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صحافة اليرموكـ  أحمد ملكاوي  ࣯

رفعت  الــدكــتــور  الجامعة  رئيس  ــال  ق  
الفاعوري إن الجامعة تقوم بدورها تجاه هذا 
التواصل بين  المجمتع، مبينًا أن من اشكال 
هذا المجتمع وجامعة اليرموك أن هذا المؤتمر 
الوطن.  هذا  هموم  من  كبيرًا  همًا  عرض 
وشدد في تصريح لصحافة اليرموك على أن 
»اليرموك« حملت هذا الهم وخرجت به خارج 
أسوارها، مضيًفا ان المستوى الذي عرض فيه 
المؤتمر والذي شارك به خبراء دوليون وشارك 
وضم  ــي  االوروب االتحاد  سفراء  من  كال  به 
عمان  في  المعتمدين  العربية  الدول  سفراء 
وخبراء أكاديميين، وكل من له عالقة واهتمام 
بقضية اللجوء قد شاركوا بهذا المؤتمر وأعادوا 

الموضوع  إلى واجهة االهتمام.
التنظيم  مستوى  على  الفاعوري  وأثنى 
قدموا  الذين  اليرموك  ابناء  من  وخصوصًا 
اوراق عمل  وكذلك اللجنة التحضيرية وكلية 
وإذاعة  اليرموك  صحافة  بـ  متمثلة  االعالم 

يرموك اف ام  وطلبة العالقات العامة.
ووعد الفاعوري في حال بقاء أزمة الالجئين 
عام  أمين  للمؤتمر  القادمة  الدورة  يرعى  أن 

هيئة األمم المتحدة.

الفاعوري: نجحنا في حمل 
هم وطني كبير من خالل 

»مؤتمر الالجئين«  

صحافة اليرموكـ  أحمد بني هاني  ࣯

رفعت  الدكتور  الجامعة  رئيس  يرعى 
اإلعالم  كلية  احتفال  األحد  اليوم  الفاعوري 
على  وذلك  الصحافة  لحرية  العالمي  باليوم 
حوارية  ندوة  تنظيم  خالل  من  الكلية،  مدرج 
غيشان  نبيل  النائب  من  كال  فيها  يشارك 
لجنة  رئيس  زغيالت  عبدالوهاب  والزميل 

والزميل  العرب  الصحفيين  إتحاد  الحريات في 
فيصل الشبول مدير عام وكالة األنباء األردنية 

ـ بترا.
 وقال عميد الكلية الدكتور علي نجادات ان 
جامعة اليرموك ومن خالل كلية اإلعالم تحرص 
اإلحتفالية  هذه  تنظيم  على  سنوية  بصورة 
إنسجاما وتعزيزا لرسالتها في تعميق مفاهيم 

الحرية الصحفية والبناء عليها.

اليرموك،  صحافة  لـ  تصريح  في  وأضــاف 
العام  هذا  تأتي  السنوية  اإلحتفالية  هذه  ان 
وبمشاركة العديد من الزمالء التي لها حضورها 
اإلعالمي والصحفي، إلى جانب مساهمتها في 
جهود  أن  على  الصحافة،مؤكدا  حرية  تعزيز 
الكلية حاضرة أيضا في غرس مفاهيم الحرية 
فعليا  وممارستها  الطلبة  أبنائها  نفوس  في 

ومهنيا بعد تخرجهم ودخولهم لسوق العمل.

الفاعوري يرعى احتفال كلية االعالم باليوم العالمي لحرية الصحافة 

صحافة اليرموك ـ تسنيم كنعان  ࣯

تُصر المرأة اليوم على أن تثبت نفسها في 
بذاتها  فإيمانها  الحياة؛  حقول  من  حقٍل  كل 
كافية  أسباب  اإلنجاز  على  وقدرتها  ورسالتها 
واتخاذها  الصعاب  تخطي  على  قادرة  تجعلها 
لكن  تريد،  ما  لتحقق  خالله  من  تصعد  سلمًا 
دون أن يكون ذلك على حساب تأديتها لمهمتها 
وإن كان  باألمومة، فحتى  المتمثلة  األساسية؛ 
مجتمعها معارضًا لعملها أو أنه حدد لها مجاالت 
تعكس  أن  تستطيع  مثاًل  كالتعليم  لتُشغلها 
نظرته لها وتجعله يتقبل فكرة وجودها في أي 

منصب من المناصب العليا.
ولكنه في أغلب األحيان يكون متحفًظا وثابتًا 
على نظرته؛ رافضًا لعملها في المجاالت التي 
والسياسة  كاإلعالم  القرار  لصنع  أساسًا  تعد 

والقانون تحديدًا.
سمر  الــرأي  صحيفة  في  الصحفية  تقول   
أمام  مفتوحًا  المجال  تــرك  لو  إنــه  حدادين 
المرأة-  لتطور  الصديقة  -غير  المجتمع  ثقافة 
بالسلطات  مناصب  يُشغلن  نساء  وُجدت  لما 
الثالث أو بالقطاع الخاص أو في مجاالت ُأخرى 
وقدرتها  المرأة  فمثابرة  والتعليم،  كاإلعالم 
على التحدي إلى جانب دعم ُأسرتها لها سيجعل 

منها إمرأة ناجحة.
أن  ــى  إل حديثها  فــي  حــداديــن  وتطرقت 

استحداث الكوتا سواء في البرلمان أو البلديات 
في  المرأة  وجود  ويتقبل  يعتاد  المجتمع  جعل 
مساهمته  إلى  مضيفة  القرار،  صنع  مواقع 
عالم  دخول  تجربة  لخوض  المرأة  تحفيز  في 
السياسة والعمل العام، ولكن هناك العديد من 
المسؤوليات الواقعة على عاتق« نساء الكوتا« 
المرأة،  حقوق  عن  بالدفاع  قيامهنَ  حيث  من 
مؤكدة أن آلية فرز قيادات نسائية للوصول إلى 
هذه المناصب يشوبها الخلل وينبغي تطويرها؛ 
إذ البد من أن يكون اندماجهنَ بالمجتمع أكبر.

و أكد عضو منظمة حقوق اإلنسان المحامي 
فتحي الدرادكة وجود ما نسبته 20% من النساء 
من  العديد  هناك  وأن  قاٍض  منصب  يُشغلن 
وعدد  محكمة  رئيس  مركز  شغلنَ  القاضيات 

المحاميين  نقابة  النتخابات  رُشحنَ  منهنَ 
وأصبحنَ أعضاء مجلس فيها.

و أضاف أن الميراث العربي الثقافي اإلسالمي 
األردنية  الــدولــة  تطور  ومــع  الــمــرأة  يحترم 
تقديمها  تم  مختلفة  مجاالت عمل  واستحداث 

لتُشغل عدة وظائف في هذه المجاالت.
وأوضح الدرادكة إن أقوى مهنة ومهمة في 
أن  من  فالبد  األمومة،  هي  البشرية؛  تاريخ 
تراعي أولوياتها، وبالتالي فإن أي عمل ممكن أن 
يأخذ وقت المرأة أكثر من الالزم فهو مرفوض؛ 
ألبناءها  النفسية  الصحة  على  سيؤثر  ألنه 

الذين هم عماد الدولة وبناة المستقبل.
المجتمع  أن  طهبوب  ديما  النائب  وبينت 
مكانة  رفع  في  كبيرة  خطوات  يخطو  األردني 

المرأة حيث انها نتاج هذا المجتمع ووجود عائلة 
ما  إلى  لتصل  سيحفزها  لها؛  وداعمة  مساندة 

تريد.
وجهة  من  الكوتا  أن  إلى  طهبوب  وأشــارت 
نظرها مرحلة تدريجية ومنصة تنطلق منها، 
في  المرأة  على  الحالة  هذه  في  الدور  ويبقى 
قدرتها على إثبات نفسها؛ فإن كانت ذو كفاءة 
من  يخرج  أن  المجتمع  على  ستفرض  حتمًا 
نظرته التقليدية لها وتثبت له أن بمقدورها أن 

تقدم لبلدها ما يقدمه الرجل.
هند  السابق  النائب  ــدت  أك جانبها  مــن 
الفايز رفض المجتمع للمرأة وعدم تقبله لها، 
ما  على  والتقاليد  العادات  لسيادة  باإلضافة 
وُجد في األنظمة والدساتير التي تساوي بين 
الرجل و المرأة؛ خوًفا من أن تتمرد على عاداته 

وتقاليده إذا شغلت مناصب عليا في الدولة.
وقالت إن المعضلة األساسية هي أن المرأة 
تولينَ  ممن  النساء  وبعض  الــمــرأة  خصم 
واإلعالمي  السياسي  العمل  ومارسنَ  مناصب 

وإطالع  كافية  ثقافة  لديهنَ  يكن  لم  تحديدًا 
وافٍ؛ مما جعلها ضعيفة في تأدية دورها بنظر 
فشلهنَ  سبب  يسندَن  وبعضهنَ  مجتمعها 
لمحاربة المجتمع لهنَ، ولكن سبب عدم إيمان 
المجتمع بالمرأة؛ أنها هي غير مؤمنة بقضيتها 

ورسالتها.
وأوضحت الفايز أن نسبة األعيان اإلناث لم 
الذكور في مجلس  األعيان  نسبة  مع  تتساوى 
الملك،  والذين يتم تعيينهم من قبل  األعيان 
مع التأكيد على أن نسبة الذكور في الجامعات 
اإلناث، حيث يشكلون  أقل من نسبة  األردنية 
ما نسبته 30% في حين أن نسبة اإلناث تبلغ 
حوالي 70%، وإن من يتم تعيينهم في الديوان 

الملكي هم أيضًا ذكور.
ولفتت في نهاية حديثها إلى إنه كلما أردنا أن 
يكون هناك أجيال واعية مثقفة وأصحاب كلمة 
وموقف البد من وجود امرأة قوية واعية تخرج 

هذه األجيال.

المرأة األردنية..  بين سلطة المجتمع وإصرارها على الريادة

صحافة اليرموك ـ جيهان العرود ࣯

قال مدير سياحة محافظ اربد هاني الشويات إن المديرية 
القادم  الفضيل  رمضان  شهر  الستقبال  خطة  إعداد  أتمت 
وسيتم تنفيذها في المواقع السياحية المختلفة في محافظة 
اربد, مشيرا إلى أن هدفها إحياء التراث وترفيه المواطنين, 
واالستفادة من المجتمع المحلي من ناحية القطاع السياحي.

التي  األماكن  إن  اليرموك  صحافة  لـ  الشويات  أضاف  و 
ستقام فيها الليالي الرمضانية هي: أم قيس, وطبقة فحل، 
بعض  وتأهيل  تجهيز  إلى  باإلضافة   , الثقافي  عرار  وبيت 
بيتا  النابلسي والذي يعتبر  إربد كبيت  التراثية في  البيوت 
تراثيا سياحيا، وبيت الشراريري الذي يعتبر متحفا سياسيا. 
و بين أن هذه الليالي ستتضمن فرقا دينية تليق بمقام 
شهر رمضان الفضيل, الفتا إلى أنه في حال تم إلغاء هذه 
الفعاليات ستكون تضامنًا مع الظروف المحيطة, كما حصل 
الفعاليات تضامنًا  إلغاء هذه  تم  والتي  السنوات  إحدى  في 

مع أحداث غزة. 

و قال الشويات إن األيام التي ستستقبل هذه الفعاليات 
في  شهر رمضان وهي أيام الخميس والجمعة, بحيث تبدأ 
تقديم  من  الفرقة  بانتهاء  وتنتهي  التراويح  صالة  بعد 

العروض.
مختلف  في  ستقام  الليالي  هذه  أن  الشويات  وأضــاف 
المواقع بنفس اليوم و الوقت, إذ أن ليلة رمضانية في أم 
قيس يقابلها ليلة رمضانية في بيت عرار مثاًل ,وهذا يعود 
إلى طبيعة الفعالية التي يرغب المواطن بمشاهدتها، وفق 

قوله.
السياحة  مديرية  بين  تعاونا  هناك  أن  الشويات  وبين 
الفعاليات;  هذه  حول  اربد  محافظة  في  العلمية  والصروح 
وجامعة  السياحة(,  )كلية  اليرموك  جامعة  مع  تتعاون  فهي 
العلوم والتكنولوجيا, وكلية الحصن, باإلضافة إلى التعاون 

مع الجمعيات التراثية والمجتمع المحلي ككل.
وأكد الشويات أن السالسة في التعامل مع المجتمع المحلي 
ضروري لتكوين مجتمع محلي حضاري, وأن لكل موقع أثري 

سياحي خصوصية معينة يجب احترامها والمحافظة عليها.

»سياحة إربد« تعد خطة الستقبال شهر رمضان
صحافة اليرموك ـ رغد الشياب  ࣯

كشف مدير أشغال اربد المهندس معن الربضي عن بدء 
في  الدائري  الحزام  مشروع  من  الثانية   بالمرحلة  العمل 
اربد منذ ثالثة أسابيع بعد االنتهاء من المرحلة األولى  من 

المشروع، مؤكدا أنه سيتم تشغيله قريبا.
و بين الربضي في تصريح لـ صحافة اليرموك أن الحزام 
الدائري يربط العديد من المدن مع بعضها بعضا، ويتكون من 
أربع مراحل، وتمتد المرحلة األولى من إشارة المزار الشمالي 
في اربد إلى عجلون باتجاه الحصن بعد أن تم استكمال العمل 
تمتد من  الثانية فهي  المرحلة  أن  في منطقة هام، مضيفا 

منطقة هام إلى كفر يوبا وباتجاه مناطق غرب اربد. 
في  العمل  من  االنتهاء  تأخر  في  السبب  الربضي  أرجع  و 
المرحلتين األولى و الثانية إلى زيادة بعض الطرقات الفرعية 
الضرورية، إضافة إلى تعديل بعض المنعطفات الخطرة على 

طريق اربد عجلون.

الدائري أطول  الحزام  أنشات ضمن  الوزارة  أن  إلى  وأشار 
جسر في المملكة و الممتد فوق وادي الخفر في منطقة كفر 
األمر  المانيا،  من  واآلليات  المواد  استقطاب  تم  حيث  يوبا، 
الذي كان أحد األسباب التي أدت إلى تأخر االنتهاء من المرحلة 

األولى منذ عام 2015 إلى اآلن.
 و أكد أن الوزارة قد توافقت مع المواطنين الذين قدموا 

االعتراضات حول استمالك االراضي ماديا.
والثانية  األولى  المرحلة  كلفة عطاء  أن  الربضي  أضاف  و 
من  بتمويل  وجاء  دينار،  مليون   70 يقارب  ما  قيمته  بلغت 

صندوق ابوظبي.
تمويل  على  اآلن  لغاية  تحصل  لم  الوزارة  أن  إلى  نوه  و 
تمويل  على  بالحصول  متأمال  والرابعة،  الثالثة  المرحلتين 

لتكملة المشروع بأكمله.
و أشار الربضي إلى أن اإلشراف العام على المشروع يقوم 
به المكتب االسشاري المختص، بينما تقوم الوزارة بمتابعة 

تنفيذ المشروع بما يتالئم مع خطة المشروع.

انتهاء المرحلة األولى من الحزام الدائري وتشغيله قريبا 
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الجامعة  2

عمان ـ فريق صحافة اليرموك  ࣯

خــتــام مؤتمر  فــي  الــمــشــاركــون  أوصـــى   
»الالجئون في الشرق األوسط« بعنوان األمن 
ودور  الدولي  المجتمع  »التزامات  اإلنساني: 
الجامعة  نظمته  الذي   « المضيفة  المجتمعات 
على مدار يومي األربعاء والخميس من األسبوع 
العاصمة  في  المريديان  فندق  في  الماضي 
هاني  الدكتور  ــوزراء  ال رئيس  برعاية  عمان 
الملقي إلى تحويل عملية اللجوء السوري إلى 
فرص تنموية من خالل الوزارات والمؤسسات 
تنشيط  وكذلك  المضيفة،  الدول  في  المعنية 
الدبلوماسية األردنية من خالل تكثيف مختلف 
ومخاطبة  والسياسية  الدبلوماسية  الجهود 
موضوع  حول  الدولية  اإلقليمية  المنظمات 
الالجئين وتبعات هذا الموضوع وما يشكله من 

تحد حقيقي على مختلف المستويات.
إعــداد  بضرورة  المؤتمرون  ــى  وأوص كما 
لالجئين  وااللتزامات  الحقوق  تتضمن  مدونة 
المجتمعات  ومسؤوليات  المضيفة  الدول  في 
و  الالجئين  نحو  الرسمية  والسلطات  المحلية 
أفراد الفئات الضعيفة، داعين في الوقت نفسه 
عن  شاملة  بيانات  قاعدة  لبناء  الدعوة  إلى 

الالجئين السوريين في األردن. 
جامعة  جــهــود  على  الــمــؤتــمــرون  وأثــنــى 
مطالبين  المؤتمر،  هذا  إنجاح  في  اليرموك 
مواضيع  حول  الــدراســات  من  مزيدا  بإعداد 
التأهيلية  البرامج  من  المزيد  وتقديم  اللجوء 

لالجئين لمساعدتهم لدخول سوق العمل.
الدولي  والتعاون  التخطيط  ــر  وزي ــان  وك
مندوبا عن  افتتح  قد  الفاخوري  عماد  الدكتور 
المؤتمر  فعاليات  افتتاح  حفل  الــوزراء  رئيس 
والـــوزراء  الــدولــة  أصحاب  من  عــدد  بحضور 

والسفراء المعتمدين في عمان.
أن  االفتتاحية  كلمته  خالل  الفاخوري  وأكد 
به،  للمستجيرين  مالَذا  زال  وما  كان  األردن 
بواجبه  قيامه  عن  يومًا  األردن  يتوان  فلم 
يدل  الذي  االمر  واالنساني،  والديني  القومي 
مواطننا  ووعي  الهاشمية  قيادتنا  حكمة  على 
العظيم، وذلك انطالقا من حقيقة إسهامه في 
السياسية  وسائله  بكل  العالمي  السالم  حفظ 
القضية  من  ابتداًء  واإلنسانية،  والدبلوماسية 
الفلسطينية مرورًا بكافة مراحلها، إلى موجات 
اللجوء العراقي التي بدأت في تسعينيات القرن 
التي  مؤخرًا  السوري  اللجوء  وموجات  الماضي 
ضغوطات  عنها  نجم  حيث  حاد،  بشكل  جاءت 

كبيرة على كافة مناحي الحياة.
وأضاف أن األردن  يحذر من ان ترك الدول 
الدعم  ــدون  ب لالجئين  المضيفة  المجاورة 
ان تمتد األزمة بعيدًا  المطلوب، سيسهم في 

المعاناة  من  يزيد  باهظ  ثمن  لها  وسيكون 
قيام  ضرورة  على  مؤكدًا  للعالم،  اإلنسانية 
المساعدات  زخم  باستدامة  الدولي  المجتمع 
التمويلية  الفجوة  وسد  لألردن  الدعم  وزيادة 
الدعم  تقديم  في  االستمرار  من  يتمكن  حتى 

لالجئين كما فعل عبر تاريخه.
السورية  األزمــة  أن  على  الفاخوري  وشدد 
واستمرارها وأثرها على االردن تطلبت مسارا 
مع  الشمولي/العقد  النهج  خالل  ومن  جديدا 
العام  لندن  مؤتمر  في  تبنيه  تم  الذي  األردن 
الالجئين  أزمة  تحويل  الى  يستند  الماضي، 
إيجابا  تنعكس  تنموية  فرصة  الى  السوريين 
على المجتمعات المستضيفة والالجئين، وحشد 
المنح  خالل  من  وكافية  إضافية  مالية  موارد 
لدعم خطة االستجابة األردنية ولدعم الفجوة 
والتمويل  المنح  خالل  من  للموازنة  التمويلية 
الميسر ولقطاع التعليم والحفاظ على استدامة 
من  الكلي  المستوى  على  االقتصاد  استقرار 
االحتياجات  لتغطية  التمويل  توفير  خــالل 

التمويلية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوي 
إن »اليرموك« ظلت بدوام األيام منارة إشعاع 
وصقل  للتنوير  ومــركــزًا  وحــضــاري،  علمي 
المعرفة لطالب العلم والباحثين عن الحقيقة، 
وهي تحتضن اليوم ما يزيد على أربعة وثالثين 
أربعة آالف  أكثر من  ألف طالب وطالبة، منهم 
طالب في مراحل الدراسات العليا، كما وفد إليها 
أربعين جنسية من  أكثر من  العلم من  طالب 
أقطار المعمورة، الفتًا إلى أن اليرموك حققت 
التدريسية، وفي  برامجها  تميزًا مشهودًا في 
اآلن  وهي  العلمي،  للبحث  وتشجيعها  تبنيها 
تسير بخطى مدروسة وواثقة نحو المستقبل، 
االستراتيجية  الخطة  مالمحه  رسمت  الــذي 
لألعوام )2016-2020(، والتي تهدف لالرتقاء 
الجامعات  إليه  وصلت  ما  لمواكبة  بالجامعة 

المرموقة في العالم. 
منها  والتزامًا  »اليرموك«  أن  إلى  وأشــار 
بمسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع األردني 
في تحمل جزء من أعباء اللجوء السوري، قامت 
بتوقيع اتفاقية مع منظمة اليونسكو في عمان، 
وخمسة  مائة  دراســة  تغطية  بموجبها  يتم 
وسبعون طالبًا وطالبة من الالجئين السوريين 
برامج  خالل  من  المهني،  الدبلوم  لمنحهم 
رانيا  الملكة  مركز  يعقدها  التي  الدبلومات 
بالجامعة،  المجتمع  األردنية وخدمة  للدراسات 
الفتًا إلى أن مركز دراسات الالجئين والنازحين 
بعقد  أيضًا  قام  بالجامعة  القسرية  والهجرة 
بقضايا  المتعلقة  والندوات  الورش  من  العديد 
أزمة اللجوء السوري، وأجرى عشرات الدراسات 
شاملة  دراســة  أخرها  كان  باللجوء  المتعلقة 

اللجوء  تبعات  نحو  األردنيين  بعنوان تصورات 
السوري.

وقال مدير مركز الالجئين والنازحين والهجرة 
القسرية الدكتور فواز المومني إّن هذا المؤتمر 
يأتي لدق ناقوس الخطر في الوقت الذي وصل 
مليون الجئ حول  إلى 65  الالجئين  فيه عدد 
يقبعون  زالوا  ما   %86 يقارب  ما  منهم  العالم 

في دول محددة الدخل من العالم. 
إعداد  من  مؤخرًا  فرغ  المركز  أّن  وتابع 
نوعية  بتحسين  تُعنى  ريادية  مشاريع  ثالثة 
المخيمات  في  السوريين  الالجئين  لدى  الحياة 

والمناطق األخرى.
مشاركون يتحدثون لـ »صحافة اليرموك«

عمر  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  وقال 
الرزاز إّن عقد هذا المؤتمر له معنى عميق ال 
سيما أّن جامعة اليرموك في منطقة تعاني كل 
تداعيات األزمة السورية، وهذا المؤتمر يعطي 
في  األردن  التزام  على  مؤكدًا  للحوار،  فرصة 
حق التعليم للجميع سواء لألردنيين أو الالجئين, 
مبينًا في ذات الوقت مسؤولية المجتمع الدولي 

ال سيما اّن الحرب في سوريا عالمية األبعاد.
جامعة  أّن  اليرموك  صحافة  لـــ  وأضـــاف 
اليرموك تعبر عن حالة وطنية وأرق وطني في 
فقط  ليس  اللجوء  إلى  وتنظر  الموضوع،  هذا 
تجاه  بواجبنا  للقيام  كفرصة  ولكن  كتحدّ، 
الالجئين، شاكرا جامعة اليرموك التي وضعت 

هذا الملف في بداية أولوياتها.
للدراسات  الكاثوليكي  المركز  مدير  قال  و 
في  يجري  ما  إّن  بــدر  رفعت  األب  واإلعــالم 
الحفاظ  أولها  امور  يترتب علينا عدة  المنطقة 
الجوار  دول  مساعدة  وثانيا  اآلمن،  بلدنا  على 
ــراف  األط داعيا  الالجئين،  تستضيف  التي 

السياسية إليجاد حل جذري لهذه المشكلة. 
جامعة  أّن  اليرموك   صحافة  لـ  بدر  وبيّن 
اليرموك ليست جديدة على الميادين الثقافية 
نظرًا  األمــام  نحو  خطوة  وهــذه  واإلنسانية، 
الماضي،  العام  منذ  حصلت  التي  للمستجدات 
حيث  السياسية،  للحلول  للتطلعات  ونظرًا 
للنواحي  الجرس  بقرع  »اليرموك«  تسهم 
منها  يعاني  التي  واالجتماعية  اإلنسانية 
الالجئون، ولكن هم بحاجة لدعم دولي ونحن 
اليرموك  بالتعاون مع جامعة  نشعر بحاجاتهم 
لمساعدة  المانحة  للدول  رسالة  نوجه  وعليه 

الدول المستضيفة لالجئين ومنها األردن.
القوات  في  المعنوي  التوجيه  مدير  وشدد 
المسلحة األردنيةـ  الجيش العربي العميد عودة 
شديفات, على ان هذا المؤتمر يأتي في وقت 
نحن في حاجة إلى تسليط الضوء على الدول 
المستضيفة لالجئين، في سبيل أن نوفر لهؤالء 

االنسانية  لالحتياجات  يمكن  ما  أقل  الالجئين 
فهم  يحتاجونها،  التي  األمنية  االمور  عن  عدا 
خصوصًا  نفسي  تأهيل  ــادة  إع إلــى  بحاجة 
للنساء واألطفال، ويجب أن يخرج هذا المؤتمر 
الوقوف  على  الدولي  المجتمع  تحث  بتوصيات 

مع الدول المستضيفة.
صحافة  لـ  تصريح  في  شديفات  وأشــار 
األعمال  من  المؤتمر  هذا  أّن  إلى  اليرموك 
حيث  اليرموك،  جامعة  تتبناها  التي  الرائدة 
منذ  المجتمع  لخدمة  تنهض  أن  على  عملت 
هي  الوقت  هذا  ــي  1976وف عام  انطالقتها 
محاذية للحدود السورية وتشعر ربما اكثر من 
الجامعات األخرى في هذا التحدي، وبالتالي فإن 
تبني  في  رائدة  كونها  عليها  غريبا  ليس  هذا 

مثل هذه المواضيع اإلنسانية.
 – األردنية  األنباء  وكالة  عام  مدير  وقــال 
بترا الزميل فيصل الشبول إن تسليط الضوء 
من خالل هكذا  والقضايا  المشاكل  على هذه 
العلمية  للمعاهد  أساسي  دور  هو  مؤتمرات 
في  عنه  تخلت  لكنها  بالعالم،  والجامعات 
األكاديمية  األمور  لمصلحة  األخيرة  الفترات 

المحصورة داخل أسوارها.
وأضاف لـ صحافة اليرموك أن هذا المؤتمر 
بشكل  المنطقة  في  ساخن  موضوع  أهم  هو 
يتمثل  كونه  ــاص،  خ بشكل  واألردن  عــام 
بقضية اللجوء وأعبائه على الدول والمجتمعات 
الالجئين  على  ألثره  باإلضافة  المستضيفة 

أنفسهم.
بهذا  الجامعة  خروج  أن  إلى  الشبول  وأشار 
المشاركة  من  النوعية  وهذه  والكثافة  الحجم 
هو دليل على أهمية هذا المؤتمر والمواضيع 
المطروحة فيه الذي يعد أولوية بغض النظر عن 
حجم الالجئين القادرين على استقباله، وذلك 
من خالل االهتمام بالجانب النفسي واالنساني 
مؤكدًا  دولهم،  من  خروجوا  أن  بعد  لالجئين 
على أن ما يطرح من مناقشات مهم أن يكون 
في أوراق علمية؛ لكن األهم أن يسمعه العالم، 
والدبلوماسيين  السفراء  من  الكم  هذا  ووجود 

مؤشر جيد للمؤتمر.
على  تأكيد  المؤتمر  هذا  انعقاد  أن  وبيّن  
الالجئين  مع  الذي قصّر  الدولي  المجتمع  دور 
في  تسببوا  الذين  وعلى  المناطق  هذه  في 
وميليشيات،  حكم  أنظمة  من  األزمــات  هذه 
اإلنسانية  المسؤولية  لتحميلهم  دليل  وهذا 

واألخالقية عن هذه األزمات.
المحلي  اإلعـــالم  أن  ــى  إل الشبول  ولفت 
بدوره  يقوم  اختالفه  على  والخاص  الرسمي 
بها  والدفع  الالجئين وطرحها  في طرح قضايا 
متشابك  اليوم  اإلعالم  أن  مضيًفا  باستمرار، 
اإلعالم  في  ينشر  مضمون  وأي  العالم  حول 

المحلي والعالمي يصل للعالم، لكن األهم من 
ذلك هو أن يصل ألصحاب القرار والسياسيين 
على  والعمل  الموجودة  المأساة  حجم  ليدركوا 
حلها، وهذا العمل يجب أن يسمعه العالم العربي 
أيضًا ليعي أن أكثر أزمات اللجوء بالعالم هم  
من العرب والكوارث اإلنسانية تحدث مع العرب.

فايز  الدكتور  األمناء  مجلس  رئيس  وأكد 
الدولي  المجتمع  التزام  ضرورة  على  خصاونة 
استضافة  في  ويساعده  االردن  يترك  بــأال 
فلن  لهم  عملنا  مهما  بأنه  مبينًل  الالجئين، 

نستطيع تعويضهم عما فقدوه.
على  اليرموك  صحافة  لـ  الخصاونة   وأثنى 
جهود جامعة اليرموك التي لها اكبر الدور في 
االهتمام بهذه القضية وخاصة مركز الالجئين 
في  طويل  وقت  منذ  يعمل  الذي  والنازحين 

اإلعداد لهكذا مؤتمرات.
صفية  عمان  في  العراقية  السفيرة  وقالت 
للغاية  ممتاز  الحقيقة  في  المؤتمر  إن  سهيل 
واألوراق التي قدمت فيه من المنظمات األردنية 
والعالمية ومن بعض سفراء الدول المعتمدين 
المبذولة  والجهود  جيدة  كانت  المملكة   لدى 
مثمنة وتقدير عال لكل ما قدم أمام الحضور.

صحافة  لـــ  تصريح  فــي  سهيل  وأعــربــت 
اليرموك عن أمانيها بأن تكون التوصيات التي 
أحد  وتطبيق  بمكانها،  المؤتمر  بها  سيخرج 
األمور الرئيسية التي يجب ان نعمل عليها على 
المستويات الرسمي والشعبي واألكاديمي، وهو 
كيفية دعم الدول المضيفة لالجئين من أمثال 
األردن الذي يعد من أكبر الدول التي تستضيف 
والعراق،  وتركيا  ولبنان  بالمنطقة،  الالجئين 
في  منه  الجئين  وجود  من  الرغم  على  الذي 
الخارج  إال أنه يستضيف 250 ألف الجئ سوري 

في كردستان العراق.
العراقيين في  أن عدد  إلى   وأشارت سهيل 
األردن يبلغ 131800 عراقي، وذلك حسب آخر 
احصائية أردنية رسمية، ويتركز غالبيتهم في 
وباقي  والعراق  األردن  أن  إال  عمان،  العاصمة 
دول  من  الالجئين  تستضيف  العربية  الــدول 
الجوار وال تعتبرهم كذلك، وإنما أشقاء وأصدقاء 
وأهل للبيت، ولكننا نلتزم كدول بالمصطلحات 

الدولية والسياسية في هذا الشأن.
المملكة في تحقيق  إلى دور  ولفتت سهيل 
في  وأنه  األهلي  والسلم  المجتمعي  االنسجام 
الدور  وأن هذا  ذلك،  رائع في  نموذج  الحقيقة 
لم يقتصر عليه وحده، بل كان لألردن دور كبير 
نشر  خالل  من  واالقليم  العالم  مساعدة  في 

وتوسيع حوار الحضارات واألديان والطوائف.
الكبير لجامعة   وأعربت سهيل عن شكرها 
اليرموك على عقد هذا المؤتمر ممثلة  بمركز 
الالجئين والنازحين الذي يقوم بدوره في كتابة 

التقارير والدراسات بهذا الخصوص، باإلضافة 
لرعاية الجامعة للطلبة العراقيين، حيث أن هذه 
العالقة بين العراق واألردن جاءت بعد سنوات 
والطلبة  األكاديميين  خالل  من  سواء  طويلة 

األردنيين والعراقيين. 
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنظمة 
إن  رودس  كيرت  الدكتور  سكوب  كويست 
جامعة اليرموك في تقدم مستمر من الناحية 
العلمية والتكنولوجية وينعكس هذا من خالل 
تنظيم مؤتمر لالجئين تشارك فيه دول عديدة 
ساهمت بطرح وجهات نظر متعددة حول هذه 

القضية.
وأضاف لـ صحافة اليرموك أن هذا المؤتمر 
األردن  في  موجودين  أشخاص  آراء  يعكس 
لكنه غير أردني، مما يساهم في تقديم حلول 

لقضية لالجئين.
جلسات وأوراق 

وكان المؤتمر في جلساته وأوراق عمله قد 
الالجئين  بموضوع  تتصل  محاور  عدة  تناول 
الالجئين ومدى  األردني في استضافة  كالدور 
ــدور  وال بالتزاماته،  الــدولــي  المجتمع  ــاء  وف
األمن  ووضع  الالجئين  استضافة  في  الدولي 
الحالية،  األمنية  التحديات  ظل  في  اإلنساني 
إلى جانب أوراق عمل متعددة تتصل بمواضيع 
اللجوء  بقضايا  المعنية  الدولية  كالمؤسسات 
اإلنساني وحدود التداخل بين أدوارها ومهامها 
واللجوء  المستضيفية،  الــدول  على  وأثــره 
اإلنساني  والدور  والتحديات،  اآلثار  السوري: 
الالجئين،  وخدمة  األردنية  المسلحة  للقوات 

وغيرها من إوراق العمل.

فريق »صحافة اليرموك« ࣯
أحمد ملكاوي  ࣯
غيداء بني خالد  ࣯
تسنيم كنعان  ࣯
ندى محافظة  ࣯
احمد بني هاني  ࣯

التصوير :
حذيفة البحري  ࣯
عبدالقادر عبدالنبي  ࣯
محمد الكفريني ࣯

افتتحه الفاخوري مندوبًا عن الملقي وبحضور إعالمي ودبلوماسي كبير

»اليرموك« تختتم مؤتمرها الدولي حول »الالجئين في الشرق األوسط«
المؤتمرون يثمنون جهود »اليرموك« في اإلهتمام بالقضايا الوطنية واإلنسانية

من احدى جلسات الموتمر

فريق »صحافة اليرموك« اثناء تغطية فعاليات المؤتمر جانب من الحضور

من حفل االفتتاح
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 صحافة اليرموك ـ سامي القاضي  ࣯

استغالل الطفل أو عمالة األطفال تحدث عندما 
تكون الوصايا صفرًا، أو عند انهيار رأس المال 
عند األسر، عمالة رخيصة بديلة لعمل الكبار، 
أطفال بأعمار ال تتجاوز سن 16 عامًا قد دفعوا 
للعمل في بيئات خطرة، فهم ال يطلبون أجورًا 
عالية، مجبرين على التخلي عن عالم الطفولة 
مساعدة  سبيل  في  التعليم  وعــن  والــبــراءة 
من  عقولهم  استرقاق  نتيجة  وذلك  أسرهم، 
برواتب  بخداعهم  الميتة،  الضمائر  أصحاب 
خيالية مقابل عمل معين، حيث يعاني األردن 
من هذه الظاهرة التي أصبحت تتزايد يومًا بعد 
يوم، حتى أصبحت أعداد عمالة األطفال تصل 

إلى ما يقارب 100,000 طفل .
و مثل غيره من األطفال لم يخبرنا إياس عن 
حياته الشخصية بشكل كامل في البداية خوًفا 
من المفتشين أو جراء إرشادات صاحب الورشة 
له عن ذلك، إياس الذي يعمل كميكانيكي في 
المدينة الصناعية – إربد – صغير الحجم و بريء 
العيون والعقل كباقي األطفال، إياس البالغ من 
صاحب  مالحًقا  عدته  يحمل  عامًا،   12 العمر 
الورشة لتصليح المركبات تحت أشعة الشمس 
الحارقة أو في الطقوس الباردة، 5 دنانير كفيلة 
بأن تجبر إياس أن يعمل في مقبرة السيارات 
وأن يحمل معه عدة توازن حجم جسمه ووزنه، 
وهنا يقول »أعمل هنا منذ وقت بعيد، أعيش 
مع أبي وأخوتي الستة ، وأمي ماتت قبل أكثر 

من خمسة أعوام« . 
لـ  إياس 4 أخوة يعملون في مجاالت مختلفة، 
مجال  في  والــده  مع  يعمل  أصغر  أخ  وكذلك 
الحدادة، وهنا يضيف »أعمل هنا ألساعد أبي 
أخوتي  أما  العيش،  لقمة  على  الحصول  في 
أخرى«  مجاالت  في  يعملون  فهم  مني  األكبر 
، وأضاف » أنا أحب مهنة فني سيارات، كوني 
أعشق السيارات«، وعن عمله يقول »أعمل ما 
يقارب من 8-10 ساعات يوميًا« ، وعن صاحب 
فهو  ومعلمي  مهنتي  أحب  »أنا  يقول  الورشة 
يعلمني كثيرا ويساعدني أيضا بذلك »، أما عن 
دراسته فيقول  »أحب أن أكون متعلما وأدخل 

الجامعة لكن ظروفنا لم تسمح لي بذلك«.
التسرب المدرسي و العمالة 

وزارة  في  التربوي  والتقويم  القياس  أخصائي 
التربية والتعليم علي الغزو قال »هذا الموضوع 

ال  األخيرة،  الفترة  في  المسؤولين  يؤرق  بات 
تأثيرات  ولها  كثيرا،  زادت  األعــداد  وأن  سيما 
لها  الظاهرة  وهــذه  الوطني،  المجتمع  على 
األسرة  وعلى  الطفل  على  النفسية  أبعادها 
الطفل  المجتمع، وإذا أخذنا على صعيد  وعلى 
فهي قد تتمثل بظهور بعض الصفات السلبية 
والقلق،  والتوتر،  الزائدة،  العصبية  مثل  لديه، 
وربما  األخرين  على  االعتداء  الى  تقود  التي 
حسنة  لسياسة  ويمكن  نفسه،  على  االعتداء 
إلى  تؤدي  أن  التصميم  سيئة  ولكنها  المعنى 
األطفال  هؤالء  فيه  يعيش  الذي  الفقر  تفاقم 

العاملون، بل ويؤدي إلى المجاعة » .
التربية  وزارة  في  التربوي  المشرف  قــال  و 
والتعليم صالح الخالدي إن »هذه الظاهرة لها 
ما قمنا كمؤسسات في  إذا  لكن  أسباب كثيرة 
باإلضافة  واحدة،  كيد  معًا  بالتعاون  المجتمع 
الى األسرة، فلن نستطيع أن تخلص من هذه 

الظاهرة« .
التسرب  و أضاف »المجتمع يعاني من مشكلة 
على  ونقوم  منها  نعاني  فنحن  المدرسي، 
إيقافها بشكل كامل من خالل إرسال مراقبين 
على المدارس في حال وجود طلبة متسربين، 
أولياء  المدارس بمطالبة  وال ننسى دور مدراء 
األمور بمعالجة هذه المشكلة، وذلك بدل من 
الفصل خوًفا من أن يذهب الطالب الى أماكن 

أخرى بدل البيت« .
ويتوقع الخالدي أن السبب في التسرب إما أن 
من  الطالب  على  نفسية  ضغوط  جراء  يكون 
في  يواجهها  قد  التي  العنصرية  او  األســرة، 
المجتمع، مما يجبره على التسرب من المدرسة 
التخلص  علينا  يجب  و  العمل،  الى  والذهاب 
واألسرة  الطفل  من  بــدًءا  المشكلة  هذه  من 

والمدرس نفسه، ثم المجتمع« .
ازدياد الطالق و العمالة 

الهقيش  عمر  محمد  اإلجتماع  علم  أخصائي 
الطفل ما ليس  الظاهرة تحمل  قال »إن هذه 
له القدرة على حمله، وتولد الثقل على كاهله 
االقتصادي  العامل  و  النمو،  مرحلة  في  وهو  
ومن  العمالة،  هذه  لنشوء  هامًا  دورًا  يلعب 
ما  إذا  الظاهرة  لهذه  حلول  وضــع  الصعب 
أخذنا بعين االعتبار أن االردن يعاني من شح 
تأتي  األطفال  عمالة  بنظري  و  االقتصاد،  في 
عندما ينظر الطفل الى طفل آخر يمتلك هاتًفا 
ذكيًا مثال، فتأتي غريزة ضرورة أن أعمل لكي 

أنه يعد من  أعتبر  إذا  الجهاز  أحصل على هذا 
األسر الفقيرة« .

و أضاف »إن لحاالت الطالق في المجتمع تأثير 
األردن  في  الطالق  نسب  ترتفع  حيث  أيضًا، 
دور  فيغيب  أسريًا،  تفكًكا  ينتج  مما  مؤخرًا، 
على  ويجب  الطفل،  رعاية  في  واألم  األب 
القوانين أن تضع حدا للطالق، فاالسالم يبغض 
الطالق والقوانين تضع عواقب سواء على الزوج 
أو الزوجة، لكن إذا كانت هذه القوانين تعاقب 
بشكل أكبر، أظن أن حاالت الطالق ستقل ومنها 
ستقل نسبة من التفكك األسري وبالتالي عمالة 

األطفال«.
و أضاف أن لعمالة األطفال سلبيات كثيرة منها 
والمعرفي  الجسدي  والنمو  بالتطور  تتعلق 
أن  ذكر  و  واالجتماعي،  واألخالقي  والعاطفي، 
»عمل الطفل في بيئة غير مناسبة له ستنقل 
سلوكيات خاطئة ألسرته، وبالتالي ألسرة أخرى 

ومن ثم الى المجتمع« .
جامعة  في  األجتماع  علم  قسم  رئيس  وبين 
لعمالة  أن  الصمادي  فايز  الدكتور  اليرموك 
بالتنشئة  متعلقة  سلبية  »عائدات  األطفال 
االجتماعية، التي يتلقاها الطفل داخل أسرته، 
إضافة الى التسرب المدرسي، وضعف المستوى 
نحو  االتجاه  على  يجبرهم  مما  لهم  المعيشي 
العمل، وأضاف أن »التنشئة االجتماعية لها دور 
في تقرير الطفل باعتبارها فرص للطفل في 
أن يعبر عن نفسه وعلى حل مشاكله، وتفهم 
روح الواجب والمسؤولية بدًءا من الطفولة الى 
أن يصبح عضوًا اجتماعيًا فاعال، فاألسرة لها 

دور كبير في ذلك« .
تهديد مفتشي العمل 

وقال مفتش قسم عمالة األطفال في مديرية 
الحالة  ضعف  إن  الهزايمة  ــاد  إي ــد  إرب عمل 
من  األســري  التفكك  الى  باإلضافة  المادية، 
أما بخصوص  و   ، العمالة«  أكبر مسببات هذه 
عملهم كمفتشين، فدورهم يكمن في البحث 
لمخالفتهم،  معهم  والتحقيق  األطفال  عن 
المدن  في  يعملون  الذين  األطفال  خصوصًا 
الصناعية، وبعد ذلك نرسل األطفال الى اللجنة 
أما  القوانين  المتخصصة حيث يقومون حسب 
بطلب ولي األمر أو أرسالهم الى سجن األحداث«.

للتهديد  نتعرض  قد  كمفتشين  »نحن  وأضاف 
صاحب  خــالل  من  وذلــك  نفسه،  الطفل  من 
العمل أو الورشة التي يعمل بها الطفل، وفي 

بعض األحيان يرسل معنا رجل أمن لمساعدتنا 
في هذا العمل، باإلضافة الى حمايتنا من قبل 
بعض أرباب العمل الذين ال يتعاملون معنا » .

و أكد أن هناك أشخاص يقومون بخداعنا، وذلك 
بادعاء أن الطفل ال يعمل عندهم، أو أن األب 
معين،  أمر  الحضار  الورشة  عند  الطفل  ابقى 
فهذا األمر نعاني منه كثيرا، ولكننا نحرص على 
ومراقبتها  الحاالت  هذه  لمثل  الدائم  التواجد 

للتأكد من هذه األمور .
أسست  قد  تدريبية  دورات  هناك  أضــاف  و 
للتعامل مع عمالة األطفال باالتفاق مع وزارة 
التنمية االجتماعية ووزارة العمل ووزارة التربية 
إليقاف  معينة  إستراتيجيات  وفق  والتعليم 
الثالثة  الوزارات  بمراجعة  وذلك  الطفل،  عمل 
بمصير  يتعلق  ما  لمراجعة  بهم  واالتــصــال 

الطفل.
جدير بالذكر أن الدراسات التي أجرتها منظمة 
العمل الدولية مؤخرًا، أكدت أن 77 بالمائة من 
األطفال العاملين غير ملتحقين بالدراسة، وأن 
70 بالمائة منهم ينتمون إلى اسر تعيش تحت 
مستوى خط الفقر، ومعظهم يتعرض لحوادث 

عمل.
برنامج  منسقة  مكتب  رئيس  تقول  حين  في 
عمالة االطفال في منظمة العمل الدولية   نهاية 
مفرطة  لساعات  يعملون  األطفال  »إن  دبدوب 
 ، وأجورهم  وخصائصهم،  خطرة،  مهن  وفي 
حيث  القانوني،  غير  الطفل  عمل  واتجاهات 
انتقلت مشكلة عمالة األطفال من مسألة ذات 
دولية،  مناقشة  الى  ووطنية  اقليمية  أهمية 
وإمكانية االهتمام العالمي وتدخل السياسات«، 
المشكلة  هذه  من  للتخفيف  السياسات  وهذه 
الهائلة في عصرنا، من خالل البدء بفهم نظري 
وتجريبي لهذه الظاهرة، وما هي التدخالت التي 

قد تنهي عمل الطفل دون إيذائه .
و أشارت إلى أن »  هنالك العديد من االتفاقيات 
عمالة  من  والحد  بإلغاء  العالقة  ذات  الدولية 
األطفال منها: »اتفاقية الحد األدنى للسن رقم 
138، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال رقم 

182، واتفاقية العمل الجبري رقم 29«.
فإن  الوطني  المستوى  »عــلــى  أضــافــت  و 
 1996 لسنة   )8( رقم  األردني  العمل  قانون 
تشغيل  يحظر  عليه،  أجريت  التي  والتعديالت 
 ،)73( المادة  نصت  فقد  ــداث،  واألح األطفال 
على منع تشغيل األحداث )األطفال( الذين لم 
يكملوا السادسة عشرة من عمرهم بأية صورة 

من الصور« .
و أضافت أن »المادة )74( حضرت منه تشغيل 
عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  األحـــداث 
المضرة  أو  الخطرة  األعمال  في  عمرهم  من 
بالصحة، وذلك انسجامًا مع مضامين اتفاقية 
منظمة العمل الدولية رقم )138( لعام 1973، 
التي  االستخدام  لسن  األدنى  بالحد  المتعلقة 
صادق األردن عليها في عام 1997، واالتفاقية 
رقم )182( لعام 1999 المتعلقة بالقضاء على 
أسوأ أشكال عمالة األطفال، والتي صادق عليها 
األردن في عام 2000 واتفاقية العمل العربية 

رقم )18( لعام 1966 بشأن عمل األحداث«.
يقارب  مــا  هــنــاك  األردن  فــي  ــه  أن قــالــت  و 
بعد  األطفال وخصوصًا  100,000 عامل من 
كبيرًا  إرتفاعًا  أن هناك  الالجئين حيث  قدوم 
ال  »األطفال  أن  مضيفة  قدومهم،  بعد  جدا 
من  القليل  ولديهم  المدارس  الى  يذهبون 
الوقت، وال يستطيعون اللعب، وكثير منهم ال 
المناسبة،  الرعاية  أو  التغذية  على  يحصلون 
أطفااًل،  يكونوا  أن  فرصة  من  محرومون  وهم 
أسوء  الــى  منهم   %  90 من  أكثر  ويتعرض 
بيئات خطرة،  العمل في  مثل  األعمال  أشكال 

واالسترقاق الطفولي، وغير ذلك« .
حلول منتظرة   

وقال رئيس قسم مكافحة عمالة األطفال في 
وزارة العمل أحمد شهادات »إن عمالة األطفال 
قدرته  وعدم  الطفل  تستهدف  رخيصة  عمالة 
األساسية«،  حقوقه  عن  الدفاع  أو  أخذ  على 
العمل  وزارة  في  المكافحة  قسم  أن  مضيفا 
هذه  من  التخلص  المستطاع  قــدر  يحاول 
المشكلة نهائيا من خالل برنامج من 14 دورة 
معنية  مؤسسة  من  أكثر  مع  بالتعاون  تقدمه 

بموضوع عمالة األطفال .
الوعي  بنشر  اإلعالم  وسائل  دور  إلى   أشار  و 
كان  ــالم  اإلع دور  وأن  للمجتمع،  اإلرشــاد  و 
غائبًا عن هذه المشكلة التي تعد عائًقا كبيرًا 
أن  مؤكدًا  والدولة،  والمجتمع  اإلنسانية  على 
»لإلعالم دور كبير في نشر التوعية والتثقيف 
جوانب  بعض  إيقاف  الى  يؤدي  مما  واإلرشاد، 

هذه الظاهرة« .
و أكد أن جميع الوزارات تتكاتف معًا وتقدم كل 
ما بوسعها إليقاف هذه القضية البشعة، وذلك 
بوضع سياسات ودورات وبرامج وخطط إليقاف 

العمالة لكن دون إيذاء األطفال.

القانون و ردع العمالة 
حقوق  لمنظمة  العربي  المركز  مدير  وبيّن 
اإلنسان فرع إربد ورئيس مندى حوران للثقافة 
المنظمة  دور  »أن  الشبول  إبراهيم  والفنون 
من  بالتأكد  يكمن  اإلنسان  لحقوق  كمنظمات 
ومتابعتها  لألنظمة  الحكومية  الجهات  تنفيذ 
بتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق 
بالموضوع،  الــرأي  إبــداء  خالل  من  اإلنسان، 

وزيارة السجون، ودور التوقيف » .
يأتي  اإلنسان  حقوق  منظمات  أن  أضــاف  و 
على  للحصول  اإلنــســان  لمساعدة  دورهـــا 
حقوقه السياسية على أكمل وجه، حيث نتلقى 
ووضع  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  الشكاوى 
سياسات عامة لتنمية الوعي بحقوقه، مضيًفا 
أن »عمالة األطفال تعتبر أحد أشكال المتاجرة 
غير الشرعية باإلنسان، التي تنتهك وتغتصب 
حقوق الطفل، وعلينا جميعا ردع هذه المشكلة، 
الى  الفرد  من  والبداية  منها،  الحد  محاولة  أو 

األسرة ومن ثم المجتمع« .
أمن  محكمة  قانون  أحكام  بعض   « أن  ورأى 
الطفل،  اتفاقية حقوق  أحكام  »تخالف”  الدولة 
في  تدخل  جرائم  يرتكبون  الذين  فاألطفال 
اختصاص المحكمة يجوز بمقتضى هذا القانون 
أن تجري محاكمتهم أمام »أمن الدولة”، الفتًا 
إلى أن القانون ال ينص على استثناء األطفال 
من نطاق اختصاص هذه المحكمة، وال مراعاة 

قانون األحداث بشأن ممارستها الختصاصها.
الـمعلوماتية   قسم  في  برامج  مصمم  وأشار   
إن   « اإلسماعيل  خليل  العمل  وزارة  فــي 
عبارة  وهــو  جــديــدًا  برنامجًا  وضــع  القسم 
ومعلومات  أسماء  على  يحتوي  تطبيق  عن 
لألطفال العاملين ليساعد على الحل  للدخول 
التالي  الرابط  خالل  من  التطبيق  هذا  إلى 

app//190,188,65,163:90//:Https
. »login.aspx.com

لمؤسسة  اإلعالمي  المستشار  يعتقد  فيما 
القاضي »أن لمؤسسة  المهني جميل  التدريب 
المؤسسات  مع  وباتفاقها  المهني  التدريب 
األخرى المسؤولة عن عمالة األطفال، من خالل 
االتفاقية الجديدة التي تقوم على آلية إرسال 
مهنية  تدريبات  لخوض  للمؤسسة  األطفال 
وفق أعمارهم، مضيفا أنه سيكون لهم رواتبًا 
شهرية مع الدورة، للحد من هذه الظاهرة ولو 

بشكل بسيط«.

المفترض ان تكون المدارس مكانهم بدل » الورشات الصناعية«

استغالل األطفال .. تحريم دولي وتجريم وطني
مختصون يدعون لتكاتف الجهود للحد من انتشارها

تعبيرية
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كيف لك أن تحافظ على دافعية العمل من المنزل !؟
صحافة اليرموك ـ ترجمة أحمد ذيابات  ࣯

رئيس  فأنت  المنزل،  من  تعمل  ألنك  محظوظ  أنت 
نفسك وال تخضع ألي أحد إال نفسك قد تكون قد عملت  
حاليًا  ولكن  سنوات،  لعدة  لعددة  منتظمة  وظيفة  في 
تعمل لوحدك وأنت التي تفرض القوانين الخاصة بك.. 
أي  المنبه كل صباح، وال  لمواجهة  داع  أي  ليس هنالك 
سبب ألن تخلد الى النوم في وقت مبكر.. كونك رئيس 
أو  رسمية  رسالة  أية  من  قلق  أي  هنالك  ليس  نفسك 

طردك من العمل وال حتى أي شيء من هذا القبيل. 
كما أنك تتمتع بجميع مزايا العمل في البيت، فتعلق 
مع بعض الواجبات المنزلية وهذا يعني أن لديك واجبات 
يجب التعامل معها جنبًا الى جنب مع مسؤوليات أخرى.

تتمثل  ستواجهك  التي  التحديات  اكبر  من  واحــد 
الذين  االفراد  من  العديد  للعمل،  الحافز  أو  بالدافعية 
يعملون في البيت يقتصر محتواهم على ما يتقاضون من 
المال وال يسعون الى تطوير عملهم، فأنت اذا كنت أحد 
هؤالء األشخاص ووجدت نفسك في حالة سكون وملل 

من العمل فأنت بحاجة لدافعية التحفيز.
الدافعية  على  للحفاظ  الخطوات  بعض  هُنا  اليك 

باستمرار.
خذ بعض الوقت للتفكير

 لماذا أصال تريد بدء العمل من المنزل؟ 
هل كان السبب في ذلك في أنك تريد حرية ومساحة 

في  مشكلة  واجهتك  هل  أو  المال  أجل  من  أم  أكبر؟ 
الحصول على وظيفة؟ بعبارة أو أخرى ما الذي دفعك للبدء 
في عملك الخاص؟ وحاول دائمًا جلب نفس الدافعية مرة 

أخرى وستجد نفسك تعمل بكل شغف.
اضبط وحدد أهدافك

لسي بالضرورة أن تكون أهداف كبيرة ولكن حاول ان 
تجزئها الى أهداف صغيرة وسهلة، وأيضًا حاول العبور 
خطوة بخطوة كل مرة، وحاول ان تعمل أكثر من ساعة 
كل يوم، جرب كسب 100 دوالر كل أسبوع، بل لماذا ال 
تكسب 200 دوالر؟ وتخيل ماذا يمكنك العمل مع 100 

دوالر إضافية كل أسبوع؟
أنشئ لوحة لرؤية واضحة

هذه  في  تريده  شيء  كل  عن  تعبر  المرادة  اللوحة 
الحياة والتي يمكن ان تشمل سيارة أحالمك، والمنزل، 
بزيارتها،  تحلم  التي  واألماكن  ــي،  واألراض واليخوت، 

وهكذا
تلقي  أن  فقط  يمكنك  الدافعية  الى  تحتاج  وعندما 
سوف  وبالتالي  بك،  الخاصة  الرؤية  لوحة  على  نظرة 

تذكرك بكل شيء تحلم به بمجرد إلقاء نظرة عليها.
إذا كنت ال تشعر بدافعية ال تجبر 

نفسك
وأرح  استرح  الدافعية..  من  بشيء  تشعر  ال  كنت  اذا 

نفسك وال تجر ذاتك على عمل شيء دون إتقان وليس 
بضرورة عدم وجود حافز هو أنك ال تعمل كفاية، فقد 
يكون العكس وانت تعمل بجد.. استرح لقراءة كتاب أو 
قيلولة صغيرة، فال يضر ذلك، وأحيانا فعال تكون لتلك 

الفسحة لتجديد دافعيتك. 
الراحة من  العمل نحو األهداف وأخذ فترات  قد يبدو 
تحفيزك..  في  يساعدان  فعال  ولكنهما  المتناقضات، 
التي  والقيلولة  الوقت،  ذات  في  والراحة  العمل  يمكنك 
نتحدث عنها ال تعني بالضرورة الكسل، وإنما هو أال تجبر 

نفسك على تحفيز ودفع ذاتك للعمل.
ال تنس لماذا تعمل من المنزل وال تنس أنك محظوظ 
بذلك أكثر من معظم الناس، وانه ليس لديك عمل صعب 
وشاق للعمل عليه كل يوم من أجل نيل رضى المدير.. 
التي  واالستقاللية  الحرية  لديك  الشاكرين ألن  كن من 
الدوافع والحوافز  ال يملكها الكثيرين، ولطالما ان لديك 
المطلوبة والتي ترشدك الى إمكانيات غير محدودة والتي 

يحلم االخرين بها.

https://www.thebalance.com/how-to-stay-
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ميديا  السوشيال  هي  ما  نعلم  جميعنا 
منا  أحد  وال  العصر  هذا  في  انتشارها  ومدى 
ينكر حاجته الماسه لها فهي سهلت واختصرت 
التواصل, فلم  علينا طرق طويلة وصعبة في 
نعد بحاجة لقطع المسافات ألجل االلتقاء بأحد 
ونحن نملك القدرة على التواصل معه من خالل 
اجهزتنا الخليوية وغيرها، وقد اصبحنا نستطيع 
التعبير عن كل ما يدور برؤوسنا من افكار دون 
أي صعوبة او قيود، فكل منا اصبح له الحرية 
»بالسوشيال  يسمى  ما  خالل  من  التعبير  في 
ميديا« وال ننسى مقدار الراحة التي وفرتها لنا 
السوشيال ميديا في الحصول على المعلومات, 
وغيرها الكثير الكثير من األشياء التي أضافتها 

لحياتنا.
استخدامها؟  نجيد  نحن  هل  السؤال  لكن   
بالشكل  التطور  هــذا  استغلينا  حًقا  وهــل 
الصحيح؟ وكيف أثرت على حياتنا وعلى طريقة 
وما  ؟  مجتمعنا  على  تأثيرها  هو  وما  عيشنا؟ 

نتائج استخدامنا للسوشيال ميديا؟
حيث  الشباب  على  ميديا  السوشيال  تأثير 
نعيش في عصر طغت فيه السوشيال ميديا أو 
مواقع التواصل االجتماعي على حياتنا اليومية 
حيث  منه،  يتجزأ  ال  جــزًءا  وأصبحت  بكاملها، 
من  الكثير  ووقت  اهتمام  تشغل  أصبحت  أنها 
الشباب خاصة، والكثير منهم من وصل إلى حد 
اإلدمان عليها وأصبحت وسائل توجيه وسيطرة 
على عقول الشباب؛ أدت إلى انفصال الشخص 
االفتراضي،  الواقع  في  والعيش  واقعه  عن 
وهمية  وصداقات  عالقات  تكوين  إلى  إضافة 
وإهمال  بهم  والتعلق  مجهولين  أشخاص  مع 
األســرة  عن  واإلنــعــزال  الحقيقية  العالقات 
المفروضة  األسرية  الواجبات  عن  واإلبتعاد 
على الشخص, والكثير من الشباب أصبح لديه 
)فيس  ميديا  السوشيال  أكثر من حساب على 
وواتس  ويوتيوب،  وانستغرام،  وتويتر،  بوك، 
ويعتبرها  المواقع،  من  الكثير  وغيرهم  اب( 
باعتبارها  وقته  أغلب  وتشغل  اهتمامه  محط 
عالقات  وتكوين  للتواصل  الــطــرق  أسهل 
يظهر  حيث  مصطنعة،  وشخصيات  متعددة 
فيها الشخص عالم بكل شيء وهو في الواقع 
ال يعلم شيًئا، ونالحظ ان تأثيرها السلبي على 
المجتمع أصبح أكثر من نفعها بكثير، وأصبحت 
او  سياسية  سواء  المشاكل  من  الكثير  تخلق 

عائلية .

أصبح  اليومية  الحياة  من  جزء  وبإعتبارها 
الشخص أول ما يبدأ يومه هو تصفح حساباته 
انه  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
االنتباه  دون  عليها  وقته  أغلب  يقضي  اصبح 
الحياتية  وفروضه  واجباته  وإهمال  الوقت  الى 
على  الشديد  الحرص  إلــى  إضافة  األخــرى، 
اصطحاب الشاحن الى اي مكان خوًفا من نفاد 
إلى  إضافة  العالم،  عن  وانقطاعه  البطارية 
الشعور بحاجة إلى تفقد الحسابات اإلجتماعية 
كل ساعة تقريبًا بال هدف محدد واستخدامها 
للتسلية وقضاء وقت الفراغ فقط اكثر بكثير من 
استخدامها للفائدة والحصول على المعلومات .

على  حقيقيًا  تهديدًا  يعتبر  األمــر  وهــذا 
وعلى  للفرد  النفسية  الناحية  من  مجتمعنا 
الواقعية وعلى  عالقاته االجتماعية في الحياة 
حتى  بدأت  ولألسف  واإلنتاج,  العملي  الصعيد 
بالحد من تفكيرنا واالنجراف وراء اشياء تافهة 

ال تفيد بشيء .
ميديا  السوشيال  استغالل  سوء  وبسبب 
ازدادت الخطورة على الناحية الفكرية والتطور 
الفكري والعلمي للفرد، فقد أصبح كل هوسه 
دون  الوقت  إضاعة  وكيفية  المواقع  هذه  هو 

اسغالله بأشياء مفيدة.
و هنا تقول مستشارة اإلرشاد االسري أنوار 
الرشايدة إن السوشيال ميديا أثرت على حياتنا 

الخصوصيات، حيث  بشكل كبير جدًا وحذفت 
الشباب من خالل  أثرت على خصوصيات  أنها 
نشر كل شيء يتعلق بهم من ) مأكل، ومشرب، 
وسفر  ورحــالت،  خاصة،  ومشاوير  وحركات، 

وحركات بسيطة( .
 وبرأيها الخاص انها اختراق للخصوصية من 
نفس الشخص، إضافة إلى أنها مضيعة للوقت 
من خالل نسيان الشخص عباداته، ومذكراته او 

أي من ضروريات وواجبات الحياة اليومية. 
سبب  المواقع  بهذه  التعلق  أن  وأضافت 
إلى  الشباب،  من  للكثير  نفسيًا  وتعبًا  إرهاًقا 
او  »الاليك  رؤية  تجاه  واالرتباك  القلق  جانب 
الوظيفي  األداء  على  كثيرًا  وأثر   ، التعليق« 
بال  الوقت  وضياع  اللهو  خالل  من  والدراسي 
مواقع  استخدام  على  تشجع  وهــي  فائدة، 

التواصل االجتماعي لكن بانضباط . 
ميديا  السوشيال  على  الناشطة  وقالت 
ميديا  للسوشيال  تأثير  اكبر  إن  الحوري  دينا 
التي  اإللكترونية  العالقات  هي  الشباب  على 
بخداع  يقومون  الطرفين  ان كال  تحدث، حيث 
إضافة  الشاشات،  وراء  من  بسهولة  بعضهم 
ان  الممكن  من  التي  الصور  بعض  نشر  إلى 
تحدث مشاكل او باألحرى فضائح، إضافة الى 
حرية التعبير التي يعتبرها اغلب الشباب سواء 
إضافة  والكالم،  الصور  نشر  او  التعليق  في 

الى وجود صفحات إباحية أدت الى اخذ عقول 
من  تأخذ  التي  والصفحات  وانحرافهم  الشباب 

وقتهم وتغير من تفكيرهم . 
وقالت المعالجة النفسية نيفين الهويدي إن 
مواقع التواصل االجتماعي لها جوانب عديدة، 
نستفيد  فكيف  كثيرة،  وإيجابياتها  فسلبياتها 
منها وما تأثيرها هذا يعتمد على تربية الشخص 
واالخالقي  الديني  ــوازع  وال تفكيره  وطريقة 
من  كبيرًا  جزًءا  تشكل  أنها  الى  إضافة  لديه، 
حياة الشباب، حيث انها اصبحت تدخل في كل 
الشباب،  لحظات  في  كبير  او  صغير  تفصيل 
حيث أن اكثر اللحظات اصبحت توثق إلكترونيًا 
وهذا شي جميل لكن في الواقع فهو زاد كثيرًا 
عن حده، حيث أن كل حركة وكل لحظة اصبحت 
توثق إلكترونيًا مما افقدنا متعة عيش اللحظة 
ومتعة مشاركتها مع الناس سواء فرح أو حزن.

وأضافت الهويدي ان تأثير السوشيال ميديا 
على  الوقت  هدر  الى  دفعهم  الشباب  على 
القلة  وهم  األشخاص  باستثناء  تافهة  أشياء 
المواقع  الذين يعرفون كيف يستخدمون هذه 
الدراسة،  في  او  العمل  في  منها  لإلستفادة 
بالشخصية  ــة  إزدواجــي على  عملت  وأيــضًــا 
شخصية  أصبحت  حيث  األحيان  معظم  في 
هذه  على  شخصية  عن  تختلف  المستخدم 
نسبة  ارتفاع  على  أيضًا  وعملت  المواقع، 

والمشاكل  والنفاق  والغباء،  والخداع،  الكذب، 
عملت  للمواقع  هذه  أن  مضيفة  للناس،  بين 
على انعزال بين افراد األسرة، فأصبح كل فرد 
مما  وحيدًا على حساباته،  يجلس  األسرة  في 
ادى الى فقدان المتعة في جمعة األهل وجمعة 
األصدقاء الى ان اصبحنا عاجزين عن التواصل 
كثرة  نجد  بالمقابل  الواقعية،  الحياة  في 

االصدقاء والمتابعين على السوشيال ميديا.
ضد  ليست  بأنها  حديثها  الهويدي  وانهت 
هذه المواقع بل معها ألنها ربما ساعدت على 
لكن  العالقات،  وتقوية  الناس  مع  التواصل 

تبقى سلبياتها اكثر بكثير من أيجابياتها .
إن  الــقــديــســات  شــفــاء  الناشطة  وقــالــت 
تواصل  وسيلة  عن  عبارة  ميديا  السوشيال 
على  طغى  السلبي  تأثيرها  أن  إال  ما،  نوعًا 
من  القرب  كل  قريب  الفرد  فجعلت  اإليجابي، 
كافة األحداث الجارية والحديثة منها، وأصبحت 
األخبار  جميع  على  التعرف  على  القدرة  لديه 
أهمها  كثيرة  سلبياتها  أما  الوقت،  وبنفس 
أنها عزلت الفرد عن المجتمع، واصبح شخصًا 
االختالط  عدم  المستطاع  قدر  يحاول  منزويًا 
التي يتم  المواد  الى طبيعة  باآلخرين، اضافة 
تكون  قد  والتي  األحيان  بعض  في  نشرها 
نستطيع  ال  بالتالي  بــاآلداب،  مخلة  او  مضرة 
ومن  المواد  هذه  لمثل  بالمشاهدة  التحكم 

الصعب التخلص منها . 
مواقع  إن  النتشة  روال  الناشطة  وقالت 
مختلفية  جوانب  عدة  لها  االجتماعي  التواصل 
منها السلبيات واإليجابيات، فعصرنا الحالي هو 
عصر التكنولوجيا ومثل هذه المواقع ساعدت 
األرض  في  وجهة  أية  الى  الوصول  في  الفرد 
بسهولة من دون بذل اي مجهود بالتنقل من 
على  ساعدت  أنها  الى  إضافة  آخر،  الى  مكان 
والتواصل  األخــرى  المجتمعات  على  التعرف 
إليهم  السفر  الى  الحاجة  دون  ورؤيتهم  معهم 

لاللتقاء بهم . 
السوشيال ميديا  إن سلبيات  النتشة  وقالت 
كثيرة أولها انها تعتبر مضيعة للوقت، وتأثيرها 
الجسدي والنفسي على الشخص، وعملت أيضًا 
بسبب  واألقــارب  األهــل  بين  المباعدة  على 
المشاكل التي تحصل نتيجة ما يتم نشره على 

هذه المواقع.
فئة  ضياع  إتجاه  اسفها  على  أيضًا  وعبرت 
الشباب والمراهقين بسبب وجود مواقع إباحية 
غير مراقبة مما يؤدي الى انحرافهم وخروج فئة 

رديئة الى المجتمع.
و قال الناشط أسد الدين البشايرة إن هذه 
المواقع سببت في اكبر خسارة في حياتنا وهي 
والحقيقي  الفعال  االجتماعي  التواصل  غياب 
في  والحيوية  األســري  الترابط  روح  وضياع 
أصبحت  حيث  المجتمع،  افــراد  بين  التفاعل 
االماكن  كل  في  بأيدينا  ملتصقة  هواتفنا 
حتى  خسارتنا  فــي  سبب  مما  والــمــواقــف، 

لشخصياتنا .
األيام  هذه  في  الشباب  أغلب  أن  وأضــاف  
استغلوا السوشيال ميديا ألشياء غير أخالقية، 
والفضائح  المشاكل  مــن  الكثير  إلــى  أدت 
التي  النتائج  أخطر  من  وهــذه  االجتماعية، 

تسببت بها السوشيال ميديا.
األمــراض  من  العديد  سببت  إنها  ــال  وق  
النفسية مثل التوحد وعدم االستقرار النفسي 
التواصل  مــواقــع  على  الــمــدمــن  للشخص 
بالواقع  الصدمة  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
التي  االنتحار  حاالت  عن  عوضًا  االجتماعي 
تزداد كل يوم بسبب النقص وعدم االستقرار 
النفسي، وذكر أيضًا خطورة السوشيال ميديا 
العقل  اسغالل  وعــدم  الفكري  الجانب  على 
الروتين  سيطر  فقد  وجديدة  مفيدة  بأفكار 
لضرورة  كاف  سبب  وهذا  حياتنا،  على  القاتل 
التوجيه السليم لكيفية استخدام هذه المواقع 
نتائج  تعكس  وبطريقة  السليمة  بالطريقة 

إيجابية على حياتنا ومجتمعنا.
أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  فــإن  اذًا 
أثر سلبي على  السوشيال ميديا أصبحت ذات 
االستغناء  أبــدًا  يمكن  ال  بالمقابل  المجتمع، 
لو  لكن  حياتنا،  من  جزًءا  اصبحت  ألنها  عنها 
تعلمنا كيف نستخدمها ونستفيد منها فبالطبع 
على  إيجابي  أثــر  ذات  شــيء  الــى  سنحولها 

المجتمع.

»السوشال ميديا« هوس العصر

تعبيرية

صحافة اليرموك ـ معاوية البشابشة ࣯

رأسها  على  االردن  في  اإلعــالم  كليات  ــدأت  ب
تتخذ  اإلعالمية  والمؤسسات  اليرموك  اعالم  كلية 
سكيولوجيات حديثة متنوعة لتلبي مطالب العصر في 
طرق نشر األخبار، وأصبحت ثقة القراء ال تتوقف فقط 
عرضه،  طريقة  وعلى  بل  الخبر،  كتابة  حرفية  عند 
وعدد المتابعين له عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
حجم  على  مبنية  جديدة  مؤسسات  أوجد  ما  وهذا 
والكليات  المؤسسات  هذه  على  وتوجب  المتابعة، 
اإلخباري، فالبقاء  اإلنتاج  اإلبداعي في  الفكر  تطوير 
على الحالة المعتادة وحدها سيهددها بالزوال، وهذا 
إلى  اإلعالم  وكليات  األخبار  يدفع مؤسسات نشر  ما 

تطوير برامجها لتلبي مطالب العصر.
القديمة  الطرق  جمهور  أن  على  الخبراء  ويؤكد 
الجديد، وعلى هذا  بدأ يتناقص ويتجه نحو اإلعالم 
فإن النهوض بالعملية اإلعالمية مقتصر على القدرة 

المرنة على اإلنتاج اإلعالمي الجديد.
الصحافة  قسم  من  سمحان،  فرح  الطالبة  وبينت 
في كلية اإلعالم جامعة اليرموك، أن النقلة النوعية 
بين  فجوة  أحدثت  األخبار  ونشر  الجديد  اإلعالم  في 
المؤسسات والجمهور المتلقي، وعلى المؤسسات أن 
تسارع بمواكبة سرعة التطور في نشر األخبار، وإال 

فإنها مهددة بالهجر من قبل القراء على العموم.
نشر  طريقة  أن  زريقات  أماني  زميلتها  وتؤكد 
أعداد  وأن  جدًا،  جاذبة  الجديدة  بالطريقة  األخبار 
والمدونات  االنفوجراف  من  بداية  تتزايد،  متابعينها 
والمواقع الجاذبة للقراء من خالل طرق عرض األخبار.

وقال الطالب قيس الحوراني إن اإلعالم الجديد هو 
طريقة أمثل، و القراء ينجذبون إلى التطور الهائل في 
تبعًا لإلحصائيات  الجديدة، وهذا  األخبار  طرق نشر 
التواصل  وصفحات  اإللكترونية  للمواقع  العمالقة 

االجتماعي المختصة.

وإن  حتى  أنه  إلى  العمري  أشجان  الطالبة  وتشير 
إال أن األساسيات تبقى  اختلفت طريقة نشر األخبار 
ثابتة، وبأن لكتابة األخبار أركان ال بد من االلتزام بها، 
وبيّنت أن االلتزام بقواعد كتابة األخبار الرئيسية هو 
جوهر اإلعالم الحرفي، وإن تعددت الوسائل وتطورت 

التكولوجيا.
ويشير الخبير في تصميم المواقع اإلخبارية عالء 
تعتمد   بدأت  الصحفية  المؤسسات  أن  إلى  سمارة 
على المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي 
سياسات  أهــم  وأن  كليًا،  يكون  يكاد  اعــتــمــادًا 
الخبر  المؤسسات الصحفية هو تطوير أساليب نشر 
واإلنتاج  المتصفحات  في  حديثة  تقنيات  باستخدام 
الكلي لألخبار، مثل االنفوجراف، كما تطورت أقسام 

المواقع باألسلوب الحديث بما يخدم القراء.
وقال نائب عميد كلية اإلعالم في جامعة اليرموك 
للفئات  الوصول  خاصية  إن  الطاهات  خلف  الدكتور 
المستهدفة أصبح أكثر سهولة مما مضى، وخص في 
وسائل  على  بكثرة  اآلن  المتواجد  الشباب  فئة  قوله 
التواصل االجتماعي، لهذا بات من المهم والضروري 
ونقدم  التطور  لنواكب  وخططنا  برامجنا  نطور  أن 
مع  التعامل  على  القدرة  القادم  اإلعالمي  للجيل 
الالزمة،  المهارات  الحديث من خالل تطوير  اإلعالم 
وخبراتهم  المدرسين  خطط  تطوير  جانب   إلــى 
المساقات  لتدريس  يكونوا مؤهلين  وقدراتهم حتى 

اإلعالمية الجديدة.
وتابع فيما يخص دور الهيئات اإلعالمية أنه يكمن 
وتعزيز  وتوضيح  اإلمكان،  قدر  اإلعالم  ضبط  في 
بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  ثقافة 
من  الرغم  على  األخبار،  وتلقي  نشر  في  صحيح 
مواجهة اإلعالم المجتمعي غير المنضبط والذي أخذ 
أكثر ذكاء  الجمهور أصبح  وبأن  المجتمع،  مكانه في 
يدعم  ما  وهذا  والسمين،  الغث  بين  ما  التمييز  في 

اإلعالم الجديد.

اإلعالم الجديد يفرض تغييرًا جذريًا
في طرق نشر األخبار

صحافة اليرموك ـ غيداء بني خالد  ࣯

يقبل العديد من المواطنين على استخدام الديزل 
يورو 5 الصديق للبيئة بوصفه مصدرًا يحمي  صحة 
من  تخرج  التي  الضارة  االنبعاثات  من  المواطنين 

السيارات. 
 وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد وضعت 
العالمية  المواصفات  ضمن  الديزل  الستيراد  أسسًا 
طورت  ثم  التلوث،  من  البيئة  على  الحفاظ  بهدف 
الخطة ليتم استيراد ديزل يورو 5 الذي يمتاز بصفات 
مميزة، كما أن سعره ال يختلف عن سعر الديزل العادي.

 وبيّن الناطق االعالمي باسم وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية حيدر القماز أن أهمية هذا النوع من الوقود 
احتواءه على نسبة قليلة جدًا من الكبريت مقارنة مع 

الديزل المعروف، لما له من صفات صديقة للبيئة. 
للشركات  بمنح رخص  الحكومة قامت  أن  وأوضح 
التسويقية الثالث وهي المناصير، وتوتال ، والشركة 
مؤسسة  فرضت  ثم  الستيراده،  جوبترول،  األردنية 
ضمن  الديزل  يكون  أن  والمقاييس  المواصفات 
ديزل        الستيراد  دفعهم  مما  العالمية  المواصفات 

يورو 5 . 

المتجددة،  الطاقة  لمشاريع  الحكومة  دعم  وأكد 
على  األردن  وضع  الطفيلة  رياح  مشروع  أن  مبينًا 

خارطة العالم في موضوع الرياح.
الحالي  الوقت  في  قائمة  الحكومة  أن  وأوضــح   
استراتيجية  أن  موضحًا  معان،  شمس  مشروع  على 
الحكومة بأن تصبح المملكة في عام 2020 تستهلك 

20%  من حاجتها للطاقة من الطاقة المتجددة.
المحروقات  محطات  أصحاب  نقيب  أكد  بــدوره،   
المهندس نهار السعيدات أهمية هذا النوع من الديزل 
كونه شبه خاٍل من مادة الكبريت وسريع االشتعال في 

المحرك لذلك فهو صديق للبيئة .
بأنه  أيضًا  يمتاز  الديزل  النوع من  أن هذا  وتابع   
انجماد  ويتحمل درجات  المحرك  يحافظ على سالمة 
يتجمد،  أن  دون  الشتاء  برودة  يتحمل  لذلك  عالية، 
مبينًا أن استيراده يتم حسب المواصفات والمقاييس 
لتستورده  تطرح  عالمية  عــطــاءات  عبر  األردنــيــة 

الشركات التسويقية الثالث . 
و أكد الخبير النفطي فهد الفايز أهمية هذا الوقود 
بالنسبة للبيئة، موضحًا أن مصفاة البترول تنتج %60  
من حاجة المملكة والـ 40%  الباقية يتم استيرادها عبر 

عطاءات تجارية.

ديزل » يورو 5« صديق للبيئة  بمواصفات عالمية مميزة 
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التواصل  مواقع  تمتلئ  أسبوع  كل  في  كما 
ــار  ــب واألخ الــقــضــايــا  ــن  م بالكثير  االجــتــمــاعــي 
والموضوعات، ويتناول روادها بعضًا منها ليجعلوها 
األكثر تفاعاًل ورواجًا على الشبكة العالمية، ومن أبرز 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ناشطو  استعرضه  ما 
في هذا األسبوع #عيد_العمال و #وثيقة_حماس 

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة.
جهد  كل  وألجل  الحضارات،  بناء  في  لدورهم 
وتطويرها،  مجتمعاتهم  رفعة  سبيل  في  بذلوه 
جبين  على  ندت  التي  العرق  وقطرات  تعب  ولكل 
التي  الطويلة  الساعات  ولتلك  منهم،  واحــد  كل 
األول  تخصيص  فكرة  جاءت  العمل  في  قضوها 
اليوم  هذا  ومع  للعمال  يومًا  عام  كل  من  آيار  من 
تقلصت ساعات العمل إلى ثمان ساعات وذلك أول 
كثير  في  رسمية  تعتبر عطلة  و   ،1886 عام  مرة 
ذكرى  على  األفعال  ردود  وجاءت  العالم  دول  من 
يوم العمال كاآلتي )لعمال وجنود الوطن ولكل يد 
وجهدًا  وعرقًا  دمًا  تدخر  ولم  الوطن  تعطي  بيضاء 
في سبيله صباح الخير( و )أنتم ملح الوطن ورجاله 
في  يبعثون  بشغف  يعملون  الذين  )إن  و  الشرفاء( 
داخلنا الهمم وهم ال يعلمون( و )األيادي المتسخة 
دليل على المال النظيف والكثير من الكرامة( و )لو 
نتعامل مع العمال بمثل روعة ما نكتبه عنهم لكان 

احترامنا لهم أكبر(.
تأكيدًا على األسس والثوابت التي أطلقتها حركة 
حماس الفلسطينية عام 1988 نشرت الحركة في 
وثيقة حماس  بيانًا تحت مسمى  الماضي  األسبوع 
مع  التعامل  مستوى  على  سياسي  كتغيير  وذلك 
أبرز ما جاء في  سلطات اإلحتالل االسرائيلي ومن 
الوثيقة المحافظة على منظمة التحرير الفلسطيني، 
ومقاومة االحتالل باعتباره حقًا مشروعًا، باإلضافة 
للقانون  مخالفة  باعتبارها  أوسلو  اتفاقية  لرفض 

القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولة  وإقامة  الدولي 
على حدود الرابع من حزيران، وجاءت ردود األفعال 
ألجل  تعمل  حماس  )وثيقة  كاآلتي  الوثيقة  على 
قوة المقاومة وستنقل النضال ألبعاد أكثر تأثيرًا( و 
)المحتل لن يرحل لكنه سيدفن تحت أشجار زيتوننا 
وبترابنا الطاهر( و )لعبة جديدة تم التخطيط لها في 
إسرائيل ووضعت نقاطها في قطر للوصول لهدف 
خطط له الكاذبون في الظالم( و )التأكيد على عدم 
مقاتلة اليهود ألجل ديانتهم وإنما الحتاللهم األرض 
وثيقة  )ولدت  و  المشروعة(  للمقاومة  تعزيز  هو 
حماس من رحم اإلرث والتجربة وصيغت بقدر عاٍل 
من الوضوح والمسؤولية؛ لتشكل محطة مهمة في 

تاريخ القضية الفلسطينية(.
نظرًا ألهمية وجود بيئة صالحة للعمل الصحفي، 
والوقوف  اإلبــداع  على  الصحفيين  تشجيع  وألجل 
في  المهمشة  للقضايا  نصرًا  الناس  جانب  إلى 
بوجه  والوقوف  عنهم  الدفاع  وألجل  مجتمعاتهم، 
الفساد وكشفه وتقديمه للعدالة، وتأكيدًا على دور 
الثالث  إعالن  جاء  ذلك  كل  في  للصحفيين  الحرية 
من مايو من كل عام يومًا عالميًا لحرية الصحفيين 
الصورة  وتقديم  الصحفيين  سالمة  على  للتركيز 
االيجابية عنهم بخالف ما يعانوه دومًا في ساحات 
الدامية  والحروب  الصراع  أماكن  خاصة  األحــداث 
وجاءت ردود األفعال على ذكرى هذا اليوم كاآلتي 
)في هذا اليوم علينا أن نتذكر أن هناك كثير من 
الصحفيين يقبعون في السجون ألنهم حاولوا نقل 
الموضوع فالصحافة  أرى حرية في  و )ال  الحقيقة( 
الفساد وتستره(  أمرًا غير موجود وتهمش  تضخم 
و )يحيا كل صحفي يقدم عمله بكل مهنية وشرف 
دون تملق وهمه األول واألخير التغيير االيجابي( و 
)حرية الصحافة تحمي المجتمعات الحية من الفساد 
أعوام عندما كنت  )قبل ستة  و  التجاوزات(  وتردع 
جمعية  كانت  المعاملة  وســوء  للتعذيب  أتعرض 

الصحفيين تنفي وجود صحفيين في المعتقل(.

يونس أحمد ࣯

حتى  ذكره  يتم  إن  ما  ساٍم  إسالمي  مصطلح   
السالح  يحمل  شخص  في  صورته  الذهن  يحصر 
ويقاتل وكأنه ال يوجد إال بهذه الهيئة !! نعم .. عن 
وكيف  ؟  الجهاد  بما هو  أتحدث هل فكرت  الجهاد 
قد  مكان  أي  في  تجاهد  أن  يمكن  وكيف  ؟  يكون 
مواضع  عدة  في  المصطلح  هذا  جاء  ؟  فيه  تكون 
ولكني أسلط الضوء عمّا يهمنا  و هو الجهاد بطرق 
مختلفة تكون أنت فيه بدون قتال وهذا قد يجعله 
..جميعنا  أحيانا  والسالح  القتال  جهاد  من  أصعب 
يعلم إن اإلسالم رسالة للبشرية جمعاء وكل األمة 
اإلسالمية معنية بإيصال هذه الرسالة للعالم كافة 
)وَمَا َأرْسَْلنَاكَ ِإالاَّ رَحْمًَة لِْلعَاَلمِينَ( ومن هنا 
أشير  إلى نوع مهم من أنواع الجهاد و هو الجهاد 
فِينَا  جَاهَدُوا  الذين  »و   : تعالى  يقول  الدعوي 
َلنَهْدِيَنّهُمْ سُبَُلنَا وَ إّن اهلَل َلمَعَ المُحِْسِنين« 
نفسك  هي  تُجاهده  من  فأول  )العنكبوت:69) 
جهاد إعداد للنفس و بناء لها .. من خالل تخليتها 
من الشوائب والشبهات والشهوات ،  والتحلية في 
العلم والمعرفة والتزكية ، وهو جهاد أساسي فيما 
تبذله النفس مما هو متاح لها  لتكون زكية طيبة 
كما يريد اهلل أن تكون فهو جهاد إعداد للنفس صنع 
عن  بعيدة  والحق  الصواب  على  ثابتة  نفسا  منها 

نزواتها وشهواتها
تصحيح  خالل  من  النية  جهاد  إلى  هنا  وأشير 

مسارها بأن تكون خالصة هلل 
مما  و  والناس  النفس  جهاد  من  أيضا  بد  وال   
بعض  من  والسخرية  المستهزئين  من  تواجهه 
ِبهِ  )وَجَاهِدْهُمْ  تعالى  يقول   .. المجتمع  فئات 
نصر  في  مجهودك  من  تبق  فال   ) َكِبيرًا  ِجهَادًا 
الحق ، وقمع الباطل ، شيئا إال بذلته ، ولو رأيت ، 
من التكذيب والجراءة واالستهزاء ، فابذل جهدك ، 
و استفرغ وسعك  وال تيأس من هدايتهم ، أو أن 

تترك إبالغهم ألهوائهم.
المعية مع  ترى  تعالى »سبلنا«  قوله  أما في    
أي  أن اإلحسان متعد  اهلل وفي »المحسنين« ترى 
من  الجزاء  يكون  وباهلل  هلل  المجاهدة  تكون  حين 
جنس العمل فيهديه اهلل طرقه.. فطرق اهلل عديدة 
للوصول  الطرائق  عدد  أن   : قيل  وقد  ومتعددة 

للخالق بعدد أنفاس الخالئق » 
تصل  حتى  ولكن  اهلل  إلــى  طرقه  فاإلحسان 
السبل والتحقق بمقام اإلحسان علينا المجاهدة أوال 
بأخذك باألسباب لتتحقق بمقام كن حتى يحقق اهلل 

لك النتائج بمقام تكون

»مصطلح الجهاد من زاوية أخرى«

النضال هو السمة األبرز ..

بين يوم العمال ووثيقة حماس وحرية الصحافة 

صحافة اليرموك - مهند جويلس ࣯

منذ نعومة أظافرها وهي تبحث دومًا عن ذاتها لتكون 
في الطليعة ولتبرز نفسها من أهم شابات المجتمع األردني 
لما تمتلكه من طموحات وأهداف حققت جزًءا منها وال زالت 

تسعى إلى استكمالها.
الجامعة  في  أولــى  سنة  طالبة  الخضور  الشرف  زيــن 
باألعمال  تميزت  العمارة،  هندسة  بتخصص  الهاشمية 
المحلي،  المستوى  على  واالجتماعية  األكاديمية  واألنشطة 
وحققت إنجازًا على المستوى العربي بحصولها على المركز 
األول في مسابقة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب 
صاحبة  أنها  عن  عدا  االجتماعي،  العمل  مجال  في  العربي 
من  وغيرها  الربحية،  غير  الطريق(  على  )خواطر  مؤسسة 

األمور الكثيرة التي تتميز بها كالتحدي واإلصرار.
اختيار تخصصها  إن  اليرموك  لـ صحافة  الخضور  وتقول 
الجامعي كان بعيدًا عن ميولها والنشاطات التي تشارك بها 
منذ أربع سنوات وأكثر، وهي تعتقد أنه ال يوجد شيء اسمه 
أو من أين بدأت، ألن كل شيء له تأثير سواء كان  البداية 
هذه  إظهار  في  السبب  بأن  وتؤكد  البيت،  أو  المدرسة  في 
الرياضي  كالجانب  الجوانب  من  كثير  في  واأللقاب  المراكز 
أو الفني أو االجتماعي أو مسابقات اإللقاء والشعر والخِطابة 
والقصة القصيرة هي المشاركة في كثير من النشاطات من 
عمٍر صغير، فال يوجد مسابقة إال وتشارك بها وكانت تقصد 
كان  بل  الوقت،  وإضاعة  التسلية  باب  من  ليس  المشاركة 
الهدف اإلستفادة المعنوية ومن المعارف والخبرات الموجودة. 
التي واجهتها في  وأضافت: »أعتقد بأن الصعوبة األكبر 
البداية هي العادات السائدة في المجتمع المتعلقة بمشاركة 
األنثى في الفعاليات واألنشطة وهي باعتقادي تتكسر هذه 
الفكرة حاليًا، وقد منحني الوالدين حرية موزونة }مسيطر 
عليها{ ولكن بنفس كانت مراقبة، وهذه الحرية أعطت نتائج 

مميزة وإنجازات .

خواطر على الطريق
الطريق«  على  »خواطر  مؤسسة  الشرف  زين  وتمتلك 
برقم  والتجارة  الصناعة  وزارة  في  المسجلة  غيرالربحية 
495، وتضيف بأن فكرة المؤسسة كانت نتاج لجائزة أصغر 
رجل أعمال على مستوى المملكة وحصلت على المركز الثالث 
فيها قبل ثالث سنوات، وتم تحويل هذه المؤسسة الوهمية 
والتي  الواقع،  أرض  على  تطبيقها  تم  فعلية  مؤسسة  إلى 
المختصة  وإبداعاتهم  الطالب  مواهب  تنمية  على  تعمل 
، وهي  والثقافي وتقدم بطريقة كوميدية  األدبي  بالجانب 
عبارة عن محاضرات بموضوع اإلبداع وتنظيم الوقت وتم 
تنظيمها في 25 مدرسة، وتم تقديمها أيضًا في أكاديميات 

تعليمية وجامعات كاألردنية والهاشمية. 
وتشير الخضور إلى أن المؤسسة غير فعّالة في الوقت 
عام  وقبلها  الجامعية  الدراسة  بسبب  جيد  بشكٍل  الحالي 
بشكٍل  بنشاطاتها  ستعود  بأنها  مؤكدة  العامة،  الثانوية 

أقوى، وتحظى بتعاون مع مؤسسات خاصة وعامة .  
باإلصرار .. حققتُ اإلنتصار 

جائزة  بتحقيق  الكبيرة  سعادتها  عن  الخضور  وعبرت 
العربي  للشباب  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  مسابقة 
في المجال االجتماعي قدمتها كمبادرة بعنوان »أنت مبدع 
بس بشو«، وأضافت: »بالنسبة لي تعتبر هذه أجمل جائزة 
بحياتي ألنها خرجت من رحم المعاناة، ومن جهدٍ كبير، إذ 
الثالثة،  المرة  في  الحظ  وحالفني  مرات  ثالث  لها  تقدمت 
المرات  من  أفضل  بشكٍل  للمسابقة  متقدمة  كنت  وحينها 
أكثر من ستة  للجائزة  المتقدمين  بأن عدد  السابقة، علمًا 

اآلف شخص من عمر 21-13  ».
إلى  بها  تقدمت  التي  اآللــيــة  عــن  الخضور  وبيّنت 
المسابقة، إذ تواجدت في المركز الوطني للثقافة والفنون 
الملكة نور  بغية المشاركة في مؤتمر عُقِد هناك برعاية 
الشيخة  لجائزة  الرسمية  اللجنة  أن  إلى  وأشارت  الحسين، 

عن  المتواجدين  لتُخبر  األردن  في  حاضرة  كانت  فاطمة 
إطالق الجائزة عام 2010، وخالل المؤتمر أخبرت زين جميع 
الحاضرين بأنها ستكون الفائزة المستقبلية للجائزة، مبدين 
استغرابهم الشديد ومن جرأتها غير الطبيعية علمًا بأنهم 

أعلنوا عن الجائزة قبل قليل .
الخواطر الكوميدية 

وتعتبر زين الشرف صاحبة فكرة »الخواطر الكوميدية«، 
األردن  نجم  وبرنامج  المدارس  نجم  ببرنامج  شاركت  إذ 
بفقرة )التوجيهي(، مبينة أنها تمتلك موهبة كتابة الخواطر 
مقدمة  كانت  ألنها  صغرها  من  كوميدي  بشكل  وإلقائِها 

الحتفاالت متنوعة . 
مشاركاتها  في  عديدة  جوائز  الشرف  زين  نالت  وقد 
والتعليم  التربية  وزارة  من  التميز  درع  أبرزها  المختلفة، 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة  بمسابقة  الذهبية  والميدالية 
لللياقة البدنية وعلى المركز األول في كل من مسابقة يوم 
القصيرة  القصة  كتابة  ومسابقة  القصيرة  للقصة  القدس 
الريادية  لألعمال  ايكيبي  ومسابقة  العاصمة  مستوى  على 

على مستوى المملكة . 
الرؤية و الطموح 

تشير الخضور إلى أنها تسعى دائمًا ألن تكون أكثر النساء 
تأثيرًا في العالم من خالل استثمار موهبة التكلم والقدرة 
بشكٍل  اآلخرين  على  للتأثير  تتملكها  التي  اإلقناع  على 

إيجابي .
وتقدم الخضور نصيحتها إلى نظيراتها من اإلناث في هذا 
المجتمع بأن تجتهد وتنجز وأن تفكر باإلبداع، وأن تجد لها 

قدوة بشرط أن ال تنسخ شخصيتها لتكون مثلها .
كان سببًا في  الخضور كل شخص  الختام شكرت  وفي 
وصولها إلى ما هي عليه، وإلى العائلة البسيطة التي حاولت 

أن توفر لها كل الظروف لنثر إبداعتها.

زين الشرف الخضور.. شابة أردنية شَّقت طريق اإلبداع بفكِرها 

صحافة اليرموك ـ بتول ابو صباح ࣯

منطقة امتزجت تفاصيلها ما بين عراقة الماضي 
بآثارها الرومانية وما بين جمال مناخها ووفرة عذب 
)الشاللة(.. لفتت بسهولها  إنها منطقة  المياه فيها.. 
مهم  جذب  موقع  نفسها  من  وجعلت  البشر..  عيون 
ألهالي لواء الرمثا وما حولها.. )الكنز المدفون( لقبها 
المكان  عليها..  أراضيها  مالكي  بعض  أطلقه  الذي 
التي  الثرية  األثرية  والخصائص  بالميزات  المليء 
تعتبر مقومات هامة الزدهار السياحة على مستوى 
االهتمام  تلق  ولم  أهملت  الحظ  لسوء  لكن  الوطن، 

الكافي من قبل الجهات المعنية بذلك .
الرمثا  الغرب من مدينة  إلى  الشاللة  تقع منطقة 
سهل  وسط  تقريبًا،  كيلومترات   )5( مسافة  على 
حوران الممتد من جنوب سوريا ولغاية أطراف جبال 

الذي  الشاللة  وادي  طرفي  على  الشمالية،  عجلون 
امتداده  مكمال  وسال،  بشرى  بلدتي  شرق  من  يبدأ 
الجنوبية  الغربية  الزاوية  ليلتقي عن  الشمال  باتجاه 
إلى  اليرموك  ونهر  بوادي  األردنية  السورية  للحدود 
الغرب من بلدة الذنيبة/لواء الرمثا المقابلة تمامصا 
لبلدة اليرموك/لواء بني كنانة غربًا، حيث أقيم سد 
الوحدة عند التقاء وادي الشاللة بوادي ونهر اليرموك، 
الذي ينبع من بحيرة المزيريب الواقعة داخل األراضي 
للحدود  الشرقية  الشمالية  الزاوية  عند  السورية 

السورية األردنية . 
األبيض  البحر  حوض  مناخ  إلى  ينتسب  مناخها 
والصيف  الربيع  فصلي  خالل  المعتدل  المتوسط، 
أمطاره  لتروي  الشتاء،  فصل  خالل  نسبيًا  والبارد 
ذات  منبسطة  زراعية  لسهول  الحقلية  المزروعات 

تربة خصبة تتاخم جانبي امتداد الوادي.
ومن حيث الموارد المائية ففي وادي الشاللة؛ توجد 

»عين الشاللة » و«عين المعلقة » إلى الشمال منها، 
المزروعة  والخضروات  المثمرة  األشجار  تروي  وهي 

في مجرى الوادي وعلى سفوحه.
وتنبع »عين الشاللة« من باطن كهف صخري يقع 
على السفح الشرقي من الوادي، حفر أصحاب الشاللة 
قديمًا خزانًا صخريًا على مدخله لتجميع المياه، و آخر 
في مقابل الكهف تمامًا ،وخزان إسمنتي إلى الجنوب 
منه، وذلك لتجميع مياه النبع ومن ثم ري المزروعات 
واألشجار المثمرة؛ وأشهرها التين والزيتون والرمان. 
الجيولوجية  بالمشاهد  الطبيعية  البيئة  تتميز  و 
والمرتفع  الــوادي  التضاريسي؛  بتنوعها  الطبيعية 
وبساتين  الطبيعية،  الصخرية  والكهوف  والسهل، 
األشجار المثمرة، والنباتات واألزهار البرية الربيعية، 
ببساط  الربيعي  المنطقة خالل موسمها  تكتسي  إذ 
أخضر تزهو على سطح تربتها طيف ألوان غاية في 
الجمال تضيف إلى اللوحة البيئية الطبيعية حلة وباقة 

من الروعة والجمال الطبيعي .
الشاللة  لمنطقة  الطبيعي  البيئي  كان هذا  لذلك 
لتتخذها  القدم  منذ  بشرية  لجماعات  جاذب  مصدر 
التاريخية،  العصور  أقدم  منذ  وعيش  إقامة  كمكان 
للعيان،  بادية  األثرية  المعالم  بعض  زالت  ما  حيث 
ممثلة بالمواقع األثرية: أنفاق الشاللة، وتل الفخار، 
شكلت  والتي  والزيرقون،  واليصيلة،  الصبة،  وتل 
خالل  المنطقة  وسكان  للزوار  سياحي  جذب  مصدر 

فصلي الربيع والصيف .
مغرم  رجل  قصة  لفتني  مما  المطاف  نهاية  في 
مكان  منها  اتخذ  الذي  الرجل  الشاللة  تفاصيل  في 
أراضي  مالكي  احد  هو  والمأكل..  والمسكن  للعيش 
الشاللة المعروف على مستوى الرمثا باسم )علي أبو 
الكبير لمنطقة الشاللة  الزعبي( عرف بحبه  هضيب 
بهذه  اكتفي  أنا  قوله:  في  متمثال  لها  وباإلخالص 

المنطقة وبرؤية جمالها.

الشاللة .. الكنز المدفون في لواء الرمثا

الخضور تتحدث للزميل جويلس
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في أحد أحياء فلسطين شابٌ تفوح منه رائحة اإلبداع, 
أوجد لنفسه ثغرة للخروج من روتين التخصصات الموجودة 
 ,»animation« في فلسطين ليصل إلى مجال صناعة أفالم
متحديًا كل الظروف التي مر بها وحيدًا في سبيل تحقيق 

حلمه.
الدراسة  ترك  العمر,  من  الـ21  في  الكركي شابٌ  فايز 
في الصف العاشر بعد صراع شديد مع األهل متحديًا واقعه 
المرير ليخرج ويالحق حلمه منذ صغره ساعيًا نحو تحقيقه .

ورسام  أفالم,  )مخرج  وإبداعات  مواهب   7 فايز  يملك 
معماري, وفنان أشغال يدوية, وصانع مجسمات هندسية, 
انيميشن(,  موشن  ستوب  أفالم  وصانع  ومصمم  ومصور 
عن  فيلم  أفضل  أهمها:  الجوائز  من  العديد  على  حاصل 
عام  فوتوغرافية  صــورة  أفضل   ,2014 عام  فلسطين 

2015، وأفضل فيلم قصير عن فلسطين عام 2016 .
كانت بداياته بالرسم المعماري منذ أن كان صغيرًا في 
حيث  بنفسه،  نفسه  بتطوير  بدأ  ثم  االبتدائية,  المرحلة 
الى مجسمات  الرسومات  بادرت لذهنه فكرة تحويل هذه 
الى  البسيطة لجأ  المادية  الواقع ونظرًا للحالة  على أرض 
المجسمات بداًل من شرائها  استخدام مواد بديلة لصناعة 
البيئة  أو في  بيته  بالية موجودة في  فكان يستخدم مواد 
تصاميمه,  في  ويستخدمها  صناعتها  ويعيد  به  المحيطة 
التي  البالية  المواد  من  مادة   12 صناعة  استطاع  حاليًا 
أنها  حتى  الهندسية  المجسمات  صناعة  في  تستخدم 

أصبحت مطلوبة في مجتمعه ويقوم ببيعها.
األهل  دعــم  مــدى  عن  اليرموك«  »صحافة  لـ  يقول 
واألقارب واألصدقاء له ؟ بأن كل من يرى أعماله كان يبدي 

لوالديه  األكبر  االبن  أنه  الشديد بها, لكنه وبحكم  إعجابه 
من  كان  الصحي،  أبيه  وضع  الى  إضافة  إناث،  خمس  بعد 
الواجب عليه أن يكمل دراسته وترك موهبته حتى يستطيع 
الحصول على عمل يجني من خالله المال, لم يكن أهل فايز 
من المتعصبين لكنهم ايضًا لم يكونوا واعين تمامًا لمدى 
أهمية دعم موهبة طفلهم ومساعدته على تحقيق أحالمه.

تقريبًا  لمدة سنة  بالعمل  قام  المدرسة  فايز  ترك  بعد 
حتى تمكن من شراء ما يلزمه لصناعة المجسمات ومعدات 
التصوير، حيث بدأ بتصوير المجسمات التي يصنعها، وهنا 

ظهرت هواية فايز وفنه في التصوير الفوتوغرافي .
فكان  يتوقف عند شيء,  وال  دائمًا  وألن شغفه مستمر 
تمامًا  واع  كان  آخر,  شيء  بتعلم  انهال  شيًئا  أتقن  كلما 
واسعة  وقــدرات  وإبداعات  مواهب  من  يملك  لما  ومدرك 

يستطيع استغاللها بفعل الكثير من الفنون واألعمال .
صناعة  بتعليم  تعنى  دورات  أو  جهات  عن  فايز  بحث 
األنيميشن لكنه لم يجد، ألن التخصص والعمل بهذا المجال 
غير موجود في فلسطين، فقام بتعلم صناعتها لوحده عن 
حتى  اإلنترنت  على  تعليمية  فيديوهات  مشاهدة  طريق 

استطاع إتقان صناعتها .
طرق العديد من أبواب المؤسسات والشركات بحًثا عن 
عمل وعارضًا عليهم إنجازاته وأعماله لكنه ولألسف كان 
يتلقى وعودًا كثيرة لكن الواقع أن جميع أعماله كانت تذهب 

ألبواب التطوع وال يحصل على أي مبلغ مالي مقابلها .
في عام 2011 قام بصناعة أول فيلم انيميشن له رغم 
السيئات التي كانت به، إال أنه يعتبر نفسه ناجحًا, بحث فايز 
عن ممول أو داعم أو أية شركة تتبنى أعماله لكنه لم يجد, 
طموح فايز لم يفتح الباب لليأس بأن يزوره بل كان الدافع 

وراء تعلمه ونجاحه أكثر وأكثر.

فايز  أعمال  فلسطين  إعالميي  أحد  رأى  األيام  احد  في 
وانبهر بها وقام بعمل تقرير صحفي عنه, يقول فايز: »من 
أنه وخالل  , حيث  الحقيقية لدي«  النجاح  هنا بدأت حكاية 
شهر واحد فقط جاءت لمقابلته 255 قناة تلفزيونية عربية 
وأجنبية وأصبحت المؤسسات التي جاءها فايز في يوم من 
األيام طالبًا للعمل وقابلته بالرفض كانت أول من جاءت 
ال  لكنه  يريدها,  التي  الشروط  وفق  عندها  للعمل  تطلبه 
يريد أن يرتبط مع أحد بل يريد أن يعمل لوحده وبكامل 

حريته .
إعطاء  أولها  كانت  األشياء  من  الكثير  لفعل  فايز  باشر 
الجامعات  مختلف  في  البكالوريوس  لطلبة  مختلفة  دورات 
وشارك  عليها،  حصل  التي  واإلبداع  التميز  شهادة  بفضل 
التواصل  مواقع  على  معروًفا  وأصبح  مهرجان  من  بأكثر 
االجتماعي، وحاليًا يقوم بالعمل على فيلم انيميشن كامل 
لألطفال مكون من 100 حلقة سيعرض على قنوات التلفاز 

فور انتهائه.
طاقم  الى  يحتاج  به  يقوم  الذي  العمل  إن  أيضًا  وقال 
كامل مكون من 7 أشخاص على األقل، وهؤالء يمثلهم هو 
جميعهم حصل على لقب ذو السبع شخصيات أو انيميشن 
فلسطين، ألنه يجمع سبع تخصصات في عمل واحد, بحث 
عن أشخاص يعملون في هذا المجال لمساعدته وليكتسب 
المزيد من الخبرة لكن دون جدوى, فال أحد يعمل في هذا 

المجال في فلسطين.
وفي سؤاله عن حلمه؟ قال: »احلم بالسفر للخارج فأنا 
العمل, ومستعد للخوض  وصلت لدرجة االحتراف في هذا 
, لكن األهل لم يوافقوا  العالم  في أي تحدٍ على مستوى 
التي تطرقت لها لتوصلني  على قرار السفر, والمؤسسات 

بالخارج غالبًا ما كانت تغلق في وجهي.

يمتلك سبع مواهب إبداعية 

فايز الكركي.. من رحم المعاناة الى احتراف النجاح

من اعمال الفنان الكركي المعروضة على قناة الجزيرة

صحافة اليرموك ـ برديس الزريقات ࣯

 يتعدد العنف ضد األطفال ويتخذ ألوانًا وطرًقا متعددة، 
وانما  بالضرب  المتمثل  العنف  على  مقتصرًا  ليس  فهو 

يتعداه ليشمل الحرمان واللفظ.
وأرواحنا  لقلوبنا  الشافي  السحر  تفعل  الطيبة  الكلمة 
بينما تأتي كلمات الغضب من سب وقذف وإساءة لتؤذي 
مشاعرنا وتصيبنا باإلحباط والهزيمة النفسية وهو ما عبر 

عنه العلماء بالعنف اللفظي.
واالزدراء  والشتم  بالسب  اللفظي  العنف  يتمثل 
لها  معينة  بألقاب  والرمي  والتهديد  والتخويف  والتحقير 
يمارس  وقد  اللون،  أو  األصل  أو  البلد  أو  بالشكل  عالقة 
أو  العمل،  في  أو  المدرسة  في  أو  األسرة  في  النوع  هذا 

باقي مفاصل المجتمع.
إن  أطفال،  لسبعة  األم  محمد،  هيام  السيدة  تقول 
ويؤدي  األطفال  على  كبير  وبشكل  يؤثر  اللفظي  العنف 
إلى عزلتهم وضعف شخصيتهم، وترى أن االطفال بحاجة 

الى تفاهم أكبر من األهل.
وتقول السيدة نسرين عبدالباسط، األم لطفلين، إنها 
تحاول بقدر اإلمكان أن تبتعد عن العنف اللفظي وتحاول 

أن تكون هادئة ومتفهمة لطفلها مهما اغضبها. 
إن  أطفال،  األم ألربعة  اليسار سامي،  السيدة  وتقول 
العنف اللفظي ال يؤثر بقدر ما يؤثر العنف الجسدي، فهي 
تبتعد كليًا عن العنف الجسدي، لكن اللفظي يصدر منها 
بشكل غير إرادي عند غضبها، ولكنها تصلح األمور بأسرع 

وقت. 
وتقول السيدة النا إن هذا الجيل هو جيل عنيد ودلع 
وقد ال يتجاوب بأسلوب الحوار، معتبرة أن هناك أطفااًل ال 

يتجاوبون إال بالشدة.
وقال أستاذ علم النفس في جامعة اليرموك الدكتور 
أي  كمثل  مثله  اللفظي  العنف  إن  ذيــاب  الناصر  عبد 
وإساءة جسدية،  لفظية  إساءة  إساءة، وهناك  عنف، فهو 
وهو شكل من أشكال العدوان، فالكلمة وقعها أكثر من 
التوبيخ  إلى  يلجأوون  األشخاص  السيف، فكيثر من  وقع 
من  االفراد  على  خطورة  أكثر  وهذا  اللفظية،  واإلســاءة 
العقاب البدني، لذلك يجب أن نراعي كلماتنا قبل مراعاة 

أيدينا، فاللسان هو الذراع الثالث للضرب.
وأضاف أن األلفاظ السيئة تؤثر على الطفل من الناحية 
النفسية، فيصبح الطفل عدوانيًا او انطوائيًا غير مشارك، 
ومحبط، وحتى من الممكن أن يكره المدرسة أو األهل، 
وهذا يكون نتيجة موقف ما، أو كلمة ما بنى عليها الطفل 

موقفه وأعطاها أكبر من حجمها، إذ شكلت بداخله عقد 
بشكل أو بآخر، لذلك يجب عند االدراك بأن الطفل تضايق 

من، أن نقوم فورًا بتبريرها أو تهذيبها أو إصالحها.
المدرسة  في  المعلم  من  يختلف  التأثير  أن  ويؤكد 
يتقبل من  أن  المكن   فمن  للطفل،  بالنسبة  األهل  إلى 
مشتركة  لغة  فهناك  الدعابة،  من  نوع  ويعتبرها  األهل 
بين الطفل واألهل، وبالتالي حتى الضرب البدني يختلف 
أو من صديق  المعلم  من  الطفل  عندما يضرب  شعوره 
قوة  على  مبنيًا  ليس  باأللم  فاإلحساس  األهل،  من  أو 

الضربة بقدر ما هو إحساس باالهانة .
وأضاف أنه ال فرق بين العنف اللفظي والعنف الجسدي، 
أن  ويعتقد  شر،  فكالهما  منهما،  أي  يبرر  أن  يمكن  وال 

االكثر شيوعًا هو العنف اللفظي.
 واشار إلى أن هناك تعلم مقصود وتعلم غير مقصود، 
فالتعلم غير المقصود يكتسبه الطفل من بئيته حتى قبل 
دماغه  يقوم  لفظية  إساءات  يسمع  عندما  الطفل  نطق 
بتخزينها في بنائه المعرفي، وعندما ينطق جهاز النطق 
سماعه  عند  يكتسبه  كان  ما  بنطق  الطفل  يقوم  سوف 

لإلساءات، ألن جهاز السمع ينمو قبل جهاز النطق .
إن  الربيع  فيصل  الدكتور  النفس  علم  أستاذ  وقال 
آثار  له  عنف  وأي  العدوان،  أشكال  من  شكل  هو  العنف 
متعددة على األشخاص، أهمها ما يؤثر عليه من الناحية 
النفسية، فعندما يتعرض الطفل للعدوان اللفظي يؤثر 
ومن  واالكتئاب،  واإلحباط  العزلة  مثل  سلوكاته  على 
الممكن أن يؤثر عليه بشكل آخر أن يمارس العدوان على 
اآلخرين، وقد يلجئ إلى تقليد ما تعرض له أو للتنفيس 

عن مشاعره باالعتداء على اآلخرين.
العنف  تأثير  بين  التفريق  إمكانية  عدم  إلى  وأشار   
اللفظي عن الجسدي في حال النظر إلى طبيعة التنشئة 
الذكر  بين  بالتأثير  بينهما  نفرق  ولكن  للطفل،  االسرية 
حال  في  الذكر  من  أكبر  بشكل  تتأثر  فاألنثى  واألنثى، 

تعرضها للعدوان اللفظي أو الجسدي.
العنف،  يخص  فيما  األهــل  دور  على  الربيع  ويؤكد 
حيث ال يجب أن يُسكت عنه، ألنه يؤثر في بناء شخصية 
الطفل، خاصة في السنوات األولى التي تشكل شخصيته، 
تتراكم  للطفل،  الموجهة  اإلســاءة  األهل  تجاهل  فإذا 
بشخصيته ويكبر الطفل ولديه عقد نفسية وتقل الثقة 

بالنفس لديه.
وقال أستاذ الشريعة الدكتور محمد بني خالد إن العنف 
اللفظي مرفوض شرعًا وأخالًقا، فالدين يحث على الكلمة 
باالضافة  واللين،  بالرفق  والتعامل  واالبتسامة  الطيبة 

العرببة  والقيم  االجتماعية  األعراف  عليه  تحثنا  ما  إلى 
مراعاة  الخارجي  والمحيط  الوالدين  وعلى  واإلسالمية، 

استخدام األلفاظ الحسنة واإليجابية، فهي مسؤوليتهم.
حسنة،  قــدوة  يكونوا  ان  الولدين  على  أنه  وأضــاف 
أن  مبينًا  وأساليبهم،  التغيير من تصرفاتهم  يبدأ  حيث 

قضية العنف اللفظي ال يمكن السكوت عنها،حيث يمكن 
والنصح في  الشخصي  وااللتزام  انتشارها  إلى  أن يؤدي 
المحيط الخارجي من خالل حمالت التوعية والمحاضرات.

بتقليص  كفيلة  التعليمية  األماكن  أن  الخالدي  وتابع 
ليسيء  لفظيًا  عنفا  تمثل  التي  األلفاظ  تلك  استخدام 

نستخدم  أن  علينا  وبالتالي  كامل،  جيل  وتنشئة  لتربية 
الخير  على  تحث  التي  اإليجابية  واألساليب  األلفاظ 
والطيب، ولنا في أقوال الرسول عليه السالم الكثير من 
الدروس التي تحث على الرفق واللين في التعامل،  حين 

قال  )إن اهلل رفيق يحب الرفق ويعين عليه(.

مختصون يدعون لتجنب تعريض األطفال للعنف اللفظي

تعبيرية

صحافة اليرموكـ  تمارا أبو زيد ورهف السردي  ࣯

يعيش قطاع النقل العام في المملكة واقعًا مؤلمًا 
وصعبًا في ظل شبكة مواصالت متناثرة ومتداخلة 
تديرها الملكيات الفردية، مما أدى الى ظهور مركبات 
من  العديد  في  األجر  مقابل  للعمل  تلجأ  خصوصية 
تزداد  وأخذت  بل  المملكة  وقرى  ومدن  المحافظات 

يومًا بعد يوم.
وقالت الطالبة جيهان وليد إن األسباب التي تمنعها 
من استخدام وسائل النقل العام هو عدم وجود وقت 
عن  لتأخرها  يعرضها  مما  الحافلة،  النطالق  ثابت 
مواعيد محاضراتها مع أنها عانت من مشاكل عديدة 

مع سائقي  السيارات الخصوصي .
وأضاف المواطن محمود الحجازي بأنه يتوجه إلى 
الطويلة  االنتظار  ساعات  الختصار  السيارات  هذه 
في  للعمل  للوصول  وحاجته  الباصات  انطالق  لحين 

الموعد المحدد .
وقال مسؤول السائقين في محافظة المفرق وحيد 
المشكلة منذ  السائقين يعانون من هذه  إن  الحايك 
فترة طويلة، مطالبًا بالعديد من االجراءات للتخفيف 
من هذه الظاهرة، مبينًا أن هناك حوالي 114 سيارة 

خصوصي تعمل على خط اربد - المفرق .
الدبق من محافظة  السائقين جالل  وقال مراقب 
إدارة  إلى  الشكاوي  توجيه  يتم  يوميًا  إنه  الزرقاء 
السير، ويتم حجز هذه السيارات ومن ثم تعود للعمل 

في اليوم التالي .
و أشار السائق عدي المومني من محافظة عجلون 
إلى أن الركاب يضطرون الى التوجه لهذه السيارات 

نظرًا لسرعة انطالقها واختصارا للوقت. 
ووصف السائق وليد الذيابات من لواء الرمثا هذه 
الذي ينتشر وال يوجد له عالج،  المشكلة بالسرطان 
سيارات  الى  للتوجه  الركاب  اضطرار  أن  مضيًفا 
الطلبة  ولحاجات  الباص  تعبئة  لبطء  الخصوصي 

والموظفين للوصول الى مواعيد العمل .
ويوضح أحمد فالح والذي يعمل سائًقا على إحدى 
هذه السيارات بأن هناك سبب واحد وراء يجبره على 
والبطالة  االقتصادية  األوضــاع  وهو  عليها  العمل 

وحاجته اإلى توفير لقمة العيش له وألبنائه.
 ويذكر بأنه تم حجز سيارته خمسة مرات مع دفع 
غرامة مالية، مبينًا بأنه يضطر للعودة للعمل عليها 

في اليوم التالي ألنه ال يوجد لديه بديل آخر.
تيمور  المحامي  يؤكد  القانونية،  الناحية  ومن 
الخطيب بأنه بموجب القانون تُحجز المركبة المخالفة 
لمدة ال تزيد على أسبوع، على أن تسلم لمالكها عند 
انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة، 
الى  السائق  تحويل  يتم  المخالفة  تكرار  حال  وفي 

المحافظ وتوقيفه .
إلقليم  البري  النقل  تنظيم  هيئة  مديرة  وتقول 
الشمال المهندسة روال العمري إن الهيئة تعمل على 
مستوى  لتحسين  فعالة  واستراتيجيات  خطط  عدة 
النقل العام وأهمها النقل الحضري »خطط مستدامة 
وتحسين  الحيوية  بالمناطق  األحياء  بربط  تقوم 
الخطوط القديمة وتواجدها لساعات متاخرة«، وكذلك 
تحسين وإعادة الهيكلة لبعض المجمعات ومنها مجمع 
عمان الجديد ونقل كال من المجمع الشمالي ومجمع 

الرمثا ألراض مقترحة .
النقل  وسائل  ملكية  الشركات  تولي  أن  وبيّنت 
العام يعد أفضل، لوجود عقود ملزمة تحدد مستوى 
الخدمة، إضافة لتشغيلها وفق أسلوب منظم، بالخالف 
ومشكالت  خالفات  تشهد  التي  الفردية  الملكيات 

يصعب التعامل معها.
األجر  مقابل  العمل  انتشار  أسباب  العمري  وعزت 
والرقابة  النظام  من  يخلو  إذ  العام،  النقل  لتقصير 
بدًءا من عدم توفرخطوط تربط القرى بداخل اللواء 
متأخرة  بساعات  تواجدها  لعدم  باإلضافة  نفسه، 
واتبعاهم نظام الحمل الكامل وعدم مواكبة التزايد 
باألعداد، ولمواجهة المواطنين العديد من المشكالت 
السائقين  بعض  يمارسها  التي  السلوكيات  جــراء 
باستخدامهم لكلمات بذيئة وعدم االلتزام بالوصول 
إلى نهاية مسارات سيرهم مما يزيد من وقت وجهد 

مواطن .
سيلمسون  المواطنين  أن  على  العمري  وشددت 
تحسينات على الحافالت والطرق خالل العام الحالي 
واتخاذ قرارات جريئة من شأنها أن تحدث  نقلة نوعية.

فوضى  »النقل العام« ..الخصوصي يتفوق على العمومي 

صحافة اليرموك – أروى التميمي   ࣯

المطالبة  على  فيه  المرأة  اعتادت  مجتمع  في 
بالمساواة بينها و بين الرجل من حق العمل و السفر 
و اإلجازات جاء الرجل ليشاركها بشيء غير متوقع أال 
العاملة عند  المرأة  تمنح  األبوة(، فكما  )إجازة  و هو 
إجازة مدتها 90 يومًا، أصبح هو اآلخر عند  الوالدة 

والدة زوجته يمنح إجازة مدتها 3 أيام . 
والعاملين في  الموظفين  الحكومة جميع  فمنحت 
قدوم  عند  أبوة  إجازة  وزاراتها  و  قطاعاتها  مختلف 
اإلجازة  هذه  تكن  لم  أنه  علما  لهم،  جديد  مولود 
موجودة سابًقا على الرغم من أهمية مشاركة الزوج 

لزوجته هذه األوقات.
وكما ذكر سبب هذه اإلجازة فإن هذه الخطوة تأتي 
إيمانًا بتحقق الروابط األسرية وتعزيزها، إضافة إلى 
إشراك كل من المرأة والرجل في الحقوق والواجبات 
ــوالدة  ال لحظات  زوجته  ــزوج  ال ليشارك  األســريــة، 
تعزز  أن  هذه  اإلجــازة  شأن  من  وأن  ومسؤولياتها، 
التعاون  روح  وإضفاء  األزواج  بين  اإليجابية  العالقة 
بين الزوجين ومساندة الزوج لزوجته ومشاركتها في 

تربية األطفال منذ الوالدة.  
»مثلما تتمتع المرأة بلقب األم، يتمتع الرجل أيضًا 
بلقب األب وحقوقه في الطاعة على اإلبن، وحق تربية 

اإلبن تكون بالمشاركة بين الرجل والمرأة«.
»من الواجب على الرجل أن يكون إلى جانب زوجته، 
كانت  وإن  الوالدة،  عناء  القليل من  عنها  يحمل  وأن 
هذه اإلجازة 3 أيام فقط ، فهو يدعمها نفسيًا ويخفف 
مثل هذه  في  األب  وجود  أن  كما  قليال،  العناء  عنها 

اللحظات يعزز أسلوب التعاون األسري«. 
»إن المرأة عادة تحمل عناء التربية وحدها، سواء 
كانت عاملة أم ربة منزل، وعلى الرجل أيضًا واجبات 
الحصول  التربية، ومن حقه  الصغير في  تجاه طفله 

على إجازة أبوّة«.
ويعتبر أستاذ علم االجتماع  الدكتور محمد المنسي 
إجازة  إجازة األبوّة لم يحقق نجاحًا نظير  أن قانون 
ولكنه  العربية،  البالد  في  للنساء  والرضاعة  الوضع 
خطوة جديرة باالحترام أقرتها بعض الدول الغربية، 
األب  وليشارك  وحدها،  األم  عن  التربية  عناء  لرفع 

بدوره في تربية إبنه منذ صغره . 
محمد  الدكتور   النفس  علم  اختصاصي  ويشدد 
العلي على أهمية وجود الزوج بقرب زوجته في تلك 
اللحظات، وبالذات في األيام األولى تحديدًا »إذ على 
الرجل أن يفكر بالزوجة واألم وبمولوده، الذي ينتظره 
على  ويحرص  جانبها  إلى  فيكون  أشهر،  تسعة  مدة 
بفرح شديد ألنها خرجت  واستقبالها  التخفيف عنها، 

بخير هي ومولودها«.
ويذكر أن اآلباء السويديين حصلوا على حقهم في 
السواء،  على  ولألمهات  لآلباء  كحق  األبوة«،  »إجازة 
السنة  بلوغ  غاية  إلى  أخذها  إمكانية  فترة  وتمتد 
الخامسة من عمر الطفل، حيث تسمح اإلجازة بالتوقف 
أخذها  ويمكن  مأجورين،  أسبوعين  لمدة  العمل  عن 
لمدة أسبوع أو أسبوعين متواصلين، يتم تطبيق هذا 
النظام كاعتراف بالمساواة بين الجنسين وبعيدًا عن 
السويدية  المرأة  تحرير  حركة  انطالق  بعد  التمييز 
في  بالمساواة  تلزم  قوانين  أقرت  السبعينيات،  في 
العامة، وكذلك في بريطانيا منذ  الحياة  كل مناحي 

2004 يتم تطبيق هذا النظام.

»إجازة األبوة«.. و مولود جديد لتعزيز التعاون األسري 



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  ࣯

فريق  في  العبًا  ليس  العدد  لهذا  نجمنا 
رياضي، وإنما قائد فرقة جوالة الجامعة، هو بالل 
الرياضية  التربية  كلية  في  يدرس  عبندة،  أنور 
وسيودع جامعتنا لهذا الفصل كخريج، بعد مشوار 

طويل مكلل باإلنجازات.
    بالل لم يجد في كشافة المدرسة ما يرضي 
االهتمام  وجود  عدم  إلى  ذلك  ويعزو  طموحه، 
بالنسبة  مختلف  األمر  لكن  الكافيين،  والدعم 
وهنا  الكشفية،  المراتب  أعلى  كونها  للجوالة 
يقول: »االنضمام للجوالة أضاف لي الكثير، فقد 
شخصيتي،  من  وصقل  جدد  أناس  على  عرفني 
على  الحسن  جــائــزة  فــي  للمشاركة  وأهلني 
مغامر  لقب  على  والحصول  الذهبي  المستوى 

دولي«
ويذكر أن بالل مغامر دولي مسجل لدى مكتب 
في  المشاركة  له  وسبق  للشباب  الحسن  جائزة 
منتدى الفكر العربي الشبابي تحت رعاية األمير 

الحسن.
   أنشطة عبندة متنوعة وتشمل العديد من 
الرياضات، أهمها كرة القدم والسباحة، فهو حكم 

كرة قدم خماسي مسجل في االتحاد األردني لكرة 
القدم، إضافة إلى امتالكه رخصة تدريب مستوى 
رخصتي  يحمل  فهو  للسباحة  بالنسبة  أما   ،D

تدريب وإنقاذ.
له،  داعمين  ناجح  وراء كل  أن  نعلم،     وكما 
وهذا ما يؤكده عبنده: » دعم والديّ هو األساس، 
المومني وعمران  ولن أنس دعم صديقيّ علي 
ألقبهما بالرفقاء كما  اللذان أفضل بأن  الرشدان 

اعتدنا في الجوالة«.
في  الرياضتين  هاتين  بواقع  رأيه  عن  أما     
قائاَل:  علق  فقد  بهما،  متخصص  كونه  األردن 
ما  نوعًا  سيء  وضعها  األردن  في  القدم  »كرة 
ألنها مستندة على اعتبارات بعيدة عن الرياضة، 
الفرق أنفسهم،  أو  الجماهير  سواء على مستوى 
فلدينا مدربين على  السباحة فوضعها جيد،  أما 
مستوى عاٍل من الكفاءة ولنا مشاركات دولية في 

هذا المجال«
    أما الغريب فيكمن في طموحه الذي ليس له 
عالقة بهوايته أو تخصصه الجامعي، فهو يطمح 
للبضائع  استيراد وتصدير  أكبر شركة  المتالك  
أعمل  »وأنا  قائال  العربي،  الوطن  مستوى  على 

على ذلك حاليًا«.

بالل عبندة .. »مغامر« دولي يرفع علم اليرموك

صحافة اليرموك _ مهند جويلس  ࣯

ضيفه  على  ثمينًا  انتصارًا  الوحدات  حقق 
في  لهدفين  أهداف  بثالثة  البحريني  المحرق 
على  الماضي  اإلثنين  جمعتهما  التي  المباراة 
في  بالقويسمة  الثاني  اهلل  عبد  الملك  ستاد 
بطولة  في  الثالثة  المجموعة  لقاءات  ختام 
كأس االتحاد اآلسيوي، لينتزع الوحدات صدارة 
الوحدة  ويواجه  نقطة،   12 برصيد  المجموعة 
وإيابًا،  ذهابًا  النهائي  ربع  الدور  في  السوري 

األولى في الدوحة والثانية في عمان . 
كتيبة العراقي عدنان حمد قدمت سيمفونية 
رائعة خالل المباراة أسعدت الجماهير الحاضرة 
الفريق رغم عثراته  بها والتي واصلت مؤازرة 

للقب  وضياعه  األخيرة  اآلونــة  في  المتكررة 
للمرة  به  االحتفاظ  من  تمكنه  وعدم  الدوري 
الرابعة على التوالي، ليصب كامل تركيزه في 
الفترة المقبلة على المنافسة اآلسيوية وإكمال 
الفيصلي  يواجه  عندما  األردن  كأس  مشوار 

ذهابًا وإيابًا بنصف نهائي البطولة . 
 الوحدات لم يمهل الضيوف سوى 30 ثانية 
الكرواتي  مدافعه  عبر  اللقاء  بنتيجة  ليتقدم 
أشعلت  متقنة  رأسية  من  انتيتش  سبيستيان 
مدرجات ملعب النار واالنتصار مبكرًا، ليتلقى 
االستيقاظ  يحاول  لم  مبكرة  صدمة  المحرق 
منها رغم محاوالته الخجولة التي باءت بالفشل. 
وبعد مدٍ وجزر خالل مجريات الحصة األولى، 
تمكن »صاحب المهارة« الالعب منذر ابو عمارة 

الهدف  بتسجيله  للقاء  النتيجة  مضاعفة  من 
من  بينية  تمريرة  مستغاًل  لألخضر،  الثاني 
زميله أحمد إلياس وضعها بالشباك البحرينية 
لينتهي  الضائع،  البدل  الوقت  في  أناقة  بكل 

الشوط األول بهدفين ألصحاب األرض . 
مجريات الحصة الثانية شهدت عودة مبكرة 
ألصحاب الرداء األحمر نادي المحرق بتسجيلهم 
الكونغولي  المهاجم  عبر  التقليص  هــدف 
أمام  لدربكة حصلت  دوريس سالومو مستغاًل 
مرمى الحارس شفيع ليضع الكرة برأسه داخل 

الشباك عند الدقيقة 48.
هذا الهدف أربك مخططات الوحدات وجعلهم 
يؤجلون فرحة االنتصار إلى حين تسجيل هدف 
االبتعاد بالفارق وإراحة أعصاب الجماهير، وهذا 

ما تحقق عند الدقيقة 60 عندما راوغ ابو عمارة 
الدفاع البحريني مسددًا كرة أرضية تصدى لها 
الحارس عبد اهلل الكعبي ارتدت أمام المهاجم 
مسجاًل  تردد  دون  وضعها  الذي  فيصل  بهاء 

الهدف الثالث لفريقه .
أعصاب  ليحرق  جديد  مــن  عــاد  المحرق 
جماهير الوحدات بعد تسجيله هدف التقليص 
مرة أخرى وهذه المرة عن طريق الالعب علي 

جمال عند الدقيقة 75 . 
الدقائق األخيرة لم تشهد سوى تألق عامر 
شفيع، الذي أنقذ مرمى الوحدات من أكثر من 
كرة شكلت خطورة كبيرة عليهم، ليطلق بعد 
الباكستاني خورام شهزاد صافرة  الحكم  ذلك 
القادم من  للدور  الوحدات  اللقاء معلنًا صعود 

البطولة . 
الليث األبيض يستسلم 

تعادل فريق األهلي بهدف لمثله مع الزوراء 
العراقي في منافسات المجموعة األولى لكأس 
االتحاد اآلسيوي، في مباراة احتضنتها العاصمة 
القطرية مساء الثالثاء الماضي، ليصعد الفريق 
العراقي متصدرًا للمجموعة برصيد 12 نقطة 
إلى الدور القادم مواجهًا مواطنه القوة الجوية 

متصدر المجموعة الثانية بالبطولة . 
األهلي دخل اللقاء وهو فاقد األمل بالمنافسة 
من  تمكن  بعدما  التأهل  بطاقات  إحدى  على 
ضمن  لوضعه  كافية  غير  نقاط  خمس  جمع 
عن  األهلي  ليعلن  للتأهل،  المترشحة  الفرق 

االفتتاح  هدف  مسجاًل  مبكرًا  الهجومية  حربه 
عند الدقيقة الخامسة عن طريق جناحه الرائع 

أحمد العيساوي . 
الهدف استفز العبي الزوراء وتقدموا لألمام 
الدفاع  بوجود  جدوى  دون  لكن  التعديل  بغية 
الشوط األول بهدفٍ  لينتهي  الصلب  األهالوي 

نظيف لألهلي . 
في الشوط الثاني كانت الكفة متعادلة من 
ناحية الخطورة بالنسبة للفريقين مع أفضلية 
ليبقى  محمود،  جمال  المدرب  ألبناء  بسيطة 
األهلي فائزًا باللقاء، حتى تحصل الزوراء على 
الزهرة  العراقي عالء  ركلة جزاء نفذها بنجاح 
عند الدقيقة 92، لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي 

بهدف لهدف.

مع ختام دور المجموعات 

الوحدات يعود من البوابة اآلسيوية .. واألهلي »يسلم المفتاح«

الــحــورانــي                                   ࣯ قيس  ـ    ــيــرمــوك  ال صحافة 
وعدي الحمزات

وكامل  تألقها  االردنية في قمة  السلة  كانت كرة  ان  بعد 
العربي واآلسيوي  الصعيد  عطائها وتعد منافسًا قويًا على 
وحتى العالمي بوصولها إلى حدث كبير أال وهو نهائيات كأس 
العالم 2010 في تركيا؛ إال أنها أصبحت اآلن بمستوى متدن 
التي  الحافلة  واالمجاد  باالنجازات  المليء  بماضيها  يليق  ال 

سطرتها كرة السلة األردنية.
  النائب السابق لإلتحاد األردني لكرة السلة الكابتن محمود 
درباس قال إن من أهم أسباب التراجع كان في ضعف الدوري 
المحلي وقصر مدته، فالدوري يمتد لفترة ثالثة شهور، وهذه 
المدة غير كافية لبقاء الالعبين بشكل عام والمنتخب الوطني 
أن  مضيًفا  واالستعداد،  المنافسة  دائرة  في  خاص  بشكل 
المستوى الفني يأتي من قبل األندية المشاركة في الدوري، 
وبالتالي هذا  ينعكس على العبي المنتخب، مبينا ان المعادلة 

تقول »اذا كان هناك دوري قوي هناك منتخب قوي«.
لدى  المتوفرة  المادية  اإلمكانات  ضعف  أن  درباس  ويرى 
وجود  لعدم  باإلضافة  السلة،  لكرة  األردني  واالتحاد  األندية 
أسباب  من  الوطنية  للمنتخبات  متخصصة  تدريبية  صاالت 

تراجعها، فأغلب األندية ال تملك مالعب.
وأكد أن اعتزال الكثير من العبي كرة السلة كان سببا في 
التراجع ولم يتم تهيئة العبين خالل سنة او سنتين فإعداد 
الالعب يستغرق على األقل اربعة أعوام حتى يخوض بطوالت 

محلية وآسيوية.
ويوضح درباس أن االحتراف غير الموجه انعكس بطريقة 
سلبية على األندية ومستوى اللعبة، كما أن االحتراف »ُفرض' 

على األندية، بالمقابل هذه األندية لم تكن  مهيئة له.
الكابتن  السلة  اليرموك لكرة  ويرى مدرب منتخب جامعة 
بعض  بتجنيس  االتحاد  قيام  يخص  فيما  أحمد   عباس 
الالعبين األجانب، إنه سبيل الوصول للعالمية فيجب أن يكون 
هناك تجنيس، فالهدف من ذلك الوصول الى أدوار متقدمة 
في البطوالت اآلسيوية والعالمية لهذا يجب أن يكون هناك 

من يصنع الفارق.
وفي الحديث عن ضعف الحضور الجماهيري بين نخبة من 
محبي هذه الرياضة يؤكد عباس أن السبب يكمن في غياب 
اإلعالم وتحفيزه على تشجيع منتخب السلة وعدم  االهتمام 
ببث مبارياته وغياب التنظيم والتسويق في أحيان كثيرة، كما 
أن ميول الشارع الرياضي عموما نحو كرة القدم بسبب عدم 
اللعبة، ألنه يوجد ضعف في تعليم هذه  معرفتهم بقوانين 

الرياضة في المدارس.
و يضيف عباس أن البعض  يرى أنه ال يوجد منافسة في 
لعدم  يؤدي  وهذا  لألندية  المستوى  ضعف  بسبب  الــدوري 
االستمتاع في المبارايات، الى هروب الجماهير لرياضات أخرى 

مثل كرة القدم.
يقول  الناشئين  السلة من خالل  وعن كيفية تطوير كرة 
المدرب السابق للنادي األرثوذكسي  الكابتن يوسف زغلول 
إنه في حال اجتهدت األندية وشاركت بشكل جدي باإلاتمام 
بالناشئين بأن تكون فترة الدوري طويلة وهنا يمكن اختيار 
منتخبات للناشئين بطريقة صحيحة، فكلما توسعت القاعدة 

الرياضية كلما كانت الخيارات أفضل.
باإلضافة  للناشئين،  مادي  دعم  هناك  يكون  بأن  وطالب 
لتنظيم دوري ال تقل مدته عن ستة أشهر لتحسين مستواهم.

في  كبرى  ثورة  هناك  يكون  أن  يجب  أنه  عباس  ويرى   
األندية واإلعالم، مطالبًا بضرورة وجود شريك لالتحاد، حيث 

يجب أن يكون هناك تسويق قادر على ذلك.
ونوه عباس الى ضرورة إنشاء مراكز للواعدين واالهتمام 
ضرورة  على  مشددًا  السلة،  كرة  استمرارية  أجل  من  بها 
تطوير الناشئين بطريقة صحيحة وسليمة ألنه من خاللهم 

يمكن تطوير الدوري ومنتخب السلة.
 وطالب درباس بضرورة إطالة فترة المنافسة في الدوري 
المحلي إلحداث التطوير المطلوب، كما يجب أن يقود الدوري 
مدربين مؤهلين وأصحاب كفاءات وخبرات على مستوى عال، 
أن  األندية  تستطيع  حتى  للتدريب  مالعب  لوجود  باإلضافة 

تمارس كرة السلة وتهيء الالعبين.
دعا  كما  لألندية،  المادي  الدعم  زيادة  وجوب  إلى  ونوه 
اإلعالم الرياضي  إلى أن يلعب دوره في نشر هذه الرياضة 
وتثقيف الناس ومعرفتهم بها وبإنجازاتها وتحبيب الناس بها.

راشد  ابو  عامر  الكابتن  السلة  كرة  اتحاد  رئيس  نائب   
األردنية،  السلة  كرة  مستوى  في  تراجع  وجود  لعدم  أشار 
بدليل أن هناك أناس ما زالوا يهتمون بها، والقطاع الخاص 
أندية  لوجود  باإلضافة  العبين،  وتقدم  تعمل  واألكاديميات 
الوقت  في  مقرًا  اللعبة،  لتطوير  استراتيجية  ولديها  تجتهد 

نفسه بوجود مشكالت وصعوبات تواجهها.
هي  اللعبة  تواجه  التي  المشكالت  أهم  أن  إلى  وأشــار 

المشكلة المالية على كل أركان اللعبة، )الالعبين، المدربين 
هذه  إلنجاح  كاف  غير  فالتمويل  واالتحاد(  األندية،  الحكام، 

اللعبة بالطريقة التي يرغب الجميع بوجودها.
ولفت ابو راشد الى أن السلة األردنية تسير في طريقين 
هما االحتراف والهواية، بمعنى أن الالعب الذي يتجه إلى لكرة 
السلة إحترافيًا ستصبح وظيفته األساسية، أما إذا كان هاٍو 
النقيضين  فهذين  لعمله،  يذهب  ذلك  وبعد  اللعبة  يمارس 
كانا سببًا رئيسيًا إلحداث مشكلة لألندية واالتحاد وحتى في 

إعداد المنتخبات الوطنية.
وتابع أنه من المشكالت التي تواجه اللعبة البنى األساسية 
التي تتمثل بالصاالت والمالعب، فقد تم تحويل كم هائل 
الى مالعب لخماسي كرة  إربد مثال  من الصاالت في مدينة 
القدم كصالة كلية بنات إربد، ومدرسة طبريا، وكلية نسيبة 
المازنية، وهناك صالة واحدة لكل من مدينة الحسن الرياضية 
وجامعة اليرموك صالتين، وهذه الصاالت لم يتم استخدامها 

بطريقة جيدة، بحيث تخدم لعبة كرة السلة وتطورها.
كرة  بلعبة  حقيقي  اهتمام  وجود  عدم  راشد  أبو  ويذكر  
لهذه  خاصة  مالعب  يوجد  ال  أنه  كما  المدارس،  في  السلة 
يستطيعون  أكفاء  مدربين  وجود  لعدم  باإلضافة  اللعبة، 
التعامل مع الفئات العمرية واالهتمام بالناشئين وتوجيههم 

بطريقة سليمة وصحيحة.
وشدد على ان هناك عزوف عن لعبة كرة السلة واالهتمام 
بأية فئة عمرية تعني كلفة مالية،  أي إضافة  باألندية، ألن 
وبالتالي النادي يحاول أال يوقع نفسه في كلف مالية، خصوصًا 

في ظل عدم وجود مردود مادي.

بعد أن وصلت للعالمية 

السلة األردنية .. ارتقت ثم تراجعت!

العبو منتخبنا السلوي وفرحة في احد االنتصارات

االهلي .. وداع مبكر للبطولةالوحدات .. ممثل الكرة االردنية اسيويا
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والحاضرين  واإلعالميين  والدبلوماسين 

اليرموك،  جامعة  بتميز  الالجئين  لمؤتمر 

مؤتمرات  هكذا  تنظيم  فــي  ونجاحها 

دورها  بين  الموازنة  على  وقدرتها  دولية، 

األكاديمي ومساهمتها في خدمة المجتمع 

وقضاياه.

عقدته  ࣯ ــذي  ال الالجئين  مؤتمر  حظي   

بحضور  الماضي  األسبوع  نهاية  الجامعة 

مختلف  مــن  مميزة  إعالمية  وتغطية 

الوسائل اإلعالمية على تنوعها وتعددها.

 توّلت الزميل الصحفية في جريدة الدستور  ࣯

مؤتمر  خالل  الحفل  عرافة  السائح  آمان 

الالجئين الدولي األسبوع الماضي.

 تم توزيع أعداد ونسخ من العدد األخير لـ  ࣯

»صحافة اليرموك«، وحظيت بإشادة واسعة 

موضوعاتها  وتعدد  تطورها  حيث  من 

وقضاياها التي تتناولها، كما وجرى إذاعة 

حفل االفتتاح ببث مباشر عبر أثير الزميلة 

يرموك أف.أم.
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8األخيرة

سجى الصياح  ࣯

الموت الذي ال يمكن تداركه هذا ما ال يعرفه 

الشاب احمد الذي خرج من بيته لمشاركة صديقه 

االحتفال بعرسه فاستقرت رصاصه طائشة  في 

ريعان شبابه  الموت وهو في  ليخطفه  قلبه  في 

وحال أحمد ليس أفضل من حال الكثيرين ممن 

خطفهم الموت بسبب جنون وطيش العديد من 

او  نائب  فوز  اجل  من  ذخائرهم  يفرغون  الذين 

ما  سرعان  التي  افراحهم  اجل  من  او  مسؤول 

اعتاد  فلقد  لآلخرين  ومعاناه  اتراح  الى  تتحول 

كل  في  الرصاص  صوت  سماع  على  المواطن 

مناسبه فترى الكثيرين ممن يتنافسون بإطالق 

الرصاص  فأصبحت هذه الظاهرة رمزًا للمكانة 

عن  تعبر  كما  المناسبة  لصاحب  االجتماعية 

اطالق  الن  المضيف  من  والقرب  الصداقة  عمق 

المناسبة فقط  الرصاص ال يقتصر على صاحب 

بذلك  يشاركون  الذين  المدعوين  على  حتى  بل 

لتعبير عن محبة مضيفهم 

الظواهر حيث وضع  و نهى االسالم عن هذه 

يؤدي  ال  ان  ومنها  السالح  الستخدام  ضوابط 

استخدامه الى االضرار بالمواطنين االبرياء بقوله 

صل اهلل عليه وسلم » ان من كان يحمل نصاًل 

ان  عليه  فوجب  المسلمين  بسوق  ومر  سهمًا  او 

عدم  يجب  لذلك  األبرياء«  يؤذي  ال  حتى  يغطيه 

ألن  النارية  العيارات  يطلق  من  كل  مع  التهاون 

تحت  ابنائه  من  مجموعه  سنويا  يودع  األردن 

عنوان الرصاص الطائش ناهيك عن المصابين 

الذين قد تقعدهم اإلصابة وتحولهم الى معاقين 

بسبب جهل و »عنجهية« الكثيرين

رصاصة 
صحافة اليرموك ـ احمد ذياباتالموت 

من  وحدها،  الرمثا  وليس  األردن..  ابن  هو 
سمارة  المجيد  عبد  فبرحيل   ،1950 عام  مواليد 
رياضية  قامة  االردنية  الرياضية  األسرة   فقدت 
بإمتياز، تمتلك سجال وتاريخًا مشرًفا  وأكاديمية 
الرمثا  مدينة  في  الرياضة  تطوير  صعيد  على 

خصوصًا والكرة األردنية عمومًا.
 الراحل هو الشقيق األصغر لرئيس نادي الرمثا 
 4 األبناء  من  ولديه  سمارة،  الحليم  عبد  الحالي 
وولدين، أكبرهم رامي كابتن الفريق األول حاليًا.

الرمثا  مدرسة  من  الثانوية  دراسته  أنهى 
بالجامعة  بعدها  والتحق   ،1968 عام  الثانوية 
البكالوريوس  درجــة  على  وحصل  ــة  ــي األردن
الجغرافيا عام 1972، ثم حصل على  بتخصص 
جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة 

اليرموك عام 1997.
مساعد  ثم  كمعلم  العملية  حياته  سماره  بدأ 
مدير مدرسة حتى عام 1994، ثم مشرًفا تربويًا 
حتى عام 2005، ثم مدير مدرسة عجلون حتى 

تقاعد عام 2009 .
فترة  خــالل  الرمثا  سماء  فــي  نجمه  سطع 
لكرة  كالعب  والثمانينات  والسبعينات  الستينات 
الرمثاوية في  الكرة  ألمع نجوم  واعتبر من  قدم، 

ذلك الزمن.
 أفنى سنواته الطويلة في سبيل تقديم خبراته 
لنادي الرمثا، الذي ملك حياته وسكن قلبه، حيث 
بإخالص  وقاده  فنيًا  ومديرًا  وإداريًا  مثله العبًا 
كالعب  واأللقاب  اإلنجازات  معه  ليحقق  ووفــاء 

ومدرب.
لكرة  الذهبي  الجيل  عناصر  أبرز  أحد  سماره 
بداية  منذ  الفريق  صفوف  في  لعب  حيث  القدم، 
وكان   ،1982 عام  وحتى   1966 عام  تأسيسه 
وامتاز  األيمن،  الجناح  مركز  في  اللعب  يفضل 
في  لألردن  كبطل  توج  حيث  الفائقة،  بسرعته 
الجري السريع )100م-200م( من عام  مسابقة 
1967-1975، كما أنه مثل الجامعة األردنية في 

بطوالت ألعاب القوى على مستوى المملكة.
 حمل سماره أول وأغلى لقب للرمثا في بطولة 
الكروية  مسيرته  نهاية  في   1981 عام  الدوري 
التدريب  عالم  دخل  ما  سرعان  ولكنه  كالعب، 
ومترجم  كمساعد  عمل  حيث  األبواب،  أوسع  من 
الثاني  اللقب  معه  ليحقق  بلوس،  جورج  للمدرب 
ثم   ،1982 عام  مــدرب  كمساعد  التوالي  على 
االسكتلندي  من  التدريبية  القيادة  راية  تسلم 

جورج بلوس عام 1983 وحتى عام 1987.
ولم تتوقف إنجازات سماره عند هذا الحد، فقد 
عاد واستلم مهمة تدريب فريق الرمثا عام 1990، 
ليصعد به إلى منصات التتويج من جديد بعد أن 
حقق ثالثية تاريخية لم تحدث في تاريخ النادي 
إلى يومنا هذا )كأس الكوؤس، كأس األردن، درع 
الموسم  بطوالت  جميع  يحقق  أن  وكاد  االتحاد(، 
تحقيق  من  يتمكن  لم  لكنه  )الرباعية(  المحلية 

لقب الدوري.
 على الصعيد الخارجي حقق الرمثا معه أفضل 
إنجاز خارجي يمثل بالمركز الثالث »لبطولة آسيا 
للمدرب  مساعدًا  كان  عندما  الكأس«  أبطال 

العراق سعد حمزة في الموسم 1992-1991.

وأخيرًا عمل سماره كمدير إداري لفريق الرمثا 
في فترات متقطعة خالل مسيرته الرياضية إلى 
أن اعتزل العمل الرياضي مع نهاية موسم 2014.

مع  كــإداري  مسيرته  إكمال  من  يتمكن  ولم 
الرمثا لتعرضه لوعكة صحية .

عبدالمجيد سمارة .. قامة كروية عنوانها الرمثا

صحافة اليرموك ـ فرح موسى     ࣯

نموّه  في  تساهم  المجتمع  نصف  المرأة 
من  المجاالت،  بمختلف  وتــطــوره  ونهضته 
المنزل  داخل  سواء  المتعددة  أدوارهــا  خالل 
وهي  واألبنة،  واألم  الزوجة  فهي  خارجه،  أو 
األعمال  وسيدة  واألديبة  والموظفة  العاملة 
وحتى  والصناعية  واألكاديمية  والطبيبة 
المهنية ، وال يخفى على أحد أهمية دورها في 
المجال االقتصادي عامة، وفي المجال الصناعي 
عدم  من  الرغم  وعلى  خاص،  بشكل  لألسرة 
تسليط الضوء على هذا الدور بالشكل الالزم 
في الماضي، فإنه بات محط اهتمام دول العالم 

في السنوات القليلة الماضية.
منذ سالف العصور تعمل المرأة في القطاع 
المهني التقليدي، في صناعات يدوية وحرفية، 
اليدوي  السجاد  ونسج  المالبس  كحياكة 
والبسط وغيرها، وكان عملها هذا ينحصر في 

إطار تأمين احتياجات األسرة. 
في  المرأة  مشاركة  هامش  اتسع  والحًقا 

الصناعة من خالل خروج العديد من السيدات 
إلى بيئة العمل سواء كمستثمرة أو كيد عاملة 

إلى  وصواًل  تقنية  حتى  أو  إدارية،  أو  صناعية 
مناصب  وتبوئها  العمل  سلم  في  ارتقائها 

قيادية في العديد من المنشآت الصناعية.
الــمــرأة في  دمــج  مــبــادرات  وقــد ساهمت 
بات  حيث  التحول،  هذا  في  التنمية  عملية 
توفير المقومات للمرأة للعمل والتطور وتنمية 
الدول  من  العديد  لدى  األولويات  من  قدراتها 
ومن بينها دولنا العربية، إذ أثبتت التجارب بما 
من  العديد  حققته  ما  أن  للشك  مجااًل  يدع  ال 
بشكل  الصناعي  المجال  في  األعمال  سيدات 

خاص ساهم في التنمية االقتصادية لدولهن.
سنوات  ثالثة  »منذ  العلي  هنادي  وتقول 
الفرص  لقلة  ونظرًا  العيب،  ثقافة  كسرت 
جامعية،  شهادة  على  حاصلة  كوني  الوظيفية 
الصحية  التمديدات  مهنة  في  بالعمل  بدأت 
لم  المهنة  هذه  أن  حيث  النسائية،  المنزلية 
تخطر على بالي من قبل ولكن تم طرح دورة 
في مركز تدريب مهني حكما وبادرت بالتسجيل 
وأنهيت هذه الدورة وأصبحت لدي القدرة على 
العمل في هذه المهنة بعد نهاية التدريب، وفي 
البداية وجدت معارضة شديدة ولكن مع اإلقناع 
تجاوزنا هذه المرحلة وخصوصًا أن كالم الناس 

ال يطعمنا وال يغنينا«. 
و أشارت إلى أنه في بعض األحيان تتعرض 
بحاجة  المهنة  هذه  كون  العمل  في  لصعوبة 
تجاوزنا  والمشاركة  بالتعاون  ولكن  بدنية  قوة 

كل الصعاب. 
متزوجة  وهي  سكرية  صفاء  أضافت  بينما 
وأم لثالثة أطفال ومعيلة لعائلتها أن من أهم 
عوامل نجاحنا هو المشاركة والتعاون وتحمل 
نمتلكها،  التي  والعزيمة  واإلصرار  المسؤولية 

وهذا ما دفعنا لفتح المكتب وهو سر نجاحنا .
بينما أشارت عواطف قطف وهي من إحدى 
األعضاء المؤسسين للمكتب أنه بالنسبة لثقة 

الدخول  تتطلب  عملنا  طبيعة  أن  هو  الناس 
الرجل  كون  المنزل  ربة  مع  والحوار  للمنزل 
يخرج للعمل في الصباح الباكر وربة المنزل ال 
تستطيع السماح »للمواسرجي« الرجل الدخول 
للبيت بدون وجود رجل داخل المنزل، ومن هذا 
المهنة لما  السيدات بهذه  المنطلق برزت ثقة 
واطمئنان  وراحة  ويسر  سهولة  من  به  تمتعن 

كونه كادر نسائي يقوم بهذا العمل.
 وتابعت أنه بنفس الوقت فإن أي بيت ندخل 
عليه ألعمال الصيانة نشجع صاحبته لاللتحاق 

بأحد البرامج التدريبية لهذه المهنة. 
أننا  نجاحنا  عوامل  من  إنه  أيضًا  وقالت 
وتنظيف  ترتيب  نعيد  العمل  من  االنتهاء  عند 
مكان العمل ونقدم بعض الهدايا الرمزية لربة 
المنزل مثل »المريول » وبعض العدد اليدوية .

وأضافت المدربة األلمانية برجرتا إنه ال فرق 
وقادرين  سواء  فجميعهم  والمرأة،  الرجل  بين 
على القيام بجميع األعمال، واالهم في العمل 
والتفاني والدقة واألمانة، وهذه  هو اإلخالص 
األمور جميعها نقوم بتعليم وتدريب المتدربة 
على إتقان ذلك بكل أمانة وإخالص، وأضافت 
أنه البد للمرأة أن تسعى إلى إثبات ذاتها وخدمة 
وطنها بأي مجال ترى نفسها فيه وال تخجل من 

ذلك؛ فاألهم هو تحقيق الذات . 
هذه  كانت  القريب،  األمــس  »فــي  وزادت 
تعد  لم  لكنها  »الــذكــور«  على  حكرًا  المهن 
كذلك، فالنساء أصبحن شريكات الرجال فيها، 
وينبغي عدم االهتمام بنظرة المجتمع، فهي ال 
تؤكلنا وال تشربنا، خصوصًا أن الظروف المادية 
مكتوفة  تقف  أال  المرأة  على  تحتم  الصعبة 
األيدي تنظر إلى بيتها وأسرتها والعوز والجوع 

ينخر فيه«.

نشميات
يقبلن على العمل في مهن الرجال

ارشيفية

الراحل سمارة نجم لن تنساه الجماهير
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