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صحافة اليرموك ـ محمد حجات  ࣯

العامة في بلدية إربد  قال مدير العالقات 
البلدية  كوادر  إن  الحواري  اسماعيل  الكبرى 
انتخابية لغاية  رصدت ما يقارب ألف مخالفة 
اآلن خالل عملية الدعاية االنتخابية للمجالس 
 - المحافظات  ومجالس  والبلدية  المحلية 

الالمركزية.
وأضاف في تصريح لـ صحافة اليرموك أن 
الدعاية  يخص  فيما  واضحة  تعليمات  هناك 
الصور  تعليق  وأمــاكــن  وآلــيــة  االنتخابية 

واليافطات وما شابه ذلك.
في  تتمثل  المخالفات  هــذه  إن  وتــابــع 
استخدام سواري األعالم والشواخص المرورية 
المرورية  التقاطعات  و  الضوئية  واإلشــارات 
بصورة قد تعيق الحركة، أو استخدام واجهات 
المحال  واجــهــات  أو  الرسمية  المؤسسات 

التجارية  أو جدران منازل المواطنين.
تابعا  فريقا  هناك  أن  إلى  الحواري  ولفت 
للهيئة المستقلة لالنتخاب يتولى أيضا ويتابع 
موضوع الدعاية االنتخابية، وفي حال رصده 
ألية مخالفة يتواصل مباشرة مع البلدية إلزالة 

هذه المخالفة.
وكشف أنه في حاالت عديدة وخصوصا فيما 
والمكلفة  الكبيرة  االنتخابية  الصور  يخص 
أو  أماكن  في  تكون  والتي  للمرشحين  ماديا 
المرشح  مع  االتصال  يتمّ  مخالفة،  مواقع 
المعني إلزالة هذه المخالفة، والبعض منهم 
التعامل  يلتزم فيتم  اآلخر ال  والبعض  يلتزم 

معها حسب التعليمات.

ألف مخالفة انتخابية 
دعائية في إربد 

اسماعيل الحوري

صحافة اليرموك ـ احمد الملكاوي  ࣯

على  نُقبل  نحن  وها  يناسبه،  حصاد  موسم  لكل 
انتخابات مختلفة هذه المرة تهمّ المواطنين أكثر ربما من 
واحتياجات  بخدماتهم  تُعنى  لكونها  النيابية  االنتخابات 
بشكل  بيئتهم  على  تأثيرها  إلى  باإلضافة  مناطقهم 

ملحوظ أكثر من غيرها.

وبيوت  الدواوين  تفتح  االنتخابات  مواسم  وكعادة 
عشرات  تفرقوا  من  فيجتمع  المرشحين  لكافة  الضيافة 
على  األولى  للمرة  اآلخر  على  البعض  ويتعرف  السنين 
)صدر منسف( أو )تعليلة قهوة( لتنشأ بينهم عالقة من 

الممكن أن تمتدّ سنينا عديدة.
في الدواوين أيضًا شباب يستعدون لخوض االنتخابات  
وأهاليهم   عشائرهم  واجهة  ويشكلون  األولــى،  للمرة 

الضيافة  وتقديم  االستقبال  خــالل  من  ومناطقهم 
بالنسبة  ليكونوا  االنتخابية  المقرّات  في  للحاضرين 
العشيرة  مستقبل  هم  عديدة  سنوات  بعد  ألهاليهم 

والحمولة والقائمين على استمرار خوضها لالنتخابات.
المقرات االنتخابية  هذه األيام أشبه بخاليا النحل ال 
تهدأ، فبين استقبال للضيوف من الداعمين والمؤازرين، 
اإللكترونية  االنتخابية  الصفحات  يتولون  شباب  هناك 

وآخرون يراجعون الكشوفات االنتخابية واألسماء، وغيرها 
الكثير من المشاهد المألوفة.

المقرات تستمر في حيويتها وحركتها ما بعد االنتخاب، 
سلبية  النتيجة  كانت  فإذا  المرشح،  نتيجة  كانت  مهما 
والمناقشة  للتحليل  خصبة  ساحة  المقرات  هذه  تكون 
إيجابية  النتيجة  كانت  إذا  وأما  اإلخفاق،  أسباب  حول 
والمباركة  التهاني  لتقديم  مقصدا  تكون  المقرات  فهذه 

و )التحالية(.
مشهد آخر لالنتخابات يتمثل في نقل وتبادل األحاديث 
وتساؤالت ال  المرشحين،  وإنجازات  النجاح  توقعات  حول 
ألّن  شهور  بفترة  االنتخابات  بعد  ما  إلى  تمّل  وال  تكّل 
في  يستمر  األردنــي  المواطن  لدى  االنتخابي  التحليل 
األول   الموضوع  ألنها  والخارجية  العائلية  السمر  جلسات 

بالنسبة لهم في هذا الموسم.
بشكل عام ال تختلف العادات االنتخابية  بين مقر وآخر 
األيام  الطاغيان عليها هذه  )الكنافة( هما  و  )فالمنسف( 
في المقرات والدواوين، فالودّ والتعارف وربما المجامالت 
ولكن  االنتخابات،  أجواء  في  الغالبة  السمة  هي  أحيانا 
اإليجابية بعد  العالقات  أو تذوب هذه  سرعان ما تنتهي 
يوم االقتراع ألّن البعض يعاني من مرض )حكلي بحكلك( 

أو )أنا مصلحجي(. 
العالقات  أن  أيضا،  السلبية  االنتخابية  المشاهد  ومن 
االجتماعية وحتى األسرية تتأثر بها، فقد يحدث اختالف 
توجهاتهم  حول  األخوة  أو  الواحدة  األسرة  أفراد  بين  ما 

االنتخابية وقد تتأثر عالقاتهم وربما تنقطع وفقا لها. 

مشاهد موسمية هذه األيام 

االنتخابات .. مقرّات و تعاليل ومجامالت اجتماعية

صحافة اليرموك ـ غيداء الخالدي  ࣯

األوقاف  وزارة  في  اإلعالم  رئيس قسم  قال 
الحجاج  من  األولــى  الدفعة  إن  هزايمه  حسام 
لها  المحدد  الــوقــت  فــي  ستغادر  األردنــيــيــن 
والبلدية  المحلية  االنتخابات  بعد  والمتوقع 
مؤكدا  الالمركزية،   - المحافظات  ومجالس 
الوزارة  تعمل بشكل مكثف على موضوع  أن  

التأشيرات والفيز لحجاج العام الحالي. 
وكشف لـ صحافة اليرموك عن  ارتفاع عدد 
لتصبح   %20 بنسبة  العام  لهذا  التأشيرات 

الوزارة  أن  وتابع  تأشيرة  آالف  سبعة   )7000(
في  وقعت  التي  والمشاكل  الحوادث  لتالفي 
كافة  مع  وبالتعاون  تعمل  السابقة  ــوام  األع
ألية  يسمح  لن  بأنه  مؤكدا  المعنية،  الجهات 
حافلة تقل الحجاج بالمغادرة إذا لم تكن ملتزمة 
بالشروط المطلوبة، وأنه سيتم منع أية حافلة 
المعاون  السائق  فيها  يتواجد  ال  المغادرة  من 
األمني  والتصريح  الفنية  للشروط  المستوفي 

للسائقين ، وفئة الرخصة السادسة. 
هذه  تنفيذ  سيتم  أنه  إلى  الهزايمة  وأشــار 
الحجاج  نقل  عملية  لضبط  المشددة  اإلجراءات 
الشركات  تجاوزات  من  وللحد  برا،  والمعتمرين 
تطبيق  وسيتم  المواطن،  ضحيتها  يكون  التي 

الفتا  المخالفة،  الشركات  بحق  العقوبات  أشد 
والمعتمرين  الحجاج  اإلجراءات ستشمل  أن  إلى 

الفلسطينيين الذين يعبرون الحدود األردنية. 
وبين أن الوزارة حولت محطة الفحص الفني 
إلزامية  استراحة  إلى  معان  واحة  في  الثابتة 
للسائقين والحجاج لضمان أكبر قدر من السالمة 
العامة للمسافرين وأن هناك دراسة مع الجهات 
الحج  حافالت  لفحص  مركز  إلنشاء  المعنية 

والعمرة شمال المملكة. 
وتابع  أنه من المتوقع أن يتم تفويج قوافل 
تدريجيًا  تقريبا  أيام  ثالثة  مدار  على  الحجاج 
للحيلولة دون تكدسها على الحدود. فيما ستقوم 
بالكشف  الحدودية  المعابر  في  الــوزارة  كوادر 
لـ  والشركات  الحجاج  بين  المبرمة  العقود  على 

»التأكد من باجات الحجاج واألختام المستعملة 
في الوثائق والكشوفات. 

وأشار الهزايمة إلى أنه سيتم تسكين الحجاج 
األردنيين في فنادق تبعد عن الحرم المكي 1.5 
إدارة  قبل  من  بموظفين  مخدومة  متر،  كيلو 
الفنادق على مدار الساعة، األمر الذي سيسهل 
على الحجاج األردنيين الذهاب إلى الحرم المكي 
كل  على  سيوفر  مما   ، الخمسة  الصلوات  ألداء 

حاج ما ال يقل عن 200 - 300 دينار.
ويضيف  بأن ذلك  سيوفر  على الحجاج  أيضا 
في  تتكرر  كانت  التي  الضياع  ومشاكل  الوقت 
الحاج  أنه بإمكان  إلى  العزيزية، إضافة  منطقة 
الوصول إلى الحرم في أي وقت بعد أو قبل 4 ذو 
الحجة، علما أنه وأثناء موسم الحج سيتم إغالق 

المنطقة المحيطة بالحرم عن مسافة كيلو أمام 
حركة السيارات وستكون للمشاة فقط. 

الجديدة  الخدمات  أن  الهزايمة  وأوضـــح 
المتوفرة للفئتين المميز والعادي، على حد سواء، 
تتمثل بوجود بوفيه مفتوح في الفنادق لتقديم 
وجبات اإلفطار أو الغداء أو العشاء، وهو ما يوفر 
على كل حاج ما ال يقل عن 100 - 150 دينارا، 
مشيرا إلى أن قرب السكن من الحرم يقلل كثيرا 
من احتماالت تعرض الحجاج لحوادث الدهس أو 

تعرضهم لضربات الشمس. 
وفيما يخص المخيمات  في منى وعرفات فإنه 
سـيتم تأمين جميع الحجاج في هذين المشعرين 
الغاز  ومكيفات  والصوفابد  األلمانية  بالخيمة 
واإلعاشة وتوفير المشروبات الساخنة والباردة.

مغادرة الدفعة األولى من الحجاج األردنيين بعد االنتخابات

صحافة اليرموك ـ رحمة الشبول  ࣯

أقامت جمعية المحافظة على القرآن الكريم - 
فرع الرمثا احتفااًل تكريميًّا لكوكبة من طالبات 
الشجرة  بلدة  في  الرسول،  بنت  فاطمة  مركز 
األسبوع الماضي بحضور حشد من أهالي البلدة.

 تخلل االحتفال، الذي جاء ضمن برنامج حفظ 
الكريم، تكريم 15 طالبة أتممن حفظ  القرآن 
الكريم كاماًل، و13 طالبة أتممن حفظ  القرآن 

15 جزءًا من القرآن. 
حفل  إن  جيت  ميسر  المركز  مديرة  وقالت 
الكريم  القرآن  حفظة  لتحفيز  يأتي  التكريم 
دين  ألنــه  السمحة  ــالم  اإلس رسالة  إليصال 
التسامح، وفي إطار السعي الحثيث للتواصل مع 
األبناء  توجيه  وإيمانا بضرورة  المجتمع  شرائح 

واألجيال الناشئة نحو الطريق السليم . 
وبينت أهمية استغالل الوقت بما فيه فائدة 
ونفع للوطن واألمة، مشيرة إلى أنه من واجبنا 
اإلسهام في تربية األجيال تربية صالحة تقوم 

على حب الوطن والدين واالنتماء لهما . 
وأضافت أن المركز قرّر زيادة عدد الحافظات 
رئيسيًّا  التحفيظ  شأن  يكون  وأن  اهلل،  لكتاب 
عالقة  له  ما  وكّل  القرآن  فهم  إلى  باإلضافة 

بكتاب اهلل.
أبناء  الذي حضره عدد من  الحفل  واشتمل   
المجتمع المحلي فقرات وأناشيد دينية ومسرحية 
وفقرات ترفيهية قدمتها مجموعة من الطالبات 
تم  الحفل  نهاية  وفي  الحفل،  في  المشاركات 

تسليم الشهادات والجوائز  للخريجات.

تكريم حافظات القرآن الكريم في بلدة الشجرة  
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الجامعة  2

صحافة اليرموك ـ آية الطعاني  ࣯

 إنسان ينمّ عن العطاء والتواضع، خلوق، ذو علم 
واسع، مدرك للحياة أكثر مما ينبغي، يسير بخطوات 

واثقة نحو النجاح .
كلية  1987،من  عام  اليرموك  جامعة  من  تخرج 
أكمل  الصناعي(،  )التصميم  بتخصص  الفنون 
اليرموك عام 1990، كمحاضر متفرغ  مسيرته في 
في المجال األكاديمي بكلية الفنون ، بعد ذلك تمّ 
عن  معبرًا  الكلية،  ذات  في  مشاغل  مشرف  تعيينه 

صعوبة العمل األكاديمي مقارنة  بالعمل اإلداري. 
يقول إنه استمر لمدة طويلة في هذا العمل، ففي 
المشتركين  األشخاص  أوائل  من  كان   1999 عام 
في دورة لمدة 3 أسابيع في كوريا، برفقة اثنين من 
أساتذة الكلية حيث مّثل اليرموك كمصمم صناعي 
و صمّم شاشة الكمبيوتر وفي حينها كتبت عن هذا 

اإلنجاز أبرز المجالت األجنبية والكورية. 
عمادة شؤون  في  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد  وتابع 
الطلبة واآلن أعمل كرئيس ديوان في كلية الرياضة.

 و يشير البطاينة إلى أن اليرموك تطورت لألفضل، 
كعلم ، وتدريس، وبنية تحتية، وتعامل أكثر جدية 

وخصوصا من ناحية الوظائف.
 إال أن اليرموك قديما امتازت بتعامل الودّ والمحبة 

والعالقات االجتماعية أكثر مما هي عليها اآلن.
الدراسة  بأن  الجامعة،  طلبة  البطاينة  يوصي  و   
يهتم  أن  عليه  يجب  التي  الطالب  أولويات  من  هي 
بها ويتابعها أوال بأول، وأن يستغل وقته لينمي من 
عن  والبعد  الصداقات  بناء  إلى  باإلضافة  قدراته، 

المشاكل. 
وقال البطاينة قد عجزت عن وصف اليرموك.. فال 
أحد يستطيع أن يعلم ما هي اليرموك، إال الذي عاش 

وشبّ فيها.

وجه جامعي

عصام البطاينة : ال أحد يستطيع أن  يفي »اليرموك« حقها 

صحافة اليرموك ـ حال ابو غريبة  ࣯

نظمت كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية في جامعة 
العالمية نشاطًا  إيفسو  بالتعاون مع شركة  اليرموك 
عمل  بطبيعة  لتعريفهم  التسويق  قسم  لطلبة 
الشركة و متطلباتها و ذلك على مدار يومي األربعاء 
و  االقتصاد  كليتي  مدرج  في  الماضيين  الخميس  و 

اإلعالم بحضور133 طالبا و طالبة.
أو  التخرج  حديثي  الطلبة  الشركة  استهدفت  و 

المتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي لعام 2017.
تعريفية  محاضرة  على  األول  اليوم  اشتمل  و 
والتي  إليها  تسعى  التي  األهــداف  أهم  و  بالشركة 
فيما  العزيز،  عبد  معين  التنفيذي  المدير  قدمها 
اشتمل اليوم الثاني على إجراء مقابالت عمل مع 20 
طالبا و طالبة بحضور المدير التسويقي  للشركة و 
مدير اإلنتاج  في حين سيتم تصنيفهم وفق معايير 

لصالح الشركة و توظيف 5 منهم فيما بعد.
محمود  الدكتور  التسويق  قسم  رئيس  أكــد  و 
الكيالني أن هذا النشاط لم يكن مبرمجا  له مسبقًا 

و تم التواصل مع الشركة عن طريق اإليميل و هو 
عبارة عن فرصة ذهبية بالنسبة  للطالب.

و  أضاف أن هذا النشاط يعد األول من نوعه في 
للجامعة  رصيدا  كونه  إلى  باإلضافة  القسم  تاريخ 

أيضًا.
و من الجدير بالذكر أن شركة ايفسو هي شركة 
ولها  الغذائية  المواد  صناعة  مجال  في  عالمية 
استثمارات أخرى في مجاالت متعددة، و التي تأسست 
عام 1975 في دبي ولها فروع في أكثر من 33  دولة 

حول العالم.

شركة إماراتية تستقطب حديثي التخرج من طلبة اقتصاد »اليرموك«

صحافة اليرموك ـ روان عالونة  ࣯

القالب  صالح  األسبق  اإلعالم  وزير  قال 
واثقة  خطوات  خطى  ــي  األردن اإلعــالم  إن 
وتعزيز  الــدولــة  بناء  سبيل  فــي  وواســعــة 
التنموية  إنجازاتها  وتعظيم  مكتسباتها 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  شتى  في 

واالجتماعية.
أزمة  حــول  له  محاضرة  خــالل  وأضـــاف، 
والهوية  المهنية  والتحديات  العربي  اإلعالم 
الكلية  عميد  بحضور  اإلعـــالم  كلية  فــي 
الهيئتين  وأعضاء  نجادات  علي  الدكتور 
التدريسية واإلدارية وجمع غفير من الطلبة 
على مدرج الكلية، أن اإلعالم األردني قدّم 
كفاءات وقيادات إعالمية مشهود لها بالتميز 

من  العديد  بناء  فــي  وساهمت  ـــداع  واإلب
المؤسسات الصحفية واإلعالمية في مختلف 

الدول العربية واإلقليمية.
وأكد القالب أن التطور الهائل في وسائل 
اإلعالم وعلى الرغم مما وّفره من تسهيالت 
في  كبيرة  مشقة  سبّب  التطور  هذا  أن  إال 
بتدفق كبير من  يأتي  اإلعالمي ألنه  العمل 
المعلومات الهائلة وبعضها يكون كاذبا وغير 
صحيح وال نستطيع حصرها والسيطرة عليها. 
الرسمي  األردنــي  اإلعــالم  أن  وشــدّد على  
فيه  تتدخل  وال  خارجي  تمويل  له  يوجد  ال 
على  إعالم محصّن  وأنه  خارجية  أية جهات 
إلى  الوصول  على  مقدرته  عدم  من  الرغم 

المستويات العالمية في التطور والتقدم. 
وتابع  أن القيادات اإلعالمية األردنية لها 
الذين  وهم  العربية  الدول  في  كبير  تواجد 

المواطن  أسسوا اإلعالم فيها،  الفتا إلى أن 
اإلعالمي،  العمل  ويقدر  يحترم  األردنــي 
وأن  اإلعالمي  المجال  في  العاملين  ويحترم 

المعلومة يجب أن تحترم. 
كان  ــي  األردن ــالم  اإلع أن  القالب  ــدّ  وأك
فيما  له  وداعما  الدولة  موقف  مع  متوافقا 
يخص  القضية الفلسطينية والدور الهاشمي 
في القدس والتضحيات التي قدمها المواطن 
الثمانية  حرب  منذ  فلسطين  في  األردنــي 

واألربعين حتى يومنا هذا .
وعرض القالب أمام طلبة الكلية  تجربته 
المهنية واإلعالمية الحافلة  باإلنجازات التي 
البعث  لحزب  بانضمامه  صغره  منذ  بــدأت 
تخصص  دراســتــه  و  االشــتــراكــي  العربي 
الصحافة في الجامعة اللبنانية، وتوليّه  فيما 
بعد مناصب عديدة في المملكة  حيث تولى 

ومدير  اإلعالم  ووزير  الثقافة  وزير  منصب 
اإلذاعة  مؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  عام 

والتلفزيون.
أن كلية اإلعالم في جامعة  إلى     وأشار 
اليرموك خرّجت وتخرّج قادة إعالم للوطن 
لألردن،  فقط  وليس  أجمع  والعالم  العربي 
مشددا على أنه  يجب على الصحفي أن يدوّن 
الحالة التي يعيشها فور وقوعها كي ال تفقد 

قيمتها وال ينسى منها شيئا.
لديهم  تكون  بأن  الطلبة  القالب  ونصح   
األحـــزاب  على  ـــالع  واط سياسية  تجربة 
قاعدة  لبناء  فيها  ــراك  واالشــت السياسية 
اإلعالمية،  مهمتهم  في  تساعدهم  معرفية 
وعليهم  كان  أينما  الخبر  عن  يبحثوا  وأن 
األخــرى  الثقافات  على  واالطـــالع  بالسفر 

والمطالعة وأن يلتزموا بمصداقية الكلمة.

القالب يشيد بدور اإلعالم األردني في بناء الدولة ومسيرتها

 صحافة اليرموك ـ فرح سمحان  ࣯

رعى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية الدكتور 
زياد السعد بحضور مساعدة الرئيس مديرة مركز 
اللغات الدكتورة أمل نصير  حفل تخرج منتسبي 
بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  معلمي  دورات 
الذي  أقامه المركز في مبنى الندوات والمؤتمرات 

الثالثاء الماضي.
   وأشار السعد في كلمته التي ألقاها إلى الجهود 
من  المركز  إدارة  بذلتها  التي  والمباركة  الحثيثة 
منوهًا   ، العلمي  بمستواه  والتقدم  االرتقاء  أجل 
إلى أن المركز قد عانى في فترة من الفترات من 
التي  األهــداف  من  أن  الفتًا  وقصور  ضعف  حالة 
سعى لتحقيقها منذ قدومه الجامعة هو أحياء مركز 
وتعليم  الثقافة  نشر  في  ألهميته  نظرًا  اللغات 
اللغة العربية ، والتي كانت سببًا مهما في إيصال 

ثقافتنا وفكرنا اإلسالمي السمح.
يكونوا  بأن  بالدورة  المشاركين  السعد  ووجه   
المسؤولية ألن هناك مهمة كبيرة  على قدر من 
ملقاة على عاتقهم إذ إنها ال تقتصر على تعليم 
اللغة فحسب بل يجب أن يتمتعوا بقدر كافِ من 
الثقافة والمعرفة عن حضارتنا العربية واإلسالمية 
وإدراك ألنهم  لديهم وعي  أن يتشكل  وأنه يجب 
ينقلون فكرا وثقافة وعلما في آن واحد ألشخاص 

من ثقافات وحضارات مغايرة . 
إلدارة  بالشكر  كلمتها  في  نصير  وتوجهت 

الجامعة على التحفيز والدعم الذي أولته للمركز 
مما ساهم في تمكينه من القيام بدور فعال ومؤثر 
في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
الراغبين  الطلبة  إضافة لدور ذلك في استقطاب 

بتعلم اللغة العربية من مختلف دول العالم.
 وبينت  أن المركز قام بطرح دورتين تدريبيتين 
من  المشتركين  وتمكين  تدريب  إلى  تهدفان 
وذلك  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم 
خالل العام الحالي ، وتابعت أن هذه الدورات من 
شأنها رفد سوق العمل المحلي والعربي بأساتذة 
اللغة العربية للناطقين  كفؤ قادرين على تعليم 
نصير  عبرت  إذ   ، ومجدية  فعالة  بصورة  بغيرها 
لفتح  نواة  الدورة  هذه  تكون  أن  في  رغبتها  عن 

برنامج دبلوم عاٍل.
باسم  كلمة  مراشدة  مسرات  الطالبة  وألقت    
الفاعل  بالدور  فيها  أشــادت  الخريجين  زمالئها 
وسعيه  اللغات  مركز  يقدمه  الــذي  واإليجابي 
لتحقيق سمعة طيبة يشار إليها لجامعة اليرموك 
؛  خاص  نحو  على  اللغات  ولمركز  عام  نحو  على 
نوعية  لبرامج  المركز  تقديم  خالل  من  وذلك 
الوعي  وزيــادة  نشر  في  تتمثل  ومميزة  هادفة 

بأهمية اللغة العربية.
وفي ختام الحفل تسلم خريجو الدورتين البالغ 
من  الشهادات  ومشاركة  28مشاركًا  عددهم 
األستاذ الدكتور زياد السعد راعي الحفل وبوجود 

األستاذة الدكتورة أمل نصير مديرة المركز.

السعد يرعى تخريج دورة معلمي اللغة العربية 
للناطقين بغيرها 

صحافة اليرموك ـ غيداء الخالدي  ࣯

نجادات  علي  الدكتور  الكلية  عميد  استقبل 
التنفيذي  المدير  مكتبه  في  الماضي  األربعاء 
ايهاب  البحرية  البيئة  لحماية  الملكية  للجمعية 
عيد بحضور نائب العميد الدكتور خلف الطاهات 
زينة  الزميلة  للجمعية  اإلعالمية  والمستشارة 

حمدان.
نشأة  عن  شرحا  اللقاء  خالل  نجادات  وقدم    
في  واإلعالم  الصحافة  لقسم  وامتدادها  الكلية 
كلية اآلداب، ودورها في مسيرة اإلعالم الوطني 

والعربي وحتى الدولي .
 وشدد  عيد على  أهمية كيلة اإلعالم كونها 
تقدم العديد من الخريجين  القادرين على تغيير 
مبينا  البيئية  الصحافة  وتطوير  المجتمع  نظرة 
العديد  سببت  البيئية  المشاكل  من  كثير  بأن 
الجمعية  أن  إلى  وأشار   . الصحية  المشاكل  من 
على  والطلبة  اإلعالم  كليات  خريجي  تستقطب 
اإلعالميين  من  نــواة  لتشكل  الــدراســة  مقاعد 

المتخصصين في القضايا البيئية.
أهميه  المستشارة اإلعالمية  حمدان    وبينت 
لتدريب  والجمعية  اإلعــالم  كلية  بين  التعاون 
توعية  على  قادرين  مجتمع  قادة  إلخراج  الطلبة 
البيئية  المشاكل  من  كثير  بأن  خاصة  المجتمع 
التي يعاني منها المجتمع لم تلقَ االهتمام بوجود 
باألرقام  النتائج  بيئية تضع  استقصائية  صحافة 

بين أيدي المواطنين لتحقيق التطوير البيئي.
خالل  من  الجامعة  استعداد  نجادات  أبدى  و   
كلية اإلعالم لدعم الجمعية وبرامجها ونشاطاتها، 
وإعالميين  صحفيين  وجود  أهمية  على  مشددا 
متخصصين في الشأن البيئي وبما يخدم المصلحة 

العامة.
اإلعالمية  أدواتها  خالل  من  الكلية  أن  وتابع 
تحاول   ، .أم  أف  ويرموك  اليرموك(  )صحافة 
في  البيئية  المشاكل  أبرز  على  الضوء  تسليط 
انطالقا  لها  الحلول  وإيجاد  عموما  والشمال  إربد 
من واجب الجامعة ودور اإلعالم في خدمة المجتمع 

المحلي.

بحث التعاون ما بين كلية اإلعالم والجمعية 
الملكية لحماية البيئة البحرية 

صحافة اليرموك ـ محمد الكفريني ࣯
  

الكلية و المشرف على مساق  قال نائب عميد 
خلف  الدكتور  الكلية  في  الميداني  التدريب 
الداخلي  الميداني  التدريب  فكرة  إن  الطاهات 
كانت  ناجحة جدًا وحققت الغاية المطلوبة منها 
بحسب التقييم المرحلي للطلبة وأسلوب التدريب 
الذي يمتاز بالتفاعلية والتطبيق من خالل نماذج 
الطلبة  تهيئ  التدريب  قاعات  داخــل  تطبيقية 

لسوق العمل بالشكل المطلوب. 
التدريب  أن فكرة  اليرموك   لـ صحافة  وأضاف 
داخل  إلى  المدربين  إحضار  أي  الحالية  بالصيغة 
إعادة  وستتم  العام  هذا  األخيرة  ستكون   الكلية 
التدريب بصيغته الخارجية، لقناعة الكلية بضرورة  
المؤسسات  من  الخبرات  الطلبة  يكتسب  أن 

اإلعالمية لينسجم مع مسمى المساق. 
حقق  الداخلي  التدريب  أن  الطاهات  وأكــد 
العديد من المهارات التطبيقية للطلبة سواًء في 
اإلخراج  على  التدريب  خالل  من  الصحافة  قسم 
وقسم  الصحفية  المهارات  من  والعديد  الصحفي 
الدعم  كسب  حمالت  خالل  من  العامة  العالقات 
للعالقات  والكتابة  اإلعالمي  والرصد  والتأييد 
العامة ،وقسم اإلذاعة والتلفزيون من خالل برامج 

المونتاج واإلخراج التلفزيوني. 
الخارجي  الميداني  التدريب  نسبة  أن  وبيّن   
للطلبة )ال تتعدى10% (، مؤكدا أن المتابعة لهذه 
مرحلي  بشكل  تتم  كانت  والطلبة  المؤسسات 
بالشكل  تسير  التدريبية  العملية  أن  للتأكد 
الطلبة  على  وزعت  نماذج  خالل  من  المطلوب 
للطلبة  االستفادة  مدى  لمعرفة  والمؤسسات 

ومعرفة المؤسسات التي تولي اهتماما للطلبة.

تولوا  الذين  المدربين  من  مجموعة  أن  يذكر 
محمد  هم  الكلية  داخل  التدريب  على  اإلشــراف 
العضايلة  وغيث  الـــداوود  ــادر  ون بشتاوي  خير 
خطاطبة  ونادر  الصقر  وعوض  العوايشة  وثامر 
الفقيه  وتقوى  الملكاوي  معاذ  و  قهوجي  وليث 
وحازم الفقهاء وصدام المشاقبة وسرى شطناوي 
وسليمان  الطوال  ومنصور  عالونة  وابراهيم 

عواودة وانس العمري.

الطاهات يؤكد نجاح التدريب الميداني 
الداخلي للطلبة 

 صحافة اليرموك- رحمة الشبول ࣯

شارك نحو )41( طالبا وطالبة من قسم اللغة االنجليزية وآدابها في 
اإلنجليزية  القرية  مبنى  لحرم  عامة  نظافة  اليرموك في حملة  جامعة 

األسبوع الماضي.
كادر  تقصير  بسبب  تكن  لم  الحملة  أن  المشاركون  الطلبة  وأكد 
من  لمسناه  لما  أوال  لمساعدتهم  فكرة  كانت  بل  الكلية،  في  التنظيف 
هذا  تنظيف  وهو  الشرف  هذا  ومشاركتهم  يوميا  يبذلونه  كبير  جهد 
الصرح العلمي، وثانيا كانت لدينا أفكار ورؤية أن بإمكاننا جعل المبنى 
أجمل وأنظف من خالل إضافة بعض اللمسات مثل التنظيف باستخدام 
منظفات معينة وتنظيف الحدائق وقصّ األشجار لذا طرحت الفكرة على 
مجموعة من الطلبة، ودخلت الفكرة حيز التنفيذ بعد استحصال موافقة 

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية الدكتور يوسف بدر .
وقالت الطالبة رحمة الشبول إن مثل هذه الحمالت ترسّخ روح التعاون 
النشاط هو بمثابة مشاركة  الطلبة وأن هذا  الجماعي والتطوعي لدى 
واندماج مع البيئة والطبيعة، التي تعاني من بعض اآلثار السلبية نتيجة 

لممارسات بعض الطلبة.
النفايات  مخلفات  من  حولها  وما  القرية  مبنى  مرافق  تنظيف  وتم 
وأعقاب السجائر، وقام المشاركون بإزالة أية مواد أو معيقات تؤثر على 

نظافة وجمال ساحات وميادين مبنى القرية.

طلبة قسم اللغة اإلنجليزية 
ينفذون حملة نظافة 

الداوود خالل التدريب

صحافة اليرموك – اسراء االعرج ࣯

نظمت كلية اآلداب األسبوع الماضي ندوة 
حول ظاهرة التطرف والتجنيد اإللكتروني . 

وعرّف النقيب محمود السكر من مديرية 
التابع  المجتمعي  السلم  العام  بمركز  األمن 
لدائرة األمن الوقائي والذي أطلق في كانون 
جاء  أنه  إلى  مشيرا   ،2015 عــام   الثاني  
 ،2014 لعام   االستراتيجية  الخطة  بحسب 
لمكافحة  متخصص  مركز  بناء  تبنّت  والتي 
دراســات  وعمل  وإرشــاد  وتوعية  التطرف 

لتحقيق األهداف المرجوة .
وتابع  أن الهدف من المركز هو الوصول إلى 
الفكر السليم الخالي من التطرف واإلرهاب .

وأضاف  السكر أن المركز يقوم على أربعة 
عدد  وله  الوقائي  :المحور  رئيسة  محاور 
خالل  من  اإلعالمي  والمحور  البرامج،  من 
برنامج صحّح فكرك لتصحيح الفكر الديني، 
والمحور التدريبي عن طريق دورات وورشات 
العربي  الصعيدين  على  ومشاركات  عمل 
يتضمن  والذي  التأهيلي  والمحور  والدولي، 
والتغذية  اإلصالحي  بالجانب  تُعنى  برامج 

الراجعة.
الناحية  من  التطرف  عن  الحديث  وتابع 
الذي  الفكر  تطرف  بأنه  إياه  .واصفا  الدينية 
وصل للتكفير والحكم بالردة على الجماعات 
الفهم  الفكر سببه  أن هذا  مؤكدا  المسلمة، 
المغلوط  لآليات القرآنية واألحاديث النبوية .

ــارس فــريــوان إن  الــمــالزم أول ف و قــال 
وسائل  استخدمت  اإلرهابية  المنظمات 
التجنيد  عملية  في  االجتماعي  التواصل 
اإللكتروني، والتي تهدف إلى استقطاب أكبر 

عدد من األشخاص إليها .
ويؤكد أن هذه المنظمات ال تعمل بشكل 
معينة  وقواعد  خطط  وفق  وإنما  عشوائي 

تختلف من دولة إلى أخرى .
مع  المنظمات  هذه  تعامل  كيفية  وبيّن 
دخولها  وكيفية  االجتماعي  التواصل  مواقع 
عنصر  خــالل  من  األشخاص  صفحات  إلــى 
الستقطابهم  وذلك  فيها  الموجود  التشويق 

بصورة أكبر وأسرع.
عن  زريقات  ابراهيم  المالزم  تحدث  و 

خالل  .مــن  األردن  في  واإلرهـــاب  التطرف 
طرحه لعدة أسئلة منها هل األردن بمنأى عن 
اإلرهاب .وهل األردن بلد آمن .هل اإلرهاب 

ظاهرة عامة أم خاصة .
نائمة  إرهابية  خاليا  وجــود  من  ــّذر  وح
.مشيرا إلى أن األردن يعاني منها كثيرا.مبيّنا 
لإلسالم  يمتون  ال  متخفيين  أشخاص  أنهم 
بصلة يحملون أفكارا تكفيرية يعملون على 

إباحة الدماء.
أسباب  هي  ــاب  اإلره أسباب  أن  وبيّن   
بالقيم  الجهل  أهمها  وتربوية  اجتماعية 

والمبادئ والعادات.
وفي نهاية المحاضرة دار حوار مع الطلبة 

وجهوا من خالله األسئلة للضيوف .

كلية اآلداب تنظم ندوة حول »التطرف واإلرهاب«

تصوير : عبداهلل البايضمن المحاضرة
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ارشيفيةمواطنات يشاركن في االقتراع النتخابات سابقة

صحافة اليرموك ـ تسنيم كنعان ࣯

في ظل التعليمات الصادرة بين فترة وأخرى 
ما  حول  لالنتخاب  المستقلة  الهيئة  قبل  من 
يخص العملية االنتخابية وتتابع القرارات بات 
المواطن سواء كان ناخبا أو مرشحا في حالة من 
ضبابية  وسط  الالمتناهية  والتساؤالت  الحيرة 
وأسئلة متكررة تبحث عن إجابات وافية حولها.

أحدثت هذه التعديالت المثار حولها غموضا و 
المتمثلة في آلية انتخاب المرأة ضمن المجالس 
المحلية والبلدية، حيث كان لدى المواطن في 
البداية تصور معين حولها و قبل نحو أسبوع 
القوانين تعليمات جديدة  أصدر ديوان تفسير 

حول هذه اآللية الخاصة بانتخاب المرأة.
يرى مدير جمعية العين الديمقراطية قدري 
طبيشات أن المسألة لم تتوقف على قضية و 
إجبارية  بصورة  المرأة  وجود  و  االنتخاب  آلية 
إنما  و  فحسب،  انتخابهم  تم  الذين  ضمن 
المسألة الحقيقية هي أن المرأة سيبقى مكانها 
بسبب  التقدم،  عن   البعد  كل  وبعيدة  ثابتا 
الرافض  و  فيه  تعيش  الذي  المجتمع  طبيعة 

لتبوّئها مناصب أيا كانت.
تكون  أن  هو  األساسي  الشيء  أن  يتابع  و 
الكوتا موجودة و تشعر المرأة بأن لها حضورها  

في مجتمعها.
العربية  المنظمة  جمعية  مديرة  أكــدت  و 
للتمكين الدكتورة ايمان حسين أن وجود مثل 
النساء  عدد  على  يؤثر  و  يقلل  القوانين  هذه 
اإلشارة  من  بد  ال  ذلك  إطار  في  و  المرشحات 
أي  الثغرة؛  هذه  منها  بالقانون  ثغرة  لوجود 
تحديد امرأة واحدة للترشح و إذا فازت بالتزكية 
المنافسة  من  حرمانها  يتم  الحالة  هذه  ففي 

كرئيس مجلس محلي.
و أضافت  أن هناك دورا يقع على مؤسسات 
المجتمع المدني حيث يجب التحفيز ألن يكون 
هناك دور أكبر للمرأة للوصول للمناصب العليا 
و  الديموقراطية  المشاركة  في  الحق  منحها  و 
ضرورة  إعادة النظر بالقانون و التعديل عليه .

المركز  مــن  المومني،  منال  ـــارت   أش و 
أن  إلى  الديموقراطية،  للتنمية  االستراتيجي 
بد  ال  باالنتخاب   الخاصة  القوانين  هذه  مثل 
المرأة  مشاركة  زيادة  على  تشجع  و  تنص  أن 

و زيادة تمثيلها.
واضحًا  أصبح  القانون  أن   على  وشــددت 
هذا  أن  مضيفة  المواطنين،  لغالبية  بالنسبة 
التعديل جاء بالوقت الضائع؛ ألن آلية االنتخاب 
بصورتها األولى فيما يخص انتخاب المرأة  تم 
صورة  لديهم  تكونت  و  للمواطن  توضيحها 

واضحة مفهومة عن ذلك األمر.
ولفت المومني إلى أن المسؤولية والجهد بات 

مضاعفا على المرشحة  أضعافا مضاعفة مما 
كانت عليه سابقا، ألنها ستقوم بإعادة توضيح  

التعديل والتفسير الجديد للناخبين ، باإلضافة 
أدواتها  بجميع  كاملة  المستقلة  الهيئة  أن  إلى 

أو  للتوضيح  الكافي  الوقت  تمتلك  ال  أصبحت 
أنها لم تِع بالقانون بدرجة  كبيرة.

و اعتبرت النائب ديما طهبوب هذا التعديل بـ 
»غير المقبول«؛ ألن الكوتا تم تشريعها بهدف 
التميز اإليجابي و الوصول بالمرأة لمراكز صنع 

القرار .
و أكدت على أن هذا التطور سلبي ، مبينة 
أن دورهم كمجلس نيابي يتمثل في مناقشة 
اختالالت  فهناك  لالنتخاب  المستقلة  الهيئة 
تكون عند تطبيق بعض القوانين ، وبالتالي ال 
بد من دراسة المسألة من كافة جوانبها للخروج 
الثغرات  معالجة  بضرورة  يوعز  معين  بتقرير 
الموجودة، خاصة أنه و في مجلس النواب توجد 
لجنة يتعين ومن خاللها النظر في القوانين و 

التعديالت لتتم عملية التغيير و المعالجة.
الفرصة  المرأة  إعطاء  ضرورة  إلى  دعت  و 
صنع  و  السياسية  المشاركة  من  جزءا  لتكون 

القرارات.
مستشار  القانونية  الشؤون  مدير  وأوضح  
المستقلة  الهيئة  فــي  المفوضين  مجلس 
لالنتخاب محمد القطاونة أنه و بحسب الديوان 
الخاص بتفسير القوانين فإنه قد أصبح للناخب 
ملء الحرية باختيار  من يشاء من المرشحين 
أو كليهما بعدد من األصوات  اإلناث  أو  الذكور 
مساٍو لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي 

أو المحلي.

لبيان  جاء  األخير  التفسير  قرار  أن  تابع  و 
ألحد  خُصص  حال  في  أنه  مبينا  األمــر،  هذا 
لحصة  ومقعد  مقاعد  أربعة  المحلية  المجالس 
بمقدور  فــإن  المحلي  المجلس  في  النساء 
يرغب  لمن  باالقتراع  حقه  يمارس  أن  الناخب 
من المرشحين، وتعتبر ورقة االقتراع صحيحة 
بحسب الديوان الخاص بتفسير القوانين إذا قام 
ولم  ذكور  مرشحين  لخمسة  باالقتراع  الناخب 
تتضمن ورقة االقتراع أي صوت لمرشحة أنثى.

و أكد القطاونة أن تفسير القوانين قد تعرض  
إلى عدة مسائل تتعلق بالعملية االنتخابية من 
أهمها أنه إذا تم ترشيح امرأة واحدة فقط في 
إحدى الدوائر االنتخابية فتعتبر فائزة بالتزكية 
ويعلن فوزها من النتائج النهائية، وبهذه الحالة 
أربعة مرشحين فقط ألن  التصويت على  يتم 
أحد هذه المقاعد قد تم إشغاله من المرشحة 
ال  بالتزكية  الفائزة  المرشحة  وأن  المذكورة 

تنافس على رئاسة المجلس المحلي .
لثالث  ثمرة  جاء  البلديات  قانون  أن  مبينًا 
عمليات أساسية تتمثل بعرض مشروع القانون 
على مجلس األمة من قبل السلطة التنفيذية، 
المشروع،  هذا  على  األمــة  مجلس  وموافقة 
في  نشره  ثم  ومن  الملك،   جاللة  وتصديق 
المستقلة  الهيئة  دور  وأن  الرسمية،  الجريدة 
القانون،  هذا  تطبيق  في  ينحصر  لالنتخاب 

والتوعية بإجراءات العملية االنتخابية.

ضبابية بـ آليات »انتخاب الرأة« وسط تأخر تفسيرات القانون

صحافة اليرموك ـ شفاء الشلول  ࣯

تشهد المملكة بعد غد الثالثاء حدثا وطنيا ديمقراطيا 
يتثمل في االنتخابات البلدية و الالمركزية في ظل وضع 
إقليمي )ملتهب سياسيا( تشوبه النزاعات من كل حدب 

وصوب.
للدولة  وتفوقا  نجاحا  االنتخابات  إجراء هذه  يمثل  و 
األردنية بكل أطيافها لما تمثله من مشهد يعكس قوة 
هذه الدولة وإيمانها العميق بالديمقراطية وأهميتها، و 
في هذا الصدد عبر عدد من المواطنين العرب المقيمين 
في المملكة عن مدى إعجابهم بهذه التجربة األردنية 

الديمقراطية .
الحصري   ايمن   )48 )عــرب  من  المواطن  يقول   
المرحلة  هذه  إلى  للوصول  جاهدا  يعمل  األردن  إن 
التي  النزاعات  ظل  في  اقتدار  بكل  الديموقراطية 
هذه  إجراء   فإن  وبالتالي  العربية،  المنطقة  تشهدها 
جهود  مدى  يعكس  والالمركزية  البلدية  االنتخابات 
احتواء  على  وقدرتها  الظروف  هذه  مثل  في  الدولة 

المواقف الداخلية والنجاح فيها.
و  الالمركزية  المجالس  بــدور  الحصري  ويشيد   
مختلف  في  المشاريع  من  الكثير  إنجاح  في  إسهامها 
األردن  المملكة بمشاريع تسهم في نهضة  محافظات 

ومدنها بدال من االعتماد الكلي على العاصمة.
     و عبرت الطالبة الفلسطينية زينة البرغوثي عن 
تنظيم  في  األردن  إليه  وصل  الذي  المتميز  المستوى 
أو  بلدية  أو   نيابية  كانت  تنوعها سواء  على  انتخابات 
السياسي  و  المجتمعي  الوعي  ينمّ عن  مما  المركزية 
الوعي  و  اإلدراك  تعزيز مستوى  دور في  له  الذي كان 
في اتخاذ القرارات المهمة للشعب األردني التي تنعكس 

على حياتهم.
 و أضافت أن للحكومة أثرا فعاال من خالل ما تمارسه 
من أساليب ديموقراطية وسّعت إطار الشريحة الممثلة 

للمجتمع األردني. 
 و أشاد  المواطن العماني أحمد الواكد بالقوة الداخلية 
المنبثقة عن اإلرادة الشعبية و  التي يتمتع بها األردن 
عالقات  متانة  و  قوة  خاللها  من  تعكس  التي  اإلدارية 

األردن و سياساته الخارجية . 
دور  إلى  العرفي  أنوار  السورية  المواطنة  أشارت  و 
األردن في تنظيم االنتخابات البلدية و الالمركزية في 
ظل ظروف إقليمية ملتهبة ، مثمنة الجهود التي يبذلها 

األردنيون حكومة و شعبا إلنجاح هذه االنتخابات.
 و أوضح  المصري الدكتور عبد الباسط شاهين أن 
ما يميز االنتخابات البلدية و الالمركزية معا في األردن 
المالية و اإلدارية كونها تحصل في  الجهود  أنها توفر 
آن واحد، مؤكدا أن إجراء مثل هذه االنتخابات المزدوجة 
يعكس أن هناك جهودا كبيرة تبذل في الخفاء من قبل 
مختلف أجهزة الدولة، وبالتالي تأكيد على الدور الكبير 

الذي خطته الديمقراطية األردنية. 
 و بين المواطن اإلماراتي عبيد خليفة أن االنتخابات 
في األردن دليل على أن المواطن األردني متفاعل مع 
شأنه الداخلي ومنتٍم لوطنه وأن عملية التنمية والبناء 
مستمرة رغم ما يشوب المنطقة من أجواء فوضوية و 
صراعات  محيطة، مقترحا أن تكون االنتخابات إلكترونية 
توفر جهودا مالية و إدارية، مضيفا أنه في حال األخذ 
من  األغلبية  لمشاركة  المجال  يفسح  االقتراح    بهذا 

المواطنين. 
ــدور  ال الدليمي  عــالء  الدكتور  العراقي  ثمن  و 

مناطق  ظل  في  األردن  به  يقوم  الذي  الديموقراطي 
محيطة تعج بها المنازعات التي يسمونها السياسيون 
)التحول  المتخصصون  عليها  يطلق  و  العربي  بالربيع 
لمطالبة  استجابة  هو  العمل  هذا  أن  مبينا  العربي(، 
الجماهير بدعائم الديموقراطية و نبذ لفكرة السيادية 
الذي يعبر عن الوعي الثقافي و السياسي و االجتماعي 

للمواطن األردني.
يقدم  الذي  اإلعالمي  البعد  بدور  الدليمي   وأشاد 
الوعي المجتمعي للجماهير بطريقة حضارية و ناجحة 
و إتاحة الفرصة للجمهور في اختيار ما يراه مناسبا من 
المرشحين لتولي هذه المسؤولية على اعتبار أن صوت 
المواطن من ذهب و هو وحده المسؤول عن اتخاذ قراره 

دون تدخل من أي جهة أخرى. 
و أكد على أن النتائج التي ستنعكس على ممارسة 
و  الالمركزية  و  البلدية  االنتخابات  في  الديموقراطية 
االنسجام  بيئة مجتمعية صالحة سببها  وجود  ستكفل 

و التفاهم المجتمعي مع صانع القرار.

وسط محيط إقليمي ملتهب

وافدون يشيدون بقدرة األردن على إجراء
االنتخابات البلدية والالمركزية

صحافة اليرموك ـ ليث الخشمان  ࣯

االنتخابية  المنافسة  غمار  األردنية  المرأة  تدخل 
المحافظات- مجالس  انتخابات  باب  من  المرة  هذه 

األردنيات  لبال  شاغال  يبقى  سؤال  وسط  الالمركزية، 
نجاح  مدى  حول  المرأة  بشؤون  المهتمين  والناشطين 
تجربة المرأة في هذه االنتخابات من حيث المشاركة و 
االنتخاب، وهنا ال ننسى القوانين األردنية التي ساهمت 
كافة  في  الرجل  مع  شريكا  لتكون  المرأة  تشجيع  في 

المؤسسات الحكومية. 
وقالت المواطنة منيرة العقبي أن سبب تراجع المرأة 
دعم  وجود  عدم  الالمركزية  لالنتخابات  الترشح  عن 
عملها  أن   اعتبار  على  والمجتمع   العائلة  من  معنوي 
مقتصر فقط  على تربية األطفال واألعمال المنزلية . 
وأكدت العقبي أن المجتمع له تأثير كبير على المرآة في 
مفكرات  نساء  فهناك   ، الالمركزية  االنتخابات  خوضها 
بالبلد  المهمة  الــقــرارات  التخاذ  يطمحن  وعامالت 
والمساعدة في خدمته ولكن لألسف ال يوجد دعم كبير 
لذلك وتعتقد العقبي أنه ال يوجد وعي كافٍ بين أغلب 
إجراء  وكيفية  االنتخاب  قانون  المجتمع في فهم  فئات 
االنتخاب. ومن جهة أخرى، ترى الناخبة هاله السالم أن 
عزوف المرأة عن الترشح لالنتخابات يعود إلى الغموض 
الفتة  الالمركزية،  الهيئات  صالحيات  حول  والتعقيد 
قوانين  كافية عن  الهيئة توضيحات  تقدم  لم  أنه  إلى 
نظرنا  لو  أنه  السالم  وبينت  الالمركزية.  االنتخابات 
أو  البلدية  للمجالس  سواء  المحدود  المترشحات  لعدد 
لالمركزية سنالحظ أن سببه الوعي القليل جدا، والذي 
يدل على عدم إلمامهن ومعرفتهن بالقوانين وآلية عمل 

المجالس المحافظات.
وترى مرشحات أن مصطلح الالمركزية غير مفهوم 
للمرأة بشكل جيد بسبب خصوصية كل محافظة على 
حدا، والتي وفق آرائهن تعكس ثقافة المجتمع المحلي 
الذي يعيش بهذه المحافظة أو تلك  وهذا يشكل حاجزا 

يواجه المرأة أمام مشاركتها في االنتخابات.
 وترى أخريات  أن إيجابيات و سلبيات القانون ستتم 
معرفتها عند خوض هذه التجربة ، مؤكدات  عدم وجود 

وعي كافٍ لدى المرأة حول القانون ، داعيات في الوقت 
نفسه  الهيئة المستقلة إلى العمل على تكثيف الجهود 
نجاح  قصص  طرح  و  توعية  دورات  توفير  خالل  من 

لسيدات على وسائل اإلعالم المختلفة.
وأرجعت النائب السابق تمام الرياطي أسباب تراجع 
ضعف  إلى  الالمركزية  لالنتخابات  الترشح  في  المرأة 
للحملة  إدارتها  أثناء  لها  والمعنوي  المادي  الدعم 
كونها  لها  عشيرتها  دعم  عدم  إلى  إضافة  االنتخابية، 

امرأة  
وأشارت إلى أن نظرة المجتمع للمرأة المرشحة تغيرت 
أنفسهن  أثبتن  نسائية  نماذج  وجــود  بسبب  إيجابيا 
المرأة  أن  مضيفة  التحديات،  رغم  السياسي  بالعمل 
تجاه  كبيرة  مسؤولية  تتحمل  أن  استطاعت  األردنية 
قواعدها االنتخابية وخاصة أنها أصبحت تنافس الرجل 

على مقاعد الالمركزية ولم تكتفِ بالكوتا فقط. 
قانون  حــول  الوعي  درجــة  أن  الرياطي  تعتبر  و 
الالمركزية عند المرأة والرجل على حد سواء »ضعيف 
جدا«، مبينة أن قلة الوعي ستؤثر على نتائج العملية 
االنتخابية ، محملة الهيئة المستقلة لالنتخاب مسؤولية 
المحلية  المجالس  فكرة  وتبسيط  القانون  توضيح 

وأهمية دورها في التنمية المجتمعية. 
معان  محافظة  عمل  مديرية  مدير  تعزو  حين  في 
عن  الــمــرأة  ــزوف  ع سبب  الرفايعة  أروى  الناشطة 
االنتخابات الالمركزية بـ »الغموض الذي يشوب قانون 
المرأة  عزوف  في  آخر  سبب  إلى  مشيرًة  الالمركزية،« 

وهو انشغالها في تنشئة وتربية األسرة. 
وبينت أن نظرة المجتمع األردني للمرأة اختلفت عما 
تتقلد  اآلن  المرأة  أن  مضيفة  السابق،  في  عليه  كانت 
المناصب القيادية العليا وتتحمل المسؤولية إلى جانب 

الرجل وفاقته في كثير من األحيان. 
وأكدت أن المرأة األردنية قد كسبت ثقة المجتمع بها 
وبقيادتها وهذا األمر، وفق رأيها، شجعها على خوضها 

االنتخابات الالمركزية والمشاركة بالعمل السياسي . 
إلى  بـ«التقصير«،  اإلعالم  وسائل  الرفايعة  تتهم  و 
قانون  لالنتخاب بشرح  المستقلة  الهيئة  جانب تقصير 

الالمركزية وآلية إجراء االنتخابات للمواطنين.

..و عزوف ملحوظ في ترشح المرأة 
لالنتخابات الالمركزية

المحامي محمد القطاونة

لجان انتخابية سابقة                                                                                                                                                          ارشيفية
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أخيرًا وبعد أربعة فصول، جمعنا قائمة من المقاالت 
التي يجب على كل صحفي قراءتها، والتي يمكن أن تكون 
النقاش  تحفز  أن  ونأمل  القارئ  على  فوري  تأثير  ذات 

وتوفر مصدرا ألي شخص مهتم بالصحافة.
لكارل  الرقابة  القائمة بمناقشة حول مقال عن  تبدأ 
الكندي  للصحفي  بآخر  وتختتم   1842 عام  ماركس 
المقاالت  بعض  قراءة  كيفية  حول  سيلفرمان(  )كريغ 

الرائجة وذلك الختالط الحابل بالنابل أحيانا.
أكثر األشياء متعة حول اإلشراف على هذا المشروع هو 
بناء مشروع وما جيف جارفيس باسم »القاعدة الذهبية 
الجديدة من مجموعة روابط في الصحافة وأيضا تقديم 
األشياء الجيدة لآلخرين ولذلك قد يودّ اآلخرين ردّ ذلك 

لك.«
وقد تمّ التشجيع أيضا من الحماس الذي وّلد مفهوم 

المقاالت المئة في كل من أستراليا والواليات المتحدة
المسعى  هذا  في  شارك  من  لكل  كبير  شكر  وذلك 
االتجاه  في  جيدة  خطوة  تكون  أن  في  ونأمل  التعاوني 

الصحيح..

 الرقابة ...كارل ماركس 
 لماذا التناقض في الصحافة الرياضية ...ماسون 

 ثم جاءوا لي لي ...سانثا ويكرما ثونج 
 الداعية...جورج غتون 

 الشعب المعروف باسم الجمهور..جاي روزين 
 نقل األخبار )مستقبل األخبار التي تغذي الصحافة( 

...اليكس جونز 
 سُمعت الطلقة )جولة في صناعة الصحافة( ...غيل 

شيستر 
 قصة أندروث التي انتظرت ...هوارد كورتز 

 عقيدة الموضوعية قتلت األخبار ....كريس هيرجيس 

 المهاتما غاندي ووسائل اإلعالم ...غويتا 
صحافة الحرب أو السالم )تغطية صحفية للصراعات 

اآلسيوية(...سويتنج لي وكرسبين 
 تراجع المراسل األجنبي ...باميال كونستابل 

 2009 عام لحرية التعبير على اإلنترنت ...كلونيرلوكوز 
وكيف  فائدة  دون  ــالم  اإلع وسائل  أصبحت  كيف   
لوسائل اإلعالم االجتماعية المساعدة؟....مايكل سكولد 

 كتابة الموضوعات...ليس كارولين 
مشبوهة  نظر  وجهة  من  يتجزأ  ال  جزء  الصحافة   

للحرب...باترريك كوكبرن 

الرابط  على  الدخول  يمكنك  المقاالت  باقي  لمتابعة 
أدناه..
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وتدمير  قتل  اليوم من عمليات  ما نشهده  في ظل 
البعد  بعيدة كل  اإلسالم وهي  باسم  تمارس  وحشية 
عنه يرتكبها أشخاص  يتسترون بغطائه ويستخدمون 
كل الوسائل المتاحة لإليقاع بشباب األمة، يأتي السؤال  
وتثقيفهم  الشباب  توعية  في  الدين  علماء  دور  ما 
اإلرهاب ؟وهل  لمنع وقوعهم في مصيدة  وتسليحهم 
هي  وما  ؟  وحدهم  عاتقهم  على  واقعة  المسؤولية 
التي تواجههم وقد تمنعهم من تأدية  المعوقات  أبرز 

واجبهم ؟ 
وإمام  جــرش   في  جامعة  الشريعة  أستاذ  يقول 
البشايرة إن  منير  الدكتور  البارحة  منطقة  في  مسجد 
العصابات  من  كثيرا  بأن  اليوم  نراه  الذي  الحال  واقع 
تقول  والتي  الدين  عن  الخارجة  اإلرهابية  والجماعات 
وتتحدث  اإلســالم  نهج  على  تسير  بأنها  نفسها  عن 
بلسانه هي في الحقيقة ال تمت لإلسالم بصلة وإنما 
تريد تشويه اإلسالم الحقيقي الذي جاء به النبي علية 

الصالة والسالم  وهو دين الوسطية واالعتدال .
وأضاف  أنهم كمدرسين في الجامعات  أو خطباء في 
المساجد أو أئمة في الجوامع   فإن المسؤولية الواقعة 
على عاتقهم في إيضاح معنى اإلسالم الحقيقي المعتدل 
سواء كان ذلك في الجامعات أو الكليات أو المدارس أو 
لاللتقاء  مبادرين  يكونوا  أن  وعليهم  كبيرة  المساجد 
بالناس حتى في المناسبات االجتماعية سواء كان ذلك 
في المضافات أو المجمعات  خصوصا  في ظل الجهل 
وتحديدا  فئة الشباب  األمة  منه  تعاني  الذي  المطبق 
والدين  اإلســالم  عن  البعد  كل  بعيدة  أصبحت  التي 
وسلم  فهم  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  تعليمات  وعن 
تزرع  التي  للبذرة  ويحتاجون  خصبة   بمثابة  أرض 
الجماعات  مواقع  من  البذرة   هذه  أخــذوا  فيها  فإذا 
التكفيرية فإنهم سيقعون في شباكها وهم ال يملكون 

سالحا يستطيعون من خالله مقاومة انجرافهم  
تستخدم  اليوم  اإلرهابية  الجماعات  أن  إلى  وأشار 
على  وتركز  للشاب  للوصول  الوسائل الممكنة  كل 
وسائل التواصل االجتماعي نظرا إلقبال الشباب عليها 
فتقوم ببث  سمومها على شكل  معلومات  عبر هذه 
الوسائل فيتلقى الشباب  مثل هذه المعلومات على أنها 
الحق ألنهم ال يمتلكون خلفية قوية تجعلهم قادرين 
على معرفة حقيقتها  ثم يتبنونها وينخرطون مع هذه 
ذلك كجزء من  بعد  ونشاهدهم   اإلرهابية  الجماعات 
الخلية اإلرهابية  في العراق أو سوريا أو اليمن أو حتى 
في بعض الدول التي يوجد بها خاليا إرهابية نائمة .  

أن  الدين  لعلماء  بد  ال  ذلك  ألجل  البشايرة  وتابع 
يقوموا بدورهم لتثقيف وتوعية وتعليم الشباب الذكور 
واإلناث على حد سواء ويكون ذلك من خالل توصيل 
فكرة الدين الحقيقي للشباب وليس الدين الذي جاء به 
بعض المتطرفين وأعطى مثاال على  ذلك قائال أنا ال 
اعترف بقول قاله الشيخ الفالني  أو قال عالمنا فالن 
كتاب  المرجع   يكون  أن  األصل  ألن  فالن  مرجعنا  أو 
اهلل وسنة رسوله وما دام هذان المصدران موجودين 
قد  أفكارهم  ألن  وغيره  فالن  من  يأخذ  أن   داع  ال 
تكون ضاللية أو متطرفة وباالستشهاد بهم  يتم لفت 

نظر الشباب لهم ولفكرهم المتطرف .
وأوضح أن في الوقت الحالي  نعاني من طفرة تسمى 
طفرة الخوارج وهم الذين ظهروا في زمن سيدنا علي 
شكله  على  الدين  يفهموا  لم  حين  عنه   اهلل  رضى 
أي على  يفهموه  أن  أرادوا هم   الصحيح ففهموه كما 

حسب أهوائهم 
وأضاف أننا في الوقت الحالي نعاني من ظهور  بعض 
الشخصيات التي تقرأ كتابين أو ثالثة وتدعي الثقافة 
أفكارها  ببث  تبدأ  ثم  والدنيا  الدين  بأمور  والمعرفة  
ومعتقداتها وتسوقها ومن ثم تنقلها للشباب وتجمعهم 
حولها  وفي الحقيقة يكون وراء مثل هذه الشخصيات  
جماعات إرهابية ودواعش يكون هدفها تضليل  فكر 
حيث  والتعصب   واإلرهاب  للتطرف  ودفعهم  الشباب  
لتوقعهم   لشباب   اإلغـــراءات  جميع  بتقديم   تقوم 
بشباكها و خصوصا إغراءات المال والنساء وهنا يعتقد 
في  رغباتهم  يشبعون  ألنهم  حق  على  أنهم  الشباب 
الدنيا من مال وغيره وأنهم ينتمون لدين اهلل  وألنهم 
يصبحون  مجتمعاتهم   قبل  من  توعيتهم  لم  تتمّ 

فريسة سهلة االصطياد .
ودعا كل العاملين في حقل الدين في المجتمع أن 
يكثفوا جهودهم بالتقائهم في الشباب ليس فقط في 

المساجد 
والجامعات والكليات ولكن كذلك بزيارة بعض الناس 

الذي يعرفون أن لديهم شبابا يمتلكون 
والحديث  بلقائهم  هم  يبادروا  أفكارا ضاللية و  
الدين وتعليماته  توضيح  حقيقة  و  وتوعيتهم  معهم 

وآياته 
وسنة النبي صل اهلل عليه وسلم حتى ال تسحبهم 
األفكار الضاللية  ويكونوا بذلك  معول هدم لهذا الوطن 
ألنها  عمان  رسالة  يقرأوا  أن  الشباب  جميع  ودعا  
رسالة عظيمة شكلت عام 2004 بمؤتمر عمان وخرجت 
اإلسالمي  وطلب   الدين  تنم عن حقيقة  للعالم وهي 
وجعلها  مجانا   وتوزيعها  طباعتها  المسؤولين  من 
موجودة في كل بيت أردني ليقرأها أفراده ويدرسوها 
ويفهموا ما فيها  و كذلك وجه دعوته لكافة الوزارات 
التربية  وزارة  و  الثقافة  وزارة  و  األوقاف  بوزارة  ممثلة 
وتشكيل  المجال  هذا  في  جهودها  والتعليم  لتكثيف 
وإقامة  فيها  جــاء  ما  لشرح  مستدامة  وطنية  لجنة 
لشرحها  مستمر  دائمة وبشكل  ــدوات  ون محاضرات 
وأهدافه  وحقيقته   اإلرهاب  حول  ولتوعية  وللحديث  

ومضاره الواقعة على األمة بأكملها 
العاملين  عمل  تواجه  التي  المعوقات  أهم  وذكر 
علماء  أن  ومنها   األردن   في  والدعوة  الدين  بمجال 
الدين االسالمي  يعانون من مساحة الحرية وأن هنالك  
تضييقا عليهم من قبل األجهزة األمنية  معطيا مثاال 
أنه  وغيره  من شيوخ أو معلمين إن أرادوا  أن يذهبوا 
إللقاء أية محاضرة دينية في أي مكان ربما يحتاجون  
عليهم  يجب  أمنية   كأجهزة  ولكن   . أمنية  لموافقة 
المحاضرة   والتأكد من أن من سيقوم بإعطاء  التحقق 
سيتكلم   بحقيقة اإلسالم و بأنه  وسطي معتدل هنا 
يجب  عليهم إعطاءه  مساحة من الحرية  ليتكلم مع 
وأخذ  مرة  كل  في  إليهم  للرجوع  الحاجة  دون  الناس 

الموافقات األمنية منهم.
وأضاف مؤكدا عدم وجود تنظيم لعمل رجال الدين 
األردن  وأن  جميع جهودهم هي جهود شخصية  في 
كافة   في  الدين  علماء  عمل  تــرعَ  لم  الدولة   وأن 
إربد  في  الدين  علماء  بإمكان  لو  متمنيا   مناطقهم  
التوجه إلى الجنوب إلعطاء محاضرات للشباب وكذلك 
علماء  الجنوب التوجه للشمال وإعطاء المحاضرات و أن 
يكون هناك تبادل بين علماء الدين في جميع المناطق 
باإلقامة  دعمهم  يتمّ  وأن  الــدول  من  منظم  بعمل 
الدولة  تترك  لكن   . لذلك  يحتاجونها  التي  والنفقات 
األمور  لالجتهادات الشخصية  لهم وهم يعانون  من 

عدم وجود تنظيم أو هيئة مشرفة على عملهم 
 وتابع إن  عدم إعطاء علماء الدين  مساحة للحديث 
وإبداء آرائهم  في وسائل اإلعالم المختلفة  المقروءة 
البرامج  تجاه  أسفه  والمرئية   معبرا عن  والمسموعة 
الدينية فأغلبها ينحصر إعدادها  وتقديمها  بشخصين 
التي تهم  الدينية   القضايا  فقط  يتحدثان  فيها عن 
الناس وترتبط بحياتهم، مؤكدا  احترامه وتقديره لهم 
ويجب  ثالثة  أو  شخصين  على  يختصر  ال  الدين  لكن 
الحكومة لجنة وطنية دينية لإلشراف على  أن تشكل 

البرامج التي تقدم عبر وسائل اإلعالم .
اليوم  الدين  علماء  هيبة  أن  إلى  البشايرة   وأشار 
أصبحت غير موجودة وال يوجد احترام لهم ففي بعض 
على  اآلخرين  وإضحاك  االستهزاء   أردنا  إذا  الحاالت 
شخص نقول« واهلل مرة كان شيخ »  أو قد يمر إمام 
المسجد  بالشارع فيبدأ الشباب باالستهزاء والسخرية 
بسبب  وذلك  معه  الحديث  وعن  عنه   االبتعاد  أو  منه 
إمام  أصبح  بحيث  عنه  المأخوذة  السلبية  االنطباعات 
الهيبة  إعادة  ويجب  لآلخرين  سخرية  موضع  المسجد 
ذلك  ألن  الجمعة  وخطباء  أئمة المساجد  الدين  لعلماء 

يعيد االنتباه لهم واالهتمام لما يقولون .
يعاني  الذي  والمادي  االقتصادي  الوضع  إن  وتابع 
بغير  للعمل  أحيانا  يدفعهم  أئمة المساجد  منه 
مجالهم  ليؤمّنوا احتياجات أبناءهم، مؤكدا  أنه مطلع 
على أوضاع بعض أئمة المساجد في إربد فمنهم من 
يعمل على سيارات النقل ومنهم من يعمل في مجال 
وهذا  أعمال  من  وغيرها  والتركيب  والتصليح  الدهان 
يؤدي إلى ابتعادهم عن عملهم الرئيسي ودورهم في 

توعية الشباب
فمن غير المنطقي أن نسمع  لخطبة إمام المسجد  
ونصلي خلفه وبعد ذلك نطلب  منه تصليح المواسير 
في بيتنا  أو نقل بعض األدوات والمواد  في سيارات نقل 
يعمل عليها  وأن نقوم بمفاصلته في السعر بعد ذلك .

شدّد على توعية الشباب لتجنيبهم مصيدة اإلرهاب 

البشايرة يدعو لتشكيل هيئة رسمية ترعى 
وتنظم عمل الدعاة

صحافة اليرموك ـ جيهان العرود  ࣯

قال رئيس قسم اإلعالم في وزارة األوقاف 
حسام الهزايمة إن الوزارة افتتحت ألفي مركز 
في  وتالوته  الكريم  القرآن  لتحفيظ  صيفي 
مراكز  أن  عدد  إلى  الفتا  العام،  لهذا  المملكة 
مركز   1300 يتجاوز  الدائمة  القرآن  تحفيظ  

للذكور واإلناث.
ــيــرمــوك أن عــدد  ال ـــ صــحــافــة  وأضــــاف ل
الملتحقين  بهذه المراكز  يقارب الخمسين  ألف 
مشارك ومشاركة، مؤكدًا أن اإلشراف على هذه 
المراكز يتمّ من خالل مدرسين ومدرسات من 
القرآنية  واإلجازات  الشرعية  المؤهالت  حملة 

ومتقنون ألحكام التالوة والتجويد .
غرس  هو  المراكز  هذه  هدف  إن  وتابع    
مبادئ اإلسالم األصيلة وأخالق القرآن الكريم 
التي كانت أخالق نبينا الكريم صلى اهلل عليه 

وسلم.
وأكد هزايمه  أن األردن له دورٌ رياديٌ على 
المستوى العربي اإلسالمي في تخريج حفظة 
كتاب اهلل العظيم من خالل إقامة المسابقتين 
الكريم  القرآن  لحفظ  الدوليتين  الهاشميتين 

وتالوته وتجويده للذكور واإلناث.
وأضاف  أن تحفيظ المصحف الشريف للطلبة 
أو  للضياع  تفاديًا   فراغهم   أوقــات  في  يتمّ 
أو  للمجتمع  الهدامة  ــات  اآلف نحو  االنــجــراف 
اتّباع  أو  واألخالقية  االجتماعية  المشكالت 

األفكار الهدّامة لإلنسان والمجتمع .
بعقد  تقوم  الـــوزارة  أن  الهزايمة  وكشف 

لمستويات  المملكة  مستوى  على  امتحانات 
التالوة الثالثة وتمنح الشهادات للناجحين بها، 
وراغبة  راغب  كل  تستقبل  المراكز  أن  مبينا 
الكريم  القرآن  آيــات  وحفظ  وتعلم  بدراسة 
من  الخريجين  قوافل  إلى  لينضموا  وأحكامه 
حفظة القرآن الكريم الذين كرمهم اهلل تعالى 

أن جعلهم أهله وخاصته .
قال  القرآنية،  المسابقات  يخص   وفيما 
العمل  في  جهدا  تدخر  ال  الوزارة  إن  الهزايمة 
على إقامة المسابقات القرآنية ، فعلى المستوى 
الهاشمية  المسابقة  ــوزارة  ال عقدت  الدولي 
كامال  وتالوته  الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية 
تحت الرعاية الملكية السامية بدورتها الخامسة 
والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتالوته للذكور 
بمشاركة )30( دولة عربية وإسالمية وأجنبية 
رمضان  شهر  من  األواخــر  العشر  خالل  وذلك 

المبارك .
في  دولــة   )22( بمشاركة  أنــه   وأضـــاف 
من  رجب  بشهر  المقامة  لإلناث  المسابقة  
كانت  المحلي  للمستوى  العام،وبالنسبة  هذا 
المسابقة على ستة مستويات ،تضمنت حفظ 
القرآن الكريم كاماًل ، حفظ 25 جزءا ،حفظ 20 
جزءا ،حفظ 15 جزءا ،حفظ 10 أجزاء ،وحفظ 

5 أجزاء .
يقدم  اإلسالمي  البنك  أن  الهزايمة  وأوضح 
والدولية  المحلية  القرآنية  للمسابقات  الدعم 
تصل  التي  الجوائز  بقيمة  التكفل  خالل  ،من 
  4500، األول  للفائز  دينار   5000 الـ  لحدود 
دينار للفائز الثاني، 4000 دينار للفائز بالمركز 

الثالث، حيث يكون المبلغ حسب المرحلة التي 
بلغها المتسابق .

وشدد على أن الوزارة تسعى إلى بناء جيل 
لقيم  فاهٍم  وجــل  عز  اهلل  بكتاب  متمسكٍ 

خالل  من  الكريمة  وأخالقه  اإلسالم  وتعاليم 
الفتح واإلشراف على دور تحفيظ القرآن الكريم 

جميع  في  والتالوة  التجويد  أحكام  وتدريس 
محافظات المملكة للذكور واإلناث.

ألفا مركز صيفي لتحفيظ القرآن في المملكة 

تعبيرية

http://www.upstart.net.au/
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رصد ومتابعة – أحمد بني هاني ࣯

التواصل  مواقع  تمتلئ  أسبوع  كل  في  كما 
واألخــبــار  القضايا  مــن  بالكثير  االجــتــمــاعــي 
والموضوعات، ويتناول روادها بعضًا منها ليجعلوها 
العالمية،  الشبكة  على  ورواجــاً  تفاعاًل  األكثر 
التواصل  مواقع  ناشطو  استعرضه  ما  أبرز  ومن 
  #BookLoversDay االجتماعي في هذا األسبوع

و #نهاية_العالم و #البطولة_العربية.
يحتفل العالم في هذه األيام، باليوم العالمي 
لمحبي الكتب والذي يصادف التاسع من شهر آب 
التواصل  شبكات  ناشطو  وتــداول  عام،  كل  من 
في هذا اليوم آرائهم وعبروا عن فخرهم وحبهم 
األكثر  النعمة  بأنها  ووصفوها  للقراءة،  الشديد 
أهمية في هذا العالم المليء بالسرعة والضجيج، 
في زمن انخفض فيه االهتمام بالقراءة وانتشر فيه 
الجهل بالعالم العربي والذي يصل معدل القراءة 
كل  واحدة  صفحة  بمعدل  الواحد  للفرد  السنوية 
عام، وجاءت ردود األفعال على هذا اليوم كاآلتي 
كتاب  مع  لنسافر  صفحات  من  تبقى  ما  )لننهي 
عندما  كتاب،  مع  تقضيها  األوقات  )أجمل  و  آخر( 
تتوقف عن قراءته تشتاق إلكماله( و )قرأت الكثير 
قرأت،  ما  عزازيل  رواية  مثل  لكن  الروايات  من 
أحب الكثير من الشِعر لكن مثل دواوين محمود 
الضيقة جدًا  )كانت حياتي  و  ما وجدت(  درويش 
تتسع كلما قرأت كتابا رائعا( و )القراءة تعويضٌ 
في  نقابلهم  لم  الذين  األشخاص  كلَّ  كافٍ. عن 

حياتنا(.
في  دوري  بشكل  يحدث  أن  يكاد  مشهد  في 
أوقات مختلفة من كل عام، انتشرت الشائعات التي 
تدور حول نهاية الحياة وكوكب األرض، حيث أثار 
العديد من رواد مواقع التواصل في العالم العربي 
هذه الشائعات، وعززوها بالخسوف الجزئي للقمر 
وتحوله إلى اللون األحمر، مساء االثنين الماضي، 
هذا  سيحدث  الذي  الشمسي  للكسوف  باإلضافة 

»نيبيرو«  كوكب  الصطدام  مقدمة  وأنه  الشهر 
باألرض، و رَدت »ناسا« على هذه الشائعات بنفي 
مجرد  األمر  هذا  وأن  االسم،  بهذا  كوكب  وجود 
شائعات وقصص يختلقها مهوسون على شبكات 
التواصل، وجاءت ردود األفعال على هذه األخبار 
نهاية  بكثير من  أقرب  نهايتنا  )قد تكون  كاآلتي 
العالم( و )علمها عند اهلل، والناس من سنة 2012 
وهم كل سنة كذبة نهاية العالم( و )كل شيء يدل 
على أن النهاية وشيكة وأننا نعيش بداية النهاية( 
و )إن نهاية العالم لكل إنسان هي لحظة وفاته( و 
)ما يحدث في العالم اآلن ربما يحكي لنا قصة حياة 

أشرفت على االنتهاء فاهتموا بالصالة(.
العربية« على مشهد لم  انتهاء »البطولة  بعد 
يكن ليتوقعه أكثر المتشائمين من عودة البطولة، 
وجمهور  وإداريــي  العبي  بعض  خروج  بعد  ذلك 
فريق الفيصلي عن النص، واعتدائهم على حكم 
اللقاء المصري ابراهيم نور الدين، والذي ساهم 
بتتويج الترجي على حساب الفيصلي بعد ارتكابه 
أخطاء فادحة وفق محللين، حيث أثرّت بشكل كبير 
على أحداث اللقاء ومنها عدم إيقاف اللعب عندما 
الحتساب  باإلضافة  أرضًا،  الفيصلي  العب  سقط 
للترجي مع وقوع خمسة من العبيه  الفوز  هدف 
ومشبوه  غريب  مشهد  في  التسلل،  مصيدة  في 
وفق  اللقاء  الالعبين طوال  ابتز  الذي  الحكم  من 
ما ذكره أحد أعضاء النادي، وجاءت ردود األفعال 
)التحكيم كان أسوأ شيء  اللقاء اآلتي  على حكم 
البطولة  وأخرجت  لألسف،  العربية  البطولة  في 
بختام لم نتمناه أبدًا( و )الفيصلي لم يكن بهذه 
الصورة يومًا لكن الحكم هو من أجبرهم على فقد 
أعصابه( و )حقيقة مُرة، الفيصلي األردني نُحِرَ 
تحكيميًا في نهائي البطولة( و )ما حدث مع الحكم 
فضيحة وكارثة لكنه يستحق اللي صار معه، وكل 
أبلغ  طاهر  )محمود  و  صار(  اللي  بأيّد  زملكاوي 
تكاليف  األهلي على تحمل  بموافقة  الكرة  اتحاد 

عالج الحكم ابراهيم، طبعًا ما بنسوا أوالدهم(. 

النهاية هي األبرز هذا األسبوع ..

»الكتب«عالم بال مدى و »اإلنترنت« يعزز وهم 
النهاية و »نور الدين« لم يكن األوفر حظًا بالختام!

صحافة اليرموك - فرح بشايرة ࣯

»تطورت لغتي اإلنجليزية والفرنسية، كنت بحكي مع ناس أجانب و 
مثقفين، تعززت ثقتي بنفسي وصرت أحب التواصل مع الناس، كنت أقرأ 
مواضيع متنوعة حتى استفيد منها، وصرت ألتزم بوقتي وأحافظ عليه«  

هذا ما يؤكده  عبدالرحمن محمد ذو 13 عاما.
 ويضيف أن الوضع الذي هو عليه، ما هو إال بفضل رقابة وتوجيه أهله  
نحو الصواب والخطأ، معتبرا أن استخدامه لمواقع التواصل االجتماعي 
أصبح جزءا من اهتماماته بحيث عزّز الثقة بالنفس وتم تطوير الجانب 

الفكري والثقافي لديه  .
ويرى أحمد حسن أن أحد األسباب الرئيسة التي جعلت منه مدمنا لهذه 
المواقع االفتراضية هو »عدم وجود رقابة وتوجيه من قبل أهله، إضافة 
إلى ذلك، إعطاؤه الحرية الكافية لممارسة ما يشاء وفي أي وقت يشاء«.

من   %64 فإن    2017 لعام  العامة«  اإلحصاءات  »دائــرة  وبحسب 
تحت  هم  العربية  البلدان  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

عمر ال30 عاما .

العالمية  واألبحاث  الدراسات  مؤسسة  نشرته  الذي  التقرير  وبحسب 
 3.4 نحو  بلغ  العالم  حول  اإلنترنت  مستخدمي  عدد  فإن  »غارتنر«، 
التواصل  مواقع  منصات  مستخدمي  عدد  وارتفع  شخص،  مليارات 

االجتماعي بنسبة 29% خالل العامين 2014 و 2015 .
وتؤكد األخصائية االجتماعية الدكتورة آيات النشوان والتي تعمل في 
مجال الخدمة االجتماعية أن االستخدام المفرط لهذه المواقع ينعكس 
سلبا على أفراد المجتمع بحيث يتمّ هدر الوقت على مواقع افتراضية لم 
يكن لها وجود من األساس، إضافة إلى ذلك، إقامة عالقات مع أشخاص 
مجهولين قد ينعكس سلبا على الفرد ويفتح على نفسه آفاقا لم تكن 

بالحسبان .
األخصائي النفسي الدكتور أحمد الزق والذي يعمل في مجال اإلرشاد 
النفسي يوضح  أن مواقع التواصل االجتماعي لها إيجابيات تتمثل في 
بناء عالقات مع عدد كبير من األفراد الجدد والقدامى والتواصل معهم 
سلبياتها  أما  قصير،  وقت  خالل  بأنواعها  والرسائل  الوثائق  وإرسال 
أو  العمل  حساب  على  يأتي  الذي  االستخدام  في  المبالغة  في  فتتمثل 

الدراسة . 

وأشارت النشوان إلى أن بعض أفراد المجتمع يستخدمون هذه المواقع 
لسهولة التعبير عن آرائهم واتجاهاتهم الفكرية، كما تتم االستفادة من 
استخدام هذه المواقع بالشكل اإليجابي في تعزيز الصداقات القديمة 

والبحث عن صداقات جديدة والتواصل مع األقرباء البعيدين مكانيا .
التي  السلبية  اآلثار  من  مجموعة  هناك  أن  عديدة   دراسات  وأكدت 
الغزو  على  تساعد  أنها  في  تمثلت  االجتماعي  التواصل  مواقع  تتركها 
الثقافي وتسبب مشاكل اجتماعية وأخالقية، وصحية بكثرة استخدامها . 
وأوضح الزق أن استخدام مواقع التواصل لمدة تزيد عن الساعة يوميا 
يعد إدمانا، وعالجه يكون بالتوقف الفوري عن االستخدام، ووضع الخطط 
هذه  تنفيذ  في  والمباشرة  مهنيا،  أو  دراسيا  الفرد  لتطوير  المستقبلية 

الخطط .
وأجمع عدد من األهالي على ضرورة  توجيه األطفال والمراهقين من 
قبل اآلباء بحيث ال يبقى اإلنترنت متاحا لهم طوال الوقت، ويفترض أن 
يكون هناك وقت محدد لالتصال باإلنترنت ألن خطورة اإلنترنت ال تقل 

عن خطورة مواقع التواصل االجتماعي.

مختصون يحذرون من خطر »إدمان« استخدام  
مواقع التواصل االجتماعي  

صحافة اليرموك- عبداهلل تهتموني ࣯

       إن ممارسة الرياضة بعد الوالدة أمر غير مألوف عند 
الكثير من النساء وذلك لجهلهن بالفوائد المحصلة من ذلك، 
فضاًل عن خوفهن من القيام بأي مجهود بدني، ولكن أثبتت 
الدراسات العلمية وآراء المختصين أنه يجب على كل امرأة 
بعد الوالدة أن تقوم بالتمارين الرياضية الموصى بها وذلك 

لما لها من فوائد من الناحية الجسدية والنفسية .

عند سؤال الكثير من النساء اللواتي مررن بمرحلة الوالدة 
عن مدى قيامهن بتمارين ما بعد الوالدة كانت أغلب اإلجابات 
سلبية وذلك لجهلهن بأهمية ذلك واعتقادهن أن الراحة هي 

الحل األنسب .
سوزان  الدكتورة  والتوليد  النسائية  أخصائية  تقول   
عثامنة إنه يجب على المرأة القيام بالتمارين الرياضية بعد 
الوالدة وذلك لتجنب اآلثار الجانبية للتغيرات التي تطرأ عليها 
من الضعف في بنية الجسم، و الزيادة في الوزن التي تصل 
الالزمة الستعادة  التدابير  اتخاذ  فعليها  تقريبا،  إلى 12كغ 

وزنها ورشاقتها وطاقتها .
الخبير  )إنغو فروبوزه(  األلماني  الرياضي  الخبير  وأوضح 
مدينة  في  الرياضية  للجامعة  التابع  الصحي  المركز  لدى 
كولونيا أن البدء بممارسة الرياضة ال يكون بمجهود عاٍل، مع 
مراعاة إذا كانت المرأة من اللواتي يمارسن الرياضة بشكل 
وممارسة  البسيطة  اإلطالة  بتمارين  البدء  يتم  حيث  دوري 
رياضة المشي لمسافات طويلة وذلك إلعطاء الجسم مهلة 

زمنية كي يتعافى من مرحلة الحمل الوالدة .
ويقول أخصائي النسائية والتوليد الدكتور عمرو حسن إن 
التمارين في حاالت الوالدة القيصرية تختلف بطبيعة الحال 
عن نظيرتها الطبيعية نتيجة الظروف التي تفرضها، فيجب 
مراعاة عدم اإلسراع في ممارسة الرياضة وحتى يتم التأكد 
تمامًا من التئام الجرح الناتج عن الوالدة فتقتصر التمارين 
تحريك  مثل  السرير  في  الرياضية  الحركات  بعض  على 
منطقة الحوض وأخذ نفس عميق من منطقة البطن لمدة 5 
ثوانٍ في البداية وزيادة المدة تدريجيا للتخفيف من مشاكل 
الترهالت وعند الشعور بالقدرة على الحركة القيام بتمرين 
للتمارين  العودة  وتتمّ  يوميا  دقيقة  لمدة15-10   المشي 
بالشكل الطبيعي بعد 8-10 أشهر وبعد استشارة الطبيب 

المختص .
لكشف  حالة   12 على   أجريت  إسبانية  دراسات  وبينت 
أن  الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  من  والحد  الرياضة  بين  العالقة 
االكتئاب  أعراض  للحد من  آمنة  الرياضية وسيلة  التمارين 

الناتجة عن الوالدة .
و تعرف الخبيرة النفسية سهام حسن االكتئاب بعد الوالدة 
وذلك  مباشرًة  اإلنجاب  بعد  باكتئاب  األمهات  شعور  أنه 
ألسباب مختلفة، حيث تختلف كل أم عن األخرى باعتقاداتها 
وأفكارها السلبية، حيث إن بعض الحاالت تكون لمدة أسابيع 
وبعضها اآلخر يمتد لفترات طويلة وقالت وبحسب الدراسات 
التي أجريت إن ممارسة األنشطة البدنية ساعد بشكل كبير 

على تحسين الحالة النفسية للسيدات .

مختصون :
بعد الوالدة

مارسي الرياضة

مجد العمري  ࣯

أدّت الثورة المعلوماتية والتكنولوجية إلى إحداث تغييرات  
اهتمامات  في  واضحة  وتغييرات  الفرد  تفكير  أنماط  في 
ورغبات وميول األفراد بحيث أصبح كّل فرد يريد نوعًا معينًا 
من المجاالت ويجد نفسه مهتما فيه ويريد معرفة كل شيء 

عنه .
المنافسات  من  العديد  يوميا  لنا  تعرض  اإلعالم  وسائل 
ألنواع مختلفة من األلعاب لبلدان وجنسيات من أنحاء العالم 
أجمع تعكس في طياتها حجم القوة والتأييد وما يُبذل من 
جهود وأموال طائلة من أجل إيصال تلك المنافسات بأحدث 

التقنيات وبأقصى سرعة وتغطية ذات جودة عالية .
الرياضة ليست مجرد قواعد ومناهج تكتيكية مخطط لها 
ومهارة وفن هي  أعمق من ذلك هي علم  فحسب بل هي 
البعض  بعضها  عن  الدول  تعكسها  وثقافية  حضارية  مرآة 
في  لبلدانهم  السفراء  بمثابة  هم  حّلوا  أينما  فالالعبون 
األخالق والمعاملة والعادات والتقاليد إلحداث التقارب الثقافي 

القائم على االحترام المتبادل بين الدول .
يقول الكاتب علي عبد الفتاح، في كتابه اإلعالم والمجتمع، 
عن اإلعالم الرياضي »إن تمتين العالقات بين الشعوب يعدّ 
أجواء  عن  واالبتعاد  المحبة  ثقافة  لبناء  األمثل  الطريقة 
في  هامًا  دورًا   الرياضية  الثقافة  وتلعب  واالقتتال  الحروب 
بناء عالقات اجتماعية وصداقات تبعث روح الحماس والحياة 

في أوساط الشباب.«
هناك فارق وفجوة كبيرة بين المنافسات في عالمنا العربي 
والعالم الغربي فالغرب يذهبون لتشجيع فرقهم ويحترمون 
خصمهم بغض النظر عن النتيجة إن كانت لصالحهم أم ال 
بكل روح رياضية وإنسانية عالية، بينما نحن نذهب رافعين 
الهتافات والعبارات الدالة على العنصرية والتعصب والتحدي 

وكأننا في معركة للقتال .
بعيدة  تكون  أن  بد  ال  الرياضة  أن  إدراك  علينا  ويتوجب 
عن تحقيق األهداف السياسية أو المصالح االقتصادية وإنما 
وأن  الشعوب  بين  التقارب  وإحداث  الثقافي  الجانب  تحقيق 
الترفيهية  الجوانب  إبراز  في  يكون  الرياضي  اإلعالم  دور 
على  القادر  اإلرشــادي  التوعوي  الخطاب  وتوجيه  للرياضة 
حّث الجماهير على مساندة الجهود الرسمية الرامية لتطوير 
الرياضة وتنمية الوعي الرياضي لدى الجماهير لالبتعاد عن 
التعصب واألفكار الهدّامة وتعميق المنافسة الشريفة والروح 

الرياضية بين الالعبين والجماهير. 
فال بد لنا أن نتخلى عن العقلية الرجعية المتعصبة التي 
تنظر لألمور  لصالحها فقط؛ والدور األبرز واألهم يقع على 
الواعي  اإلعالمي  الخطاب  توجيه  في  اإلعالم  وسائل  عاتق 
والتعاون  اإلنسانية  مفاهيم  وتعزيز  غرس  على  القادر 
الكراهية  ثقافة  ونبذ  العالية  الرياضية  والروح  والتسامح 
والعدوان والتعصب بين الالعبين والجماهير لتقديم نماذج  
يقتدى بها قادرة على إيصال الصورة المشرقة لبلدنا وتتجاوز 

مفاهيم الفوز والخسارة لمفاهيم أعظم وأرقى من ذلك .

ليست أهدافا فقط

تعبيرية
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6من هنا و هناك
رصد ـ رزان الزعبي  ࣯

    اعتادت شركات الهواتف النقالة رفع الستار 
من  األول  النصف  في  منتجاتها  من  جزء  عن 
اآلخر،  للنصف  رابحة  أوراقًا  تبقي  فيما  العام، 
حيث إنها تقوم بالكشف عن جهازين رئيسيين 
أشهر  على  مقبلون  بأننا  يعني  مما  عام،  كل 
خصوصًا  التجارية،  المنافسة  فيها  ستحتدم 
مع انتشار التسريبات وتضارب اإلشاعات حول 
بالهاتف  وسنبدأ  القادمة،  الهواتف  مواصفات 

الذي نال الحصة األكبر من الضجة اإلعالمية:
آيفون 8

التفاحة  عشاق  ينتظره  الــذي  الهاتف      
المأكولة على أحر من الجمر، ألنه من المتوقع 
 - اآليفون  سلسة  في  نوعية  نقلة  يحدث  أن 
 – كامل  عقد  إصداراتها  أولى  على  مر  التي 
بمواصفاته الجديدة، ويتوقع أن يكون التغيير 
اعتدنا  أن  بعد  الخارجي،  التصميم  في  األبرز 
أبل،  شركة  من  تقريبًا  التصميم  نفس  على 
ومن المتوقع أن تغطي الشاشة واجهة الهاتف 

)oled(.  بشكل كامل وستكون من نوع
    تبقى الحيرة والتكهنات كبيرة حول مكان 
وضع مستشعر البصمة، فأبل أمام تحدٍ لوضعه 
سامسونغ  شركة  حاولت  حيث  الشاشة،  تحت 
تنفيذ  لصعوبة  نظرًا  جدوى  دون  قبلها  ذلك 
الفكرة والتقنيات المتطورة التي تحتاجها، في 
جهاز  ابتكار  من  »فيفو«  شركة  تمكنت  حين 
تصنيع  من  الشاشة  أسفل  مستشعره  مبدأي 
»كوالكم« الصينية، لكن لآلن لم يتم تصنيع 

جهاز حقيقي بهذه التقنية.
    يذكر أن »أبل« تخوض معركة قضائية مع 
عمالق التكنولوجيا »كوالكم« بسبب مشغالت 
مما  المحمولة،  للهواتف  الرابع  الجيل  شرائح 
يجعل فكرة تقديم األخيرة لحساسها أمرًا شبه 
مستحيل، وأن على »أبل« االعتماد على نفسها 

هذه المرة.
ثالثة  توجد  السابق،  لالحتمال  إضافة      
مستشعر  موضع  بخصوص  أخرى  احتماالت  
في  توضع  أن  إحداها   ،8 آيفون  في  البصمة 
األولية  التسريبات  على  بناًء  الخلفية  الجهة 
التسريبات  ألن  مستبعد  األمر  لكن  للتصميم، 
لذا  فارغة،  الخلفية  الجهة  أظهرت  الحديثة 
فالجمهور رجح إمكانية تطبيق االحتمال اآلخر 
وهو وضع المستشعر جانبيًا في زر التشغيل، 
خصوصًا وأن »أبل« حصلت على براءة اختراع 

بهذه الميزة مؤخرًا.
لكن  غرابة  األكثر  األخير  االحتمال  يعد      
المحلل  أكــد  و  الــقــوة،  يمنحه  من  المصدر 
»مينغ تشي كوو« الشهير بمصادره الموثوقة 
الدقيقة أن »أبل« قد تستغني عن  وتحليالته 
التعرف  بتقنية  وتستبدله  البصمات  مستشعر 
على الوجه ثالثي األبعاد لرفع مستوى األمان، 
على عكس تقنيات التعرف على الوجه الحالية 
صورة  بواسطة  بسهولة  اختراقها  يمكن  التي 

لوجه المستخدم. 
بتمكينها  التقنية  هــذه  أهمية  تكمن      
استخدام  من  المحمولة  الهواتف  مصنعي 
كامل الواجهة كشاشة للهاتف وتصميم هيكل 
ثخانته في  لتقليل  الحاجة  دون  خارجي موحد 
مكان الحساس كما أنها ستسهل الحصول على 
للماء.  مقاومته  في  فعال  ميكانيكي  تصميم 
في  الجهاز  عن  الكشف  يتم  أن  المرجح  ومن 

ديسمبر المقبل.
غالكسي نوت 8

الشهيرة  نوت7«  »غالكسي  حادثة  بعد      
يتلهف مستخدمو  األسواق  المنتج من  وسحب 
هواتف النوت الكشف عن اإلصدار الثامن لهذه 
هذه  مستخدمي  أن  المعروف  فمن  السلسلة، 

السلسلة هم األكثر والًء لسامسونغ.
فمن  الــخــارجــي،  للتصميم  بالنسبة      
المتوقع أن يكون مشابهًا لـ »جاالكسي أس8« 
و »جاالكسي أس 8 بلص« لكن بشاشة كبيرة 
ستصل إلى 6.3 بوصة مع الحفاظ على نفس 

حجم الواجهة وذلك من خالل استخدام الشاشة 
الالنهائية، والتي من المنتظر أن تحمل ميزات 

.)s-pen(  جديدة عند دمجها مع ميزات القلم
   تؤكد األخبار على أنه وألول مرة سيحمل 
ثنائية، واحدة ستكون  »نوت8« كاميرا خلفية 
مماثلة لتلك الموجودة في »جاالكسي أس8« 
واألخرى ستكون عدسة مقربة كما في »آيفون 
تصل  تقريب  بقدرة  ستمتاز  لكنها  بلس«   7
العدسة  في  بصري  مثبت  مع  أضعاف  لثالثة 
الهواتف  إليهما  األخرى، وهاتان ميزتان تفتقر 

سالفة الذكر.
    وتشير التسريبات إلى أن مستشعر البصمة 
سيبقى في خلف الجهاز بالرغم من االنتقادات 
الموجهة للشركة بهذا الخصوص، أما بالنسبة 
للمعالجات فستكون كالموجودة في »جاالكسي 
أس8« مع ذاكرة عشوائية بسعة تخزين 6غيغا 
والتي  أمبير   3300 بسعة  وبطارية  بايت، 
لكن  الشاشة،  حجم  مع  مقارنة  ضعيفة  تبدو 
الشركة تحاول تفادي كارثة النوت 7، وسيتم 
الكشف عنه في مؤتمر تقرر إقامته في الثالث 

والعشرين من الشهر الحالي.
هواوي مايت 10

    حقق اإلصدار السابق من سلسلة مايت 
الضخمة،  الهواتف  فئة  ضمن  باهرًا  نجاحًا 
األقــوى  منافسه  انــســحــاب  بعد  خــصــوصــًا 
مميزات  لعدة  ذلك  ويرجع  نوت7«  »جاالكسي 
أبرزها عمر البطارية الطويل، والكاميرا الثنائية 
والمواصفات  »اليكا«،  مع  بالتعاون  المصنعة 
األخرى القوية التي مهدت ألداء سلس وسريع.

 »10 »مايت  أن  إلى  التقارير  ــارت  وأش     
سيحوي شاشة ضخمة تصل لـ6 بوصة بحواف 
صغيرة، حاله كحال نظرائه الجدد، أما بالنسبة 
»هــواوي«  تعلن  أن  فيتوقع  التقني  للجانب 
أن  بعد   »970 »كيرين  الجديد  معالجها  عن 
استخدمت »كيرين 960« في كل من »مايت 
9« و »بي10« و »بي 10 بالس« ذكرت بعض 
ثنائية  كاميرا  سيمتلك  الهاتف  بأن  الشائعات 
ثالثي  نظام  إنشاء  في  الستخدامها  أمامية 

األبعاد في التعرف على الوجه.

التنفيذي لشركة هواوي  الرئيس       وأكد 
أكثر  سيكون   »10 »مايت  بأن  يو«  »ريتشارد 
ذات  بطارية  وسيمتلك   »8 »آيفون  من  قوة 
عمر طويل، إضافة لشاشة ضخمة مع تقنيات 
منافسة  من  سيمكنهم  مما  أفضل،  تصوير 
يتم  أن  المفترض  ومن  قوله،  »أبل« على حد 
السادس  في  مؤتمر  خالل  الجهاز  عن  الكشف 
عشر من أكتوبر في العاصمة األلمانية ميونخ.

جوجل بكسيل 2
    لطالما كان الذي يميز شركة »أبل« بأن 
التشغيل الذي تستخدمه معدٌ خصيصًا  نظام 
في  وسالسة  سرعة  يمنحها  مما  ألجهزتها، 
األندرويد،  بشعاب  أدرى  جوجل  وألن  العمل، 
بإطالق سلسلة  الماضي  العام  منذ  بدأت  فقد 
هواتف تصنعها بنفسها  وافتتحتها بـ«بكسيل« 
لكن  للسابق  المماثل  إل«  إكس  و«بكسيل 
على  اعتادت  بعدما  ذلك  وأتى  أكبر،  بحجم 
كانت  »نيكسوس«  اسم  تحت  هواتف  إصدار 
تتولي  فيما  البرمجي،  الجانب  فيها  تتولى 

جي«  كـــ«إل  شهيرة  أخــرى  شركات  التصنيع 
و«هواوي«.

    من المتوقع أن تحدث »جوجل« تغييرات 
في الشكل الخارجي للهاتف عن سابقه، تشمل 
تصغير الحواف حول الشاشة والنافذة الزجاجية 
الهاتف،  من  الخلفية  الجهة  في  الموجودة 
ويذكر  أكبر،  كاميرا  عدسة  الستخدام  إضافة 
األجهزة  جميع  على  تفوق  »بكسيل1«  بأن 
بكاميرته ومنحته هيئة »دي إكس أو ماركت« 
المركز األول كأفضل كاميرا لهاتف ذكي قبل 
 »11 يو  سي  تي  »أتــش  كاميرا  تختطف  أن 

المركز منه بعد فترة.
المسربة  الصور  أن  للسخرية  المثير      
للهاتف توضح عدم احتواءه على منفذ 3.5 ملم 
العام  غوغل  استغلته  الذي  األمر  للسماعات، 
اإلعالن  في  »آيفون7«  من  للسخرية  الماضي 

الرسمي للهاتف.
    من المرجح أن يكون »بكسيل2« األول 
الذي يحصل على معالج كوالكوم سنابدراجون 
األداء  على  تحسينات  سيعطي  ــذي  ال  836
بمقدار 10% مقارنة بسنابدراجون 835، بينما 
الهاتف،  شاشة  حجم  على  المصادر  تتفق  لم 
لكنها ستتراوح بين 4.79 بوصة و5.6 بوصة 
بوصة   6 وحوالي  األصغر،  للنسخة  بالنسبة 
عرض  إلى  طول  نسبة  مع  الكبيرة،  للنسخة 
جي  جي  »إل  و  إس8«  »غالكسي  مثل   18:9
أول هاتف يعمل بنظام  6،« وبالطبع سيكون 
كشف  يتم  أن  المفترض  ومن   ،8.0 أندرويد 

الستار عنه في أكتوبر القادم.
إل جي في 30

    انتشرت العديد من اإلشاعات والتكهنات 
حول تصميم ومواصفات »إل جي في30« الذي 
بحواف  ضخمة  شاشة  على  بالطبع  سيحتوي 
ضيقة، حيث أن »إل جي« هي أول من ابتدعت 
هذه الفكرة مع التخلص من الشاشة الجانبية 
في  موجودة  كانت  والتي  باإلشعارات  الخاصة 
مساحة  الرئيسية  الشاشة  لتمنح  »فــي20« 
بعض  أكدت  فقد  للكاميرا  بالنسبة  أما  أكبر، 
كاميرا  استخدام  على  الشركة  عزم  األخبار 
بعدسة فتحتها f1.6 وهي األولى من نوعها في 
الهواتف الذكية، وحتى أنه من النادر استخدامها 
في الكاميرات االحترافية، والتي ستساعد في 
التصوير الليلي، إضافة إلى عدم تخلي الشركة 
واسعة  ستكون  التي  الثنائية  الكاميرا  عن 

الزاوية مثل الموجودة في »جي 6«
عند  تتوقف  لم  القوية  المواصفات       
معالج  على   »30 »في  فسيعتمد  الحد،  هذا 
قد  عشوائية  ذاكرة  مع   »835 »سنابدراجون 
  )LCD( شاشة  واستبدال  غيغابايت  لـ6  تصل 
بشاشة )OLED( وسيتم اإلعالن الرسمي عن 
الجهاز ضمن فعاليات مؤتمر »إيفا2017« وذلك 

في برلين يوم الثالثين من الشهر الجاري.
    سيتم الكشف عن هواتف أخرى أيضًا خالل 
الهواتف  هذه  أن  المؤكد  من  لكن  العام،  هذا 

ستكون األقوى واألبرز في ساحة المنافسة.

مواصفات أبرز الهواتف المنتظرة.. بين التسريبات و الحقيقة 

تعبيرية

صحافة اليرموك - ريناد المصري ࣯

تعتبر عقوبة اإلعدام  من أقدم وأقسى أنواع 
العقوبات وهذا ما كان سائدا منذ القدم حيث 
البدنية  العقوبات  نظام  إلى  القوانين  شرعت 
الجانب  أال وهي عقوبة اإلعدام كنوع من بتر 
قطعي  بشكل  الجاني  واستئصال  المريض 
بالرصاص،  رميًا  شنقًا،  ــدام...  .واإلع ونهائي 
بقطع الرقبة بالسيف  مسألة مثيرة النفعاالت 
وحواس، أفكار ومشاعر كثيرة ومتناقضة، وألن 
مفاداها يتعلق أساسًا بالشأن اإلنساني، وسلب 
حياة الشخص بقرار، بحكم محكمة، وبشهادة 
وتنفيذها  وانتظارها  ترقبها  فــإن  شهود، 
موضوع يؤخذ محمل الجد ، بصرف النظر عن 

المحكوم عليه.
فهناك من يؤيد ومن يعارض هذه    
بالجريمة  منا  البعض  يصفها  التي  العقوبة 
ومنصفة  عــادلــة  يرونها  وآخــريــن  البشعة 
وتحليلهم  نظرهم  ووجهات  آرائهم  فتفاوتت 

لها وما يترتب عليها من آثار.
وأعرب المحامي محمد الشريدة عن تأييده 
لعقوبة اإلعدام التي تشكل ردعا قويا وتسهم 

في حماية وخير المجتمع وصالحه .
حقوق  منظمات  تباكي  واستنكر    
اإلنسان والجهات الخارجية التي تنادي بحقوق 
العقوبة   لهذه  ومعارضتها  وحرياته  اإلنسان 
وقال »إن هذه المنظمات ضد اإلعدام ألهداف 
وبرامج سياسية وليس من مفهوم اإلنسانية«.

الحياة حق مقدس    و أكد الشريدة أن حق 
ومصان ما لم يتجاوز حقوق اآلخرين، مبينا أنه 
من خالل تنفيذ اإلعدام على الجاني يتم إعطاء 
يمتنعوا عن  الضحية حتى  نفسية ألهل  راحة 

األخذ بالثأر.
لهؤالء  اإلعــدام  عقوبة  فإن  رأيــه  وحسب   
ما  جزاء  القاتل  لينال  األجدر  هي  المجرمين 
االنضباط  يتم  خاللها  ومن  بالمقتول  فعله 
واألحق  قوانين  هناك  و  المجتمعات،  وصالح 

واألولى االلتزام بها.
 ويرى المحامي عامر جرار أن عقوبة اإلعدام 
هي عقوبة رادعة خاصة عندما تكون الجريمة 

جرائم  مثل  األهلي  السلم  في  خرقا  تشكل 
االغتصاب وجرائم القتل مع سبق اإلصرار فال 
بد من وجود عقوبة رادعة لكل شخص يظن 
أن حياة اآلخرين أقل قيمة من حياته فال يعقل 
قتل شخص مع سبق الترصد وأن يتم الحكم 

على القاتل بالحبس والبقاء على قيد الحياة.
وأسند رأيه بقوله تعالى »ولكم في القصاص 
حياة يا أولي األلباب« فالعين بالعين ومن وجهة 
نظره قال إن الجريمة يجب أن تكون لها عقوبة 
 . ولكن  المجتمع  على  وتأثيرها  بقوتها  الئقة 
على الرغم من تأييده لحكم اإلعدام قال يجب 
أن يكون في ضوابط محددة وواضحة وجرائم 
معينة خاصة التي لها تأثير على اتساع نطاق 

معدل الجريمة في المجتمع .
الرعب،  الخوف،  مثل  عدة  ــورًا  أم نجد  قد 
آن  في  والضحية  )الجالد  الجاني  مع  التعاطف 
واحد(، الضيق، االكتئاب، الحزن، الغمّ، والهمّ، 
نفسي  منشأ  ذات  أعراضا جسدية  أيضًا  وربما 
ازدياد  اإلغماء،  الشديد،  التنفس  بحت كضيق 
بشتى  متفرقة  وآالم  الرعشة  القلب،  ضربات 
أنحاء الجسد، إضافة إلى العيش في كوابيس 
ثقيلة واضطرابات في النوم طوال تلك الفترة 

المزمنة .
النفس  علم  أستاذ  أشار  الجانب  هذا  في   
التي  المحاكمة  أن  إلى  عودات  علي  الدكتور 
بها  األساسي  والعنصر  اإلعــدام  حكم  تسبق 
أو  األدلة  ثبوت  على  مبني  فحكمه   ، القاضي 
ضعفها واحتماالت الشهود الزور أو أخطاء الطب 

الشرعي.
 و بيّن عودات أن هذا قد يؤدي إلى إجهاد 
عصبي شديد يؤثر على الحالة العامة للجسم، 
لذلك نجد أن مهنة القضاء مهنة حساسة يكون 
أكثر ألمراض قاتلة )كارتفاع  أصحابها عرضة 
ضغط الدم والذبحة الصدرية( واإلعياء العام أما 
انتظار  فترة  فيقضي  عليه  للمحكوم  بالنسبة 
تنقذ  أن  في  والتمني  األمل  من  بكثير  الحكم 
حياته، فيعيش حالة من القلق تعتمل في كل 
عليه  تسيطر  والظاهر،  الباطن  عقله  أنحاء 
وبعد  أية عالمات ظاهرة،  لها  تبد  لم  لو  حتى 
المحكوم  يمر  تنفيذه،   وقبل  بالحكم  النطق 
حيث  اإلنكار  من  عدّة  بمراحل  باإلعدام  عليه 

ال يصدق أنه سيموت.

 وأشار العودات إلى حالة المحكوم عليه وهو 
في طريقة إلى المشنقة فتصعب حركته )كما 
يحس به حراسه(، وكأنه بالفعل قد ثقل وصار 
من الصعب شَدّه أو حمله أو جرّه، ألن جهازه 
العصبي يكون في حالة تباطؤ وتراجع، فحينها 
مرعبَا  تشبثًا  ويتشبث  عنيفة  مقاومة  يقاوم 
بالحياة، فتدلدل رجاله، وتزحفان على األرض، 
يتبول  األحوال  من  كثير  وفي  ذراعاه،  تتشنج 
ويتبرز على نفسه وتلك اللحظات تأبى الندم 

الذي ال ينفع .
بوصفها  ــدام  اإلع عقوبة  العودات  ــد  وأيّ  
رادعة ومبررة لكن في ظل ظروف معينة وأن 
األمر  تركنا  لو  ،مضيفا  قانوني  بشكل  تكون 
بين  مشاكل  إلى  ذلك  ألدى  عقوبة  غير  من 
الدم  ولي  ألن  العشائر  وبين  المجتمع  أفــراد 
)أهل المقتول( لم يتمكنوا من القاتل فعندما 
يقبض القانون على القاتل ويترك القرار ألهل 
أم ال، هنا يكمن  بالتنازل عن حقهم  المقتول 
بعض من الراحة النفسية ألهل المقتول وينهي 

المشاكل بين العائالت.
في  ــدام  اإلع حكم  أن  إلى  لفت  و     
الملك  جاللة  فترة  خــالل  يطبق  لم  األردن 
اإلرهابية  على  طبق  حينما  مؤخرا  إال  عبداهلل 
ساجدة وهذا كان البد أن ينفذوه من مدة طويلة 
وذكر قاتل الطفل السوري وقال »أعتقد أنه ال 

يوجد حكم يناسبه أكثر من حكم اإلعدام.«
 و بيّن أن كل قاتل يندم على القتل ، ولكن 
بما أنه شخص مدرك واٍع البد من أن يتحمل 
نتيجة أفعاله ، فكل قاتل لنفس بغير حق البد 

أن يقتل.
التثقيف  عملية  العودات  اعتبر  و    
عملية  هي  باإلعدام  عليه  للمحكوم  والتعليم 
يجب  القتل  بعد  جاءت  لو  أنها  مبينا  متأخرة، 
البشعة،  الجرائم  هذه  ارتكاب  قبل  تكون  أن 
ولو كان اإلفراج عنه من غير تثقيف فسيعود 
تبقى  له  المجتمع  نظرة  لكن  عاديا  شخصا 
المجتمع  كقاتل مجرم، متسائال كيف سيرتاح 

وما زال هناك قاتل يتجول !
 فيما يعتبر أستاذ علم االجتماع في جامعة 
اليرموك  الدكتور محمد الحراحشة اإلعدام من 
أخطر العقوبات المشروعة و العادلة في الوقت 
بالجريمة  تكمن  ال  المشكلة  أن  مبينا  ذاتــه، 

»المحكوم  أهل  على  بآثارها  بل  ذاتها  بحد 
باإلعدام.«

 ومن اآلثار االقتصادية المترتبة على أسرة 
)المعدم(، أشار إلى أن المعدم قد يكون معيال 
هو  ولربما  نفقاتها  مسؤولية  ويتحمل  ألسرة 
قد  جزاءه  يأخذ  وعندما  الوحيد  الدخل  مصدر 
وتتفكك  الحال  ويسوء  األسرة  أوضاع  تتدهور 
نتيجة  أكثر  جرائم  ارتكاب  إلى  يؤدي  ولربما 

الفقر وسوء الوضع المادي .
ألهل  النفسية  بالناحية  يتعلق  فيما  أما 
الدائم  بالتوتر  تتصف  أنها  فيبين  )المعدم(، 
وصعوبة في التكيف النفسي وقد تشكل عائقا 
باعتبار  التنمية  عملية  وتضعف  األسرة  لهذه 
القاتل محسوبا عليها، معتبرا أن األثر النفسي 

المترتب كبير على العائلتين،  إضافة إلى أثرها 
هذه  ضعف  إلى  تؤدي  المجتمع  مع  بتكيفهم 
األواصر والروابط ويعيشون عالقات اجتماعية 

مضطربة 
وتابع إن نظرة المجتمع ألهل القاتل نظرة 
تعيقها مستقبال من شتى المناحي وقد تكون 
وغيرها  لالنحراف  ،وسببا  الطالق  في  سببا 

الكثير من العوائق السلبية .
  ولعل المحاكمة األشهر عربيًا وإن لم يكن 
ولعل  حسين،  لصدام  كانت  التي  تلك  عالميًا 

إعدامه األكثر تأثيرًا على كل المستويات.
 تكونت في حالة اإلعدام تلك حالة اضطراب 
جمعي يجمع، بين عوامل كثيرة أحاطت بإعدام 
حسين  صدام  تاريخ  منها  عربي،  رئيس  أول 

والسياسية،  النفسية  تناقضاته  الــدمــوي، 
من  فيها  ما  بكل  شعبه  مع  عالقاته  حروبه، 
الخير والشرَّ، صورته لدى العرب والمسلمين، 
اليقين،  عــدم  من  حالة  إلــى  أدّى  هــذا  )كــل 
الضيق، التشتت الوجداني، التنافر في اإلدراك 
والشعور، عدم القدرة على التعاطف، والتعاطف 
العوامل  ، بين تلك  الوقت(  الشديد في نفس 
االحتالل األجنبي للعراق والذي تمت في ظله 
المحاكمة واإلعدام، كذلك الطريقة التي قبُض 
أيام  سجنه،  يوميات  حسين،  صدام  على  بها 
الشخصي،  عنفوانه  تحديه،  جدله،  محاكمته، 
عدم تصديقه لكل ما يجري والتركيز على أمر 
واحد أال وهو أنه الرئيس الفعلي للعراق، مما 

ساعد على ظهوره بشكل البطل الصامد.

فيها صالح للمجتمع وشفاء للصدور 

عقوبة اإلعدام .. بين الحق والعدل وتباكي »المنظمات اإلنسانية«

تعبيرية



ألنهم يرموكيون، وألننا شركاؤهم  في حمل أمانة رسالتها وصوتها 
إلى وطن تفتديه المهج، و كما الحقل يستقبل السنابل، ننتظرهم عقب 

كل مباراة رافعين  راية النصر، مجسدين عهدهم ووعدهم »لليرموك« .. 
بنشيدهم المعهود »على اليرموك أقسمنا اليمينا« أن يبقوا لها فرسانا 

.. ونجوما مضيئة في سماء الرياضة األردنية.
»نجم من جامعتي« .. زاوية أسبوعية تتضمن محاورة جديدة بنكهة 

مختلفة، مع نجم من نجوم منتخبات الجامعة الرياضية،الذين يمثلونها في 
مختلف المنافسات الجامعية.
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نجم من جامعتي

صحافة اليرموك ـ رزان الزعبي  ࣯

عدنا إليكم أعزاءنا القرّاء في عدد جديد، ضمن 
زاوية نجم من جامعتي ، مع نجمة يرموكيّة ال 
تقل أهمية وتميزًا عن نظرائها السابقين الذين 
صحافة  من  الزاوية  هذه  في  أسماؤهم  خُّطت 

اليرموك.
التربية  وتــدرس  يونس،  بني  نــور  اسمها 
والعبة  الثانية،  سنتها  في  هي  واآلن  الرياضية، 
بدأت  للجامعة،  الخماسي  القدم  كرة  فريق  في 
رحلتها مع كرة القدم عندما كانت طفلة صغيرة، 
الكرة هواية فقط،  لتكون  ولم تتوقف عند هذا 
بل بدأت  باللعب في فريق مدرسة دير أبي سعيد 
الثانوية، وحققت العديد من الميداليات الذهبية 

على مستوى المملكة.
المفاجأة تكمن في أن نور متعددة المواهب، 
فإضافة لكرة القدم الخماسي، فهي تلعب الريشة 

الطائرة وتنس الطاولة والتنس األرضي، والكرة 
بعضها  القوى،  وألعاب  السلة  وكــرة  الطائرة، 
كالريشة  تحترفها  وأخــرى  كهواية،  تمارسها 
الطائرة التي حققت فيها عدة ميداليات مختلفة، 
لقلبها  األقرب  هي  القدم  كرة  بأن  أكدت  لكنها 
قائلة: »كرة القدم هي أول لعبة مارستها عندما 

كنت طفلة مع أقراني في الحي«.
لي  أهلي  »دعم  فقالت  نجاحها  سر  عن  أما 
أقاربي  حتى  األولــى،  الخطوات  منذ  دافعًا  كان 
وأصدقائي ال يتوقفون عن تشجيعي لالستمرار 
في هذا الطريق«، وأضافت »رسالتي إلى جميع 
وعلى  تحببنَه،  ما  ومارسن  تشجعْنَ  الفتيات: 
المجتمع أن ينفتح ويتفهم بأن الرياضة لم ولن 

تكون يومًا عيبًا«.
طموحها  عن  بإخبارنا  معنا  حوارها  واختتمت 
لتحقيق  جاهدة  سأسعى  القريب«  للمستقبل 

إنجازات بقميص جامعتي«.

نور بني يونس : أسعى لتحقيق المزيد 
من اإلنجازات بقميص جامعتي 

مهند جويلس  ࣯

خطوة جديدة ومميزة قام بها االتحاد 
سمو  برئاسة  القدم  لكرة  األردنـــي 
مع  وبالتعاون  الحسين  بن  علي  األمير 
منسقين  وإعداد  لتأهيل  اإلعالم  كلية 
إعالميين من طلبة الكلية لبدء العمل 
في مباريات الموسم الكروي الجديد . 

األهداف  من  تعتبر  الخطوة   هذه  
األمير  سمو  بها  يسعى  التي  الكثيرة 
خططه  ضمن  األردنية  الكرة  لتطوير 
في  اإلعــالم  يعد  حيث   ، المستقبلية 
الوقت الراهن من أهم مقومات النجاح 
فعّال  بشكٍل  عليه  العمل  تمّ  ما  إذا 
طلبة  بأن  األمير  سمو  فرأى   ، وحيوي 
مقاعد  على  يجلسون  ومــن  ــالم  اإلع
الدراسة حاليًا هم األحق بهذه المهمة 
المستقبل  مع  موعد  على  باعتبارهم 

القريب من العمل في هذا المجال.
اإلعالم  دائرة  تبنتها  هذه  المبادرة 
في االتحاد بقيادة مستشارها اإلعالمي 
عقدت  وعليه  المجالي،  أمجد  الزميل 
حضره  لقاء  الماضي  األسبوع  الدائرة 
كما  االتحاد،  عام  أمين  صوبر  سيزار 
تدريبية  ــة  ورش اللقاء  خــالل  ــدم  وق
حول  شــروحــات  تقديم  فــي   تمثلت 
تواجده  أثناء  ودوره  اإلعالمي  المنسق 
المقابل كان  الملعب، في  على أرضية 
حماس الطلبة حاضرا في تحقيق شيء 
من طموحهم وذاتهم و تشريف الكلية 
والجامعة وتحقيق السمعة الطيبة لها . 
طموحات سمو األمير بدأت بالتنفيذ 
في  المناسب  الشخص  وضع  وهدفها 
الطاقات  واستثمار   ، المناسب  المكان 
الشبابية في دعم الرياضة بشكٍل عام 
والكرة بشكٍل خاص ، وعليه جاء القرار 
بتعيين سيزار صوبر أمينًا عامًا لالتحاد 
يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال  لما 
لطلبة  ينظر  اليوم  هو  وها   ، اإلدارة 
اإلعالم على أنهم على قدر من الحيوية 

والنشاط لخدمة الرياضة األردنية . 
ال يسعنا إاّل أن نقول »شكرا« لألمير 
على هذه الجهود للصعود بكرة القدم 
تتطلب  وأنها   ، العالمية  إلى  األردنية 
تجديدا دائما في كوادرها لتلبية حاجات 
التطوير والتقدم خطوة إلى األمام ، وأن 
هذه االتفاقية بين الجامعة واالتحاد ما 
هي إال الطريق الصحيح لتعليم الطلبة 
سيطرتهم  وفرض  عالقاتهم  وزيــادة 
فيما بعد كونهم فرسان التغير واألمل 

للوطن الجميل . 

لألمير .. 
تعظيم سالم 

صحافة اليرموك  -  مهند جويلس  ࣯
 

والبلقاء،  العاصمة  الوسط،  أندية  تدخل 
وشباب  والــوحــدات  الفيصلي  في  المتمثلة 
والبقعة  واليرموك،  واألهلي  والجزيرة  األردن 
الجديد  الكروي  الموسم  منافسات  )البلقاوي( 
وعينها  على تحقيق البطوالت ال غير ، والبعض 
اآلخر يمنّي النفس بتقديم األداء الجيد ليتمكن 
من المنافسة أو البقاء في دوري المحترفين ، 
إذ تأمل بعض األندية مواصلة سلسلة إنجازات 
الموسم الماضي كالفيصلي الذي حقق الثنائية 
من دوري وكأس ، والجزيرة الذي نافس وقاتل 
 ، أراده  ما  إلى  يصل  لم  لكنه  النهاية  حتى 
وعكس ذلك الوحدات الذي يأمل بنسيان خيبة 
ذلك الموسم وفتح صفحة جديدة مع الجماهير 
، فيما تسعى بقية األندية المتمثلة في األهلي 
الجديد  والصاعد  والبقعة  األردن  وشــبــاب 
وبالتالي  المشرف  األداء  تقديم  إلى  اليرموك 

إسعاد جماهيرهم . 
نسرٌ يحلق 

األردنية  األندية  أكثر  من  الفيصلي  يعتبر  
استقرارًا في الوقت الحالي ، إذ إنه تمكن من 
الموسم  في  والكأس  الدوري  بطولتي  تحقيق 
أغلب  على  الموسم  هذا  وحافظ   ، الماضي 
نقلة  حققت  والتي  المؤثرة  الفريق  عناصر 
 ، المنصرم  الموسم  إياب  في  للفريق  نوعية 
الفريق  من  جعل  نيبوشا  »الداهية«  فالمدرب 
تلو  انتصارًا  وسجل  الملعب  أرض  على  أسودًا 
المهاجمين  استمرار  ومع   ، الفريق  مع  اآلخر 
والبولندي  ــزوي  ال أكــرم  الليبي  المحترفين 
لوكاس في صفوف الفريق  ، إضافة إلى تجديد 
من  عدد  وترفيع  الالعبين  أبــرز  مع  العقود 

الالعبين من فريق سن20 . 
وتعتبر البطولة العربية التي شارك بها في 
لخوض  للفريق  استعداد  أفضل  مؤخرا  مصر 
الجائزة  عن  ناهيك   ، الموسم  منافسات  غمار 
الفريق  عليها  يحصل  التي  الكبيرة  المالية 
سيخوض  إذ   ، متقدمة  أدوار  إلــى  بوصوله 
ودافعية  وعزيمة  بهمة  منافساته  الفيصلي 
يُرضي  بما  إنجازاته  على  للمحافظة  قوية 

عشاقه.

الالعبين  من  عــددًا  »الزعيم«  واستقطب 
لتدعيم صفوفه في الموسم القادم يتقدمهم 
 ، العمايرة  لؤي  النادي«  »ابن  الكبير  الحارس 
محمد  و  مندي  دومينيك  السنغالي  والمحترف 
العالونة و أحمد سريوة وحمزة الصيفي ومنهيًا 

التعاقدات مع المدافع عمار أبو عليقة .  
المارد يضرب بقوة 

لدخول  الوحدات  يستعد   ، وجــزر  مدٍ  بعد 
الموسم وكله أمل لمحو خيبات الماضي القريب 
الماضي  الموسم  الوفاض في  إذ خرج خالي   ،
ومع تحقيقه للمركز الثالث في الدوري ووداعه 
الحزين  الكأس وخروجه  نهائي  دور نصف  من 
من البطولة اآلسيوية ، ويعتبر هذا األمر غير 
لتبدأ   ، والجماهير  النادي  إدارة  على  طبيعي 
هذا  من  للخروج  سريعًا  بالتحرك  النادي  إدارة 
يعتبر  رئيٍس  بانتخاب  ضالتها  ووجدت  المأزق 

من أبناء المخيم وهو  يوسف الصقور .  
من  الخوف  بعدم  الجماهير  الصقور  وعد  و 
مطالبهم  كافة  تلبية  محاواًل  المقبلة  المرحلة 

الوطني  للمدرب  الفنية  المهمة  أسندت  إذ   ،
جمال محمود  الذي طالبت ونادت به الجماهير 
مرارًا وتكرارًا خالل السنوات الماضية ،  يعاونه 
الفترات  في  الدائم  مساعده  المهمة  هذه  في 
عام  كمدرب  محمود  عصام  الكابتن  السابقة 

وايهاب معالي كمدرب مساعد . 
في   تحضيريًا  معسكرًا  الفريق  أقـــام   
هدفها  ودية  مباريات  عدة  تخللته   ، فلسطين 
في  والدخول  الالعبين  بين  ما  االنسجام  رفع 
واألخير  األول  ومطلبهم  المنافسات  معترك 

البطوالت . 
وتعاقد »المارد« مع عدد كبير من الالعبين 
بناًء على خيارات  عاٍل  المحليين على مستوى 
سعيد   ، ــدردور  ال )حمزة  وهم  الفني  المدير 
 ، الجوهري  صالح   ، حــداد  احسان    ، مرجان 
والمحترف السوري فهد اليوسف( باإلضافة إلى 
النادي وهم أحمد عبد  أبناء  عودة العبين من 
الحليم والحارس مالك شلبية وحسام أبو سعدة 
شكلوا  ممن  لالعبين  وتجديد   ، الباشا  ومحمد 

 ، الماضي  الموسم  في  للفريق  فنية  إضافة 
لعدم  الالعبين  بعض  خدمات  عن  واالستغناء 
القناعة الكاملة من قبل الكابتن جمال محمود . 

الشياطين في تركيا 
قاهر الكبار ..  ذو الحظ السيء ، أقل ما يمكن 
وصف نادي الجزيرة به الذي قدم موسمًا رائعًا 
النهايات  في  خانته  لكن  و   ، الجميع  له  يشهد 
الخبرة  وافتقاد   عنه  الغائبة  البطل  شخصية 
ألبرز عناصره من الالعبين ، إذ فقد الدوري عند 
الجولة األخيرة بفارق نقطتين عن الفيصلي ، 
الخصم  نفس  أمام  الكأس  نهائي  وخسارته 
الموسم  ليغلق   ، الترجيحية  الركالت  بفارق 
دعمت  التي  جماهيره   أغضبت  بانتكاسات 

النادي في أغلب مباريات الموسم . 
وأقام الجزيرة معسكرًا تدريبيًا على األراضي 
التركية تخللته مباريات ودية منها أمام االتفاق 
السعودي خسرها الفريق بهدف نظيف ، وبعدها 
الرابعة  الدرجة  االنتصار على فريق من  حقق 
من تركيا بهدفين دون رد ، وكان يهدف المدير 

رفع  إلى  نزار محروس  السوري  للفريق  الفني 
الجاهزية البدنية والفنية لالعبين  . 

الفني  المدير  عقد  جدد  قد  الجزيرة  وكان 
السوري نزار محروس لعام آخر نظير اإلمكانات 
الفريق  ليتعاقد   ، للفريق  التي قدمها  المميزة 
السوري  المحترف  أمثال  مميزين  العبين  مع 
الوسط  العب  الجديد  والقديم  الحموي  شادي 
أحمد سمير وأحمد العيساوي  وأحمد المحارمة، 
الشمال  ــقــادم مــن  ال الــحــارس  ــى  إل إضــافــًة 
»التوتة«عبداهلل الزعبي و السوري عدي جفال 

و المهاجم البرازيلي جو نيور . 
الليث يسير بثبات 

إداري  وتعاون  مدرب  وحنكة  الشباب  بروح 
على  األهلي  ساعدت  أخرى  عديدة  وعوامل 
إلى  عودته  منذ  الماضية  األعــوام  في  التميز 
دوري المحترفين ، ليعود األهلي كما كان سابقًا 
بطاًل منافسًا على األلقاب بتحقيقه لقبي كأس 
وسوبر العام الماضي ، عدا عن أنه كان عقدة 

لقطبي العاصمة في أغلب األحيان . 
ويسعى األهلي إلى التميز في هذا الموسم 
بعد خيبة الموسم الماضي ووجوده في مراكز 
متأخرة بعد التغييرات في األجهزة الفنية ، هذا 
وطالبت  األهالوية  الجماهير  تحبذه  لم  األمر 
المستقبل  في  للفريق  نفعًا  تجدي  بتغييرات 
أسامة  الوطني  المدرب  النادي  إدارة  فجلبت   ،
قاسم الذي حقق بصمة طيبة الموسم الماضي 
مع المنشية ، باإلضافة إلى الثبات على نجوم 
الفريق أمثال مرضي وثلجي ، وتعاقد اإلدارة مع 
كم هائل من الالعبين )موسى الزعبي ، شامل 
عون   ، زياد  وليد   ، الجعافرة  قصي   ، صوقار 
اللوزي ، علي ذيابات ، عمار ذيابات ، عبدالرؤوف 
الروابدة ، والحارس حيدر الجعافرة( وأنباء تشير 
ليث  و  الهماني  عادل  التونسي  مع  اتفاق  إلى 
البشتاوي لتمثيل الفريق في الموسم القادم . 

البقعة ينتظر الفرج 
متأخرًا  غفلته  من  فــاق  ــود  األس الحصان 
من  األمر  تدارك  ولوال   ، الماضيين  الموسمين 
الفريق  حول  الجماهير  والتفاف  اإلدارة  قبل 
الحال  لتدهور  وأشدها  الظروف  أصعب  في 

»البقعاوي« بالهبوط إلى دوري المظاليم . 
هذه األمور كانت دافعًا إلدارة النادي للتعلم 
من  األمر  وتــدارك  وتصحيحها  السلبيات  من 
الخطوات  فأولى   ، آخره  من  ال  الموسم  بداية 
التي قامت بها التجديد مع المدير الفني السوري 

عماد خانكان الذي كانت له بصمة واضحة مع 
من  وانتشله  الماضي  الموسم  في  الفريق 
الهبوط ، باإلضافة إلنجاز تعاقدات مع العبين 
مميزين منهم الليبي محمد مانديال ذي التجربة 
السابقة مع فريق المنشية وقدم مردودًا طيبًا 
ومحمود  المصري  السوري حمدي  والمحترف   ،
موافي وابراهيم السقار ومحمد السلو ومحمود 

وشاح إضافًة إلى الحارس فراس صالح . 
شباب األردن .. بالشباب 

عيسى  القدير  الفني  المدير  قيادة  تحت 
وأملها  الموسم  غمدان  أســود  تدخل  الترك 
بشبابها لعودة الفريق إلى أجواء المنافسة على 
دائمًا  منافسًا  كان  أن  بعد  المحلية  البطوالت 
أنه حقق  إال  النادي  ، فرغم حداثة عهد  عليها 
لقب الدوري ألكثر من مرة والبطولة اآلسيوية 
محارب  فريق  أنه  على  دليل  خير  حققها  التي 

على جميع األصعدة .
فريق  لتكوين  بالترك  الفريق  إدارة  وتأمل 
يعتمد على الشباب مع تدعيم الفريق بالعبين 
عاٍل والعبين محليين  محترفين على مستوى 
بالنقلة  متفائلين   ، الهائل  بالكم  ليس  ولكن 
من  الجزيرة  مع  الترك  أحدثها  التي  النوعية 

هذه الناحية . 
سيف  الليبي  المدافع  ضمّ  األردن  شباب 
السنغالي  المحترف  وتعاقد مع  اإلسالم موفق 
»ادريسا سي سي« ، إضافًة إلى الحارس رشيد 

رفيد حارس البقعة سابقًا . 
اليرموك .. عودة ميمونة

أن  بعد  الطبيعي  مكانه  إلى  اليرموك  عاد 
فيها  ذاق  لسنوات طويلة  قلوب عشاقه  أحرق 
مرارة الوجود في دوري المظاليم ، وهو ال يرى 
نفسه في هذا المكان بعد التواجد الدائم في 
»المحترفين« وتقديم أداٍء يزعج الكبار ، فبذلت 
إدارة النادي كافة الجهود ووفرت للجهاز الفني 
بعد  اإلنجاز  فتحقق   ، للصعود  يلزمه  ما  كل 
في  تواجده  خالل  العربي  مع  صعبة  منافسة 

دوري الدرجة األولى . 
النادي جددت ثقتها بالمدرب الوطني  إدارة 
ابراهيم حلمي وتعاقدت مع عدد من الالعبين 
االحتراف  رحلة  من  العائد  أبرزهم  المحليين 
من السعودية الالعب عيسى السباح ، والتعاقد 
مع الظهيرين عبد اإلله الحناحنة وعلي خويلة 
والحارس حمزة الحفناوي وأخيرًا الالعب هذال 

السرحان.

هل تواصل احتكارها لأللقاب؟ 

أندية الوسط تكّثف استعداداتها للموسم الجديد بمعسكرات داخلية وخارجية
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»مطلبنا األساسي هو بطولة مهما كان مسمّاها« هذا ما قاله 
الرمثا،  نادي  مشجعي  رابطة  باسم  المتحدث  السموعي،  غازي 
حول عقدة نادي الرمثا وجمهوره، فمنذ ما يقارب 16 عاما وعقدة 
وجماهيره  الشمال،  غزالن  الرمثا،  نادي  تطارد  األلقاب  غياب 
المتعطشة للحصول على لقب، فكانت الفترة التي مرّ بها نادي 
الرمثا فترة صعبة على جميع الالعبين والكادر اإلداري وباألخص 

الكادر الفني، المتغير بشكل مستمر طيلة الستة عشر عاما. 
بين  حالت  التي  المهمة  األسباب  من  »إن  السموعي  يقول  و 
بعض  طويلة  مدة  منذ  الرمثا  نــادي  وبين  باأللقاب  التتويج 
الفريق،  منظومة  على  سلبًا  انعكست  والتي  اإلدارية  المشاكل 

ومن ثم نظام االحتراف.«
القواعد  أكبر  بإحدى  يحظى  الــذي  النادي  الرمثا،  نــادي 
الجماهيرية في األردن،  كانت آخر ألقابه بطولة كأس االستقالل 

االتــحــاد  ودرع  ــة  ــكــروي األردني عام2001. ال
الــالعــب  ــــح  الرمثا  وضّ ــادي  ــن ل الــســابــق 

بديوي  فايز  أن التخطيط لإلنجاز هو الكابتن 
بأي ما كان ينقص نادي  للتتويج  الرمثا 
سواء أكان على الصعيد استحقاق منذ 2001 
المحلي أو اآلسيوي. 

ــوي  ــدي وأضــــــاف ب
فريق  مدير  بصفته 

الشمال«  »غـــزالن 
اإلدارة  أّن  الحالي 
ــدة لــنــادي  ــدي ــج ال
ــت  ــام ـــا ق ـــث ـــرم ال
 3 ـــ  ل خطة  بعمل 

على  ســواء  مواسم 
التعاقدات  مستوى 
الفني  االستقرار  أو 

للمدربين. 
ــــال  ق ــــا  ــــم ك  
حل  »إن  السموعي 
عقدة األلقاب يكون 
لشعار  بــاالنــتــمــاء 

بجد  والعمل  النادي 
إلسعاد الجماهير.« 

ـــدرب  ـــد م ـــؤك وي
ــــي  الــمــنــتــخــب األردن

أن األولــــمــــبــــي إســــالم  الذيابات 
استراتيجية وسياسة أبرز األسباب  عدم وضع 

االهتمام طويلة األمد ومن ضمنها  عدم 
لالعتماد بالفئات العمرية الذي أدى 

»غير  الغريب  العنصر  الرمثاوي« على 
تغيير والذي من شأنه أن يؤدي إلى 

ألسلوب وطريقة اللعب.
االنتماء  »غياب  الذيابات  وأضاف 

أحد  هــو  ــنــادي  ال لشعار  الحقيقي 
منظومة  تشكيل  عدم  في  األسباب 

األلقاب  إلحراز  الدافع  لديها  قوية 
أن  مبينًا  الجماهير«،  وإســعــاد 

أبناء  حساب  على  العبين  بإحضار  اإلدارة  لدى  الزائد  الحماس 
النادي لن يخدم نادي »غزالن الشمال«.

اللحام أن األسباب  و يرى العب نادي الرمثا الكابتن مصعب 
اكتمال  عدم  هي  الرمثا  نــادي  تتويج  طريق  في  تقف  التي 
الفني  والكادر  أواًل  اإلداري  العمل  بها  والمقصود  المنظومة 
سيحقق  األسباب  هذه  توفرت  إذا  أنه  مبينًا  الالعبين،  وتوفيق 

نادي الرمثا بطولة ويسعد جماهيره. 
وأضاف اللحام بالنسبة لحل عقدة غياب األلقاب أن نادي الرمثا 
يسير في الطريق الصحيح من خالل العمل الذي تقوم به اإلدارة 
تعزيز  أو من خالل  التدريبي  الكادر  أكان من خالل جلب  سواء 

صفوف الفريق بالمحترفين األجانب والمحليين. 
وكابتن  الرمثا  نادي  حارس  ناصوح،  أبو  أحمد  الكابتن  وأما 
المحترفين  واختيار  السيء  التخطيط  أن  يعتقد  سابقًا،  الفريق 
غير الموفق وعدم استقرار الجهاز الفني من أهم األسباب في 

عدم إحراز أي بطولة من 2001. 
أبوناصوح أن االهتمام المعدوم  بالفئات وأضاف 

لنادي  ٌأقوى العمرية  أحد  هو  الشمال«  »غــزالن 
تسهم األسباب  ال  في الــتــي 

منظومة نجاح 
وبناء  فريق متكامل، قوية 
أنه  على نادي الرمثا مضيفًا 
يــحــدد  وجهته من بداية أن 

يهتم   وأن  الــمــوســم 
بالفئات العمرية بشكل 

جيد.
ووضّح الكابتن اسالم 
الذيابات فيما يخص حل 
أن  األلقاب  غياب  عقدة 
وضع  الرمثا  نادي  على 
استراتيجية فنية يندرج 
العبي  صعود  تحتها 
المميزين  ــات  ــئ ــف ال
وتـــوقـــيـــع العــبــيــن 
خبرة  ذوي  محترفين 
وأداء يساعدون على 
االنتصارات،  اغتنام 
داعمين  إليجاد  إضافًة 
على سوية عالية لدعم 

النادي والالعبين.
من  الّلحام  وتمنى 

»المجرة جماهير  الرمثا  ــادي  ن
أن  الدعم الزرقاء«  بتقديم  يقوموا 

ـــــواء كــان  بحضور س معنويًا  أو  ماديًا 
ألنهم المباريات  الالعبين  وتشجيع 

التحفيز  والقوة لالعبين والنادي.أســاس 

غياب األلقاب … عقدة تالحق
»غزالن الشمال« منذ 2001 

القطبان .. في منافسة كروية سابقة
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 تأكد رسميا مشاركة الزميل تركي الدخيل  ࣯

تحرير  ورئيس  العربية  قناة  عام  مدير 

األسبق  اللندنية  األوســط  الشرق  جريدة 

اإلعــالم  مؤتمر  فــي  المشاركين  ــأول  ك

األوسط،  الشرق  في  السياسية  والتحوالت 

شهر  في  اإلعــالم  كلية  ستنظمه  والــذي 

تشرين الثاني المقبل.

به  ࣯ حظي  كبير  وتفاعل  واسعة  ــادة  إش  

صحافة  أنجزته  ــذي  ال المصور  التقرير 

الجامعة  إنجازات  بعض  حول  اليرموك، 

لعام 2016- 2017 ، وتم بّثه عبر مختلف 

وصل  حيث   ، االجتماعي  التواصل  وسائل 

عبر  شخص   ألف   33 على  يزيد  ما  إلى 

ألف  يزيد على 11  ما  الفيسبوك وشاهده 

مشاهد.

في  ࣯ طــالل  بن  الحسين  مكتبة  تسلمت   

والمراجع  الكتب  من  مجموعة  الجامعة  

الدكتور  األستاذ  المرحوم  القيمة من ذوي 

أحمد الطوبجي، أستاذ الهندسة الكيميائية 

في الجامعة األردنية.

من  ࣯ لكل  حافالت  ثالث  الجامعة  وفــرّت   

يرموك  وإذاعــة  اليرموك  صحافة  جريدة 

المحلية  المجالس  فعاليات  لتغطية  اف.ام 

والبلدية ومجالس المحافظات - الالمركزية، 

توزيعهم  تم  الذين  ومندوبيها  لمراسليها 

على مختلف محافظات وألوية الشمال.

األحد  20  ذو القعدة   1438 _  13  آب  2017

8األخيرة

عبداهلل التهتموني   ࣯

خوفٍ  من  يحمله  ما  بكل  يومٌ 
اآلراء  في  واختالفٍ  وشقاء.  وتعٍب 
ليس من العقالني أن يتلف عالقة 
اإلخاء سواء عالقة األخ مع أخيه أو 
أحد  مع  حتى  أو  عمومته  أبناء  مع 
أحضر   ... ــذا!  ه يا   … األصــدقــاء 
سواطًا  وأصنع  ٍبــريــًا..  عجل  ذيل 
طريًا.. وأجلد مجتمعنا ثمانين جلدة 
 … االنتخابات  غمرةِ  من  ليصحو 
فلنصحوا قلياًل ولنتفكر … هل من 
حياتنا  يُغير  يومًا  نجعل  أن  الذكاء 

من السعادة للشقاء ؟!.
 من حٍب وإخاٍء وتعاضدٍ إلى حقدٍ 
وعداء ؟! وكل هذا من أجل من ؟ من 
أجل شخٍص سيغير رقم هاتفه يوم 
الثعلب  أساليب  استخدم   ! األربعاء 
أبناء  نــادى  فقد  ــاء.  وده مكٍر  من 
عشيرته ب »الفزعة« وعدد الكثير 
المزيفة  االنتخابية  برامجه  من 
ووعد بإيصال صوت الضعفاء .. وإذا 
احتاج األمر إلى شراء صوت الجشع 
يشتريه )فهو يمتاز أصاًل بالثراء( .. 
يطعم التسعة كي يأُكل العشرة .. 
ليصل  شيء  أي  ويفعل  وأخواتها، 
رأس  في  اسمه  ليكون  مبتغاه  إلى 
واضحًا  العريض  بالخط  الصفحة 
تمامًا كما النجمة المشعة في كبد 

السماء.
الهامش،  على  بعدها  سيلقينا   
 ُ نعضّ   ، مبعثرين   ، مفككين   ..
أحد  أخبرني  كهذا   .. ندمًا  أصابعنا 
الخبثاء مساء أمس ، بعد أن خسرنا 
إخوتنا وأقاربنا وأصدقائنا أيضًا .. أنا 
ال أتحدث عن الجميع .. فهي ال تخلو 
… فلنحترم االختالف  من الشرفاء 
في  الحق  لك  ما  فمثل  اآلراء..  في 
أيضًا  الحق  لي   ، يمثلك  اختيار من 
باالنتقاء … وتذكر يا صديقي أن  ما 
يسمى ب »االنتخابات« يكون ليوٍم 
واحدٍ فقط .. وأن عالقتنا ستستمر 

بالبقاء.

يوم ويعدي

صحافة اليرموك ـ أسيل شبيب  ࣯

 بعد اعتراضات واسعة من مواطنين و نواب 
وقانونيين ورجال دين وفئات مختلفة من أبناء 
المجتمع األردني على ضرورة إلغاء المادة 308 
إلى  والتي تشير  األردني  العقوبات  قانون  من 

جرائم  في  للمعتدي  القضائية  المالحقة  وقف 
في  القاصر  للفتاة  العرض  وهتك  االغتصاب 
حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية 
ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل، على اعتباره 
يجب  التي  العقوبة  من  للهروب  قانونيا  منفذا 
أن تقع على الجاني نتيجة فعلته ، ليأتي  قرار 

إلغاء المادة بعد تصويت البرلمان على إلغائها.
أحمد  الدكتور  النفس  علم  أستاذ  يقول 
الشريفين  يفترض بعد وقوع حادثة االغتصاب  
أن يتم  ترك مدة زمنية بين وقوع الحادثة وبين 
تزويج الفتاة من الجاني ألن الفتاة تمر بمرحلة  
لوقت  بحاجة  وتكون  وخطيرة  صعبة  نفسية 
حتى تفكر بالزواج سواء من الجاني أو غيره ألن 

الحادثة التي  مرت فيها  ليست سهلة ،  فهي 
بحاجة ألن تفكر وتستوعب ما حدث  و بعدها 

بفترة يتم الحديث عن الزواج.
ويتابع إن  مستوى التفكير و الصحة النفسية  
بعد فترة من حادثة االغتصاب  يكون قد  وصل 
قادرة  تكون   وعليه    مستقرة   شبه  لمرحلة 
على اتخاذ القرار في الزواج من الجاني أو رفضه 

يكون قد فكر  الجاني  فإن  الوقت   وفي نفس 
بموضوع الزواج ومن  الممكن أن يتقبل االثنان  

فكرة الزواج من بعضها 
زواج  فكرة   مع  أنــه  الشريفين   وأضــاف 
الفتاة من الجاني ألن الفتاة بعد وقوع الحادثة 
تمارس عليها ضغوط اجتماعية و نفسية  من 
قبل األهل و األقارب  ألن المجتمع المحيط ال 
يتقبل وال يرحم الفتاة وأهلها، و  أحيانا يتوجه 
فكر األهل لقتل الفتاة للتخلص من العار  رغم 
معرفتهم بأنها ضحية وأن ما تعرضت له كان 
يرفض   البعض   أن  إلى  باإلضافة  رغما عنها، 
فكرة الزواج من فتاة تعرضت لحادثة اغتصاب  
الجاني من  وبالتالي يكون األفضل أن يتزوج  
أن يكون  ذلك بعد  المجني عليها ولكن يجب 
الفتاة  إعطاء  وبعد   الطرفين  قبل  من  تفكير 
فكرة  تتقبل  و  تفكر  حتى  الوقت  من   فترة 

االرتباط.
أنس عرعراوي  المحامي  يرى   المقابل  في 
عيبا  تمثل  فهي    308 المادة    إلغاء  مع  أنه 
تشريعيا ، و شرخا في المبادئ و األسس التي 
يقوم عليها قانون العقوبات و مبدأ الردع ، فهي  
الجاني  أمام  األبواب مفتوحة  تترك  ناحية  من 
، فيلجأ  المجتمع  العقوبة بمساعدة  للفرار من 
األهل هنا لتطبيق هذه المادة من أجل السترة 
و إنقاذ  المجني عليها،  أما الجاني فمن مصلحته 

الفرار من العقوبة بدعم من القانون . 
وتابع عن  المبررات التي يعطيها األشخاص  
الذين مع إبقاء المادة فال يوجد نكران للمنافع 
التي يروجون فيها فكرة إبقاء المادة لكن مضار 
بقائها أكثر و لو كان مناط األمر منافعه دون 
النظر لمضاره،  مبينا  أن  الحكم على المجني 
عليه اآلن بعد إلغاء المادة  308   أنه إذا ادين 
العقوبة  بحقه  تنزل  العرض  هتك  بجريمة 
مانع مسؤولية  يتوافر  مالم  عليها  المنصوص 

بنص القانون.  
وأكدت  المحامية دياال حموري أنها مع إلغاء 
المادة لكنها ال ترى أن هذا اإللغاء سوف يقلل 
حاالت االغتصاب بعد اآلن فالمغتصب ال يفكر 
بمادة  وال  المخففة  بالعقوبة  وال  بالقانون  ال 
308 عند ارتكاب جريمته لكن أقلها لن تضطر 
ولن  مغتصبها  مع  تعيش  أن  عليها  المعتدى 
يوجد بالقانون »مهرب« لشخص ارتكب جريمة 

من أبشع الجرائم 

وأضافت إن المادة 308 تعفي مرتكب جريمة 
إذا  المالحقة  من  العرض  هتك  أو  االغتصاب 
المعتدى عليها، إضافًة لبعض الشروط.  تزوج 
تشجع  الــمــادة  هــذه  أن  تعتبر  ال  هنا   وهــي 
ذلك  بعد  قادرا  كونه  االغتصاب  على  الجاني 
على الزواج دون عقاب ولكن مثل هذا التخفيف 
احترام  وال  إنسانية  ال  وحشية،  وجوه  له  عنه  
فيها للمجني عليها وال أدنى اعتبار فيه لألنثى. 
هذا  جاء  هل  السؤال  يكون  هنا  وتابعت 
التخفيف العتباراتٍ مجتمعية ولصالح المجني 
عليها، ألنه  ال أحد يقبل أن يتزوجها بعد  الذي 
حصل معها؟ فإن كان الجواب نعم كأننا نقول 
نعطي  وبهذا  بها  يقبل  أحد  وال  مخطئة  إنها 

اعتبارا ومجاال للتفكير المتخلف.
   و قالت   المحامية هديل شبيب إنها ضد 
العقوبات   قانون  أحكام  من   308 المادة  إلغاء 
لعدة أسباب منها أن إلغاءها يعني إغالق ذلك 
ذهاب  و  ــزواج«  »ال وهو  القانون  في  المخرج 
الجويدة  سجن  إلى  الفتاة  و  للسجن  الشاب 
الذي  المجتمع  وألن  حياتها(،   على  )حفاظا 
نعيش فيه مجتمع ذكوري  ال يرحم المرأة على 
مثل  شنعة  بجريمة  فكيف  ترتكبه  خطأ  أقل  
المعتدى  على  الحق  يضع  هنا  فهو  االغتصاب 
العار  من  وإخوانها  والدها  وليتخلص  عليها 

يقومون بقتلها
وأضافت  في حال لم يتزوج المغتصب من 
إلى حدوث حمل فما  وأدى االغتصاب  الضحية 
مصير الجنين عندها في ضل قانون ال يعترف 
وصحيح  سليم  زواج  بعقد  إال  المولود  بوجود 
به  يعتد  ال  الوراثية    المادة  تحليل  أن  علمًا 

كوسيلة إثبات نسب .
 308 للمادة  المقترح  التعديل  أن  وتابعت    
من اللجنة القانونية لمجلس النواب كان يلغي 
الجاني  عن  الــزواج  حال  في  العقوبة  إسقاط 
كان  فلماذا   . االغتصاب  هي  التهمة  كانت  إذا 

اإلصرار على إلغائها
على  المعروضة  الحاالت  أغلب  أن  وأكــدت 
الطب الشرعي لم تكن حاالت اغتصاب بالعنف 
أطباء  على  معروضة  وحاالت  دراســات  »وفق 
شرعيين« وإنما هي وبكل بساطة   مخرج لمن 
يرفض أهاليهم تزوجيهم بحجج مختلفة ، ربما 
مخرج  لكنه  و  األفضل  و  األمثل  المخرج  ليس 

متوفر.

 بعد إلغاء المادة ٣0٨ عقوبات 

هل انتهى عهد »زواج االغتصاب« في مجتمعنا؟ 

صحافة اليرموك ـ محمد حجات  ࣯

تشير كشوفات الناخبين النتخابات المجالس المحلية 
أن  إلى   الالمركزية،   - المحافظات  ومجالس  والبلدية 
في  سينتخب  الملقي  هاني  الدكتور  ــوزراء  ال رئيس 
صالة الملكة زين الشرف الرياضية جبل عمان - الدوار 
األول،  لمنطقة زهران في انتخابات مجلس أمانة عمان 
الثامنة لالنتخابات  الدائرة  الكبرى، بينما سينتخب في 

الالمركزية.
أما وزير الداخلية غالب الزعبي فسينتخب في مدرسة 
علي رضا الركابي األساسية للبنين، لمنطقة صويلح في 
انتخابات أمانة عمان الكبرى، بينما سينتخب في  الدائرة 

السادسة عشر لالنتخابات الالمركزية.
المصري  وليد  المهندس  البلدية  الشؤون  وزير  أما 
هاشم  يعقوب  مدرسة  اقتراع   مركز  في  فسينتخب 
النتخابات  العبدلي  منطقة  في  للبنين  األساسية 

لالنتخابات  التاسعة  الدائرة  وفي  الكبرى،  عمان  أمانة 
الالمركزية.

كما و تشير الكشوفات إلى أن وزير الشؤون السياسية 
في  سينتخب  المعايطة  موسى  المهندس  البرلمانية  و 
مدرسة زهران الثانوية الشاملة للبنين، النتخابات أمانة 
في  سينتخب  حين  في  زهران،  لمنطقة  الكبرى  عمان 

الدائرة الثامنة لالنتخابات الالمركزية.
الناطق   - واالتصال  اإلعــالم  لشؤون  الدولة  وزيــر 
المومني  محمد  الدكتور  الحكومة  باسم  الرسمي 
سينتخب في مدرسة بيادر وادي السير األساسية للبنين  
في منطقة وادي السير النتخابات أمانة عمان الكبرى، 
وفي الدائرة الرابعة عشر النتخابات مجالس المحافظات 

- الالمركزية.

أما رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز فسينتخب في 
مدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبنات في منطقة التالع 
وخلدا وأم السماق النتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى، 

في الدائرة السابعة عشر لالنتخابات الالمركزية.
أما رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة 
المختلطة  الثانوية  الخالدية  مدرسة  في  فسينتخب 
الدائرة  وفي  الجديدة،  مؤاب  لبلدية  الكرك،  بمحافظة 

األولى لالنتخابات الالمركزية.
الدكتور خالد الكاللدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة 
يعقوب  مدرسة  في  فسينتخب  لالنتخاب  المستقلة 
هاشم األساسية للبنين  النتخابات أمانة عمان الكبرى 
لمنطقة العبدلي في حين سينتخب في الدائرة التاسعة 

لالنتخابات الالمركزية.

أين سينتخب الملقي وأبرز المسؤولين ؟

صحافة اليرموك ـ سارة حاللشة   ࣯

االنتخابية  الدعاية  في  مهما  نهجا  المناظرات  تعتبر 
برامجهم  لعرض   المرشحين   أمام  مناسبة  وفرصة 
أمام  الفرصة  يتيح  مما  ناخبيهم  ــام  أم االنتخابية 
ثقة  مفهوم  يعزز  بما  الصائب  القرار  لتأخذ  المواطنين 

الجمهور بالمرشحين وبناء قناعاتهم واتجاهاتهم.
المناظرة  أسلوب  إن  الطاهات  عمار  المواطن  يقول   
والمنطقية  المقنعة  واألدلة  الحجج  يقوم على  أن  يجب 
التي تقوم على عرض وجهات النظر والنقد البنّاء بدون 
 . للمناظرين  مناسب  جو  تهيئة  على  والعمل  نزاعات 
المناظرة   أي  أنها  إلى  الهزايمة  محمد  المواطن  ولفت 
من الممكن أن تترك بصمة إيجابية في حال استخدام 
أساليب منطقية للجمهور ومن جهةٍ أخرى من الممكن 
أن تكون سلبية في حال االخفاق في عرض وجات النظر 

المعارضة والمؤيدة. 
بين  المناظرة  فكرة  الخالدي   فادي  المواطن  وأيد 
التي  المواضيع  المرشحين ألنه يتم فيها عرض وشرح 
تلمس واقع المواطنين وفتح المجال لهم بالتعبير عن 
خدمات  من  يحتاجونه  ما  حول  ومتطلباتهم  آرائهم 

والسلبيات.  اإليجابيات  بيان  ذلك  إلى  إضافة  ومناقشة 
فيما عبّر المواطن أحمد الواكد عن أسفه بأن انتخاباتنا 
وال  وفزعات  عشائرية  اعتبارات  على  تقوم  األردن  في 
مكان فيها للرأي بدليل دورات مجلس النواب المتتالية. 
مؤكدًا أنّه ال وجود لألفضل في بلد يعتمد شعبه على 

العشائرية. 
وقال المواطن رائد الكفارنة إّن المناظرات لألسف ال 
الناخب مترسخ في  المواطن  ألّن  بالحقيقة  دائمًا  تبوح 
أو ال  ذا كفاءة  لم يكن  ولو  القريب حتّى  انتخاب  ذهنه 
يقدر على تحمل المسؤولية، مضيفًا أنّه من الواجب على 
الشعب االبتعاد عن أي اعتبارات وجعل مصلحة األردن 

في المرتبة األولى.
بين  للمناظرات  إن  الشلول  محمد  المواطن  قال  و   
عند  النظر  وجهات  تقريب  في  البليغ  األثر  الطرفين 
الشخص الناخب والمرشح فما يدور من مناقشات داخل 
المجالس االنتخابية يصب في مصلحة المرشح في أغلب 
األحيان فقد يكون هناك اختالف في اآلراء واالتجاهات 
بين عامة الناس في اختيار الشخص الذي يمثلهم خير 
تمثيل فتكون هذه المجالس فرصة ذهبية لدى المرشح 
في إثبات نفسه وأنه أهل لهذه األمانة وقادر على تحمل 

المسؤولية.
المتعلم  الشخص  إلى  يميل  ما  وتابع مجتمعنا غالبا 
إذا  السديد،  والرأي  البديع  والفكر  الرفيع  الخلق  صاحب 

قال فعل وإن حدّث صدق وإذا وعد أوفى
جامعة  في  واالعــالن  العامة  العالقات  أستاذ  وقال 
أهمية  إن  الشريدة  جهاد  محمد  الدكتور  اليرموك 
بطريقة  تكون  أن  في  تكمن  االنتخابية  المناظرات 
الرضا  لتحقيق  اآلراء  في  متبادل  واحترام  ديمقراطية 
وبالتالي  للناخبين  الرضا  تحقيق  قبل  للمرشح  الذاتي 
تكون النتائج مرضية لكال الطرفين مع ضمان عدم تبدل 
اآلراء واالتجاهات لدى المرشح، مبينا أن هذا يتمّ وفق 
معايير وضوابط كفيلة بتحقيق ما يصبو إليه الناخبون 

في أن يتحقق. 
من  االنتخابية  للبرامج  المقدمين  أغلب  أن  وأضاف 
لتولي  مؤهلين  ليسوا  انتخابات  أية  في  المرشحين 
الناحية  من  أكــان  ســواء  لها،  المترشحين  المناصب 
المناظرات  في  وهنا  والتعليمية،  والثقافية  االجتماعية 
المرشحين  بين  القدرات  في  والتفاوت  الفروقات  تظهر 

مدى قدرتهم على التعبير.
 ، وحول عدم انتشار ثقافة المناظرات في االنتخابات 
ال  االنتخابية  العملية  أسس  أن  الشريدة  يرى  األردنية 
التعبير  يتيح حرية  ، فكالهما  بين دولة وأخرى  تختلف 
عليها  المنصوص  الديمقراطية  القواعد  وفق  للمرشح 

في قانون الدولة

المناظرات ثقافة انتخابية شبه غائبة في األردن 
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