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م.إسحاق مطالقة

صحافة اليرموك ـ محمد عنانبة ࣯

والمعلومات   الحاسب  مركز  مدير  قــال 
استخدام  إن   المطالقة  إسحاق  المهندس 
مواقع التواصل االجتماعي و اليوتيوب سبب 
ضغط على شبكة االنترنت مما قد يؤدي إلى 

حجب اليوتيوب مستقباًل  في الجامعة  .
وأضاف في تصريح لـ صحافة اليرموك أن 
قرار الحظر جاء بالتشاور بين مركز الحاسب 
وإدارة الجامعة، الفتا أنه  حظر جزئي لمواقع 
الثامنة  الساعة  من  االجتماعي  التواصل 
صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر ويشمل 

الطلبة والعاملين في الجامعة.
وأوضح  المطالقة أن قرار الحظر ال تنفرد به 
جامعة اليرموك فقط، وإنما  معظم الجامعات 
الحكومية تستخدم قرار الحظر نتيجة الضغط 
المتزايد على االنترنت من العاملين والطلبة، 
األردنية  الجامعات  ــدى  إح أن  إلــى  مشيرًا 
الفيسبوك على  استخدام  الحكومية  حظرت 

مدار الساعة .
اتفاقية  توقيع  بصدد  الجامعة  أن  وكشف 
لزيادة  المقبل  أيلول  شهر  بداية  مع  جديدة 
سعة االنترنت ولكن ال بد من وجود سياسات 

للعمل مع إمكانيات الجامعة . 
وأكد المطالقة وجود مجموعة من المواقع 
االلكترونية المحظورة من االستخدام لكونها 
من  مجموعة  على  تحتوي  قد  خبيثة  مواقع 
تكون  أن  الممكن  ومن  الهكر  أو  الفيروسات 
في  االنترنت  أن  مؤكدًا   ، إرهابية  مواقع 
محجوبة  مواقع  على  تحوي  المتقدمة  الدول 

االستخدام .
استخدامات  من  أن)90-70(%  إلى  ونوه 
االنترنت في الجامعة تكون استخدامات غير 
تعليمية  تكلف الجامعة مبلغ 10 آالف دينار 

كسعة لالنترنت.

 صحافة اليرموك - براءة بني سالمة  ࣯
و عون الطاهات 

االخيرة ظاهرة تسرب  اآلونة  في  انتشرت   
الــتــام(  )االنــقــطــاع  مــدارســهــم  مــن  الطلبة 
واالنقطاع المتقطع في لواء الكورة ألسباب عدة 
منها ما يتعلق بالطالب أو باالسرة التي يعيش 

فيها أو بالمدرسة ذاتها.  
وقال الطالب حمزة محمد إنه  ال يحب الدراسة 
ويكرهها باعتبارها مكانًا ممال مفضال العمل 
اذا توافرت له الظروف بدال من الدراسة، إضافة 
إلى شدة العقوبات في بعض األحيان التي قد 

تتمثل بالضرب من قبل الكادر التعليمية.
وأكدت الطالبة هدى أحمد أن نسبة االنقطاع 
بالنسبة  ــاث  اإلن ــدارس  م في  تقل  بشكليه 
عن  تنقطع  قــد  فالفتاة  الــذكــور،  لــمــدارس 
المبكر  الزواج  بسبب  تامًا  انقطاعًا  المدرسة 
غالبًا، مشيرة إلى أن نسبة االنقطاع المتقطع 
غير  فردية  لحاالت  يكون  اإلناث  مدارس  في 
بالحالة  تتعلق  ألسباب  تأتي  بالذكر  جديرة 

النفسية للطالبة.
هذه  أسباب  أن  محمد  خالد  الطالب  وبيّن 
الظاهرة تتمثل في أسباب نفسية ومشاكل مع 
السوء  رفاق  أخرى  ومن جهة  األهل من جهة، 
هذه  انتشار  في  األهم  السبب  يمثلون  الذين 

قبل  من  المعاملة  سوء  إلى  إضافة  الظاهرة، 
الكادر التعليمي في بعض األحيان.

و اعترفت السيدة عبير بني ارشيد بأن ابنها 
دون  الفصل  بداية  منذ  المدرسة  عن  يتغيب 
من  رسمي  انــذار  أي  يردها  لم  حيث  علمها، 
المدرسة حول تغيبه، مضيفة أن الطلبة بهذا 
السهل  ومن  مراهقة  بمرحلة  يمرون  العمر 
أعمال  إلى  وجرهم  بسهولة  عليهم  التاثير 
بعض  وتذكر  للدين،  ومنافية  بــاألدب  مخلة 
الممارسات التي قد يرتكبها الطالب اذا خرج عن 
المسار الصحيح كالتدخين وتعاطي المخدرات.

التسرب  أن  أيوب  أم  المواطنة  أكدت  فيما 
يمر  التي  النفسية  الضغوطات  األهم  سببه 

بها الطلبة وخاصة الذكور، كالتفكير بصعوبة 
للزواج  الـــذات  تكوين  وكيفية  المستقبل 

واالستقرار. 
بهذا  األهالي  قبل  من  الضغط  أن  وبينت 
األمر له دور واضح بجعل من الطالب ال يبالي 
بالدراسة، فيظن أن الهروب من الواقع سيكون 

حال لمشكالته. 
من جانبه، قال مدير التربية والتعليم  للواء 
 41 هناك  إن  الخصاونة  فايق  الدكتور  الكورة 
حالة تسرب خالل العام الدراسي 2016/2015 
في مدارس اللواء البالغة 91 مدرسة منها 31 

مدرسة ذكور و 60 مدرسة إناث. 
التسرب  اسباب  أن  رده  معرض  في  وجاء   

الطالب  لدى  التعلم  صعوبات  منها  متعددة، 
وقلة تحصيله الذي يدفعه للتفكير بأن تواجده 
وأن  الشيء  ذات  هو  عدمه  من  المدرسة  في 
البحث عن عمل يعد خيارًا أفضل بالنسبة له. 

 وتابع الخصاونة أن ثقافة المجتمع السائدة 
آخر  سبب  مبكر  سن  في  الفتاة  تزويج  في 
وعدم  األهل  اهتمام  قلة  أن  للتسرب, مضيًفا 
أهم  من  له  وتحفيزهم  للطالب  متابعتهم 
ودفعه  الطالب  إلحباط  تقود  التي  األسباب 

للتسرب .
أساليبًا  المعلمين  بعض  اتباع  إلى  ونوه 
بطلبتهم  االهتمام  وعدم  العقاب  في  خاطئة 

الذي  المدرسة  من  بالنفور  الطالب  يشعر  مما 
قد يدفعه للتسرب. 

وزارة  قانون  نص  الخصاونه  واستعرض 
التربية والتعليم  في فقرته ج من المادة العاشرة  
لعام 1994 »بأن التعليم إلزامي وال يحق ألي 
طالب التسرب أو االنقطاع عن التعليم حفاًظا 
على هذه الحقوق«، الفتًا إلى دور المديرية في 
الحد من انتشار هذه الظاهرة من خالل الندوات 

والمحاضرات والنشرات التوعوية. 
من  بــأول  أوال  تصل  المعلومات  أن  وتابع 
وترسل  المدارس  بها  تقوم  إحصائيات  خالل 
إلى المديرية التخاذ اإلجراء المناسب ومخاطبة 
التسرب،  حاالت  يخص  فيما  المعنية   الجهات 
القوانين  الحاالت ضمن  التعامل مع  حيث يتم 

المعمول بها. 
  و أشار الخصاونة  إلى أهمية مشاركة األهل 
في الندوات التثقيفية لتعريفهم بأهمية األمر، 
األمور  هذه  على  التشديد  إلى  إياهم  داعيًا 
للحد  واقتراحات  حلول  تقديم  في  والمشاركة 

من هذه الظاهرة.

التسرب المدرسي .. مشهد متجدد في مدارس لواء الكورة 

صحافة اليرموك ـ رغد الشياب  ࣯

 قالت مديرة دائرة التخطيط في بلدية اربد 
الهدف  »إن  الجمَال   رهام  المهندسة  الكبرى 
من مشروع تطوير وسط مدينة اربد هو تلبية 
احتياجات سكان المدينة وإحياء وتطوير وسطها، 
وترميمها  التراثية  المباني  على  والمحافظة 
التي  والفعاليات  األنشطة  خالل  من  وتفعيلها 
التراثية  والجاذبية  الحيوية  إعادة  على  تعمل 

والشعبية«.

 وأضافت لـ صحافة اليرموك أنه ومن  خالل 
آمنة  مرورية  بيئة  توفير  سيتم  المشروع  هذا 
خالل  من  المدينة  وسط  مع  تتناسب  ومريحة 
لتنفيذها  البلدية  تهدف  التي  النقل  وسائل 
نقل  خط  )استحداث  أهمها  من  و  الواقع  على 

مكوكي(«.
العطاء  وثائق  بإعداد  البدء  »تم  وتابعت 
ورسم المخططات الهندسية التفصيلية الالزمة 
المدينة  وســط  إلحياء  التنفيذ  عطاء  لطرح 
الفيزيائية  العناصر  والتاريخي وتطوير  التراثي 
ومواقف  وأرصفة  وممرات  وشوارع  ساحات  من 

للسيارات، باإلضافة إلى دراسة ترميم المباني 
يخدم  بما  استخدامها  إلعادة  القديمة  التراثية 
المنطقة، وإيجاد أسواق تقليدية وساحات عامة 
وربط كافة العناصر الموجودة في المنطقة بما 
استراتيجية  وزضع  وتطويرها  أحياءها  يخدم 
داخل  النقل  لوسائط  المرور  لحركة  محددة 

المنطقة وانتقال المواطنين فيها.« 
الدراسات  إنجازهذه  »يتم  الجمَال  وبينت 
مرحلي  بشكل  للعطاء  والوثائق  والتصاميم 
يمر بعدة مراحل ينسجم مع تقسيمات منطقة 

الدراسة«. 

عدة  على  يقوم  المشروع  أن  وأوضــحــت 
عناصر رئيسية، كدراسة الوضع القائم وتقديم 
التراثية،  األبنية  تفعيل  وكيفية  االقتراحات 
ضمن  والنقل  والمرور  التحتية  للبنية  إضافة 
حدود المنطقة، وتحديد وتقديم دراسة لمواقع 
الساحات والفضاءات العامة والمفتوحة واألسواق 

المقترحة ووضع بدائل لمواقعها ومقارنتها.
وشددت على أنه سيتم دراسة ترميم وإعادة 
استمالكها،  المقترح  التراثية  المباني  تأهيل 
جاهزة  تفصيلية  ودراســة  مخططات  وتقديم 
واستغالل  التل  وتطوير منطقة  للتنفيذ إلحياء 

صبغته التراثية والثقافية والتعليمية مع توفير 
صبغة  إعطاؤه  يتم  بحيث  فيه،  عامة  ساحة 
ترفيهية مع الحفاظ على المدارس ذات القيمة 

التراثية.
تاهيل  وإعادة  تطوير  عن  الجمال  وكشفت 
البركة  مفهوم  وإحياء  القديم  األغــوار  مجمع 
حسبة  وتأهيل  وتطوير  ــزي،  رم بشكل  ولــو 
دراسة  وعمل  المنطقة،  حدود  ضمن  المفرق 
وإعداد مخططات إلنشاء مجمع نقل عام متعدد 
التحتية،  للبنية  دراسات  وتقديم  االستعماالت، 

وتطوير النقل والمرور .

من بينها خط نقل مكوكي

البدء بإعداد مخططات لمشروع تطوير وسط اربد

المطالقة : »اليرموك«  
بال يوتيوب.. قريبا 

صحافة اليرموك- أنس عواقلة ࣯

قال مدير الدائرة الهندسية  المهندس بسام 
الحمادنه إن الدائرة قامت بإعادة تعبيد ثالثة 
بمساحة  الجامعي  الحرم  في  رئيسية  شوارع 
التعبيد  أن  إلى  مشيرا  21000م،  بـ  تقدر 
امتد من البوابة الشرقية إلى البوابة الغربية، 

الجنوبية،  البوابة  إلى  التربية  كلية  دوار  ومن 
والشارع المؤدي إلى عمادة شؤون الطلبة. 

و أضاف   لـ صحافة اليرموك أن تكلفة العطاء 
العطاء  أن مدة  ألف دينار، مبينا  بـ مئة  قدرت 

استمرت ثالثين يوما. 
تعبيد  تعتزم  الدائرة  أن  الحمادنه  وأكــد 
الجامعة  خطط  ضمن  الجامعة  شــوارع  باقي 
االستراتيجية، باإلضافة إلى العمل على صيانة 
األرصفة وبعض األعمدة داخل الحرم الجامعي 

المخصصات  توفر  وحسب  مراحل  عدة  على 
المتاحة. 

األعمال  انتهاء  مع  تزامنا  و  أنــه  وبين  
تمت  للجامعة  الشمالي  الحرم  في  اإلنشائية 
الشوارع  تعبيد  إعــادة  على  العمل  مباشرة 
وتزفيتها بهدف جمالية المنظر وخدمة الطلبة 

استقبال الزائرين بحلة جديدة. 
و لفت الحمادنة  إلى أن شوارع الجامعة لم 

يتم تعبيدها منذ 15 عاما تقريبا .

مئة ألف دينار تكلفة تعبيد 21 ألف متر من شوارع الجامعة 
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الجامعة  2

صحافة اليرموك – آيه الطعاني ࣯

بامتياز,  طموحة  شخصية  وذو  راق  إنسان 
العديدة  المشاركات  خالل  من  شخصيته  أثبت 
هو  بالباحثين,  الخاصة  والمؤتمرات  الفعاليات  في 
في  العامّة  اإلدارة  أستاذ  الروابدة  محمد  الدكتور 

جامعة اليرموك.
التحق بجامعة اليرموك عام 1984 كعضو في 
الهيئة التدريسية لقسم اإلدارة العامّة بقصد خدمة 
المجتمع وقدمّ جهدًا أكاديميًا يشهد له حتّى يومنا 

هذا.
كان  فقد  المتحدة  األمــم  في  عمله  عن  ــا  أمّ
بالتعاون مع اإلدارة العامة األردنية ونجم عن هذه 
األردنــيّ  العام  القطاع  تطوير  مشروع  الشراكة 
ضمن خطط تنموية  للقطاع األردني قدّم خاللها 

أبحاث واستشارات أكاديمية.
ألمانية  منظمة  في  عــام1999  الروابدة  عمل 
للمشاريع  التمويل  التقنيّ وتوفير  الفنّي  للتعاون 
لمدة عام وانتقل إلى قطر حوالي عامين ثمّ أربعة 
أعوام في السعودية, وأصبح بعدها مشرًفا لرسائل 

ماجستير في الجامعة.
عن  اختلفت  أنها  الجامعة  عن  الروابدة  وأضاف 
ما قبل عام الـ2000 مع اختالف مخرجات الثانوية 
والكسل  الجامعي  العنف  من  سبب  ما  العامّة, 

اآلونة  في  الجامعة  أّن  إال  الطلبة،  لدى  األكاديمي 
أألخيرة بدأت في العودة إلى زهوها.

وجه جامعي

الروابدة: »اليرموك« بدأت بالعودة إلى 
صحافة اليرموك – سارة حاللشة  ࣯زهوها الجميل

عالء  الدكتور  األردنية  الجامعة  في  الصيدلة  أستاذ  فاز 
مستوى  على  العلميين  الباحثين  خبراء  بجائزة  الكيالني 
 George العالم من مؤسسة ألكسندر فان همبولت األلمانية

 Forster Fellowship For Expenenced Resarchers
وبيّن الكيالني لـ صحافة اليرموك أن أهمية هذه الجائرة 
العالمية تكمن في أنها تثري التطور األكاديمي كباحث أردني 
وتعزز التنمية والقدرات البحثية العلمية والنوعية وتشجيع 
لتبادل  ونظراتهم  األلمان  العلماء  بين  العلمي  التشبيك 
األكاديمية  للسمعة  االرتقاء  وإلى  البلدين،  بين  الخبرات 

للجامعة االردنية بشكل خاص واألردن بشكل عام
 وأضاف الكيالني أن الجائزة تتبنى ثالثة معاير ليتسنى 
المنافسة عليها ومنها تتعلق بالباحث الضيف، فيشترط أن 
يكون ذا إنتاج علمي كمًّا ونوعًا، ومعاير للباحث المضيف 
األلماني فيجب أن يمتلك اإلمكانات الالزمة إلجراء البحوث 
والتقنيات،  األجهزة  بأحدث  مجهزة  كمختبرات  المطلوبة 
يكون  أن  فيجب  وأهميته،  نفسه  بالبحث  متعلق  ومعيار 
تنمية  في  ويساهم  للناس  علمية  إضافة  ويحمل  مفيدًا 

قدرات جميع األطراف. 
وأشار إلى طبيعة البحث الذي قدمه وبالتعاون مع الفريق 
السرطان  لمرض  عالجات  بتطوير  سيقوم  حيث  األلماني، 
باستخدام تقنية النانو والتي تعتمد على الصفات الفيزيائية 
ذكية  بطرق  السرطانية  الخاليا  وتدمير  لقتل  والضوئية 
وفاعلة بدون الحاجة إلى عمليات جراحية، لتقليل األعراض 
مقياس  أن  إلى  الفتًا  السرطان،  لعالج  المصاحبة  الجانبية 

النانو هو الجزء من المليار.
وتابع أن صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم 
الدعم  له  قدموا  األردنية  الجامعة  مع  وبالتعاون  العالي 

إنتاجه  زيــادة  في  سببًا  كان  والــذي  اإليجابي  المتواصل 
العلمي والذي بدوره أهّله للحصول على الجائزة المرموقة 

وتبني سياسة االستثمار الباحث االردني. 
مميز  أردنــي  باحث  كل  إلى  رسالة  الكيالني  ويوجّه 

بالتقدم إلى الحصول على جوائز مماثلة لهذه الجائزة من 
مؤسسة الكسندر باعتبارها داعمة ومقدرة للبحوث العلمية 
ألن هذه الفرصة تعتبر فاعلة للتطوير والعمل نحو االفضل 

لرفع السمعة العملية األكاديمية لألردن.

الكيالني يفوز بجائزة خبراء الباحثين العلميين في الصيدلة 
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والتطوير  الــجــودة  مركز   مدير   ــدت  أك
سعي  الرواشدة  امنة  الدكتورة  األكاديمي 
لمبادرات  رئيسًا  مصدرًا  يكون  ألن  المركز 
لتطبيق  فاعال  ووسطيًا  األكاديمي  التطوير 
في  األكاديمي  العمل  جودة  ضمان  معايير 
التطوير  عمليات  في  ومساهمًا  الجامعة، 
خالل  مــن  الجامعي  المؤسسي  والتقييم 
ضمان  معايير  تحقق  فاعلة  آلليات  تطويره 
التعليم  في  واإلداريـــة  األكاديمية  الجودة 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  الجامعي 

والعالمي .
المركز  أن  اليرموك  صحافة  لـ  وأضافت 
من خالل  الجامعة  مكانة   تعزيز  على  يعمل 
الوفاء بمتطلبات معايير الجودة ونشر ثقافتها 
لــألداء  المستمر  التحسين  عملية  وقــيــادة 
إلى  يؤدي  مما  واإلداري  األكاديمي  الجامعي 

تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في نوعية 
الخريجين وفًقا لمعايير أداء محددة وواضحة، 
ومن خالل وضع الخطط الالزمة لدعم الهيئة 
التدرسية في الجامعة لتحقيق أهدف التعليم 

والتعلم والبحث العلمي لخدمة المجتمع .
إلى  يسعى  المركز  إن  الرواشدة  وقالت  
الهامّة  الجودة  مراكز  من  واحــدًا  يصبح  أن 
لمبادرات  رئيسًا  مصدرًا  المركز  يكون  وأن 
لضمان  فاعال  ووسيًطا  األكاديمي  التطوير 
اليرموك  جامعة  في  األكاديمي  العمل  جودة 
من خالل برامج تدريبية فاعلة ومساهمة في 
خالل  من  وأيضًا  والتقييم،  التطوير  عمليات 
المؤسسية  للجودة  متجددة  لمعايير  تطويره 
الجامعي  التعليم  في  واإلداريــة  واألكاديمية 

على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي .
وبينت أن المركز يهدف إلى تطوير الكفاءات 
أعضاء  لدى  والبحثية  التدريسية  والمهارات 
هيئة التدريس وتقييم المساقات والمسارات 

التدريسية وتحقيق معايير الجودة الشاملة في 
التعليم الجامعي .

للمركز  األساسية  الغايات  أن من  وأضافت 
التدريب على إعداد خطط المساقات ومتابعة 
وطــرائــق  بأساليب  والتعريف  تطويرها 
بالوسائل  والتعريف  الجامعي  التدريس 
بأنواع  والتعريف  التعليم  وتقنيات  التعليمية 
وخطوات  ومواصفتها  وأغراضها  االختبارات 
العالمات  بنظم  والتعريف  وتطويرها  بناءها 

الجامعية .
تطوير  إلى  يسعى  المركز  أن  إلى  ولفتت 
لتوجيه  والجماعي  الفردي  اإلرشــاد  وتفعيل 
سلوكيات الطلبة والعمل على إعداد وتطوير 
والتقييم  الجامعي  التعليم  مراقبة  اختبارات 
وكذلك  التدريس  هيئة  ألعــضــاء  ـــدوري  ال
المساقات وتشجيع التعاون بين أعضاء هيئة 
وتقديم  بينهم  الخبرات  وتبادل  التدريس 
والبحث  التدريس  مجال  في  االستشارات 

العلمي وتعميم وتسويق خدمات المركز .
يطمح  بأنه  أوضحت  المركز  رسالة  وحول 
بمتطلبات  للوفاء  اليرموك  جامعة  تهيئة  إلى 
ومعايير الجودة المحلية والعالمية ونشر ثقافة 
الجودة وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء 
واالداري  واألكاديمي  المؤسسي  الجامعي 
في  والدولي  المحلي  المجتمع  ثقة  وكسب 
محددة  أداء  لمعايير  وفًقا  الخريجين  نوعية 

وواضحة . 
الهيئة  دعم  في  المركز  رسالة  وتتمثل 
لتحقيق  اليرموك  جامعة  في  التدريسية 
العلمي  والبحث  والتعلم  التعليم  ــداف  أه
وخدمة المجتمع كما يساهم المركز في عملية 
التطوير األكاديمي من خالل تقييم أداء الهيئة 
التدريسية وتنظيم البرامج التدريبية وإقامة 
إلى  المركز  يطمح  كما  والندوات  المحاضرات 
والتنسيق  الجودة  ضمان  مبادرات  تفعيل 

العتماد البرامج األكاديمية.

الرواشدة: »مركز الجودة« يسعى لتهيئة الجامعة للوفاء بمعايير الجودة العالمية 
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استحداثها  تم  التي  المساقات  من  واالنتماء  المواطنة   
خالل  من  للشباب  الحسن  جائزة  مع  بالتعاون  الجامعة   في 
إعطاء هذه المساقات بطريقة غير تقليدية جديدة، فهنالك 
المحاضرات و النشاطات باإلضافة الى التخييم داخل الحرم 

الجامعي لمدة ثالث أيام.
يساهم هذا المساق في زيادة مستوى التعريف بالمواطنة 

واالنتماء وصقل شخصية الطالب واعتماده على ذاته .
رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور وصفي الشرعة أكد 
الدراسي  الفصل  بداية  على  المساق  هذا  استحداث  تم  انه 
وقيم  مفهوم  تعزيز  بهدف   ،  2017-2016 لعام  االول 
الجامعات االردنيه عامه  الطلبه في  المواطنه واالنتماء لدى 

و«اليرموك« خاصه.
 وأشار  إلى أن  هذا المساق يقع تحت إشراف ثالث جهات ؛ 
األولى   قسم العلوم االساسيه في كلية اآلثار والجهه الثانيه 
هي جائزه سمو األمير حسن والجهه الثالثه هي قسم العلوم 

السياسيه المعني بتدريس المساق بمحتواه وموضوعاته.
  وقالت مديرة جائزة الحسن للشباب الدكتورة سمر كلداني  
ان جامعة اليرموك هي اول جامعة أردنية تطرح هذا المساق، 
حيث تم اقتراحه من قبل جائزة الحسن وتم العمل بالتنسيق 

طرح  سيتم  أنه  إلى  لتدريسه،مشيرة  المختصه  الجهات  مع 
المساق في جامعات اخرى كاألردنية و آل البيت .

 وتابعت ان التخييم سيكون عباره عن تدريبات عسكرية 
والتثقيف  الجماعي  والعمل  القيادة  مهارات  على  وتدريبات 
والتوعية  والتطرف  العنف  ونبذ  االولية  واالسعافات  الوطني 
للشباب والمسير الطويل ومهارات الخارطة والبوصلة بهدف  

تعزيز الوحدة الوطنية. 
لجميع  اجبارية  ستكون  التخييم  عملية  ان  الى  أشارت  و 
الطلبة ، ولكن هناك استثناءات في حال وجود ظروف خاصة 
من  اعفاءهن  يتم  للطالبات  بالنسبة  المبيت  مثل صعوبة   ،
المبيت ولكن يتوجب عليهم حضور جميع التدريبات وفي حال 
غياب الطالب عن التخييم فال يعوض بنشاط آخر ويحرم من 
انه في حال  المقرره وهي 20 عالمة،مبينة  المساق  عالمة 
اثناء  المساقات  الحد  امتحان  اداء  الطلبة  احد  على  توجب 
التخييم فيتم السماح له بالذهاب لالمتحان و من ثم العودة 

الى المخيم.
المدرسة  في  فسيكون  للمبيت  بالنسبة  كلداني  وأشارت 
النموذجية بالنسبة للطالبات ، و كلية التربية بالنسبة للطلبة 
حيث سيتم تحديده في نهاية كل أسبوع على مدار 3 أسابيع 

و للطالب حرية اختيار األسبوع األنسب اليه.
وتمنت ان يمتلك الشباب القيم التي تدفعه للتعامل بطاقة 

إيجابية تجاه مجتمعة و اسرته. 
وقالت الطالبه هناء المقبل ان هذا المساق شجع الطالب 
على عمل مبادرات وهي تجربه ممتازه تعطي الشخص دافع 
هذا  ان  عدنان  محمد  الطالب  قال  فيما  الحياة،  في  إيجابي 
المساق عمل على توعية األشخاص فيما يخص جائزة الحسن 
للشباب فهي تخدم الشباب وتنمي قدراتهم وتساعدهم على 

بناء الذات.
   وأضاف الطالب محمد عرابي ان هذا المساق ينمي شخصيه 
في  التحصيلية  النتائج  عن  النظر  بغض  كبير  لحد  الطالب 
االمتحانات، فهي تعلمنا الصبر والتحمل وفيها روح المشاركه 
المبيت في  الغير من خالل  العالقات مع  االجتماعيه وتنميه 

نفس المكان والمشاركة باألنشطة. 
دور  لعب  المساق  هذا  ان  محمد  مريانا  الطالبه  وأضافت 
بتنمية الشخصية من خالل األنشطة والمحاضرات التي  تعلم 
الخريطة  على  واالتجاهات  المواقع  تحديد  كيفية  الطالب 
والمحاضره  الكبرى  العربيه  الثورة  عن  الثانية  والمحاضره 

الثالثه عن اإلسعافات االوليه. 
ما يساهم به هذا المساق هو عمل نبيل وايجابي وذلك 
مهم  أمر  وهو  الطلبة  لدى  الوعي  مستوى  زيادة  خالل  من 
لتفادي تتبعهم لمجموعات أو أفراد بظروف سيئة تحيط بهم 

وأنحرافهم الى طريق يؤدي الى تفتت المجتمع .

» المواطنة واإلنتماء« مساق يعزز 
القيم الوطنية للطلبة

صحافة اليرموك ـ فرح سمحان  ࣯

الماضي،  الخميس  اإلعالم،  كلية  استضافت 
هاني  الدكتور  الشيخ  البلقاء  محافظة  مفتي 
العابد  في قاعة التدريب للحديث عن كتابه الذي 
يحمل عنوان » األربعون األردنية« والذي جمع به 
األحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت فيها أسماء 
الكلية  طلبة  تعريفه  جانب  إلى  اردنية،  مناطق 

بأهمية العالقة بين الدين واإلعالم.
لجامعة  بتوجيه شكره  العابد حديثه  واستهل 
جامعة  لعراقة  منوهًا  اإلعالم،  وكلية  اليرموك 
من  وأصالتها  عراقتها  أخــذت  التي  اليرموك 
ارتباطها بمسمى اليرموك، المعركة التي انتصر 

فيها اإلسالم.
يملك  الذي  الهادف  لإلعالم  بحاجة  أننا  وأكد 
مع  اإلعــالم  إشــراك  رسالة صحيحة مع ضــرورة 
المصداقية،  نشر  في  يساهم  ذلك  ألن  الدين، 
نحو  القادمة  واألجيال  الشباب  لتوجيه  إضافة 

دينهم  في  سينفعهم  الذي  المستنير  الطريق 
ودنياهم.  

للكتاب  تأليفه  في  السبب  أن  العابد  وذكــر 
»األربعون األردنية« جاء لتبيان مساهمة األردن 
وحضوره في التاريخ اإلسالمي واإلنساني ، مبينا 
أن ما دفعه لتأليف الكتاب نشأته التي كانت في 
بيئة شرعية بحتة، حيث أن حفظه للقرآن الكريم 
مسيرته،  في  له  منهجًا  كان  الشريف  والحديث 
أي  الشريف  الحديث  استثارة  أهمية  موضحًا 
الشرعية  األحكام  كافة  معرفة  في  استنباطه 

للعمل بها. 
واختتم بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق كل 
واحد منا في التعامل مع معطيات الدين وتطبيقه 
في الحياة، استنادًا إلى ما جاءت به رسالة عمان 
من القيم السمحة المستمدة من الدين اإلسالمي.

خالل  من  نُظمت  الندوة  هذه  أن  إلى  يشار 
صهيب  الطالب  والتلفزيون  اإلذاعة  قسم  ممثل 

خزعلي، بالتعاون مع الطالبة مالك البطاح.

كلية اإلعالم تستضيف العابد للحديث 
حول كتابه » األربعون األردنية«

صحافة اليرموك – رنيم اكريم ࣯

نظمت المدرسة النموذجية، الخميس الماضي، 
انطلقت من ساحة  وانتماء« حيث  مسيرة » والء 

المدرسة وانتهت عند مبنى الرئاسة .
وأوضح مدير المدرسة الدكتور عماد الشريفين 
من  الالمنهجية  بالمرحلة  جاء  النشاط  هذا  أن 
الكشافة  نشاط  أن  إلى  الفتًا  المدرسة,  أنشطة 
هذا يأتي لبناء شخصية الطالب المتكاملة كونه ال 
يوجد اهتمام بهذا الجانب, مشيرًا إلى اهتمامهم 

بالجانب األكاديمي التحصيلي للطلبة . 
عبر  اليرموك«،  »صحافة  لـ  تصريح  وفــي 
عن  الفاعوري  رفعت  الدكتور  الجامعة  رئيس 
الطلبة  واصًفا  النشاط،  بهذا  وسعادته  فرحه 

بالزهور اليانعة من طلبة الكشافة في المدرسة 
ومن خارجها من نخبة طلبة مدراس اربد, مشيرًا 
واالنتماء  ــوالء  ال تعليم  في  الكشافة  دور  إلى 

واالنضباط.
ولفت إلى تقلص دورالكشافة حاليًا خالف على 
متمنيًا  السابق,  في  فعالية  من  عليه  كانت  ما 
عودة دورها لخدمة المجتمع وتنمية روح الوطنية 
لدى الطلبة, كونهم بهذا العمر يكتسبون معظم 

قيمهم األخالقية واإلنسانية .
اإلدارة  ونشاط  جهود  على  الفاعوري  وأثنى 
والقائمين في المجال الثقافي والفني والرياضي، 
هذا  تحته  يندرج  الــذي  للمجتمعي  باإلضافة 
النشاط, متمنيًا تقديم أنشطة ال منهجية جديدة 

قادمة في مختلف المجاالت .

المدرسة النموذجية تنظم مسيرة والء و انتماء

د. عالء الكيالني
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قسم  رئيس  من خالل  اإلعالم  كلية  شاركت 
الباسط  عبد  الدكتور  واإلعالن  العامة  العالقات 
االذاعــة  الــمــشــارك بقسم  ــاذ  ــت هــاشــم  واألس
مؤتمر  في  المطهر  بشار  الدكتور  والتلفزيون 
الذي  عشر  الثاني  واإلعالم  االجتماعية  العلوم 
الفترة  خالل  األمريكية  تنسي  جامعة  نظمته 
الماضي، بمشاركة عدد  الشهر  من 23-25 من 
من األساتذة والباحثين في علمي اإلعالم وعلم 

االجتماع.
العلمية  ورقته  المؤتمر  خالل  هاشم  وقدم   

حول المواقع االجتماعية وتاثيراتها على اتجاهات 
الشباب نحو الزواج، كما وعرض نيابة عن المطهر 
المدرك من تعرض  الواقع  العلمية حول   ورقته 

الشباب األردني للدراما الكورية.
نجادات  علي  الدكتور  الكلية  عميد  وقــال 
خطتها  مــع  وانسجامًا  تحرص  الجامعة  إن 
وباحثيها  أساتذتها  مشاركة  على  االستراتيجية 
في مختلف المؤتمرات العلمية المحلية والعربية 
والدولية، تعزيزًا لمكانتها وحضورها األكاديمي.

يعتبر من أهم  العلمي  البحث  أن  وشدد على 
أساسية  ركيزة  من  يشكله  بما  الجامعة  أولويات 

للتنمية الشاملة والنهوض.

كلية اإلعالم تشارك بمؤتمر جامعة تنسي األمريكية 

تصوير : يحيى بني عامرظلبة مساق المواطنة و االنتماء اثناء التخييم

د. عبد الباسط خالل مشاركته في المؤتمر
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صحافة اليرموك ـ رغد الشياب  ࣯
و ريما لبابنة و عروب الجيوسي

توجهت العشرينية رغد إلى مديرية الصحة 
االمراض  خلو  شهادة  على  للحصول  اربد  في 
لغايات الوظيفة،  وتوجهت إلى المكتب المختص 
المعنية،كانت  الموظفة  الشهادة  هذه  بإصدار 
هذه  على  الحصول  إجراءات  تطول  أن  تتوقع 
بخضوعها  توقعاتها  جانب  إلــى  الشهادة، 

لفحوصات طبية.
لكن رغد تفاجأت بأن العملية لم تطل كثيرا، 
كل ما فعلته للحصول على الشهادة كان دفع 
 3 بين  التنقل  و  قرشا،  عشرين  و  دينارين 

مكاتب الستصدارها.
 حصلت رغد على شهادة خلو أمراض دون 
تحاليل طبية اوفحص سريري وال ايضا السؤال 
عما ان كنت مريضة ام ال ؟ فقد اهتموا لـ35  
وعشرون  لدينارين  وايضا  الطابع  ثمن  قرشا 

قرشا ثمن اصدارها.
بهذه  تقوم  التي  الوحيدة  هي  ليست  رغد 
لغايات  أمراض  خلو  شهادة  إلصدار  االجراءات 
أخرى  حــاالت  التحقيق  هــذا  ففي  الوظيفة، 
إصدار  و جدوى   إجــراءات تظهر عدم جدية  و 
إجراء  عدم  إلى  إضافة  أمراض  خلو  شهادات 

تحاليل طبية الزمة إلصدارها. 
لماذا هذه الشهادة؟

على  ــراض  االم خلو  شهادة  أهمية  تكمن 
انواعها واشكالها في اكتشاف الحاالت المرضية 
والمحافظة على الصحة والسالمة العامه وذلك 
لالمراض  الطبية  الفحوصات  اجراء  خالل  من 
السارية والمعدية كـ )الكبد الوبائي ب ، والسل 

، وااليدز( كما ذكرت وزارة الصحة.
الصحية   الشهادة  أن  العمل  وزارة  تؤكد  و 
المطلوبة   الوثائق  من  واحدة  المفعول  سارية 
إلصدار تصريح العمل لكافة العمال الوافدين 
تعليمات  من  من   )4( المادة  أحكام  بموجب 
العمال  واستقدام  استخدام  وإجــراءات  شروط 
غير األردنيين والصادرة بموجب أحكام الفقرة 
)أ( من المادة )12( من قانون العمل رقم )8(  
من  الــوزارة  وهدف  وتعديالته،   1996 لسنة 
العمال  خلو  من  التأكد  هو  الصحية  الشهادة 

الوافدين من األمراض المعدية.
التي  المهن  أن  الصحة  وزارة  ذكــرت  كما 
تتطلب شهادة خلو االمراض هي جميع المهن 
العاملة في المملكة دون استثناء حيث ان وزارة 
إال  وافــد  ألي  العمل  تصريح  تمنح  ال  العمل 
بوجود شهادة خلو األمراض الخاصة بالوافدين.

وحددت بلدية اربد الكبرى الشروط الواجب 
االمراض  خلو  شهادة  على  للحصول  توافرها 
بإحضارالوثائق  عليها،  الحصول  وطــرق 
المطلوبة هي صورة شخصية ونموذج فحص،  
المتمثلة   الخدمة  لتقديم  االجراءات  بينت  كما 
بالحصول على نموذج فحص من دائرة الشؤون 
الصحية وثم اجراء الفحص المخبري لدى مختبر 
الشؤون  دائرة  اربد ثم مراجعة  مديرية صحة 
المخبري  الفحص  تتمة  احضار  بعد  الصحية 

واخيرا تسليم الشهادة للمواطن .
خلو  شــهــادة  بمنح  اربــد  بلدية  تقوم  و 
االمراض الغراض الغذاء فقط ومدتها 6 أشهر ،  
وليس لها عالقة بالشهادة التي تمنح الغراض 
الفحوصات  باجراء  القيام  بعد  وذلك  الوظيفة 
الطبية للبول والبراز والدم و )الجرثومة تحت 
و80   دنانير   9 دفع  ويتم  الغذاء  لعامل  الجلد( 

قرشا ثمنا للشهادة .
و  يتم منح هذه الشهادة لالردنيين والغير 
للغير  تعطى  حيث  الوافدة  والعمالة  االردنيين 
اجــراء  بعد  وذلــك  الــدراســة  لغايات  اردنيين 
االمــراض  قسم  مــن  لهم  الطبي  الفحص 
الصدرية في مستشفى االميرة بسمة في اربد 
الغراض  الشهادة  هذه  تمنح  لالردنيين  اما 
الوظائف  او  الخاصة  الــمــدارس  او  الــدراســة 
ان  ــاف  واض التنمية    ، الحضانة    ، الخاصة 
ي  عــدد  بينت  الصحة  لمديرية  االحصائية 
الشهادات الممنوحة للمواطنين االردنيين عام 
االردنيين  غير  و  شهادة   )9437( هي   2015

لغايات الدراسة هي )1143( شهادة .
اما بالنسبة الى الفحوصات الالزمة لشهادة 
اجتيازه  الوافد فيشترط  للعامل  خلو االمراض 
 ، السل   ، ب  الوبائي  الكبد  )التهاب  فحوصات 

وااليدز( بعد دفعه 15 دينار ثمنا للشهادة.
 و وفق مدير مديرية الصحة في اربد احمد 
تم  التي  الوافدة  العمالة  عدد  فإن  الشقران 
ترحيلها من االردن الكتشاف اصابتهم بمرض 
االيدز في عام 2015 هي حالتان والعام الحالي 
طبي  فحصص  اجراء  يتم  حيث  حالتان  ايضا 

دوري للعمالة الوافدة كل سنة . 
و كشفت احصائية مديرية الصحة في اربد 
للمواطنين  الممنوحة  الشهادات  عدد  ان  عن 
شهادة  بلغت)9437(     2015 عام  االردنين 
الدراسة هي )1143(  ولغير االردنيين لغايات 
الشهاده  هذه  المديرية  تمنح  حيث  شهادة 
الخاصه،  الظائف   ، الخاصه  المدارس  الغراض 
أن  إلى  ويشار  الدراسة،  التنمية،   ، الحضانة 
لالردنيين  الشهادات  بمنح  تقوم  المديرية 
والغير االردنييين ألغراض متعددة لكن بعدد 
قسم  في  وذلــك  لهم  الطبي  الفحص  اجــراء 

اما  بسمة  مستشفى  في  الصدرية  االمــراض 
من  الشهادة  منحهم  فيتم  والدواء  الغذاء  عن 
الكبرى  اربد  قسم الشؤون الصحية في بلدية 

بعد قيامهم بالفحوصات الطبية .  
و وفق احصائيات المختبرات الطبية التابعة 
لمديرية الصحة، ان : عدد المتقدمين لفحص 
بــلــغ)3352(    2016 عــام  في  ــدم  ال عينات 
بلغ  للوافدين فقد  االيدز   أما فحص   ، شخصا 
2016بلغ   في   الفحص  لهذا  المتقدمين  عدد 
)45108(شخصا، اما عينات زراعة البراز وهي 
تطلب لشهادات خلو االمراض الخاصة بالتغذية 
والمطاعم فكانت احصائيتها لعام 2016 هي 

)15597( شخصا . 
واما عينات فحص البول وهي )فحص اللجان 
الطبية لغايات التعيين )ديوان الخدمة المدنية 
من   %40 هي   2016 لعام  احصائيتها  فكانت 

عينات االيدز المختص بفحوصات التعيين.
هي  البول  فحص  و  الــدم  تعتبرعينات  و 
شخص  لكل  المختبرات  بها  تقوم  فحوصات 
التعيين/  لغايات  الصحة  مديرية  من  يحول 
الوظائف وزراعة البول لكل شخص يحول من 
لغايات  االمــراض  خلو  شهادات  اصــدار  قسم 

الغذاء والدواء .
تجاوزات

حاالت  عن  نبحث  جعلنا  رغد  مع  حدث  ما 
بهذا  بالعمل  التحقيق  فريق  فبدأ  اخــرى 
الخصوص وواجهتنا العديد من الحاالت و التي 
تم توثيقها، المواطن محمد قام بفتح مطعم 
امراض  خلو  شهادات  على  وحصل  اربد  في 
للعاملين لديه الذي يبلغ عددهم 3 مواطنين 
خلو  بشهادة  خاصة  فحوصات  باي  يقم  ولم 
مضيفا  البول(،  و  )البراز  وهي  لهم  االمراض  
الشهادات عن طريق  انه قد حصل على هذه 
»الواسطة«، وتقع هذه المخالفة على كل من 
المواطن احمد وعقوبتها التزوير وحصوله على 
الشهادة للعاملين لديه دون فحص طبي  وعلى 
الطبي  الفحص  دون  الشهادة  هذه  اصدر  من 

واعطاؤه لمحمد بالواسطة .
اماني احمد التي قامت بإستصدار شهادة خلو 
الماضي،  العام  أمراض ألختها ربى أحمد في  
وقمت  الصحة  مديرية  الى  »ذهبت  قالت  و 
امراض  خلو  شهادة  على  للحصول  بالتقدم 
ان  أكدت  أماني  تاتي معي«،  لم  التي  الختي  
هي  )التي  الشهادة  اصدرت  المعنية  الموظفة 
الختي( دون التدقيق في االسم او حتى الشكل 
وقامت بتوقيعها دون أي  مالحظات او تساؤالت.

ويعاقب  مخالفة  يعتبر  اماني  به  قامت  ما 
المنصوص  العقوبة  ب  الفاعلين  كال  عليها 
عليها في قانون العقوبات االردني لسنة 2010 

وهي المادتين 260 و266 . 
ذكر  عدم  )فضل  المواطنين  احد  يقول  و 
اسمه( كان يعمل والده في الصحة »كان والدي 
يقوم بجلب شهادة خلو االمراض لي والخواني 
للحصول  مديرية  ألي  شخصيا  ذهابنا   دون 
خلو  شهادة  لي  اجضر  أنه  حتى  الشهادة  على 
الخدمة  ــوان  دي الــى  قدمتها  التي  االمــراض 

المدنية لاللتحاق باي وظيفة حكومية«. 
وهنا تعتبر مخالفته للشروط العامة الصدار 
والوثيقة  للبيانات  تــزويــرا  الشهادات  هــذه 

الصحية وتقع علية العقوبة المنصوص عليها 
في قانون العقوبات االردني لعام 2010 رقم 

260  و 266 .   
و وفق المستشار القانوني المحامي النظامي 
الشرعي يحيى سرور الشناق فإن  اصدار شهادة 
اجراء فحص طبي يعرض  االمراض دون  خلو 
المسائلة  الى  ذلك  عن  المسؤول  الشخص 
القانونية ، واضاف ايضا ان اصدار شهادة خلو 
امراض عن شخص اخر تصرف خاطئ ويعتبر 
تزويرا للوثائق الرسمية ، واذا ثبت هذا التزوير 

يحاسب الشخص المسؤول بالقانون .
تجربة شخصية

من  بقليل  الحقيقة  عن  البحث  يجب  وكان 
فتوجهت  التحقيق  لفريق  الشخصية  التجربة 
االجراءات  نتابع  لكي  المديرية  معدات  إحدى 
بانفسنا تم الدخول الى المديرية ومن بعدها 
توجهنا الى مكتب اصدار شهادة خلو االمراض 
ثمن  لها  دفعنا  المسؤولة،  الموظفة  حيث 
قد  وكنا  قرش  وعشرون  دينارين  الشهادة 
فنصحتنا  طبية  فحوصات  اجــراء  منها  طلبنا 
بعدم االجراء لها قائلة »رح تضل 3 شهور لحتى 
تطلع النتائج وبهاي الحالة بتكون انتهت مدة 
الطابق  الى  بالتوجه  أمرتنا  وبعدها  الشهادة« 
الثالث الى غرفة تدعى غرفة المراقبين وطلبوا 
طابع ثمنه 20 قرشا، دفع معدو التحقيق 35 
قرشا ثمن الطابع ثم عادوا إلى غرفة المراقبين 
الى  نخرج  ان  وامرنا  الشهادة  الموظف  ختم 
غرفة اخرى في نفس الطابق لتوقيع الشهادة، 
على  التحقيق  معدات  إحدى  حصلت  بعدها  و 

شهادة خلو أمراض.
 وتقع المخالفة المرتكبة هنا على العاملين 
وذلك  عملهم  في  وتهاونهم  المديرية  في 
كان  ان  المريض  سؤال  دون  الشهادة  باصدار 
يعاني من اي مرض ما أوالقيام بفحص طبي 

له، او حتى زيادة في ثمن الطابع . 
العقوبات  قانون  من   260 الماده  تنص  و 
القانون المؤقت رقم  االردني المعدل بموجب 
12 لسنة 2010 على »أن التزوير  هو تحريف 
التي  والبيانات  الوقائع  في  للحقيقة  مفتعل 
يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم 
او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او 

اجتماعي.«
أنه  على   )263( المادة  المادة  تنص  كما 
المادة  في  عليها  المنصوص  بالعقوبة  يعاقب 

السابقة: 
1- الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه 
إما  ظروفه  او  موضوعه  في  تشويشًا  فيحدث 
اؤتمن  بياض  على  إمضاء   استعمال  باساءته 
التي  غير  أقــواال   او  عقودًا  بتدوينه  او  عليه. 
او   ، أملوها  التي  او  المتعاقدين  عن  صدرت 
باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع 
غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه 
أية واقعة أخرى بأغفاله أمرًا او إيراده على وجه 

غير صحيح.
2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية 
قانوني  بتفويض  محفوظ  ضبط  او  سجل 
يتعلق  فيه  قيد  بأدخال  ويسمح عن علم منه 
ذلك  صحة  بعدم  علمه  مع  جوهرية  بمسألة 

القيد

وتنص المادة  )266(  من القانون ذاته على :
عامة  وظيفة  ممارسته  حال  أقدم  من   -1
أية  او  او صحية  او مهنة طبية  او خدمة عامة 
معدة  كاذبة  مصدقة  اعطاء  على  اخرى  جهة 
لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن 
تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او 
تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق 
آنفًا  المذكورين  االشخاص  أحد  اسم  بانتحاله 
يعاقب   ، استعملها  او  المصدقة  تلك  زور  أو 

بالحبس من  ثالثة اشهر الى سنة.
اعدت  قد  الكاذبه  المصدقه  كانت  واذا   .2
امام  لتبرز  او  عامه  خدمة  من  االعفاء  لتبرر 
اشهر  ستة  عن  الحبس  ينقص  فال  القضاء 
وفي الحاله االخيره ال يجوز للمحكمه استعمال 

االسباب المخففه او وقف تنفيذ العقوبه .
الناس  أحد  الجريمة  هذه  ارتكب  وإذا   -3
خالف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة 

ال تزيد عن ستة أشهر.
اجراءات للحد من التجاوزات.. و لكن..

و  الوثائق  و  باألدلة  التحقيق  هذا  كشف 
التجارب استمرار االختالل في اجراءات الحصول 
جدوى  عدم  أظهر  و  أمراض  خلو  شهادة  على 
إصدارها بالرغم من إصدار وزارة الصحة بيان 
بتحويل شهادة  قامت  أنها  أعلنت   2010 عام 
الى  الوافدة  للعمالة  الورقية  الالمراض  خلو 
شهادة الكترونية بحيث يمنع تزويرها والتالعب 

بها.
تجاوزات  وجود  العمل  وزارة  اوضحت  فيما   
يتعلق  فيما  الصحية  الشهادات  يخص  فيما 
القضية  الحد من هذه  بمحاولة تزويرها، وتم 
بالحبر  المطبوعة  الصحية  الشهادات  باعتماد 
السري والتي تحمل ارقام تسلسلية ورموز يتم 
مخاطبة وزارة العمل بتفاصيلها من قبل وزارة 
صحية  شهادات  اصدار  يخص  وفيما  الصحة، 
للفحص  خضوعهم  دون  الوافدين  للعمال 

الطبي فقد تم معالجة الموضوع وضبطه عن 
بإجراءات  يتعلق  وفيما  الداخلية،  وزارة  طريق 
الصحية،  الشهادات  تزوير  حاالت  في  الــوزارة 
تقوم مديريات العمل بتحويل األمر الى الجهات 
واتخاذ  للتحقيق  الداخلية  وزارة  في  المختصة 

اإلجراءات المناسبة.
اعترافات رسمية

فيما  تجاوزات  بوجود  العمل  وزارة  اعترفت 
 ، الصحية  الشهادات  تزوير  محاولة  يخص 
مؤكدين أنه تم الحد من هذه القضية باعتماد 
السري  بالحبر  المطبوعة  الصحية  الشهادات 
يتم  ورمــوز  تسلسلية  ارقــام  تحمل  والتي 
مخاطبة وزارة العمل بتفاصيلها من قبل وزارة 

الصحة.
 وفيما يخص اصدار شهادات صحية للعمال 
الوافدين دون خضوعهم للفحص الطبي، أكدت 
وضبطه  الموضوع  معالجة  على  العمل  وزراة 

عن طريق وزارة الداخلية.
حاالت  في  ــوزارة  ال بإجراءات  يتعلق  فيما 
تزوير الشهادات الصحية، تقوم مديريات العمل 
بتحويل األمر الى الجهات المختصة في وزارة 

الداخلية للتحقيق واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
اما بالنسبة الى الفحوصات الالزمة لشهادة 
خلو االمراض فيشترط لحصول العامل الوافد 
لفحوصات  اجتيازه  أمراض  خلو  شهادة  على 
  ، والسل  ــدز  واإلي )ب(  الوبائي  الكبد  التهاب 
هذه  مقابل  دينارا   15 مبلغ  ايضا  دفعة  بعد 
الشهادة ، كما يشترط باجتياز الفحص المخبري 
للمواطنين، ولم يتم ذكر الفحوصات بالتحديد 
فقط  السارية  باالمراض  حددوها  قد  انهم  اال 
مقابل  ونصف  دينارين  دفع  بعد  ذلك  ويتم 

الشهادة .
و يرجع مدير مديرية الصحة الدكتور احمد 
الشقران سبب عدم اجراء فحص طبي لجميع 
خلو  شهادة  طلب  على  للحصول  المتقدمين 

ان  موضحا  الــكــادر«،  نقص  الــى«  االمــراض 
الفحص الطبي يجرى وفقا لنوع الوظيفة التي 
اي   ، للفحص  أجلها  من  الشأن  صاحب  يتقدم 
مباشر  بشكل  عالقة  لها  الوظيفة  كانت  اذا 
،المعلم،رياض  الممرض  مثل  باالختالط 
طبي  فحص  ــراء  اج يجب  االطفال،الطبيب 
كامل مخبريا، سريريا ، شعاعيا للتأكد من خلو 
التي  واالمــراض  الرئوي  السل  مثل  االمراض 

تنتقل عن طريق الدم والبراز .
 ونفى مدير الصحة أن نتائج الفحص تظهر 
بعد ثالث اشهر وأكد ان فحص قوة الدم والدم 
نتائجه  االيديز فتظهر  أما  اليوم  تظهر بنفس 
وصورة  يوم  وأقلها  اسبوع  اقصاها  مدة  خالل 
الصدر نتائجها خالل يوم.  أما عن ثمن الطابع 
الطابع  ثمن  زيادة  سبب  الشقران  أحمد  وضح 
يرجع الى كرم المواطن بإعطاء العاملة عالوة 
خمسة  بإعطاءها  انساني  جانب  من  والزيادة 
وثالثون قرشا وأن ثمن الطابع االصلي عشرون 
قرش فقط ومن الممكن أن يحصل مثل هذا 
التصرف في اي دائرة حكومية واذا تم القبض 
يعرضها  التصرف  بهذا  تقوم  عاملة  اي  على 

للمخالفة.
و أكد مدير الصحة على تشديد الرقابة من 
ابراز  و  الشأن  صاحب  بحضور  الزامية  خالل 

الهوية المدنية مع توثيق كامل له .
الدكتورمحمد  وعبر  الكبرى  اربــد  بلدية 
خريس من  قسم اصدار شهادة خلو االمراض، 
في  تــجــاوزات  من  يحصل  قد  ما  ان  ــح  أوض
الشهادات الممنوحة للعاملين يرجع سببها الى 
أخذ  المخبري عند عملية  الفحص  التزوير في 

عينات البول والبراز.
 و أكد أنه من الصعب ضبط مثل هذا الغش 
واسطة  اي  وجود  عن  نفى  أن  بعد  والتالعب، 
واكد ان البطاقة الممنوحة تصدر بوجود صاحب 

الشأن.

تجاوزات في إصدارها تصل حد »التزوير«

شهادات خلو أمراض دون فحص طبي في اربد.. 
لغايات تحصيل مالي فقط!!

شهادة خلو امراض إلحدى معدات التحقيق تم اصداره دون اجراء الفحوصات الالزمة

وصل مالي لفحص اشعة »بالرغم من عدم اجراء الفحص«
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بالرغم من كوننا في زمن يسهل االعتماد فيه على 
مسجالت الصوت، غير أن الورقة و القلم يعتبران شيئين 
إن  الرقمية،  أو  المطبوعة  الصحافة  أساسيين في عالم 
المصدر  كالم  اقتباس  عند  مفيدة  الرقمية  المسجالت 
بدقة دون أي خلل، إال أن إعادة كتابة المقابلة كاملة منها 
قد يأخذ وقتًا طوياًل، خاصة إذا كان وقتك ضيق ولديك 

موعد محدد لتسليم المقابلة ونشرها.
يتذمرون  المبتدئون  الصحفيون  يزال  ال  ذلك،  ومع 
يستطيعون  ال  أنهم  حيث  والورقة،  القلم  استخدام  من 
نقل كل ما يقوله المصدر خالل المقابلة، و يبذلون كل 
جهودهم في الكتابة بأسرع طريقة ممكنة كي يتمكنوا 
من  يتمكنوا  حتى  المصدر  يقوله  ما  كل  تسجيل  من 

االقتباس بدقة دون أخطاء.
لذا، إليك خمس نصائح تساعدك في أخذ المالحظات 

خالل مقابلتك الصحفية:
1- كن شامال، لكن ال تنسخ الكالم كما هو.

حاول أن تكون شامال في كتابتك للمالحظات دائمًا، 
لكن تذكر أن ال تكتب كل ما يقوله المصدر على الورقة 
التي بين يديك، ضع في عين االعتبار أنك لن تستخدم 
كل شيء تسمعه في المقابلة، لذا ال تقلق إذا فات شيء 

أو اثنان.

2- دوّن االقتباسات المهمة باختصار وبسرعة.
إذا تابعت كيف يقوم الصحفيون المتمرسون بكتابة 
المالحظات، ستالحظ أنهم ال يكتبون طيلة الوقت، ذلك 
أنهم يتعلمون أن يصغوا بانتباه عند االقتباسات المهمة 
وال  األغلب-  على  كتابتهم  في  سيستخدمونها  -التي 
يُقلقوا أنفسهم بباقي الكالم، لذلك كلما أجريت المزيد 
من المقابالت، كلما تعلمت أكثر كيفية االستماع للمهم 

وتصفيته عن غير المهم.
3- كن دقيقا، لكن ال تكتب كل كلمة.

يجب عليك أن تكون دقيًقا بقدر اإلمكان، لكن ال تقلق 
إذا لم تكتب أدوات الربط والضمائر وغيرها من الكلمات 

التي ال تحتاجها.
ال أحد يتوقع منك أن تكتب كل شيء كما يقال كلمة 
تنقله  الذي  والخبر  وقتك ضيق،  كان  إذا  بكلمة، خاصة 

عاجاًل.
بالرغم من ذلك كله، عليك أن تكون دقيًقا، فإذا قال 
المصدر مثال إنه يكره القانون الجديد، فحتمًا لن تنقل 

للناس أنه يحبه.
بإسلوبك  يقال  ما  صياغة  إعادة  من  تخف  ال  أيضًا، 
إذا كان شيًئا قاله  الشخصية، خاصة  الخاص وبكلماتك 

المصدر لكنك غير متأكد من نصه الحرفي.
4- »هل يمكنك إعادة ما قلت؟«

إذا كان الشخص الذي تقابله يتحدث بسرعة بالغة، أو 

إذا لم تسمع ما قيل لسبب أو آلخر، ال تتردد في الطلب 
القاعدة  الكالم مرة أخرى، قد تحتاج هذه  منه أن يعيد 
أيضًا إن بدأ المصدر يتحدث بأمور جدلية أو استفزازية، 
لذلك، عندما تشاهد مقابالت الصحفيين تراهم يرددون 
عبارة: »دعني أفهم جيدًا، هل تقول أنك تعتقد بـ…«.

ويعتبر طلبك من المصدر أن يكرر ما قاله فكرة جيدة 
أيضًا إذا كان فهمك ركيًكا لما قاله، أو إذا قاله بطريقة 

غريبة و معقدة.
في  المختص  المصدر  تكلم  إذا  المثال،  سبيل  على 
مجال ما بطريقة علمية ال يفهمها جميع الناس، فاطلب 
منه أن يعيد صياغة ما قاله بطريقة سهلة ويتيسر فهمها 

على الناس، وسهلة عليك عند تدوينها.
5- حدد األمور المهمة التي وردت.

وحدد  دفترك  مع  اجلس  المقابلة،  من  انتهائك  بعد 
قصتك  كتابة  عند  ستحتاجها  التي  المهمة  األمور  كل 

اإلخبارية.
تكون  حيث  مــبــاشــرة،  المقابلة  بعد  ــك  ذل افعل 
مالحظاتك ال زالت جديدة، وال زلت تتذكر معظم ما قيل 

في المقابلة.
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األخيرة ظاهرة مرضية  اآلونة  في  انتشرت 
بمنظمة  االلــتــزام  بعدم  متمثلة  اجتماعية 
تهدد  التي  و  المجتمع،  في  األخالقية  القيم 
التنموية  مسيرته  وتعرقل  المجتمع  كيان 
والتقدمية وتعطل آليته السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، وتساعد على تكريس 
ظاهرة الفقر والقهر والتخلف، وتفتت المجتمع 
الوطني  اإلحساس  وتعدم  أوصاله  وتقطع 
بنسيج  تلف  ظلت  أنها  إال  للوطن،  واالنتماء 
المجتمع وتستنزف قوته المالية وتهدد قدرته 

االقتصادية.
قالت المواطنة مها الشرمان إن هناك العديد 
المجتمع  في  السائدة  السلبية  الظواهر  من 
األسرة  وأن  كبير،  بشكل  عليها  تؤثر  والتي 
القوية  والدعامة  ــاس  األس حجر  باعتبارها 
ومدرسته األم التي يتلقى فيها اإلنسان التربية 
الحسنة ويتعرف من خاللها على الجيد والسيء 
والصالح والممنوع والمسموح والمرفوض وغير 
ذلك من األمور، لكنها قد تصبح سببًا رئيسيًا 
عنها  يغيب  عندما  اإلنسان  هــذا  ضياع  في 
اإلحساس  شروط  فيها  وتنعدم  الديني  الوازع 

بالمسؤولية واألمن والسالم.
إليها  يلجأ  الفساد  ظاهرة  إن  أضافت  و 
داخل  بنقص  يشعر  والــذي  اليائس  اإلنسان 
األسرة والمجتمع أو بخلل تربوي، وذلك إما بحًثا 
عن الدفئ والحنان اللذين افتقدهما أو هروبًا 

من المشاكل التي يعجز عن حلها.
و قالت  عرين عثامنه إن األخالق هي جزء 
وعند  الشعوب  حياة  في  وجوهري  أساسي 
الشعوب  عند  األخالقية  المبادئ  هذه  تدهور 

سيؤدي إلى فساد األمم وقد يكون هذا ناتج عن 
العدل  مفاهيم  وتجاهل  الديني  الوازع  غياب 
والفضيلة والمساواة، حيث ال بدّ أن يهتم الفرد 

بإصالح  نفسه واالعتناء بسلوكه.
محمد  الدكتور  النفس   علم  استاذ  وقــال 
عدم  عن  ناتجة  الظاهرة  هذه  إن  صوالحه  

ومجموعة  اإليجابية  القيم  بمنظومة  االلتزام 
القوانين واألنظمة والتعليمات التي تم وضعها 
ويترتب على  الفرد  فيه  الذي يعيش  للمجتمع 

ذلك ممارسة أنماط سلوك غير مقبولة أخالقيًا. 
وأشار إلى أن األسباب التي قد تؤدي إلى هذه 
لم  أنه  أي  االجتماعية  التنشئة  الظاهرة فشل 
يقم الوالدان وخاصة األم بتعليم األبناء االلتزام 
الحسنة  بالقدوة  حياتهم  بداية  منذ  األخالقي 
أن  بد  ال  وبالتالي  األخــرى،  التربية  وأساليب 
لهذه الظاهرة آثارًا من ناحية نفسية قد تؤذي 
القيم،  منظومة  تدمير  أي  بأكمله  المجتمع 
وبالتالي تدمير العالقات االجتماعية من خالل 

تدمير األسرة والعالقات فيما بين أفرادها . 
بد  ال  الظاهرة  هــذه  من  »لتقليل  وتابع 
العودة  أي  منها  للوقاية  وجود طرق عالج  من 
االجتماعية  التنشئة  في  المثلى  األساليب  إلى 
الطفل  لحاجات  المعتدل  اإلشباع  القائمة على 
والقوانين  اإليجابية  القيم  بمنظومة  وااللتزام 
وإكسابه  بها  المعمول  والتعليمات  واألنظمة 

القدرة على الضبط الذاتي.«
من جانبه قال استاذ علم االجتماع  الدكتور 
عبد الباسط العزام إن الفساد األخالقي هو عدم 
تكييف الفرد مع قواعد األدب واألخالق العامة 
نفور  بحالة  الفرد  إصابة  بسبب  المجتمع،  في 
التفاعل  على  قدرته  لعدم  اآلخر  الطرف  من 
الفرد  هذا  يوصلهم  الحالة  هذه  وفي  معهم 
بالفساد االخالقي او االنحراف كونه خالف اإلطار 
العام المتبع من قبل الجماعة والمجتمع، فقد 
وانجاز  باحترام  يلتزم  فال  مهنيا  فاسدا  يكون 
عمله على أكمل وجه فيغش اآلخر سواء أكان 
في المؤسسات التنظيمية او أي مؤسسة اخرى 
خارجا  ويكون  القيم  عن  فيها  ينحرف  والتي  

بحدود قواعدها التنظيمية . 
 وأضاف أن هناك العديد من األسباب لهذه 
لها  التي  االجتماعية  العوامل  أهمها  الظاهرة، 
مثل  األخالقي  االنحراف  هذا  في  كبير  دور 

التفكك األسري والتسرب المدرسي أو مصاحبة 
رفاق السوء أو التجول في الطرقات أو متابعة 
وسائل التواصل االجتماعي المزعجة أو الدخول 

إلى مواقع مخلة باألدب واألخالق العامة.
مؤثرات سلبية  له  األخالقي  »الفساد  وتابع 
والعطاء  ــداع  اإلب روح  يقتل  كأن  الفرد  على 
واإلنتاج لديه، وهذا يؤثر على طبيعة التفاعل 
اإليجابي بين الفرد والجماعة لتصبح الجماعة 
عاجزة عن ضبط سلوك الفرد، فيصبح خارجًا 
أما بالنسبة للمجتمع فقد  عن حدود الجماعة، 
أن  شأنه  من  وهذا  الجريمة  انتشار  إلى  يؤدي 

يعيق العمل واالنتاج .«
الفساد األخالقي من  أن  العزام على  وشدد 
المجتمع  في  يؤثر  الذي  الفساد  أنــواع  أخطر 
أو  أو أحد أعضائها  سلبًا، فإذا كان رب األسرة 
العمل  صاحب  أو  العامل  أو  الطالب  أو  المعلم 
فهذا  أخالقيًا  فاسدًا  المهندس  أو  الموظف  أو 
من شأنه أن يؤدي إلى تصدع أركان المجتمع 

والجماعة .
محمد  الدكتور  االجتماع  علم  استاذ  وقال 
حراحشة إن الفساد األخالقي هو انحراف على 
القيم والمعايير االجتماعية والدينية واألخالقية 
في المجتمع، وأيضًا موقف صراعي ضد القيم 

المجتمع بشكل عام. 
التي  األسباب  من  العديد  هناك  أن  وتابع 
وجود  عــدم  منها  الظاهرة  هــذه  إلــى  تــؤدي 
واإلدمان  والبطالة  والفقر  صالحة  أسرية  بيئة 
والمخدرات وال بدّ من عالجها، أي العودة إلى 
األسرة مرة أخرى ألنها ركيزة أساسية في بناء 
المجتمع، واذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت 
فسد المجتمع، ألن األسرة الصالحة هي تشرد 
أو تُدخل القيم االجتماعية والدينية إلى نفوس 

أبنائها.

مختصون: الفساد األخالقي يقتل اإلبداع ويسبب الضياع 

صحافة اليرموك - شروق البو ࣯

تتعدد المسؤوليات التي تحملها المرأة العاملة على 
النساء  تتوالها  التي  المهام  حجم  ويختلف  عاتقها، 
الوقت،  لتنظيم  ثابتًا  أساسًا  يتطلب  مما  العامالت، 
وتفعيل المهارات الحياتية بما يتماشى مع ظروف النساء 
المرأة  نجاح  أساس  المهارات  هذه  تعد  إذ  المختلفة، 
الحياتية  مهاراتها  توظف  أن  يمكنها  فكيف  العاملة، 

لترتقي وتتميز في مختلف المجاالت؟!
أن  السالم  سنا  الحياتية  المهارات  مدرب  تؤكد  و 
توظيف المهارات الحياتية بفاعلية يشكل 80% من نجاح 
المرأة العاملة، بما في ذلك إدارة الوقت، فهو مهم لفئات 
المجتمع كافة، وإذا استثمره الفرد بشكٍل فعال سيتمكن 
تنظيم  أهمية  وتشتد  وطموحاته،  أهدافه  تحقيق  من 
تقوم  التي  المهام  كثرة  بسبب  العاملة،  للمرأة  الوقت 
بها، داخل المنزل وخارجه، األمر الذي يتطلب منها إيجاد 

الوقت المناسب إلنجاز كل مهمة.
وكشفت لـ صحافة اليرموك عن تجربتها الشخصية 
في إدارة الوقت واتباعها عدة طرق لتنظيم وقتها، فهي 
تضع أهداًفا بعيدة ومتوسطة وقريبة المدى، وتسعى 
 Stephen« جاهدًة لتحقيقها، كما أنها تعتمد مصفوفة
األولويات، وتُقسم  لترتيب  Covey« »ستيفن كوفي« 
عاجلة،  مهمة  تصنيفات:  أربعة  إلى  اليومية  أعمالها 
ومهمة غير عاجلة، وغير مهمة عاجلة، إضافًة إلى غير 
والعاجل  المهم  بتنفيذ  تبدأ  ثم  العاجلة،  وغير  المهمة 
منها، وتحدد موعدًا لالنتهاء من اإلنجازات الهامة وغير 
المستعجلة، وتعمل على تأديتها خالل فترةٍ من الزمن.

ال  التي  األمور  من  لكثيٍر  »ال«  تقول  بأنها  وتابعت 
تتوافق مع أولوياتها، وترفض القيام بها قبل االنتهاء 
لقاعدة  عمليًا  تطبيًقا  يعد  ما  وهو  األساسيات،  من 
ترتيب األولويات في الحياة اليومية، والذي يوفر جهدها 
في إنجاز األعمال الهامة ويضمن تنفيذها في الموعد 

المحدد.
وشددت السالم على  أن الوقت متاحٌ للجميع، على 
عكس ما يتردد على ألسنة الكثير من النساء بأنهن ال 
يملكن وقتًا للعمل، إذ أنه بإمكان كل امرأة أن تُرتب 
مهامها،  إلتمام  يكفيها  الذي  الوقت  وتجد  أولوياتها، 
منخرطًة  وتظل  شغفها  تالحق  عندما  يتحقق  ما  وهو 

في تنفيذ أهدافها.
من  الكثير  تواجه  قد  العاملة  المرأة  أن  إلى  ولفتت 
من  الدعم  قلة  ومنها  مسؤولياتها،  أداء  في  المعيقات 
األفراد المندرجين تحت دائرة التأثير األولى في حياتها، 
من  وغيرهم  واألبناء،  والزوج  واألصدقاء  واألب  كاألم 
وعلى  حياتها،  في  األولوية  وذوي  المهمين  األشخاص 
المرأة أن تتعامل مع قلة دعم ذويها من خالل المهارات 

الحياتية، وتَُفوض لهم ما يمكن تفويضه 
من من  تتمكن  كي  المهام؛ 

في  ــا  ــه ــات ــب واج أداء 
ـــوط  ظـــــل ضـــغ

المسؤوليات 
المتعددة.

وتابعت 
ينبغي  ــه  أن

تكون  أن  لها 
ــة وتــطــلــب  ــاف ــف ش
بكل  منهم  العون 

ــقــول أريحية،  ــــأن ت ك
لي  قدمتم  لو  سعيدة  »سأكون 
الدعم عن طريق عمل كذا وكذا؛ 
ألنني لن أتمكن من القيام بكل 

لي  المنوطة  دون المهام 
مساعدتكم«.

تعرقل  قد  المادية  المعيقات  أن  السالم  وذكــرت 
بفتح  ترغب  التي  كتلك  العاملة،  الــمــرأة  مسيرة 
الذي  المال  رأس  تملك  ال  ولكنها  الريادي،  مشروعها 
تبدأ به مشروعها الخاص، وما يجب على المرأة لتذليل 
األهداف  وضع  في  ذكائها  تعيين  هو  الصعوبات  هذه 
مهارات  واستخدام  بمشروعها،  الخاصة  المنطقية 
البحث واالستقصاء؛ إليجاد الشركات الداعمة للسيدات 
الرياديات، كما ينبغي عليها استعمال مهارات التواصل 
الفعال؛ لجلب الدعم المادي من المستثمرين ومصادر 

األموال المختلفة.
وتابعت الحديث عن الصعوبات التي تعترض المرأة 
قراراتها،  في  استقالليتها  إلى  تفتقر  قد  بأنها  العاملة 
خاصًة تلك التي ترتبط بالعمل والمنزل معًا، ويشترك 
العائلة، مما يجبرها في  في اتخاذها أفراد آخرون من 
كثيٍر من األحيان على تقديم التنازالت وسلك مساراتٍ 

محددة في العمل.
وتضرب السالم مثال  قد تضطر المرأة اللتزام دائرة 
العمل عن بعد، ورفض فرص العمل المكتبي؛ كي ترعى 
أطفالها بنفسها في كل حين، بعد رفض زوجها إللحاق 
المشكلة في  وينحصر عالج هذه  بالحضانة،  أطفالهم 
تحكيم المرأة لعقلها، والتكيف مع الظروف التي يمكنها 
التعايش معها، وتغيير ما تستطيع تغييره، ورفض ما 
إدارة  مهارة  توظيف  إلى  باإلضافة  وتتحمله،  تتقبله  ال 
الفعال،  والتواصل  اإلقناع،  ومهارات  والتوتر،  الغضب 

والتأثير على اآلخرين، والتفاوض معهم.
وفعال  مهم  عنصرٌ  الــمــرأة  إن  السالم  وقــالــت 
واالقتصادي  االجتماعي  الصعيد  على  المجتمع  في 
والسياسي، وعلى كل حواء أن تكون قدوة حسنة ومثااًل 
قبل  ومن  عام،  بشكٍل  اآلخرين  قبل  من  به  يُحتذى 
يديها بشكٍل  تنشأ على  التي  القادمة  واألجيال  أبنائها 
خاص، فكما قال الشاعر حافظ إبراهيم: »األم مدرسة 

إذا أعددتها..  أعددت شعبًا طيب األعراق«.
إلى  العاملة  المرأة  تسعى  أن  ضرورة  على  وشددت 
تحقيق أهدافها، وأن تحاول مرارًا وتكرارًا حتى تصل 
الريادي  إلى غايتها، فقد أثبتت الدراسات أن المشروع 
المشروع  كان  الرياديين  من  واسعة  لشريحةٍ  الناجح 
الرابع، أي أنهم خسروا أموالهم وفشلوا في استثمارهم 
األول والثاني والثالث، وكان الرابع هو المشروع الناجح.

ودعت السالم كل امرأة أردنية إلى تطوير المهارات 
بالنفس،  الثقة  ذلك  في  بما  تمتلكها،  التي  الحياتية 
الغضب  وإدارة  الوقت،  وتنظيم  اإليجابي،  والتفكير 
والتوتر، وغيرها من المهارات المكملة لبعضها، وذلك 
عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو وبرامج التلفزيون، 
أو من خالل  الذاتي،  بالتطوير  المتعلقة  الكتب  وقراءة 

فالفرد يحتاج المهارات االلتحاق بالدورات التدريبية، 
للتعامل  مــــع عــائــلــتــه الــحــيــاتــيــة 

ومدرائه  وموظفيه ومعارفه 
وزبائنه.

80% من نجاح المرأة العاملة يعتمد 
على تفعيل مهاراتها الحياتية

https://www.thoughtco.com/notetaking-tips-
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التواصل  مواقع  تمتلئ  أسبوع  كل  في  كما 
االجتماعي بالكثير من القضايا واألخبار والموضوعات، 
ويتناول روادها بعضًا منها ليجعلوها األكثر تفاعاًل 
ورواجًا على الشبكة العالمية، ومن أبرز ما استعرضه 
ناشطو مواقع التواصل االجتماعي في هذا األسبوع 

#قمة_عمان و #يوم_األرض.
األردن  ينجح  ــر  آخ عــربــي  ــدث  ح عــمــان  قــمّــة 
القمة  فعاليات  جاءت  حيث  وتنظيمه،  باستضافته 
وإدارة  تناول  في  وقــوي  ناجح  نحو  على  العربية 
الدول  ممثلي  ذكــره  ما  بحسب  العربية،  القضايا 
بحكمة  أشادوا  حيث  القمة،  فعاليات  في  المشاركة 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  وجاللة  األردن  إدارة  وحسن 
بن الحسين للقمة الثامنة والعشرين، ليخرج األردن 
بإعالن عمان الذي ركز على إحياء مفاوضات السالم 
الدول  ووحــدة  أمن  على  والتركيز  الدولتين،  لحل 
العربية وتحقيق االستقرار األمني لها، مع التشديد 
العربية  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  رفض  على 
كاآلتي  القمة  أحــداث  على  األفعال  ردود  وجــاءت 
)نفتخر بوطننا، وبجيشنا وبمليكنا( و)الحل في فوهة 
ال  بالقوة  إال  يُسترجع  ال  بالقوة  أخذ  وما  البندقية، 
بالتفاوض( و)جاللة الملك وبحكمته استقطب جميع 

األطراف( و)لقد جاءت القمة العربية مواكبة للمرحلة 
الدقيقة، هذا هو األردن منارة الوفاق واالتفاق بهمة 
قيادته الحكيمة( و)إعالن عمّان يحذر من محاوالت 

تشويه صورة الدين اإلسالمي وربطه باإلرهاب(.
باقون ما بقي الزعتر والزيتون على هذه األرض، 
بهذه الكلمات يحيي أبناء فلسطين و االمتين العربية 
و االسالمية الذكرى الحادية واألربعين ليوم األرض، 
تلك األرض التي تمثل لهم الروح والسكن والعرض، 
دومًا  الكلمات  بهذه  والوئام،  والسالم  الحب  أرض 
جاءت  التي  الجليل  معركة  فلسطين  أبناء  يستذكر 
على قيام السلطات اإلسرائيلية عام 1976 بمصادرة 
آالف من األراضي الفلسطينية إلنشاء المستوطنات 
عليها، ليعم اضراب في البالد ويستشهد على إثره 
الذكرى  هذه  على  األفعال  ردود  وكانت  شهداء،   6
عام  كل  من  آذار  من   30 في  التاريخ  خلدها  التي 
في  متجذرون  التاريخ،  في  )مغروسون  كاآلتي 
أرضنا، شامخون بتمسكنا بثوابتنا، فأرضنا هي عزّنا 
وكرامتنا( و)أرضٌ يتسع لها القلب حُبًا وودًا، وطنٌ 
تصرخ  األرض  يوم  و)وفي  أبدًا(  المجد  فيها  يخُلد 
حقي(  إليّ  أعيدوا  شروشها  من  المغتصبة  األشجار 
و)يا لقطاء األرض ستلفظكم أرضي وتعيد مجدها( 
و)أيها المتعالون فوق أرضي فلسطين، في يوم من 

األيام سندوسكم بأقدامنا وما عليكم إال الرحيل(.

وحدة متجذرة وضياع  لحظي ..

قمّة عمان تحظى باإلعجاب ويوم 
األرض جرح غائر في قلب األمة

مجد العمري  ࣯

ذات  قوة  الحالي  عصرنا  في  الدراما  تشكل 
قوتها  ورغم  اليومية  حياتنا  على  كبير  تأثير 
اآلفات  من  الكثير  معها  جلبت  فإنها  وتأثيرها 
وأثرت  النفسية واالجتماعية  والمآسي  والكوارث 
في  األفراد  لدى  والسلوك  والقيم  التربية  على 

المجتمع .
 إن تأثير الدراما كأحد نتاجات تطور السينما 
الصورة  عرض  في  التقنية  الوسائل  وتطور 
تفاصيلها  في  األفــراد  حياة  اخترقت  والصوت 
اإلعالم  في  فاعلية  األكثر  األداة  التلفاز  ويعتبر 
وفعالة  عالية  قــدرات  من  يمتلكه  لما  المرئي 
في تحريك اإلنسان وجعله يتفاعل معها ويكاد 
يوجهه ويغير أنماط سلوكه نحو موضوع محوري 
في حياته أو إزاء موقف أو قضية عن طريق بث 
رسائل خفية في أشكال معينة تحمل في طياتها 

معان كثيرة .
تتعدى  قوة  يشكالن  والدراما  التلفاز  بات   
نطاق السيطرة عليها أو على تأثيرها ووجودها 
يدخل  الذي  الشيء  بمثابة  فأصبحت  حياتنا  في 
دون استئذان على األسرة في أي وقت وأي زمان 
حاملة معها الكثير من المشاهد والمقاطع التي 
واالطــالع  مشاهدها  خالل  من  السلوك  تعزز 

المستمر عليها .
الحياة  مناحي  أثر في  لها  الدراما  أن   ال شك 
بد  القيمية، فال  أو  االجتماعية  أو  النفسية  سواء 
من الحد من هذا التأثير للحيولة دون الوقوع في 
األسرة  من  يبدأ  فالتغيير  لها،  نهاية  ال  متاهات 
التي  للبرامج  واألمهات  االباء  متابعة  خالل  من 
يتعرض لها أبنائهم، وفرض رقابة على كل ما 
تصلهم  قد  خفية  أفكار  غرس  لمنع  يشاهدونه 
أو رسوم كرتونية  لبرنامج  عن طريق مشاهدة 

معينة .
 وأن على المؤسسات التربوية سواء المدرسة 
أن تضع نصب  دائمًا  العبادة  دور  أو  الجامعة  أو 
أعينها مصلحة األجيال وتنشئتهم وسلوكهم وأن 
تعمل جاهدة على غرس الوعي الديني والقيمي 
أضرار  من  تقيهم  كي  األفــراد  لدى  واألخالقي 
سكون  حالة  في  وعقولهم  لها  يتعرضون  قد 
وسلب وأنه ال بد لوسائل اإلعالم التي يقع على 
عاتقها الجزء األهم واألبرز في بث هذه البرامج 
تحسن  وأن  التلفزيونية  والمقاطع  والمسلسالت 
الدراما وتجعلها هادفة بعيدة عن  مستوى هذه 
تعتبر  التي  المجدية  غير  والقصص  السذاجات 
دون  المتلقين  وعقول  لعواطف  استمالة  مجرد 
بل  معينة،  إيجابية  قيمة  غرس  أو  هدف  وضع 
على العكس غرس القيم السلبية وتنمية العنف 

والسلوكيات البشعة.

دراما سالبة للعقول

صحافة اليرموكـ  يارا السعد  ࣯

الكاتب الذي يكتب عن حياته و جيرانه 
يكتبنا  الصدق  بهذا  وأمراضه  وأصدقائه 
أن  هو  بالكتابة  يعجبنا  ما  إن  جمعيًا، 
أنفسنا  عن  ويحدثنا  يشبهنا  ما  شخصًا 
بين  تجده  وحين  والوضوح  الصدق  بهذا 
به  تخبر  لم  ما  شعورًا  تصطاد  السطور 
أحدًا وأنه يجسد ألمًا ما و فرحة ما عِشتها 

و شعرت بها.
محمد  الراحل  الحقيقي   الكاتب  هو   
األردني  الساخر  الناقد  و  الكاتب  طمّليه 
مواليد 1957 عمل في الصحافة االردنية 
و صدر لهُ »إليها بطبيعة الحال« و »على 

سرير الشفاء«  وغيرها  الكثير.
  ففي قصة الحفلة يقول طمّليه »في 
سلطانه  السيل  يفرض  عندما   ، الشتاء 
عن  عارف  أم  تعجز  المخيم،  سكان  على 
يبلغ  البارد  الماء  فيه،  فتخوض  تجاوزه، 
الركبة، وفي طريقه إلى الركبة يكون قد 

الحسرة،«  هو  كثيف  بسائل  القلب  أغرق 
الحميمية  بهذه  أمه  يصف  الذي  الكاتب 
والحسرة والصدق تراه يصف ُأمنا جميعًا 
وواقعنا جميعًا والطفل في إحدى قصصه 
الذي يخجل حين يسأله الطبيب ماذا أكلت 
؟ فيجيب خبز وشاي ثم يسأله وماذا أكلت 
وشاي  خبز  والجواب  ؟  الليل  في  أمس 
ويسأله وقبل ذلك فيخجل الصغير و يدفن 
وجهه بين يديه .. جميعنا كنا هذا الطفل 
وكانت لدينا هذه األم و كان بحياتنا هيفاء 
ما، لو قدر لها أن تستحم كل يوم لكانت 

أجمل البنات.
الذي يجعلنا نستحظر جميعًا  الكاتب   
هذا الشعور عشناه أم لم نعشه هو روحنا 
التي تتكلم، إنه بين قصة وقصة وسطر 
يعيدك  و  إنسانيتك  أمام  يعريك  وسطر 

طفال . 
من  أيضًا  تقترب   .. اليرموك  صحافة 
وهو  طمليه  محمد  حياة  جوانب  بعض 
غسان  السكن   فــي  ورفيقه  صديقه 
عن  الصدق  بذات  تحدث  الذي  المفاضلة 

هذا اإلنسان الذي ينام اليوم في اللحد .
 يقول الضالعين »تعرفت إلى طمليه 

في الجامعة األردنية وقد كنت أصغر منه 
الجامعة  دراسة  في  يسبقني  وكان  سنًا 
الجامعية  فصوله  آخر  في  التقيته  حيث 
وبقينا  العربية  اللغة  قسم  في  كطالب 
أصدقاء حتى أخر أيام حياته وكان صديقي 
الذي قاسمته السكن كثيرًا من المرات.«

ويتابع: طمليه بطبيعته إنسان يرفض 
االلتزام و االتساق في نمط وشكل واحد 
للحياة، فقبل دراسته في الجامعة األردنية 
كان طالبًا في الجامعة المستنصرية في 
ثم  أشهر  ستة  قرابة  فيها  ودرس  بغداد 
إال  األردنــيــة،  في  اآلداب  ودرس  تركها 
الجامعية  الشهادة  على  يحصل  لم  انه 
نتيجة انضمامه للحزب الشيوعي وقيامه 
ينطبق  وهــذا  الجامعة  في  بمظاهرات 
على طبيعة عمله أيضًا فهو غير مستمر 
وظائف  عدة  وشغل  االلتزامات  ويرفض 

في الصحافة وتركها . 
صعيد  على  حتى  المفاضلة  ويضيف 
األسرة و العائلة، »طمليه« إنسان رافض 
والمسميات  والــقــوالــب  ـــزواج  ال لفكرة 
من  الكثير  عنها  ينجم  التى  االجتماعية 
طوال  أعزبًا  بقي  فقد  االدعــاء  و  الزيف 

حياته وهو بطبعه صريح وواضح جدًا و 
كتاباته،  عن  ينفصل  ال  هذا  حياته  مبدأ 
بالصدق  وقصصه  كتاباته  فتتميز 
اإلنسانية  للطبيعة  الواضح  واالنعكاس 

وكأنها مرآة. 
وأشار المفاضلة إلى أنه وبحس الكاتب 
الواقع  عــرض  على  قــادر  فإنه  خاصته 
يمتلك  فطمليه  فيه،  الطبقات  ومشاكل 
حس سخرية ونقد الذع، فهو دائمًا بصدد 
نقل الفرق بين الطبقات ومشاكل الفقراء 

بطريقة تجعلك تبكي وتضحك في آن .
 وقال إنه في سنين مرضه األخيرة لم 
يتغير فيه شيء في حين أن السرطان الذي 
بدأ في فمه وانتشر إلى باقي أجزاء الجسم 
في آخر المرحلة كان برأي )طمّليه( مثل 
تبسط القدمين وحسب تعبيره في كثير 
لم يكن مهتمًا إطالًقا  من قصصه، فهو 
قال  آخر  ساخر  تعبير  ففي  المرض  بهذا 
أوظفه  وأنــا  لدي  سكرتير  السرطان  إن 
في  البساطة  هذه  كل  وتعود  لخدمتي 
التعامل مع األشياء لكونه واضحًا في ما 

يريد و واضحًا في نظرته للحياة .
 وأوضح أن طمليه كان دائمًا في موقف 

فكان  والوجود  الحياة  من  وواضــح  واحد 
دائمًا يحاكي الحالة االجتماعية والمادية 
للحزب  منتم  فهو  لذا  الطبقات،  وصراع 
التي تشبهه  الشيوعي حتى في قصصه 

كما قلت، فهو دائمًا مناصر لهم .
التى  األماكن  أكثر  عن  سؤال  في  و   
بأن  المفاضلة  أجاب  طمليه،  في  تعيش 
ربما  لديه  لها مكانة خاصة  العراق كانت 
والده  ألن  أو  ما  لفترة  فيها  درس  لكونه 
دفن هناك، بحكم هذا أو ذاك زار العراق 
وأيضًا  كثيرًا  أنا  ورافقته  مرة  من  أكثر 
والمهرجانات  الثقافية  المؤتمرات  بدافع 

كنا نتردد على العراق .
المفاضلة أكد على  الجدير  بالذكر أن 
يقرأ  كان  من  ببال كل  يدور  كان  ما  كل 
له، فهو إنسان بسيط جدًا مناصر للفقراء 
بعمق  الحياة  ويرى  ساخر  والمظلومين، 
تقرع  و  بالبال  راسخة  وطمأنينة، كلماته 
واإلنسان،  الموقف  تشابه  كلما  بالذاكرة 
قادر دائمًا على أن يقيم مشهدًا مسرحيًا 
متكاماًل من سطرين، صائب الكلمة دائمًا 
واألدبــي  الصحفي  السلك  في  ــادرًا  ن و 

األردني.

محمد طمليه .. ساخر يرفض االتساق بنمط واحد في الحياة

صحافة اليرموك ـ ضحى أسعد  ࣯

أنه  جابر  هيثم  التشكيلي  الفنان  قال 
كان لديه  حلم أن يخرج من المعرض الفني 
التقليدي الذي يوجد وتعلق فيه مجموعة 
من اللوحات البسيطة ويرتاده الزوار ممن 
يهتمون بالمجال الفني والمثقفين بدرجة 
من  بسيط  جزء  فهم  ذلك  ومع  معينة، 

المجتمع. 
الفكرة  إن  اليرموك  لـ صحافة  أضاف  و 
جاءت حول كيفية  نقل هذا المعرض من 
العام«  الشارع  إلى  المغلقة  العرض  »دور 
بأن أضع العمل الفني أمام الجميع، بحيث 
المدعوين فقط،  أال يكون محصورًا على 

وإنما يكون مؤثرًا على المجتمع ككل.  
فكرة  صاحب  جابر  هيثم  يعتبر  و 
المشاريع الفنية »دوار إقرأ ودوار الطيارة« 
سحاب  مبادرة  ضمن  تنفيذها  تم  التي 
المدينة   هذه  لتكون  العالم  مدن  أجمل 

هوية حضارية وتاريخًا في المستقبل .
و قال جابر »إنه من خالل هذه المشاريع 
نضع  أن  نستطيع  محكمة  عمل  وبخطة 
مدينة سحاب على خارطة المدن السياحية 
في األردن، فمثاًل منطقة الموقر موجودة 
الخرانة  قصر  فــإن  الخارطة  هــذه  على 
المنطقة  لهذه  تابعين  عمره  قصر  و 
جغرافيًا، وبالتالي لكي تكون سحاب ضمن 
هذه الخارطة يجب أن تضم متحًفا وأيضًا 
أن  نحاول  لذلك  وفنية،  سياحية  معالمًا 
تكون جميع األعمال الموجودة في سحاب 

غير تقليدية وتتميز بالغرابة.«
إلى  إقرأ«   »دوار  إنشاء  سبب  يرجع  و   
المجتمع  في  الكتاب  نذكر  نعد  لم  »أننا 
الواسع لإلنترنت،«  االنتشار  خصوصًا مع 
»روحانية  لها  بأن  الكتاب  رائحة  مشبها 
شيء  وهو  اإلنترنت  في  تجدها  ال  معينة 
ليس  إقرأ  دوار  وإنشاء   ، تمامًا«  مختلف 
مسألة دينية تتحدث عن  تاريخ  فئة أو جهة 
والتفكر  للقراءة  دعوة  هي  وإنما  معينة، 

وعودة للكتاب ليكون رسالة للجميع.
في  كتب   عــدة  إدراج  تم  أنــه  بيّن  و 
المشروع، منها: كتاب مقدمة ابن خلدون، 
وتاريخ  مسلم،  وصحيح  البخاري  صحيح 
للجاحظ،وكتاب  والبخالء  العربي،  األدب 
الروح والجسد للدكتور مصطفى محمود، 

يعلوهن القرأن الكريم. 
أنه قام برسم هذا  إلى  و أوضح  جابر 
العمل بشكل أساسي وقام بتحديد أبعاده 
و ارتفاعاته ومن ثم تم عرضه على رسام 
يرسم 3D يقوم بتنفيذه بشكل D3 لكي ال 
يظهر شكل الخطوط في الرسم، بعد ذلك 
يتم تفصيل الكتاب نفسه من مادة معينة 
واإلسمنت  والحديد  والخشب  كالبولستر 
إلى  مشيرا  العمل،  ينتج  وبعدها  كقالب، 
أن ارتفاع الكتاب بلغ 9 أمتار، وتم تجميع 

3 كتب مع بعضهم عند التصميم.
عند  إنه  قال  الطيارة«،  »دوار  وعن    
إنشائه اختلف مع كثير من المهندسين بأن 
الشكل الحالي للطيارة ال يمكن أن ينجح، 
الشكل  يحب  التقليدي  المهندس  ألن 
الحديد  فاستعملوا  المربع،  أو  المستقيم 
بالشكل المائل وليس العمود وهذا أسهل 

من ناحية تحركه ولفه .
ولفت إلى أن هذا الدوار يعبر عن داللة 
في  كما  اللولبية  بالحركة  يتم  العروج  أن 
شكل الطيارة، وهو أن روح الشهيد تعرج 
هلل سبحانه وتعالى، والصعود يتم بشكل 
بمستقيم، ويسعى ان يكون ألي عمل يتم 
يحاول  وهو  معينة،  وداللة  هوية  إنشاؤه 
تاريخ  أن يصنع  المشاريع  من خالل هذه 

وهوية لمدينة سحاب .
في  المستقبلية  المشاريع  عن  أمــا   
سحاب، كشف جابر عن أنه يتم العمل على 
»رحى  اسم  يحمل  الذي  السابع  المشروع 
أمتار وارتفاعه متران،  السالم« وطوله 6 
فهذه الرحى التقليدية التي تطحن القمح، 

الموجود بين طيات الصخرتين .
 وتوجه برسالة للشباب العربي مفادها 
شيء  اي  بعمل  تفكر  و  تريد  كنت  إذا 

فكرة  ولديك  اإلرادة  وتملك  بالمستقبل، 
تؤمن بها اعمل بها، وعلى كل إنسان أن 
لغيره،  أو  لنفسه  سواء  يريده  شيًئا  يقدم 
والشخص  بالمستحيل  شيء  هناك  ليس 
الذي يحلم بما يريد سيحصل عليه، لكن 

بعمل  بدأنا  ونحن  تعب،  بعد  هذا سيأتي 
هذه المشاريع من الصفر، الفتًا إلى أنه تم 
تمويل هذه المشاريع كلها من قبل بلدية 
سحاب والبنك الدولي ومنح من بنك تنمية 

المدن والقرى.

التشكيلي هيثم جابر لـ صحافة اليرموك:

»مشاريع سحاب الجمالية« فكرة لنقل اللوحات الفنية 
من المعرض التقليدي إلى الشارع العام

دوار إقرأ في سحاب
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 صحافة اليرموك – البحر الميت–  ࣯
أسيل شبيب 

استضافتها  التي  العربية  القمة  شهدت 
إعالميًا  حضورًا  الماضي  األسبوع  المملكة 
واسعًا من مختلف الوسائل اإلعالمية المحلية 
 1500 يقارب  لما  وصل  والدولية،   والعربية 
صحفي وإعالمي، في مشهد يؤكد أهمية القمة 
في هذا الظرف االستثنائي التي تمر بها األمة 

والمنطقة اإلقليمية بشكل عام .
بتغطية  شاركت  التي  اليرموك(  )صحافة 

فعاليات وأعمال القمة في البحر الميت، رصدت 
واإلعالميين  الصحفيين  الزمالء  من  عدد  آراء 

الذين غطوا أعمالها وجلساتها.
مذيعة األخبار في التلفزيون األردني الزميلة  
نفخر  كأردنيين  إننا  قالت  ولــيــدات  باسمة 
عدد  بحضور  القمة  لهذه  المملكة  باستضافة 
كبير من القادة، مضيفة بأن الترتيب والتنظيم 
األمني كان محط جذب للقمة، متمنية  أن يكون 
وجميع  األردن  على  إيجابية  انعكاسات  للقمة 

الدول العربية.
الجزيرة  قناة  موفد  الشلفي  احمد  الزميل  

اإلخبارية إلى القمة، قال إن هذه أول مرة أحضر 
أداء حي على  والواقع هناك  فيها قمة عربية، 
المستوى األمني واإلعالمي، موضحًا إن هناك 

حشد غفير لوسائل اإلعالم المتنوعة.
وأضاف: »األردن حرص على أن يوصل رسالة 
النظر عن  القمة، بغض  مهمة من خالل هذه 
التشاؤم من جانب بعض الشعوب من القرارات 
التي سوف تخرج بها القمة  العربية، منها أنه 

قادر على استضافة األحداث المهمة.
الزميل المحرر المسؤول لموقع جريدة الغد 
ناحية  من  قال  الرنتيسي،  محمد  اإللكتروني 

هناك  كان  إنه  واضح  اإلعالمية  التحضيرات 
القمة،  يخص  فيما  عالية  واحترافية   مهنية 
يحتاجه  ما  كل  يوفر  مثال  اإلعالمي  فالمركز 
القنوات  تحتاجه  وما  واإلعالميون  الصحفيون 
والخدمات  وغيرها  البث  ناحية  من  اإلعالمية 

اإلعالمية العديدة.
بمستوى  تليق  التجهيزات  هذه  كل  وتابع 
تطلعات  من  تحقيقه  إلى  يطمح  الذي  الحدث 
تنهي الصراعات واألزمات ليس فقط األردنيون 

بل العرب أجمع.
الزميل ماهر أبو طير قال إن القمة مناسبة 

في  الصحفي   العمل  مهارات  الكتساب  مهمة 
كيفية  ولتعلم  لإلعالميين  الصحفية  التغطية 
أن  خصوصًا  المعلومات،  لمصادر  الوصول 

الصحفي مفصول عن مقر انعقاد القمة.
ناحية صحفية  من  أيضًا  مهمة  وتابع: هي 
ألنها تقدم خبرة مهمة على كيفية آليات العمل 
العربي المشترك وكيف تقاد المواقف السياسية 

وتدار أزمات العالم العربي.
صحفية  ناحية  من  القمة  ابوطير:  وأضاف   
من  وأجانب  عرب  بصحفيين  لاللتقاء  مهمة 
معاينة  وبالتالي  اإلعالمية،  الوسائل  جميع 

مهارات  الكتساب  بالتغطية   قيامهم  كيفية 
مكثفة  صحفية  ــادة  م تقديم  على  تساعد 

ومختصرة من حيث المعلومات.
الدستور،  الداوود من جريدة  الزميل عوني 
قال: تشرفت بالمشاركة بتغطية أحداث القمة 
لهذا العام والتي تميّزت بحضور عدد كبير من 
الزعماء     الذين اجتمعوا بوقت عصيب، ويعود 
ذلك لسببين:  األول مكانة األردن ممثلة بالملك 
القادة لخطورة وأهمية  وجهوده، وثانيًا إدراك 
مشيدًا  والعالم،  العرب  به  يمر  الذي  الظرف 

بالتنظيم الرائع.

القمّة بعيون صحفييها وإعالمييها 

إشادة واسعة .. تعكس »جهد استثنائي« في التنظيم

صحافة اليرموكـ  أشجان العمري  ࣯

عبّر األردنيون عن مدى فخرهم واعتزازهم 
مؤتمر  وإنجاح  استضافة  على  األردن  بقدرة 
القمة العربية في دورته الـ 28 رغم  الظروف 
الدقيقة التي تمر بها المنطقة اقليميًا وعربيًا 
وفي  األردنيين  أن  على  مشددين  ودولــيًــا، 
مشرقة  صورة  قدموا  الملك  جاللة  مقدمتهم 
هكذا  مثل  تنظيم  في  المملكة  بسمعة  تليق 

مؤتمرات وأحداث دولية.
جامعة  في  االعالم  كلية  عميد  نائب  وعبّر 
فخره  عن  الطاهات  خلف  الدكتور  اليرموك 
األراضي  العربية على  القمة  بانعقاد  واعتزازه 
األردنية في ظل الظروف االستثنائية العصيبة 
التي يشهدها االقليم العربي، مبينًا أن هذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على ثقة رؤساء الدول 

العربية بقيادة المملكة.
التي  المطروحة  الملفات  أهمية  إلى  وأشار 
ناقشتها القمة بما في ذلك ملف اإلرهاب وملف 
االقتصادي،  والملف  المشترك  العربي  التعاون 
سوريا  في  العالقة  الملفات  إلــى  باإلضافة 
عدم  ومنظومة  واليمن  والعراق  وفلسطين 

االستقرار األمني الذي يعيشه اإلقليم .
العالية  قدرته  أثبت  األردن  أن  ــح  وأوض  
العربية  القضايا  التنظيم وترتيب ملفات  على 
كذلك  للنقاش،  المطروحة  الملفات  ومستوى 

المسبوق بوجود 1500  الحشد اإلعالمي غير 
إعالمي من مختلف البلدان العربية، فهذا كله 
يؤكد على على قدرة األجهزة األردنية في إدارة 
هذا الكم الهائل من الحضور على مستوى عال 
من التنسيق األمني والمؤسساتي، سيّما و أن 
القمة وألول مرة تنتقل إلى منطقة البحر الميت 

بعيدًا عن العاصمة. 
زهير  الدكتور  المسؤول   التحرير  رئيس    
الطاهات قال إن استضافة األردن للقمة العربية 
إياه   معتبرًا  نفسه،  في  أمل  بصيص  يشكل 
انجازًا عظيمًا للمملكة في ظل هذه الظروف 
النجاح  في  بهذا  القمة  نجاح  أن  كما  الصعبة, 
ذل   يشّكل  إذ  متوقعًا،  يكن  لم  المعايير  كل 
في تاريخ األمة العظيمة انحراًفا نحو األفضل 

وانحراف نحو الوحدة العربية.
رئيس قسم االذاعة والتلفزيون  في جامعة 
اليرموك األستاذ محمد المحتسب قال إن انعقاد 
يعتبر  الــدورة  هذه  في  العربي  القمة  مؤتمر 
أن  على  تدل  بــارزة  وعالمة  عظيمًا  إنجازًا 
األردن مكان آمن ومستقر يستطيع أن يحتضن 
القمة العربية ويستضيف الزعماء على أرضه .

الدكتور  اليرموك  جامعة  في  التاريخ  أستاذ 
في  جاءت  القمة  هذه  إن  قال  العناقرة  محمد 
العربية،  المنطقة  بها  تمر  استثنائية  ظروف 
وخصوصًا في سوريا والعراق واليمن إلى جانب 

القضية المركزية فلسطين.
 وتابع: خطاب الملك جاء شامال يتحدث عن 
منها  تعاني  التي  األساسية  المفاصل  مختلف 

المنطقة العربية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك 

الدكتور محمد بني سالمة، قال إنه من الطبيعي 
جدًا أن االختيار وقع على األردن لتكون حاضنة 
لمؤتمر القمة العربية فجميع الدول الشقيقة ال 
تحظى باستقرار أمني بل انها تعاني من حروب 
أهلية, وخطر اإلرهاب الذي بات يشّكل مصدر 

قلق وخوف لشعوبها.
بالوسطية  يتمتع  األردن  ــأن  ب ـــاف  وأض
األولى  المرتبة  في  يقع  يجعله  ما  واالعتدال 
ملفات  لجذب  اآلمنة  البيئة  ليشّكل  دائمًا 
القضايا العربية ومناقشتها وإيجاد حل لها على 

أرضه.
اليها  تفتقر  يمتلك خصائص  األردن  وتابع: 
العديد من الدول كما أن شخصية جاللة الملك 
السياسة  صنّاع  من  جعلته  الحكيمة  وقيادته 
القائد  الخارجية األردنية، كل ذلك يجعل منه 
األول لحل المسائل الشائكة في األمة العربية 

واالسالمية.
دور  على  أكد  العزام  محمد  السابق  العين   
العروبة  أبناء  احتضان  في  الــدائــم  األردن 
األمة من  ما تشهده  واإلسالم خاصة في ظل 

أحوال وظروف عصيبة .
 وأبدى العزام  سعادته بنجاح القمة  بفضل 
قيادة جاللة الملك لها وإدارته الحكيمة، مؤكدًا 
متمسكين  وسنبقى  كنا  كأردنيين  اننا  على 

بالثوابت العربية.
تشهد  منطقة  في  نعيش  أننا   إلى   وأشار 
حروبًا صاخبة توّلد مشاكل إنسانية كثيفة، إاّل 
أن األمل يبقى كبير بجاللة الملك الذي تعهّد 
من  فهو  بحّلها  يساهم  بأن  للعهد  أهل  وهو 
العالم  مستوى  على  المعروفين  السياسيين 

ولديه حنكة للتعامل مع زعماء الغرب وهو خير 
من يوصل هموم األمة ومشاكلهم.

وأشار النائب مصطفى ياغي إلى أن احتضان 
المهيبة  المرحلة  بهذه  العربية  للقمة  األردن 
إدارته  حسن  وعلى  ومتانته  قوته  على  يدل 
التحديات  مع  التعامل  على  وقدرته  لألزمات 

بشكل منطقي 
لألردن  العربية  الجامعة  اختيار  أن  وتابع 
إلى  يشير  القمة  يستضيف  الذي  البلد  لتكون 
في  تحتّلها  التي  الرفيعة  ومكانتها  أهميتها 

نفوس الدول الشقيقة لها.
وأشار ياغي إلى أن  القيادة الحكيمة والواعية 
األردن  وتقود  ستدفع  التي  هي  الملك  لجاللة 
لمدة  للقمة  ورئاسته  باحتوائه  األمان  برّ  نحو 
الشرق  ملفات  جميع  متابعة  سيتم  إذ  عــام، 
القيادات  طريق  عن  ستبحث  التي  األوســط 
إيجابية  بنتائج  سيبشّر  ــك  وذل العربية، 
ستتمثل  القامة  األيام  في  األردن  سيشهدها 

بانفراج لألزمة االقتصادية.
 المواطن محمد عبداهلل قال إنه ليس غريبًا 
العربية  القمة  مؤتمر  يحتضن  أن  األردن  على 
وأخ  بلد معطاء  األردن هو  أن  يدل على  وهذا 
وصديق للجميع بالرغم من الظروف العصيبة 
التي تمر بها الدول الشقيقة، إال أن ذلك لم يؤثر 

على منظومة وقوة الدولة األردنية. 
 وعبّر عن فخره باالستقبال الحافل والعظيم 
الذي قام به جاللة الملك للزعماء ورؤساء الدول 

العربية ليظهر األردن بصورة إيجابية. 
النائب السابق  الدكتور بسام العمري قال إن 
األردن منذ عهد الهاشميين األجداد حتى يومنا 

هذا، كان وما زال يحمل مشاكل األمة العربية 
حجمها،  من  للتقليص  احتضانها  إلى  ويسعى 
فهذا البلد المضياف الذي وقف وقفة فخر وعزة 
السورية  وكذلك  الفلسطينية  القضية  تجاه 
صراعات  تشهد  التي  الدول  وجميع  والعراقية 

دموية في وقتنا الحاضر .
وأضاف بأن جاللة الملك حمل على كاهليه 
الحكم  مقاليد  تسّلم  أن  منذ  األمــة  هموم 
اإلنساني  بالدور  فقيامه  اللحظة،  هذه  وحتى 
باستقباله لالجئين من مختلف األقطار العربية 
السكان  من   %20 يشكلون  أصبحوا  والذين 
بالرغم من إمكانات األردن وموارده المحدودة 
يدّل على المشاعر العظيمة التي يكنّها الملك 

تجاه أمته.
تعتز  إنها  قالت  الشياب  رؤى  المواطنة 
على  العربية  القمة  لمؤتمر  األردن  باستقبال 
أراضيه في ظل ما تشهده الدول الشقيقة من 
نزاعات وحروب، فهذا يشير إلى تماسك شعبه 
على  حافظ  لما  لوالها  التي  الرفيعة   وقيادته 

صموده وأمنه واستقراره كل هذه المدّة.
انعقاد  إن  قال   دومي  بني  أحمد  المواطن 
تمثل  التي  السياسية  واألطراف  العربية  القمة 
إنجازًا  يعد  األردنية  ــي  األراض على  بلدانها 
والسياسي  األمني  االنفالت  ظل  في  عظيمًا 
ويعتبر  كما  العربي،  الوطن  يعيشه  ــذي  ال
مرارًا  تحاول  التي  لألطراف  تحديًا  األمر  هذا 

وتكرارًا باستهداف أمن األردن واستقراره .
الناشطة االجتماعية وفاء الجراح عبرت عن 
اعتزازها بانعقاد القمة العربية في األردن في 
انقسامات  من  العربية  أمتنا  تشهده  ما  ظل 

اإلرهــاب  نتيجة  ودمــار  وقتل  وتشريد  وفقر 
والحروب األهلية الواقعة، معتبرة أن انعقادها 
يمثل تحديًا أمام جميع الطامعين بأمن األردن 

وهويّته. 
سعيد  إنــه  قــال  اليوسف  أحمد  المواطن   
العربية على األراضي األردنية،  القمة  بانعقاد 
أمام  لألردن  جديدًا  تحديًا  يمّثل  هذا  ولكن 
االمة  أبناء  منها  يعاني  التي  الصعبة  األزمات 
الحروب  اقتحام  ظل  في  واالسالمية  العربية 
وانتشار  قوتهم  على  الفقر  واستيالء  لبيوتهم 
الذعر بينهم نتيجة الحروب، كوباء يهدد أمنهم 
سريعة  حلوال  يتطلب  ذلك  وكل  واستقرارهم 
وفعّالة لحل هذه المأساة الكبيرة التي تشهدها 

األمة. 
فخره  عن  عبّر  العالونة  أنــس  المواطن 
باستضافة األردن للقمة العربية وأبدى سروره 
تجاه ذلك متمنيًا أال تكون نتائجها مجرّد حبر 
أن  العرب  الزعماء  راجيًا من جميع  ورق،  على 
يجدوا حالًّ نهائيًا يُنقذ ما تبقى من شباب األمة 

من القتل والتشرّد .
المواطن حذيفة الملكاوي عبّر عن سعادته 
األردنية،  األراضي  على  العربية  القمة  بإقامة 
مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على أنه ال يوجد 
دولة عربية كاألردن قادرة على تحمّل الصعاب 

رغم محدودية إمكانياته.
األردن  إن  قالت  ــزّام  ــع ال ــن  زي الطالبة 
أهمية  على  للقمة  باستضافتها  تؤكد  اليوم 
العربية،  للشعوب  دائــم  بشكل  استضافتها 
التي  القضايا  على  العمل  أهمية  مشددة على 

تهم األمة  لحلها.

.. و أردنيون يعبرون عن فخرهم بنجاح األردن في استضافة القمّة

تصوير : حذيفة البحريتصوير : يوسف العالناشادة واسعة بقدرة االردن بقيادة الملك على انجاح القمة

تصوير : حذيفة البحري تصوير : حذيفة البحري

الشلفي يتحدث للزميلة شبيب

تغطية اعالمية واسعة رافقت القمة الصفدي و ابو الغيط خالل المؤتمر الصحفي المشترك



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 رزان الزعبي  ࣯

نجمنا لهذا األسبوع هو أسامة العمري، العب 
بدأ  الذي  السلة،  لكرة  الجامعي  منتخبنا  منتخب 
مسيرته الرياضية منذ تسع سنوات في المدرسة 

من حصة التربية الرياضية.
يشير العمري إلى أن كرة القدم  لم تكن تعجبه 
رغم شيوعها، وقد طلب مرة من أستاذه أن يلعب 
كرة السلة، فلعبها وحيدًا ثم انضم إليه مجموعة 
من زمالئه، لكنه عاد ليتدرب لوحده، بعدها لعب 

ألندية كفريوبا والجليل ومديرية بني عبيد.
تميزه في هذه اللعبة منحه التفوق الرياضي 
في جامعة اليرموك، وحصوله على أعلى درجات 
الذي  الرياضي  المستوى  امتحان  في  تقييم 
مكنه من اختيار التخصص الذي يريده وهو أدب 

إنجليزي في 2015.
دراسته  بين  موازنته  أن  العمري  ويعتبر 
وعمله ولعب كرة السلة وإعطائها حقها هو إنجاز 

دعم  لوال  ذلك  على  ليقدر  يكن  ولم  ذاته،  بحد 
عائلته ومدربه الكابتن عباس، مضيفًا: »للكابتن 
عباس فضل كبير عليّ، فهو لم يكتفِ بمنحي 
الصعيد  على  المعنوي  وأيضًا  بل  الفني  الدعم 

الشخصي«.
األردنية  السلة  كرة  أن  على  العمري  ويؤكد 
تضم مواهب كبيرة، مضيًفا: »كوني من سكان 
إربد ومعرفتي بوسطها الكروي كبيرة، ففي هذه 
من  ومنها  معروفة  منها  كبيرة  مواهب  المدينة 
السابقة  السنوات  ففي  ودعم،  الكتشاف  يحتاج 
باقي  وتنافس  قوية  إربد  في  السلة  كرة  كانت 

المدن لكنها تراجعت في الفترة األخيرة .
ويتابع ها هي إربد بدأت تعود باالهتمام بكرة 
أندية عمّان  الفرق بين  أن  السلة، مشددًا على 
الدعم  في  وإنما  المواهب،  في  يكمن  ال  وإربد 

المادي والنفسي.
وأما عن عن طموحه فعلق: » أريد أن أرفع اسم 

جامعة اليرموك«.

أسامة العمري: حلمي رفع اسم » اليرموك« دائما

صحافة اليرموك ـ خاص ـ محمد الخالدي  ࣯

بوخاريست  دينمو  وفريق  الوطني  منتخبنا  نجم  قال 
الروماني ثائر البواب إن المنتخب مصمم من خالل كادره 

الفني والعبيه على إعادة هيبته التي فقدت في اآلونة 
كأس  تصفيات  من  الخروج  بعد  خصوصًا  االخيرة 
الشبان  من  جيال  اآلن  نمتلك  أننا  مؤكدًا  العالم، 

القادرين على تمثيل األردن خير تمثيل.
إعالمية  وسيلة  مع  له  حوار  أول  في  وأضــاف 

أردنية أن كل منتخب وفريق بالعالم يمر بمرحلة 
أن  إال  المستوى،  في  وهبوط  نتائج  ثبات  عدم 

النشامى عازمون على العودة من جديد .
حول  االلتفاف  األردنـــي  الجمهور  الــبــواب  وطالب 

المنتخب وتشجيعه والحضور في جميع المباريات، ألن هذا 
مهم لتحفيز الالعبين ويزيد من مسؤوليتهم لتقديم أفضل 
ما لديهم للمنتخب، متمنيًا أن تكون المدرجات دائمًا مألى، 
ورغم سهولة المجموعة إال إنه يقول في كرة القدم ال يوجد 

شيء سهل.
وأوضح  البواب أن فكرة االحتراف في الدوري األردني راودته 
أكثر من مرة، لدوافع عائلية واجتماعية، حيث أنه قضى أغلب 
حياته في الخارج بعيدًا عن وطنه، مضيًفا أنه من الصعب أن 
يحترف بالدوري بسبب العقلية االحترافية في األردن، فهنالك 

فارق كبير بين األردن وأوروبا  في هذا الجانب.
وتابع: لم أتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ أردني بصورة 
أنه غير  إلى  جدية،  فجميعها كانت »كالم بكالم«، مشيرًا 
متابع للدوري بشكل جيد، وعن ميوله النادوية شدد على أنه 

يشجع المنتخب فقط .
وأضاف البواب »إذا أرادت الكرة االردنية أن تتطور فعليها 
مخصصة  رياضية  مدارس  وعمل  أكثر  بالشباب  االهتمام 
للحياة الرياضية، وتغيير العقلية لالعب األردني ليتفرغ اكثر 
لكرة القدم من أي شيء آخر، مبينًا أنه لمس وجود خامات في 
صفوف المنتخب قادرة على االحتراف في أوروبا بين أفضل 

األندية العالمية .
المدربين  جميع  مع  الكاملة  فرصته  يأخذ  لم  أنه  وبيّن 
الذين مروا على المنتخب الوطني، باستثناء حسام حسن، إال 
المنتخب  أن فترته كانت قصيرة، موضحًا أن أغلب مدربي 
كانوا يفضلوا العبين على آخرين لسبب وحيد وهي المزاجية، 
فقد قدمت أكثر ما عندي ألكون دائمًا متواجد مع المنتخب، 
مشددًا على أنه لم يأخذ الفرصة الكاملة ليثبت نفسه ويقدم 

ما عنده للمنتخب.
وعن غياب المهاجم الهدف في الكرة األردنية، أكد البواب 

معتقدًا  للدوري،  متابع  ليس  أنه 
ــدردور  ال حمزة  الالعب  بأن 

من  يعد 

أفضل 
المهاجمين 

بدليل  تواجده حاليًا 
المنتخب.مع 

ــواب عــن أن وكشف  ــب ال
الرياضية أفضل  فتراته 
ــــال مــدريــد كانت  مـــع ري

)الـــرديـــف(، مــشــددًا 
عمره« على  »غلطة  أن 

خروجه  في  كانت  
ــان منه  رغــــم أنــــه ك

لمدة  بعقد  يتمتع 
ـــوات مــعــه، ثالث  ـــن س

أنه غادر الريال ألنه مبينًا 
منتظم  بشكل  الفريق  مع  يتدرب  يكن  لم 
أنه  جانب  إلى  مستواه،  على  أثر  ما  وهــذا 

وأصدقائه  وعائلته  السن،  في  صغيرًا  كان 
ميولهم  فكانت  برشلونة  مدينة  في  يقيمون 

مباشر  غير  بشكل  عليه  أثر  مما  »برشلونية«، 
من ناحية نفسية، رغم أنه كان يتمتع بدعم من 

الرئيس  قدوم  مع  لكن  بيريز  فلورنتينو  الرئيس 
المنتخب الجديد في تلك الفترة  »كالديرون«.

لصفوف  انتقل  ذلك  بعد  أنه  إلى  البواب  وأشــار 
في  أساسيًا  يكن  لم  وفيه   ،) الرديف   ( برشلونة 
الشهر  لفترة  وبقيت  المدرب،  لقناعات  التشكلية 

تقريبًا بعدها غادرت.

 وتابع بعد خروجه من برشلونة 
انتقل بنظام اإلعارة إلى صفوف 
الدرجة  دوري  في  سبيتاليت 
بعدها  االسباني،  الثانية 
هبط الفريق إلى الدرجة 
الثالثة وبسبب سوء 
النفسي  الوضع 
وعدم تفضيله 
في  اللعب 

الدرجة 
الثانية 
قرر 

الخروج 
من 

اسبانيا، 
وتوجه 

ـــدوري  إلـــى ال
الروماني 

وكــانــت هي 
أفضل 

العروض 
المقدمة 

آنذاك.
بعدها  وأضـــــاف: 
خــضــت تــجــربــة في 
لم  القطري  ـــدوري  ال
تلبِّ الطموح مع فريق 
أم صالل، بسبب عدم 
القدرة على التأقلم مع 
المعاملة  وسوء  الفريق 
عدم  فــي  اإلدارة  مــن 
االلــتــزام فــي الــوعــود 
فــي عقد  ــت  ــان ك ــي  ــت ال
االحتراف، وها أنا اآلن مع 
بوخاريست  دينمو  فريق 

الروماني.

في أول حوار له مع وسيلة إعالمية أردنية 

البواب: خروجي من الريال »غلطة عمري«.. 
النشامىولم آخذ فرصتي مع 

صحافة اليرموكـ  محمد الخالدي  ࣯
و قيس الحوراني

المنتخب  ضيفه  الوطني  منتخبنا  اكتسح 
رد  دون  نظيفة  أهــداف  بسبعة  الكمبودي 
منطقة  في  الثاني  اهلل  عبد  الملك  ستاد  على 
ألمم  التأهيلية  التصفيات  ضمن  القويسمة، 

آسيا التي ستقام في اإلمارات عام 2019 .
في أول مباراة رسمية مع منتخب النشامى 
عبد  الدكتور  اإلمــاراتــي  الفني  المدير  دفــع 
لضعف  نظرًا  هجومية  بتشكيلة  المسفر  اهلل 

المنافس الكمبودي.
الشاكلة،  هذه  على  أتت  المسفر  تشكيلة 
وأمامه  الحراسة  في  شفيع   تواجد  خالل  من 
الرواشدة  ياسر  اليمين  الخلفي من  الخط  في  
وفي العمق الدفاعي إبراهيم الزواهرة وطارق 

فيما  الدميري،  محمد  اليسار  وعلى  خطاب، 
إلى  المنتصف  ببهاء عبدالرحمن في خط  دفع 
تكليف عدي  تم  فيما  بني عطية،  خليل  جوار 
المقدمة  وفي  األلعاب،  صانع  بمهمة  الصيفي 
ابو  منذر  اليمين  وعلى  الــدردور  حمزة  تواجد 
تبادل  مع  البخيت  ياسين  اليسار  وعلى  عمارة 

لألدوار بينهما.
بني  خليل  ُاصيب  األول  الشوط  بداية  في 
عطية مما اضطر المسفر إلى استبداله بأحمد 
جسّ  فترة  هنالك  تكن  لم  ذلك  بعد  سمير، 
بالهجمات  فبادر  الوطني  منتخبنا  من  نبض 
على مرمى كمبوديا من الجهة اليمنى واليسرى 
الجزاء عن طريق  خارج منطقة  والتسديد من 

بهاء عبد الرحمن.
حمزة  »الكوبرا«  ترجمه  الهجمات  شالل   
الدردور إلى هدف أول مع الدقيقة الثانية عشر، 
بعد أن سدد الصيفي الكرة لترتد من الحارس 

ليتلقاها الدردور ويسكنها في شباك »محاربو 
أنغكور«  .

المنتصف،  في  األداء  انحصر  الهدف  بعد   
الرحمن  عبد  وبهاء  سمير  أحمد  بتواجد  ولكن 
استطاع منتخبنا أن يستلم زمام األمور, ليعود 
بالتسرع  اتسمت  هجمات  عدة  ليشنّ  بعدها 
والرعونة واألنانية أحيانًا وخصوصًا من جانب 

ياسين البخيت .
مررها  بينية  كــرة  ومــن   21 الدقيقة  مع 
ملعب  منتصف  مــن  ـــدردور  ال إلــى  الصيفي 
الحارس  مواجهة  في  الدردور  ليضع  كمبوديا 

وينفرد به ويضع الكرة في المرمى.
من  كمبوديا  منتخب  تحرر  الهدفين  بعد   
البلل« مما اضطر  الخوف »فالغريق ال يخشى 
النشامى للعودة إلى الدفاع ومن كرة عرضية 
للمنتخب الكمبودي من الجهة اليسرى ليرتقي 
بجانب  لكنها مرت  » تيث«  لها العب كمبوديا 

مرمى«الحوت« شفيع .
على هذا اإليقاع انتهى الشوط األول بتقدم 

منتخبنا بهدفين دون رد.
الشوط الثاني دخله النشامى مُصممين على 
الفوز بنتيجة عريضة وهذا ما كان لهم، البخيت 
الذي أهدر العديد من الفرص في الشوط األول، 
استطاع أن يفك النحس بالدقيقة 47 بمروغة 
على  التسديدة  ثم  ومن  كمبوديا  مدافعي  
يمين الحارس ليعلن بعد ذلك الهدف الثالث  لـ  

النشامى.« 
من  لــوابــل  الطريق  مهد  ياسين  ــدف  ه
مع  الرابع  بالهدف  الصيفي  فجاء  األهــداف، 
الكرة  أبو عمارة  الدقيقة الستين بعد أن سدد 
الذي  الصيفي  إلى  وتعود  بالعارضة  لترتطم 

أسكنها الشباك بطريقة »لب« 
الهدف الخامس الذي أتى في الدقيقة الحادية 
والستين لم يتأخر كثيرًا من كرة عرضية من 

منذر ابو عمارة حوّلها أحمد سمير في الشباك.
فتورًا  المباراة  شهدت  الخامس  الهدف  بعد 
من  خصوصًا  المنتخبين  كال  من  األداء  في 
تبديله  المسفر  أجــرى  حيث  منتخبنا،  جانب 
الثاني بخروج الصيفي ودخول ثائر البواب الذي 
استطاع أن ينشط منطقة العمليات فقاد عدة 
هجمات، ومن هجمة مرتدة من منتصف الملعب 
قدم  البواب »أسيسست«  للدردور ليضعه في 
الدبور  ليسجل  مع حارس كمبوديا  تام  انفراد 

الهدف السادس والثالث له )هاتريك(. 
المسفر تبديله  أجرى  السادس  الهدف   بعد 
والدفع  البخيت  »الزئبقي«   بإخراج  الثالث 
يلبث  لم  الذي  التعمري  الواعد موسى  بالنجم 
كثيرًا ليقدم أوراق اعتماده مع كتيبة النشامى، 
بتسجيله أول أهدافه مع المنتخب في المباريات 

الرسمية.
ــدارة  ص فــي  منتخبنا  جعل  ــفــوز  ال ــذا  ه

تعادل  من  مستفيدًا  نقاط،  بثالث  المجموعة 
فيتنام وافغانستان وكمبوديا متذيّل الترتيب.

الدائرة  من  الشريف  علي  الزميل  قال  و 
كانت  المباراة  أن  الرأي  جريدة  في  الرياضية 
المباراة بخطة  من طرف واحد، فمنتخبنا لعب 
تدريبية فقط في مواجهة منتخب ضعيف جدًا. 
بدايتها،  في  المباراة  أنهى  منتخبنا  وأضاف 
ففي 20 دقيقة كان متفوق بهدفين مما أدى 
اللعب  وبالتالي  لالعبين  نفسية  راحــة  إلــى 

بإرتياح.
أكد  األجنحة  على  منتخبنا  اعتماد  وعــن 
األجنحة،   هم  حاليًا  اللعب  مفتاح  بأن  الشريف 
و  عمارة  )ابــو  مثل  سريعين  العبين  بوجود 
الفارق، الفتا أن  لكل  البخيت( فهذا ما يحدث 

مباراة ظروفها.
لوجود  مناسبة  منتخبنا  تشكيلة  أن  ويرى 
منتخبات ضعيفة في المجموعة ألن إمكانيات 
التي  المنتخبات  إمكانيات  من  أعلى  العبينا 
المنتخب  فيحتاج  النهائيات  في  أما  نواجها، 
أن  حيث  واألسماء،  التشكيلة  في  تجديد  إلى 
النهائيات بعد سنتين من اآلن فعلى المنتخب 
والتبديل  ــالل  اإلح سياسة  التباع  يعمل  أن 
تنموا  صغيرة  مواهب  لوجود  مستمر  بشكل 

وتحتاج إلى الفرصة.
وبين الشريف أن الحضور الخجول للجماهير 
كان بسبب نظرته إلى أن المباراة غير مشوقة 
ومحسومة وأنها فقط تحصيل حاصل، مشيرا 
المنتخب  بمستوى  الجمهور  قناعة  عدم  إلى 
المستوى  بهذا  منتخبات  يواجه  وأنه  الوطني 
منتخبات  على  ينتصر  كان  أن  بعد  المتدني 

بمستوى اليابان وأستراليا.

ضمن تصفيات كأس آسيا 201٩

النشامى يستهل مشواره بسباعية في مرمى كمبوديا

من مباراة منتخبنا امام منتخب كمبوديا
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قفشـ@ أقالم
   - سجلت قمة عمان سابقة جديدة » رقمية« في  ࣯

تاريخ القمم العربية من خالل  إطالق حسابات لها 

اشترك  حيث-   االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

متابع على صفحتها  ألف  ألف معجب و154   148

على  حسابها  تابع  فيما  فيسبوك،  على  الرسمية 

تويتر أكثر من 10 آالف متابع.

»صحافة  ࣯ أثبتت  العربية،  للقمة  تغطيتها  خالل   -

اليرموك« مهنية عالية، من خالل نشرها لألخبار 

الفيسبوك  على  الرسمية  صفحتها  عبر  العاجلة 

والتي أتسمت في أحيان كثيرة بالسبق الصحفي.

- الزميلة يرموك f.m، قامت أيضا بتغطية فعاليات  ࣯

عبر  بــأول  اوال  مباشرة  تغطية  خالل  من  القمة 

صفحتها على الفيسبوك.

على  ࣯ الطلبة  شؤون  عمادة  حرص  من  انطالقا   -

الجامعة  بين  والتعاون  التواصل  أواصــر  توثيق 

قام  لهم،  شاملة  بيانات  قاعدة  وبناء  وخريجيها، 

قسم شؤون الخريجين في العمادة بإعداد نموذج 

»بيانات خريجي جامعة اليرموك« من خالل الموقع 

اإللكتروني.

األحد  5  رجب   1438 _  2  نيسان  2017

8األخيرة

رزان العالونه ࣯

كانت يدانا هشة حينها
،وتمهلت  االولى  للمرة  بها  أمسكت  عندما 

بتعليمنا سطر الحروف
اطفااًل كنا، تالزمنا احالمنا بدمية وقطعة 
فكأنك  سواها...  الدنيا  من  نرجوا  ال  حلوى، 
وردي  نور  ذا  نبراسًا  حينها  العلم  لنا  صيرت 

يساور شغف طفولتنا.. 
اطفااًل كنا.. نشدوا للطير على فطرتنا وما 
كنا نعي حقيقة تكوينه لوالك، إذ علمتنا اننا 

نحلق بعلمنا وجدنا سماء تضاهي افقه.. 
غير  وارقامنا  مبعثرة  ابجدياتنا  كانت 
منطقية نتعثر بكل حرف اذا نطقنا باسمائنا... 

فجئت لنا تتمتم بكل حنو:«يا بني اقرأ«.. 
من  وجعلت  والعطاء  البذل  حدود  تجاوزت 
نفسك نبراسًا منيرًا كشمس ما برحت أفواًل..

أبصرتنا  الالئي  تالميذك  زلنا  وما  كبرنا 
الحياة.. ملهمًا ومرشدًا ومعلمًا .

 وفي ظل تسارع العالم وحذوه لالفتراضية 
في كافة مجاالته 

إال أن دورك ما زال رياديًا لم تمحه تطبيقات 
فأنت  المعرفة...  اقتصاديات  وال  التكنولوجيا 
على  االنسانية  والنهضة  التنمية  صانع  بحق 
التربوية  العملية  في  راسخًا  عمادًا  السواء... 
بعظيم  لك  يشهد  حولك  ما  فكل  والتنموية 

الصنيع
وقدمت  وعلمت  ربيت  الذي  وأنت  ال  كيف 
فيضًا من المعرفة لتخرج المهندس والطبيب 

واإلعالمي وصاحب الحرفة..!
ألست من علمنا أن الشجر حلو الثمر أصله 
بذرة طيبة؟ الست من فهمنا قوانين الفيزياء 
فانها  وقوة  عماد  دون  االشياء  ان  والتوازن 

تتهاوى ويعبث بها االندثار؟ 
أكبر اليوم ويسير عمري مهرواًل في عقده 
مرة  كل  في  بغصة  أشعر  زلت  وما  الثالثين 
أستمع بها إلى االستخفاف بدورك والحط من 

مكانتك
فأنت الفضل وانت االصل الطيب والبذرة.. 
السماء  عنان  الراسخ في  الثابت  العماد  وانت 

الذي لواله ما كنا وما كانت نهضتنا.

»وّفه التبجيَل«

رئيس التحرير _ د.زهير طاهات ࣯

يزدان الوطن بقناديله التي ترتفع علوا بمشكاته 
وتوقد   ، الطريق  عتمة  تضيء  تزال  وال   ، العتيقة 
بها  كلما طال  ،و  الدري  كالكوب  زيته  من  شعلتها 
التي تتشابك  الزمن وعمرت، يعلو نور مصابيحها 
تقدم  اسرار  ينقل  وكبرياء  بشموخ  سنديانه  مع 

الحضارات ، حامال مفاتيح واسرار قوتها . 
الوطنية  القامة  عمر  من  ربيعا  وتسعون  اثنان 
تعترف  لم   ، المجالي  السالم  عبد  الدكتور  دولة 
بخريف  عمر هذه السنديانة الوطنية ، التي تركت 
بصمات مضيئة تبدد ظلمة القهر وتزيل عن عيون 
الوطن الضباب ، وتوقد من دمها منارته التي تعلو 

كل يوم مع هامات ابنائه
 في علياء االمة 

وشيخا  للعلم  فاتحا  كان  الذي  االردني  الطبيب 
للعلماء »أبو سامر« افنى عمره في العطاء والتضحية 
الدنيا  ترابه وسبرت فضاءات  مع  روحه  وتماهت   ،
الصبر  مياه  من  وتسقيه  وترعاه  الوطن  تحرس 
واالرادة ومن دموع الفرح والخوف على ان تجرحه 

سهام الغدر من اعداء االمة المتربصين بها .

السماء  عنان  في  الشامخة  الوطنية  هامته 
كالكوكب الدري تصطف مع القامات الوطنية التي 
وتزرع   ، النماء  غراس  تحمل  تزال  ال  والتي  مرت 
تحمل  تزال  وال   ، الوطن  يعمر  ان  اجل  من  الدنيا 
السمر  بزنودها  وترفع  البناء  معاول  بسواعدها 
اعمدة واركان البيت وتعمره بالحب واالمن والرخاء .

الكبرياء  الذي غزلت امه نسيج  من بيت الشعر 
 ، والرجولة  والطيب  بالكرم  والده  ليعمره  والعزة 
التي  الحكم  سدة  الى  مستجير  لكل  حاميا  ليكون 
كشفت رجاحة عقل ووالء محب لوطن ابي تطاول 

راياته عنان السماء رفعة وقدرا وعزة .
الحديث عن اول طبيب في وطننا ورائد من رواد 
النهضة في التربية والتعليم والتعليم العالي الذي 
ساهم في تأسيس اول جامعة اردنية ، مسيرة روحه 
مع  وتمازجت  الوطن  خارطة  على  انتشرت  التي 
هوائه وذرات ترابه ، وهامته التي تناطح السحاب 
وقت  وتشتد  قوة  تــزداد  التي  ــه  وارادت  ، بعطائه 
االزمات والشدائد ، ال تعرف اال ان يكون دائما في 
الوطن  حملوا  الذين  من  االحرار  الوطنيين  صدارة 
 ، سمائه  لحماية  انفسهم  ونــذروا   ، قلوبهم  في 
في  االول  يكون  ان  اال  سامر«  »ابو  دولة  يعرف  ال 

الصدارة بكل شيء .

على  تتلمذ  الوطن  هــذا  رحــم  من  خــرج  نعم 
كرك  في  الكتاتيب  دور  من  اهلل  خلق  اشرف  ايدي 
االولى في ساحات  واالباء يحجل خطواته  الشموخ 
االمة  وعبقرية  البناة  شموخ  منها  يستمد  قلعتها 
فلسطين  على  تطل  التي  السلط  مدرسة  الى   ،
والهلها  لها  وفيا  ليكون   ، واالرواح  االفئدة  مهوى 
مرسومة  وبقيت  هاجسه  شكلت  التي  فلسطين   ،
في ميناء عيونه البدوية ، وصوال الى اقدم مدينة 
ابن سينا  فيها طب  التي درس  العالم دمشق  في 
وتتلمذ على ايدي عظمائها من االوائل ، ليعود الى 
ازمات  علمته  محنكا  وسياسيا  بارعا  طبيبا  وطنه 
االمة وويالتها ، حيث انغمس في تلك المرحلة في 
الحراك السياسي الذي شهدته العاصمة السورية ، 
من تظاهرات حتى قدم نفسه متطوعا في الدرك 
لمواجهة العدوان الفرنسي وصوال لالنتماء لصفوف 
من  الكركي  الطالب  هذا  كان  حيث   ، البعث  حزب 
اوائل االردنيين الذين انتموا للبعث، وعندما فشل 
 ، االنقاذ  وجيش  السوري  الجيش  في  التطوع  في 
فرحان  انذاك  بيروت  في  االردنــي  السفير  اقنعه 
 ، العربي  الجيش  صفوف  في  بالتطوع  شبيالت 
ليكون اول طبيب اردني يحمل رتبة عسكرية منذ 

تموز عام 1948 .
لم يأت متأخرا في يوم من أيام حياته الى ساحات 
الوطن ، بل في صدارة جنود الوطن تضحية وعطاء 
بصمات  تزال  وال  والمهنية،  السياسية  الحياة  في 
، جدارية  الوطن  روحه االبية ترسم على صفحات 
 ، المعطاء  ونفسه   ، البيضاء  باياديه  والوالء  الوفاء 
واالذن  االنف  امراض  في  يتخصص  طبيب  كأول 
الملكية  الطبية  للخدمات  مدير  وأول   ، والحنجرة 
تصبح  أن  االردنية  للمرأة  المجال  فتح  من  وأول   ،
ممرضة بالجيش ، وأول من تسلم رئاسة الجامعة 
 ، عاما  يقودها ألربعة عشر  وأول طبيب  االردنية، 

وأدخل عليها نظام الساعات المعتمدة . 
وفي نهاية الستينات من القرن الماضي ، عين 
للصحة  وزيرا  المجالي  السالم  الدكتور عبد  الباشا 
في حكومة الرئيس عبد المنعم الرفاعي ،ثم في 
الخامسة  الحكومتان  هي   ، الحقة  حكومات  ثالث 
والحكومة  التلهوني  بهجت  للرئيس  والسادسة 
ايضا  له  اسند  الذي  التل  وصفي  للرئيس  االخيرة 

حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
ليقود  السياسة  وعبقرية  فنون  الرياسة  علمته 
العربية  السالم  مفاوضات  في  السالم  معركة 
وحكمة  بعبقرية  وقادها   ،1991 عام  االسرائيلية 
رئيسا  .،كلف  والداني  القاصي  له  يشهد  وذكــاء 
للوزراء ووزيرا للخارجية والدفاع منذ 1995-1993 
، كما تسلم منصب رئيس الوزراء ووزير للدفاع مرة 

ثانية منذ عام 1998-1997 .
كما تم تعيينه الحقا في مجلس االعيان ثم نائبا 
اول لرئيس المجلس ، وال يزال دولة الدكتور عبد 
السالم المجالي نبعا صافيا  في قلب الوطن يصب 

رحيقه السلسبيل 
خالل رحالته المكوكية في ارجاء الوطن يسكب 
الشؤون  لجمعية  كرئيس  وعلمه  فكره  عصارة 
الوطن  سماء  في  ساطعا  نوره  يزال  ،وال  الدولية 

واالمة .

الكوكب الدري

صحافة اليرموك ـ دانيا كشاوي   ࣯

 في أرصفة الحياة يِهمن بال جدوى، تحرقهن 
بكفاح  الشوارع  في  وينطلقن  الناس  نظرات 
ــل  وأرام متزوجات  كلهن  ينقطع،  ال  وجهد 
والمرض  الفقر  رأسهن  على  األقــدار  أمطرت 
وعدد كبير من األطفال، يخرجن إلى األسواق 
في  والبيع  الحياة  متطلبات  لمواجهة  الشعبية 
»البسطات« بال غطاء يقيهن أشعة الشمس وال 
يحميهن من البرد والمطر حين يغسل األرض 

حتى يعدن برغيف خبز ألوالدهن .
بأحد  رصيًفا  حجزت  ايهم  أم  الستينية   
شوارع وسط البلد في العاصمة عمان لتضع به 
بسطتها وتفترشه لتبيع مجموعة من العطور 
تجميل  وأدوات  الشرقية  والمباخر  المتواضعة 
صغيرة، ورغم أنها رفضت الحديث في البداية 
أمانة عمان وأن  أكون من كوادر  أن  خوًفا من 
لكنها  بضاعتها،  بمصادرة  ليقوموا  عنها  أبلغ 
ذكرت في حديثها بأنها تعمل في هذا المكان 
صالة  بعد  عملها  يبدأ  إذ  أعــوام،  ثمانية  منذ 

العصر ويستمر حتى الثانية عشرة ليال. 
الصباح  في  للعمل  »أضطر  أيهم  أم  تقول 
ال  الخبز( حيث  )رغيف  ثمن  ألبنائي  أوفر  لكي 
يزيد دخلي اليومي في أفضل األوقات عن 20 
دينار،  وهذا المبلغ ال يكفي ألنني أضطر إلى 
الصرف على المسكن الشعبي الذي أرتمي إليه 
الخير  إلى أن أهل  الفقر،« ولفتت  من مشاكل 

غالبًا ما يوفرون لها الغذاء بتبرعاتهم الخيرية.
زمن  منذ  متوفى  »إبني  حديثها  تابعت  و   

الالتي يقمن  القريبات  وليس لي سوى بعض 
بزيارتي وأنا أكون معهن كذلك في المناسبات 

وأسأل اهلل أن يغنيني من فضله، فالمهم دائمًا 
هو الرضا بالقسمة والنصيب في هذه الدنيا،« 

اماكن  ايهم »لماذا ال يتم توفير  أم  وتساءلت 
ونقوم  إليها  البسطات  ننقل  حتى  لنا  مجهزة 

بالترزق بهدوء وراحة دون مضايقات ؟«
وعلى نفس الصف تتحدث أم أحمد التي تبلغ 
من العمر) 27 عامًا( وإلى جوارها يجلس ابنها 
ذو خمسة أعوام ، تبيع أنواع مختلفة من البن 
والهيل والزعفران والمنتوجات الشعبية، تقول 
متقاعد  وزوجي  واحد  ابن  ولدي  متزوجة  »أنا 
عائلته  مع  نعيش  ونحن  أجرة  كسائق  ويعمل 
في بيت واحد، وقد وجدت أن هناك كثيرًا من 
بيع  قررت  لذلك  تواجهنا  المادية  الضغوطات 

بعض المنتوجات التي أعملها بنفسي.«
 تعبر  أم أحمد عن مدى شعورها باإلرهاق 
خارج  ساعة   12 لـ  يستمر  الذي  عملها  خالل 
الشهادة  سوى  أحمل  »ال  مستطردة  المنزل، 
االبتدائية وقد كنت أعمل في مصنع لكنه كان 
يؤخر األجرة كثيرًا وهو ما اضطرني إلى الخروج 

منه والذهاب للعمل في هذا المكان.«
لبعض  تتعرض  أنها  أحمد  أم  وتضيف   
سنها  صغر  بسبب  الشباب  من  المضايقات 
بحزم،  األمور  هذه  مثل  مع  تتعامل  أنها  غير 
متمنية أن تقوم الجهات المعنية بتوفير مكان 
لها ولمثلها حتى يتمكنَّ من  الئق على األقل 

مساعدة أنفسهن .
 تبدي سامية عبداهلل ) أم خليل ( سعادتها 
بقولها  عكازها،  على  تتوكأ  أنها  رغم  بعملها 
إنها تضطر إلى العمل في هذا المكان لتوفير 
أبناء منهم  أربعة  لبيتها كونها تعيل  مصروف 
إلى  ويحتاج  صحية  مشاكل  من  يعاني  طفل 
بالتمر  المعمول  بتقديم  تقوم  لذلك  أدويــة 
بمختلف أصنافه بعد أن تقوم بتجهيزه يدويًا 
في البيت، مضيفة أنها حاولت تسويقه إال أنها 
لم تستطع ألن األمر مكلف ماديًا، »فاضطررت 

إلى أن أبيعه لجاراتي وصديقاتي«.
لتعرض  بسطة  افترشت  أنها  إلى  وتشير   
وهنا  للعمل،  وسيلتها  لتكون  بضاعتها  عليها 
تقول عن المضايقات التي تعترضها بأن كوادر 
مغادرة  منا  وتطلب  تتابع  الكبرى  عمان  أمانة 
المكان فال نبيع في المكان ألننا ال نلك تصريح  

يخولنا إلى الجلوس فيه.
وتواصل سامية سرد حكايتها »أبلغ من العمر 
المهنة  هذه  في  وأعمل  واألربعين  الخامسة 
أمراض  من  يعاني  وزوجي  سنوات  ثالث  منذ 
الشيخوخة وهو طريح الفراش بالمنزل وأقوم 
على خدمته وأبنائي،« مضيفة »بعض أصحاب 
يمنعوننا  أمامها  نقف  التي  التجارية  المحالت 
الزبائن  يطرد  مظهرنا  ألن  وذلــك  البيع  من 
كوادر  بإبالغ  أحيانا  ويقومون  قولهم،  بحسب 
أمانة عمان التي ما تلبث حتى تداهمنا لتصادر 

البضائع التي ال تكفي لسد رمق الحاجة.«
حين  النساء  تلك  أذهــان  في  ــدور  ي ــاذا  م
 ... المارة  قبل  من  تجريح  لمواقف  يتعرضن 
ما هو موقفهن حين يطردن من األماكن التي 
بأعمار  شباب  من  بها  يسترزقن  كي  يجلسن 
المحالت، ماهي نفسية  أبنائهن وهم اصحاب 
عن  بعيدة  بكلمات  يوصفن  حين  النساء  تلك 
بوصفهن  يقمن  عندما  الناس  قبل  من  األدب 
بـ »الشحادات« و »نساء الشوارع« وغيره  من 
الكالم الجارح ، فهذه هي نظرة المجتمع لتلك 
هذه  كل  ويتحملن  يحاربن  اللواتي  النساء 

القسوة من أجل »رغيف الخبز«.

في ظل تالشي دور الجهات الحكومية بمساعدتهن 

الحياة..  »بسطات«  على  التعب  يبعِن  نساء 
إلنقاذ أبنائهن من الجوع و الموت


