثورة التكنولوجيا وتحديات العصر. 

األديب هاشم غرايبه:  البسطاء مثلي األعلى.. 
و الحظ لم يحالفني في حياتي

سعيد الكرمي
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رصد ومتابعة – أحمد بني هاني ࣯

التواصل  مــواقــع  تمتلئ  أســبــوع  كــل  فــي  كما 
االجتماعي بالكثير من القضايا واألخبار والموضوعات، 
تفاعاًل  األكثر  ليجعلوها  منها  بعضًا  روادها  ويتناول 
ورواجًا على الشبكة العالمية، ومن أبرز ما استعرضه 
ناشطو مواقع التواصل االجتماعي في هذا األسبوع 

#يوم_الكرامة و #قمة_عمان و #يوم_األم.
الكرامة،  ذكرى  على  مضت  عامًا  وأربعون  تسعة 
تلك المعركة التي أحدثت تغييرًا كبيرًا في الحسابات 
التي  الخالدة  المعركة  هي  للمنطقة،  العسكرية 
للجيش  وامتنان  بفخر  دومًا  األردنيون  يستذكرها 
ال  الذي  »الجيش  مقولة  دحر  أن  بعد  ذلك  العربي، 
الجيش  حلق  في  عصيّة  شوكة  وكان  أبدًا«،  يهزم 
اإلسرائيلي بعد قيام األخير باجتياح األغوار فجر 21 
آذار عام 1968 ليرجعه مدحورًا مهزومًا بفضل قوة 
وجاءت  األبيّة،  ومدافعه  األردني  الجيش  واستبسال 
ردود األفعال على هذه الذكرى كاآلتي )مدافع الجيش 
العربي دّكت حصون بني صهيون ودحرتها( و)اجتمعوا 
على كلمة واحدة ولم يخونوا تراب أرضهم( و)الكرامة 
أردني وعربي( و)سالم على  لكل  عز وشهامة وفخر 
شهداء الكرامة وعلى عسكرها وعلى صانعها الحسين 
العظيم( و)ستبقى معارك الجيش العربي وتضحياته، 
واعتزاز،  فخر  أوسمة  وبطوالتهم،  الشهداء  وأسماء 

يعلقها كل أردني على صدره(.
جاء اختيار األردن بلدًا مضيًفا للقمة العربية الثامنة 
والعشرين على الرغم من موقعه وسط إقليم ملتهب، 
داللة على أهمية األردن وعمان ودورها السياسي في 
المنطقة، وتقديرًا لعالقاتها مع الدول العربية األخرى، 

سعيًا  األيام  هذه  في  القمة  األردن  يستضيف  حيث 
القضية  وأهمها  العربية  للقضايا  حلول   إليجاد  منه 
الفلسطينية، وجاءت  القضية  المركزية لألردن وهي 
كاآلتي  للقمة  األردن  استضافة  على  األفعال  ردود 
)قمة عمان تأتي في منعطف حرج للعرب ونأمل أن 
كبيرة  و)آمال  نرجوه(  الذي  التاريخي  المؤتمر  تكون 
نعلقها على قمة عمان، وطن الوفاق واالتفاق( و)قمة 
العالم وعند بحر  العرب تُعقد في أخفض بقعة في 
وانعقادها في  ميت( و)مش عارف اسمها قمة عمان 
ليست  العرب  التوفيق( و)مشكلة  نأمل  الميت،  البحر 
التي  القادمة  السنوات  ولكن  ضاعت  التي  السنوات 

ستضيع حتمًا إذا واجهوها بنفس العقلية(.
النابض، رمز  القلب  الدافئ، صاحبة  الحضن  ذلك 
اإليثار والقوة، تلك المعاني العظيمة التي تجّلت باألم 
يوم  ذكرى  يصادف  حيث  البشر،  سائر  دون  وحدها 
العالم  اتخذه  الذي  اليوم  آذار، ذلك  األم في 21 من 
لالحتفال باألم وعظمتها، تلك الفكرة التي بدأت من 
فتاة تدعى »آنا« بعد أن احتفلت بعيد والدتها لمحاولة 
والحب لألمهات،  الجميل  الشيء من  لرد بعض  منها 
لتأخذ آنا الفكرة وتدعو بها إلى أن نشرتها وأصبحت 
 ،1914 عام  من  بدءًا  العالم  كل  في  سنوية  ذكرى 
وجاءت ردود األفعال على هذه الذكرى كاآلتي )ُأمي 
ولن  تغتابني  ولن  لن تهجرني  الدنيا  فقط هي جنة 
تكون بوجهين ُأمي وحدها التي ستدعو لي حينما ال 
أكون على قيد الحياة( و)وحدها األم من تدرك ضعفنا 
و إن ادّعينا القوة( و)اللهم أجعل أمي من الضاحكين 
المستبشرين في جنة الفردوس( و)كل عام وأنتن لنا 
من  األم؛  في  قيل  ما  أجمل  و)من  وأمل(  وحب  حياة 
عاش خادمًا تحت أقدام ُأمّه عاش سيدًا فوق رؤوس 

قومه(.

دحر األعداء واستضافة األشقاء ..

تاريخ الكرامة وقمة عمّان يجذبان ذكريات 
الفخر واالعتزاز

مجد العمري  ࣯

أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعد 
األلفية الثانية إلى تغيرات واضحة في أنماط تفكير 
األفراد وتغيرات في األوضاع السياسية واالقتصادية 
يحقق  أن  شأنه  من  ما  كل  ورفض  واالجتماعية، 
الظلم واالستبداد لمحاولة بناء مجتمع يسوده العدل 

والمساواة بين االفراد .
أساسًا  االجتماعية  العدالة  منظومة  تشّكل 
بين  االقتصادية  الفوارق  وإزالــة  العقبات  لتذليل 
طبقات المجتمع الواحد لتوفير معاملة عادلة وتوفير 
وتحقيقها  المجتمع  خيرات  من  التشاركية  الحصة 
بالمجتمع  النهاية  في  يسمى  ما  ليشكل  للجميع 

المدني .
على  القائمة  االجتماعية  العدالة  مبدأ  وتطبيق 
من  أساسي  مبدأ  االنسان  وحقوق  المساواة  أساس 
الحواجز  الدولة وإزالة  السلمي في  التعايش  مبادئ 
التي تقف في وجه الشعوب بسبب الجنس أو السن 

أو العرق أو الدين.
فكرة العدالة االجتماعية تبدأ من الفرد نفسه بأن 
المطالبة  ثم  ومن  وجه  أكمل  على  بواجباته  يقوم 
بحقوقه، فعندها سوف تنتقل ألفراد المجتمع تباعًا 
والقائمين  والعاملين  الدولة  لمؤسسات  ثم  ومن 
عليها، لذا يتوجب على الفرد أن يحدث توازنًا بين 
الحقوق والواجبات، حيث أن المطالبة بالحقوق دون 
القيام بالواجبات لن تحقق أي شكل من أشكالها بل 

سوف تحدث خلال وفجوة في المجتمع . 
إن تحقيق فكرة العدالة االجتماعية تعتبر الهدف 
وأن  الفرد  تحترم  التي  الدول  أهداف  من  األسمى 
أساسي على  ترتكز بشكل  أي نظام حكم  شرعية 
قدرته على تحقيق العدالة االجتماعية للمواطنين، 
االجتماعية هي  العدالة  يعتبر  فالمجتمع اإلسالمي 
غاية النشاط االقتصادي للمجتمع والدولة من خالل 
وعدالة  الفرص  تكافؤ  العدالة هما  لشرطي  إقراره 

توزيع الثروات التي تضمن عدالة األجور .
تحققت فكرة العدالة االجتماعية وتجلت بوضوح 
دائمًا على تطبيق  الذي يحث  في ديننا االسالمي 
مبدأ العدالة والمساواة كمنهج سوي ومبدأ أساسي 
من مبادئ الحياة الكريمة لألفراد وكضمانة لتقدم 
والتسلط  االنتهاكات  من  والحد  وتطورها  الــدول 

اللذي يمكن أن يحدث للفرد .
العدالة  بأهمية  ندرك  أن  علينا  كأفراد  فنحن 
األنظمة  على  وأن  بيننا،  وتحقيقها  االجتماعية 
والتوحد  التكاتف  المجتمعية  والقيادات  الحاكمة 
الطرق  إيجاد  لمحاولة  جنب  إلى  جنبًا  والوقوف 
والحلول التي من شأنها تحقيق العدالة االجتماعية 
لكافة األفراد ضمن نطاق الدولة التي ننتمي اليها .

العدالة االجتماعية
صحافة اليرموك ـ عبير عبابنه ࣯

في نهاية كل أسبوع تحتار العائلة األردنية إلى أين 
تتجه لترّفه عن نفسها قليال وتعيش بجمال المناظر 
الطبيعية المتوافرة وخاصة في هذه األوقات من العام 

المتثملة في فصل الربيع.
اليرموك  جامعة  في  السياحة  قسم  رئيس  يرى 
المواطنين  بإمكان  أنه  عبابنه   القادر  عبد  الدكتور 
عديدة  أماكن  في  األسبوع  نهاية  عطلة  يقضوا  أن 
طريق  عن  ماديًا  مكلفة  وغير  ومدهشة  ومريحة 
وهذا  المعروفة،  غير  السياحية  األماكن  استغالل 

سيساعد في قضاء نهاية أسبوع ممتعة.
اربد  مدينة  أحد سكان  المثال  وتابع  على سبيل 
من الممكن أن يقضي يومه بمنطقة أم قيس التي 
ال تقتصر على الموقع األثري فقط، فهناك المطالت 
التي تطل على بحيرة طبريا ونهر اليرموك والجوالن 
ويقع تحت أم قيس الحمة االردنية، مشيرًا إلى أنه 
وضمن طبقة فحل المطلة على األغوار وهي أماكن 
الوحدة  السدود كسد  مناطق  لإلقامة بسيطة. وهنا 
وسد الملك طالل وسد العرب وسد زقالب وهناك لواء 

الكورة وبرقش.
محمية  يوجد  عجلون  محافظة  وأضاف«ضمن 
القلعة  ومنطقة  والينابيع  راسون  ومنطقة  عجلون 
والمسارات المتعلقة فيها ويوجد أماكن لإلقامة هناك، 
بينما في العاصمة عمان ففيها منطقة عراق األمير 
ومنطقة أهل الكهف، هذه كلها أماكن نادرة الزيارة 
بالمقارنة  جذب  نقاط  تعتبر  ال  ألنها  معروفة  وغير 

باألماكن األخرى.«
وأشار عبابنة إلى أن الزرقاء تضم محمية االزرق 
ما  النادر  من  ولكن  الصحراوية  بالقصور  ومحاطة 
يذهبون إليها سكان االردن، وفي مأدبا هناك حمامات 
ماعين والمخيط وجبل نيبو وام الرصاص، بينما في 
الطفيلة هناك محمية ضانا وفيها إقامة جميلة جدًا، 
البتراء  ففيها  الوردية  للبتراء  ذهابا  الطفيلة  ومن 
والبتراء الصغيرة ومواقع أثرية بسيطة غير معروفة 
رم  وادي  إلى  البتراء  ومن  إقامة  أماكن  وفيها  كثيرًا 
هي بلدة وادي رم وما يحيط فيها من أماكن طبيعية، 
والديسي فالعقبة كلها من الممكن أن تكون وجهات 

للسياح من المجتمع المحلي.
وأكد عبابنة أن هذا التنوع في الوجهات السياحية 
عن  والثقافة  المعرفة  زيــادة  في  المواطن  يساعد 
أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية الموجودة في 
مناطق مختلفة وليس فقط في منطقته، مما يشعره 
بالمتعة، فتارة يتعرف على أماكن لم تسبق له زيارتها 
ويجمع عنها معلومات ثقافية وتارة يمارس هواياته 

في أماكن سياحية أخرى ويعيش أجواء المغامرة.
من  لكونها  األمير  عراق  بالذكر  العبابنه  وخص 
السير  وادي  باتجاه  تقع  فهي  زوارًا،  األقل  المناطق 
بلدة  ضمن  العبد،  قصر  يسمى  معلم  طريقها  وفي 
عراق األمير، وخاصة في هذه األيام من السنة حيث 
تقع طريقه ضمن وادي أخضر تجري »الينابيع« فيه .

معتبرا أن ميزة عراق األمير بأنه ينقلنا لغاية قصر 
يوناني وهو قصرالعبد, ومختلف عن المعالم األخرى 

في األردن ألنه الوحيد الذي  يعود للعصر والحضارة 
التي تزن 13-12  الحجارة  اليونانية وهو مبني من 

طن . 
ووصف العبابنه عراق األمير بأنه موقع يجمع بين 
وفيه  إنسانية  إضافات  من  فيه  لما  الطبيعة  جمال 
البعد األثري وفيه الحِرَف »الصناعات اليدوية« الذي 
يصنعها السكان المحليون، وقال إنه يفضل زيارة هذا 

المكان في فصل الربيع أو فصل الصيف .
االماكن في  أن تكون زيارة هذه  العبابنه  وفضل 
الطبيعية  المناظر  لجمال  الخريف  أو  الربيع  فصل 
السياحة  يفضلون  المواطنين  غالب  أن  مبينًا  فيها، 
في فصل الربيع خاصة في األماكن الموجودة شمال 
أو  األخضر  النباتي  الغطاء  فيها  يكثر  التي  االردن، 
مصادر المياه، ولكن هناك عدد ال بأس به من الزوار 
مثل  الشتاء  معينة في فصل  أماكن  زيارة  يفضلون 
األغوار والعقبة والبحر الميت بسبب الطقس، ومنهم 
اربد وجرش وعجلون ورم واالزرق  من يفضل زيارة 
في الربيع والخريف، حيث يعتبر هذين الفصلين أكثر 

المواسم السياحية .
ما  عادة  الشخصية  خبرتي  من  العبابنه  وأضاف 
القصيرة  للرحلة  القصيرة  بالعطلة  السائح  يتجه 
بيئته,  في  الموجود  غير  الشيء  عن  وباحًثا  متجهًا 
الماء،  فيها  يتوفر  والتي  الخضراء  البيئة  إلى  فيتجه 
ألن 80٪ من األردن تشكلها الصحراء, لذلك نجد أن 
االتجاه لالراضي الخضراء على خالف السائح األوروبي 
الذي يتمتع بالمساحات الخضراء في بلده بينما نرى 
انه يستمتع باألماكن الصحراوية كوادي رم والبتراء 

والبادية في االردن .
فهو  االردنـــي  بالشعب  معرفتي  حسب  وتابع 
اذا  خاصة  المكلفة،  وغير  البسيطة  األماكن  يفضل 
فيها  تكون  فقد  اآلثار  بينما  العائلة,  افراد  مع  كان 
اليها  الوجهة  تكون  لذلك  إقامة،  أو  دخولية  تكلفة 
واألبسط  األسهل  األماكن  إلى  ذهابهم  ويتركز  اقل 

بالنسبة للماديات.
و يبين عبابنة أن من عوامل الجذب األكثر أهمية 
للسائح هي طريق المكان فأول ما يسأل عنه السائح 
بإمكاني  هل  ؟  للمكان  الوصول  بإمكاني  هل  هو 
مواصالت  تتوفر  هل  ؟  الخاصة  بسيارتي  الوصول 
طائرات  أو  التكاسي  أو  السرافيس  أو  الباصات  مثل 
أو قوارب؟ فكلما سهلت عملية الوصول والطرق كلما 
على  اإلقبال  زاد  وكلما  السائح  أمام  الخيارات  زادت 

المواقع.
وأضاف أن االردن بشكل عام يقدم انماًطا كثيرة من 
السياحة ،سواء  دينية, ورياضية , ومغامرات وغيرها، 
يدعى  ما  أو  والمشي  بالتخييم  تقوم  أن  فبإمكانك 
»trekking« وأيضًا بإمكانك القيام بالسياحة البيئية 
والتعرف على التراث الثقافي والمشي لمسافات كبيرة 
ما  إلى حد  االردن  أن  أرى  فأنا  والتخييم،  البتراء  في 
فيها شريحة واسعة تلبي رغبات عدد كبير من السياح 

دوليًا وعالميًا.
ويرى أن السياحة لنفس المكان تعتمد على ماذا 
تبحث عنه كسائح، إذا كنت تبحث عن اآلثار والتاريخ 
كنت  وإذا  مثال،  البتراء  في  غايتك  فستجد  والثقافة 
تبحث عن بعد ديني فستجد غايتك في مأدبا على 

والهوايات  الرياضات  عن  بحثت  واذا  المثال،  سبيل 
فهناك وادي رم والعقبة كل حسب الرغبات .

فيها  العبابنة  ينصح  التي  ــادات  اإلرش أهم  من 
ومعنويًا  ماديًا  مستعدًا  يكون  أن  بداية   ، السائح 
وذهنيًا قبل الرحلة، وأن يحاول جمع بعض المعلومات 
عن الموقع، وأهم شيء في األماكن المفتوحة خاصة 
أننا نحاول أن نقلل من األثر السلبي على السائح من 
ترك  وعدم  العامة  بالممتلكات  التصرف  حسن  حيث 

المخلفات خلفنا .   
و أشار إلى أنه كمواطنين ليس لدينا الوعي الكافي 
والطبيعي  الثقافي  الغنى  عن  الكافية  المعلومات  أو 
لدينا  وليس  االردن,  في  الموجود  واألثري  والتراثي 
معرفة كافية عن قيمة هذه األماكن وهذا يقع عاتقه 
على العائلة فمثال أنا كأب »نادرًا ما أخبر اطفالي مثال 
بالذهاب إلى أحد المتاحف للتعرف على ثراث بلدنا« 
هذا غير موجود بثقافتنا، وهنا اللوم على المدارس 
عن  الكافية  المعلومات  إلى  مناهجها  تفتقر  التي 
ثقافة  بناء  على  قدرتها  ولعدم  السياحية،  المواقع 
سياحية أهمية هذه األماكن، واللوم كذلك على وزارة 
لألردن  حضارية  صورة  إبراز  في  إلخفاقها  السياحة 
ومدى التنوع البيئي فيه، وأخيرًا على وسائل االعالم 

التترويج لألماكن السياحية والتعريف بها.
وقال العبابنة إن األمور التي تدعم السياحة هي 
أن يكون االهتمام بالسائح المحلي بمقدار االهتمام 
بالسائح األجنبي، ال ان نعتمد ونهتم باالجنبي ونترك 
المحلي ألن السائح المحلي هو األهم  كونه يشكل 

ديمومة السياحة .

استغالل االماكن السياحية غير المعروفة يساعد في قضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة

كيف يمكن أن تقضي عطلة نهاية أسبوع ممتعة بأقل تكاليف ؟

صحافة اليرموك ـ ابراهيم عبيدات  ࣯

أكد الفنان جميل براهمه أنه ال يمكن إنكار الدور الذي 
يقوم به قطاع الفن والدراما في االرتقاء في المجتمعات 

والحفاظ على هويتها الوطنية ونسيجها االجتماعي.
االردنية وصلت   الدراما  أن  اليرموك  لـ صحافة  وأضاف 
نظيراتها  بين  مرموقة  مكانة  إلى  األولــى  بداياتها  في 
المصرية والسورية من خالل إنتاج العديد من المسلسالت، 
تلقى  كانت  والتي  البدوي  بالطابع  يتسم  ما  منها  فكان 
إقباال كبيرًا من المشاهد األردني في الداخل، ورواجًا في 
بات يشهد تراجعًا  القطاع  إن هذا  إال  الخليجية،  االسواق 

ملحوًظا في اآلونة االخيرة.
سيطرت  التي  السياسية  األحــداث  إن  البراهمه  وقال 
العراق  ودخول  الخليج   إبان حرب  العربية  المنطقة  على 
إلى الكويت عام 1990 من االسباب التي ساهمت بتراجع 
الدراما األردنية، مما أدى إغالق أبواب شركات اإلنتاج أمام 
الفنان  على  أصبح هناك حظر  وبالتالي  االردنية،  الدراما 

األردني في المحطات العربية.
الفن  العوامل وراء تراجع  العديد من  وأضاف أن هناك 
في األردن منها عدم قدرة القطاعين العام والخاص على 
إنتاج عمل درامي لعرضه على المحطات العربية إلى جانب 
احتكار القطاع العام لحقوق التوزيع الي منتج درامي من 

إنتاجه.
إن كل  البراهمة   قال  االردني  الفنان  يريده  ما  وحول 
ما يريده الفنان االردني هو العودة إلى األلق الذي عرفه 
المشاهد األردني والعربي في بدايات السبعينيات، عندما 
بهذا  والمهتمة  المنتجة  الجهة  األردنــي  التلفزيون  كان 

القطاع.
وتابع إن الميزانية التي يتم رصدها لهذا القطاع ليست 
بينما  والدراما،  األردني  التلفزيون  لتحسين شاشة  كافية 
إنتاج  والذي يستمر أليام تكلفة  تتجاوز ميزانية مهرجان 

مسلسل بأكمله.
ودعا البراهمه إلى ضرورة االهتمام بهذا القطاع وإخراجه 
إلى حيز الوجدود وإعادة البريق للفن والفنان األردني لما 
لهذا القطاع من أهمية تكمن في ترويج األردن سياحيًا من 
خالل إنتاج بعض المسلسالت واألعمال التي تبرز األماكن 
السياحية الموجودة في األردن، وهذا الدور تمارسه الدراما 
التركية حاليًا، حيث يشهد القطاع االقتصادي والسياحي 

التركي تطورًا يلحظه الجميع.
واهتمام  والبدوية  التاريخية  المسلسالت  يتعلق  وفيما 
بعض الشركات بإنتاجها وابتعادها عن الدراما االجتماعية، 
قال البراهمه إن الدراما االجتماعية الحديثة والبعيدة عن 
التاريخ ما تزال قائمة ولكن بشكل ضعيف، والسبب يعود 
لشركات اإلنتاج الخاصة والمنهمكة بإعادة التاريخ من أجل 

التسويق فقط.
وأضاف أن لنقابة الفنانين دور في دعم هذا القطاع من 
الصحي  كالتأمين  الحياتية  الفنان  احتياجات  توفير  خالل 
في  التجربة  النقابة  خاضت  فقد  اإلنتاجية،  الناحية  ومن 
إعادة  على  قــادرة  النقابة-  -أي  وهي  األنباط  مسلسل 

التجربة مرة أخرى إذا وجدت من يموّل مشروع إنتاجي.

في  حالة  في  بأنه  الدرامي  القطاع  البراهمة  ووصف 
الشاكلة، فهذا  بقي على هذه  السريري، في حال  الموت 
سيؤدي إلى قتل روح اإلبداع عند المبدعين بقصد أو غير 

قصد.
 ودعا البراهمة إلى ضرورة  دعم وإسناد الحركة الفنية 

إعالميًا واقتصاديًا من خالل توفير الدعم الكافي، داعيًا 
الى رفع سوية الدراما األردنية وأن تحظى باهتمام خاص 
طريق  تعترض  التي  المعيقات  ــة  وإزال التلفزيون  من 
نهوضها لتتمكن من تقديم صورة جميلة مشرقة لألردن 

على الشاشات العربية.

يرى أنها تمر بحالة موت سريري

الفنان البراهمة: احتكار القطاع العام لحقوق التوزيع أدى إلى تراجع الدراما األردنية

الفنان جميل براهمة

مواطنون خالل إحدى رحالت التنزه
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6من هنا و هناك
 أحمد الملكاوي  ࣯

لقي خبر تنفيذ حكم اإلعدام بخمسة عشر 
محكومًا رفضًا قاطعًا من قبَل بعض األشخاص 
الذين  اإلنسانية،  والمنظمات  والجمعيات 
حق  على  والحفاظ  اإلنسانية  بحكم  استنكروه 

الحياة. 
ولكن إّن هذا الحكم لم يخصص إاّل لمن قام 
أو حاول ذلك وما  آخر  بسلب حق حياة شخص 
يستوجب ذلك، وإن كان سلب حق حياة أحدهم 
عاديًا وال يلقى صاحبه العقوبة الرادعة له فمن 
الممكن أن  تنتشر هذه الجريمة ليصبح القتل 
طبيعيًا وأمرًا  مشروعًا، وهو ما يتنافى مع حياتنا 
والحكمة منها؛ فاهلل جعل اإلنسان خليفته في 
األرض ليعمرها ويحكمها عداًل ويعطي كل ذي 

حق حّقه.
وأال يعتبر قتل اإلنسان ألخيه سلبًا لحقه في 

الحياة؟ 
أدينوا  قد  كانوا  أعدموا  الذين  من  خمسة 
أبرياء,  مدنيين  بحق  وحشية  جرائم  بارتكاب 
إذًا لقد سلبوا حق حياتهم وحرموا أهل القتلى 
فيهم  الخوف  زرعوا  وبالتالي  معهم  البقاء  من 

وروعوهم.
جعل  فقد  قانونيًا  حكمًا  اإلعــدام  عن  أمّــا 
ليكون مانعًا لجرائم القتل وليكون أداة حقيقية 

رادعة لمن أرادوا سلب الحياة من األبرياء.
عالقة  أي  المغدورين  من  لكثير  يكن  لم 
بشيء يستوجب ارتكاب هذه الجريمة بحقهم، 
دراسته  لمكان  بيته  من  آمنًا  خرج  وبعضهم 
بأي  أي خوف، ولم يكن لهم صلة  وعمله دون 
القاتل وقتها أو حتى  مشكلة وإنما لسوء مزاج 
بغض بسيط لم يقدر أن يجعله خيرًا وحبًا لينجر 

وراء الشيطان.
 حمسة عشر شخصًا نفذ بحقهم حكم اإلعدام 
والعشرات أيضًا  ينتظرون دورهم، ال أعتقد أّن 
تعجب  لم  أو  ظلمًا  باإلعدام  حكموا  هؤالء  كل 
هيئتُهم القاضيَ، وإنّما كان لقتلهم غيرَهم 
أمن  زعزعة  بعضهم  محاولة  أو  حق  وجه  دون 

الوطن والتجرؤ عليه.
يظنون  كــانــوا  المحكومين  مــن  البعض 
أنّهم يطبقون أحكام الدين بقتل رجال األمن 
أو الجيش  وغيرهم، ولكن ما ذنب رجل األمن 
في ذلك، وما ذنب أي مدني أعزل في مواجهة 
حتفه بهذه البشاعة، وما ذنب أي شخص كان 

قد عبّر عن رأيه.
 من القاتلين من أساء استخدام الدين وأساء 
فهم أحكامه ومنهم من قتل طالبة بريئة في 
ساعات الفجر؛ فبأي ذنب قتلت، أصدق الكالم 
هو كالمه عز وجل والذي قال في كتابه »ولكم 
لعّلكم  األلباب  أولــي  يا  حياة  الَقصاص  في 

تتقون«.

»وفي القصاص حياة«

 صحافة اليرموك – شروق البو  ࣯

في  أولوية  والتوتر  الغضب  إدارة  تعد 
حياتنا، فعليها تُبنى عالقاتنا االجتماعية، 
والمهني،  العلمي  مستقبلنا  عليها  ويقف 
على  والسيطرة  التحكم  يمكننا  فكيف 

مشاعرنا وانفعالنا في لحظات الغضب؟!
الشخصية  الــعــالقــات  ـــدرب  م قــالــت 
االنفعال  إن  الرنتيسي  خولة  واألهــداف 
العصبي )الغضب( هو الرسائل التي تنقلها 
األفكار إلى الجزء العاطفي من الدماغ، عبر 
خاليا مختصة غاية في الدقة، ومفاد هذه 
داخل  العصبية  شعور  خلق  هو  الرسائل 
الجسم، وتظهر استجابة الجسم للرسائل 
من خالل الصراخ، واحمرار الوجه، والتوتر، 
واإلحساس بالسخونة، إضافًة إلى التعرق، 
هذا  يوظف  أن  فــرد  كــل  على  وينبغي 
من  ليتأكد  نفسه؛  تشخيص  في  التعريف 
وجود مشكلة العصبية الزائدة لديه أو عدم 

إصابته بها.
من  نوعين  يمتلك  الفرد  أن  وبينت 
أما  الــهــادئ،  الساكن  هو  األول  الــمــزاج، 
الذي  وهو  المتحرك،  المزاج  فهو  الثاني 
يتصرف اإلنسان من خالله، وعادًة ما يتنقل 
اإلنسان بين الحالتين من المزاج المتحرك 
العصبية  من  الجسم  وعودة  الساكن،  إلى 
االنفعال وهدوء  بعد  الطبيعي  الوضع  إلى 

القلب والخاليا تستغرق 45 دقيقة.
وأوضحت الرنتيسي أن المزاج المتحرك 
يعد جيدًا إذا كان عبارة عن اتخاذ قراراتٍ 
لها،  والتخطيط  أهداف،  وتحديد  سليمة، 
السيء  المتحرك  المزاج  بينما  وإنجازها، 
االنفعال  يتخذ  اإلنسان  يجعل  الذي  فهو 
سبيل  في  اآلخرين؛  مع  للتعامل  أسلوبًا 

الدفاع عن نفسه، وإثبات ذاته.
ولفتت إلى أن السبب وراء تصرف اإلنسان 
بأفعال الغضب هو شعوره بالخطر، أو خوفه 
يحملها  كبيرة  مسؤولية  في  التقصير  من 
على  الحصول  في  الفشل  أو  عاتقه،  على 
مراده، أوعندما يحس بالظلم، أو اإلرهاق، 
وهذا الفرد غالبًا ال يعرف وسائل التواصل 
عن  والدفاع  والنقاش،  كالحوار،  الفعالة، 
النفس، والتعبير عن التعب، وكيفية اتخاذ 
بطرق  المسؤوليات  بعض  ورفض  القرار، 

في  العصبي  االنفعال  إلى  فيلجأ  مناسبة، 
حياته، كأسلوب تواصل مع اآلخرين، وهو 
األسرية  بيئته  خالل  من  مكتسب  سلوك 

واالجتماعية.
وبداًل من أن يعترف اإلنسان بضعفه في 
من  بخوفه  يعترف  أو  الحياة،  جوانب  أحد 
تولِّي بعض المسؤوليات، أو رغبته برفض 
وتقاعسه  بخطئه  يعترف  أو  الطلبات،  أحد 
في أداء بعض المهمات، يلجأ إلى العصبية 
أكدته  ما  وهذا  بداخله،  ما  يستر  كغطاٍء 

الرنتيسي.
الناس  ابتعاد  إلى  الرنتيسي  أشارت  و 
الطاقة  ينشر  ألنه  العصبي؛  اإلنسان  عن 
بالشتم  اآلخرين  ويــؤذي  حوله،  السلبية 
في  ويجعلهم  المرتفع،  والصوت  والسب 
وفي  باستمرار،  ومشحونة  متوترة  بيئة 
عاطفيًا  المستقر  اإلنسان  فإن  المقابل 
في  ويرغبون  الناس،  لدى  المحبب  هو 
كانت  ســواء  طويلة،  لفتراتٍ  معاشرته 
أو  القرابة،  هي  به  تربطهم  التي  العالقة 

الزمالة، أو الصداقة، أو الزواج.
وذكرت الرنتيسي أن دراسات علم النفس 
أثبتت أن االنفعال العصبي يُقلل التفكير 
المنطقي والتصرف الصحيح بنسبة )70- 
80(٪، أي أن اإلنسان يستخدم جزًءا بسيًطا 
من عقله أثناء الغضب الذي يعد شكاًل من 
فإن  وبالتالي  العصبي،  االنفعال  أشكال 
قراراته التي يتخذها أثناء الغضب خاطئة، 
وكذلك  بعد،  فيما  حيالها  بالندم  ويشعر 
سلوكاته وردود أفعاله تكون خاطئة؛ نتيجًة 

النخفاض قدرته على التفكير المنطقي.
العصبي  االنفعال  تأثير  يخص  وفيما 
على التحصيل الدراسي، قالت إن االنفعال 
أثناء  التركيز  على  سلبًا  يؤثر  العصبي 
للدراسة  األساس  العنصر  وهو  الدراسة، 
وال  يفكر  ال  العقل  فإن  وبالتالي  الناجحة، 
ألنه  منطقي،  بشكل  المعلومات  يخزن 
تُغضبه  أخرى  أموٍر  بالتفكير في  مشغول 
وتوتره، فهو يستقبل الرسائل من األفكار 
التوتر  أو  العصبية  إلى إظهار  التي توجهه 
أو الكآبة، ومن المالحظ أن الطالب عندما 
درجاته  تتدنى  اجتماعية  مشكالت  يواجه 
وينخفض معدله؛ وتفسير ذلك هو التأثير 
عقل  على  العصبي  لالنفعال  السلبي 
اإلنسان، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض 
التي يفهمها ويحفظها، إضافًة  المعلومات 

إلى فقدان القدرة على تحليلها.
من  مجموعة  إلــى  الرنتيسي  ولفتت 
السلبيات اإلضافية التي يمكن أن يتسبب 
معاقبة  منها  العصبي،  االنــفــعــال  بها 
لسنوات؛  الدراسة  عن  بإيقافه  الطالب 
أو  المحاضرات،  إحدى  في  انفعاله  بسبب 
بسبب  التعليمية؛  المؤسسة  من  طــرده 
الممكن  من  وكذلك  الخاطئة،  سلوكاته 
إلى  اآلخرين  ما  شخٍص  عصبيُة  تدفع  أن 
مشاركته  أو  توظيفه،  أو  صداقته،  رفض 
في مشروٍع تجاري، وعالوًة على ذلك فإن 
كثيرًا من الناس يرفضون تزويج بناتهم 
للعصبيين؛ بداعي الخوف عليهن، وبشكٍل 
اآلخرون  يتجنبهم  االنفعاليين  فإن  عام 

تفاديًا لحدوث المشاكل.
االنفعال  مشكلة  بعالج  يتعلق  وفيما 
عالجها  سر  أن  الرنتيسي  أكدت  العصبي، 
أفكاره  على  اإلنسان  سيطرة  في  يكمن 
للمشكلة،  األول  المسبب  هي  تعد  التي 
وأولى خطوات العالج هي اإلدراك، بمعنى 
باالنفعالية  يتصف  أنــه  الفرد  يــدرك  أن 
يتهمونه  مــن  هــم  الــنــاس  وليس  فعاًل 
الثانية فهي  الخطوة  أما  بالعصبية،  باطاًل 
غضبه  الفرد  يراقب  أن  بمعنى  التسجيل، 
انفعاله؛ ليعرف األوقات واألماكن  ويالحظ 
واألشــخــاص والــمــواقــف واألســبــاب التي 

تغضبه.
الغضب  عالج  من  الثالثة  المرحلة  أما 
القرار بالسيطرة على األفكار،  فهي اتخاذ 
المؤذية،  األفعال  عن  تدريجيًا  والتوقف 
أن  بمعنى  فاألقل،  إيــذاًء  األشد  من  بدًءا 
يدرب الفرد نفسه على التوقف عن الضرب 
ثم  فيها،  يغضب  التي  القادمة  المرة  في 

يتدرب على التوقف عن الصراخ، وهكذا.
نفسه  على  هيمنته  يالحظ  وعندما 
في موقف غضب، عليه أن يستحضر ذلك 
األسباب  على  ويتعرف  بعد،  فيما  الموقف 
على  ساعدته  التي  والظروف  والعوامل 
يوظف  أن  عليه  ينبغي  إذ  غضبه،  تخفيف 
طريقة تفكيره السابقة في مواقف الغضب 
مستقباًل،  نفسه  في  ليتحكم  المقبلة؛ 
مرة،  غضبه  على  سيطر  إذا  فاإلنسان 
وهذا  مرة،  كل  عليه  يسيطر  أن  يستطيع 

ما أكدته الرنتيسي.
تحمل  هي  للعالج  الرابعة  والخطوة 
الشخص  يكون  أن  بمعنى  المسؤولية، 

سلوكية  خطة  ويُعد  غضبه،  عن  مسؤواًل 
للتصرف الصحيح في المواقف التي يتوقع 

تكرارها مستقباًل.
وأضافت الرنتيسي أنه ال بد من الشخص 
االنفعالي أن يتخيل ويتذكر النتائج الوخيمة 
التي سيحصل عليها إن استمر سلوكه على 
ما هو عليه، ثم يتصوّر كيف ستبدو حياته 
التخيّل  يعد  إذ  الجديد،  تعامله  بأسلوب 
حافزًا له على العالج، واإلقالع عن الغضب 

والتوتر.
التصرف  قياس  ضــرورة  على  وشــددت 
في مواقف الغضب السابقة، ومقارنتها مع 
للتصرف  التخطيط  ثم  الصحيح،  التصرف 

المثالي في المواقف المقبلة المماثلة.
من  المتعالجين  أن  الرنتيسي  وأكــدت 
لهذه  إدراكــهــم  بعد  العصبي  االنفعال 
متميزين،  إيجابيين  أصبحوا  المشكلة 
ولديهم  التطوعية،  باألعمال  منشغلين 

خطط مستقبلية إبداعية.
والتربوي  النفسي  االستشاري  وأوضح 
أن  المطارنة  موسى  الدكتور  ــري  واألس
الفرد  تصيب  عصبية  حالة  هو  »الغضب 
معه  يتمكن  ال  لــمــوقــف،  تعرضه  إثــر 
تأثيره  تحمل  من  الذاتي  المقاومة  جهاز 
االنفعالي، مما يتسبب بردة فعل عنيفة«.

متفاوتة،  درجات  للغضب  أن  إلى  ولفت 
فمن الممكن أن تصل ردة الفعل العنيفة 
جدًا إلى حد انهيار جهاز المقاومة العصبي، 
وتعطيل التفكير، وإيذاء النفس أو الطرف 
اآلخر إيذاًء بليغًا، يصل إلى حد الموت، أما 
ردة الفعل البسيطة فهي ال تستغرق وقتًا 
أو  اللفظي،  اإلسقاط  تتجاوز  وال  طوياًل، 

الحركات الالإرادية.
بين  الكبير  الفارق  إلى  المطارنة  وأشار 
عنيفة  حالة  »فالغضب  والتوتر،  الغضب 
تؤثر على القدرة العقلية واالنفعالية«، ولها 
الغاضب  فيها  ويفقد  السلوكية،  دالالتها 
السيطرة على ردات الفعل، كما ينتج عنها 

إيذاء اآلخرين.
ذاتــي،  خــاص  شعور  فهو  التوتر  أمــا 
يهيمن على اإلنسان عند تعرضه لموقفٍ 
انتهاء  مع  تأثيره  وينتهي  بالذات،  يتعلق 
الموقف، وال يعقبه إيذاٌء للغير، كما يُعرف 
تظهر  داخلية  كيميائية  حالة  بأنه  التوتر 
يتعلق  موقًفا  يواجه  الشخص عندما  على 
بطموحه ورغباته الخاصة، مثل االمتحان، 

أو المسابقة، أو المقابلة.
قال  التوتر  بمستويات  يتعلق  وفيما 
على  تتوقف  التوتر  درجــة  إن  المطارنة 
الفعل  أو  الموقف  نوع  هي  عوامل،  ثالثة 
التي  النفسية  وحالته  الفرد،  اه  يتلقَّ الذي 
ومن  يتبنَّاها،  التي  وشخصيته  يعيشها، 
أعراض التوتر أنه يظهر على هيئة رجفة 

في الجسد، ولعثمة في الكالم.
اإلنسان  تجعل  التي  العوامل  أن  وبيّن 
بنمط  لها عالقة  االنفعال  وسريع  عصبيًا 
نتيجة  ل  تتشكَّ والتي  شخصيته،  وتركيبة 
واألساليب  واالجتماعية،  األسرية  التنشئة 
السليمة  فالتنشئة  فيهما،  المستخدمة 
على  قــادرة  الشخصية  تجعل  المتوازنة 
المختلفة،  المواقف  مع  اإليجابي  التفاعل 
شخصيًة  فتُنتج  المضطربة  التنشئة  أما 
مع  التعامل  على  قادرة  وال  متوازنة  غير 

مواقف الحياة بشكٍل إيجابي.
وأكد المطارنة أن الفرد يستطيع التحكم 
بغضبه وانفعاله، عندما يتعرف على ذاته 
بصورةٍ أوضح مما سبق، ويدرك مشكالته، 
على  يتدرب  ثم  تستفزه،  التي  والمواقف 
في  المنطقي  التفكير  ويستخدم  الصبر، 
»انتظر  شعاره  يصبح  بحيث  ذاته،  الوقت 
إلى  باإلضافة  هذا  رد«،  ثم  فكر،  قلياًل.. 

السعي لزيادة الثقة بالنفس.
وأضاف أن مَن يسيطر على انفعاله أثناء 
يُرضخ  ألنه  دومًا؛  المنتصر  هو  الغضب 
المعوقات كلها للتفكير المنطقي، وبالتالي 
ال يقع بالخطأ، وال يعرض نفسه للمساءلة، 
والقيادة، كما  الحكمة  وبذلك يمتلك سمة 

يكتسب احترام الناس له.
ضحى  البدنية  اللياقة  مدرب  وذكــرت 
حياة  لروتين  المتَّبعين  األفراد  أن  الحسن 
داخل  المكوث  على  يقتصر  اعتيادي، 
العمل،  أو  للدراسة  منه  والخروج  المنزل، 
ألي  األهمية  إلقاء  دون  إليه،  العودة  ثم 
نشاطٍ رياضي، يعمل بال شك على زيادة 
شعورهم بالملل والكسل والخمول، والقلق 

والتوتر الداخلي.
العمل  في  البعض  انهماك  أن  وأكدت 
من  يمنعهم  طويلة  لساعاتٍ  الدراسة  أو 
عرضًة  يجعلهم  مما  الرياضة،  ممارسة 
نتيجة  والنفسية؛  الجسمية  لــألمــراض 
اليومية،  الحياة  وضغوط  المشاكل  تراكم 
عن  الترويح  وسائل  بأهم  تخفيفها  دون 

النفس وهي األنشطة الرياضية.
وقالت الحسن إن فوائد الرياضة تتعدى 
على  كالمحافظة  الفسيولوجية،  الجوانب 
أو  خسارة  على  والمساعدة  القلب،  صحة 
زيادة الوزن، وتشمل جوانب نفسية عديدة، 
فهي تُريح النفس، وتحسّن المزاج، حتى 
أن األطباء النفسيين  يرشدون مراجعيهم 
سريعة  كوسيلة  الرياضة  ممارسة  إلى 
تعد  التي  اليوغا،  رياضة  سيما  ال  للعالج، 
بالقلق،  الشعور  تخطي  في  فعااًل  عالجًا 

دون اللجوء إلى األدوية الكيميائية.
ترتفع  علمية  ناحية  من  أنه  وأضافت 
أثناء  الدم  في  األدرينالين  هرمون  نسبة 
الرياضية، وهو هرمون  التمارين  ممارسة 
والشعور  اإلحباط  محاربة  عن  مسؤول 

بالرضا والسعادة.
وعن أنواع الرياضة المفيدة للتخلص من 
الغضب والتوتر، قالت الحسن إن األشخاص 
العدوانيين شديدي االنفعال عند الغضب، 
ينبغي عليهم ممارسة الرياضات العنيفة، 
مثل المالكمة، والرياضات الالهوائية، مثل 

السباحة.
الذين يكبتون  الهادئون،  أما األشخاص 
أن  األفــضــل  فمن  وتــوتــرهــم،  غيظهم 
المشي  مثل  الهوائية،  الرياضات  يمارسوا 
أن  إال  واليوغا،  العادي،  وليس  الرياضي 
ممارسة اليوغا أمر حسّاس، يتطلب وجود 
بحركة  القيام  مجرد  ألن  مختص؛  مدرب 
خاطئة من شأنه أن يؤذي المتدرب ويضر 

بصحته.
ممارسة  ضرورة  على  الحسن  وشددت 
الرياضة في سبيل التخلص من المشاكل 
النفسية والضغوط اليومية، بحيث تصبح 
أنشطتنا  مــن  يتجزأ  ال  جـــزًءا  الرياضة 
اليومية، فهي كفيلة بتقليل فرص إصابتنا 
باالكتئاب، كما أنها تبعدنا عن اليأس من 
إدراج  إلى  بالكثيرين  أدى  ما  وهو  الحياة، 

أسمائهم في قائمة المنتحرين.

مغايرة للتوتر ويدعون للرياضة لحلها

مختصون:  العصبية تخفض نسبة التفكير المنطقي إلى ٢٠٪

تعبيرية

صحافة اليرموك - سيما عبيدات ࣯

مما ال شك فيه أن تزايد حاالت االنتحار في 
المستغربة  األمور  من  يعد  األيام  هذه  األردن 
مجتمٍع  في  نعيش  وأننا  خاصة  والمستهجنة, 
محافظ ومسلم يقوم على تطبيق شرائع الدين 
االسالمي التي تحّث على ضرورة الحفاظ على 
في  البشرية  النفس  شأن  من  وأعلى  النفس, 
شريف,  نبوي  وحديث  كريمة  قرآنية  آية  غير 
أنواع  من  نوع  ألي  تعريضها  أو  قتلها  وحرّم 
وأن  أو معنوية,  بدنية  أو  لفظية  اإلساءة سواء 
شأنه  من  فعل  بأي  اإلتيان  عن  نهى  اإلسالم 
إنهاء الحياة أو التسبب بإصابة للجسم, واضعًا 

عقوبات مشددة لذلك .
الديني  ــوازع  ال لضعف  بأن  القول  ويمكن 
مثل  على  يقدِمون  الذين  األشخاص  لــدى 
هذه  لعواقب  إدراكهم  وعــدم  االفعال,  هذه 
المنتحِر  على  سواء  خطورتها  ومدى  االمــور 
العوامل  من  جملة  وتظافر  مجتمعه,  على  أو 
االقتصادية كالفقر والبطالة وعدم توفر فرص 
عمل, وأخرى ثقافية ونفسية ومرضية من أهم 

األسباب التي تؤدي إلى االنتحار.
هناء  الدكتوره  اإلجتماعية  الناشطة  تبيّن 
من  يعد  االنتحار  إلــى  اللجوء  أن  الطوالبه 
السلوكيات الخاطئة والتي تدل وتشير على أن 

وراء من قام بمثل هذه األعمال شخص ضعيف 
التي  الظروف  مع  التكيذف  على  قــادر  وغير 
تحيط به, منوهة بأن لالنتحار أسبابًا عديدة 

تتنوع فيما بين األسباب الثقافية واإلقتصادية 
واألسرية.

وتضيف  أن لوسائل االعالم المختلفة دور في 

ذلك و ما يعرض على الفضائيات من مسلسالت 
وأفالم هي في غالبها مجافية للواقع, موضحة 
للدين  العودة  هو  لذلك  األنسب  الحل  بــأن 

االسالمي والتقيد بتعاليمه السمحة .
الدكتور  االسالمية  الشريعة  أستاذ  أشار  و 
محمد الحمادنه إلى أن االنتحار محرم من قبل 
الوضعية,  والقوانين  السماوية,  الشرائع  كافة 
ذلك أن الحياه هبة من اهلل وحق له, فله وحده 
تبارك وتعالى في عاله الحق في تحديد الوقت 
يجوز  ال  لذا  وحقه,  أمانته  ألخذ  يحين  الــذي 
لإلنسان التعدي على هذا الحق تحت أي ظرف 
من  حاالت  هناك  أن  إلى  منوها  الظروف,  من 
الدينية  النواحي وتحديدًا  الضعف في مختلف 
من  مجموعة  تأثير  وتحت  الشخص  فيقوم 
عدة,  بطرق  حياته  من  بالتخلص  العوامل 

وبأساليب قد تختلف من شخص ألخر . 
السلطان  إبراهيم  فدوى  التربوية  بيّنت  و 
أن ظاهرة اإلنتحار انتشرت في اآلونة األخيرة 
وغير  منها  المتحضرة  المجتمعات  شتى  في 
الشرقية  والغنية,  منها  الفقيرة  المتحضرة, 
دون  منطقة  على  تقتصر  تعد  ولم  والغربية 
منها  عوامل  عــدة  هناك  يوجد  وأنــه  ــرى,  أخ
الشخص,  بذات  تتعلق  داخلية  وأخرى  خارجية 
األسباب  مقدمة  في  يأتي  الطموح  توقف  وأن 
األسباب  جانب  إلى  االنتحار,  إلى  تؤدي  التي 
وقلة  واإلقتصادية،  واالجتماعية  النفسية 

الموارد المالية, والفقر والمرض . 
توضح  الباحثة اإلجتماعية أحالم عبد الكريم 
التي  العوامل  من  أخــرى  مجموعة  هناك  أن 
تؤدي باإلنسان إلى اإلقدام على اإلنتحار منها 
نفسية  مشاكل  ووجود  الديني,  الوازع  ضعف 
والشعور  والمرض  واجتماعية  واقتصادية 
بعدم االهتمام من قبل اآلخرين, وعدم الثقة 
األسري،  والتفكك  والفقر  والبطالة  بالنفس, 
المشاكل  وكثرة  عمل,  فــرص  وجــود  وعــدم 

داخل األسرة, وتعاطي المخدرات والمسكِرات 
وغيرها من األسباب.

 وتؤكد  أنه وللحيلولة دون إقدام الشخص 
على االنتحار كان ال بد من البحث عن المشاكل 
التي يواجهها والعمل على إيجاد حلول مناسبة 
الكريم له,  لها, إلى جانب توفير سبل العيش 
الحياة  حب  لديه  تعزز  ومفاهيم  قيم  وغرس 
هذا  على  اإلقدام  وعقوبات  مخاطر  له  وتبين 

الفعل سواء في الدنيا أو في اآلخرة.
االجتماعية  بالشؤون  المتخصص  بيّن  و 
أحمد محمد أن االنتحار بات من الظوهر السلبية 
األردني،  االجتماعي  النسيج  على  تؤثر  التي 
الذي يقبل على االنتحار تولدت  وأن الشخص 
لديه قناعات بأنه في حال انتحاره سيضع حدًا 
للمشاكل التي يعاني منها, وبهذا الفعل ستزول 
خاطىء  مفهوم  وهذا  عنه,  الضغوطات  كافة 

ومغلوط وأبعد ما يكون عن الحقيقة .  
مجال  فــي  والمهتمة   ــدارســة  ال ــدت  أك و 
أن  على  علي  ماجده  االجتماعية  الــدراســات 
السماوية,  الشرائع  كافة  في  محرّم  االنتحار 
منوهة إلى أن ظاهرة االنتحار انتشرت بصورة 
الفتة في هذه األيام, عازية السبب من وراء ذلك 
إلى االنفتاح اإلعالمي والثقافي غير المنضبط, 
الكبير  والتأثير  األســريــة,  المشاكل  وكثرة 
والفضائيات  الشاشات  عبر  يُبث  لما  والمباشر 
الذين  السن  صغار  خاصة  المواطنين  على 
يعتبرون البيئة الخصبة لتكاثر األفكار الهدامة.

وتبيّن أن العالج الناجع لهذه المشكلة يتمثل 
في العودة الصادقة إلى اهلل, وااللتزام بما أمر 
به سواء من حيث النواهي أو الواجبات, والعمل 
على تحصين النفس بشتى الطرق والوسائل.

مختصون: العالج الناجع يكمن في العودة إلى اهلل

االنتحار .. تزايد الحاالت يثير القلق في أن تصبح ظاهرة

تعبيرية



ألنهم يرموكيون، وألننا شركاؤهم  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 اليمينا« 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.
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نجم من جامعتي

صحافة اليرموك ـ محمد الخالدي  ࣯

عهد  المميزة  النجمة  األسبوع  لهذا  نجمنا 
القدم  لكرة  الجامعي   منتخبنا  العبة  الطعاني، 
التي أشارت إلى بدايتها مع كرة القدم كانت من 
خالل مدرستها  بيت راس الثانوية، وتحديدًا في 
الصف العاشر مرورًا بالصف األول الثانوي وانتهاًء 

بالتوجيهي.
وتضيف »لم احقق مع المدرسة بطولة تذكر 
سوى تحصيل المركز الثاني على مستوى مديرية 
الثانوية  في  نجاحي  وبعد  األولــى،  اربد  تربية 
مقعد  على  الرياضي  التفوق  خالل  من  تحصلت 

في الجامعة«.
الجامعة  منتخب  أن  إلى  الطعاني  وأشــارت   
غمار  لخوض  حاليا  تدريباته  ويواصل  يستعد 
تسجله  إنجاز  تحقيق  متأملة  الجامعات،  بطولة 

في سجلها الشخصي وسجل انجازات الجامعة. 
  وعن دور األهل في دعمها، شددت على أن 

دور األهل هو األساس في كل شيء، فمن دونهم 
ال يستطيع الرياضي استكمال مشواره، وبالنسبة 
ما  فدائمًا  لي،  الحقيق  الداعم  هو  أبي  فإن  لي 
يحفزني على االستمرار في اللعبة رغم أن الفتيات 
يواجهن مشكلة بخصوص األلعاب الرياضية كون 

المجتمع األردني محافظ في هذا الجانب.
 تؤكد  الطعاني أن كرة القدم في األردن بشكل 
بالمستوى  ليست  خاص  بشكل  اربد  وفي  عام 
المأمول، بسبب قلة توجه فئة الفتيات إلى هذه 
اللعبة، باإلضافة إلى قلة االهتمام بها من قبل 

االتحاد واألندية.
من  عرضًا  مــؤخــرًا  تلّقت  أنها  وكشفت    
وجهتها  تحدد  لم  لآن  لكن  اربد،  الحسين  نادي 

بخصوص هذا العرض وباقي العروض األخرى.
 وفي الختام شكرت الطعاني جامعة اليرموك 
ومعنوي وخصت  مالي  دعم  تقدمه من  ما  على 
ما  دائمًا  الذي  بطاينة  عدي  الكابتن  الشكر  في 

كان سباًقا في دعم الفريق وتحفيزه.

عهد الطعاني .. موهبة كروية على درب النجومية 

صحافة اليرموك ـ فرح سمحان  ࣯

العبسي  براءه  األردنية  الفتاة  استطاعت   
عنها  ــروج  ــخ وال المجتمع  قــيــود  تحطيم 
فمن  الرياضة  من  النوع  لهذا  باختيارها 
المتعارف عليه أن مثل هذه األلعاب الرياضية 
تتسم بالميل للجانب الذكوري وللعنف نوعًا 
بجعل  كفيلتان  والموهبة  الرغبة  ولكن  ما، 

الشيء وإن كان صعبًا في متناول التنفيذ.
العبسي   و في حديث خاص معها، تؤكد 
لـ صحافة اليرموك أن ما دفعها الختيار هذه 

اللعبة بالتحديد هو امتالكها للموهبة منذ أن 
كانت صغيرة، حيث بدأت اللعب في عمر لم 
يتجاوز 11عام إلى جانب طاقتها وحلمها في 

الوصول لمراكز متقدمة في هذا المجال.
دعمها  في  دور  لوالدها  أن  وأضــافــت   
مما  سابًقا  مالكمًا  كان  حيث  وتشجيعها 
ساهم في رفد وتعزيز موهبتها في رياضة 

التايكواندو والكيك بوكسينغ الحًقا.
أثناء  واجهتها  التي  الصعوبات  عن  و   
صعوبات  ــت  الق أنها  فتبيّن  مسيرتها، 
تمثلت  المجتمع،  مــن  كثيرة  ومشكالت 
برفض موهبتها في هذه اللعبة، بحجة أنها 
ال تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع لكونها 

فتاة، الفتة إلى أن اإلنتقادات التي وجهت لها 
كانت داعمًا إلكمال ما بدأت به.

كل  من  تجعل  لم  إنها  العبسي  تقول 
ذلك إال سببًا إلصرارها في أن تثبت نفسها 
كفتاة ناجحة في مجالها الرياضي حيث تبلور 
الجوائز  من  العديد  على  بحصولها  ذلــك 
والميداليات، منها فضية العالم بايطاليا عام 
2010 وميدالية برونزية آسيا في كوريا لعام 

.2015
وأوضحت أنها كانت قد ترشحت لألولمبياد 
للعام 2012من خالل مسابقة في منغوليا، 
إال أنها انسحبت بسبب اعتراض الحكام على 
ارتدائها للحجاب ورفضها لخلعه مما كان سببًا 

في انسحابها وتحولها من رياضة التايكواندو 
إلى لعب الكيك بوكسينغ، حيث تم ترشيحها 
للمشاركة في كأس العالم للسيدات في عام 

2016 على فضية آسيا في كوريا.
 وأنهت العبسي حديثها بتوجية رسالة لكل 
وترغب  المجال  هذا  في  موهبة  لديها  فتاة 
باإلصرار  تتحلى  أن  بضرورة  خوضها،  في 
واإلرادة، وأن تتخطى كافة الحواجز والعقبات 
أن  بيّنت  حيث  طريقها،  تعترض  قد  التي 
يعمل وبشكل كبير  الرياضة  النوع من  هذا 
على زيادة الثقة بالنفس لدى كل فتاة، مما 
يساهم في جعلها قادرة على مواجهة كافة 

الصعوبات واألزمات لتحقيق الهدف المرجو.

العبسي .. موهبة أردنية لم يمنعها حجابها من تحقيق حلمها

صحافة اليرموك – رزان الزعبي   ࣯

نظم قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، 
فريق  جمعت  السلة  بكرة  ودية  مباراة  الماضي،  األربعاء 
العبات كرة السلة القدامى والفريق الحالي، اكتسح فيها 

األول النتيجة بواقع  46 نقطة مقابل 22 نقطة.
 وبدأت المباراة بتقدم واضح لفريق الالعبات القدامى 

على  والسيطرة  واالستحواذ  السليم  االنتشار  خالل  من 
فريق  مجاراة  الحالي  الفريق  حاول  المقابل  في  الكرة 
األول  الفريق  أن  إال  الفارق،  وتقليص  القدامى  الالعبات 
كانت له الكلمة النهائية من خالل فرض أفضليته طيلة 
للمسة  يفتقد  الحالي  الفريق  كان  فيما  المباراة،  أشواط 

األخيرة.
من  رضاه  عن  أحمد  عباس  الكابتن  المدرب  وأعرب    

أداء الالعبات وخصوصًا أنها المباراة األولى التي يخضنها 
منذ ثالثة أشهر، وفي ظل استقطاب العبات جدد إحداهن 

طالبة ماليزية.
 وأكد لـ صحافة اليرموك بأن المباراة لها بُعد معنوي 
روح  تعزيز  خالل  من  وذلك  تكتيكي،  كونه  من  أعمق 
والمشاركة في  اليرموك  لقميص جامعة  الالعبات  انتماء 

البطوالت المرتقبة.

تغلب منتخبنا السلوي للطالبات »القدامى« على المنتخب الحالي وديا 

صحافة اليرموك – أحمد بني هاني  ࣯

في  كرويا  األحمر  اللون  وعــراقــة  أصالة 
المملكة تجسّدت بفريق الجزيرة ابن العاصمة 
إلى 70  امتد  الذي  تاريخه  عمان، وعلى طول 
الحال  به  ليصل   1947 عام  بتأسيسه  عامًا 
ومثلها  كأس  وبطولة  درع  بطولتي  لتحقيقه 
بطولة  مستوى  على  ألقاب  وثالثة  سوبر 
الدوري كاَن آخرها قبل 61 عامًا تحديدًا في 

العام 1956.
وقوته  العريق  تاريخه  وعلى  الجزيرة   
الهجومية الضاربة، لم يقدر على الصمود بوجه 
تتقاسم  أضحت  التي  األخرى،   العاصمة  فرق 
أو  نزاع  أي  دون  بينها  فيما  المحلية  البطوالت 
منافسة من الفرق المشاركة معها، حاله كحال 
أندية الشمال والجنوب رغم أنه من العاصمة، 
النهاية  في  دومًــا  يقفون  الحمر  والشياطين 
الحيرة  عالمات  من  ماليين  وجوههم  وعلى 

والغرابة.
الجزيرة  على   المتعاقبة  اإلدارة  مجالس 
لنشر  اإلعالمية  بالبوق  بالنفخ  دومًا  شرعت 
فريق  بأنه  المتعلقة  تصريحاتها  وتضخيم 
الموسم،  البطوالت هذا  قادم وسينافس على 
وسيرتدي ثوب البطل بعد أن خلعه لستة عقود، 
بعد  التصريحات  هذه  تتبخر  ما  سرعان  لكن 
مرور عدة جوالت ألسباب عديدة من بينها غياب 
الالعبين  وتعرض  وأحيانًا  الفني  االستقرار 
انتخابات  كانت  أخرى  أحيان  وفي  لإلصابات، 
الرئيس لألزمات داخل  السبب  اإلدارية  الهيئة 
الجزيرة، والسبب الصريح لذلك يكمن بقدرتها 

على تحقيق الوفر المادي للفريق.
انتهى الموسم الكروي  2014/2013 وحقق 
الجزيرة معه المركز الثالث وبأداء طيب يعكس 
صورة الفريق والعمل الجاد له، وانتهى موسم 
الترتيب  الفريق  فيه  واحتل   2015/2014
وبمستويات  المتصدر  الوحدات  خلف  الثاني 
وفي  الماضي،  الموسم  من  أفضل  ونتائج 
الموسم الفائت 2016/2015 استقر الجزيرة 
في المركز الرابع وبفارق أربع نقاط عن بطل 
في  الجزيرة  يحققه  وما  النتائج  هذه  الدوري، 
وعماًل  هدًفا  هناك  أن  تثبت  األخيرة  المواسم 
والتركيز  إنجازه  اإلدارة  تحاول  للمستقبل 
الفريق  أمجاد  استعادة  تقدر على  لعلها  عليه، 

ومواصلة ما تم بنائه في الماضي.
بعد انتهاء الموسم الماضي أحسّ الجزيرة 
كإدارة بضرورة توحيد جهوده وتحديد السلبيات 
على  والعمل  الفريق  تواجه  التي  والمشاكل 
طال  انتخابات  بإجراء  الموسم  بدأ  تجاوزها، 
وجود  عدم  ظل  في  تأجيلها  بعد  انتظارها 
إدارة مع االكتفاء وقتها بلجنة لتسيير  مجلس 
أمور الفريق  بعد أن استقال خمسة أعضاء من 
مجلس اإلدارة السابق، هذه المشاكل اإلدارية 
السبيل  ألنها  يتجاوزها  أن  للنادي  بد  ال  كان 
وبالفعل  األمام،  إلى  للتقدم  األولى  والخطوة 
من  منصور  سمير  وتمكن  االنتخابات  أجريت 

االحتفاظ برئاسة النادي.

كان على مجلس اإلدارة البدء فورًا بالعمل 
والتخطيط للمرحلة المقبلة، وتم تحديد الهدف 
الدوري  بطولتي  على  بقوة  المنافسة  كالعادة 
فني  مدير  عن  بالبحث  العمل  بدأ  والكأس، 
أن تم تعيين عدنان عوض  جديد، وذلك بعد 
الظروف  هذه  ظل  في  للفريق  مؤقتًا  مدربًا 
والذي تعاقد هو مع عصام مبيضين وعبد اهلل 
لمصلحة  الجوهري  صالح  عقد  وجدد  العطار 
الفريق، قدم عوض استقالته بعد مضي عشرة 
أيام على قبوله المهمة ليبدأ الجزيرة التفاوض 
اتفق  الذي  محروس  نزار  السوري  المدرب  مع 
التعاقدات  صالحيات  إعطائه  على  اإلدارة  مع 
وبالفعل  واألجــانــب،  المحليين  للمحترفين 
ماردكيان  مارديك  مع  وتعاقد  أراد  ما  له  كان 
تجديد عقد  الرفاعي وسعى في  وائل  ومحمد 
السوري  الثالثي  بهذا  ليكتفي  اليوسف  فهد 
من المحترفين، باإلضافة لصخرة الدفاع مالك 

اليسيري.
على  لزامًا  كان  التعاقدات  هذه  إنجاز  بعد 
للموسم  تحضيراته  من  يصعد  أن  الفريق 
الجديد، وهو ما حصل بإقامة معسكر للجزيرة 
المدرب  تكثيف  إلــى  باإلضافة  العقبة،  في 
في  حصتين  إلى  ورفعها  التدريبية  للحصص 
االستعدادية  المباريات  بعض  إقامة  مع  اليوم 
الفترة  هذه  في  لكنه  والوحدات،  الرمثا  أمام 
كان  الذي  اإلعالمي،  االهتمام  عن  غائبًا  كان 
تعاقدات  مع  أكبر  بشكل  ومتفاعاًل  منصبًا 

قطبي العاصمة الفيصلي والوحدات.
في أولى جوالت الدوري من الموسم الحالي 
كان لزامًا على الجزيرة االصطدام بالفيصلي 
في مواجهة تعتبر صعبة في حسابات الفريقين 
اللون  ظهر  وبالفعل  جيدة،  انطالقة  لتحقيق 
األحمر مسيطرًا بقوة في بداية هذه المواجهة 
بهدف  المباراة  قتل  له  سنحت  كرة  أول  ومن 
الفيصلي  بنقاط  ليظفر  المبيضين  عصام 
الثالث، مع عدم اهتمام اإلعالم بهذا الفوز الذي 
الفيصلي  عن  االستقرار  لغياب  البعض  أرجعه 
جسام  وتعيين  عابد  أبو  مدربه  استقالة  بعد 
بداًل منه مع تأكيد المدرب محروس على أهمية 

الفوز وقيمته المعنوية للفريق.
الفريق  اختبار  كــان  الثانية  الجولة  في 
ذلك  األردن،  شباب  مواجهته  بحكم  صعبًا 
والعبيه  شبابه  بقدرات  دومًا  الطموح  الفريق 
بنتيجة  يتكهّن  أن  ألحد  يكن  لم  الواعدين، 
تلك المباراة ولم يضع أحدهم نتيجة الجزيرة 
األولى اإليجابية بالحسبان وكأنها أتت بالصدفة 
الحكم  إلى أن أطلق  العاثر للخصم،  أو بالحظ 
بفوز  اللقاء  نهاية  معلنًا  النهاية  صافرة 
وبالعالمة  رد  دون  بدفين  الحمر  الشياطين 
الكاملة إلى اآلن من مواجهتين وأمام خصمين 

مرشحين لنيل اللقب دومًا.
في الجولة الثالثة كان اختبار الفريق مأساويًا 
المباريات  هذه  بعد  اللقب  حامل  يواجه  بأن 
الصعبة، تحضيرات الفريق بدت قوية بدخوله 
معسكرًا مغلًقا وتحديد اإلدارة لمكافآت الفوز 
مع تصريحات قوية أطلقها المدرب قبل اللقاء 

الفريق على تحقيق نتيجة  بأنه واثق بقدرات 
كان  متتاليين  لفوزين  تحقيقه  وبعد  إيجابية، 
لزامًا على الجزيرة الهرب بنقاط المباراة الثالث 
وهو ما فعله بفوزه على القطب اآلخر للعاصمة 
يغرد  وأضحى  واحد،  لهدف  بهدفين  الوحدات 
النقاط  وحيدًا في صدارة كل شيء من حيث 
واألهداف واألقوى دفاعًا حتى ترتيب الهدافين 

بعد أن احتله هدافه السوري مارديك.
أحد  ال  وكأن  الجزيرة  بدا  األثناء  هذه  في 
غيره هنا، تسليط إعالمي بشكل كبير وعلى 
ما يقدمه من أداء جميل ومجهود كبير سطره 
الدوري  للقب  الثالثة  المرشحين  على  بالفوز 
الضخ  هــذا  بعد  المسابقة،  ــوالت  ج بــأولــى 
الشيء  بعض  الفريق  تأثر  الكبير،  اإلعالمي 
في مواجهة الصريح، حيث ظهر الصريح بوجه 
هي  كما  بشيء  يفرط  ال  الذي  والقوي  العنيد 
عادته وهو الذي منحه األفضلية ليمنع مقارعة 
الجزيرة له كما في مواجهاته السابقة، لتكون 
أولى الهزائم للشياطين أمام الطامح الصريح 
في  لترتبك حسابات محروس  رد،  دون  بهدف 
حربه مع اللقب، ليعيد تشكيل الفريق وضبط 
إيقاعه للمواصلة على ذات المنوال في الجوالت 
الماضية وكبح آثار الخسارة، لينال ما أراده بأن 
تجاوز الكبوة بتحقيقه لفوز كبير ومهم بخمسة 
فريق  الشمال«  »غــزاة  على  لهدفين  أهــداف 

الحسين اربد لتعود ذات الروح للفريق وليعود 
وحيدًا حتى الجولة الخامسة متصدرًا.

تصدر الجزيرة الترتيب العام لخمس جوالت 
لمواصلة  معنوية  دفعة  منحه  التوالي  على 
غاب  الذي  حلمه  وكأن  بدأها  التي  مغامرته 
عنه لستين عامًا بدأ يعود ويحيك قصته لنيل 
اللقب، وكان له ما أراد بتحقيقه انتصارًا كبيرًا 
على البقعة ويدك شباكه بأربعة أهداف لهدف، 
المفاجئة  وكأن لسان حاله يقول بعد خسارته 
ونتائج  انتصارات  ليحقق  أحدًا  يرحم  لن  بأنه 
إيجابية تلو األخرى على سحاب بهدف دون رد.

العامة  الهيئة  على  كان  األثناء  هذه  في 
بعد  وذلك  الجزيرة  لنادي  جديد  رئيس  اختيار 
استقالة سمير منصور، ومن حسن حظ الفريق 
أن االنتخابات هذه المرة جاءت بالتزكية لصالح 
محمد المحارمة الذي وعد بتقديم كل الممكن 
لمواصلة مغامرة الفريق في الدوري السترجاع 
لعقود  النادي  خزائن  عن  غاب  الــذي  اللقب 
طويلة، وهو ما حصل بتعيينه رئيسًا دون أية 

مشكالت بين اإلدارة.
ليعود  باالنتخابات  كثيرًا  الفريق  يتأثر  لم 
رد من  أهداف دون  بأربعة  راس  ذات  ويسحق 
قبل »أسود الجنوب« وليتعادل بنتيجة إيجابية 
»غزالن  أمام  لمثله  بهدف  الثامنة  الجولة  في 
إلى اآلن  الجزيرة  الرمثا، حقق  الشمال« فريق 

ما كان مطلوبًا وما زال متصدرًا رغم صعوبة 
خسارة  تلقى  أن  إلــى  واشتدادها،  النافسة 
المحترفين  لدوري  الجديد  الوافد  من  صادمة 
لثالثة  وصلت  وبنتيجة  حسن  بني  منشية 
وكعادته  الشياطين،  من  مقابل  بال  أهــداف 
بعد كل خسارة  بقوة  ويعود  الجزيرة  ينتفض 
أو تعثر لينتصر على »الليث األبيض« األهلي 
من  فصل  أول  بهذا  وينهي  دون،  بهدفين 

حكايته نحو اللقب أو محاولة حصد اللقب.
الجزيرة  على  لزامًا  كان  التوقف  فترة  في 
للظفر  خططه  ويحيك  استعداداته  يكّثف  أن 
الشتاء  لقب  حصد  أن  بعد  ــك  وذل باللقب، 
على  أصداء  له  أن  إال  بشيء  يفيد  ال  كان  وإن 
الروح المعنوية التي يضفيها على الفريق، بال 
كبرى  أهمية  يستوجب  كان  وما  شك،  أدنى 
بالمحترفين  التفريط  عدم  هو  االهتمام  من 
وأنهم  سيما  ال  المرحلة  هذه  في  والالعبين 
في  الصدارة  تحقيق  في  األبرز  العالمة  كانوا 
مرحلة الذهب، وهو ما كان ولم يخرج أحد من 
الفريق سوى مالك اليسيري الذي فسخ عقده 
ليعوضه الالعب زيد جابر في الدفاع، وتقديم 
الدعم من قبل اإلدارة لالعبين والجهاز الفني 
ومنحهم الرواتب والمكافآت على ما بذلوه مع 
قدم  كرة  تقديم  أهمية  على  اإلدارة  حرص 

جميلة ومنافسة قوية.

الجزيرة  تصدر  مع  اإلياب  مرحلة  انطلقت 
بفارق نقطة عن أقرب مالحقيه، لذا كان واجبًا 
أمام  وقويًا  طيبًا  أداًءا  يقدم  أن  الفريق  على 
الفيصلي في أولى مواجهات اإلياب، ال سيما أن 
الفيصلي دخل اللقاء بعين الثأر لخسارة مباراة 
اإليجابي  بالتعادل  المواجهة  لتنتهي  الذهاب، 
مهددة  الجزيرة  صدارة  لتصبح  لمثله،  بهدف 
المالحق  مواجهة  بانتظار  الريح  مهب  وفي 
األقرب الوحدات الذي تعثر هو اآلخر أمام البقعة 
اإلثارة من جديد في  لتعود  السلبي،  بالتعادل 
وقوي  هجومي  أداء  وفي  اإلياب،  جوالت  ثاني 
من الجزيرة، انتهى اللقاء بفوز الشياطين الحمر 
على شباب األردن بثالثة أهداف لهدفين ويحلق 

وحيدًا في الصدارة لـ 13 جولة على التوالي.
في المرحلة الرابعة عشر من الدوري جاء لقاء 
الجزيرة والوحدات بمثابة جولة الفصل لتحديد 
على  ــدر  واألج األقــوى  المنافس  سيبقى  من 
الوحدات  بنقاط  الجزيرة  أن ظفر  وبعد  اللقب، 
ذهابًا لم يكن عليه سوى أن يكرر ما فعله في 
التسعين دقيقة القادمة، لكنه اصطدم بشراسة 
الوحدات لتنتهي المواجهة بال غالب وال مغلوب 
اللقب  لتبقى مسألة حصد  اإليجابي،  بالتعادل 
قادمة،  لجوالت  معلقة  الخطر  عن  واالبتعاد 
ما  الجزيرة  يقول في سرّه هل يحصد  والكل 

بدأه هذا الموسم.
بعد تعادله مع الوحدات في الجولة السابقة، 
أصبح من الالزم على الجزيرة تدارك هذا األمر 
الصريح،  بوابة  من  االنتصارات  لسكة  ويعود 
إال أنه اصطدم بوجه الصريح »العنيد« ويخرج 
بنقطة يتيمة من المباراة وتصبح الصدارة مرة 
المطارد  أخرى على كف عفريت في حال فوز 
المباشر في مباراته القادمة، إال أن الحظ ابتسم 
للشياطين الحمر حين تعّثر الوحدات بتعادله مع 

الرمثا سلبًا.
أن  الظروف  الجزيرة في ظل هذه  يقدر  لم 
حتى  له،  المطاردة  للفرق  التعثر  هذا  يستغل 
أن  إلى نقطة وحيدة بعد  أصبحت تقترب منه 
و  خمس  إلى  األحيان  بعض  في  الفارق  وسع 
ست نقاط، ابتسم الفريق وكأن حظه سيكون 
إلى جانبه في كل مرة يتعادل فيها، ليأتي فقد 
صدارة الجزيرة بعد احتفاظه بها هذه المرة على 
يد غزاة الشمال ثأرًا منهم لخسارة الذهاب بعد 
بهدف  التعادل  على  األحمر  الفريق  أجبروا  أن 
لمثله، مع تبسم الحظ للوحدات الذي هرب من 
شبح المنشية وانتصر عليه بثالثة أهداف دون 
ستة  مرور  بعد  مرة  أول  بالصدارة  ليظفر  رد 

عشر جولة على البداية.
تم  أن  منذ  العام  الــدوري  بطولة  منافسة 
إنشاؤها أول مرة عام 1944 لم تبتعد كثيرًا 
ولم  والوحدات،  الفيصلي  فريقي  خزائن  عن 
الكفيلة  الخبرة  عنهما المتالكهما  تغب طوياًل 
بإخراجهما من أصعب الظروف وأحلكها، فاألول 
ظفر بها 32 مرة، واآلخر كسب اللقب 15 مرة، 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل كان لزامًا 
كان  إن  المغامرة  هذه  خوض  الجزيرة  على 

سيفرط بها هكذا في النهاية ؟
هذا  اللقب  الجزيرة  فقد  إن  الحقيقة  في 
قريبًا،  به  يظفر  أن  يستطيع  لن  الموسم 
فبعد كل هذا األداء الطيب، وتلك المستويات 
وإدارته  لالعبيه  الكبير  والمجهود  العظيمة، 
به  ظفر  وإن  والمتميز،  الراقي  الفني  وجهازه 
سيكون قد تغير الكثير مثلما تغير الكثير منذ 

آخر مرة حقق فيها اللقب.

»الشياطين« لم يفكوا شيفرة طالسم لقب الدوري بعد !

من لقاء الجزيرة والوحدات في الموسم الحالي

تصوير : حذيفة البحري من المباراة
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  أعرب رئيس الجامعة  الدكتور رفعت الفاعوري عن  ࣯

في  الدارسين  الماليزيين  للطلبة  وامتنانه  شكره 

المتميزة  الجامعة، نظرًا لمساهمتهم ومبادرتهم 

انتخابات  عقب  وساحاتها  اآلداب  كلية  بتنظيف 

الخامسة  لدورته  الجامعة  طلبة  اتحاد  مجلس 

والعشرين. 

يرموك  ࣯ و  اليرموك«   »صحافة  من  كال  تشارك   

الزمالء  اف أم« من خالل تشكليهما لفريقين من 

التي  العربية  القمة  أعمال  لتغطية  الصحفيين 

تستضيفها المملكة في البحر الميت.

هكذا  لتغطية  دأبتا  واإلذاعة  الجريدة  من  كال  أن  يذكر 

مؤتمرات ونشاطات، ضمن دورهما اإلعالمي، وإلكساب 

الطلبة المهارات الصحفية واإلعالمية الالزمة.

لكتاب  ࣯ إشهار  حفل  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت     

مختلف  من  الطلبة  من  لمجموعة  »أبجديات« 

االقتصاد  كليتي  مع  بالتعاون  األردنية  الجامعات 

واألداب في الجامعة .

الحفل أقيم  على  مدرج كليتي اإلعالم واالقتصاد بحضور 

رئيس رابطة الكتاب األردنيين - فرع اربد حسن ناجي 

ونائب  الصمادي  فايز  الدكتور  االجتماع  قسم  ورئيس 

عميد كلية االقتصاد الدكتور محمود قاقيش ومجموعة 

من الطلبة .

 -  شكرت أسرة الصحّة العامة في االتحاد الدولي  ࣯

»صحافة  األردنية  الجامعات  في  الطب  لطلبة 

التغطية  على  أكريم  رنيم  والزميلة  اليرموك« 

وخصوصًا  والتوعية،  االتحاد  لنشاطات  الدائمة 

النشاط األخير الذي تم تنفيذه أمام مبنى األمير 

الحسين بن عبداهلل الثاني.
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8األخيرة
يونس أحمد ࣯

راجعت ذكريات هذا اليوم التي يعرضها الفيس بوك 
من بوستات سابقة حول األم ، ومنذ الصباح وحين بت 
أو  التواصل  عوالم  في  األم  عن  يكتب  العالم  كل  أرى 
األفكار  وكل  الراديو  في  عنها  أغاني  من  أسمعه  مما 
التي خطرت لي بالتعبير سواء خواطر أو إعادة نشر ما 
نشرته سابقا أو حتى أسجل صوتي وأنا أغني بمحاولة 
لإلنضمام للقطيع الذي يُعبر عما عنده اتجاه أمه )طبعا 

هذا مع حسن الظن بهذا.(
وبعد قراءة لتقرير عمّن فقدوا أمهاتهم حينها توقفت 
األم  بأي شيء عن  الكتابة  نفسي عن  كابحت جماح  و 
محاولة مني لمراعاة اولئك الذين فقدوا أمهاتهم .. لم 
أرد لنفسي أن تكون ممن في مكان ما على مخدة تُسقى 
بالدموع أن تكون نفسي وشهوة كتابتها سببا في دمعة 
واحدة أو قد أكون ممن يُدعى عليهم أو على األقل يكون 

اسمي سببا في لحظات تعاسة عابرة 
يقول  كما  المحتفل  أيها  واعلم  هــذا  كل  أريــد  ال 
د.عايش لبابنة قد تختلف الفتاوى في يوم األم، لكن ما 
ال خالف فيه أن يلعب بالمشاعر ليجعل هذا اليوم موسم 

تسويق استهالكي بحجة تكريم األم.
االستهالك النمطي للهدايا ليس تكريما، إنه تسليع 

للمشاعر #أرفض_تسليع_المشاعر..
فتذكر ال يوجد سلعة وال هدية أعظم وأجمل وتُغني 
وتسعد األم كسعادة أبنائها ومن متطلبات هذه السعادة 
عما  واإلبتعاد  برها  على  والحرص  طاعتها  اإلجبارية 
يغضبها أو قد يحوجها للدعاء عليك لذلك ستكون سعادة 

خاصة ..
نعم ربما هي عبادة صعبة وبحاجة جهد ومجاهدة؛ 
لكن حتى تتذوق سعادة بمذاق حلو خاص عليك أن تملك 

ثمنها الغالي ..
أو  حيّة  كانت  سواء   ... بها  ببركم  أمهاتكم  أسعدوا 

ميتة، وال تنسوا اولئك اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم.
يستحضرني مما سمعته عن األم أغنية خليجية فيها : 
أمي ياويل اليتيم اللي يزور الحزن قلبه .. كل ما تنزل 

دموعه يمسح الدمعه بكمه
الضاقت الدنيا بعينه حيلته يصفق بكفه .. وما يعرف 

شكثر تعني االم غير مفارق امه
في كل مرة أقابل فيها يتيما اليزال هذا الطفل هو 
السعادة  تعليمي  يستطيع  الذي  الوحيد  اإلنسان  ذلك 
حتى وان كان فاقدا لوالديه أو احدهما أو حتى ولو كان 
ال يعرفهما لكن يكفي أنه يرسم البسمة عليك أكثر مما 

تحاول أن تفعلها معه
ال  ان  منا  تستحق  الجميلة  الكائنات  هذه  ذلك  مع 
نجرحها و أن نكون معهم لكي يبقوا لنا ماء يحيي قلوبنا 
من لحظات موتها ... ويبقوا نبع سعادة يفيضون علينا 

بكرمهم
#يوم_األم #سعادة #رضا #يتم

على هامش ذكرى عيد األم
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كل  في  اليرموك  جامعة  اعتادت  لطالما 
بنائها  تطوير  على  نشأتها  بداية  منذ  فترة 
لتوفير سبل الراحة لطلبتها بما يحقق تميزها 
األكاديمي  لمواكبة التطورات التكنولوجية في 
أساليب التعليم, حرصًا على تحقيق رؤيتها في 

الوصول إلى مستوى عاٍل من التقدم العلمي.
 من أبرز ما شهدته الجامعة موخرًا انجازها  
لمبنى األمير عبداهلل بن الحسين الذي يتميّز 
عن باقي المباني ببنائه الهندسي و تصميمه 
الداخي والخارجي وتجهيزه بالمعدّات والتقنيات 

الحديثة للتدريس المتكامل.
وتعزو طالبة علوم الحاسوب رقية بني فياض 

سبب تميز المبنى عن غيره إلى تصميمه بدقة 
وحرفية مما يشعر الطالب براحة  بمجرد دخوله 
أللوان  الرائع  االستخدام  إلى  باإلضافة  اليه, 
الدهان المريحة للعين داخل القاعات وخارجها.

وأضافت أن طريقة تصميم المنافذ مميزة، 
فهي تمتد على طول الحائط خلف الطلبة دون 
وجود أية فراغات بينها، مما يساعد على تجمع 
القاعة, كما  أنحاء  االضاءة وتوزعها على كافة 
أن وجود أجهزة العرض يخلق جوًا من التفاعل 

والنشاط.
وقالت طالبة الفيزياء فداء الحمد إن اول ما 
لفت االنتباه لديها عند دخولها المبنى ألول مره 
باإلضافة  والخروج,  الدخول  الفتات  وجود  هو 
إلى وجود مخطط لكل طابق مما سهل عليها 
باإلضافة  للمحاضرة,  المقررة  للقاعة  الوصول 

الذي  المبنى  مدخل  عند  البركة  وجود  أن  إلى 
يعطي النفس شيًئا من الراحة.

ولفتت الطالبة في كلية التربية ديما العزام 
إلى دور العاملين في المبنى الجديد وكيف أنهم 
األخرى,  المباني  العاملين في  أكثر جدّيه من 
رقيب  يحرص  كما  باستمرار،  التنظيف  فيتم 
للمأكوالت  الطلبة  إدخــال  عدم  على  المبنى 
والمشروبات، متمنية االستمرارية بهذه الجدية.

تكنولوجيا  كلية  فــي  الطالب  وأضـــاف   
يتميز  المبنى  أن  طبيشات  وسيم  المعلومات 
من  يقلل  مما  له  األبـــواب  من  عــدد  بوجود 
من  خروجهم  و  دخولهم  أثناء  الطلبة  تزاحم 
الكبيرة  األهمية  إلى  باإلضافة  المحاضرات, 
فصل  على  مقبلون  وأننا  خصوصًا  للتكييف 
الصيف وما يشهد من ارتفاع في درجات الحرارة. 
المعلومات  نظم  قسم   في  الطالب  وأكد   
اإلدارية رائد نضال كالم زمالئه بأن كل شيء 

عن  ومميزًا  جديدًا  يعتبر  المبنى  بناء  في 
باقي المباني, خصوصًا بناء الدرج فهوعريض 
نوعًا ما مما يقلل من االزدحام والتصادم أثناء 
الجامعة  تقوم  أن  متمنيًا  والنزول،  الصعود 
بعمل تجديدات لباقي المباني خصوصًا مبنى 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب .
الطب  كلية  العام في  التشريح  أستاذ  وقال 
مدرجات  بناء  إن  الجهماني  أسامة  الدكتور 
المبنى  داخل  الكبيرة  السعه  ذات  الطب  كلية 
مميز خصوصًا وأن طلبة الكلية عددهم كبير, 
باإلضافة إلى أن طريقة تصميم المقاعد جعلها 
مدرجة بدرجة كبيرة نوعا ما مما يجعل انتباه 

الطلبة أكبر.
ومساق  الطب  تخصص  أن  على  ويؤكد 
التشريح العام على وجه الخصوص يحتاج إلى 
المعلومة  إليصال  وصور  فيديوهات  عرض 
المبنى  وفره  ما  وهذا  أكبر،  بشكل  للطالب 

الجديد من أجهزة عرض المعلومات وسماعات.
بوضع  الجامعة  تقوم  بأن  الهجماني  ويأمل 
للتسهيل  مدرج  كل  في  ثابت  حاسوبي  جهاز 
على المدرس والطالب بأن ال يضطرهم ذلك 
أن  كما  محاضرة,  كل  في  أجهزتهم  إلحضار 

توصيل الجهاز يأخذ من وقت المحاضرة.
  وقال أستاذ العلوم الدكتور ابراهيم مقابلة 
سعة  هو  الجديد  المبنى  يميّز  ما  أفضل  إن 
أن  معتبرًا  الجيدة،  واإلضاءة  الكبيرة  القاعات 
بشكل  الجامعة  في  جديد  بناء  أي  في  الميزة 
عام هو عدم تعود الطلبة عليه، وبمجرد بدء 
هناك  يكون  ال  المحاضرة  بإعطاء  المحاضر 

وجود ألية إزعاجات من خارج القاعة.
حاتم  والتسجيل  القبول  دائرة  مدير  وقال 
عبداهلل  بن  حسين  األمير  مبنى  إن  الشريدة 
تابع إداريًا وتشغيليًا لدائرة القبول والتسجيل, 
حيث تقوم الدائرة بمتابعة عمل كل من مراقب 

أكمل  على  الحديثة  األجهزة  ومشغل  المبنى 
وجه.

تقنية  بوسائل  مجهز  المبنى  أن  وأضــاف 
شو«  »الداتا  البيانات  عرض  كأجهزة  حديثة 
إلى  بــاإلضــافــة  التعليمية،  الــمــواد  لعرض 
التدريس,  قاعات  حجم  لكبر  سماعات  وجود 
اإلجبارية  المساقات  لتدريس  مخصص  فهو 
إلى جانب مدرجين لطلبة كليتي  واالختيارية، 

الطب والصيدلة. 
المبنى  مخطط  عــن  ــدة  شــري ــدّث  ــح وت
بالتفصيل بأنه مكون من طابقين: األول فيه 
4 قاعات صفية تبلغ سعة القاعة الواحدة  182 
طالب, كما يحتوي على مدرجين: األول مجهز 
لـ325 طالبًا والثاني لـ 590 طالبًا, أما الطابق 
قاعة  كل  سعة  صفية  قاعات   8 ففيه  الثاني 
182 طالبًا، باإلضافة إلى وجود مدرجين: االول 
بسعة 325 طالبًا والثاني ما زال قيد التجهيز.

مبنى األمير الحسين .. تميّز وريادة يعكسان سعي الجامعة للتطوير والتحديث 
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الــدول  فــي  الــرابــعــة  السلطة  هــو  اإلعـــالم 
التي  الواقعية  المرآة  بمثابة  وهو  الديمقراطية؛ 
تعكس صورة المجتمعات، وتنقل عنها كل ما يتعلق 
واالجتماعية،  الفكرية،  واألمور  والثقافة،  بالعلم، 
قبل:  من  قالوا  فالذين  والسياسية،  واالقتصادية، 
لكل زمان آية، وآية هذا الزمان الصحافة، لم يبالغوا 
على اإلطالق، ومن هذ المنطلق، وللحصول على 

المعلومة الدقيقة، والواقعية.
اإلعالمي  نيرون  وكالة  تحرير  رئيس  يــرى   
تحسين احمد التل، أحد مؤسسي جمعية الصحافة 
اإلعالمي  والمستشار  األردن  في  اإللكترونية 
لجامعة )جدارا( سابًقا، أن اإلعالم األردني هو إعالم 
متطور، ال يوجد له سقف، ولن يقف عند حد معين 
القانون،  ضمن  لكن  العالمي،  اإلعالم  ينافس  بل 
فاإلعالم الجديد يُعد األفضل ألنه متطور بأدواته 
العربي  اإلعــالم  مع  التواصل  وطــرق  وأساليبه، 
من  الكثير  واجه  األردنــي  اإلعالم  وأن  والعالمي، 
المعوقات، إال أنه بعد عدة سنوات بدأ يعدل مساره.

وأشار إلى بعض المعوقات التي تواجه اإلعالم، 
إال  المهنة،  على  المتطفلين  بعض  دخول  ومنها: 

للعمل  ناظمة  قوانين  وجود  ومع  الوقت،  مع  أنه 
العملية الصحفية  الصحافي واإلعالمي؛ تم ضبط 
الشوائب  من  الكثير  وخروج  بالمائة،   70 بنسبة 

والعوالق من الجسم الصحفي.
   ويرى  التل أن الصحافة اإللكترونية استطاعت 
أن  تسيطر على سوق االعالم، وأن تسبق الصحف 
الورقية، مبينًا أن اإلعالم المستقبلي هو اإلعالم 
بهذا  العالمي  واالهتمام  بقوة،  القادم  اإللكتروني 

النوع من اإلعالم، وهذا ما نشهده اآلن.
وتابع »الصحافة الورقية ستنهار وتتالشى خالل 
إال   2018 عام  تتجاوز  ال  وربما  القادمة،  األعوام 
واإلعالم الورقي التقليدي قد اندثر، لعدة اسباب، 
العاملين، وارتفاع  منها: عدم توفير رواتب لمئات 
إدارات  تدفعها  كثيرة  ومصاريف  ــورق،  ال أثمان 
ألن  جدوى،  بال  لكن  والتطوير،  للصيانة  الصحف 
إلى 24 ساعة  الورقية  الصحف  تحتاج  الذي  الخبر 
عليه  اطلع  قد  القارىء  يكون  بنشره،  تقوم  حتى 
العالم  وألن  لذلك،  الورقية،  الصحيفة  قبل صدور 
الصحف  قــراءة  نفعًا  تجدي  لن  سريع  تطور  في 
نقل  سرعة  في  الهائل  التطور  هذا  مع  التقليدية 

الخبر والتقرير المصور«.
مهنة  هي  الصحافة  مهنة  أن  التل  يؤكد  و   
المتاعب، بالنسبة للصحفي، أو اإلعالمي المهني، أو 

ربما تكون مهنة من ال مهنة له في هذا العصر الذي 
المجتمعات،  الموجودة في  المتناقضات  يجمع كل 

وبالذات المجتمعات العربية.
 و يعتبر التل المرأة األردنية ناشطة بطبيعتها 
االعالم  نصف  بل  المجتمع،  نصف  تشكل  ال  فهي 
في  يعملن  الصحفيات  من  الكثير  وهناك  أيضًا، 
في  نجدها  الرجل،  جانب  إلــى  الصحافة  مهنة 
ووزارة  والتليفزيون،  واإلذاعــة  الورقية،  الصحف 

اإلعالم، والهيئات اإلعالمية المختلفة.
و أضاف هناك حصة للمرأة ال تتجاوز 15 ٪ من 
النتخابات  المشرع  حددها  التي  المقاعد  مجموع 
الكوتا  مقاعد  من  عدد  الى  إضافة  الالمركزية، 
الكاتب  ويعتقد  المحلية،  المجالس  في  والتنافس 
المرأة  لتمثيل  كافية  غير  النسب  هذه  أن  التل 
بالشكل الصحيح، بل يجب أن تكون هذه النسبة 

أكثر من 30 ٪ أو وفق قدرتها على العطاء.
وتوجه التل إلى الحكومة، بضرورة األخذ بعين 
في  مشاركتها  نسبة  ورفع  المرأة  دعم  االعتبار 
العمل العام، ودعم جيل الشباب والشابات الذين ال 
يزالون على مقاعد الدراسة، والوقوف إلى جانبهم 
والمتاحة،  المتوفرة  واإلمكانيات  الطاقات  بكل 
القوة  يشكل  ــذي  ال اإلعــالمــي  المخزون  ألنهم 

الضاربة للوطن في الحاضر والمستقبل.

اإلعالمي تحسين التل : المرأة ليست نصف المجتمع فقط 

وإنما نصف اإلعالم أيضًا

تصوير : حذيفة البحري


