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صحافة اليرموك - دعاء عالونة        ࣯
                                                                             

مفيد  الخيرية  العفاف  جمعية  مدير  أعلن 
زفاف  إقامة حفل  الجمعية  نية  السرحان عن 
والعشرين  الخامس  الجمعة في  جماعي يوم 
الجمعية  ــدأت  ب حيث  ــقــادم،  ال الشهر  مــن 
باستقبال طلبات الراغبين بالمشاركة، مؤكدا 
أن الجمعية  ال تضع  أي شروط أو قيود وهي 
مفتوحة للجميع من مختلف مناطق المملكة .

وأشار في تصريح لـ صحافة اليرموك إلى 
المادية  المساعدات  قيمة  تحديد  يتم  أنه  
والعينية من خالل دراسة ظروف المشاركين، 
نفقات  بجميع  تتكفل  الجمعية  أن  إلى  الفتا 
المكان  وإعداد  الضيافة  تشمل  التي  الحفل 
جهاز  تقدم  كما  والتصوير  الدعوة  وبطاقات 
العروس  وثــوب  العريس  بدلة  و  العروس 
التجميل  صالونات  متطلبات  من  وغيرها 
إلى جانب مجموعة من الهدايا تشمل األثاث 
والكهربائية  المنزلية  واألدوات  والمالبس 

الالزمة .
تساعد  الجمعية  أن  السرحان  وكشف 
بعد  الزواج،  على  المقبلين  والفتيات  الشباب 
أن يكونوا قد أتموا متطلبات الخطبة، فيأتي 
دورها من خالل تيسير الزواج والمساهمة في 
التوعية والتثقيف قبل الزواج و تنظيم دورات 
تتضمن موضوعات شرعية وقانونية وصحية 
واجتماعية بهدف مساعدتهم على بناء األسرة 

على أسس صحيحة .
وأكد  على دور الشباب وأهميته بالمشاركة 
في الحفالت، حيث يقدم العشرات منهم على 
والمرشدات  الكشافة  من  والتنظيم  اإلشراف 

وطلبة الجامعات والمتطوعين .
المجتمع«  نظرة  على  ردا  السرحان  وقال   
منذ  اجتماعية  تغيير  بعملية  الجمعية  تقوم 
وتقاليد  عادات  مع  تتعامل  وأنها  تأسيسها، 
معينة  اجتماعية  ونظرة  سنين  منذ  متوارثة 

والتغيير يحتاج إلى وقت.«
اقتراحات  أو  أفكار  بأيّة   الجمعية  وترحب 
من  لالستفادة  العمل  لتطوير  مالحظات  أو 

الخبرات والكفاءات المتعددة .
في  بالمشاركة  الراغبين  السرحان  ودعا 
مقرها  في  الجمعية  مراجعة  إلى  الحفل  هذا 
الكائن في منطقة طارق »طبربور« أو صفحة 
هاتف  على  أو  الفيسبوك   على  الجمعية 

الجمعية 065159399

» العفاف« تنظم 
حفل زفاف جماعي 

يوم 25 المقبل

صحافة اليرموك ـ ندى محافظة  ࣯

يشتكي مواطنو الحي الواقع ما بين مسجد الهدى ودوار 
إيدون من  الملقي في منطقة   اللوازم في شارع فوزي 

عدم وصول المياه لحيهم منذ ما يقارب الثالثة شهور.
مدى  عن  اليرموك  صحافة  لـ  مواطنون  وأشتكى 
معاناتهم من عدم وصول المياه لمنازلهم، رغم التزامهم 
بسداد ما عليهم من فواتير والتزامات مالية لسلطة المياه.

في  الملفت  أن  إلى  عبيدات  حسام  المواطن  وأشــار 
للبيوت  تصل  أنها  فيه  المياه  وانقطاع  الحي  موضوع 

والشقق الموازية لحينا في الشارع اآلخر وال تصل لحينا 
رغم أن المسافة بين الشارعين ال تقل عن عشرة أمتار، 
دون  ولكن  مرة  من  أكثر  المياه   سلطة  راجع  أنه  مبينا 

جدوى.
الحي  هذا  مشكلة  أن  حجات  محمد  المواطن  ويؤكد 
معروفة لدى كّل من  مدير مياه  لواء بني عبيد ومدير 
مياه محافظة إربد، وذلك لتواصله شخصيا معهم وعرض 
هذه المشكلة عليهم، وكان ردهم أن الحل سيكون خالل 
بعد   وفيما  حل،  أي  يحصل  ال  ذلك  ومع  القادم  األسبوع 
كان الرد بأن مشكلة هذا الحي تحديدا تتمثل بأنه يتبع 

بالمياه   للواء بني عبيد ولكنه فيما يخص تزويده  إداريا 
يتبع) إربد القصبة (، وهنا يتساءل الحجات ما عالقتهم  
كمواطنين بهذا التقسيم، فهو كمواطن له حقه بالنهاية 

بوصول الماء له.
وتابع أنه قام بزيارة متصرفية لواء بني عبيد مرتين 
والتقى متصرف اللواء لعرض المشكلة والمساهمة بحلها، 
مبينا أن المتصرف بادر وتواصل مع كل من مدير مياه 
بني عبيد ومدير مياه إربد بشكل مباشر ، وكان جوابهما 
بمعرفتهم ودرايتهم بمشكلة هذا الحي، مؤكدين له  أن 

الحل قادم خالل أسبوع ومع ذلك لم يتم أي حل.

وكشف حجات أنه تواصل مع مركز الشكاوى الرئيس 
في  الشكاوى  هاتف  أن  مبينا  مرة،  من  أكثر  الوزارة  في 
مؤكدا  لالتصال،  المتكررة  محاوالته  رغم  يجيب  ال  إربد 
مكاتب  لمراجعة  أسبوعيا  يضطر  أنه  نفسه  الوقت  في 
مديرية مياه بني عبيد لطلب ) تنك ( مياه وبالفعل يتم 

تأمينه به دوريا.
و تساءل المواطن أبو عصام العماوي مستغربا، يعني 
) الزم أسبوعيا( أذهب إلى مكاتب المديرية في الحصن 
لطلب  وجهد،  ووقت  للمواصالت  مالية  تكلفة  ،وأتحمل 
)تنك( ماء، متمنيا تجاوز وحل هذه المشكلة قريبا وسريعا.

الهدى،  مسجد  من  الهزايمة  معتصم  الشيخ  وقال   
إن هذه المشكلة بحاجة لحل سريع ألنها طالت وامتدت 
لشهور، مبينا أن المسجد يواجه مشكلة فيما يخص المياه 
تنكات  لشراء  وأحيانا نضطر  المصلين،  لخدمة  وتأمينها 
من  بها  المسجد  تأمين  يتم  التي  الكمية  ألن  خاصة، 

)السلطة( ال تكفي لخدمة المسجد والمصلين.
»السلطة« .. ال تجيب 

االتصال  وتكرارا  مــرارا  حاولت  اليرموك«  »صحافة 
أكثر  إربد  مياه محافظة  الشلول مدير  بالمهندس سالم 
من مرة، ومع ذلك لم يجب على هاتفه الخلوي، بعدها 
الصحفية  الزميلة  باسم  هاتفه،  على  رسالة  ارسال  تم 
بأنها من »صحافة اليرموك« ومع ذلك لم يجب أو  يبادر 

باالتصال.
بعدها قامت )صحافة اليرموك(  باالتصال بالمهندس 
كانت  اليرموك،والذي  مياه  عام  مدير  الهزايمة  حسن 
القصة«  شو  بشوف  »ماشي  مختصرة  و  سريعة  اجابته 

واغلق الخط.

الواقع في شارع فوزي الملقي

سكان »دوار اللوازم ومسجد الهدى« يعانون من انقطاع المياه منذ ثالثة شهور

صحافة اليرموك ـ اياد نقرش ࣯

القرآن  على  المحافظة  جمعية  رئيس  قال 
العامة للجمعية  الهيئة  إربد وعضو  الكريم في 
حفاظ  عدد  إن  الخطيب  الكريم  عبد  الدكتور 
حافظ   500 حوالي  يــتــراوح  الكريم  الــقــرآن 
في  قرآنية  ــازة  إج يملكون  شخص   2000 و 

محافظة إربد.
هناك  اليرموك  صحافة  لـ  الخطيب  أضاف  و 
العشر  القراءات  يحملون  المنتسبين  من  عدد 
للقرآن الكريم ، مبينا أن نسبة الذين ينتسبون 
لهذه المراكز ال تنضبط بأعداد ونسب محدودة 
فهي تعتمد على تزايد عدد السكان في المنطقة 
أي أن النسب عادية باإلضافة إلى أن في مناطق 
معينة يتصل أولياء األمور لتنسيب أبنائهم في 

الجمعية وال يكون هناك شاغر وال لطالب واحد 
في الجمعية.

و قال إن تمويل هذه الجمعيات ودعمها يتم 
من قبل المتبرعين  من أهل الخير  بنسبة %80 

فيما يتكفل المشتركون20%  من الرسوم .
مصدر  التمويل  هذا  نعتبر  ال  أننا  وأضــاف 
دخل أساسي فهي مقسمة على األمور الخدمية 
األجر،  هو  هذا  من  والهدف  مجانية  ونعتبرها 
مبينا أن الدعم المقدّم  يكون  ماديًا أو هباتٍ 
يبنى  أرض وقف  أو  أو مبانٍ  الموتى  أرواح  عن 

عليها أو حافلة للنقل.
وزارة  أو  الحكومة  أن  إلى  الخطيب  وأشــار 
األوقاف ال تدعم مراكزنا القرآنية ماليًا وال يوجد 
أي جهة رسمية،  أو دعم من قبل  تدخل مادي 
فدورها يقوم فقط بتسهيل وتيسير المعامالت  

.
بوزارة  ممثلة    الحكومة  الخطيب   وناشد    
الداعم  تكون  أن  أو  العون  يد  تمد  بأن  األوقاف 
الكبيرة  للمسؤولية  نظرًا  للجمعيات  األساسي 
المحافظة  جمعيات  مراكز  عاتق  على  الواقعة 
رائدة في  القرآن فهي جمعيات مؤسسية  على 
العمل القرآني إلنشاء  أجيال لديها وعي وقيمة .

أربعة  كانت تشمل  إربد  أن محافظة  ويذكر 
مراكز في كل لواء وهي الرمثا وبني كنانة وبني 
عبيد والوسطية ثم تقسمت وأصبحت مستقلة 
تشمل  تقريبًا،  مركزا   45-40 بين   ما  تتراوح 
أعلى؛   اإلنــاث  نسبة  إن  حيث  اإلنــاث  و  الذكور 
خارجية  بأعمال  الذكور  فئة  انشغال  نتيجة 

والمرأة أكثر تفرغا وأعلى همة  .
 ويذكر الخطيب أن إحدى جمعيات المحافظة 

على القرآن في إربد حصلت على المركز األول 
للهيئة  وأن   ,  2011 عام  العالم  مستوى  على 
في  ومميزا  عاليا  مستوى  األردن  في  العامة 
كل  في  متخصصة  إدارات  وهناك  المجال  هذا 
في  متعددة  مراكز  هناك  أن  الفتا  محافظة، 
األميين  السن  كبار  تشمل  األردن  ومدن  قرى 
لتحفيظهم كتاب اهلل ونجحوا في ذلك فقد تجد 
رجال مسنا ال يستطيع أن يخط اسمه ولكنه من 

حفظة القرآن الكريم بفضل اهلل وكوادرنا .
مراكزنا  في  العاملة  الــكــوادر  أن  ويؤكد 
يحملون الشهادات الكافية في اإلجازة القرآنية 
كما  كاماًل  الكريم  القرآن  المدرس  يقرأ  أن  أي 
قرأه رسولنا المصطفى ولكننا ال ننكر أنه يوجد 
إيجاد  علينا  يصعب  والبادية  كالقرى  مناطق 
كوادر مؤهلة لتدريس وتعليم كتاب اهلل تعالى 

، مبينا أنهم يأخذون دورات تمهيدية بالمستوى 
مدرسين  خمسة  يشمل  مركز  أقل  وأن  األول 

ذكور ومثلهم من اإلناث.
ونظرًا لمخاوف الناس على أبنائهم لتسجيلهم 
أنه  الخطيب  أكد  القرآن  حفظ  مؤسسات  في 
معظم  ألن  الظاهرة  لهذه  مبرر  سبب  يوجد  ال 
جامعات  أساتذة  المؤسسات  هذه  في  العاملين 

على مستوى عاٍل.
يتم  ال  بــأن  واضحة   التعليمات  أن  وشــدد 
التعليم في هذه الجمعيات ألي حزب من األحزاب 
أو ينحى كل عمل حزبي في هذه المراكز، في 
أو  مراكز  رؤســاء  وجــود  ينكر  ال  نفسه  الوقت 
ذلك  ومع  السياسية،  انتماءاتهم  لهم  مدرسين 
ينتموا  بأن  الطلبة   يعلموا  أن  يعني  ال  فهذا 

للحزب الذي ينتمون إليه.

الخطيب: »جمعية القرآن« ال تتلقى أي دعم حكومي

صحافة اليرموكـ  محمد الكفريني  ࣯

نظمت كلية اإلعالم وضمن مساق التدريب 
لطلبة  ميدانية  زيارة  الخميس  يوم  الميداني 
معهد  إلــى  ــالن  واإلع العامة  العالقات  قسم 
مختلف  عمل  معاينة  بهدف  األردنــي،  اإلعالم 

المؤسسات الوطنية اإلعالمية واقعيا.
رافقهم  التي  الزيارة  خالل  الطلبة  والتقى 
فيها نائب العميد الدكتور خلف الطاهات بمدير 

المعهد الدكتور باسل الطويسي الذي شدد على 
الطلبة  معارف  زيادة  في  المساق  هذا  أهمية 
ومهاراتهم، مؤكدا على عمق التعاون مع كلية 
اإلعالم  لخدمة  اليرموك  جامعة  في  اإلعــالم 

الوطني.
الدكتور  المعهد  في  القانون  أستاذ  وعرض 
صخر الخصاونة  من خالل فيديو توضيحي أهم 
القبول  وأسس  المعهد  يقدمها  التي  الخدمات 
في برنامج الماجستير والجوانب القانونية في 
اإلعالم األردني واألخطاء القانونية في الكثير 

من المواقع التي تتناول الجانب الشخصي لحياة 
بين  خالفات  نشوء  إلى  يؤدي  مما  المسؤولين 
الحياة  في  لتدخلهم  والمسؤولين  الصحفيين 

الخاصة.
لمعهد  المهم  الدور  إلى  الخصاونة  ولفت   
كفاءة،  أصحاب  إعالميين  تخريج  في  اإلعالم 

قادرين على حمل الرسالة اإلعالمية.
وجال الطلبة في مختلف مرافق المعهد وما 
وإذاعية  تلفزيونية  استديوهات  من  يضمه 

وقاعات تحريرية.

طلبة »التدريب الميداني« يزورون معهد اإلعالم 
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الجامعة  2

صحافة اليرموك ـ ايه طعاني ࣯

تواصل صحافة اليرموك مسيرتها في تسليط الضوء على 
األشخاص العاملين خلف الكواليس، تقديرا لجهودهم المخفية  

التي تعمل على النهوض بالجامعة وتقدمها وازدهارها..
الميكانيك بقسم  التقينا  مع رئيس فرع  العدد   في هذا 

الحركة محمود الياسين.. 
يقول الياسين إن تعيينه في الجامعة تم عام 1979 في 
قسم الحركة وما يزال يعمل في نفس المكان حتى اليوم ، 
مضيفا أن طبيعة عمله تقوم على توزيع األعمال على الزمالء 
العاملين بالقسم وتجهيز السيارات لتقوم بعملها على أكمل 

وجه . 
ويقول الياسين إن  عمله في الماضي كان مرهقا ومتعبا 
ولكن بعد أن ازداد عدد الموظفين تحسن إنتاج العمل وأصبح 

أكثر سهولة. 
وتوجه الياسين بالشكر للجامعة التي يستظل الجميع بظلها 
وتحت رايتها كونها قدمت له الكثير، معتبرا إياها بيته األول 
الذي نشأ به وصاحبة الفضل عليه، داعيا الجميع للمحافظة 

الجامعات عطاًء  لتبقى في مقدمة  على ممتلكاتها وحمايتها 
ونجاحا.

وجه جامعي

محمود الياسين: »اليرموك« راية نستظل بها

صحافة اليرموك ـ أسيل شبيب  ࣯

مركز  مديرة  الجامعة  رئيس  مساعد  قالت 
اللغات الدكتورة أمل نصير إنّه بلغ عدد الطلبة 
الجامعة  في  الوطني  لالمتحان  تقدموا  الذين 

لعام 2017/2016 حوالي »24900« طالب.
وأضافت  أن إدارة المركز اعتمدت المتابعة 
على  حرصت  و  كما  األمور،  لمجريات  الحثيثة 
تكريم كل من يسهم في تحقيق أهداف المركز 
في  التعزيز  بأهمية  المطلق  إليمانها  استنادا 

شحذ الدافعية وتقوية العزيمة. 
وتابعت  إّن المركز حرص على توثيق عرى 
التواصل مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته 
والــنــدوات،  المحاضرات  فعُقدت  وهيئاته؛ 
ونُظمت الزيارات، وُأقيمت األنشطة، وتواصلنا 
إطار  في  واعدة،  وإبداعية  شبابية  طاقات  مع 

الشراكة مع مختلف الجهات.
صحافة  مع   حوارها  في  نصير  ــددت   وش
خطته  ـــدّ  أع الــمــركــز  أن  عــلــى  ــوك   ــرم ــي ال
االستراتيجية  لألعوام 2016-2020 والخطة 
التي  لعام 2016، ووضعت األسس  التنفيذية 
المثبتة  رؤيتنا  تحقيق  من  تمكننا  أن  يمكن 
وتفعيل  مراجعة  ومنها  الخطتين  هاتين  في 
بأنها ستعود  لقناعتنا  قرارات سبق تجميدها، 
بالنفع على برامج المركز، وتم إطالق الموقع 
موقع  وترجمة  للمركز   الجديد  اإللكتروني 
إلى  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  برنامج 
)9( لغات أجنبية هي: اإلنجليزية، والفرنسية، 
واأللمانية،  واإليطالية،  واإلسبانية،  واليابانية، 
جاٍر  والعمل  والكورية،  والتركية،  والماالوية، 

على الترجمة إلى الصينية.
وتم، أيضا، تشكيل  هيئة استشارية لمركز 
على  عالية،  سمعة  ذات  خبرات  تضم  اللغات 
للناطقين  العربية  مجال  في  العالم،  مستوى 
المتحدة  الواليات  الخبرات من  ، وهذه  بغيرها 
األمريكية، واليابان، والمغرب، وتركيا، والخليج 
الخارجية  العالقات  لجنة  تشكيل  و   ، العربي 
المكلفة بمراجعة وتدقيق نصوص االتفاقيات 
السابقة والالحقة التي من شأنها إتاحة فرص 
جديدة للتعاون مع الجامعات العربية واألجنبية.

و ذكرت أنه  تمّ  التواصل مع )135( جامعة 
مهتمة  وأوروبية   أمريكية  جامعة  و50  تركية 
على  جــار  والعمل  العربية،  اللغة  بتدريس 
أكبر  الستقطاب  الصينية؛  الجامعات  مراسلة 
عدد ممكن من الطلبة غير الناطقين بالعربية 
للدراسة في الجامعة  كما تم تأليف نشيد خاص 
بمركز اللغات وتلحينه و تنظيم ما يقارب ”80“ 

نشاطا ال منهجيا وذلك في أقل من سنة.
وفيما يخص برنامج اللغة العربية للناطقين 
بغيرها،  شددت نصير على أن  هذا البرنامج 

المؤسسات  اهتمام  بؤرة  في  وغدا  جدا   مهم 
العامة والخاصة، ولدينا قناعة تامة بأن جامعة 
هذا  في  الصدارة  في  تكون  أن  البد  اليرموك 
للناطقين  العربية  اللغة  فبرنامج  المجال؛ 
بغيرها في مركز اللغات برنامج عريق، استطاع 
أن يحتل مكانة مرموقة على الساحتين العربية 
واألجنبية؛ وال نعمل  من أجل الحفاظ على هذه 
وإنما من أجل تحقيق ما هو  المكانة فحسب، 

أفضل.
معهد  مع  اتفاقية  نص  إعداد  تم  وتابعت 
)نينغشيا( في الصين، بعد التواصل مع المعهد 
جامعة  رئاسة  و  العربية   الجامعات  واتحاد 
الطلبة،  من  مجموعة  الستقطاب  ؛  اليرموك 
وقد تم عقد دورة متخصصة لهم، والعمل جار 
اآلن لعقد اتفاقيات مماثلة مع جهات أخرى في 
الواليات المتحدة األمريكية وتركيا، كاشفة أنه 
تم عقد دورات تدريبية فصلية ألول مرة  في 
المركز لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين 

بغيرها. 
العربية  اللغتين  بمساقات  يتعلق  وفيما   
واإلنجليزية، أشارت نصير إلى أّن المركز يولي 
تمس  كونها  المساقات  لهذه  كبيرة  أهمية 
تم  وعليه  الطلبة؛  من  بها  يستهان  ال  شريحة 

تكرار رسوب بعض  أسباب  دراسة حول  إجراء 
الطلبة في مساقات المركز 

ومتوازن  عصري  جديد  محتوى  وإعـــداد 
واللغة  العربية،  اللغة  في  المركز  لمساقات 
الجديد  المحتوى  تحويل  تم  وقد  اإلنجليزية، 
إلى نظام  أعده مدرسو مساق ع )101(  الذي 
التعليم اإللكتروني، ويدرس منذ بداية الفصل 
الثاني بواقع ثالث  شعب تجريبية، وتم ، أيضا، 
إعداد محتوى جديد لمساقي اللغة العربية )99( 
واللغة اإلنجليزية )99( وذلك تمهيدًا لتحويلهما 
إلى نظام التعليم اإللكتروني، و عقد عدد كبير 
هيئة  ألعضاء  التدريبية  والورش  الدورات  من 
التدريس في مجال التعليم اإللكتروني األوليّ 

والمتقدم، وفي عمل آلية بناء االختبارات.
وأضافت نصير تعتبر ) اليرموك  (  الجامعة 
للمواد  اإللكتروني  النظام  طبقت  التي  األولى 
من  األردنية   الجامعات  سائر  بين  اإلجبارية 
خالل مركز اللغات، فقد تم تحويل جميع شعب 
مساق اللغة اإلنجليزية)101) إلى شعب تدرس 
وذلك  اإللكتروني،  التعليم  نظام  خالل  من 
لألعوام  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  إطار  في 
2016-2020، وقد جاء هذا تلبية لرغبة إدارة 
في  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيق  في  الجامعة 

تبنيها  تم  التي  التقنيات  ومواكبة  التعليم، 
العالم،  في  المرموقة  الجامعات  من  عدد  في 
التي  اإللكتروني  التعّلم  ثقافة  نشر  في  وأمال 
تسهم في االرتقاء بمهارات الطلبة وقدراتهم 

التعلميّة.
واسع  علم  اإللكتروني  التعليم  وتابعت 
بداية  على  نقف  ونحن  عديدة،  مهارات  وفيه 
الطريق، ونتطلع إلى الوصول إلى الغاية فيه، 
نطمئن  حتى  التدرج  بسياسة  نؤمن   ونحن 
مراعاة  الصحيح  الطريق  على  نسير  بأننا 
لمصلحة الطلبة، ودعما لقدرات أعضاء الهيئة 
التدريسية، وبالتالي لن نقفز إلى خطوة  جديدة 
قبل إتقان السابقة لها، ففي الفصل  الماضي 
بصوت  المساق  لمحتوى  شرح  بتسجيل  قمنا 
األساتذة،  وتم تحميله  على الموقع اإللكتروني 
لتعميق فهم  الطلبة للمادة، وقد زوّدنا الموقع 
القواعد،  دروس  لشرح  جاهزة  بفيديوهات 
ونحن نتطلع إلى إدخال مزيد من المهارات في 

الفصل األول من السنة القادمة. 
آلية   تغيير  تــم  لــمــاذا  حــول  ــؤال  س وفــي 
كونها  من  القصيرة  اإللكترونية  االختبارات  
كانت ثالث مرات في األسبوع إلى مرة واحدة 
إنه  نصير  قالت  دراسية،  وحدة  كل  نهاية  مع 

  EL101 لم يتم أي تغيير جوهري على مساق
احتساب عالمة  آلية  هو  تغيره   تم   الذي  و   ،
عالمة  كانت  السابق  ،ففي  فقط  المشاركة 
 25 حوالي  عن  للطالب  تحسب  المشاركة 
على  بناء  تحسب  أصبحت  اآلن  ولكن  اختبارا، 

خمسة اختبارات شاملة لمحتوى الوحدات .
السابقة   االختبارات  أصبحت  المقابل  في 
وعددها )25 ( ألغراض التدريب والممارسة؛ إذ 
يتمكن الطالب من الدخول إليها طيلة الفصل 
اللغوية  مهاراته  تنمية  بهدف  عليها  والتدرب 
إليها لفترة محدودة من أجل  الدخول  بدال من 
الحصول على عالمة المشاركة كما كانت سابقا 

.
هذه  أصبحت  أن  بعد  األساتذة  دور  وعن 
على  بــات  ــه  إنّ قالت  إلكترونية  المساقات 
المدرس مهام كثيرة أبرزها التحديث المستمر 
لمحتوى المساق، وقد تم في الفصل  الصيفي 
إضافة بعض المحتويات الجديدة للمساق مثل 
وتسجيالت  مساعدة،  وفيديوهات  شروحات، 
بعض  لشرح  الــمــدرســون  أعــدّهــا  مــصــورة 
كالرد  أخرى  مهام  وهناك  المساق،  محتويات 
ووضع  الطلبة،  وأسئلة  االستفسارات  على 

االختبارات التدريبية وغير التدريبية…الخ
المتداولة   األحــاديــث  على  نصير  وردت 
برسوب أعداد كبيرة من الطلبة  في المساقات 
التي يطرحها المركز، بأّن هذا الكالم مبالغ فيه، 
فنسب النجاح في المركز عادية جدا السيما إذا 
إال  العالمة   في  يتدخل  ال  األستاذ  أن  عرفنا 
في  للمشاركة  مخصصة  عالمات   10 بـــــ 
في  عالمة  وصفر  اإللكترونية،  غير  المساقات 
اإللكتروني؛ أي أنها نتائج حقيقية مئة بالمئة، 
فصل  كل  ففي  بالعدد،  يتعلق  األمــر  لكن 
يتقدم  المتحانات المركز حوالي 8000 طالب، 
وبالتالي لو رسب 10 بالمئة مثال، فهذا يعنى 
في  شعبة   )16( يشكلون  طالب   800 رسوب 
بعض الكليات، وهذا الذي يثير ضجة، فالمركز 
امتحان محوسب  يعقد ما يقارب »55« جلسة 
مدار  على  مختبرا   »611« حوالي  إلى  تحتاج 

الفصل الدراسي الواحد،
 ويتقدم لهذه االمتحانات أكثر من )8000( 

طالب مسجلين لهذه المساقات
   ومن الجدير بالذكر أننا قمنا بعمل دراسة 
لمعرفة أسباب تكرار رسوب بعض الطلبة في 
غالبية  أن  فتبين  المركز  يدرسها  التي  المواد 
مساقات  في  رسوبهم  تكرر  الذين  الطلبة 
المركز سبق لهم الرسوب  في امتحان المستوى 
العربي واإلنجليزي الذي عقد لهم عند التحاقهم 

بالجامعة.
   وأنهم  جمعوا  بين الرسوب في مساق أو 
أكثر من مساقات المركز والرسوب في بعض 
إضافة  األكاديمية.  تخصصاتهم  مساقات 

في  والتراكمية  الفصلية  معدالتهم  تدني  إلى 
أقسامهم األكاديمية.

للجامعة  وأهميتها  التنال   اتفاقية  وعن 
تربوي  عربي  أنها مشروع  على  نصير  شددت 
متكاملة  استراتيجية  رؤية  على  مبني  شامل 
 )TOEFl, TOEIC, GRE, ICDL( األركان مثل
ويهدف إلى حماية وتعزيز مكانة اللغة العربية 
التي  للتحديات  وللتصدي  وتعليمًا  تعلُّمًا 
بأهمية  اليرموك  جامعة  من  وإيمانًا  تواجهها. 
اللغة العربية التي تجسد فكر األمة وحضارتها 
وهويتها، فقد ارتأت جامعة اليرموك أن تكون 
السبَّاقة في مجال تطبيق اختبار التنال العربي 
)وتمّ  العربية  للغة  الدولية  الكفاءة  )شهادة 

توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.
وبخصوص االمتحان الوطني بيّنت  نصير 
أنه تم إعداد امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية 
لالمتحان  )البديل  المكافئ  العليا  للدراسات 
ووضع   ، بنجاح  محوسبا  وعقده   ) الوطني 
تعليمات جديدة لالمتحان وذلك بعد قرار وزارة 

التعليم العالي بتحويله إلى الجامعات . 
المركز  تواجه  التي  التحديات  بخصوص  و 
تواجه  كثيرة  تحديات  هناك  أن  نصير  ذكرت 
غير  على  موزع  اللغات  مركز  أن  منها  المركز 
على  موزعون  التدريس  هيئة  وأعضاء  مبنى، 
مالءمة  وعــدم  بنايات،  ثــالث  في  طوابق   6
اللغوية،  المهارات  لتدريس  الصفية  القاعات 
اللغة  الطلبة في شعب مساقات  أعداد  وتزايد 
العربية واللغة اإلنجليزية، بحيث يصل عددهم 
في بعضها إلى 200 طالب، يدرسون في قاعات 
غير مناسبة؛ مما يؤثر على عطاء أعضاء هيئة 
من  الطلبة  تسرب  على  ويساعد  التدريس، 
اللغوية،  المختبرات  كفاية  وعدم  المحاضرات، 
المركز،  أهداف  تحقيق  عن  كفاءتها  وقصور 
وأعضاء  العاملين  من  عدد  مهارات  وضعف 
هيئة التدريس في توظيف التكنولوجيا لغايات 
تعليم  في  منافسة  مراكز  ووجــود  التعليم، 
الجامعات  بغيرها في  للناطقين  العربية  اللغة 
سياسات  وتضارب  المحلي،  والمجتمع  األخرى 
المركز،  على  طبقت  التي  المختلفة  اإلدارات 
وكثرة التدخالت فيه ، وتأزّم األوضاع السياسية 
والعسكرية المحيطة باألردن مما يمنع الكثيرين 

من القدوم للمركز لتعلم العربية.
اليرموك  أن جامعة      وشددت نصير على 
تستحق منا الكثير، مما يحتم علينا العمل على 
الجامعة،  رفع سوية كل دائرة من دوائر هذه 
بد  ال  كان  وخصوصيته  اللغات  مركز  وألهمية 
تحققت،  التي  المنجزات  على  المحافظة  من 
واإلضافة إليها، وذلك بالعمل الدؤوب المخلص 
متطلعين  المركز  في  العاملون  ينتهجه  الذي 
مختلف  على  والنجاح  التقدم  من  المزيد  إلى 

الصعد.

»اليرموك« أول جامعة أردنية تطبق النظام اإللكتروني للمواد اإلجبارية

د . امل نصير

صحافة اليرموك - فارس السعدي ࣯

 قال مدير دائرة الخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة 
عمر هالل إن نسبة الطلبة الحاصلين على قروض ومساعدات 
ممن تنطبق عليهم الشروط بلغت 100%، مبينا أن الجامعة 

لم تعتذر ألي طالب تقدم  لطلب مساعدة أو قرض.
و أكد هالل لـ صحافة اليرموك أن الدائرة تقوم على هدف 
نبيل يتمثل في خدمة الطالب عبر أقسامها المختلفة كقسم 
الطالب  مساعدة  إلى  يهدف  والذي  والمساعدات  القروض 
حيث  القروض  أو  المساعدات  طريق  عن  سواء  اقتصاديا  
ما  رسوم  بتقديم  الدائرة  هذه  خالل  من  الجامعة  تساهم 

يعادل 9 ساعات دراسية للطالب كل وفق تخصصه.

أصحاب  الطلبة  باستمرار عن  تبحث  الدائرة   أن  أوضح  و 
الحاجة ممن هم بأمس الحاجة إلى تقديم المساعدة لهم لرفع 
سويتهم التعليمية، حيث تؤمن الدائرة تبرعات من الراغبين 
في  العاملين  زمالئنا  من  السامية  الخدمة  هذه  بتقديم 
الجامعة والمجتمع المحلي ، ويقوم على دعم هذا الصندوق 
ما يزيد عن 400 موظف وأستاذ من داخل الجامعة، من خالل 

اقتطاع المبلغ شهريا من رواتبهم.
 وأشار هالل إلى أن الدائرة تسعى لتأمين منح أخرى منها، 
أنه تم االتفاق مع جمعية زياد المناصير التي قدمت هذا العام 
25 منحة، وعلى مدار ثالث سنوات مضت كان الحد األدنى 

للمنح التي  تقدمها ما يزيد على 20 منحة سنوية للطلبة وفق 
شروط ومعايير محددة.

للطلبة،  دعما  تقدم  الخيرية  سند  مؤسسة  أن  وتابع 
فهناك11 طالبا يدرسون على نفقة هذه المؤسسة، وهنالك 
أيضا منحة من الزمالء حيث يتم وضع صندوق باسمه أو باسم 
الذين  الماجستير  طلبة  مساعدة  على  يقوم  يخصه  مرحوم 

يعانون من مشكالت اقتصاديه أو اجتماعية صعبة.
ولفت إلى أن  الصندوق األردني الهاشمي يبحث عن أصحاب 
االحتياجات في المملكة ليقدم المساعدة لهم ويقوم بدراسة 
الحاالت وتنسيب أصحاب االحتياجات الفعلية له حيث قدمت 
جامعة اليرموك لهذا الصندوق 20 منحة ، وأيضا تم تأمين 
خمس منح في هذا العام من مؤسسة إيليا في كلية االقتصاد 

في مجال المحاسبة واإلدارة والتسويق وغير ذلك.
 ولفت إلى أن الجامعة نظرت إلى فئة تستحق المساعدة 
تتمثل بالطالبات، وعليه أنشأت الجامعة صندوقا لمساعدات 
الجامعة  وتعاونت  الخاصة  الظروف  صاحبات  من  الطالبات 
بتقديم مبلغ سنوي يقدر بحوالي 10 آالف دينار دعما لهذا 
الصندوق وباإلضافة إلى ذلك يوجد ما يزيد عن 200 موظف 

في الجامعة يقومون بدعم هذا الصندوق شهريا.
 وأضاف قامت الجامعة بتأمين راتب شهري لهذه الفئة من 
الطالبات بحوالي 50 دينارا، مبينا أن صرف هذه الرواتب يأتي 
بعد دراسة متقدمة جدا و جمع بيانات بحيث يذهب هذا المبلغ 

إلى الفئة المحتاجة واقعيا. 

وأشار الهالل إلى أنه تم اإلعالن عن شواغر وظيفية في 
الجامعة للطلبة من خالل التواصل مع الدوائر والكليات لمعرفة 
يحتاجونهم  الذين  الطلبة  وعدد  للعمل  المتاحة  الشواغر 

بشرط أن ال يقوم الطلبة بعمل السكرتاريا.
العام 99 شاغرا وظيفيا تم  الجامعة لديها هذا  و أكد أن 
إشغالها من خالل تشغيل الطلبة وبنسبة بلغت 100%، مشيرا 
إلى أن ساعات عمل الطلبة حددت بواقع  60 ساعة مقابل 90 

دينارا والسقف األعلى للدوام 15 ساعة في األسبوع.
يتسع  للطالبات  مخصص  سكن  الجامعة  لدى  أن  وتابع 
 ،  %90 تتجاوز  ال  فيه  اإلشغال  ونسبة  طالبة   150 لحوالي 
الطلبة  الجامعة على استعداد تام الستقبال  أن  مؤكدا على 

الجدد حتى لو من )يوم غد(.
الصحي  التأمين  موضوع  أيضا  تتولى  الدائرة  إن  وقال   
تأمين  يتم  بحيث  الصحي  التأمين  قسم  خالل  من  للطلبة 
شركة  مع  رسمية  اتفاقية  خالل  من  حياتهم  على  الطلبة 
الطبية للطالب  بالمعالجة  القسم أيضا  مختصة، حيث يهتم 
في المركز الصحي ، وتم مؤخرا إنجاز اتفاقية مع مستشفى 
إربد التخصصي لخدمة الطلبة وقمنا أيضا بعمل تعاون مع 

مستشفى الملك عبداهلل المؤسس  لخدمة الطلبة. 
و فيما يخص طلبة االحتياجات الخاصة، أكد هالل أن طلبة 
هذه الفئة يعتبرون مبعوثين ألن الرسوم مغطاة كحد أدنى 
للمصاعد  بمفاتيح  تأمينهم  يتم  و  كما   قيمتها،  من   %90

وتوفير طلبة لهم من طلبة التشغيل لمساعدتهم.

٤٠٠ موظف يدعمون صندوق )دعم الطالب( شهريا 

هالل: لم نستثِن أي طالب تقدم للحصول على قرض أو مساعدة

صحافة اليرموك ـ روان عالونة  ࣯

استضافت كلية اإلعالم في قاعة التدريب، الثالثاء 
بحضور  األسعد   سالي  اإلعالمية  الزميلة  الماضي، 
نائب عميد الكلية الدكتور خلف الطاهات ومديرة دائرة  
مخادمة  ناهدة  الدكتورة  واإلعالم   العامة  العالقات 
وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية و طلبة 

الكلية، بوصفها انموذجا إعالميا أردنيا ناجحا.
وعرضت األسعد خالل اللقاء الذي أدارته األستاذة 
نوزت أبو العسل  تجربتها اإلعالمية و مسيرتها الحافلة 
إلى  عائلتها  بين  طفولتها  من  بدأت  التي  باإلنجازات 
لتبدأ   1996 عام  ــي  األردن بالتلفزيون  التحقت  أن 
تاله   وما  )يسعد صباحك(  األكثر جماهرية  بالبرنامج 
و  كما  األردني،  التلفزيون  في  الناجحة   البرامج  من 

عملت مقدمة  لمهرجان جرش لثالث مرات.
تلفزيون  في  عملها  باشرت  بعد   فيما  وتابعت 
رئيسة  ثم   ومن  االقتصادية  للنشرة  كمقدمة  قطر 
اإلمــارات  دولة  في  للعمل  انتقلت  بعدها  للتحرير، 
القطري   التلفزيون  لمكتب  كمديرة  المتحدة  العربية 
لتغطي كافة أخبار الفعاليات والنشاطات الثقافية في 
اإلمارات، بعد ذلك  دخلت عالم )السوشال ميديا( من 
للعديد من  تبث  أنباء مصورة  لوكالة   إطالقها  خالل 

الدول في كافة أنحاء العالم.
وقالت األسعد  إن الخبرات والزيارات والدورات التي 
مسيرتهم  لتعزيز  مهمة  لهم  اإلعالم  كلية  تقدمها 

المهنية و بناء شخصيتهم وتطوير قدراتهم . 
مسيرتها  خالل  واجهتها  التي  الصعوبات  عن  و 
أنه ال يوجد فشل ولكن  إلى  أشارت األسعد  المهنية، 
والصبر  بالعمل  أنه  مضيفة   ، تحفز  عثرات  يوجد 

واإلصرار يستطيع اإلعالمي تجاوزها وتخطيها.
وأضافت أن القراءة والثقافة هي التي تبني شخصية 
اإلعالمي وتنمي مهاراته وتطور قدراته، مضيفة أنه 
يجب على  اإلعالمي  أن يكون ملما  بجميع المجاالت، 
وحينما ينتقل لسوق العمل عليه أن تكون عالقته مع 
الجميع مبنية على أسس االحترام واألخالق العالية مع 

زمالئه سواء من المحررين أو المذيعين أو الفنيين خلف 
الكواليس لكي يضمن النجاح في مسيرته.

وأشارت إلى  أن طموح اإلنسان ال يتوقف على إنجاز 
أن  طموحها يفوق  إنجازا، مبينة  إنجاز يلي  واحد بل 
التخيالت وهذا اإلنجاز ال يأتي من فراغ و لكنه يأتي 
بالعمل وباالجتهاد يحصل اإلنسان على ما يطمح إليه . 
كلية  في  بوجودها  فخرها  عن  األسعد   وعبرت 
اإلعالم التي هي حلم كل طالب، ودار في نهاية اللقاء 
عن  فيه  أجابت  واألسعد  الطلبة  بين  ما  موسع  حوار 

أسئلتهم واستفساراتهم المتصلة بالعمل اإلعالمي.

كلية اإلعالم تستضيف اإلعالمية سالي األسعد 

من اللقاء                                                                                                                                     تصوير : عبد القادر عبد النبي

صحافة اليرموك ـ عون الطاهات  ࣯

قال نائب عميد الكلية  الدكتور خلف الطاهات 
من  تنبع   الميداني  التدريب  مساق  أهمية  إن 
مسماه فهو يركز على التدريب ويكسب الطالب 
المهارات  صقل  شأنها  من  تدريبية  فرصه 
االحترافية للطلبة سواء كانت في التحرير أو في 

العالقات العامة  أو اإلذاعة والتلفزيون .
أن  اليرموك   صحافة  لـ  تصريح  في  وأضاف 
إلى  ينظرون  عليه  والمشرفين  الكلية  إدارة 
الكبيرة  الفرصة  ألنه  بالغ  باهتمام  المساق 
الخبرات  على  االطــالع  من  الطلبة  لتمكين 
اإلعالم  صناعة  سوق  في  المتاحة  واإلمكانات 
وذلك عبر انخراط طلبتنا في  التدريب من خالل 

المؤسسات اإلعالمية .
وأوضح الطاهات أن  فلسفة التدريب الميداني 
في أغلب الجامعات وأرقاها عالميا هي تلك التي 

تتمسك بدفع الطلبة خارج أسوار الكلية وقاعات 
المحاضرات لضمان اكتسابهم  التجربة الحقيقية  
ضمن بيئة واقعية تؤهلهم إلى ما بعد التخرج .

هو  الخارجي  الميداني  التدريب  أن  وبين 
األولى و األصح  لكنه محكوم بالرغبة والجدية 
لدى الطالب نفسه وإلى االمكانات التدريبية لدى 
المؤسسات وال بد من النظر إلى االهتمام الالزم 
للطلبة المتدربين خالل التحاقهم بالمؤسسات . 
ال  المؤسسات  بعض  أن  إلى  الطاهات  وأشار 
توفي الطالب الرعاية  و االهتمام مقارنة بتجارب 
الجاد  الطالب  أن  مضيفًا   ، غربية  أخــرى  دول 
والحريص والراغب في تطوير قدراته ومهاراته 
فرصة  أنه  على  الميداني  التدريب  إلى  ينظر 
وظيفية  يسعى بها الختيار المؤسسة اإلعالمية 
ذات الموثوقية والتي تمتلك برامج مدروسة من 
الخبرة  ويكتسب  بها  ليلتحق  والتأهيل  اإلعداد 

الوافية .

الطاهات يشدد على أهمية »التدريب الميداني« 
في صقل مهارات طلبة الكلية 
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صحافة اليرموك ـ محمد حجات ࣯

في  اإلداريــة  التنظيمية  التجارب  تكن  لم 
اربد  عرفت  فقد  الوالدة،  حديثة  اربد  مدينة 
 35 و  قرن  منذ  الخدماتي  و  اإلداري  العمل 
عاما؛ منذ أن كانت تابعة لوالية سوريا خالل 

الحكم العثماني.
هذا التاريخ الذي يشير إلى عراقة المدينة، 
بين  تأصلت  التي  الثقافة  إلى  بقوة  يؤشر 
االربديين في اإلدارة و التنظيم و العمل العام.

البيت  آل  التاريخ في جامعة  أستاذة  تقول 
الدكتورة هند أبو الشعر إن نظام إدارة الواليات 
العمومية العثمانية وأحكامه المختصة بالدوائر 
المجلس  تركيبة  أن  على  ينصّ  البلدية 
البلدي مكونة من رئيس ومعاون وستة أنفار 
أعضاء، يٌضاف لهم مهندس وطبيب )حكيم( 
مع  يلزم،  حسبما  ورئيس  تفتيش  ومأمور 

الجنود )تعينهم  المشاة من  الخفراء  عدد من 
الحكومة(،إلى جانب كاتب وأمين صندوق.

عمل بدون مقابل 
القانون  أن  اليرموك  صحافة  لـ  بينت  و 
انتخاب  على  نص  الحين  ذلك  في  العثماني 
أن  األعضاء  على  اشترط  حين  في  الرئيس، 
المعروفين  ومن  القدرة  أصحاب  من  يكونوا 
أن  مضيفة  واألراضي،  األمالك  أصحاب  ومن 
بسنتين  المجلس  عمل  مدة  حدد  القانون 
ويكون عملهم مجانا، بدون )مكافأة أو راتب( 
القانون  وأجــاز  كما  اليوم،  حاصل  هو  كما 
انتخابهم مرة واحدة عند نهاية مدتهم، إال أنه 

اشترط تغيير بعضهم كل سنة.
انتخابهم  عملية  أن  الشعر  أبو  وكشفت 
القصبات  اختيارية  مجالس  طريق  عن  تتم 
كاتب  اختيار  يتم  بعدها  الحكومة،  وبموافقة 
والسمعة  القدرة  أصحاب  من  صندوق  وأمين 
الحسنة، الفتة إلى أن القانون اشترط  وجود 
األعضاء  فيه  يجتمع  بالمجلس  خاص  مكان 

مرتين في األسبوع.
)سالنامة( والية سوريا 

وتشير أبو الشعر إلى أن أول إشارة لوجود 
مجلس بلدي في إربد، وردت ضمن )سالنامة( 
هي  )السالنامة(  و   ،1883 عام  سوريا  والية 
عبارة عن الكتاب السنوي الذي كانت تصدره 
أشبه  وهو  الحين،  ذلك  في  العثمانية  الدولة 
بالدليل اإلحصائي، وكان يصدر منه نسختان، 
العاصمة  المركزية  الدولة  تصدرها  األولــى 
بطبيعة  ونحن  الواليات،  تصدرها  والثانية 
الحال كنا نتبع والية سوريا، و تشير الوثائق 
إلى أن أعضاء هذا المجلس البلدي كانوا ممن 
تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون أي 
المقتدرين ماليا وال يتقاضون راتبا عن عمهلم 
البلدي، مثلما تشير أيضا وتؤكد على التطور 
العمراني والكثافة السكانية وتوسع الخدمات 

في إربد القصبة.
الحارة الفوقا 

إلى  وبالرجوع  أنــه  الشعر  أبــو  وتضيف 

المالية  السنة  تحمل  التي  الطابو(  )دفاتر 
1295-1879 خالل الفترة من عام 1879-

1882تبين أن موقع البلدية في إربد كان فيما 
داللته  لهذا  أن  معتبرة  الفوقا،  بالحارة  يعرف 
المهمة وهو أن مقر البلدية كان موجودا قبل 
تأسيس  أن  بمعنى  السالنامة،  إليه  تشير  أن 
بلدية إربد كان قبل التاريخ المتداول وهو عام 

1883 إلى سنة قبلها.
بلدية  لمقر  أخرى  شارة  وجود  إلى  وتلفت 
يوقلمة  أساسي  طابو  دفتر  في  وردت  إربد 
-1299 األراضــي(   ومسح  التسجيل  )وهــو 

1300 مالي سنة 1881-1882، تذكر أن دار 
البلدية كان يقع في وسط البلد قرب ملك الحاج 
محمد المغربي، قرب طريق القلعة وبئر قاسم 
حجازي بالقرب من السوق والدوائر الحكومية 
مقر  للبلدية  كان  أنه  نفهم  وبالتالي  األخرى، 
المذكورة الحقا  الدار  استقرت في  ثم  مؤقت 

في مركز إربد وهو األقرب للقبول.
قلة المصادر 

وقلة  محدودية  على  الشعر  أبو  وتشدد 

والتي  إربــد،  بلدية  تاريخ  لمعرفة  المصادر 
السالنامات  على  كبيرة  بنسبة  اعتمدت 
السجالت  ألن  ذلــك  الشرعية،  والسجالت 
الخاصة ببلدية إربد منذ تأسيسها وحتى مطلع 
الستينات تم إتالفها، مشيرة إلى أن السالنامات 
لم تشر ال من قريب أو بعيد لتأسيس مجلس 
بلدي في قرى إربد ما عدا الحصن سنة 1908، 
األولى  العالمية  الحرب  أثناء  جمدت  ولكنها 

وعادت مرة أخرى للعمل عام 1925.
أول رئيس للبلدية

العثمانية   الوثائق  أن  الشعر  أبو  تضيف 
إربد  في  بلدي  مجلس  أول  أن  إلــى  تشير 
أفندي  الخصاونة  حمود  محمود  من  كال  ضم 
رئيسا، وعضوية كال من قاسم حجازي أفندي 
أفندي  علي  ومحمود  أفندي  أيوب  وإبراهيم 

والكاتب محي الدين أفندي.
إربد  بلدية  أن  تؤكد  الوثائق  أن  وتتابع 
ومأمور  وطبيب  مهندس  بوجود  تلتزم  لم 
تفتيش، بينما تم تعيين كاتب فيها منذ بداية 
تأسيسها، وألحق بها )جاويش( شاويش سنة 

.1889
وتؤكد أبو الشعر أن قائمة رئيس وأعضاء 
المجلس البلدي في إربد خالل فترة 17 عاما، 
للبلدية،  رؤساء  أربعة  وجود  إلى  تشير  كانت 
وأن مدة المجلس عامان وقائمة مكررة بأسماء 
األعضاء من أصحاب القدرة والمالك الذين ال 
من  ليسوا  وهم  مــادي،  مــردود  عن  يبحثون 
أهالي إربد فقط، كالمرحوم نائل الغرايبة من 
حوارة والذي كان يعمل موظفا ككاتب للطابو.

وتلفت أبو الشعر إلى أن الرئيس واألعضاء 
كان  حين  في  أفندية  لقب  يحملون  كانوا 

الجاويش يحمل لقب آغا.
أول مجلس منتخب

في  بلدي  مجلس  أول  أن  الشعر  أبو  تذكر 
شهر  في  كان  منتخب  اإلمارة   عهد  في  إربد 
عبد  المرحوم  ضم   1925 عام  أول  تشرين 
القادر التل رئيسا وعضوية كلٍّ من الحاج عبد 
الشرايري ومفلح  الحجازي وعبدالرزاق  الغني 

عبده ومحمد العواد وأبو حسن النابلسي.

تأسس أول مجلس بلدي لها عام ١٨٨2

اربد.. إرث تاريخي و حضاري متواصل من التنظيم اإلداري

صحافة اليرموك ـ تيماء المومني ࣯

أنه  على  أكاديميا  الالمركزية  مفهوم  يعرّف 
تفويض اإلدارة المركزية السلطاتِ المحلية بعيدا 
عن مركز صنع القرار؛ فيما تطرحه الحكومة على 
أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على 

المستوى المحلي.
لماذا »الالمركزية«؟

     يمكن تطبيق المركزية المحافظات من خالل 
عن  بعيدا  االستثمارية  وأولوياتها  القرار  صناعة 
المركز العاصمة عبر رئاسة الوزراء ونقلها إليها من 

خالل مجالس مختصة في كل منها. 
الضغط  الالمركزية  تخفف  أن  يؤمل  وهنا       
على السلطة التنفيذية في العاصمة عمان وأن يتمّ 
توزيعه على المحافظات األقدر على اتخاذ القرارات 

المناسبة بكل منها. 
الالمركزية عربيا

     طبق قانون الالمركزية ألول مرة في الوطن 
العربي في العراق وذلك بعد عام  1968 حيث صدر 
قانون جديد  يحمل الرقم  159 لسنة 1969 الذي 
ألغى قانون القرى رقم 16 لعام 1957 وقانون إدارة 
األلوية رقم 16 لسنة 1945، وقد ورد في األسباب 
اإلدارة  مبادئ  يتبنى  أنه  القانون  لهذا  الموجبة 
النظم اإلدارية وتحقيق  الالمركزية، بهدف تطوير 
السيادة  مفاهيم  وتعميق  اإلدارة   ديمقراطية 
الشعبية التي تقوم على المشاركة الجماهيرية في 

السلطة عن طريق المجالس المحلية.
الالمركزية أردنيا 

تعتبر المملكة  ثاني دولة عربية تصدر وتعتمد 
الالمركزية في الدولة، وذلك من خالل القانون رقم 
»الالمركزية«  بقانون  والمسمى   2015 لسنة   49
األمة  مجلس  قبل  من  دستوريا  اعتماده  وتــم 
في  ونشره  الملك  جاللة  من  عليه  والمصادقة 
الصادر   )5375( رقم  العدد  في  الرسمية  الجريدة 
بتاريخ 2016/12/31 في الصفحة رقم )9719(. 
    وقد قررت الحكومة إجراء هذه االنتخابات ألول 
مرة في تاريخ المملكة يوم 15 من آب المقبل من 

خالل إدارة وتنظيم الهيئة المستقلة لالنتخاب.

تعرّف
على

الالمركزية؟

صحافة اليرموك ـ اية الطعاني  ࣯

 تسعى الدولة بمختلف أجهزتها وأدواتها إلى تشجيع 
الشباب على المشاركة بفعالية في االنتخابات المرتقبة 
والالمركزية،  البلدية  و  المحلية  بالمجالس  المتمثلة 
ترشحًا واقتراعًا بهدف اختيار ممثليهم من ذوي الكفاءات، 

بما ينعكس إيجابيًا على كافة مناحي الحياة.
بأهمية  األردني  الشباب  يؤمن  المنطلق  هذا  ومن   
في  مدركين  االنتخابية،  العملية  هذه  في  وأثره  دوره 
في  عليهم  الملقاة  الكبيرة  المسؤولية   نفسه  الوقت 

تحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة الفاعلة.
المالحظ هذه المرة فيما يخص االنتخابات الالمركزية 
والبلدية، تزايد دخول الشباب إلى معتركها، ساعد بذلك 
أن القانون خفض سن الترشح إلى عمر 25 عاما، وعليه 
نجد أن نسبة كبيرة من الشباب وجدت في نفسها الكفاءة 
أو  البلديات  لخدمة مجتمعاتها سواء من خالل  والقدرة 

مجالس المحافظات فقررت الترشح.
الطالب  اليرموك  جامعة  طلبة  اتحاد  رئيس  ويرى    
المحلية  المجالس  انتخابات  أن   الكفريني   محمود 

والمحافظات ربما تزيد من حيث األهمية عن االنتخابات 
البرلمانية ، ألنها على تماس قريب بالمواطن، وينعكس 

أثر عملها عليه مباشرة  في التنمية واالصالح.
 وتابع أن مشاركة الشباب ودورهم، تكتسب أهمية 
فاألردن خطى خطوات في  التغيير،  قادة  بالغة، ألنهم 
مجال تمكين الشباب في هذا االستحقاق االنتخابي، ومع 

ذلك ما زلنا بحاجة لمزيد  من اإلصالحات. 
الشباب هم  أن  إلى  السلمان  الشاب محمود  أشار   و 
الذين  وهم  وبريقه،  المجتمع  في  األكبر  الشريحة 
واألفكار  واإلبداعات  القدرات  من  كبيرًا  كمًا  يمتلكون 
المبادرات  من  الكثير  نرى  بتنا  أننا  بدليل  الريادية، 
المتكررة  المطالبات  و  المجتمع،  تخدم  التي  الشبابية 
بتنا  ما  وهذا   ، السياسي  العمل  في  الشباب  بإشراك 
لالنتخابات  المترشحين  ــم  زخ ــالل  خ مــن  نالحظه 

الالمركزية من فئة الشباب.
وأضاف  أن كل هذه المؤشرات والمشاركات الشبابية 
الفكري  الوعي  يملك  شبابي   جيل  لتقديم  ــؤدي  ت
خدمة  على  قدرة  أكثر  يكون  وبالتالي  معًا،  والسياسي 

المجتمع والوطن. 

الشاب ضياء عبندة  أصغر رئيس ومؤسس  وأوضح 
مبادرة  األردن  في  الخيرية  لألعمال  تطوعية  لمبادرة 
األمة  قوة  هم  الشباب  أن  التطوعية  الخير(  )فرسان 
رأس  وهم  وكرامتها،  عزتها  ومبعث  نهضتها،  وعماد 
مالها وعدة مستقبلها، مبينا أن للشباب دورا كبيرا جدا 
في نجاح العملية االنتخابية بشكل جيد، ولكن من دون 
أي اعتبارات سواء منطقية أو عشائرية، و التي تتسبب 

في  الكثير من التراجع للدولة بدال من تقدمها. 
الشاب  األمير  إلى قول  الشاب عالء سناجلة   وأشار  
شاب  كل  عاتق  على  ألقى  عندما  عبداهلل  بن  الحسين 
هم  قال«الشباب  إذ  الوطن  مسؤولية  وشابة  أردنــي 
ما  وهذا  الحقيقية،  الثروة  وهم  االستراتيجي،  الرصيد 
حول  جيلي  شباب  وفي  األردن،  بلدي  شباب  في  أراه 
كل  أن  السناجلة  يوضح  المنطلق  هذا  ومن  العالم«، 
شاب وجب عليه تلبية النداء، إلعمار الوطن، والمشاركة 
باالنتخابات هي إحدى أدوار الشباب المهمة التي يجب 

عليهم المشاركة فيها، سواء كمرشحين أو كناخبين.
دور  لهم  الشباب  إن  جباعته   عايد  الشاب  وقــال   
الدورة  أثناء االنتخابات وخصوصا في هذه  كبير ومهم 

لم  اآلن  إلى  لألسف  ولكن  التغيير..  قادة  فهم  الحالية، 
نستطع التخلص من العنصرية والعشائرية فيما يخص 
توجهاتهم، أيده زميله الشاب سيف بدوي بقوله إن دور 
الشباب متمثل بالتوجه للعشيرة وليس لألفضل أو ذي 

الكفاءة.
في  أكــد  قد  الخريشا  حديثة  الشباب  وزيــر  وكــان 
تصريحات صحفية للتلفزيون األردني أن وزارته قامت 
االنتخابات  في  للمشاركة  الشباب  تحفيز  على  بالعمل 

الالمركزية من لحظة إقرارها.
تدريبي  مؤتمر  لفعاليات  افتتاحه  خــالل  ــاف  وأض
'تعزيز مشاركة  الشباب األردني تحت عنوان  يستهدف 
والذي  والالمركزية'  البلدية  االنتخابات  في  الشباب 
ينظمه مركز الحياة – راصد بالشراكة مع وزارة الشباب، 
أن وزارة الشباب كانت وما زالت داعمة لعقد مثل هذه 
الخصوص،  الشباب على وجه  والتي تستهدف  اللقاءات 
لها  سيكون  النوعية  التدريبات  هذه   مثل  أن  سيما  ال 
المجتمع األردني، كما أن  الحقيقي على  األثر اإليجابي 
هذه اللقاءات من شأنها أن توفر فرصًا متعددة للشباب 

للتعرف على دورهم األساسي والمحوري.

»البلدية والالمركزية« فرصة للشباب بتعزيز دورهم القيادي في المجتمع  
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مخاطرة عشريني سوري لنيل األوسكار
صحافة اليرموك ـ ترجمة أحمد ذيابات  ࣯

خالد الخطيب يلتقط مشاهد من فيلم الخوذ البيضاء.. 
يبلغ خالد الخطيب واحدا وعشرين عامًا ويعمل كمصور 

سينمائي وصحفي لدى مجموعة الخوذ البيضاء. 
أيضا  المعروفة  البيضاء  الخوذ  مجموعة  وتعمل 
المدنيين  إلنقاذ  ملل  بال  السوري  المدني  الدفاع  باسم 

المنكوبين جراء الحرب األهلية الناشبة في سوريا. 
 Von التقى الخطيب في 2015 المخرج البريطاني   
التي  اإلنقاذ  مهام  توثيق  على  االتفاق  Einsiedelوتــم 

تقوم بها مجموعة الخوذ البيضاء.
ُأنتج الفيلم  من قبل نيتفلكس  بمدة  أربعين دقيقة  
ورشح لجائزة األكاديمية  )األوسكار(، ويتتبع الفيلم حياة  
أن  إلى  تركيا  في  تدريبهم  أثناء  إنقاذ  عمال  من  ثالثة 

كرسوا حياتهم لخدمة المدنيين المتضررين. 
كان الخطيب مسؤوال عن جزء كبير من لقطات الفيلم 
وقد التقط  أكثر لقطات الفيلم  تميزَا للحرب ولرجال تحت 
األنقاض إلى صرخات األوالد حديثي الوالدة حتى  توثيق 

لحظة سقوط أي برميل في أية لحظة 
دخول  تأشيرة  الخطيب  تلقى  أسابيع،  بضعة   بعد 
وفي  األكاديمية،  المتحدة لحضور حفل جوائز  للواليات 
وقت الحق أعلن الخطيب عبر حسابه على  التويتر أنه 

غير راغب بالحضور وأضاف »همّنا مساعدة الناس«. 
السفر  أن  أوضحت  البيضاء  للخوذ  تغريدة   وفــي 
الرغم  النظام السوري على  ألغي من قبل  للخطيب قد 
من صدور تأشيرة من قبل الواليات المتحدة لحضور حفل 

توزيع جوائز األكاديمية.
الديمقراطي  الحزب  باسم  المتحدث  رد  ذلك  وعلى 

جيليان كريستين »وثيقة السفر سارية المفعول وتخول 
الدخول للواليات المتحدة«.

على ذلك يأمل الخطيب  تحقيق الهدف المنشود كما 
أضاف »إن حصل وفزنا بهذه الجائزة سيوضح للسوريين 
كل  سيحفز  وذلك  الدعم  يقدمون  الخارج  في  من  أن 
للخطر  والتوجه  صباح  كل  لالستيقاظ   المتطوعين 

المحدق بهم.« 

http://edition.cnn.com/23/02/2017/
middleeast/white-helmets-khaled-khatib-qa/
index.html

المصور خالد  الخطيب

صحافة اليرموكـ  أناغيم الزبيدي  ࣯

أطلق منتدى شباب الحداثة األردني للثقافة 
والفنون مبادرة »مهرجان إربد تقرأ« على مدى 
المهنية،  ُقدّمت  النقابات  أيام في مجمع  عدة 
فيها كتب متنوعة وشاملة للعديد من المجاالت 
األدبية والعلمية، و قصص األطفال وغيرها من 

الكتب.
  و قال رئيس منتدى شباب الحداثة األردني 
للثقافة والفنون أحمد عالونة القائم على فكرة 
مبادرة القراءة للجميع إن مبادرة إربد تقرأ جاءت 
بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد باعتبارها  مبادرة 
ثقافية وطنية مجانية تُقدم كل خدماتها مجانًا 

وليس لها أيّ صلة بالمعارض التجارية.
خالل  من  المبادرة  هذه  إطالق  تم  وتابع   
منتدى الثقافة و دعمها من قبل وزارة الثقافة 
بشكل )شحيح جدا( موضحا أنه قد تم التفاعل 
وإقبال  إيجابي  بشكل  معها  الناس  قِبل  من 

شديد ونجاحات ملموسة.
 وأضاف تم  عرض ما ال يقل عن 6000 كتاب 
في هذا المعرض  جزء منها من وزارة الثقافة، 
الفتا إلى أن هذه المبادرة  اشتركت فيها أكثر من 
دار كتب، والجزء اآلخر كان بتبرع من أشخاص 

من  مكتباتهم الخاصة.
وشدد العالونة على حضورعدد من  الُكتّاب 
لهذه المبادرة وتوقيع 20 عمال أدبيا من خالل 

فقرة ُأدباء وشعراء تم التوقيع فيها على أحدث 
إصداراتهم األدبية. 

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو توعية 
المجتمع وتشجيعه على القراءة ، مبينا أنه تم 
االهتمام باألطفال و تخصيص فقرة مُخصصة 
وعمل  مصورة  قصص  توزيع  خالل  من  لهم 
على  لتشجيعهم  وترفيهية  ثقافية  مسابقات 

القراءة. 
وقال إن رؤية هذا المنتدى هي تشجيع وزيادة 
بشكل  الكتاب  وتوفير  القراءة  على  اإلقبال 
مجاني وسهل لكل فئات المجتمع، مشددا على 
أن مثل  هذه المبادرات ستبقى قائمة في كل 
هذه  في  التحول  ذلك  بعد  المحافظات،وسيتم 
فيما  وطني  مشروع  إلى  لتنتقل  المبادرات 
يوازي  الذي  العربية«  القراءة  باسم »مدن  بعد 
المشروع الذي تطلقه وزارة الثقافة وهو »مدن 

الثقافة األردنية« تحت شعار القراءة للجميع.
و أكد محمود جابر أحد المُشاركين في هذه 
المبادرة أهمية إقامة معرض مُخصص للقراءة 
في محافظة إربد يستهدف شريحة الشباب ألنه  
زيادة  على  المجتمع  يحرص  أن  الضروري  من 
التوعية في مختلف المجاالت التي قدمتها الُكتب 

المطروحة في المعرض.
 وأضاف أن اإلقبال على المهرجان كان بنسب 
عالية خصوصًا فئة طلبة الجامعات وهذا مؤشر 
إيجابي  يدل على وجود شريحة واعية وفعالة 

وصاحبة توجهات.
حياة  كبير في  تأثير  لها  القراءة  أن  وأضاف   
الناس فهي تعمل على زيادة الوعي ونمو الفكر 
مثلما تعمل على ملئ وقت الفراغ لدى الشباب.

في  المشاركات  إحدى  نعامنه،  سبأ  وقالت   
العديد  وبه  مميز  المهرجان  إن  المبادرة،  هذه 
من  منها  يُستفاد  التي  المختلفة  الكتب  من 

قِبل الجميع. 
في  متطوعة  وهي  سمرة  أبو  سحر  وأكدت 
الرائع  من  أنه   « تقرأ  إربد  »مهرجان  مبادرة 
المختلفة  الفئات  من  الهائل  الكم  هذا  وجود 
من المجتمع حتى تحصل على الكتب وأن هذا 
المجتمع لم يفقد حس القراءة ومازال مُتابعًا. 

تقرأ  إربد  مهرجان  مبادرة  مُنسق  وأوضح 
الكتاب  نضع  ألن  نسعى  أننا  ناصر  أبو  شادي 
المحلي  المجتمع  أبناء  أمــام  مُناسب  بسعر 
أنه  مبينا  إليه،  الوصول  الجميع  يستطيع  حتى 
من  كبير  بشكل  المهرجان  على  اإلقبال  تم 
الوعي  مستوى  على  يدل  مما  الجميع  قِبل 
إلى  المجتمع، الفتا    أبناء  لدى  الكتاب  بأهمية 
أن المهرجان حظي بحضور  ُكتّاب من المملكة 

وخارجها.
المهرجان  هذا  قيام  في  السبب  أن  وأكــد    
هو حاجة الناس للقراءة وزيادة التوعية لديهم 
على  للحفاظ  جدًا   مهمة  فرصة  فهو  وبالتالي 

وجود الكِتاب بيننا.

»إربد تقرأ« مبادرة ثقافية إلعادة التأكيد بأهمية الكتاب 
من المعرض                                                                                                                                                                                                             تصوير : حذيفة البحري          

صحافة اليرموك ـ عرين باسل  ࣯

محمد  التطوعية  أمل  بسمة  مبادرة  مسؤول  قال 
نشاًطا   40 يقارب  بما  نظمت  المبادرة  إن  األعــرج 
من  األطفال  لفئة  نشاًطا   25 من  وأكثر  تطوعيًا 
للتعامل  إلى توفير اإلخصائيين  اإلعاقة، مشيرا  ذوي 
تمنعهم  الذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  مع 

اإلعاقة من االلتحاق في مراكز التربية الخاصة.
المبادرة  أنشطة  أهداف  أهم  من  أن  األعرج  وأكد 
هو زيادة الوعي بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة و فهم 
الفرص  وتكافؤ  المساواة  مفهوم  ودعم  قضاياهم 
ذوي  األشــخــاص  حقوق  ضمان  ــل  أج مــن  للجميع 

االحتياجات الخاصة.
و أوضح األعرج عن الخُطة التي يتماشون معها في 
المبادرة من تدريب وتأهيل ونطق وسمع وصعوبات 
مساعدة  دورات  األهالي  وإعطاء  لألطفال،  التعلم 
تساعدهم وترشدهم في كيفية تعاملهم مع أطفالهم 

من ذوي اإلحتياجات الخاصة ليكونوا متميزين.
وأضاف أن كبار السن من أبائنا وأمهاتنا الموجودين 
دومًا  بجانبهم  الوقوف  إلى  نسعى  الرعاية  دور  في 
للتخفيف عنهم وإشعارهم بأن كل شخص متطوع في 
هذه المبادرة يعمل على راحته ولتلبية رغباته، بحيث 

العاشر  المركز  الدولي  للتقرير  وفًقا  إحتل  األردن  أن 
وحالتهم  المسنين  رعاية  في  الدول  كأسوأ  عالميًا 
التقاعدي  النظام  أو  الطبية  الرعاية  االجتماعية سواء 

أو توفير بيئة مناسبة للعيش .
و نوه األعرج إلى أن المبادرة هي تطوعية وليست 
ربحية أبدًا كما أن األنشطة التي تقوم بها هي أنشطة 
هادفة القت صدى وأثرًا كبيرًا من المجتمع األردني 

وأهمها إدخال السرور إلى األسر العفيفة .
وأضاف األعرج أن المبادرة تسعى إلى الهدف األسمى 
ينظرها  التي  والمشمئزة  الدونية  النظرة  تغيير  وهو 
بعض أفراد المجتمع لهؤالء األطفال، من خالل تقديم 
من  المشجعة  والتدريبات  التمارين  من  لهم  الالزم 
اإليجابية  الطاقة  وإعطائهم  شخصياتهم  تقوية  أجل 
الذي  بالقصور  المجتمع بدون أي خجل  وخرطهم في 
لديهم من أجل أن يكونوا قائدين متميزين كغيرهم 

من األشخاص الطبيعيين .
وبيّن أنه ال أحد منا يستطيع أن ينكر هذه الفئة من 
وفكر حتى  نحمله من وعي  أن  علينا  ويجب  المجتمع 
وعقليًا،  فكريًا  سليمة  بيئة  نحو  بمجتمعنا  نرتقي 
ولكي يستطيع الجميع أن يذلل كل العقبات أمام من 
ليكونوا  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  لنا  بحاجةٍ  هم 
لبنة بناءة معطاءة في مجتمع متماسك يخلو من أي 

نظرة سلبية تجاه اآلخر.

»بسمة أمل« تنظم 25 نشاًطا تطوعيًا 
لذوي اإلعاقة 

صحافة اليرموك ـ شفاء الشلول  ࣯

 تعد الثقة المتبادلة بين اآلباء واألبناء شعور ساٍم 
التي  والمستمرة  الناجحة  العالقات  الستمرار  وأساس 
لها أثر بالغ في تنمية وصقل شخصية الفرد، فال بد 
المتبادلة  والمحبة  الصدق  على  الثقة  هذه  تبنى  أن 
بين األسرة بوصفها السبيل لضمان سلوك األبناء في 

الطريق السليم . 
بين  العمرية  الفجوة  إن  مفرج  آية  السيدة  وقالت 
اآلباء واألبناء و التعصب الشديد من قبل اآلباء وعدم 
تقبل آراء األبناء هي أهم أسباب فقدان الثقة، في حين 
بّينت السيدة إسراء الشلول أن فقدان الثقة المتبادلة 
بين اآلباء وأبنائهم أمر في غاية الخطورة وأن مسؤولية 
يولونها  من  وهم  اآلبــاء  عاتق  على  تقع  الثقة  منح 

ألبنائهم ففاقد الشيء ال يعطيه. 
وعبر المواطن خالد محمد عن وجود الثقة، مضيفا 
محاولة  في  األبناء  لدى  وغموض  لبس  هناك  إنما 
تأمين  على  األهالي  حرص  وبين  الثقة  بين  التفريق 

الحماية ألبنائهم والخوف عليهم .
 وأضاف أنه ال بد من توعية األبناء و جعلهم يتفهمون 

ذلك حتى ال تختلط األمور لديهم .
جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  أستاذ  وأوضــح   
الممارسات  دور  الدين  ضياء  أحمد  الدكتور  اليرموك 
إعطاء  عدم  وأن  األبناء  تربية  في  الخاطئة  التربوية 

الثقة لألبناء هو إضعاف للثقة في حد ذاته .
الكافي  الوقت  األباء  تخصيص  أهمية  إلى  وأشار   
لألبناء وفتح باب الحوار والمناقشة فيما بينهم وإتاحة 

لما  القرارات  واتخاذ  المشكالت  حل  في  لهم  الفرصة 
الناحية  من  عليهم  آثارها  ستنعكس  أهمية  من  له 

النفسية واالجتماعية .
اآلخرين  أمام  المتكرر  السلبي  النقد  أن  وأضــاف 
فقدان  أسباب  أهم  من  اآلباء  قبل  من  الزائد  والدالل 

الثقة.
وأشاد أستاذ علم االجتماع الدكتور عبد اهلل قازان 
بأهمية الثقة وانعكاسها على سلوكيات األبناء وحياتهم 
االجتماعية وأن فقدان الثقة وعواقبها كبيرة تتمثل في 
تحطيم أحالم األبناء وعدم االستقرار في شخصيتهم 
أصحاب  من  الخارجي  للمجتمع  االنصياع  إلى  واللجوء 
ورفاق السوء، مما يدفع األبناء إلى ممارسة سلوكيات 

منحرفة وغير سوية .
 ونوه إلى دور الوالدين في تخصيص الوقت الكافي 
لقضائه مع أبنائهم في ضوء ضغوطات العمل والتطور 
وتبادل  الديمقراطي  الحوار  منهج  واتباع  التكنلوجي 
الحديث، بوصفه من أهم أساليب التنشئة االجتماعية 

الناجحة في كسب ثقة أبنائهم .
وأكدت أستاذة علم النفس الدكتورة سهير السوداني 
اآلباء واألبناء ليس من الضرورة أن  أن االختالف بين 
يكون سيًئا، وإنما نحن أمام جيل مختلف بحكم التطور 
التكنولوجي إلى جانب االختالف في العادات والتقاليد .

 و أشارت إلى أثر التغيرات الجسدية والهرمونية التي 
تؤثر على نفسية األبناء في مرحلة المراهقة وضرورة 
تفهم األباء لهذه المرحلة، مبينة أن اتخاذ اآلباء لدور 
المثالية والتظاهر بعدم ارتكاب األخطاء يقلل من ثقة 

األبناء بآبائهم ويشكل عائًقا في تبادل الثقة .

انعدام الثقة بين اآلباء واألبناء ظاهرة أسرية لها مخاطرها المجتمعية

صحافة اليرموكـ  دانيا كيشاوي  ࣯

عجلون  نشامى  مــبــادرة  مؤسس  ــال  ق
جاء  المبادرة  تأسيس  إن  الــزغــول  ــرف  أش
اهلل  عبد  الملك  جاللة  توجيهات  مع  تماشيًا 
تمكين  إلى  تدعو  والتي  الحسين,  بن  الثاني 
التطوعي  العمل  على  وتشجيعهم  الشباب 
بكافة مجاالته, الفتًا إلى أن المبادرة تستمر 
فعالة  نشاطات  عدة  في  نجاحها  وتواصل 
بالرغم من غياب الثقافة التطوعية لدى أغلب 

األشخاص.
أن  اليرموك  صحافة  لـ  الزغول  أضاف  و 
مبادرة  عن  عبارة  عجلون  نشامى  مبادرة 
إلى  تهدف  ربحية,  غير  تطوعية  شبابية 
األشخاص  إلى  خير  وعمل  مساعدة  تقديم 
المملكة, منوهًا  أنحاء  األقل حًظا في جميع 
إلى أنها كانت تقتصر على محافظة عجلون 
فقط، إال أنه تم توسيع نطاقها  لتشمل جميع 
تقديم  يتم  خاللها  ومن  المملكة,  محافظات 
مساعدات للفقراء واأليتام والمحتاجين, مثل 
توزيع الدعم العيني وطرود الخير والمالبس 

وغيرها.
ولفت إلى أن مبادرة نشامى عجلون، التي 
تم إطالقها العام الماضي، تفتح أبوابها أمام 
ومشاركتها  لها,  االنضمام  يريد  متطوع  أي 
نشاطاتها، وأنه ال يوجد أي شروط للمشاركة 
على  الــشــروط  وتقتصر  الــمــبــادرة،  بهذه 
صفحات  خالل  من  اإلداريين  مع  التواصل 

المبادرة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
بعمل  تقوم  المبادرة  أن  الزغول  أضاف  و 

الـ  وقــرى  المسنين  لــدور  مستمرة  ــارات  زي
النشاطات  بعض  لتقديم  واأليتام    SOS
طبي  يوم  عمل  تم  حيث  لهم،  والمساعدات 
مجاني للعيون مؤخرًا، وكان عدد المنتفعين 
عمر  يحدد  ال  كما  حوالي 500 شخص,  منه 
معين للمنتفعين, مشيرًا إلى أن هذا العمل 
كان بدعم من شركة سما للبصريات والفادي 

للعمل الخيري.
طبي  يوم  تنظيم  يتم  سوف  أنه  وتابع   
مجاني آخر خالل الفترة الحالية، وسوف يتم 
االعالن عنه بشكل رسمي قريبًا عبر صفحات 
االجتماعي,  التواصل  مواقع  على  المبادرة 
مبينًا أنه سوف يتم إقامة مهرجان تشجيعي 
األجرش  قرية  في  اربد  مدينة  في  لألطفال 
على  المهرجان  يشتمل  وســوف  بالتحديد, 
القرية  ألطفال  المسابقات  بعض  إقامة 
وتوزيع بعض الجوائز، باإلضافة إلى تقديم 

وجبة العشاء.
عجلون  نشامى  مبادرة  أن  الزغول  وأكد 
تريد  التي  الجمعيات  بعض  بمساعدة  تقوم 
لديها  وليس  خيرية  نشاطات  وإقامة  تنظيم 
إلى  مشيرًا  النشطات,  هذه  إلدارة  إمكانيات 
مؤسسة  مع  دائم  تشارك  في  المبادرة  أن 
تحمل  مؤسسة  ألنها  الخير  للعمل  الفادي 
نفس السياسة والتوجه واألفكار التي تنادي 

بها مبادرة نشامى عجلون.
نشامى  مبادرة  فريق  أن  الزغول  وبيّن 
وقائد  ومؤسس  منظم  من  يتكوّن  عجلون 
خالل  ومن  المتطوع,  إلى  باإلضافة  الفريق، 
الجدد,  المتطوعين  تدريب  يتم  الفريق  هذا 
تمكنهم  التي  لألسس  توجيههم  عن طريق 

بكافة  أن يصبحوا متطوعين ذوي خبرة  من 
تطوعية  أعمال  لقيادة  الممكنة  الوسائل 
التي  العامة  النشاطات  مع  التعامل  وكيفية 

تؤديها المبادرة بشكل منظم.
أطلقت  المبادرة  أن  إلى  الزغول  ولفت 
موقع  عبر  بها  الخاصة  الرسمية  الصفحة 
اجتماعي  تــواصــل  ومــواقــع  ــوك  ب الفيس 
أخرى، الفتًا إلى وجود متابعة إعالمية جيدة 
به  قامت  نشاط  آخر  أن  موضحًا  للمبادرة, 
»نشامى عجلون« وهو نشاط »أرسم بسمة« 
كبيرًا على  إعالميًا  إذ القى صدىً  لأليتام، 
مستوى الوطن العربي ونشرت عنه أكثر من 
دائم  تواصل  يوجد  أنه  مؤكدًا  أنباء,  وكالة 
ومتابعة من قبل اإلعالم مع مبادرة نشامى 
باسم  االعالمي  الناطق  طريق  عن  عجلون, 

المبادرة األستاذ محمد النواطير .
وأكد أن هدف مبادرة نشامى عجلون ليس 
تنتشر  لكي  إنما  اإلعالم،  خالل  من  الشهرة 
وتصل للناس جميع النشاطات التي تقوم بها 
أكبر عدد من  أن يستفيد  المبادرة، من أجل 

المواطنين منها. 
مــبــادرة نشامى  أن  إلــى  الــزغــول  ــار  وأش
لوزارة  أوراقها رسميًا  عجلون قامت بتقديم 
كجمعية  لتسجيلها  االجتماعية  التنمية 
خيرية, إال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الرد 
منوهًا  الرخصة,  على  الموافقة  بخصوص 
تاريخ  من  أشهر   4 خالل  يصل  الرد  أن  الى 
مبادرة  ألية  يسمح  وأنه  كما  الطلب،  تقديم 
مباشرة عملها بعد مرور شهر من تاريخ طلب 
التنمية  وزارة  قانون  الرخصة، حسب  تقديم 

االجتماعية.

الزغول: مبادرة »نشامى عجلون« تواصل نشاطاتها
رغم غياب الثقافة التطوعية

صحافة اليرموك ـ براءة الطحيمر  ࣯

قال مدير مشروع )حجر( أنس الدلقموني 
لم  المشروع يتضمن فكرة جديدة  إن هذا 
اكسسوارات  صنع  وهي  قبل  من  تُطرح 
في  الطبيعية  المواد  واستثمار  الحجر  من 
البيئة وإعادة تدويرها وتصنيعها من جديد 

وتزيين الحجر بشكل جميل .
ويشير إلى أن فكرة المشروع جاءت من 
الطبيعة، وأثناء المسير بين مناطق األردن، 

من  مختلفة  وأحجامًا  أشكااًل  نرى  حيث 
ترى جمال  الناس  نجعل  أن  فأردنا  الحجر، 
الحجر بشكل فريد من نوعه وربما غريب 

عند البعض .
اليرموك  صحافة  لـ  الدلقموني  ويضيف 
تحفيز  إطــار  في  جــاء  )حجر(  مشروع  أن 
األردني على خلق مشاريع جديدة  الشباب 
خاصة بهم دون االنتظار في صفوف طويلة 
الحكومية  المؤسسات  في  للتوظيف  طلبًا 

وإهدار سنوات ما بعد التخرج دون فائدة.

بداياته  في  زال  ما  المشروع  أن  ويتابع 
أي  حموده  سعاد  وشريكته  هو  يتلق  ولم 
خاصة،  جهود  هي  وإنما  اآلن،  حتى  دعم 
وتنفيذهم  إعدادهم  من  التصاميم  وأن 
تساعدهم  التي  المعدات  جميع  وبوجود 

إلنجاز منتاجاتهم .
افتتاحه  تم  )حجر(  مشروع  أن  يذكر 
وإعالنه  عمان،  العاصمة  في  أسابيع  قبل 
األفــكــار  يــدعــم  فــريــد  ـــادي  ري كمشروع 

الشبابية الخالقة.

»حجر« .. مشروع ريادي يستثمر الطبيعة إلعادة تزيينها من جديد

http://edition.cnn.com/23/02/2017/
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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 
#البطولة_ و  #القدس_تنتصر  األسبوع  هذا  في 

العربية.
واستشهاد  إسرائليين  جنديين  قتل  حادثة  بعد 
سلطات  قامت  األقصى،  في  فلسطينيين  ثالثة 
ألول  أيام  لثالث  القدسي  الحرم  بإغالق  االحتالل 
مفاتيح  مصادرة  بعد  وذلــك  عامًا،   48 منذ  مرة 
األقصى من موظفي األوقاف، وهو ما القى غضبًا 
عربيًا  واستنكارًا  وشجبًا  المقدسيين،  وسط  عارمًا 
قوات  لتستبدل  االحــتــالل،  لتصرفات  وإسالميًا 
االحتالل قرار اإلغالق بنشر بوابات إلكترونية على 
بوابات األقصى وجعله منطقة عسكرية، األمر الذي 
لم يعجب المقدسيين لتقوم على إثره االحتجاجات 
البوابات  من  بالدخول  الَقبول  وعدم  واالعتصامات 
ــواب  األب ــة  إزال على  االحــتــالل  ليجبر  الحديدية، 
والرضوخ لمطالب الفلسطينيين بعد أن واجهوا حالة 
األفعال  ردود  وجاءت  منهم،  والتوتر  االحتقان  من 
)النصر لمن صّلى، لمن  إزالة األبواب كاآلتي  على 

مع  واقتسم  خبز،  بفتات  الدعم  قدم  لمن  رابط، 
المرابطين ماء، أو شاطر المسجد دمه( و )النصر هو 
بفضل اهلل وحده وقد صنعه المرابطون األبطال من 
وأجسادهم  العارية  )بصدورهم  و  القدس(  أهالي 
الضعيفة، وخذالن الجميع لهم، انتصر المقدسيون 
على أكبر الجيوش( و )هذا شعب منصور، ال ينام إال 
مرفوع الرأس( و )ألجلك يا مدينة األبطال  .. ُأصلي(.

الكؤوس«  ألبطال  العربية  »البطولة  عــادت 
بمسماها  القاهرة  قلب  من  أخــرى  مرة  لتنبض 
العربية«، وذلك بعد توقفها آخر  الجديد »البطولة 
التي  السياسية  األحــداث  بسبب   2013 عام  مرة 
المرة  في  نجاحها  وعدم  العربية  المنطقة  ضربت 
والعشرين  السابعة  النسخة  بذلك  لتكون  األخيرة، 
لكرة  العربي  االتحاد  ينظمها  التي  البطولة  من 
المصرية  الكرة  قطبا  بها  يشارك  والتي  القدم، 
الهالل  السعودية  الكرة  وممثلو  والزمالك،  األهلي 
والنصر وممثل األردن الفيصلي ونخبة من األندية 
القارتين اآلسيوية واإلفريقية، وجاءت  العربية في 
ردود األفعال على البطولة كاآلتي )حدث رائع يعود 
للواجهة، مشاهدة ممتعة تليق به وبكم بإذن اهلل( 
و )كنا نسمع دوي الجماهير في المدرجات..فيصلي 
التوقعات  البطولة  هو هو زعيم برا وجوا( و )قبل 
تشير إلى أن البطل سعودي أو مصري بعد انطالق 
البطولة اهلل أعلم( و )في كل مكان معروف نادينا، 

نادي األبطال والفخر لينا، موفق يا مريخ(.

أحالم الزعبي ࣯

بالخطر  تنبئ  ومؤشرات  مبتهجةٍ  قلوٍب  بين   
الجديد...  الزواج  سن  تعديل  قانون  يلتف  القادم 
لعاداتٍ  وترسيخٌ  الطفولةِ  الستباحة  ترويجٌ 
متوارثةٍ ال صحة فيها.. فتياتٌ في سن الخامسة 
النضج  وأمر  المسؤولية  دوامة  في  يقعن  عشرَ 
باللعب  العارمة...  الطفولة  رغبة  من  المفاجئ 
في باحة المدرسة إلى الوقوع  في غياهب الزواج 
للمرأة  التقليدية  الشخصية  قواعد  وتطبيق 
منزل  في  األخيرة  أيامي  أعد  أنا  ها  المتزوجة... 
والديّ، فبعد يومين سيقام لي حفل كبير أرتدي 
فيه فستانًا أبيضًا وعددا من المجوهرات الذهبية 
فكما  لي(…  )اشتروها  قد  كانوا  التي  البراقة 
أخبرتني أمي أنني سأحصل على بيت جديد بدل 
مليئة  وخزانة  أخوتي  غرفة  في  المهترئ  سريري 
أنني سأعيش في هذا  كما  الجديدة...  بالمالبس 
المنزل مع ذاك الرجل الذي بدأ يطلق قوانينه غير 
المقنعة مذ تمت خطبتنا... ال حديث مع صديقاتي 
وال خروج إال بإذنه.. وإلحاحه الشديد أن أتعلم فنون 
الطهي التي ال أتقن منها سوى القليل.. فقط علي 
ُأقيم  تذمر...  أو  رفض  أي  دون  رغباته  أطيع  أن 
الحفل وأذكر أنني رقصت كثيرا فلم تكن مراهقة 
مثلي تتقن االتزان... أعشق الرقص منذ صغري... 
يقابلني  مغلقة  غرفة  فــي  ــر  األم بــي  لينتهي 
بابتسامة غير مريحة تنبئ بشيء غير اعتيادي ال 
أفهمه... وبالفعل أعلنني الصباح امرأة متزوجة وما 
عدت تلك الفتاة المدللة.. حتى هذه اللحظة وبعد 
لطفلين  أما  وبكوني  زواجي  على  أعوام   5 مضي 
ال زلت أجهل كيف أكون امرأة كما يحبون »متزنة 
وأمه  وأمــي  زوجــي  من  تعلمته  ما  فجل  ــزة«  راك
يتمحور حول الطاعة و قول حاضر و كما نريد ولم 
يعلمني أحد كيف أكون ناضجة بحق.. لقد فقدت 
أدنى شعور بذاتي.. فالجميع كان سعيدا بزواجي 
ولم يفكر أحد إال بالمطبخ الممتلئ بكل ما تشتهي 
تجدني  بالمال...  المألى  زوجي  وبخزانة  األنفس 
فأعود  بألعابهم  يلعبون  أطفالي  أشاهد  كثيرا 
بالذاكرة لسنوات قليلة جدًا واستحضر نفسي وأنا 
ألعب بلهفةٍ كما يلعبون وأركض مع الفتيات في 
الحديقة المجاورة لمنزلنا... من كان يظن أن تلك 
أو  المكترثة التساخ مالبسها  الصغيرة غير  الفتاة 
منزل  ربة  وليلة  يوم  في  ستصبح  شعرها  تبعثر 
وحاضنة أطفال وأنثى على السرير ! من كان يفكر 
تتفتح...!  أن  اقتطافها قبل  الوردة سيتم  تلك  أن 

أكتب رسالة...

اغتصاب مشروع 

احد اعمال الفنانة الشابة تيما ابو هيفا

القدس ونصرها األكثر تفاعال 
ورواجا على الشبكة العالمية 

العرود  ࣯ جيهان  ـ  اليرموك  صحافة 
والهام العواودة

أوقاتهم   ويقضون  بأناملهم،  يحاربون مصاعبهم 
بين زوايا لوحاتهم، يعبّرون في رسوماتهم عن أسرار 
واقعهم، فالرسم هو الذي يدخلهم إلى عالم الفرح، 

وهو الذي يمتص غضبهم ويكسر حزنهم .
تميل الرسّامة تيما أبو هيفا إلى كل شيء يتعلق 
بالفن أو يتداخل فيه الرسم واأللوان والجمال، وأنها 
العالم  تشعر حين ترسم كأنها وقد هربت من هذا 

وانفردت بعالمها مع أدوات رسمها.
الرسم من عمر  بدايتها في  إلى   أبو هيفا  تشير 
المسابقات  في  تشارك  كانت  حيث  عشر،  الثانية 
عن  تعبر  التي  الزيتية  اللوحات  وترسم  المدرسية، 
لوحاتها  بأن  سعادتها  عن  معبرة  وحقوقه،  اإلنسان 
الفنية ما زالت معلقة على جدران مدرستها اإلعدادية.

وأضافت  أن الرسم ال يقتصر على نوع واحد  فقط، 

وأن في كل مجال من مجاالت الرسم هناك مبدعون 
والمعون، وأن كل اسم مهم في الرسم هو ُقدوَة لها .

لم تنتسب أبو هيفا ألي دورة في الرسم، بل اكتفت 
بموهبتها التي ولدت معها وبالممارسة فحسب. 

تستخدم أبو هيفا أدوات مختلفة، رسمت باأللوان 
الزيتية على الورق وعلى الفخار، ورسمت على الزجاج 
بألوان الزجاج الخفيفة الجميلة، وفي ما بعد احترفت 

رسم البورتريه  في الرصاص والفحم.
و  تتمنى  بعد عشر سنين أن تحقق شعور الرضى 
رسالة  إيصال  على  قــادرة  تكون  وأن  النفس،  عن 

سامية من خالل فنها .
و قال الرسّام زيد عمرات »ال يمكن وصف شعوري 
وأنا أرسم، و مجموعتي األخيرة من الرسم هي من 
مشاعري  عن  وتعبر  داخلي  من  ونابعة  خيالي  وحي 

حيث بدأت أجسد بعضا من الواقع المحيط حولي«.
فإنه  ولهذا  الهدوء  إلى   ليرسم  عمرات  ويحتاج 
يرسم في أوقات الفجر، باإلضافة إلى أدواته ولوحته. 
لم يشارك العمرات  في أي معهد رسم ولو أتيحت 
له الفرصة لشارك فيها، والسبب يعود إلى بعد مدينته 

البتراء عن العاصمة عمان، والتي تضم عددا كبيرا من 
المعاهد لتعليم وتطوير الرسم .

أنه كان يملك أدوات رسم بسيطة  أضاف عمرات 
في  أصدقائه  أحد  من  بدعم  تفاجأ  ثم  البداية،  في 
أمريكا فأهداه أدوات رسم تتجاوز قيمتها الـ $100، 
األمر الذي أدى إلى تطور مستواه الفني في الرسم .

أن  اليوم،  من  سنين  عشرة  بعد  عمرات  يتمنى 
ليبدأ عالم  الزيتي كمتمكن،  الرسم  يخرج من عالم 
أن  إلى  باإلضافة  بلوحاته،  الخاصة  الفنية  المعارض 

تركيزه سيكون على النوعية ال على الكمية.
القرعان  نسيبة  الرسّامة  عبرت  آخر،  جانب  ومن 
عن مدى سعادتها الكتشافها موهبة الرسم باألبعاد 
الثالثية، حيث قرأت عنه وشاهدت كيف يُرسم وما 

هي أساسياته على موقع اليوتيوب.
بالبعد  بالرسم  تجربتها  أن  القرعان  وأضافت 
من  تتمكن  لم  وأنها  صعبة،  تجربة  كانت  الثالثي 
إتقانها في أول تجربة لها، لكنها لم تتوقف واستمرت 

بالمحاولة إلى أن أتقنتها وشعرت بالرضا حولها.
وأشارت أن هذا النوع من الرسومات ليس بهيّن، 

وأنه يعتمد على أمرين أساسيين يجب التركيز عليهم 
وهما؛ رسم الظل، وزاوية التصوير، ولكي تشعر بأن 
،وتصوير  بإتقان  الظل  رسم  يجب  واقعية،  الرسمة 

اللوحة بزاوية سفلية.
المرحلة  من  انتهائها  بعد  أن  القرعان  وأضافت 
أكثر،  بالرسم  موهبتها  على  ستركز  الجامعية، 
رسم  في  مهاراتها  لتنمية  تدريبية  دورات  وستأخذ 

الشخصيات الواقعية باستخدام القهوة.
اليرموك  جامعة  في  التشكيلي  الفن  أستاذ  وقال 
مروان طواها إن الفن التشكيلي لكل شخص قد يكون 
الصغر  بداية  من  ينشأ  آخر،  تخصص  كأي  تخصصا 
ويدرس كتخصص،  الجامعية  المرحلة  أن يصل  إلى 
التدريب  خالل  من  عليها  حصل  حرفة  يكون  قد  أو 

والممارسة.
عن  عبارة  التشكيلي  الفن  أن  طواها  ــاف  وأض
رسالة يوصلها الفنان بطريقته وأسلوبه، سواء كانت 
باستخدام  وغيرها،  ثقافية  أو  سياسية  أو  اجتماعية 
جهة،  من  الفنان  هذا  تناسب  التي  واأللوان  األدوات 

والتي تخدم الرسالة المقصودة من جهة أخرى.

فنانون واعدون.. أدوات رسمهم سالحٌ لتحقيق أحالمهم

صحافة اليرموك - لميس البديوي  ࣯

في  فاعلة  عظيمة،  إنسانة  المرأة  بأن  القول  من  بد  ال 
أينما زرعتها  الذي تعيش فيه، هي شجرة مثمرة  المجتمع 
حصدتَ ثمار انجازاتها، مهما كان ماء سقياها تنتج األفضل، 
هي جزء من نسق المجتمع وبنائه، فالمرأة مستقلة بذاتها، 

معطاءة حتى في أحلك الظروف
في الجامعة أينما وليت وجهك ثمّة فتيات جمعتهن الحياة 
الجامعية رغم اختالفهن في اللباس وطريقة حمل الكتب، 
وحتى الحديث له لغته الخاصة، ولكل فتاة تقابلها, حقيبتها 
الخاصة بها تحملها بطريقة تختلف عن األخرى أينما ذهبت، 

فهل تساءلت ماذا تحمل الفتاة الجامعية في حقيبتها؟ 
طالبة  خمسين  مع  بالحديث  اليرموك«  »صحافة  قامت 
في  يحملنه  عما  الكليات  مختلف  في  الجامعة  طالبات  من 
وحتى  الفاقع  اللون  ذات  والكبيرة،  منها  الصغيرة  حقائبهن 

داكنة السواد.
المكياج  حقائبهن  في  يحملن  طالبة   20 أن  تبيّن 
 « عن  يستغنين  فال  كامال  يكن  لم  وإن  و«اكسسوارات«، 
تفارق  ال  التي  للمرآة  باإلضافة  و«االيالينر«،  الكحلة«  قلم 
الحقيبة، وساعة اليد، وشاحن الهاتف، ومناكير، و«اسيتون« 
باإلضافة  يحملن  فتيات  عشر  منهن  وكان  و«مسكارا«،   ،
وبعض  والعطر،  الماء،  وزجاجة  الهاتف،  سماعات  للمكياج  
وحافظة  والعلكة،  الفارغ  والبسكويت  الشبس  أكياس 
لترطيب  و«كريم  مبتسم«،  و«سمايل  الجامعية  األقــالم 
الشريف,  المصحف  يحملن  طالبة   15 كان  بينما  اليدين«، 
ودفتر   ، الــالب«  و«شيتات  التلوين  وأقــالم  و«ســاليــدات« 
لتدوين المالحظات، والنظارات الشمسية, »شالة », و«كتب 
مع  ويتشاركن  طبية«,  و«نظارات  و«روايات«,   ,« للمطالعة 
األخريات بحملهن للقليل من المكياج، و«أدوية أللم الرأس«, 
و«بخاخ أنف »,  »الفاين المعطر« وبعض الطعام ، وخمس 
طالبات كان الصمت هو اإلجابة، وجميعهن أجمعن على حمل 

النقود والهوية الجامعية وبعض قصاصات الورق كبطاقات 
تذكير لشراء بعض الحاجات المنزلية .

مهما حملت الفتاة في حقيبتها، تبقى انسانة ذاتها، وبناءة 
لمجتمعها، ركيزة من ركائز القوة، مباركة كالزيتونة وجميلة 
يعكس  ال  المرأة  مظهر  بأن  القول  من  بد  ال  كالياسمين, 
النمطية  الصورة  خالف  على  األخالقية,  وبنيتها  تفكيرها 

التي توصف المرأة كسلعة سهلة التداول .
في  الجميلة  الفنون  كلية  في  التصميم  أستاذة  وقالت 
سيكولوجية  إن  الخولي  إيناس  الدكتورة  اليرموك  جامعة 
الفتاة تحتم عليها حمل ما تستلزمه طوال يومها، وحملها 
لم  لو  حتى  أنوثتها  بكمال  يشعرها  تحويه  وما  للحقيبة 

تستخدم كل ما تحمله.
 وأضافت بأن بعض الحاجات في حقيبة الفتاة تستخدم 
من قبلها تحسبًا ألية حالة طارئة، كما أن الفتاة قد اعتادت 
على رؤية والدتها بحملها مستلزمات الفتاة داخل الحقيبة، 

فهي تراكمات ليس لها عالقة بالثقافة.

حقيبة الفتاة عالم من الغموض واألسرار 
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6من هنا و هناك
صحافة اليرموك ـ غيداء الخالدي  ࣯

األجهزة  وظهور  التكنولوجيا  تطور  مع 
استهدافها  أصبح  التي  الحديثة  اإللكترونية 
في  بدأت  كبير؛  بشكل  ملفتا  األطفال  لفئة 
اآلونة األخيرة تشكل خطرا صحيا على أطفالنا 
فكيف يحمي األهالي أطفالهم من مخاطر هذه 

التكنولوجيا خاصة على العيون. 
إن  لطفلين،  أم  أويــس،  أم  السيدة  تقول 
التي  التعلمية  البرامج  من  يستفيدون  أبناءها 
أن  موضحة  اإللكترونية،  األجهزة  توفرها 
أبناءها يقضون أوقات تتراوح بين ثالث وأربع 

ساعات في استخدام هذه األجهزة يوميا.
على  قادرة  أنها  نفسه  الوقت  في  وأكدت   
السيطرة على أبنائها في هذا الجانب من خالل 
سحب األجهزة منهم، وانتقالهم للحديقة للعب 

فيها. 
ويشير أبو محمود، والد لثالثة أطفال، إلى أن 
معدل استخدام أبنائه لإللكترونيات يتراوح بين 
ساعتين إلى ثالث ساعات يوميا، الفتا إلى أنه 

غير قادر عَلى منعهم من استخدامها.
هذه  خطورة  نفسه  الوقت  في  يــدرك  و   
أن  معتبرا  وصحتهم،  أطفاله  على  األجهزة 
برنامج  إلى  تحتاج  المشكلة  معالجة  محاولة 

خاص وفي مدة زمنية طويلة. 
أن  أطفال،  لثالث  والد  فاطمة،  أبو  ويذكر 

األجهزة  على  أوقاتهم  معظم  يقضون  أطفاله 
من  منعهم  على  قادر  غير  أنه  و  اإللكترونية 
ذلك فهو ال يستطيع منع أطفاله من رغباتهم 
خاصة وأنه يعمل موظفا و يقضي معظم وقته 

منشغال بالعمل. 
مراقبة  بضرورة  واألســر  العوائل  وناشد 
الصحية  المخاطر  من  لحمايتهم  أطفالهم 

للتكنولوجيا الحديثة وأجهزتها. 
العيون  وجراحة  طب  استشارية  تؤكد  فيما 
استخدام  خطورة  الربضي  شفاء  الدكتورة 
اإللكترونيات واألجهزة الحديثة من قبل األطفال 
وهو  البصري  الكسل  مرض  لهم  يسبب  الذي 
على  جانبية  أعراض  أي  فيه  تظهر  ال  مرض 
تكون متدنية  لديه  اإلبصار  قوة  ولكن  الطفل 
التركيز  نتيجة  للعين  الدماغ  إهمال  بسبب 

العالي للطفل باألجهزة اإللكترونية. 
و تنصح الربضي األطفال ما دون السنتين 
بتاتًا  اإللكترونية  األجهزة  استخدامهم  بعدم 
السنتين  للعين يكون في عمر  ألن أسرع نمٍو 
للتواصل  بحاجة  أنهم  إلى  إضافة  األوليين، 
الفترة  هذا  في  األهل  وبين  بينهم  المباشر 

الكتشاف مهارات التواصل المباشر . 
األجهزة  هــذه  أن  إلــى  الربضي  وأشـــارت 
اإللكترونية تبعث أشعة زرقاء ضارة على الدماغ 
والعيون ومختلف أعضاء الجسم ومن الممكن أن 
تؤدي إلى سرطانات وضعف في النمو والتركيز 

باإلضافة إلى انخفاض التحصيل الدراسي.

اإللكترونيات  استخدام  استمرار  أن  وبينت   
قلة  بسبب  والعضالت  الجسم  يضعف  للطفل 

الحركة باإلضافة إلى مشاكل عصبية. 
لساعات  الجهاز  مع  الطفل  بقاء  أن  وأكدت 

مع  التواصل  على  قدرته  من  يقلل  طويلة 
االجتماعية  العالقات  ويهدم  واألصدقاء  األهل 
التي هو بأمس الحاجة لهَا ويسبب أيضا آالم 
الرقبة ومشاكل في الظهر باإلضافة إلى األكل 

المتواصل بدون وعي .
 ونبهت الربضي أن بعض األهالي يعتقدون 
بأن اإللكترونيات تزيد من مستوى ذكاء الطفل 
والعكس هو الصحيح إذ إن الطفل يصبح معتادا 

على المعلومة الجاهزة دون بذل جهد مما ينتج 
بأن  وأوضحت  ــداع  واالب التفكير  إهمال  عنه 
هو  الظاهرة  هذه  من  للتقليل  الحلول  أفضل 

تقليل استخدام الطفل لألجهزة اإللكترونية.

تعبيرية

تزايد استخدام األطفال لألجهزة اإللكترونية يسبب لهم »الكسل البصري«

صحافة اليرموك ـ روان عالونة  ࣯

والتنمية  للتدريب  نــوافــذ  مــركــز  نظم 
لتنمية  الحياة  مركز  مع  بالتعاون  المستدامة 
الماضي  األسبوع  راصد،   - المدني  المجتمع 
ــدرات  ق بناء  عــنــوان  تحت  تدريبية  ورشــة 
والالمركزية  البلدية  لالنتخابات  المرشحات 
مجالس  في  الفساد  ومكافحة  النزاهة  حول 
المترشحات  تعريف  بهدف  المحلية،  اإلدارة 

بطبيعة هذه االنتخابات وأهميتها.
وقال مدير المركز الدكتور مشهور حمادنة 
إن هذه الورشة جاءت لبناء قدرات النساء في 
مجال تضمين آليات مكافحة الفساد والنزاهة 
يخص  بما  وتثقيفهن  االنتخابية  للحمالت 
في  العمل  وآلية  وإدارتها  االنتخابية  العملية 

المجلس البلدي أو المجالس الالمركزية.
وأضاف في تصريح لـ صحافة اليرموك  أن 
أهمية هذه الدورة تنبع من اعطاء المرأة دورها 
في العملية االنتخابية لتكون مشاركتها  فاعلة 
جميعها  المجالس  على  إيجابا  تنعكس  بحيث 
وأيضا لتعزيز ثقة المجتمع بالمرأة وصوال إلى 

أكبر قدر من هذه المشاركة في المستقبل.
الــدورة  في  المشاركات  عدد  وبلغ  وتابع  
التدريبية 17 مشاركة من المرشحات لمجالس 
المحافظات والبلدية  في محافظة إربد ، مبينا 

لتنمية  حياة  مركز  مع  بالتعاون  جــاءت   أنها 
آي  جي  شركة  من  وبتمويل  المدني  المجتمع 
زد األلمانية و وزارة التخطيط و وزارة الشؤون 

البرلمانية والسياسية .

وكشف الحمادنة أن هذا البرنامج التدريبي 
لتدريب  االنتخابات  بعد  ما  لمرحلة  سيستمر 
بعد  الفعلي  العمل  آلية  على  المرشحات 

نجاحهن.

ورشة تدريبية للمرشحات لالنتخابات البلدية والالمركزية في إربد

صحافة اليرموك  – براءة بني سالمة ࣯

األردني  بالمجتمع  آفة مرتبطة  ليست  العيب،  ثقافة   
فحسب؛ بل هي ظاهرة قديمة حديثة سادت في بعض 
الشباب  عقول  على  سيطرت  الشرقية  المجتمعات 
فأضعفت العامل االقتصادي للبالد وازداد االعتماد على 
العمالة الوافدة وارتفعت نسبة البطالة بين فئات الشباب، 
منهم من تجرأ على كسر هذه الظاهرة وتخطيها ومنهم 
ما  اتباع  الذين أصروا على  الجاهلة  العقول  من أصحاب 

يسمونه بثقافة العيب. 
يقول المهندس محمد السيالوي، صاحب محل حالقة، 
عملت في مهنة الحالقة منذ 11 عاما ولم أنظر للمهنة 

نظرة دونية ولم أتخَل عن هذه المهنة سواء أثناء فترة 
دراستي الجامعية أو بعد التخرج. 

أعداء  من  االنتقادات  من  الكثير  واجه  أنه  إلى  ونوّه 
النجاح ولكنه لم يبال بها وفي ذات الوقت القى تشجيعا 
ودعما من آخرين  قائال إنه لم ينظر لهذه المهنة على أنها 
مهنة دونية معيبة وبالرغم من الصعوبات التي واجهها 
لمواجهة  للعمل  بحاجة  كان  أنه  إال  دراسته  فترة   أثناء 

صعوبات الحياة.
خارج  لمهنة  اختياره  سبب  أن  السيالوي  ــاف  وأض
تخصصه هو قلة فرص العمل وأن تمسكه بالمهنة بعد 

تخرجه بسبب دخلها الممتاز. 
وهو  العمل  إلى  لجوءه  أن  العمري  براء  الطالب  وبين 
على مقاعد الدراسة تسبب له  بصعوبة في الموازنة بين 
األمرين، مضيفا أن العزيمة والثقة بالنفس شكلت لدي 

»حافزا قويا أدى لحصولي على تقدير امتياز.«

 ويؤكد أنه واجه الكثير من االنتقادات السلبية المحبطة 
وعيه  ولكن  طالبا  لكونه  العمل  عدم  على  وتحريضات 

الكامل جعله ال يستجيب لكل هذه االنتقادات.
 وقالت حال الهياجنة إن العيب ليس في العمل ولكنه 
الوضع  أن  مبينة  يفعله،  وال  عليه  القدرة  لديه  من  في 
يعمل  ألن  وبحاجة  متدنٍ  العائالت  ألغلب  االقتصادي 

أفرادها لدعمها.
 وقال أستاذ علم االجتماع في الجامعة األردنية الدكتور 
بعض  وفي  ظاهرة  تعتبر  العيب  ثقافة  إن  قازان  محمد 
األحيان مشكلة حسب الدولة التي تتواجد فيها وتحددها 
منوها  والعكس صحيح،  ما هو محبط  منها  المجتمعات 
إلى أن  أسباب انتشار هذه الثقافة والتي أساسها النظرة 
المجتمع  ثقافة  مع  تتناسب  ال  المهن   لبعض  الدونية 
إضافة إلى دور األسرة في رسم صورة مستقبلية ألبنائها  

تنطبع في ذاكرتهم و يسعون لتحقيقها

من  أساسي  سبب  المحيطة  البيئة  تأثير  أن  وأضاف 
في  وأرسطو  خلدون  ابن  أكد  حيث  العيب  ثقافة  أسباب 
المرجعية تتشكل من األصدقاء  الجماعة  نظرياتهم  أن 
الحقيقي  المفهوم  غياب  إلى  مشيرا  والجيران،  واألقارب 
للمهن التي تعتبر معيبة و التي تعتبر مهن محترمة وعمل 

بها الرسول والصحابة سابقا.
الفقر  انتشار  الثقافة  هذه  آثار  من  أن  إلى  لفت  و   
والبطالة والعجز في النظام االقتصادي واالعتماد الزائد 
هذه  معالجة  وجوب  على  مشددا  الوافدة،  األيدي  على 
الظاهرة قبل فوات اآلوان وتغيير النظرة الدونية للمهن 

المعيبة وفقا للمتغيرات االجتماعية . 
وأشار  قازان إلى أهمية أن يتسم الفرد بتغيير نفسه 
واإلرادة  والقدرة  واالستعداد  والدين،  بالتاريخ  مستهديا 
على تجاوز األفكار البالية في المجتمع تجاه ثقافة العيب.

 وقال أستاذ أصول الدين في كلية الشريعة  بجامعة 

اليرموك الدكتور رائد بني عبد الرحمن إنها ثقافة وليست 
وليدة حضارة قديمة وال هي نتاج أمة زاحمت األمم لتضع 
الطريق وإنما هي مجموعة  لنفسها بصمة على خارطة 
نقلها  يتم  التي  الموروثة  والعادات  الخاطئة  األفكار  من 

من جيل إلى جيل. 
اإلســالم  لتعاليم  منافية  الثقافة  هــذه  أن  ويؤكد 
وتوجيهاته السمحة ألنها تقعد اإلنسان عن العمل بينما 
نجد النصوص في القرآن والسنة  تدعو اإلنسان المسلم 
إلى العمل والكسب والجد بحيث يصبح فاعال في المجتمع 

شريطة أن يكون العمل مباحا. 
وشدد بني عبد الرحمن على أهمية االمتثال بالنصوص 
القرآنية واألحاديث الحاثة على العمل والجد واالبتعاد عن 
التي ال تسمن وال تغني من جوع واالقبال  الثقافة  هذه 
إذا  المباح  العمل  ترك  الحقيقي هو  فالعيب  العمل  على 

كانت له قدرة عليه.

مختصون: البيئة المحيطة سبب رئيسي لتعزيز ثقافة العيب 
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ظاهرة  تشهد  العربية  مجتمعاتنا  أصبحت 
من  أصبح  إذ  افرادها،  بين  جديده  اجتماعية 
اجتماعي  موقع  أي  تتصفح  أن  الممكن  غير 
يعرفه الناس إال و تراه يعج بصور المأكوالت 
األمر  هذا  بات  حيث  المتنوعة،  والمشروبات 
يشكل انزعاجًا كبيرًا لدى الكثير منهم، في 
حين يراه البعض ظاهرة طبيعية ال تدعو الى 
تصوير  فهل  تعبيرهم،  حد  على  ابدًا  القلق 
األطعمة ووضعها أمام الناس بهذا الشكل أمر 
له مدلوالت شخصية لدى الفرد أم هو ظاهرة 
ال تدعو الى القلق حًقا؟ وهل فعاًل يؤدي الى 
المجتمع  في  وأسريه  نفسية  ضغوطات  خلق 

كما رآه البعض؟!
إن  تربوي  إرشاد  طالبة  حمور  فرح  تقول 
هذا األمر هو ظاهرة سلبية وال تشجع عليها 
هذه  سلبيات  وعايشت  شاهدت  وقد  ــدًا،  أب
الجامعة،  في  صديقاتها  إحدى  مع  الظاهرة 
حيث كانت هذه الصديقة تشكو لها المشاكل 
االسرية التي وقعت بها مع أهلها حينما تشاهد 
الرحالت  في  والمشروبات  األطعمة  صــور 
بعضًا  أهلها  من  وتطلب  األشخاص  لبعض 
أمها  فتقابلها  الصور  هذه  من  شاهدته  مما 

بالصراخ والشكوى من ضعف الحال، مما أدى 
الى خلق حالة من النقص في شخصية هذه 

الفتاة.
و ترى هبه النصيرات، طالبة دراسات عليا 
في علم االنسان، أن هذه الظاهرة ما هي إال 
الذي  العصر  روح  في  الفردية  إلظهار  وسيلة 
أثرت به التكنولوجيا بشكل كبير وهي ظاهرة 
تسبب  وقــد  الضجر،  لحد  ومثيرة  مستفزة 
الضعيفة،  األسر  لبعض  والمشاكل  االزعــاج 
السيئة  الظاهرة  هذه  عن  التخلي  إلى  داعية 

على حد تعبيرها.
و تعتبر لينا أبوسليم، وهي ربة منزل تحب 
هذه  المختلفة،  والموائد  المأكوالت  التصوير 
أنها  إذ  إيجابية،  لها ظاهرة  بالنسبة  الظاهرة 
تحب أن تشارك في األنشطة التسويقية التي 
يقوم بها بعض األشخاص في مواقع التواصل 
أفكار  تقديم  في  تساعد  وبأنها  االجتماعي، 
وفي تقديم الوجبات والوصفات لمن يبحثون 
عنها من ربات المنازل، مما يساعد في تطوير 
مهارات الطبخ والترتيب والذوق لديهن وهذا 
أمر يعمل على خلق أجواء جيدة داخل المنازل.

والخدمة  االجتماع  علم  أســتــاذ  ويــؤكــد 
االجتماعية في جامعة اليرموك  الدكتور محمد 
الحراحشة ضرورة تجنب مثل هكذا ظواهر لما 

تسببه من مشاكل أسرية ونفسية لدى االفراد 
في المجتمع، مبينًا أن هذه الظاهرة هي نتاج 
أية  ثورة تكنولوجية ال يصبح للشخص فيها 
خصوصية، وبأنها تعكس شيًئا حقيقته كاملة 
أال وهو التباهي والتفاخر وتعزيز مكانة الفرد 
المقابل  في  يسبب  األمر  وهذا  مجتمعه،  في 
إيذاء لبعض األسر غير المقتدرة وتخلق نوعًا 
من الضغوطات الجديدة لهذه األسر وتتسبب 
أيضًا بنوع من الحقد بين الطبقات االجتماعية 

في هذا المجتمع .
الدكتور  النفس  علم  أستاذ  يرى  حين  في 
علي جروان أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة 
بشكل مبالغ فيه وقد تكون نوعًا من المظاهر 
هذه  وأصبحت  البعض،  لدى  االستعراضية 
الظاهرة غاية وعادة لألشخاص الذين يملكون 
فراًغا ذاتيًا، وليس لديهم حالة من االنشغال 
شكل  على  الشيء  هذا  فيسقطون  الذاتي 
حاالت  إشباع  من  نوعًا  يمثل  تقليدي  سلوك 

النقص الموجودة لديهم.
الكثير  لدى  اختالف  محض  األمــر  ويبقى 
يسببه  ما  إنكار  يمكن  ال  إذ  األشخاص،  من 
من ضغوطات أسرية ونفسية لدى الكثير من 
األسر في ظل ما نعيشه اليوم من ازدياد في 

حاالت الفقر والبطالة في مجتمعاتنا. 

»صوِّر و نّزل ع الفيس« ظاهرة تنتشر في مجتمعنا

من الورشة                                                                                                                       تصوير : روان عالونة

صحافة اليرموك ـ شفاء الشلول  ࣯
وفرح زقيبة 

تطوعية  مبادرة  الصيدلة  كلية  طلبة  نّظم 
بعنوان »سقايا الخير« تقوم على جمع التبرعات 

المادية و العينية من الطلبة و العاملين. 
و جاءت فكرة المبادرة من قبل الطالبة ايالف 
العفتان التي أشارت إلى أن الفكرة  جاءت من 
واقع الحال الذي نعيشه و نتعايش معه وقد كان 
لمواقع التواصل االجتماعي دور بارز في نشر 
بأكملها  الجامعة  و جعلها على نطاق  المبادرة 
إضافة إلى افتتاح المقر الرئيسي للمبادرة في 

كلية الصيدلة . 
المبادرة عن  عبر طلبة شاركوا في هذه  و 
مدى سعادتهم بما يقومون به  لما له من أهمية 
بالغة في تعزيز أواصر األلفة و المودة و تعلم 
المجتمع  خدمة  و  الواحد  الفريق  ضمن  العمل 
الخبرات  الكتساب  الفرصة  إتاحة  إلى  إضافة 

الجديدة و تعلم المهارات العلمية
و أشاد عميد الكلية الدكتور عدنان مساعدة 
الخيرية  المبادرات  هذه  تقدمه  ما  بأهمية 
الطالبية من خالل ترسيخ قيم العمل الخيري 
المختلفة،  المجتمع  شرائح  تجاه  التطوعي  و 
انطالقا من نهج الكلية و فلسفتها في القيام 

بدورها و مسؤوليتها المجتمعية و ما تتركه من 
أثر طيب و زرع لبذور الخير و المحبة في نفوس 

الطلبة تجاه المجتمع.
  وأشار في تصريح لـ صحافة اليرموك إلى 
نشاطات و مبادرات عديدة ساهمت بها الكلية 
و  الحكومية  الطبية  القطاعات  مع  بالتعاون 
بالدم  التبرع  حمالت  على  اشتملت  الخاصة 

تشخيص   و  المجاني  الطبي  اليوم  حمالت  و 
حوالي 2000 مريض و تقديم العالج المناسب 

لهم .
 و  ثمّن المساعدة دور رئاسة الجامعة في 
دعم و تنفيذ مثل هذه الفعاليات، و التطلع نحو 
وضع خطط و استراتيجيات تقوم على دعم و 

إنجاح أعمال الخير.

كلية الصيدلة تنظم مبادرة »سقايا الخير«

من المبادرة

تعبيرية
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أحمد بني هاني ࣯

يتمثل  األردن  في  واحد  اسما  للزعامة  أن  على  اثنان  يختلف  ال 
بالفيصلي، وكما يقولون إن لكل جواد كبوة، ومن له تاريخ وماٍض 
عريق ال بد له من عودة ولو بعد حين، عادَ الفيصلي من جديد و يا 
لها من عودة بعد أن قدم مستويات رائعة في »البطولة العربية« 
أحد أعرق البطوالت العربية، والتي تضم نخبة األندية العربية في 
القارتين اآلسيوية واإلفريقية، والمقامة حاليا في )أم الدنيا( مصر.

عودة الفيصلي لم تكن مفاجئة ومستوياته المثالية في مشواره 
بالبطولة العربية لم تكن بالغريبة، فالفيصلي كان دومًا على مدار 
العربية واآلسيوية،  المحافل  تاريخه خير سفير للكرة األردنية في 
تماثل  األخيرة  الفترات  في  األزرق«  »النسر  عانى  الذي  والمرض 
التي  لإلدارة  العودة  هذه  في  للكبير  الدور  كان  وهنا  منه،  للشفاء 
على  التخبط  من  أعوام  بعد بضعة  الطريق  لخارطة  أخيرًا  اهتدت 

الصعيدين اإلداري والفني.
فاإلدارة عملت ومنذ عامين باحترافية عالية، وضمت أبرز الالعبين 
على المستوى المحلي، بل وتعاقدت معهم ألكثر من موسم حرصًا 
منها على الحفاظ على هوية الفريق، وبفضل تشكيلته التي احتوت 
أيضًا على أفضل المحترفين في المسابقات المحلية وبجهود إدارته 
الفنية بقيادة نيبوشا، الذي عمل مع العبيه بكل جد ولم يدّخروا 
جهدًا وقاتلوا حتى المحطات الحاسمة في نهاية الموسم المنصرم 
الوحدات  مع  شرسة  منافسة  في  والكأس  الدوري  لقبي  وحصدوا 
والجزيرة، وبعد غياب ألربعة مواسم عن حصد األول وموسمين عن 

األخير.
لكبار  ومنافسًا  بطاًل  الصحيح،  للمسار  وعودته  الفيصلي  تألق 
األندية العربية في القارتين الصفراء والسمراء، ما هو إال استعادة 
لهيبته وهويته التي حققها فيما مضى، وساهم عبر تاريخه الكبير 
مستوى  على  خارجيًا  لــألردن  مشرفة  صورة  وتخليدها  بحفظها 
مرتين  اآلسيوي  االتحاد  لكأس  بطاًل  كان  حيث  األندية  بطوالت 
العربية  البطولة  وصافة  واحتل  الثالثة،  في  ووصيفًا  التوالي  على 
وبمسمياتها القديمة لمرة سابقة مقارعًا بذلك كبار األندية العربية.

ليسوا  بأنهم  رأيهم  العرب  والنّقاد  المحللين  بعض  أبدى  وكما 
العربية،  بالبطولة  القوي  وظهوره  الفيصلي  عودة  من  متفاجئين 
المتنافسة  للفرق  الفيصلي  احترام  من  مندهشين  غير  أنهم  كما 
احترم  الذي  الوحيد  الفريق  يكاد هو  بل  المجموعة،  ذات  في  معه 
الخصوم خارج الملعب وداخله فالكبير يبقى كبيرًا مهما عصفت به 
األحوال، وعزوا أسباب فوز الفيصلي وبدايته المشرفة لهذه األسباب، 
احترام الخصم أواًل واللعب على قدر االمكانات المتاحة ثانيًا ومساندة 

جماهيره التي ارتحلت للقاهرة ثالثًا.
الفيصلي  أهمية  من  قلل  الذي  المصري  األهلي  فريق  وبخالف 
لتكون  وحيد  بهدف  وجماهيره  أرضه  بين  هزمته  التي  وتشكيلته 
العربية على  البطولة  الخسارة األولى في تاريخ األهلي بافتتاحية 
مدى مشاركاته السبعة في ذات البطولة، كذلك هو الحال عند فريق 
تأهله  فرص  بأن  مدربه  صرّح  والذي  الجزائري  داي  حسين  نصر 
متساوية مع األهلي متجاهاًل وجود الفيصلي الذي هزمه هو اآلخر 
بذات النتيجة وبمستويات عالية من االنضباط التكتيكي الذي زرعه 

نيبوشا في عقليات العبيه.
في  مشاركاته  خــالل  ومــن  الفيصلي  بــأن  نعترف  أن  ويبقى 
المحافل العربية واآلسيوية خير سفير وممثل للكرة األردنية، ولم 
يكن ليشارك في أي بطولة دون أن يقدم أوراق اعتماده كمنافس 
حقيقي وليس من أجل المشاركة فقط، يكفينا القول بأنه »زعيم« 

و »عميد« الكرة األردنية.

»الزعيم« وال غيره!

صحافة اليرموك – مهند جويلس  ࣯

ــي  األردن المناصير  دوري  أندية  تستعد 
الموسم  منافسات  انطالق  إلى  للمحترفين 
أمل  الجديد   )2017_2018(  وكلها  الكروي 
جماهيرها  بها  تسعد  مرضية  نتائج  بتحقيق 
األندية  بها  تدخل  ، من خالل ثالث مسابقات 
بطولة  وهي  الممتازة  الدرجة  في  المتواجدة 
قبل  ولكن   ، الــدوري  و  األردن  كأس  و  الــدرع 
ذلك تكون مباراة كأس السوبر وهي افتتاحية 
النادي  والكأس  ــدوري  ال بطل  بين  الموسم 
الفيصلي ووصيف كلتا البطولتين نادي الجزيرة 
، ويحدد االتحاد األردني موعد اللقاء الحقًا بعد 
عودة الفيصلي من مصر المشارك في بطولة 

األندية العربية .
   وفي هذا العدد ، تسلط »صحافة اليرموك« 
االستقطابات   و  االستعدادات  أبرز  على  الضوء 
 : أندية  في  المتمثلة  والجنوب  الشمال  ألندية 
من  حسن  بني  ومنشية  إربد  والحسين  الرمثا 
الشمال و ذات راس وشباب العقبة من الجنوب . 

غزالن الشمال
مفتقدًا  وهو  الموسم  هذا  الرمثا  يدخل  
تواجدت  الذين  األساسية  العناصر  من  لكثير 

حيث   ، قبله  ما  أو  الماضي  الموسم  في  معه 
النادي  إدارة  تفاتح  ولــم  عقودهم  انتهت 
لموسم  الزرقاء  الكتيبة  مع  بالبقاء  الالعبين 
آخر أو رفض بعض الالعبين بالتوقيع لموسم 
آخر ، فشكل انتقال المهاجم حمزة الدردور إلى 
فريق الوحدات صدمة كبيرة لعشاق النادي ، و 
انتقال الحارس عبداهلل الزعبي للجزيرة وانتقال 
العديد من األسماء الكبيرة إلى أندية منافسة 
» للغزالن » ، ما جعل جماهير الرمثا تصب جام 
غضبها على إدارة النادي التي سارعت بالتحرك 
الجماهير  أمام  وجهها  ماء  يحفظ  منفذ  إليجاد 
، فتعاقدت مع عدة العبين أبرزهم المهاجم« 
من  عودته  بعد  اللحام  مصعب  النادي«  ابن 
و   ، السعودية  فــي  مميزة  احترافية  رحلة 
المهاجم  استقطاب محترفين من سوريا وهم 
، قبل أن  الباعور  الدوني والمدافع جهاد  أحمد 
تجلب اإلدارة كاًل من الحارس محمد الشطناوي 
يوسف  والجناح  عبيدات  ــروان  م والمهاجم 
ذودان وأخيرًا صانع األلعاب عبداهلل أبو زيتون 
القديم  السوري  الفني  المدير  مع  والتوقيع   ،
الجديد محمد شبرق ليقود الكتيبة الزرقاء في 

الموسم المقبل . 
وتعقد جماهير الرمثا أماًل كبيرًا على الفريق 
بعد طول  لتحقيق بطولة  القادم  الموسم  في 

وهي  النادي  إدارة  عنه  تبحث  ما  وهو  غياب 
تعمل بجد لعودة الرمثا لمنصات التتويج بعد 
سنين من اإلخفاقات على المستوى المحلي أو 
بالمشاركة الخارجية في كأس االتحاد اآلسيوي 

 .
أسود الصحراء

بعد موسم رائع للغاية ومنافسة الكبار حتى 
نادي  يدخل   ، الــدوري  بطولة  على  رمق  آخر 
المنشية هذا الموسم وعينه على تحقيق لقب 
ويكمل  األبطال  سجالت  على  اسمه  به  يدون 
ما فعله الموسم الماضي بعد أن احتل المركز 
الرابع في مسابقة الدوري تحت قيادة المدرب 
الوطني أسامة قاسم وبإمكانيات مالية محدودة 
، مما جعل إدارة النادي تخطط بالتقدم خطوات 
ما  كافة  وتقديم  الموسم  هذا  لألمام  كبيرة 
جماهيرها  إسعاد  سبيل  في  تقديمه  يمكن 
علي  رأفت  )البيكاسو(  مع  فتعاقدت   ، الذواقة 
ليشغل منصب المدير الفني للفريق مساعده 
فيصل  الكابتن  دربه  رفيق  المهمة  هذه  في 
على هذا  كبيرة  أمااًل  اإلدارة  لتعقد   ، إبراهيم 
الثنائي بتقديم األفضل مقدمة كافة الخدمات 
أبو  الحارس محمد  النادي  فاستقطب   ، لديهم 
وصدام  الخطيب  عثمان  والمدافعين  نبهان 

شهابات والمهاجم محمد أبو عرقوب ، وتسعى 
اإلدارة أيضًا للتعاقد مع العبين أكفاء والتجديد 
بأن  ويذكر   ، الفريق  في  األفضل  هم  لمن 
ودية  مباراة  في  الوحدات  على  تغلب  الفريق 
الودية  مبارياته  سلسلة  ضمن  لهدف  بهدفين 
للمنافسات  الحقيقي  المعترك  في  للدخول 

الرسمية . 
غزاة الشمال 

يبدو الحال صعبًا نوعًا ما مع فريق الحسين 
إربد ، فهذا النادي الكبير لم يعد قويًا كما كان 
أبرمتها  التي  الكثيرة  التعاقدات  رغم   ، سابقًا 
إدارة النادي السابقة لكن دون نجاح ، فاإلدارة 
الحالية أمام مهمة صعبة الستعادة هيبة الغزاة 
التي  جماهيرها  وجــوه  على  البسمة  وإعــادة 
تتحسر عامًا بعد عام ، و أوكلت مهمة المدير 
الذي  البحري  ماهر  الخبير  للسوري  الفني 
وتحقيق  األردنية  بالكرة  يتحلى بسمعة طيبة 
مطالب  تلبي  النادي  إدارة  فبدأت   ، البطوالت 
البحري وتعاقدات مع أسماء عدة نظير المدافع 
محمد عصفور والذي يعرفه جيدًا البحري إبان 
وجلبت   ، سابقًا  األهلي  فريق  على  إشرافه 
أيضًا الجناح رائد النواطير والمهاجمين يوسف 
السموعي وخلدون خزام والليبيري تي دينيس، 

والمهاجم نهار شديفات من المنشية ، و ما زالت 
اإلدارة تنتظر بعضًا من الالعبين للتوقيع معهم 
لتؤكد لجماهيرها أنهم عائدون بقوة للمنافسة 

وليس للثبات في دوري المناصير . 
أسود الجنوب 

المحارب على أرضه ومن  الفريق   هو ذلك 
معقله  داخــل  نقاط  على  الحصول  الصعب 
يدخل  رأس  ذات  فيصل«،  األمــيــر  »ملعب 
العصيبة  اللحظات  متناسيًا  الجديد  الموسم 
التي مر بها النادي خالل الموسمين الماضيين 
أثناء منافسته على الهبوط والهروب منها في 
الجوالت األخيرة بهمة جماهيره الوفية وإصرار 
كان  أن  بعد  الكبار  بين  الثبات  على  الالعبين 
البطوالت وخير دليل على  منافسًا كبيرًا على 
ذلك عندما حقق لقب كأس األردن عام 2013 
الذي  الجنوب  من  الوحيد  الفريق  يعتبر  وهو 

حقق بطولة رسمية في الكرة األردنية . 
للمدرب  الفنية  المهمة  اإلدارة  أوكلت  و 
سابقًا  أشــرف  الــذي  الشبول  هيثم  الوطني 
متأماًل   ، مراتٍ عديدة  الفريق في  قيادة  على 
عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي للمنافسة ، 
فتعاقدت اإلدارة مع عدد من الالعبين المحليين  
)حمزة البدارنة ، محمد ناجي ، نبيل أبو علي ، 

سمير قازان ، هاني رزق ، محمد الزعبي ، أسامة 
غنام ، عبد العزيز سريوة(، ومع ترفيع عدد ال 
لتقديم  للنادي  العمرية  الفئات  من  به  بأس 
عروض فنية تنال إعجاب الجماهير ونسيانهم 

الخيبات الماضية . 
   شباب العقبة 

دوري  ترتيب  لجدول  تصدره  خالل  ومن 
المظاليم للموسم الماضي ، يظهر فريق شباب 
، ليسعد  الكبار  األولى في دوري  للمرة  العقبة 
الباسم  األردن  ثغر  في  وعشاقه  جماهيره 
إلى دوري  لتبحر مع فريقها   ، العقبة  محافظة 

الممتاز وأملها كبير بالبقاء لمواسم عدة . 
قيادة  تحت  الدور  هذا  إلى  وصولهم  وبعد 
اإلدارة  أوكلت   ، الداود  محمد  الوطني  المدرب 
المهمة للمدرب ماهر إسماعيل بمساعدة محمد 
الداود ورياض الدقس ، ليبدأ إسماعيل مهمته 
بالتريث في  النادي  إدارة  واجتهاد مطالبًا  بجد 
اختيار الالعبين والتعاقد مع العبين على قدر 
 ، المقبلة  للمواسم  والبناء  للثبات  المسؤولية 
الفيصلي نور بني عطية  فتعاقدت مع حارس 
 ، الخوالدة  خلدون  و  العدوان  محمد  والمدافع 
بالبحث عن العبين في مراكز  النادي  ليستمر 

معينة وفق اختيارات الجهاز الفني.

 استعدادًا النطالق منافسات الموسم الجديد  

أندية الجنوب والشمال .. ومقارعة األبطال

صحافة اليرموك ـ سارة بني عمر  ࣯

كل  يطلبها  وإرادة  هدف  عن  عبارة  الطموح 
عينيه،  ببن  طموحه  يجعل  من  منهم  شخص 
تحول  التي  والمعيقات  الصعوبات  بها  يواجه 
ينتظر  من  ومنهم  طريقه،  الى  وصوله  دون  به 
تغلبت  مستريحًا،  جالسًا  اليه  طموحه  وصول 
عليه مغريات الطريق لتوقفه وتجعل منه إنسانًا 
كل  نافذته  يفتح  الطموح  فاالنسان  هدف،  بال 
تناديه  ويراها  وأحالمه  أهدافه  على  ليطل  يوم 
مع  إليها  ليركض  ذراعيها  فاتحة  صوتها،  بأعلى 
علمه بمتطلبات وصولها الصعبة والمغريات التي 
تحاول إعاقته، لكنه ال يأبى لها حتى وإن تعرقل 
ووقع ليعود مكمال طريقه حتى وصوله الى مبتغاه 

وطموحه.
»ابن اليرموك« أستاذ التربية الرياضية  الدكتور 
غرد  التي  الرمثا  مدينة  في  ترعرع  الداوود  راتب 
لها بحبه مسترجعًا ذكرياته التي وصفها بانها ال 

تمحى من ذاكرته .
بدأت خطواته األولى في طموحه الرياضي مع 
بداية دخوله المدرسة وفي السنة الربعة عشرة من 
عمره تنقل في مستوى الفئات العمرية المختلفة 
في نادي الرمثا كالعب رياضي، وتم تحقيق جملة 
واسعة من االنجازات اثناء وجوده في نادي الرمثا.

و عن تلك الفترة، يقول الزعبي »حصلنا على 
على  1981و1982  لسنة  الــدوري  بطولة  على 
كأس  على  حصلنا  يليه  الذي  العام  وفي  التوالي 
األردن وكأس الكؤوس وفي سنة 1989 فزنا بدرع 
االتحاد وفي سنة 1990 تحقق عديد من االنجازات 
ودرع  االردن  وكأس  الكؤوس  بكأس  الفوز  منها 

االتحاد، وفي الموسم الذي يليه  حصلنا على عشر 
بطوالت، وهذه االنجازات تحققت بوجودي كالعب 

في نادي الرمثا«.
االعتزال  قرار  اتخذت  ويضيف في عام 1994 
التدريبي،  المجال  في  والتحقت  قدم  كرة  كالعب 
دربت فريق الرمثا موسم 1994 وبعدها بعامين 
الطرة  دربــت    1997 سنة  وفي  الصريح  دربت 
الذي صعدت معه إلى الدوري الممتاز ودربت نادي 

كفرسوم والحسين والعربي كأندية محترفين.
على  انجازاتي  تقتصر  »لم  الزعبي  يتابع  و 
المستوى  الــى  تعدت  بل  الداخلي،  المستوى 
الخارجي فالتقى نادي الرمثا مع نادي انجلترا ساوث 
ثانتن الذي كان بطل الدوري في انجلترا وانتهت 
النتيجة بدون أهداف، وأيضا التقينا في نفس العام 
الدولي  النرويج االول في ستاد عمان  مع منتخب 

وغيرها الكثير وكان النتائج ممتازة«.
الزعبي  حقق  اليرموك،  جامعة  مستوى  وعلى 
على   »حصلنا  يقول  و  ــجــازات،  االن من  العديد 
وشاركنا  عديدة  لسنوات  الجامعات  أندية  بطولة 
وجامعات  العربية  الجامعات  وبطوالت  لقاءات  في 
نمت  حينها  إيجابية،  نتائج  إلى  ووصلنا  عالمية 

جامعة اليرموك على المستوى الرياضي.«
يقول  الزعبي،  واجهت  التي  الصعوبات  عن  و 
بدايتي  منذ  الصعوبات  من  العديد  »واجهتني 
ذاته،  الوقت  في  جامعي  وطالب  رياضي  كالعب 
الى صعوبات  أدت  التي  المادية  المعوقات  أبرزها 
في االستقرار النفسي، لكن كان الفضل لوالدتي 
وتشجيعي  النواحي  كافة  من  دعمي  في  ووالدي 
للوصول الى أهدافي وطموحاتي، وأيضا واجهتني 
صعوبة التنسيق بين دوري كالعب وطالب جامعي 

الى  وأعود  منهمًكا،  متعبًا  المنزل  إلى  وعودتي 
راحة مترددًا في ذهني عبارة  المنزل في سبيل 

لوال جرعة األمل لما حيينا«.
وأوضح الزعبي أن طموح اإلنسان ال يتوقف، فإن 

عاش اإلنسان من دون هدف فحياته ال تقدر بشيء؛ 
حققتها،  أردتها  التي  والطموحات  االهداف  فأكثر 
والبحث  توقف  بدون  آخر  لهدف  انظر  ذلك  وبعد 

طموح جديد وهذا من سمات االنسان الناجح.

الداوود .. الطموح والشغف قاده ليكون نجمًا كرويًا يرموكيًا أردنيًا 

د . راتب الداوود

صحافة اليرموك - نت ࣯

طالبت جماهير نادي النصر، بضرورة إعادة األوروجوياني 
كارينيو، لتولي تدريب الفريق السعودي، عقب الخسارة المذلة 
0-4 أمام الفتح الرباطي المغربي، في الجولة الثانية من دور 

المجموعات في البطولة العربية لألندية.
التواصل  موقع  على  هاشتاج  العالمي،  جمهور  ودشــن 
مطلب  كارينيو  ــودة  »ع عنوان  تحت  تويتر،  االجتماعي 

نصراوي«.
خلفًا   ،2013-2012 موسم  في  تعاقد  قد  النصر،  وكان 
للكولومبي ماتورانا، الذي أقيل آنذاك عقب خسارة النصر من 

الهالل بالدوري 3-1.
وتمكن كارينيو من قيادة النصر إلى الفوز بلقب دوري جميل 

السعودي عام 2014.
ريكاردو  البرازيلي  أن  النصراوية،  الجماهير  واعتبرت 
رودريجيز المدير الفني الحالي للفريق، سقط في أول اختبار 

أعداد  وتفاعلت  العربية،  البطولة  مباريات  من خالل  رسمي، 
كبيرة من الجمهور مع الهاشتاج، معتبرين أن كارينيو هو القرار 

السليم اآلن.
الفتح  يد  على  نظيفة  برباعية  النصر  خسارة  وكانت 
الرباطي، أمس األربعاء، قد أصابت جماهير الفريق السعودي 
بموسم  النفس  فيه  تمني  كانت  وقت  في  شديد،  بإحباط 
مختلف، بعد التعاقدات التي أجرتها اإلدارة النصراوية، خالل 

الميركاتو الصيفي الحالي.

جماهير النصر السعودي تطالب بإعادة المدرب كارينيو

المنشية و الرمثا .. و حسابات دقيقةالحسين و ذات راس .. و آمال جديدةالعقبة .. الوافد الجديد في دوري المحترفين
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قفشـ@ أقالم
للشؤون  ࣯ الجامعة  رئيس  نائب  استقبل 

الملحق  السعد  زياد  الدكتور  األكاديمية  

لبحث  المطيري،  بدر  الكويتي   الثقافي 

الجانبين،  القائم بين  التعاون  سبل تعزيز 

ومناقشة عدد من قضايا الطلبة الكويتيين 

الدارسين في الجامعة.

 رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون الجودة  ࣯

والمراكز الدكتور يوسف أبو العدوس حفل 

تخريج الفوج 31 من طلبة الثانوية العامة 

الدراسي  للعام  النموذجية  المدرسة  في 

2017/2016، والبالغ عددهم 129 طالبا 

وطالبة. 

مكتب  ࣯ مع  بالتعاون  اإلعــالم  كلية  تعقد 

بعنوان«  ورشة عمل  عمان  في  اليونسكو 

الدعم القانوني لإلعالم في األردن« يحاضر 

اإلعالم  قضايا  في  القانوني  الخبير  فيها 

من  الخميس  يوم  خليفات،  خالد  المحامي 

هذا األسبوع، للطلبة المتطوعين في كّل 

من جريدة )صحافة اليرموك( واذاعة يرموك 

ومهاراتهم  قدراتهم  بناء  بهدف  .أم،  أف 

القانوني  الوعي  مستوى  ورفع  القانونية 

عبر  والناشطين  اإلعالم  مهنة  لممارسي 

والتعريف  االجتماعي  التواصل  وسائل 

بالجرائم األكثر شيوعا في مجال اإلعالم.

اليرموك(  ࣯ )صحافة  جريدة  من  كل  أنهت 

فريقها  اعتماد  أف.أم،  يرموك  وإذاعـــة 

المستقلة  الهيئة  قبل  مــن  اإلعــالمــي 

لالنتخاب، لتغطية االنتخابات التي تشهدها 

المحلية  للمجالس  القادم  الشهر  المملكة 

والبلدية والمحافظات.

األحد  6  ذو القعدة   1438 _  30  تموز  2017

8األخيرة
صالح بلسود  ࣯

األبيض  ترابه  وساحل  السعادة  نهر  ضفاف  على 
عريضة،  بابتسامة  المغلف  النورس  طائر  وأصــوات 
خرجت عروس الدار بلباسها األبيض الزاهي مرصّعًا 
بالدفوف  وزُّفــت  الطبول  ُقرعت  واأللماس،  بالذهب 
البيت، هي  المجيد، هي أمي سيدة  لتكون ركن بيتنا 
العين  أمي  جنباته، هي  جميع  في  الحياة  أكسير  أمي 
الساهرة، واألذن الصاغية، واليد الحنون، هي أمي التي 
احتفل بها في صباح كل يومن أحتفل بقبلة عميقة في 

يدها الطاهرة.
بصوتها  تصدح  عندما  البشوشة  االبتسامة  أمي 
أسكن صامتًا أتلذذ بعذوبة ما تتكلم به، أمي الراوية 
عندما يتلعثم الراوي ليفهمني ما يعني مما سّطر، أمي 
هي القاصة عندما أرحل في سبات تفكير عميق على 
النوم، أمي مدرسة تعلمت منها كيف تبتستم  فراش 
حين ترانا نلهث شوًقا لنرى ما اشترته لنا من السوق، 
أبنائها،  لجميع  مغناطيس  أداة  بطبيعتها  األم  هي 
نحتفل عالميًا بعيدك الذي يصادف الحادي والعشرين 
عندما  يوميًا  بك  أحتفل  ولكني  عام،  كل  مارس  من 
أعود من الدوام وأجد حضنك الدافئ أول من ينسيني 

هموم الدراسة وواجباتها.
األشجار  أغرقت بحفيف  أمي كأنني في حديقة  مع 
لي  سلمت  الدنيا  وكأن  أمي  مع  العصافير،  وزقزقة 
محاسنها ومنحتني سعادة التي لن أجد مثيلها ما دامت 
ينتهي  عندما  الربيع  أنك  قوأل  سألزم  أمي،  بجانبي 
الدنيا  لتملئين  تأتين  الجارف،  برده  من صقيع  الشتاء 
ووردًا على جدران بيتنا الشامخ، وسألزم قواًل أنك عبير 
بيتنا الذي يفوح مع نداء المنابر لصالة الفجر، وسألزم 
قواًل أنك النسمة الباردة في ذلك اليوم الصيفي شديد 
تكسرني  عندما  البلسم  أنك  قواًل  وسألزم   الحرارة، 
الحياة بأحد مواقفها ... وتبقى كلمة أمي أغلى ما أفرزته 

لغة الضاد .

عــروس الــدار

 صحافة اليرموك - ثراء محمد ࣯

 تتزايد أهمية السياحة الطبية في الوقت الحالي ، حيث 
يبحث المرضى من جميع أنحاء العالم بصورة متزايدة عن 
أفضل المناطق التي تقدم خدمات عالجية وطبية  مميزة.

 وتعتبر  إربد بما فيها من مواقع سياحية وطبية مناخية 
فرصة مناسبة للتميز بهذا النوع من السياحة وهي قادرة 
على أن تكون موقعا مميزا للسياحة الطبية في األردن .

تقول المواطنة السعودية حسناء الزين  إن مدينة اربد 
تمتلك شبكة طبية مؤهلة في معالجة مختلف األمراض، 
مبينة أن زيارتها  لمدينة إربد جاءت إلجراء عملية قلب 
في أحد مستشفياتها أجراها طبيب يمتلك خبرات كبيرة 
في هذا المجال مما ساعدها على الشفاء بعد خضوعها 

لعملية جراحية ناجحة .
إن زيارته  الكويت  المواطن سعيد األحمد من   وقال  
لمدينة إربد كانت لعالج ابنه المصاب بالكلى حيث تتم 
معالجته في أحد مستشفياتها، مشيرا إلى أن المستشفى 
الماهرين  واألطباء  الطبية  الخدمات  جميع  على  يحتوي 

واألدوات التي تساعد على شفاء المرضى.
و أكد أن ما جذبه لعالج ابنه في مدينة إربد هو األسعار 

المعتدلة  في العالج. 
وقال المواطن اإليرلندي  من أصول عراقية أحمد أبو 
مدينة  لكونها  إربد  مدينة  في  العالج  يفضل  إنه  شهاب 
تعدد  جانب  إلى  األخــرى  المدن  بخالف  وجميلة  هادئة 
المراكز والمستشفيات الطبية وقربها من بعضها البعض.

للمستشفى  اإلداري  المدير  يشير  جانبه،  مــن 
التخصصي في إربد محمد عبيدات إلى أن التطور الطبي 
في المستشفيات ساعد على ازدهار إربد وجعلها مدينة 
معالم  على  تحتوي  اربد  أن  إلى  الفتا   ، سياحية  طبية 

تساعد المرضى من الخارج على زيارتها والعالج بها.
الصحي  القطاع  بدعم  الحكومة  عبيدات  طالب  و   
في  المستشفيات   دور  وإبراز  إعالميا  بترويجه  المهمل 
العالج ، مشددا على ضرورة إعفاء هيئة االستثمار للقطاع 
الطبي األمر الذي يساعد  جميع المستشفيات على شراء 

أجهزة متطورة و حديثة . 
تشهد  إربد  مدينة  أن  المومني  عادل  الدكتور  ويؤكد 
جميع  في  ونوعا  كما  الطبية  الخدمات  فــي   توسعا 
المجاالت الطبية ، ويأتي إليها المرضى من دول الخليج 
في  الطبية  الخبرات  وجود  بسبب  المغرب  ودول  العربي 

مجال أمراض القلب وبعض الجراحات الدقيقة كالعيون 
واألعصاب وزراعة الكلى والكبد.

 ويعتبر المدير اإلداري لمستشفى ابن النفيس  ماجد 
الروسان أن مدينة إربد ليست من المدن السياحية الطبية 
في المملكة وإنما تقتصر السياحة الطبية على العاصمة 
إربد  من  يجعل  لم  الذي  الطبي  التهميش  بسبب  عمان 

مدينة سياحية طبية.
إعالمي  ترويج  إلى  تحتاج  إربد  مدينة  أن  ويضيف  
كما  الطبية  السياحية  المكاتب  بعض  وتوفير  وسياحي 

هو الحال في عمان. 
ال  إربد  مدينة  أن  هاني  بني  أسامة  الدكتور  وأوضح 
بسبب  الطبية  السياحة  مجال  في  تطور  أي  بها  يحدث 
ضعف الخدمات الطبية والنقص في األطباء من مختلف 
العملية  ونجاح  تطور  على  تساعد  التي  التخصصات 

السياحية  الطبية في إربد. 
الدكتور  اليرموك   السياحة في جامعة  أستاذ  ويؤكد   
بشار معايعة  أن مستشفيات إربد مؤهلة لكي تستقبل 
طبية  بخدمات  تتمتع  ألنها  البالد  خارج  من  المرضى 
المرضى  يجعل  المعتدل  مناخها  وأيضا  مميزة  وصحية 

يستمتعون بالطبيعة المناسبة. 
بالمجتمع  المعنية  الجهات  على  أن  معايعة   وأضاف 
على  إعالميا  والترويج  مؤهلة  خدمات  توفير  المحلي 
تأهيل  إلى  باإلضافة   ، كبيرة  بجهود  خارجي  مستوى 
إربد  مدينة  لجعل  خاصة  حكومية  بجهود  المواصالت 

مدينة سياحية طبية .
مياس  قاسم  الدكتور  إربــد  صحة   مدير  أشــار  و    
مجموعة  إربد  مدينة  لزيارة  المرضى  يجذب  ما  أن  إلى 
التكلفة  إلى  باإلضافة  المميزون  واألطباء  المستشفيات 

الطبية المنخفضة مقارنة مع دول أخرى. 
السياحة  مديرية  مع  المستمر  التواصل  على  ويؤكد  
ونقابة األطباء من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى 
الزائرين وتوجيههم نحو األطباء والمستشفيات المناسبة 

لهم في مدينة إربد.
الكبرى   إربد  بلدية  في   االستثمار  دائرة  مدير  وقال   
الدكتور وليد بني هاني إنهم كموظفين ليس لديهم أي 
خطط لدعم السياحة الطبية في إربد ، وإنما من الممكن 
المسؤولين  لدى  أن يكون  البلدية  االنتخابات  انتهاء  بعد 

في البلدية  برنامج لدعم السياحة الطبية في إربد. 
وبين مدير سياحة إربد الدكتور هاني  شويات أن هيئة 
تنشيط السياحة هي صاحبة الدور الرئيس في الترويج 

السياحة  أن  إلى  الفتا  المملكة،  في  السياحية  للمناطق 
الطبية تساعد في زيادة الدخل المجتمعي ودخول العملة 

الصعبة بما ينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني.
 وأشار إلى أن من توصيات مديرية السياحة فتح مركز 
عالجي طبي في إربد من أجل تطوير مشروع السياحة 

فيها.
الدكتور  اليرموك  جامعة  في   االقتصاد  أستاذ  وقال 
سهيل مقابلة إن السياحة الطبية في إربد من شأنها أن  
تزيد من  العوائد واألرباح وتعزيز استثمار القطاع الصحي 
و االستثماري وبالتالي فهذا النوع من السياحة من شأنه 

تنشيط  قطاع المطاعم والنقل.
التي تعمل على معالجة  الطبية  السياحة  أن   وأضاف 
حجم  تعزيز  على  ستعمل  البالد  ــارج  خ من  مرضى 
االحتياطات بالعمالت األجنبية وأيضا يساعد على تعزيز 

الدينار األردني وبالتالي ستقل فجوة عجز المدفوعات.

مختصون يدعون للترويج لمدينة اربد كـ وجهة سياحية عالجية

صحافة اليرموك ـ ريناد نعامنة  ࣯

كشف المصور الخاص لجاللة الملك الحسين 
لفيلم  التحضير  بصدد  أنه   ماركاريان  زهراب 
عالمي أردني يوثق حياة المغفور له جاللة الملك 
الحسين، متوقعا أن يصدر الفيلم عام 2019 في 

الذكرى العشرين لوفاة الملك الحسين .
أن  اليرموك   صحافة  لـ  تصريح  في  وأضاف 
السالم«  »مملكة  كتابه  من  جاءت  الفيلم  فكرة 
الملك  الذي صدر عام 1995 بطلب من جاللة 
بمناسبة  لوالده  هدية  ليقدمه  الثاني  اهلل  عبد 

العيد 60 لجاللة الملك الحسين .
الملك  حياة  عن  يتحدث  الفيلم  أن  وتابع  
الحسين من خالل  مصوره الخاص به، وأحداثه 
تدور حول قصة الجئ أرمنيّ مسيحيّ ولد في 
األردن، وحلم أن يصبح مصورا للملك الحسين 
وكيف حقق حلمه واحتضنه الهاشميون ودعموه .

ويشير  زهراب إلى أن  »الملك الحسين العربي 
المسلم  احتضنه أرمنيا مسيحيا لمدة 22 عاما, 
وأن الهاشميين واألردنيين ما عندهم تفرقة بين 
األديان ,ونحن األردنيين قلب واحد وروح واحدة«.

وبين المقصود »بمملكة السالم« أنها األردن، 
لذلك من أهداف الفيلم دعم األردن سياحيا، إذ 
على  تمت  الفيلم   أحداث  تصوير  70%من  إن  

أرض األردن.  
طيبة  يــروي  الفيلم  أن  إلى  زهــراب  أشــار  و 
و  الحسين  الملك  شخصية  وتسامح   ومحبة 
تعاني  كلها  المنطقة  »أن  مضيفا  الهاشميين، 
األردن  في  لكن  دينية  وغير  دينية  حروب  من 
والحمد هلل نحن  أردنيون هاشميون  ما عنا حقد 
وال تفرقة بين األديان واإلنسان، نحن كلنا محبة 

هذه روح الفيلم«.
وأكد  أن »مملكة السالم« فيلم عالمي وأبطاله 
عالميون وحلمه أن يصل إلى األوسكار ويحصد 

أكبر الجوائز ألن الحسين يستحق الكثير .
من  منتجين  مع   تواصل  على  أنه  وكشف 
ولم  انجلوس  لــوس  من  ومخرجين  هوليود 
المتوقع  إنتاج هذا العمل ومن  أبدا في  يترددوا 
بدور  غيبسون  ميل  األمريكي  الممثل  يقوم  أن 

الراحل الحسين.
من  الحسين  نور  الملكة  أن  زهــراب  ويذكر 
الداعمين األوائل  لهذا العمل، وأيضا هناك دعم 
كبير من دول كثيرة منها دبي ولوس انجلوس 

وأرمينيا.

زهراب بصدد إنتاج فيلم »مملكة السالم« لتوثيق حياة الملك الحسين 

غالف كتاب مملكة السالم لزهراب

دوار الجامعة - اربد

صحافة اليرموك ـ سارة حاللشة  ࣯

الدكتور  والبيئة  األرض  علوم  قسم  رئيس  قال 
أحمد الطعاني إن السبب الرئيسي لحدوث االحتباس 
الحراري الذي نتجت عنه الموجة الحارة التي شهدتها 
المملكة خالل األسابيع الماضية هو التلوث المناخي 
وثاني أكسيد الكربون  المتمثلة في مجموعة الغازات 

التي تنعكس على الجو وبالتالي تسخن األرض.
وأضاف لـ صحافة اليرموك  أن درجة حرارة األرض 
الدفيئة  الغازات  درجة بسبب  إلى 18  حاليا وصلت 

فعند حرقها  األحفوري  الوقود  التي مصدرها حرق 
الحرارة  درجة  فتزيد  المعكوسة  اإلشعاعات  تحبس 

أكثر وأكثر.
 وبين  أن مقدار الزيادة في درجات الحرارة من 
قبل التاسع عشر حتى اليوم ارتفعت بشكل سريع 
وملحوظ، مشيرًا إلى أنواع الغازات الموجودة ومنها 
غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وغاز األوزون.

 و حذر الطعاني من أن استمرار استخدام الوقود 
األحفوري فمن المتوقع زيادة الحرارة من درجة إلى 
إضرارا على  مما سيسبب  األقل  درجات على  ثالث 

الجميع وبكافة المجاالت لكن يمكن التقليل من هذه 
المشكلة من خالل الطاقة المتجددة فعند استخدام 

هذا النظام سيقل ثاني أكسيد الكربون.
الممكن عملها  التي من  األمور   الطعاني   وذكر 
ثاني  تمتص  ألنها  الزراعة  ومنها  الظاهرة  لتقليل 
زراعة  يجب  وبالتالي  األرض،  في  الكربون  أكسيد 
لسد  األمطار  هطول  مناطق  في  كثيرة  محاصيل 
القادرة  المحاصيل  وزراعــة  االقتصادية  الحاجات 
مشيرًا  االرتفاع،  هذا  مع  والعيش  التحمل  على 
ارتفاع  إلى  سيؤدي  الحرارة  درجات  زيادة  أن  إلى 

مستوى البحر، وتغير كميات ونمط هطول األمطار 
و توسع الصحاري المدارية و استمرار انحسار األنهار 

الجليدية.
اتفاقية  على  وافــق  األردن  الطعاني  وأضــاف   
على  التشريعات  تنص  حيث  المناخي«  »التغير 
المؤسسات  قبل  من  الــحــرارة  موجات  مواجهة 
المختصة في المملكة ، الفتا إلى أن االهتمام الدولي 
أيضا بهذه الظاهرة  بات حاضرا من خالل  »مؤتمرات 
الظاهرة  ومعالجة  دراسة  إلى  تهدف  التي  األرض« 

مثل معاهدة كيوترو واتفاقية ريو. 

  الطعاني: الموجة الحارة األخيرة سببها التلوث المناخي وثاني أكسيد الكربون

http://??.??/

