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صحافة اليرموك ـ رهف أبو الحسن  ࣯

قال مدير الدفاع المدني لمديرية غرب  إربد العميد معن نايف 
استراتيجية  المدني هي  الدفاع  استراتيجية عمل  إن  المغايرة 
السنة  فصول  من  فصل  كل  طبيعة  تتطلب  ،حيث  فصلية 
استراتيجية معينة للتعامل معه ، ففي فصل الشتاء مثال تغلق 
الطرق بسبب تراكم الثلوج و تتشكل السيول في األودية وهذا 

بدوره يحتاج إلى استراتيجية مختلفة للتعامل معه.
وتابع  إن فصل الصيف بما فيه من ارتفاع لدرجات الحرارة 
يحتاج  أيضا  فهو  للغابات  وحرائق  الشمس  بضربات  وإصابات 
التنسيق  إلى استراتيجيات مختلفة للتعامل معه ،ما يستوجب 
الدائم والمستمر من الجهات ذات العالقة إلنجاز هذه المهام من 

مستشفيات وأجهزة أمنية و وزارات وغيرها. 
منطقة  طبيعة  أن  اليرموك  لصحافة  المغايرة  أضــاف  و 
المناطق  إلى  باإلضافة  فيها  السكاني  والحجم  االختصاص 
الصناعية يجعل التحديات كبيرة أمام جهاز الدفاع المدني في 
من  االختصاص  منطقة  ضمن  تقع  التي  الحوادث  مع  التعامل 
حيث سرعة الوصول إلى مكان الحادث وما يقابله من معيقات 
الشوارع  بعض  ضيق  أو  المروري  ــام  االزدح وجود  في  سواء 

باإلضافة إلى االكتظاظ السكاني . 
لغرب  المدني  الدفاع  لمديرية  االختصاص  مساحة  عن  و 
إربد، أشار إلى أنها  تبلغ 274.296 كم  ويسكنها ما مجموعه 
1.775.200 ألف نسمة، ومن المنشآت المهمة فيها :الشركات 

،والمصانع ،والفنادق ،والمنشآت التعليمية.
وأشار إلى أن من  التحديات التي يواجهها الدفاع المدني أيضا 
اتساع منطقة االختصاص وصعوبة الوصول إلى بعض الحوادث 
الذي يقوم  الشخص  أو عدم قدرة  العنوان  نتيجة عدم وضوح 

باإلبالغ عن الحادث على  إعطاء عنوان واضح ومحدد.
وأوضح المغايرة توجه  جهاز الدفاع المدني إلى  إدخال العامل 
التقني في خدماته المقدمة للمواطنين ،حيث تم رفد اآلليات 
بجهاز تحديد المواقع )gps( و ذلك لتسهيل تحديد موقع طالبي 
الخدمة حيث تم رفد الجهاز بسيارات اإلسعاف الطبي المتقدمة 
والتي تشتمل على أجهزة طبية متطورة وحديثة باإلضافة إلى 
العمليات   غرف  إلى  والمسموع  المرئي  الفيديو  أنظمة  إدخال 

ليتمكن المسؤولون من إدارة الحوادث الكبرى بسهولة ويسر.

من اعمال الدفاع المدني في فصل الشتاء

تاأ�س�ست عامصحــ فـة الريموك
1982
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صحافة اليرموك – بيداء القاضي  ࣯

 قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني 
هاني إن بلدية إربد شكلت ثالث غرف  مركزية للطوارئ 
وبدأت بتفعيلها  منذ بداية الشهر الماضي ، واحدة  في 
لقصبة  الثالثة  و  حكما  منطقة  في  أخرى  و  عبيد  بني 
إربد، مؤكدا أن هذه الغرف الثالث مجهزة بجميع اآلليات 
والكوادر البشرية وغرف الصيانة والطوارئ على مدار 24 

ساعة.  
وأضاف لـ صحافة اليرموك  أن البلدية أعلنت  جاهزيتها 
ورقابتها خالل فصل الشتاء من خالل تفقد وصيانة شبكات 
صيانة  إلى  باإلضافة  والعبارات  المياه  تصريف  وقنوات 
الشوارع غير المؤهلة لالستعمال في فصل الشتاء وتم 

تفعيل األرقام الساخنة التي تم اعتمادها  من خالل بثها 
على الشريط اإلخباري للتلفزيون األردني ونشرها على 
الموقع اإللكتروني للبلدية الستقبال شكاوى المواطنين 

والتواصل معهم بشكل مباشر لحل مشكالتهم   .  
الثقيلة  اآلليات  من  البلدية  اكتفاء  هاني  بني  وأكد  
وأن  نقص  إي  يوجد  ال   وأنه  العاملة  البشرية  والكوادر 
جاٍر  العمل  الشوارع   في  البسيطة  األمور  بعض  هناك 

على صيانتها وإصالحها في األسابيع القادمة .
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي كانت تعاني منها 
الشوارع  في  المياه  فيضانات  في   تتمثل  إربد  شوارع 
وعليه قامت البلدية  بحل المشكالت المتعلقة بالشوارع 

من خالل صيانتها وتأهيلها .  
الماضية   الشتوية  المواسم  وفــي   أنه  إلى  وأشــار   

لعامي 2014 و 2015 كانت البلدية تتلقى من 1200 
إلى  1300 مالحظة   مقارنة مع الموسم الماضي الذي 
لم نستقبل فيه أي شكوى حيث تم حل جميع المشاكل 

المتعلقة بالشوارع والمياه وغيرها.
 و قال مساعد مدير مديرية صحة إربد الدكتور قاسم 
الشناق إن المديرية بدأت في استعدادها لموسم الشتاء 
المرافق  جميع  تفقد  تم  حيث  الماضي  أيلول  شهر  منذ 
الصحية  المراكز  ومنها  للمديرية    التابعة  الصحية 

والمستشفيات.
األدويــة  مخزون  بتفقد  قامت  المديرية  أن  وأضــاف 
البشرية  والكوادر  الطبية  والمستهلكات  الديزل  وكمية 
الطبية باإلضافة إلى تفقد أسطح المستشفيات والتأكد  
اإلسعاف وتوفيرها بشكل كافٍ  وتفقد جاهزية سيارات 

في المستشفيات والمراكز الصحية .
عملية  لدينا  يحدث  شتاء  كل  في  الشناق   وأضاف    
هطول الثلوج مرة أو مرتين وفي هذه الحالة يتم تكثيف 
وغرف  الصحية  المراكز  في  الطبية  البشرية  الكوادر 
غرف  فتح  إلى  باإلضافة  للمستشفيات  التابعة  الطوارئ 
على  العام  الوضع  لمتابعة  الصحة  مديرية  في  طوارئ 
الدفاع  التعاون  مع مديرية  مدار 24 ساعة، كاشفا عن 
المدني لنقل مرضى الكلى في الظروف الجوية الصعبة  .

تنقص في  أو  تزيد  أعداد  توجد  ال  أنه  الشناق  وأكد   
المراكز  تغطية  ويتم  ثابتة  تبقى  بل  الطبية  الكوادر 
الصحية في حالة وجود نقص األطباء  وذلك عن طريق 

المديرية أو أقرب مركز صحي تابع لتلك المراكز.   
الطوارئ  غــرف  في  يعمل  األطباء  طاقم  إن  وقــال 
الشكاوى  استقبال  إلى  باإلضافة  24ساعة  مدار  على 
المديرية  وفرتها  التي  الساخنة  االتصاالت  خطوط  على 
الميدان  المتواجد في  المسؤول  أو من خالل  للمواطنين 
لجان  بتشكيل  بجدية   الشكاوى  تلك  مع  التعامل  ويتم 

إدارية وطبية لمعالجتها.   
 و بالنسبة النتشار األمراض الفيروسية السارية وغير 

أقساما  هناك  أن  إلى  أشار  الشتاء،  فصل  في  السارية 
أو مستشفى  مركز  كل  في  األمراض  تلك  عن  مسؤولة 

تابع للمديرية  . 
إربد  وتعليم  تربية  مديرية  مدير  قال  جهته،  من     
األولى  الدكتور محمد الهيالت إنه في بداية كل عام يتم 
إصدار تعميم لكل مدراء المدارس  لتفقد أسطح المباني 
وتنظيف مزاريب المياه والتأكد من عدم تجمع المياه خلف 
المدافئ  المدارس لصيانة  المدارس ويتم تمويل  أسوار 

واألبنية استعدادا لفصل الشتاء .
  وأضاف لن يكون هناك تعديل على أوقات الدوام إال 
من  التفويض  ويتم   الطارئة  الجوية  الظروف  حالة  في 
اتخاذ  اإلجراءات  المدارس في   التربية لمدراء  مديريات 
الالزمة  من قرارات في  تأخير الدوام أو تعطيل بعض 

المدارس بسبب الظروف الجوية. 
وأشار  إلى أن المديرية تعمل باستمرار على استحداث 
والتي  التحتية  بنيتها  في  المؤهلة  المدرسية  المباني 
المدارس  كافة  تزويد  ويتم  المركزية  التدفئة  تشمل 
المدارس  التشديد على  و   ديزل  و  كاز  بالمحروقات من 

للتأكد من إجراءات السالمة العامة .

 إربد .. جاهزية رسمية لمواكبة ظروف شتوية استثنائية 

صحافة اليرموك - أسيل شبيب  ࣯

قال مدير صندوق التنمية والتشغيل في  إربد 
دعمها  التي  المشاريع  عدد  إن  عواودة  عيسى 
الصندوق لغاية اآلن من العام الجاري بلغ  225 
و  مليونين  إلى  وصل  تمويل  بحجم  مشروعا 
800 ألف دينار، مبينا أن هذه المشاريع  وفرت 

458  فرصة عمل.
 و أشار إلى أن الصندوق مول العام الماضي 
في إربد بلغت  591 مشروعا بحجم تمويل بلغ 
4 ماليين و 220 ألف دينار، وّفرت  1243 فرصة 

عمل. 
وبيّن لـ صحافة اليرموك إن السبب وراء فرق 
التمويل بين  العام الماضي والحالي  يعود إلى أن 
صندوق التنمية و التشغيل أوقف دعم المشاريع 

تنظيمية  إلجـــراءات  العام  هــذا  خــالل  لفترة 
والتمكين  التنمية  صندوق  أن  مؤكدا   داخلية، 
هو المسؤول عن متابعة المشاريع التي ال يلتزم 

أصحابها بتسديد القروض. 
يعمل  جديد   مشروع   عن  عــواودة  وكشف 
حيث  مهنتي  بمشروع  يتمثل  الصندوق  عليه 
يستهدف هذا البرنامج  حملة  الشهادة العلمية 
الصادرة عن مؤسسة  المهنة  مزاولة  وشهادات 
العامة  الثانوية  المهني وحملة شهادة  التدريب 
و مراكز التعليم و فئة الشباب المنقطعين عن 
مهنة  ولديهم  الثانوية  المرحلة  قبل  الدراسة 
 28_20 بين  أعمارهم  تتراوح   و   حرفة   أو 
جديدة  مشاريع  إقامة  على  لمساعدتهم  عاما  
إلى  دينار  آالف  خمسة  من  تمويل  بسقف  لهم 
عشرين ألف دينار لفترة  سداد 8 سنوات وبنسبة 

المرابحة 3% للصندوق.
تمويل  برنامج  ينفذ  الصندوق   أن  وأكــد  
تغطية   يستهدف  ــذي  ال الجامعية  األقــســاط 
كلفة التعليم الجامعي للطلبة  المحتاجين  في 
وفق  إربد  داخل  والخاصة  الحكومية  الجامعات 
بالتخصص  متمثلة  االعتبارات  من  مجموعة 
مخرجات  وموائمة  األكاديمي،  واألداء  الجامعي 
أن  مبينا  العمل،  سوق  مع  الجامعي  التعليم 
تمويل  بسقف  المشروع  هذا  يدعم  الصندوق 
يصل إلى  )15.000( ألف دينار تسدد على مدار  
6 سنوات   حيث  يبدأ السداد بعد ثالثة شهور 
القرض ويتقاضى الصندوق عوائد  من  إعطاء 

التمويل اإلسالمي )5%( سنويا .
وقال إن الصندوق يقدم الدعم كذلك لبرنامج  
وسائط النقل العام حيث  يقدم التمويل  الالزم 

لتغطية تكاليف شراء إحدى وسائط النقل العام 
العمر  على  بناء  ثمنها  من  بجزء  المساهمة  أو 
االفتراضي  للمركبة على حسب نوعها  على أن 

يتراوح  عمر المقترض بين 18-60عاما.
والتعاونية  الخيرية  الجمعيات  أن  أكــد  و 
حيث  والتشغيل  التنمية  صندوق  من  تستفيد 
للجمعيات  الالزم  التمويل  البرنامج  هذا  يقدم 
القطاعات  جميع  في  جديدة  مشاريع  إلقامة 
لتمكينها من خدمة المجتمع المحلي بحيث يتم 
دينار  20ألف  إلى  يصل  تمويل  سقف  تقديم 

مسددة على مدار 8 سنوات.
ولفت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل أوقف 
الريفية ألنه يعمل  المرأة   العمل على مشروع 

حاليا على المشاريع المرخصة فقط. 
 وأشار إلى التمويل غير المباشر  والذي يصل 

الريادية  للمشاريع  دينار  100ألف  سقف   إلى 
مؤسسات  إقراض   على  الصندوق  يعمل  حيث 
واالنتشار  المؤسسية.   بالقدرة  تتمتع  وهيئات 
اإلقراض  إعادة  بهدف  المحافظات   في  الواسع 
مناطق  في  الصندوق  من  المستهدفة  للفئات 

عمل هذه الهيئات 
إلى  يتوجهوا  أن  إلى  الشباب  العواودة   ودعا 
صندوق التنمية والتشغيل  ليستفيدوا من المزايا 
والخدمات التي يقدمها باعتبار الركود الموجود 
حاليا بالبلد وكذلك ضمن توجه الحكومة لعملية 
أن  يستطيع  بالتالي  و  التوظيف  بدل  التشغيل 
على  للحصول  الصندوق  إلى  الشباب  يتوجه 
الخاص بدل  والعمل على مشروعهم  القروض 
انتظارهم فترة طويلة للحصول  على وظائف 

من القطاع العام .

»التنمية والتشغيل« يدعم ٢٢٥ مشروعا في إربد العام الحالي

صحافة اليرموك - شروق البو ࣯

قال نقيب المحامين األردنيين مازن ارشيدات 
لـ«صحافة اليرموك« إن قرار إعادة افتتاح المركز 
الثاني للنقابة في القدس مرّكب، فهو يعد قرارا 
سياسيا ،نقابيا مهنيا وُأصدر بعد اجتماع وتوقيع 

أعضاء مجلس النقابة عليه.
وأكد في تصريح خاص لـ صحافة اليرموك  أن 
المادة الثانية من قانون النقابة لم تُكن مُخمدة، 
الغربية  الضفة  بين  االرتباط  فك  حدوث  فقبل 
للنقابة محامون في عمان  والمملكة  كان يتبع 

والقدس والضفة الغربية بشكٍل عام.

وتأسيس  أوسلو  معاهدة  وبعد  أنــه  وتابع 
نقابة  تشكلت  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
معظم  إليها  وانتسب  الفلسطينيين،  المحامين 
المحامين في الضفة الغربية، ما أدى إلى تجميد 
العمل مؤقتًا في مركز النقابة الموجود بالقدس.

إعادة  بإجراءات  باشرت  النقابة  أن  إلى  ولفت 
القرار،  صــدور  فــور  القدس  في  مقرها  فتح 
المحامين  مــن  مجموعًة  ـــه  إدارت وسيتولى 
في  النظاميين  المحامين  لنقابة  المنتسبين 
الخدمات  ليقدموا  بالقدس؛  المقيمين  األردن 

المهنية للمحامين في المنطقة.
وأشار إلى أن المركز الثاني للنقابة يمتلك ميزًة 

العاصمة  تعد  التي  )القدس(  موقعه  من  خاصة 
الروحية لدى العرب، موضحًا أن مجمع النقابات 
المماثل له في  المبنى  المهنية األردنية يمتلك 
القدس، والذي يضم النقابات المهنية المختلفة.

النظاميين  المحامين  نقابة  مجلس  أن  يذكر 
افتتاح  الجاري  الشهر  الحادي عشر من  قرر في 
مقر النقابة، )المركز الثاني( في القدس، بتفعيل 
والذي  النقابة،  قانون  من  الثانية  المادة  نص 
عمان  في  مركزين  ذات  النقابة  أن  إلى  يفضي 
والقدس؛ وذلك ردًا على اإلجراء األميركي الباطل 
والمنعدم، وإعالن الرئيس األميركي نقل سفارة 

بالده إلى القدس.

ارشيدات : افتتاح مقر نقابة المحامين في القدس قرار سياسي نقابي مهني

المغايرة : »الدفاع المدني« يعتمد 
استراتيجية فصلية في عمله
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الجامعة  2

صحافة اليرموك ـ آية الطعاني  ࣯

متواضعة،  ـــة،  إداري شخصية  كراسنة  خليل 
مفعمة بحب العمل، وحب اإلبداع، والتطوير منهج 
اكتسبنا  التي  البداية،  اليرموك  يرى  مثابر،  حياته، 
جامعة  في  الكراسنة  تخرج  والمعرفة.  العلم  منها 
بجامعة  والتحق  فيالدلفيا بتخصص علم حاسوب، 
مركز  في  تعيينه  تم  2002،حيث  عام  اليرموك 
الحاسب والمعلومات،  وحاليًا يعمل بوظيفة  رئيس 

قسم الموقع اإللكتروني 
كمسؤول  عمله،  طبيعة  أن  الكراسنة،  ويتابع   
كالتعليم  اإللكتروني،  الموقع  يخص  ما  كل  عن 
والبريد  للكليات،  اإللكترونية  اإللكتروني، والمواقع 
التدريسية  الهيئتين  وأعضاء  للطلبة  اإللكتروني 
واإلدارية و  األرشفة اإللكترونية، ومساقات التعليم 
مع  مباشرة  لعالقة  يحتاج  كله  هذا  اإللكتروني، 
اآلخرين  مع  التعامل  من  أكثر  دائــمــًا،  الحاسب 

باالتصال الشخصي. 
الفترة،  هذه  في  نطبق  إننا  الكراسنة،  وأضاف 

الجامعة  فــي  المعامالت  كــل  تــكــون  أن  فــكــرة 
إلكترونية، بعيدًا عن الورق، وبدأنا بعمل تجارب مع 
بعض الدوائر اإلدارية بهذا الخصوص ، ولكن هذا 

المشروع  يحتاج لقرار إداري أكثر من  قرار فني. 
التي يواجهها في  الصعوبات  أن من  إلى   وأشار 
الجامعة، عند طرح أي مشروع جديد، أن الكثير من 
والتطوير،  التغيير  وضد  ضده،  يكونون  الموظفين 
جديدة،  بطريقة  العمل  معرفة  عدم  من  لخوفهم 
مثل التعليم اإللكتروني، بداية رفضه الكثير  و لكن   
بعد  أن تم عقد تدريب على البرنامج نجح  و اتضح 

بأنه أسهل وأفضل للتواصل مع الطلبة.
وورش  دورات  عقد  ضرورة  إلى  الكراسنة  ودعا 
عمل وتدريب، لكسب الفائدة لتطوير جامعتنا وإعالء 
بالدراسة،   االلتزام  الجامعة  طلبة  ناصحا  مكانتها، 
المميزة  العالمة  تحصيل  على  والحرص  واالجتهاد 

، ألن قيمتها ستتضح بعد التخرج.
و  تمنى الكراسنة لـ اليرموك مزيدا من التقدم 
على  الجامعات  ــل  أوائ من  تكون  وأن  واالزدهـــار 

المستوى المحلي والعالمي.

وجه جامعي

خليل كراسنة..
»اليرموك« الخطوة األولى على درب العلم والمعرفة 

صحافة اليرموك ـ رنيم أكريم  ࣯

عمادة  في  الطالبية  الخدمات  دائرة  مدير  قال 
شؤون الطلبة عمر هالل إن  عدد الطالبات اللواتي 
استفدن ممن صندوق المساعدات المالية للطالبات 
   2015/1/15 بتاريخ   انشائه   منذ  المحتاجات  
وانطالقا من حرص الجامعة على توفير بيئة بلغ 

مئة وطالبتان.
الجامعة  هدف  ان  اليرموك  صحافة  لـ  واضاف 
من هذا الصندوق هو توفير بيئة تعليمية مناسبة  
للطالبات اللواتي يعانين من ظروف مادية صعبة 
مالية  مساعدة  لتقديم  الصندوق  هذا  جاء  وعليه 
احتياجاتهن  لسد  دينارا   )50( مقدارها  شهرية 

اليومية طيلة فترة دراستهن.
الطالبات  من   تخرج  أنــه   إلى  هالل  وأشــار   
اللواتي استفدن من الصدنوق  52 طالبة، مبينا 
أن من يتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة رئيس 
عميد  من  كل  وعضوية  ينيبه  من  أو  الجامعة 
شؤون الطلبة / نائب رئيس اللجنة  و مدير دائرة 
الخدمات الطالبية و  مدير دائرة القبول والتسجيل 
و مدير الدائرة المالية باإلضافة ألربعة أعضاء من 

المجتمع المحلي . 
الراغبات  للطالبات  اإلعــالن  يتم  أنه  وتابع  
باالستفادة من هذا الصندوق على موقع الجامعة 
للحصول  اإللكتروني  بريدهن  خالل  من  وذلك 
الخدمات  إلى دائرة  المساعدة بتقديم طلب  على 
الفتا   . والمساعدات  القروض  قسم   / الطالبية 
الطالبة تمنح  قيمة المساعدة بناء على  إلى أن  
استحقاقها لها في ضوء النتائج التي تتوصل إليها 
متوفر من سيولة  ما هو  الطلبات وحسب  دراسة 

في الصندوق . 
وبين أن إجمالي قيمة التبرعات للصندوق بلغت 
منذ تأسيسه حوالي 125000 ألف دينار،  صرف 
 ، منه حتى تاريخه ما يقارب  86000 ألف دينار 
الطالبات  إلى أن ما تبقى يكفي لمساعدة  منوها 

المستفيدات من الصندوق حتى تخرجهن . 
وأوضح هالل  أن إيرادات الصندوق تتكون من 
مبلغ )10.000( آالف دينار مخصص في ميزانية 
الجامعة و التبرعات باإلضافة إلى إيرادات األنشطة.

اصدرتها  التى  الشرعية  الفتوى  الى  وأشار  و 
لهذا  الزكاة  بجواز  للمملكة  العام  اإلفتاء  دائــرة 
نصها    وهــذا  له   التبرع  على  الحث  و  الصندوق 
لسد  الزكاة  جعل  أن  تعالى  اهلل  حِكم  من  »إن 
المصارف  من  وغيرهم  والمساكين  الفقراء  حاجة 
المعروفة . قال اهلل تعالى : {إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
السبيل  وابن  اهلل  سبيل  وفي  والغارمين  الرقاب 
فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم } التوبة :60 . 
والزكاة حق للفقراء . لقول اهلل تبارك وتعالى : {

والذين في أموالهم حق معلوم *للسائل والمحروم 
} المعارج :24 .25 . فتجب المبادرة والفورية في 

إخراجها متى تحققت شروطها .«
 »وجاء في الفتوى أيضا بأن دفع الزكاة للطالبات 
الدراسية  اإلنفاق على حاجاتهن  لغايات  الفقيرات 
الضرورية . دفعا لفقرهن . وحماية لهن من العوز 
والحاجة . هو مصرف شرعي من مصارف الزكاة . 
وعليه فيجوز شرعا دفع الزكاة لصندوق مخصص 
لهذا الغرض . بل هو من عمل الخير الذي يرجى 
يلتزم  أن  على   . اهلل  شاء  إن  والعباد  للبالد  نفعه 
الشرعية  بالضوابط  الصندوق  على  القائمون 
المتعلقة بإخراج الزكاة لطلبة العلم . باإلضافة إلى 
ضرورة وضع نظام للصندوق يضمن عدم تأخير 
دفع زكاة المزكي عن موعدها . واهلل تعالى أعلم«.

»االفتاء« تقر بجواز دفع الزكاة للصندوق 

مئة وطالبتان استفدن من صندوق المساعدات المالية للطالبات المحتاجات

صحافة اليرموك ـ مالك بني هاني  ࣯

يعاني طلبة الحرم الجنوبي من الجامعة وتحديدا  طلبة 
كليتي اإلعالم و االقتصاد  من تأخر انطالق الباصات التي 
تقلهم داخل الحرم الجامعي ، عن المواعيد التي حددها قسم 
الحركة بدائرة الخدمات العامة،  بعد أن واجهوا مشكلة كبيرة 
وهي عدم استجابة بعض السائقين للطلبة في التحرك من 
نقطة االنطالق من أمام مبنى اإلعالم واالقتصاد  باإلضافة 

إلى عدم توفر الباصات بالعدد الكافي.
و تقول الطالبة مالك أحمد  بأنها واجهت مشكلة كبيرة 
الباص  امتالء  لحين  إال  التحرك  السائق  قبول  عدم  وهي 
الطالبات، ذاكرة موقفا تعرضت له في  الكامل من  بالعدد 
الحديث  يتبادلون  للسائقين وهم  المرات حيث ذهبت  أحد 
عن موعد االنطالق ولم يبادروا حتى بالردّ عليها، وحينما 

صعد السائق لقيادة الباص بدت عالمات الغضب عليه.
و طالبت بتوفير باصات إضافية بسبب وجود أعداد كبيرة 
بجديدة  الحالية  الباصات  استبدال  ومناشدة  الطالبات،  من 
فصل  في  وتحديدا  االختناق  و  الضيق  من  للحدّ  مريحة 

الصيف. 
لنقل  الباصات  عدد  محدودية  خالد  مراد  الطالب  وأكد  
تتوفر  بجديدة  واستبدالها  الباصات  بتغيير  الطلبة، مطالبا 

فيها أجهزة التكييف والتبريد وبسبب دخول فصل الشتاء. 
وقالت الطالبة إلهام عبد الحليم إن  مقاعد الباصات غير 
مريحة أبدا ويجب استبدالها بجديدة وأيضا أرضية الباصات 

متهالكة ،  داعية لحل سريع وفوري حتى تخدم الطلبة.
 و طالبت ببقاء الباصات واستمرارها بخدمة الطلبة إلى 
عن  تتوقف  العادة  في  ألنها  عصرا  الثالثة  الساعة  بعد  ما 
العمل مما يضطر الطلبة للمشي، معتبرة أن العمر الزمني 

للباصات انتهى.
وبيّن الطالب إسماعيل عبداهلل أن أكبر معاناة أمامه هي 
تأخر انطالق الباص صباحا إلى كليتي االقتصاد واإلعالم من 
على   المشي سيرا  على   يجبر  وبالتالي  التربية،  دوار  أمام 
األقدام، مطالبا بتوسيع التعليمات للسائقين من قبل قسم 

الحركة للتحرك من أجل إلحاق الطلبة بمحاضراتهم. 
وأضاف  أن الطالبات يضطررن، في المحاضرة الصباحية 
االلتحاق  يستطيعون   حتى  الطالب  مع  للركوب  األولــى، 

بمحاضراتهن. 
بدوره، قال رئيس مجلس اتحاد الطلبة الطالب محمود 
للسائقين  الجامعة  قبل  من  تعليمات  هناك  إن  الكفريني 
تقضي بتحرك الباص بعد 10 دقائق من االنتظار في نقطة 
االنطالق والعودة إلى نفس المكان دون تأخير أكثر من 10 

دقائق.
أحد  في  الجامعة  رئيس  طالب  الطلبة  اتحاد  أن  أكد   و 
االجتماعات بباصات جديدة لنقل الطلبة بين » الحرمين«، 
ولكن  الطلبة  خدمة  عن  تتوانى  ال  الجامعة  أن  مؤكدا 
اإلمكانات المادية قد تحدّ أحيانا من تحقيق كافة الطلبات. 
إن  المنسي  سمير  العامة  الخدمات  دائرة  مدير  قال  و 
الجامعة توفر أربعة باصات يوميا موزعة على جزأين اثنين 
للطلبة ومثلها للطالبات، مشيرا إلى أنه يتمّ أحيانا تعزيز 

هذه الباصات بباص إضافي لكل من الطالب والطالبات.
بين  تتنقل  باصات  هناك  األحيان  بعض  في  وتابع 

»الحرمين« وهي تحمل خمسة طالب مثال ، وهذا دليل كافٍ 
على عدم وجود  مشكلة في النقل، مبينا أن الجامعة عمدت 
إلى تخصيص بعض المساقات في كلية االقتصاد واإلعالم 

لتالشي مثل هذه المشاكل.
و  العمل  لسير  يومية  المتابعة  أن  على  المنسي  وشدّد 
حركة الباصات وفي بعض األحيان يتمّ دمج الطلبة سواء 
أكانوا طالبا أم طالبات  لعدم وجود حمولة وتفاديا للوقت 
علما أن الباص يتحرك كل   10  دقائق ومن يخالف تعليمات 

الحركة يوجّه إليه إنذار أو يعاقب.
العام  حديثة  جديدة  باصات  لشراء  توجّه  عن  وكشف   
القادم، وشْطب الباصات القديمة، الفتا إلى أن قرار فصل 
الباصات التي تنقل الطالب عن الطالبات هو قرار وقائي بعد 
ضبط عدد من الطلبة يقومون بسلوكيات سلبية ما ترتّب 
عليها تحويلهم للجان التحقيق في الجامعة التخاذ المناسب 

وفق األنظمة والتعليمات.

مطالبات بـ زيادة الباصات الناقلة بين »حرمي الجامعة«

المنسي: حافالت جديدة قريبا .. و قرار »فصل الطلبة« وقائيّ

طلبة اثناء ركوبهم احدى حافالت الجامعة

صحافة اليرموك - ذكرى الجراح  ࣯
و تمارة القالب  

 
أحمد  الدكتور   الطلبة  شؤون  عميد  قال    
يتم  التي  النشاطات  أوجــه  أحــد  إن  الشياب 
الطالب  شخصية  لبناء  العمادة  في  تنفيذها  
الذي هو  وطنك،  اعرف  برنامج   الجامعي هو 
عبارة عن  برنامج هادف تم البدء في تنفيذه 

في الثمانينيّات من القرن الماضي.
وأضاف الشياب لـ صحافة اليرموك أن  جامعة 
اليرموك هي أول من قامت بتنفيذ هذه الفكرة 
الفرصة ألكبر عدد  للطلبة  تتيح  التي  الرائدة 
الحكومية  المؤسسات  لزيارة  منهم  ممكن 
الواجبات  على  ،والتعرف  الدولة  في  والخاصة 
االطالع  وبالتالي  بها،  المناطة  والمسؤوليات 
شهدته  الــذي  والتقدم  التطور  معالم  على 

وتشهده المملكة  .

 وأشار إلى أن آلية تنفيذ البرنامج تتم على 
بين  ما  يتم تنظيم  الجامعي حيث  العام  مدار 
زيارات  أربع  منها  زيــارات،   عشر   إلى  ثماني 
إلى مدينة العقبة ، بواقع رحلتين اثنتين خالل 
وأخرى  للطالب  كل فصل دراسي، منها رحلة 
هذه  أن  موضحًا  منفصل،  بشكل  للطالبات 
الزيارات تندرج  تحت مسمى »تتبع مسار الثورة 
مديرية  مع  بالتعاون  وتتم  الكبرى«  العربية 
التوجيه المعنوي في القوات المسلحة األردنية.

  و بيّن الشياب أن برنامج الزيارات يشمل 
الهامة،  المؤسسات  لبعض  ــارات  زي تنظيم 
والمديرية  والتلفزيون،  ــة  اإلذاع كمؤسسة 
العام  األمن  ومديرية  المدني،  للدفاع   العامة 
من  هامًا  معلمًا  يعتبر  الذي  الشهيد،  وصرح   ،
وتطور  نشأة  قصة  ويحكي  األردن،  معالم 
المسلحة  والقوات  الهاشمية  األردنية  المملكة 
األردني،  الجيش  أبطال  وتضحيات  األردنية، 

العامة،  اإلحصاءات  دائرة  زيارة  تمت  وكذلك 
حيث  وغيرها،  الملكي  الجغرافي  والمركز 
تضطلع هذه المؤسسات الوطنية بأدوار ريادية 
في خدمة مسيرة التنمية والتحديث في األردن 
، مما ينسجم مع توجيهات القائد األعلى للقوات 
الثاني  الملك عبداهلل  المسلحة األردنية جاللة 

بن الحسين.
اإلقبال  إلى  الجامعة  طلبة  الشياب  ودعا   
للتعرف  الطلبة  شؤون  عمادة  على  المتواصل 
واألنشطة  والمهام  الواجبات  طبيعة  على 
والتي  الطالبي  الجسم  لخدمة  بها  تقوم  التي 
تلعب دورًا هامًا في صقل شخصياتهم وتنمية 
وإكسابهم  وإبداعاتهم،  ومواهبهم  مهاراتهم 
العديد من المهارات التي من شأنها أن تشكل 
إضافة نوعية إلى سيرتهم الذاتية في مرحلة 
إلى  وانتقالهم  الجامعة  من  تخرجهم  بعد  ما 

سوق العمل.

الشياب: »اليرموك« أول جامعة أنشأت برنامج اعرف 
وطنك منذ ثمانينيّات القرن الماضي 

صحافة اليرموك - إسراء األعرج ࣯

نّظمت مؤسسة تعايش للتدريب والتنمية 
البشرية يوم الثالثاء الماضي مبادرة بعنوان 
الجامعة  بهدف  »جامعتنا بهمتنا »في حرم 
تنظيف الحرم الجامعي باإلضافة إلى دهان 

األرصفة فيه .
إن  اللمع  أكثم  المؤسسة  مدير  وقــال 
ربحية  غير  مؤسسة  هي  تعايش  مؤسسة 
إلى  ،باإلضافة  الشباب  جيل  بتوعية  تعنى 
ينتمون  الذي  المحلي  بالمجتمع  إدماجهم 
إليه ، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو 
النظافة  بأهمية  الجامعي  الشباب  تعريف 

للجامعة ، بوصفها  مسؤولية الطالب أيضا.

تتكرر  قد  المبادرة  هذه  أن  إلى  وأشــار 
أن  مبينا   ، في كل شهر  مرة  تُنّظم  بحيث 
مهمتهم ال تقتصر فقط على تنظيف الحرم 
الجامعي ودهان األرصفة ،وإنما تتطرق إلى 

الرسم على جدران األبنية  أيضا.  
إن  الحايك  ايثار  المبادرة  منسق  وقال 
الفكرة كانت إلشعار الطالب بأهمية عمّال 
النظافة في الجامعة وبالمسؤولية تجاههم ، 
مشيرا إلى أن رئاسة الجامعة رحبت بالفكرة 
الفريق  مع  كبير  حد  إلى  متعاونة  وكانت   ،
فعملت على تأمين ما تستلزمه من معدات 

للعمل داخل الجامعة .
وقالت آمنة الشافعي رئيسة المبادرة إن 
المبادرة شملت محافظة إربد ،وهذه المبادرة 

انبثقت في األصل عن مبادرة »شوارع حارتنا 
المحافظة  ــوارع  ش بتنظيف  تعنى  »التي 
،مبينة  فيها  األرصفة  دهان  إلى  باإلضافة 
أن الهدف منها هو نشر ثقافة النظافة بين 

الشباب الجامعي.
تقتصر  ال  المبادرة  هذه  أن  إلى  وأشارت 
إلى  تتطرق  وإنما   ، اليرموك  جامعة  على 
مختلف الجامعات الموجودة داخل المحافظة 

وخارجها.
األفـــراد  ــدد  ع أن  الشافعي  ــت  ــاف وأض
المبادرة وصل  المتطوعين للعمل في هذه 
وداخــل  ــارج  خ مــن  متطوعا  سبعين  ــى  إل
مع  المبادرة  فريق  تعاون  مبينة   ، الجامعة 

فريق الجوالة الموجود في الحرم الجامعي.

»تعايش للتدريب والتنمية« تنظم مبادرة بعنوان 
»جامعتنا بهمتنا« في حرم الجامعة 

صحافة اليرموك - جيهان العرود  ࣯

لدراسات  بسمة  األميرة  مركز  نظم 
المرأة األردنية  يوم األربعاء الماضي  ندوة 
حول الحملة الدولية   16  يوما لمناهضة 
مديرة  فيها  شاركت  المرأة«،  ضد  العنف 
المرأة  لــدراســات  بسمة  األمــيــرة  مركز 
ومديرة  خصاونة،  آمنة  الدكتورة  األردنية 
النتهاكات  تعرضا  األكثر  الحاالت  دائــرة 
حقوق اإلنسان في المركز الوطني لحقوق 

اإلنسان )NCHR( بثينة فريحات.
وأشارت الخصاونة إلى أن تنظيم هذه 
العنف  موضوع  ربط  بهدف  جاء  الندوة 
بالتعليم وأثره المتحقق عليه، حيث إن لكل 
شخص الحق في التعليم كما أكدت عليه 
العديد من االتفاقيات الدولية والتشريعات 
األردني،  الدستور  رأسها  وعلى  الوطنية 
الفتة إلى أن أهمية التعليم في هذا المجال 
الفرد  شخصية  بإنماء  عالقته  في  تكمن 
إطار  ضمن  اإلنسان  حقوق  على  والتأكيد 
وأبعادها  الشخصية  في  التوازن  تحقيق 
وترسيخ  اآلخر،  على  واالنفتاح  المختلفة، 
مبادئ العدالة والفاعلية والكفاءة، من أجل 
الحوار  ثقافة  التمكين ونشر  إلى  الوصول 
التنمية  بين  العالقة  وتوضيح  والتسامح 

وحقوق اإلنسان.
وقالت الخصاونة إن ما يثير القلق حول 
هو  األردن  في  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة 
أنه في معظمه يقع داخل األسر، وال يتم 
ومعظم  الحماية،  طلب  وال  عنه  التبليغ 
المبكر،  للزواج  نتيجة  تكون  الحاالت  هذه 
العنف  متالزمة  سلسلة  عنه  ينتج  الذي 
ضد المرأة، والتي ينتج عنها غالبا الطالق، 

حاالت  في  الطالق  نسبة  وصلت  حيث 
ما  مستعرضة   ،  %13 إلى  المبكر  الــزواج 
تضمنته األوراق النقاشية الملكية والخطة 
الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2016-

المساواة  ضرورة  على  تأكيد  من   ،2025
التمييز  أشكال  كافة  ووقف  الجنسين  بين 
ضد المرأة، مشيرة إلى أن حملة 16 يوما 
لمناهضة العنف ضد المرأة خصصت هذا 
الوعي  زيــادة  أجل  من  األردن  في  العام 
العام بشأن زواج القاصرات وبيان المخاطر 
القانونية والصحية واالجتماعية والنفسية 

المترتبة على هذا الزواج.
 و استعرضت فريحات نشأة المركز عام 
تعنى  مستقلة  وطنية  كمؤسسة   2003
بحماية حقوق اإلنسان، ومراقبة أوضاعها 
المشورة  وتقديم  القطاعات،  كافة  في 
واتخاذ  لمحتاجيها،  القانونية  والمساعدة 

الالزمة  والقانونية  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 
باالنتهاكات  المتعلقة  الشكاوى  لمعالجة 
والتجاوزات على حقوق اإلنسان للحد منها 
ووقفها وإزالة آثارها، من أجل بناء مجتمع 
وصون  والمساواة  العدالة  قيم  تسوده 
العامة  الحريات  وحماية  اإلنسان  كرامة 
والتسامح  التفاهم  لإلنسان في مناخ من 

والتعاون وفي إطار سيادة القانون.
كفل  األردن  أن  إلى  فريحات  وأشــارت 
حقوق المرأة وحمايتها من التمييز واإلساءة 
اتفاقية  على  وصادق  الدستور،  مواد  في 
القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
)سيداو(، التي تهدف لتحقيق المساواة بين 
الرجل والمرأة، وكفالة الحقوق المتساوية 
السياسية،  الميادين  جميع  في  للمرأة 
والثقافية،  واالجتماعية،  واالقتصادية، 

والمدنية.

»األميرة بسمة« ينظم ندوة حول حملة

»١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة«

عمادة شؤون الطلبة                                                                                                                     تصوير: محمود األصهب

من الندوة
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اعد الملف : 3࣯متابعات
تسنيم كنعان ࣯
روان عالونة ࣯

ضحى أسعد ࣯
ندى محافظة ࣯

صحافة اليرموك – فريق الملف  ࣯

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  قرار  أثار 
الصهيوني  للكيان  بالقدس عاصمة  باالعتراف 
ونقل السفار األمريكية إليها، حفيظة ومشاعر 
األردنيين على المستويين الشعبي والرسمي، 
الرسمي  األردن  تفاعل  القرار  إعــالن  ومنذ 
خالل  من  القرار  هذا  تداعيات  مع  والشعبي 
محافظات  مختلف  في  الشعبي  االنتفاض 
السياسية  التحركات  تكثيف  وعبر  المملكة 
يقودها  التي  األردنية  للدولة  والدبلوماسية 

جاللة الملك عبداهلل الثاني.
رفض شعبي للقرار

لواء  أبناء  إننا  عالونة   محمود  الشيخ  قال 
والعربي  األردني  الشعب  من  وكجزء  الطيبة  
فقط  ليست  القدس  ألن  القرار  هذا  نستنكر 
للمسلمين    عاصمة  وإنما  لفلسطين  عاصمة 
وال يحق ألي شخص أن يعطي قرارا بخصوص 
الوصاية  بوجود  له  أهال  ليس  وهو  القدس 

الهاشمية على القدس.
ودعا عالونة جميع النقابات المهنية واألحزاب 
لردع هذا القرار، مهيبا بكل المنظمات العالمية 
السياسية واإلنسانية الوقوف إلى جانب موقف 

األردن قيادة وشعبا  
وكشف عن عقد مؤتمر في لواء الطيبة من 
أجل استنكار القرار وإيصال الصوت إلى جميع 
العالم أننا خلف قيادتنا في موقفها مع القدس  
وقال العين السابق  محمد العزام إنه يضم 
صوته  لباقي أصوات األمة  العربية  و اإلسالمية 
بإنكارهم لقرار ترمب ، معتبرا إياه  قرارا باطال 
تعيش  عربية  ستبقى  والقدس  وعالميا  عربيا 

في وجداننا وقلوبنا.
واعتبر  األب رفعت بدر القرار أحادي الجانب 
إلى  ويسيء  وحكمة  تــروي  دون  اتخاذه  تم 
عملية السالم ويقوضها، مستنكرا على أمريكا 
للسالم  راعية  أمريكا  تكون  كيف  بأنه  قرارها 
آخر وهو  إلى جانب  انحازت  و في قرارها هذا 

إسرائيل.  
وشدد على أن القرار أثر على نزاهة أمريكيا 
القدس  نحو  إجــراء  أي  تتخذ  أن  لها  يجوز  وال 
المقدسات  على  الهاشمية  الوصاية  بوجود 

اإلسالمية والمسيحية
وأشار حداد إلى أن جاللة الملك في مؤتمر 
الدول اإلسالمية في اسطنبول أكد على مكانة 
في  خاصة  مكانة  لها  »القدس  قائال  القدس 

وجدان المسلمين والمسيحيين«.
مع  يقفون  المسيحيين  أن   ــى   إل ولفت 
القرار  هذا  لشجب  جنب  إلى  جنبا  المسلمين 
المسيحية  المقدسات  على  للحفاظ  والدعوة 

الفريدة في القدس.
وقال مدير عام قناة عوده الفضائية طارق 
وبهذا  لألنظمة  مخالف  القرار  هذا  أن  الجابي 
األمر يكون ترمب قد  خرج عن القانون  مطالبا 
بمحاكمته من خالل المحاكم الدولية لخروجه 
عن االتفاقيات وأن الشعب الفلسطيني بالنهاية  
عاصمة  القدس  ألن  ترمب  ــرار  ق يهمه  لن 
لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى وال يوجد 
دولة تسمى إسرائيل لتكون القدس عاصمتها.

الجامعة  السياسية في  العلوم  أستاذ  قال  و 
قرار  إن  دلبوح  أبــو  وليد  الدكتور  األردنــيــة 
الواليات المتحدة كشف زيف ما تدعي من أنها 
تحاول تسوية النزاع  بين الدولة الفلسطينية 
وإسرائيل وأصبحت اآلن منحازة تماما للمشروع 

الصهيوني.
واعتبر أبو دلبوح أمريكا اآلن طرفا في النزاع 
اتفاقية  مثل  رعتها  التي  االتفاقيات  ونسفت 
وادي عربة واتفاقية أوسلو، بالتالي هي أزمت 

الصراع.
من جانبها، أكدت الصحفية في جريدة الرأي 
أو  كأردنيين  أننا  من  حدادين   سمر  الزميلة 
ترمب  قرار  أن  نؤكد  العموم  وجه  على  عرب 
مرفوض دوليا و تاريخيا ؛ فالقدس كانت و ال 
ليسوا  اإلسرائيليون  و  فلسطين  عاصمة  زالت 
إال محتلين و ال يحق لهم االستيالء على هذه 

األرض المقدسة.
و أضافت إن جميع التحركات التي يقوم بها 
صاحب  هو  األردن  أن  على  تدل  الملك  جاللة 
مجهود كبير و هو  الحامي لهذه األرض بحكم 

وصايته على المقدسات .
و  إنــه  الصبيحي  محمد  الصحفي  قــال  و 
بد  ال  ترمب  لقرار  الشعبي  للرفض  باإلضافة 
القيام  و  دولي  قانوني  موقف  هناك  يكون  أن 
و  الخارجية  ــوزارة  ل رسمي  احتجاج  بتقديم 

استدعاء السفير األمريكي.

الشعبية   الفعاليات  على  الصبيحي  اقترح  و 
المطالبة بإنهاء معاهدة السالم مع إسرائيل أن 
اإلنهاء  لمدة سنتين بسبب أن سيطرة  يؤجل 
الباقورة و وادي عربة و أراضي  إسرائيل على 
الغور تنتهي بموجب عام و نصف كونها ملزمة 
في  إلغاؤها  تم  فإذا  سنة،   25 بعد  بإعادتها 
إلسرائيل،  هدية  نقدم  فإننا  الحالي  الوقت 
و  للتأثير  الدولي  التكاتف  بد من  أنه ال  مؤكدا 
على  قادرين  غير  أننا  فبما  القرار  هذا  تجميد 

القتال ال بد من التصرف بعقالنية.
السياسي   والمحلل  الصحفي  الكاتب  بين  و 
الزميل فهد الخيطان أن هذا القرار باطل من 
الجانب  أحادي  قرار  فهو   ، القانونية  الناحية 
ذات  في  و  كامال  رفضا  مرفوض  بالتالي  و 
و  العربي  للعالمين  كبيرا  تحديا  يعتبر  الوقت 
اإلسالمي، مشيرا إلى أن العرب ال بد أن تسعى 
لمنع تطبيق هذا القرا ر و التراجع عنه و تحذير 
و  ترمب  قرار  السير خلف  من  العالم  دول  كل 

االعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
إربد  مخيم  خدمات  لجنة  رئيس  عبر  و 
هذا  على  الشديد  أسفه  عن  مناصرة  محمود 
القرار، مؤكدا على الموقف المشرف لمؤسسات 
ككل  األردنــيــة  الــدولــة  و  المدني  المجتمع 

باستنكار هذا القرار.
وشدد على  دور أبناء المخيمات  إلى جانب 
هذا  شجب  فــي  العربية  ــة  األم أبــنــاء  باقي 
المسيرات  خالل  من  الموقف  واستنكار  القرار 

والمظاهرات.
وقال  سعيد عجاوي، أحد وجهاء مخيم اربد،  
إن هذا القرار المسخ هو عبارة عن وعد بلفور 
ثان بين أمريكيا والكيان الصهيوني وأن الذي 
قام  بهذا القرار شخص ال يملك الحق بإعطائه 
تبعات سلبية ال  له  القرار ستكون  أن  ، مؤكدا 
العالم  على  وإنما  الفلسطينيين  على  تقتصر 

العربي كامال.
جامعة  في  اإلعالم  كلية  عميد  نائب  أكد  و 
القرار  أن  الطاهات  خلف  الدكتور  اليرموك 
غير  األمريكي  الرئيس  عن  الصادر  األخير 
االتفاقيات  لكل  مغايرا  جاء  ألنه  موضوعي 
، فهو قرار  السالم  و خاصة معاهدات  الدولية 
يتنافى  و  استفزازي  و  مدروس  غير   ، متسرع 
مع االلتزامات الدولية تحديدا أن أمريكا تُعتبر 
القرار ينبئ عن تجاهل  داعما للسالم، و هذا 
موطن  هي  القدس  كون  المسلمين  و  للعرب 
للعرب جميعهم و كذلك هو محاولة  للتالعب 

بالواقع القائم منذ قرون طويلة.
يقدمه  زال  ما  و  قدمه  الذي  بالدور  أشاد  و 
الهاشمية فوقفتهم كانت  القيادة  و  األردنيون 
غير مسبوقة على المستوى العربي فهي كانت 
العربية  الهوية  نزع  يحاول  الذي  األلم  بحجم 
بدوره  يقوم  فاألردن  الفلسطينية،  الدولة  من 
تجاه المقدسات و كونها أمانة بأعناقهم فما زال 
جاللة الملك يعقد مؤتمرات و يجري اتصاالت 

لتصويب الوضع الذي حل بالقدس.
و أكدت  وزيرة اإلعالم السابقة  أسمى  خضر 
ناحية  من  مطلقا  بطالنا  باطل  القرار  هذا  أن 
القانون الدولي و مبادئ حقوق اإلنسان، و كونه 
قرار أحادي الطرف و هذا مرفوض بالقوانين و 

االتفاقيات و المعاهدات الدولية.
و بينت أن ردة الفعل يجب أن تتمثل بالرفض 
كلمة  لتوحيد  التحرك  و  القرار  لهذا  المطلق 
التصدي  و  العربية،  الجامعة   العرب من خالل 
لكل قرار يؤجج المنطقة و يودي بتحقيق فرص 

السالم.
اللجنة الملكية لشؤون القدس

لشؤون  الملكية  للجنة  العام  األمين  وقال 
مجرد  إن   كنعان  اهلل  عبد  الدكتور  القدس 
إلى  األمريكية  السفارة  نقل  في  التفكير 
القدس هو مضيعة للوقت وخطوة في االتجاه 
غير الصحيح ألنها تعيق حل القضية من جهة 
وسيكون لنقل السفارة تأثير سلبي كبير على 
األمريكية   – واإلسالمية  العربية  العالقات 
المتحدة  الواليات  وستفقد  تنفيذه،  حال  في 
كراٍع  مقبواًل  طرفًا  تكون  ولن  مصداقيتها 
من  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بين  للسالم 

جهة أخرى.
وتابع إن امريكا بهذا القرار  تخالف القانون 
الدولي الذي يعتبر القدس من األراضي المحتلة 
الشرعية  قرارات  كل  تخالف  أنها  كما   ،1967
الدولية المتعلقة بالقدس بدًءا من قرار التقسيم 
رقم )181( الذي أفرد للقدس وضعًا خاصًا ثم 
القرار )242( الذي اعتبر القدس الشرقية من 
األراضي المحتلة عام 1967 والتي يجب على 
 )478( رقم  والقرار  منها،  االنسحاب  إسرائيل 
الذي نص على دعوة الدول التي أقامت بعثات 

دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات 
القرارات  من  وغيرها  المقدسة  المدينة  من 
الدولية، ومنها قرار مجلس األمن رقم )2334( 
يهيب  والذي   2016 ديسمبر   23 في  الصادر 
بين  معامالتها  في  »تميز  أن  الــدول  بجميع 
بما  المحتلة  الفلسطينية  واألراضي  إسرائيل 

فيها مدينة القدس«.
األمريكية  السفارة  نقل  أن  كنعان   وأكد   
إلى القدس يعد ضربة قاصمة لعملية السالم 
جديد  واقــع  أمــر  لفرض  ومحاولة  المتعثرة 
ستحدثه  لما  المنطقة  في  الوضع  وزعزعة 
هذه الخطوة إذا ما تمت من ردود فعل عربية 
وإسالمية غاضبة تعرض مصالح أمريكا للخطر، 
وقد حذر جاللة الملك عبد اهلل الثاني بأن نقل 
السفارة في هذه المرحلة سيكون له تداعيات 
واإلسالمية  والعربية  الفلسطينية  الساحة  في 

وإن ذلك يشكل مخاطر على حل الدولتين.
مجتمعة  واإلسالمية  العربية  الــدول  ودعا 
االتحاد  دول  مع  بالتنسيق  الجهود  حشد  إلى 
التي  للسالم  المحبة  األخرى  والدول  األوروبي 
صوتت باالعتراف بدولة فلسطين وتطالب بحل 
القضية الفلسطينية وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
في  األطول  االحتالل  وهو  الممكنة  بالسرعة 
والمماطلة  التسويف  ألن  حاليًا  والوحيد  العالم 
القائمة  »السلطة  إسرائيل  إاّل  منه  تستفيد  ال 

باالحتالل« بزيادة المستعمرات واالعتداءات.
وشدد كنعان على أن حل القضية الفلسطينية 
هو مطلب أساسي لحل قضايا المنطقة وهي 
مسؤولية تقع على عاتق األمم المتحدة وبحلها 
ال يكون لقرار الكونغرس المتعلق بنقل السفارة 

أي أثر.  
حراك حزبي

الدستوري  الوطني  الحزب  عام  أمين  وقال 
وطني  كحزب  »إننا  الشناق  أحمد  الدكتور 
دستوري ننظر لقرار ترمب بأن نقف خلف جاللة 
برفضه  والشجاع  التاريخي  موقفه  في  الملك 
لهذا القرار ، فموقفنا ينطلق من موقف وطني 

أردني خلف الملك.«
األمريكي هو قرار  الرئيس  أن  قرار  أضاف 
الشرعية  عن  وخروج  الدولي  للقانون  اختراق 
الدولية وقرارات هيئة األمم المتحدة ومجلس 
 ، الفلسطينية  بالقضية  الصلة  ذات  األمــن 
السفارة  نقل  مــن  ــم  األه ــر  األم أن  مضيفا 
األمريكي  الرئيس  أن  القدس  إلى  األمريكية 
أعترف بأن القدس عاصمة إلسرائيل والقدس 
هي أرض محتلة وهي حالة غير مسبوقة في 
أخرى  دولًة  تُعطي  دولة  أن  السياسي  التاريخ 
اعترافًا بعاصمة على أراٍض محتلة وهذا مخالف 
وكافة  األمم  هيئة  وقرار  األمن  مجلس  لقرار 
القرارات والقوانين التي صدرت من اليونسكو 
أو من هيئة األمم المتحدة التي أكدت على أن 

القدس هي أراٍض فلسطينية محتلة .
األردنــي   الحزبي  الموقف  أن  على   وشــدد 
خلف  الوقوف  هو  ترمب  بقرار  يتعلق  الــذي 
الملك  جاللة  وموقف  األردنية  الدولة  موقف 
خرقوا  األمريكيين  أن  وأعلن  تصدى  الــذي 
القانون الدولي و انقلبوا على الشرعية الدولية 
وقرارات هيئة األمم المتحدة وبالتالي المطلوب 
من الحزبية صناعة الوعي األردني كيف نقف 

في خندق الوطن خلف جاللة الملك.
الختالفات  االنحياز  عدم  إلى  األحزاب  ودعا 
جانبية بين األحزاب، فعلى سبيل المثال هناك 
أو  العراقية  المسألة  لها وجهة نظر في  أحزاب 
المسألة السورية بمعنى أن هناك خالفا حزبيا 
في األردن على قضايا ، فالمأمول من األحزاب 
األردنية أن تكون البوصلة واضحة ومحددة تجاه 
القضية الفلسطينية والقدس ، وعلى األحزاب 
ببوصلة  موحدًا  موقفها  يكون  أن  األردنية 
والوقوف  وفلسطين  القدس  تجاه  موحدة 
على  اآلن  تتصدى  التي   األردنية  الدولة  خلف 
ومن  اإلسالمي  والمستوى  العربي  المستوى 
ثم على المستوى الدولي ضد القرار األمريكي 
التداعيات  إلغائه وتالفي  والعمل على محاولة 

السلبية لمثل هذا القرار .
وأكد األمين العام للحزب الشيوعي األردني 
فرج اطميزه  أن قرار ترامب يتنافى مع القرارات 
الشرعية  المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي 
التي أحتلت عام  تعد القدس جزءا من األرض 
1967 والتي أكدت على أن القدس جزء ال يتجزأ 

من األراضي المحتلة .
ويرى  أن أمريكا اتخذت هذا القرار في ظل 
في  وهزيمتها  المنطقة  في  سياستها  تراجع 
معركة اإلرهاب وما جرى في العراق وسوريا ، 
من  موجوديتها  تُثبت  أن  أرادت  هي  وبالتالي 
المنطقة  في  األوراق  ترتيب  تُعيد  وأن  جديد 

ولكنها لن تنجح في ذلك وخير دليل على ذلك  
هو الهبة الكبيرة التي حدثت في العالم كله ضد 

قرار ترمب على الصعيد الدولي.
السياسية  األحـــزاب  ــأن   ب اطميزه  ــرى   وي
وسوف  منها  مطلوب  هو  بما  قامت  األردنية  
كبيرة  جماهيرية  شعبية  هبَة  وهو  به  تقوم 
أواًل رفضًا لقرار ترمب وثانيًا الضغط الشعبي 
بما  العربية  الحكومات  على  والجماهيري 
فيها   الحكومة األردنية بإعادة النظر كليًا في  
القوانين واإلجراءات والمعاهدات التي وقعت مع 
الكيان اإلسرائيلي ألن اإلسرائيليين هم الذين 

تنكروا لهذه االتفاقات والمعاهدات.
الشعبية  الوحدة  حزب  عام  أمين  وينظر  
إلى قرار ترمب بدرجة كبيرة من  سعيد ذياب 
الخطورة، معتقدا أن هذا القرار يأتي في سياق 
استراتيجية أمريكية شاملة ، هذه االستراتيجية 
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية و بالتالي 
هذه اإلدارة ترى أن قدرتها على إخراج موضوع 
القدس من الحوار والمفاوضات سيشكل نوعا 
من تعذيب الطريق بالنسبة للتسوية المقترحة 

من قبل ترمب .
وشدد  ذياب على ضرورة أن تتحرك األحزاب 
الشعبي  الحراك  من  حالة  األول  باتجاهين 
الواسع بهدف إرسال رسالة للعالم و لترمب بأن 
هناك رأيا عاما أردنيا وشعبا رافضا لهذا القرار ، 
وثانيا توحيد رأي الشارع األردني لرفض كامل 
للتطبيع ومطالبة الحكومة بالعودة عن التطبيع 
موقف  لها  يكون  وأن   ، الصهيوني  الكيان  مع 

واضح من اتفاقية وادي عربة.
وأكد أمين عام حزب البعث العربي التقدمي 
أن يعطي  ليس من حق ترمب  أنه  دبور  فؤاد 
وإنما  لهُ  ليست  القدس  ألن  هذا  مثل  قــرارا 
ومسلمين  عــربــًا  الفلسطينيين  ألصحابها 
وبالتالي ليس من حقه   وال هو مُخول بذلك 

،وهذا افتراء.
 ويضيف أن جنون العظمة والقوة لدى ترمب 
في  أصواتهم  لكسب  الصهاينة  يمالح  جعله 
مبينا  داخلية،  يعاني من مشاكل  ألنه  الداخل 
الكونغرس  مجلس  هو  ترمب  من  األظلم  أن 
القرار  األمريكي ففي 1995 أعطى مثل هذا 

بنقل السفارة األمريكية إلى القدس.
وادي  معاهدة  من  الكامل  بالخروج  وطالب 
وادي عربة  والخروج من  بالسفارة  بدءا  عربة، 
يعني الخروج بالتحديد من السفارة ، والمفارقة 
الصهيونية ومن كل االتفاقيات التي جاءت على 
أيضًا على شعبنا  وبالتأكيد  خلفية وادي عربة 
العربي في فلسطين وعلينا كعرب أن نطالب 
السلطة الفلسطينية بالخروج من أوسلو ووقف 

التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني .
قشوع  حازم  الرسالة  حزب  عام  أمين  وقال 
إن قرار إعالن ترمب القدس عاصمة إلسرائيل 
داعم  وغير  وغير موضوعي  وجائر  قرار ظالم 
لعملية السالم وهو مخالف للشرعية الدولية  و 

قرار مرفوض شكال ومضمونا.
 وأضاف هذا القرار  يستفز مشاعر المسلمين 
والعرب  و سيبحر  لمزيد من الصراع بوصفه  
والدولي،  السياسي  الصعيد  قرارا مجحفا على 
متوقعا أن تكون هناك انتفاضة ثالثة للقدس 
، مبينا أن المجتمع العربي واإلسالمي سيدعم 
مباركة  انتفاضة  باعتبارها  االنتفاضة  هذه 
جاءت لتحقق االنتصار للقدس لتكون عاصمة 

للدولة الفلسطينية.
ردود نيابية

مجلس  إن  الخزاعلة  مفلح  النائب  قال  و 
النواب رفض قرار ترمب رفضا قطعيا ، مؤكدا 
ستبقى  و  زالــت  ما  و  كانت  القدس  أن  على 

عاصمة لدولة فلسطين.
»ورثة«  ليست  هي  القدس  أن  إلى  لفت  و 
للعرب  هي  إنما  و  المحتلون  يريد  كما  تقسم 
فقط ، فقرار الرئيس األميركي غير صحيح و 
كل مواطن عربي بين من خالل االحتجاجات و 

الوقفات رفضه القطعي لهذا القرار.
هذا  أن  العرموطي  صالح  النائب  بيّن  و  
القرار سياسي بحت و ليس له أي بعد قانوني، 
و  الدولية  الشرعية  عن  خروجا  يعتبر  كذلك  و 
قرارات مجلس األمم المتحدة، مضيفا أنه يعتبر 
السياسة  و  صهيونية  قوى  من  سياسيا  تدخال 
العربية  الدول  على  الضغط  تحاول  األمريكية 

و تحديدا األردن.
األمن  مجلس  أعضاء  جميع  أن  ــاف  أض و 
الرئيس  ــرار  ق يعارضون  ترمب  باستثناء 
السلم  و  باألمن  إخالال  يعتبرونه  و  األمريكي 
اتخاذه هو  الواجب  القرار  أن  العالميين، معربا 
إحالة ترمب من مجلس األمن كونه أخل بإحدى 

قراراته.

و أكد النائب مصلح الطراونة أن أمريكا بعد 
هذا القرار لم تعد نزيهة بمفاوضات السالم و 
بالتالي فهي ليست شريكة في عملية السالم.

و أضاف الطراونة أن الدول العربية ال بد و أن 
تتخذ درسا من هذا القرار األرعن، الفتًا إلى أنه  
لوال  اعتراف بعض الدول العربية بهذا القرار لما 
تجرأ ترمب و »و دق هذا اإلسفين« في خاصرة 

العرب و الوحدة العربية.
هذا  عند  السكوت  تم  إذا  أنه  إلى  أشــار  و 
الحد و تركنا األردن وحيدًا يحمل هم القدس و 
القضية الفلسطينية في كل المحافل فأنه لن 

يتم التأثير في هذا القرار و تجميده.
انتهاك للقانون الدولي

جامعة  في  الدولي  القانون  أستاذ  وقــال 
اليرموك الدكتور صالح الرقاد إنّه من المحزن 
الدولي،  القانون  لقواعد  انتهاكات  نجد  أن 
بسبب ممارسة بعض أشخاص القانون الدولي 
للسلطة العشوائية علما بأن القوانين الدولية 
تحمي الكثير من القرارات المهينة وأهمها قرار 
)ترمب(، وفي المقابل هناك مجموعة كبيرة من 
في  حياتهم  كرّسوا  الدولي  القانون  أشخاص 
نهاية األمر لفرض قيود على ممارسة السلطة 
العشوائية، ويعالجون كافة القضايا التي تتعلق 
على  العشوائية  للسلطة  المطلقة  بالممارسة 
دول أخرى )مثاًل دولة فلسطين(، ومن أبرزها 
في  السادة  باعتبارهم  وإسرائيل  أمريكيا 

ممارسة السلطة العشوائية.
وتابع إن  القرار رقم 242 هو قرار أصدره 
حرب  أعقاب  في    ،1967 عام  األمن   مجلس 
حزيران، و جاء  كحل وسط بين عدة مشاريع 
وورد  الحرب.  بعد  للنقاش  طرحت  قــرارات 
القوات  »انسحاب  أ:  الفقرة  األولى،  المادة  في 
اإلسرائيلية من األراضي التي احتلت في النزاع 

األخير«.
على  يؤكد  القرار  هذا  أن  إلى  الرقاد  ولفت 
عن  ــي  األراض على  االستيالء  شرعية  »عــدم 
طريق الحرب، والحاجة إلى سالم عادل ودائم 
تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.«

على  العمل  الدولي  المجتمع  الرقاد  وطالب 
تجاه  عملية  خطوات  واتخاذ  الدولتين  حل 
 67 ــدود  ح على  فلسطين  بدولة  اعترافها 
وعاصمتها القدس الشرقية، األمر الذي سيعزز 
األمن واالستقرار والسالم، وليس ما جاء به قرار 
)ترمب( غير المسؤول معتقدا أنه فوق القانون 

الدولي واألعراف الدولية.
مناقض  القرار  هذا  أن  إلى  الرقاد  وأشــار 
لبنود حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة 
ومعاهدات جينيف والوثائق التأسيسية األخرى 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعـــالن  وكــذلــك 
تتمتع  والسياسية  المدنية  الحقوق  وميثاق 
آليات/ تعتبر  ألنها  خاصة،  بمكانة  مجتمعة 

أدوات جوهرية للقانون الدولي الحديث لسبب 
وجيه و هو استخدام القانون الدولي العام لحل 

المشكالت بين الدول، بالصيغة القانونية.
الدولي  القانوني  الخطاب  استخدام  واعتبر  
األدوات  تشويه  طريق  عن  المسائل  لمعالجة 
األساسية للقانون الدولي الحديث هو من أجل 
تحقيق غايات سياسية، مضيفا أنهم يحاولون 
القانون  فيها  كان  التي  الحقبة  إلى  إعادتنا 
المحسوسة  االحتياجات  إال  يحمي  ال  الدولي 

لبعض الدول مثلما تقرر لنفسها.
التي  التصريحات   هــذه  أن  الــرقــاد  وأكــد 
عكسية  خطوة  تعتبر  )ترمب(  إدارة  أصدرتها 
هائلة إذ يتم من خاللها تحريف تلك المصادر 
الخاصة باإللزام الدولي، التي لم يتم تجاهلها 
اعتبارات  لمجرد  أهميتها  مــن  التقليل  أو 

»سياسية«، بحيث ال يتم التعرف عليها
يعتبر  ــالن  اإلع من  النوع  هــذا  أن   وتابع 
يجب  ال  مقدس  مكان  القدس  لكون  )حربيا(، 
المساس به، وبهذا نسف وانتهك قواعد القانون 
الدولي  الدولي وقرارات مجلس األمن، والعهد 
وكذلك  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
المتعلقة  االتفاقية  الرابعة هي  اتفاقية جنيف 
بتوفير الحماية للمدنيين في األراضي المحتلة 
من قبل العدو، وهو مخالف إلطار عملية سالم 
الشرق االوسط التي بدأت في مدريد في شهر 

تشرين أول عام 1991
ويرى الرقاد أنه  ال توجد هناك مناقشة حول 
تتعلق  ال  التي  الدولي  القانون  مصادر  انتهاك 
بالمعاهدات األمر لما فيه من تعريض الواليات 
المتحدة إلى المساءلة الدولية بشكل ال يقل عن 
انتهاك أي معاهدة أخرى، مع عدم األخذ بعين 
االعتبار العواقب العكسية المحتملة من خالل 
إنكار المعاملة المتبادلة خارج نطاق معاهدات 
جينيف أو اإلجراءات المضادة من قبل دول أخرى 

أو  الدولية  العدل  المتخذ في محكمة  القرار  أو 
محاكم الدول األخرى، على الرغم من أّن بعض 
»السياسة  إلى  تتطرق  أنّها  تزعم  المّذكرات 
إلى  المفعول« ال  التاريخية واالعتبارات سارية 
المخاوف القانونية، وإنما نزع الثقة بالمنظومة 

الدولية.
الخارجية.. جهود كبيرة

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
إنه  الكايد  محمد   السفير  المغتربين  وشؤون 
اعتبار  قراره  األمريكي  الرئيس  إعالن  منذ  و 
القدس عاصمة إلسرائيل، وتوقيعه على قرار 
األردن  يدخر  لم  إليها  األمريكية  السفارة  نقل 
القرار  هذا  على  للرد  جهدًا  الهاشمية  بقيادته 
باعتباره قرارا مخالفا للقانون الدولي وللشرعية 
المتعلقة  األمــن  مجلس  وقـــرارات  الدولية، 
 ،478  ،476  ،465 ــام  األرق ذوات  بالقدس 
2334، وما يشكله ذلك من تقويض لألسس 
الشرق  في  السالم  عملية  عليها  قامت  التي 
األوسط، وتهديد لألمن والسالم في المنطقة 

ال بل وللعالم بأسره.
مكثفا  دبلوماسيا  تحركا  األردن  بدأ  ولهذا 

وغير مسبوق بقيادة جاللة الملك ، وعليه:
طارئ  اجتماع  إلــى  بالدعوة  األردن  قــام 
المستوى  على  العربية  الدول  جامعة  لمجلس 
  8221 رقم  قراره  المجلس  أصدر  و  الوزاري، 
الذي تضمن 16 بندا  منها )رفض قرار الواليات 
إلسرائيل  عاصمة  بالقدس  االعتراف  المتحدة 
واعتباره  االحــتــالل«  على  القائمة  »الــقــوة 
الدولي  للقانون  خطيرا  وخرقا  باطال  قــرارا 
الدول  ودعا جميع  الدولية،  الشرعية  ولقرارات 
خطوط  على  الفلسطينية  بالدول  لالعتراف 
وعاصمتها   1967 حزيران/يونيو  من  الرابع 
المتحدة  الواليات  وطالب  الشرقية،  القدس 
للعمل على  ودعا  القدس،  قرارها حول  بإلغاء 
استصدار قرار من مجلس األمن يؤكد أن قرار 
الواليات المتحدة يتناقض مع قرارات الشرعية 

الدولية وأن ال أثر قانوني له(.
بالقمة  شــارك   األردن  أن  الكايد  وتابع 
اإلسالمية الطارئة التي انعقدت في اسطنبول،   
الملك حضور مميز ، حيث أكدت  وكان لجاللة 
القمة على رفض الدول اإلسالمية لبيان اإلدارة 
القدس  وضع  بشأن  القانوني  غير  األمريكية 

وإدانته.
وزير  بها   قام  التي  للجهود  الكايد  ولفت 
مكثفة  باتصاالت  الصفدي،  أيمن  الخارجية 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  خارجية  وزراء  مع 
االتحاد  مقر  بروكسل  إلى  هامة  بزيارة  وقام 
األعلى  الممثل  مع  التقى  حيث  ـــي،  األوروب
االتحاد  الخارجية في  والشؤون  األمن  لسياسة 
األوروبي فيديريكا موغيريني، وقد أسفر لقاؤه 
مصير  أن  على  ــي  األوروب االتحاد  تأكيد  عن 
الوضع  مفاوضات  في  إال  يحسم  ال  القدس 

النهائي وحسب قرارات الشرعية الدولية.
  الجنائية الدولية

وحول المحكمة الجنائية الدولية أشار الكايد 
الغرفة االبتدائية  القرار صدر عن  إلى أن هذا 
موضوع  بخصوص  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
استقبال الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
المملكة،  في  األخير  القمة  مؤتمر  انعقاد  لدى 
مؤكدا أنه ال عالقة له بموضوع القدس خصوصا 
أن الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل ليس 
للمحكمة  األساسي  رومــا  ميثاق  في  أعضاء 

الجنائية الدولية.
القانونية  خياراته  يدرس  األردن  أن  وتابع 
المتاحة في موضوع إحالة هذا الملف من قبل 
المحكمة إلى مجلس األمن، خصوصا أن هناك 
سوابق قانونية بقيام دول أعضاء في المحكمة 
الجنائية الدولية باستقبال الرئيس البشير دون 

أن تقوم المحكمة بإثارة هذا الموضوع.
وحول األخبار المتداولة عن  توجه عربي لعقد 
قمة عربية طارئة في المملكة بخصوص القدس 
أكد الكايد أن قرار مجلس الجامعة العربية رقم 
8221 الصادر عن الدورة غير العادية المنعقدة 
في  نص   ، بتاريخ2017-12-9  القاهرة  في 
في  الجامعة  مجلس  إبقاء  على  األخير  بنده 
حالة انعقاد والعودة لالجتماع في موعد أقصاه 
في  مستقبلية  خطوات  على  والتوافق  شهر، 
ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية 
للدورة  رئيسا  بصفتها  المملكة  في  استثنائية 
الحالية للقمة العربية، وعليه فإن ذلك سيتقرر 
بناء على ما يرتأيه مجلس جامعة الدول العربية 

على المستوى الوزاري في اجتماعه القادم.

تصوير : يحيى بني عامر قبة الصخرةالمسجد االقصى

األردنيون ينتفضون نصرة للقدس.. ويصرون على وقوفهم في وجه المشروع األمريكي- الصهيوني
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قال المعلق الصوتي الشهير )أندرو ماكري(، ذو الخبرة 
زلت  إحدى مقابالته: »ال  امتدت ل10 سنوات في  التي 
ناشئا في التعليق الصوتي بطريقة ما، وسأبقى كذلك، 
اإلمكان،  قدر  موهبتي  تطوير  على  أعمل  دائما  لذلك 
مجالي«،وكالمه  في  يتعلق  ما  في  جانب  كل  وتنمية 
صحيح 100%،فال يهم الصوت الجميل فقط، أو الشغف 
في تحسينه، المهم هو العمل الدؤوب على هذه الموهبة 

طيلة السنين التي تمتلكها لذلك.
مستواك  من  لتحسن  لك،  األفكار  بعض  هنا  لدينا 

للوصول إلى النجاح:
أوال:انضم إلى جنون مواقع التواصل 

االجتماعي
قد يصاب المعلقون الصوتيون بالهوس بالتكنولوجيا 
المتعلقة ببرامج التعديل الصوتي، و المعدات واألدوات 
المستخدمة لذلك، لكنهم قد يشككون أيضا بإمكانيات 
مواقع التواصل االجتماعي، فهذه المواقع تمتلك سيئات، 
إال أن إيجابياتها أكثر، فهي وسيلة أساسية للترويج عن 
 ،linked in، facebook،+google،،نفسك كمعلق صوتي
كلها وسائل ممتازة للتسويق عن ذاتك، يمكنك التواصل 
التحدث  و  المجال  بهذا  المهتمة  والشركات  الناس  مع 
هذه  خالل  من  كبيرة  معارف  شبكة  تكوين  و  إليهم 
المتعلقة  األخبار  آخر  على  تتعرف  أن  يمكنك  المواقع، 
يمكنك  وأيضا  فيه،  التطويرات  آخر  التخصص،  بهذا 
التعرف على المنافسين لك، انشر معلوماتك و إنجازاتك، 
األمور ستنشر اسمك  القادة في مجالك، كل هذه  تابع 
بين الناس أسرع من بطاقات العمل الورقية و التعامل 

الشخصي.
ثانيا:اخرج من صندوق تفكيرك، وجرب 

أشياء جديدة
بعد الكثير من التجربة والخبرة، سيكون أمامك الكثير 
من الفرص لتجرب األمور التي خجلت من تجريبها سابقا، 
جرب أن تؤدي أصوات شخصيات جديدة لم تجربها سابقا، 
شخصية في لعبة فيديو مثال، اكتشف )أو أعد اكتشاف( 
مواهب  من  تمتلكه  قد  وما  نفسك،  عن  جديدة  أشياء 
جديدة، ال تدري إن كان ذلك سيقودك للمزيد من النجاح.

ثالثا:دوّن 
معظم معلقي الصوت يكتبون، إذا كنت تمتلك ملكة 
الكتابة، لم ال تستغل ذلك؟، ابدأ بالكتابة عن تجربتك 
يمكن  التي  النصائح  عن  اكتب  صوتي،  كمؤدٍ  الخاصة 

وتعليقاتك  الطريق،  نفس  خوض  يريد  لمن  إسداؤها 
من  غيرك  في  تؤثر  قد  كلماتك  الطريق،  بهذا  رأيك  و 
من  غيرك  يالحظك  قد  جيدا،  كنت  وإذا  المبتدئين، 
المؤدين المحترفين، ابدأ اآلن بالكتابة و انطلق في نشر 

تجربتك.
رابعًا:تعلم، دائما

هذه المهنة تتطلب منك أن تتعلم باستمرار، عليك 
أن تطور كل جانب في هذا العمل، ليس فقد في جانب 
صوتك ومهاراتك، بل يجب أن توسّع شبكة عالقاتك، 
وتزيد من شهرة سمعتك، وأيضا أن تدير عملك بنفسك، 
الوقت قد  الصوت، سيكون  أن تعتمد على مهندسي  ال 
واإلخراج  الكتابة  تعلم  الصوتي،  التعديل  لتتعلم  حان 
على  التسويق  تعلم  واإلدارة،  الريادة  عن  اقرأ  أيضا، 
اإلنترنت، كل هذه األمور مهمة لعملك، وستصنع منك 
شخصا نهما للتعلم و اكتساب المعرفة واستخدامها ألجل 

مصلحتك.

خامسا:خذ قسطا من الراحة
لقد قلنا كل شيء يمكن قوله لكم إزاء هذا الموضوع، 
الراحة،  لذلك أفضل شيء يمكننا أن ننصحكم به، هو 
تستحقون ذلك بعد جهد كبير، فمن المعروف أن المؤدين 
الصوتيين من أكثر الناس تعبا في مجال اإلعالم، وصوتك 
هو أهم سلعة لديك، والتعب العقلي والجسدي قد يؤدي 
إلى تغيير صوتك و إتعابه، لذلك يجب عليك أن ال ترهقه،  

فاإلنسان يميز بين الصوت المرتاح، والصوت المتعب.
اجلس مع نفسك، مع أصدقائك أو عائلتك، وال تنس 
أن تصنعها،  تنتظر منك  أنه هناك نسخة جديدة منك 
نفسي،  أما عن  االجتهاد،  و  المهارة  و  اإلبداع  أن تصنع 
فأنا أحاول أن أؤدي أفضل شخصية يمكن أن أصنعها في 

حياتي مرارا و تكرارا، وهذه الشخصية، هي أنا.

http://www.voiceoverherald.com/-5steps-
become-better-voice-actor/

خمس خطوات لتصبح أفضل في..  التعليق الصوتي

تصوير : حسن الرحمونالسيدات خالل تنظيفهن للخزانات

صحافة اليرموك - عبدالرحمن العابدين  ࣯
و حسن الرحمون 

 قامت مجموعة  سيدات من جمعية السبّاكات 
وصيانة  وتعقيم  بتنظيف  األردنيات  الرائدات 
خزانات المياه ألكثر من 23 مسجدًا في لواء بني 
كنانة ضمن مشروع المنظور اإلسالمي لتنظيف 

خزانات المساجد .
وقضت »صحافة اليرموك« سحابة يوم الثالثاء 
بتنظيف  قمن  اللواتي  السيدات  برفقة  الماضي 
المشروع  منسقة  أكدت  حيث  الخزانات،  هذه 
والعضو في جمعية السبّاكات الرائدات األردنيات 
إسراء عبابنة أنه خالل المرحلة األولى للمشروع 
في لواء بني كنانة في بلدية الكفارات تم تعقيم 
وصيانة وتنظيف خزانات مياه لعشرة مساجد، و 
المرحلة الثانية كانت في بلدية اليرموك و شملت 
أيضا عشرة مساجد   والمرحلة الثالثة كانت في 
بلدية السرو و شملت عشرة  مساجد، مشيرة إلى 

أن هناك جولة أخرى األسبوع القادم.
بإخراج  تتم  التنظيف  عملية  أن  إلى  ولفتت   
الكلس والترسبات من الخزانات بواسطة مضخات 

وآالت تنظيف ومن ثم تأتي مرحلة التعقيم. 
وطرح  للعمل  دفعهم  ما  أن  عبابنة  أكدت  و 
مثل هذا  المشروع هو شح المياه في المملكة ، 
باإلضافة إلى ازدياد عدد السكان وما رافقه من 
المياه و لتوفير فرص  ارتفاع مستوى استخدام 
عمل للسيدات حتى يكن مُعيالت ومنتجات في 

المجتمع.
 وأشارت إلى أن هذا المشروع يعتبر األول من 
نوعه للسيدات في المملكة وهو مدعوم و ممول 
من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، مبينة  أنهم 
يعملون بالتنسيق مع مديرية األوقاف حيث تدرج 

العمل  المراد  المساجد  بأسماء  قوائم  المديرية 
المسجد  عن  المسؤولون  يقوم  أن  بعد  عليها 
بالتواصل مع المديرية  وتقديم طلب ليستفيدوا 

من هذا المشروع. 
وقالت إن هناك تعاونا كبيرا من قبل مديرية 
أوقاف إربد حيث إنهم عملوا سابًقا في المساجد 
ينفذون  اآلن  وهم  المدينة  إربد  في  الموجودة 

المشروع في لواء بني كنانة.
تركيب  تشمل  الصيانة  عملية  إن  وتابعت 
الصيانة  بأعمال  القيام  إلى  العوّامات باإلضافة 
في أماكن الوضوء ولترشيد استخدام المياه نقوم 
بتركيب أجهزة توفير للمياه في أماكن الوضوء. 
وأضافت العبابنة  أن مدة  المشروع  مفتوحة 
انتهت  فكلما  النتهائه  وقت محدد  وليس هناك 
مرحلة بدأوا بمرحلة أخرى وفي كل يوم ينتهون 
هناك  أن  كاشفة  واحد،  مسجد  على  العمل  من 
كتوفر  مسجد  أي  في  العمل  لقبول  محددات 
سالمة  على  للحفاظ  العامة  السالمة  شــروط 
من  الخزانات  تكون  أن  األفضل  ومن  العامالت 
يحتوي على  الخزانات  النوع من  حديد ألن هذا 
خزانات  من  أكثر  بشكل  والترسبات  الكلس 

البالستك. 
قمن  السبّاكات  جمعية  في  بأنهن  وختمت 
بإعطاء دورات توعية في المدارس حول أهمية 
العامالت  أن  مؤكدة  عليها،  والمحافظة  المياه 
في المشروع حاصالت على شهادة مزاولة مهنة 
دور  خزانات  بتنظيف  قمن  و   كما  السباكة  في 

المسنين. 
وقال سامر الخطيب مأمور اللوازم في مكتب 
إربد  أوقاف  لمديرية  التابعة  كنانة  بني  أوقاف 
المكتب  قبل  مدير  تكليفه من  تم  بأنه  األولى 
برنامج  إعداد  واإلشراف على  السيدات  لمرافقة 

عليها  بالعمل  المشروع  سيقوم  التي  المساجد 
ويشمل  المساجد  هذه  أدوار  بترتيب  ــك   وذل
ذلك عدة نواٍح منها األخذ بعين االعتبار أقدمية 
هي  وما  بها  الخزانات  عدد  ومعرفة  المساجد 

اللوازم ألعمال الصيانة.
ضمن  السطح  يكون  أن  ضرورة  على  وأكد   
سالمة  على  للحفاظ  العامة  السالمة  شــروط 
تعرضهن  عــدم  وضمان  الحرفيات  السيدات 
للخطر أثناء الصعود إلى سطح المسجد ، مشيرا  
إلى أن هذه هي أول مرة يتعاملون بها مع مثل 

هذا النوع من المشاريع وهو األول في إربد.
 وتابع  بأن المساجد تحتاج إلى الحفاظ على 
المياه من  التكلس وحماية  نظافة الخزانات من 

التلوث. 
وقالت سهام جوارنة إحدى السيدات العامالت 
في هذا المشروع بأنها تعلمت المهنة في معهد 
مهني حكما في عام  2016ولم تجد أية صعوبة 
بل على العكس وجدت متعة في العمل ، مضيفة 
وتنظيف  تعقيم  على  يقتصر  لم  العمل  أن 
فك  من  الصيانة  أعمال  على  وإنما  الخزانات 

وتركيب البطاريات وإصالح الحنفيات. 
وقالت آالء أبو الهيجاء بأنها في بداية تعلمها 
 2015 عام  في  حكما  مهني  معهد  في  للمهنة 
للمهنة  متقنة  أصبحت  اآلن  أما  صعوبة  وجدت 
تعمل  واآلن  لها  مزاولة  شهادة  على  وحصلت 
القطع  بأنواع  لمعرفتها  باإلضافة  المشروع  في 

والمواد الجيدة والسيئة المتوفرة بالسوق. 
استغربت  البداية  في  إنها  عدي  أم  وقالت 
في  المهنة  لتعلم  دفعتها  حاجتها  ولكن  الفكرة 
البداية  وفي   .  2013 عام  سحاب  مهني  معهد 
واآلن  بيتها  في  األعطال  بإصالح  تقوم  كانت 

تعمل بالمشروع وتعود بدخل إلى بيتها.

سيدات ينظفن خزانات المياه ألكثر من 23 مسجدا في لواء بني كنانة

تعبيرية

صحافة اليرموك ـ نور مغامس  ࣯

الحرارة  درجات  وانخفاض  الشتاء  أدى دخول فصل 
وسائل  من  احتياجاتهم  لتأمين  المواطنين  سعي  إلى 
المشتقات  أسعار  الرتفاع  نظرا  و  المختلفة،  التدفئة 
النفطية وما ترتب عليها من ارتفاع ألسعار المحروقات 
فقد شكل ذلك هما إضافيا لهموم المواطنين واألسرة 
وسائل  يتطلب  الشتاء  فصل  أن  و  سيما  ال  األردنية،  
للتدفئة والتي قد ال تتناسب مع دخل الكثيرين في ظل 

ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعتبر مواطنون أن االرتفاعات المتتالية في أسعار 
المشتقات النفطية جعلتهم يغيرون من أنماط التدفئة 
لؤي  المواطن  يقول  إذ  منازلهم،  في  المستخدمة 
عياصره إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء إال 
الكهرباء  صوبات  منزله  في  يستخدم  أن  يفضل  أنه  
على صوبة الغاز والكاز ويبرر اختياره لصوبة الكهرباء 

باالرتفاعات المستمرة في أسعار الكاز.
المدافئ   أسعار  إن  يعقوب  محمد  المواطن  وقال 
مرتفعة، واصفا الحال بقوله »الشعب طفران« وأنه لمن 
خمسة  عمرها  تجاوز  التي  المدافئ  تجديد  الضروري 

أعوام، وهذا ما يزيد العبء على المواطنين.
وقال المواطن محمد أبو راغب إن كثيرا من األسر 
والغاز  الكاز  مدافئ  استخدام  عن  استغنت  األردنية 
من  إليه  تحتاج  وما  تشغيلها  تكاليف  ارتفاع  بسبب 
مصروفات بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي 

ال تناسب كثيرا من المواطنين.
األسر  من  كثيرا  إن  خريسات  أحمد  المواطن  وقال 
والكاز  الغاز  صوبة  عن  استغنت  واألريــاف  القرى  في 
تكاليف  لسهولة  نظرا  الحطب  بمواقد   واستبدلتها 
تشغيلها حيث يتراوح سعر طن الحطب 100 دينار وهذا 
يتناسب مع كثير من األسر األردنية التي ال تستطيع أن 

تتحمل تكاليف أسعار اسطوانات الغاز والكاز.
فإن  والمدافئ   الكهربائية  المواد  تجار  وبحسب 
ارتفاع فاتورة تكاليف الطاقة والتدفئة يعتبر من أهم 
في  األردنية  األسر  تواجه  التي  االقتصادية  التحديات 

طلبها للدفء.
ويؤكد التاجر محمد الحنيطي أن أسعار المدافئ قد 
المواطنين  أن  إلى  الماضي، الفتا  العام  انخفضت عن 
الكاز  من  أكثر  والغاز  الكهرباء  صوبات  على  يُقبلون 
النفطية  المشتقات  ارتفاع  بسبب  المركزية  والتدفئة 

التي أصبحت تشكل عبئا على كاهل المواطن.  
وقال التاجر خلدون رياض صاحب محل لبيع األدوات 
الكهربائية  إن مدافئ الكاز ارتفعت بنسبه 12%، في 
حين أن مدافئ الكهرباء والغاز لم يختلف سعرها عن 

العام الماضي.
  وتابع إن إقبال المواطنين على شراء صوبات الغاز 

والكاز ما زال ضعيفا رغم دخول الموسم المطري.
المواطنين  قدرة  عدم  إلى  يعود  السبب  أن  وبيّن   
نتيجة  الوسائل  تلك  مثل  تشغيل  تكاليف  دفع  على 

الرتفاع أسعار النفط.

 »الشتوية« تزيد التكاليف المالية لألسرة األردنية 
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من  مجموعة  أطلق  عـــام2014    في 
مستقلة  تطوعية  شبابية  شبكة  الشباب 
مع  بالشراكة   ،)962# )جيل  بـ  سميت 
تكون  ألن  الشبكة  تتطلع  و  اليونيسيف، 
مشاركة  مجال  في  إقليميًا  األكبر  الشبكة 
والتغيير،  التنمية  في  العربي  الشباب 
العالي  المجتمعي  حسهم  من  انطالقًا 

وانتمائهم لعروبتهم ورفعة أمتهم.
وتقول عضو الشبكة   ليندا النمري  إنه 
  962 جيل  اسم  الشبكة  هذه  على  ُأطلق 
الذي يمثل مفتاح االتصال الدولي للمملكة،  
وكل دولة من دول العالم استخدمت الشبكة 
الدولة،  مفتاح  حسب  االسم  عليها  أطلق 
الفتة إلى أن  لكل محافظة من محافظات 
المملكة منسّقا وعملهم جميعا يأتي  ضمن 

الشراكة مع اليونيسيف.
وأفادت لصحافة اليرموك أن من مميزات 
تنمية  في  للمساهمة  تهدف  أنها  جيل 
نشاطات  طريق  عن  المحلية  المجتمعات 
الشبكة  أعــضــاء  وينفذها  لها  يُخطط 
تقييم  إلى  الشبكة  هذه  وتستند  الشباب، 
النمو لألعضاء، والتعلم، والتعاون،  وتعزيز 

والشمولية، واالنفتاح، والتنوع، واإلبداع.
كل  يمتلك  أن   على  الشبكة  وتعمل 
عضو من أعضائها القدرة وحس المسؤولية 
الفريدة  بمهاراته  يساهم  قائدًا  ليكون 
لتفعيل  نظره  ووجهة  الجديدة  وبأفكاره 

الشبكة وتحقيق أهدافها .
محافظة  فــي  الجمعية  منسق  ــال  وق
الشبكة  عمل  إن  صيني  أبو  صالح  عجلون 
وحاجات  أولويات  على  قائم  ونشاطاتها 
االجتماعي  البحث  من  النابعة  المجتمع 
تكون  بحيث  المجتمعية،  الحاجات  ودراسة 
استراتيجية  خطة  خالل  من  لها  االستجابة 
الريادية  المشاريع  على  تركز  مستدامة 
ضمن إطار تشاركي يعزز توجهات المجتمع 

ويساهم في حل قضاياه ومشاكله .
بمهارات  الشبكة  هــذه  تنعم  وتــابــع  
القيادة لدى منتسبيها ليكونوا رياديين في 
رفعة مجتمعاتهم ، وتعزيز مبادئ التفاهم 
المتبادل، واالحترام والمشاركة المدنية بين 

الجميع. 
الشبكة  أن أعضاء  إلى  أبو صيني  وأشار 
يتعلمون العمل الجماعي، ومهارات االتصال، 
إيجاد  المشكالت واألهداف، وسبل  وتحديد 
الحلول، باإلضافة للتعبير عن الذات، وإدارة 
وذلك  األساسية،  الحياة  ومهارات  الوقت، 
تعتمد  حيث  المطلوب،  التغيير  لتحقيق 
التواصل  قنوات  من  جملة  على  الشبكة 
والمشاركة اإللكترونية والتي تتمثل بموقع 

التفاعلية،  والخريطة  اإللكتروني،  الشبكة 
وتطبيق للهواتف الذكية لمساعدة الشباب 
في مشاركتهم المجتمعية ودعم جهودهم 

التطوعية. 
موقعا   هناك  أن  الــنــمــري   وأضــافــت   
الفاعلين  لألعضاء  الفرصة  يتيح  إلكترونيا 
بإنشاء ملف شخصي يعطي نبذة عن أهم 
خبراتهم  عن  وخاصة  المتطوعين  مهارات 
مشاركة  من  ويمّكنهم  السابقة  التطوعية 
هذه الخبرات مع كل من يمتلك حسابا على 
الموقع، حيث يقوم الموقع بعرض الفرص 
الشباب  تمكن  التي  والتطوعية  التدريبية 
من االنخراط في نشاطات ومشاريع الشبكة 
المتعددة سواء كان ذلك بالتطوع على أرض 
على  يقتصر  ال  وهذا  إلكترونيًا،  أو  الواقع 
استخدام الموقع لألعضاء فقط ، بل طبيعة 
بالعمل  مهتم  شخص  ألي  تتيح  الموقع  
والتطوع  رأيه  بإبداء  المشاركة  التطوعي 
في نشاطات معينة يتم اإلعالن عنها لغير 
األعضاء، وباإلضافة إلى ذلك تعرض مكتبة 
المصادر التي يوفرها الموقع مجموعة من 

من  التدريبية  والحقائب  المصادر  أهــم 
وفيديوهات  تقديمية،  وعروض  كتيّبات، 
ألي  يمكن  صوتية  وتسجيالت  تعليمية، 

شخص االستفادة منها.
 وتابعت بالحديث عن الخريطة التفاعلية

يوفران فهما   الذكية،  الهواتف   وتطبيق 
 آلية فاعلة  حيث تمكن المواطنين وبالذات
 فئة الشباب من التبليغ عن قضايا تهمهم،
 وتصب في الصالح العام  ومن ثم مشاركتها
لكل الفرصة  إتاحة  وبالتالي  العلن،   على 
للتصويت المشكلة  نفس  من  يعاني   من 
من ألي  يمكن  ــة  ــوي أول لتصبح   عليها 
وبحلول لها،  االستجابة  الموقع   مستخدمي 
 تترجم إلى مبادرات مجتمعية، ويمكن ألي
األردن عن للشبكة في  االنضمام   شخص  
التي التدريبات  إحدى  في  التسجيل   طريق 
الشريكة المنظمات  من   تقدمها مجموعة 
 لليونيسف والتي يتم اإلعالن عنها بشكل
اإللكتروني الشبكة  موقع  على   دوري 

WWW.jeel962.org

جيل #٩٦٢ شبكة شبابية تطوعية لتعزيز 
التنمية والتطوير 

شعار الشبكة
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للواء  الوطنية  المعونة  صندوق  مكتب  مدير  قال   
اإلجمالي  العدد  إن  الزعبي  مطلق  محمد  الوسطية 
للحاالت المنتفعة من الصندوق و التي تتلقى معونات 
شهرية في اللواء هي )382( حالة،  بمبلغ إجمالي قدره 

)31( ألف دينار شهريًا.
تم  أنه  اليرموك  صحافة  لـ  تصريح  في  وأضــاف 
إيقاف المعونة عن )47( حالة، بعدما زالت أو     تغيرت 
أنه  مبينا  لهم،  المعونة  إلى صرف  أدت  التي  الظروف 
وتخفيض  جديدة  حالة   )38( ل  معونة  تخصيص  تم 

المعونة عن )52( حالة أخرى.
و أشاد الزعبي بدور الصندوق بإدارة برامج الحماية 
الفقيرة والمحتاجة بكفاءة  االجتماعية الموجهه لألسر 

تنفيذ  في  المتميز  المؤسسي  األداء  خالل  من  وإبداع 
برامج منح  المعونات المالية والطارئة بكافة أنواعها 

وفقًا ألفضل  الممارسات العالمية.
في  والمساكن  األبنية  قسم  قيام  عن  وكشف 
األسر  مساكن  واقــع  على  ــة  دراس بإجراء  المديرية 
للوقوف  البالغ عددها )22( مسكنًا  اللواء  العفيفة في 
بهدف  واالجتماعية  الفنية  الناحية  من  أوضاعها  على 
إجراء الصيانة الالزمة  لها باإلضافة إلى الكشف على 

مساكن ألسر فقيرة في اللواء لصيانتها.
في  الخيرية  الجمعيات  جميع  أن  الزعبي  أوضح  و   
اللواء البالغ عددها ثماني جمعية تقدمت بطلبات إلى 
المديرية لتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات الجديدة التي 
صدرت عن صندوق المعونة الوطنية في وزارة التنمية 

االجتماعية.

بواقع 3١ ألف دينار شهريا 

382 حالة تتلقى »معونة وطنية«
في لواء الوسطية
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يوم  بعد  يوما  االجتماعي  التواصل  مواقع  تضج 
باألخبار و المجريات ، وفور صعود أي خبر إلى الواجهة 
في  واآلراء  النظر  وجهات  وتختلف  المشاركات  تتنوع 
التعقيب على الخبر ، وكعادتها صحافة اليرموك ترصد 
مواقع  منصات  حديث  كانت  التي  القضايا  أبرز  لكم 
التواصل االجتماعي خالل األسبوع والهاشتاقات األكثر 

تفاعال من قبل روادها.
 #القدس_عاصمة_فلسطين_األبدية

العالمي   وحتى  والعربي  األردنــي  الشارع  يواصل 
االنتفاضة من أجل فلسطين وعاصمتها القدس ، فمنذ 
الحاشدة  المظاهرات  انطلقت   ، لقراره  ترامب  إعالن 
األمريكية  السفارات  ــام  وأم العواصم  مختلف  في 
تنديدا بالقرار ،وتأكيدا على أن لفلسطين كامل الحق 
بالقدس و المظاهرات لم تقتصر فقط  على الشارع 
ألفية في مختلف قارات  العربي، بل نظمت مسيرات 
العالم بما فيها دول أسيوية وأوروبية وأفريقية وكانت 
التواصل  مواقع  ،وعبر  بإسالمية  ليست  دوال  أغلبها 
االجتماعي تضامن الكثيرون مع  القضية من مختلف 
وتوتير  فيسبوك  مثل  اإللكترونية  المنصات  أطياف 
#القدس_عاصمة_فلسطين_ هاشتاق  تصدر  حيث 

األبدية قائمة الهشتاقات األكثر تداوال في العالم وعلى 
مدار أسبوعين متتاليين ونرصد لكم هذه المشاركات 
على الهاشتاق : ) لمن القدس اليوم ،للذين آمنو بها 
يا قدس  ) وال تحزني   ، أبوابها شهداء(  وتناثروا على 
نحن معك ال نريد عروبة تغلق أفواهنا ، الحقوق كتبت 
نُخرج  لم  )ما  أيضًا   المشاركات  ( ومن  لنا  زالت  ما  و 

الصهاينة من حياتنا فلن يخرجوا من بالدنا(.
 #الغوها 

التواصل  مواقع  عبر  أردنــيــون  ناشطون  طالب 
المبرمة  واالتفاقيات  المعاهدات  بإلغاء  االجتماعي 
بين األردن و إسرائيل السياسية والتجارية منها .بما 
المعروفة  األردن وإسرائيل  بين  السالم  اتفاقية  فيها 
مطالبين   1994 عام  المبرمة  عربة  وادي  باتفاقية 

أن  ،علما  اإلسرائيلي   الغاز  استيراد  اتفاقية  بإلغاء 
قبته  تحت  فلسطين  أوضــاع  ناقش  النواب  مجلس 
بإلغاء  تطالب  رفع مذكرة  النقاش  نتيجة هذا  وكانت 

اتفاقية وادي عربة.
الليلة  :)غردوا  توتير  على  التغريدات  أبرز  ومن     
ابتداء من الساعة 9 بتوقيت عمان على هذا الهاشتاق 
.اضغطوا على النواب والمسؤولين وصناع القرار ،الغوا 
وادي عربة والغاز الهمة يا نشامى (و كانت من ضمن 
صبح  عروب  األردنية  اإلعالمية  تغريدة  التغريدات 
المحتل(  الصهيوني  العدو  مع  اتفاقيات  أية  )الغوا 
لهذا  بالتصدي  النواب  ومجلس  الحكومة  و)نطالب 
الهجوم األرعن .والرد الفوري بإسقاط اتفاقية الغاز(. 

#بوتين
االثنين  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
الماضي خالل زيارته لقاعدة الحميم العسكرية الواقعة 
بشار  السوري  الرئيس  مع  لقائه  وخالل  سوريا  في 
العسكرية  الروسية  القوات  معظم  انسحاب   ، األسد 
التي كانت تقاتل الجماعات اإلرهابية وتخلصت منها  
ووفت بالوعد على حد تعبيره.وتداول الكثيرون فيديو 
مع  الروسيين  الجنود  أحد  تعامل  كيف  يظهر  مصورا 
البعض  واعتبره  ببوتين  اللحاق  األسد عند منعه من 
التعامل مع األسد فيما  اعتبره  إهانة واستخفافا في 

أخرون إجراء بروتوكليا  طبيعيا معتمدا.
 وعلى هاشتاق #بوتين كثرت المشاركات في أكثر 
اإلعالمية  تغريدة  البارزة  المشاركات  ومن  دولة  من 
خديجة بن قنة فعلقت على الفيديو الذي يظهر فيه 
األسد وبوتين )شاهد كيف يعامل الروس األسد سيد 
السياد الوطنية في قاعدة الحميم (و )الذين يقولون 
بروتكول وما شابه. من األعراف أن الضيف هو الذي 
المقابل  في  المضيف(و  وليس  بالبرتوكول  يتقيد 
)وين  األسد  شأن  من  يقلل  ال  الفيديو  أخرون  اعتبر 
ونرصد  بالبروتكول(  الرئيس  تنبيه  تم  إذا  المشكلة 
لكم مشاركات أيضا على زيارة بوتين لسوريا بشكل 
عام منها)لماذا أتيت بعد خراب مالطا( و)اهلل ياخذه مثل 
ما أخذ الفرحة من وجوه أطفال سوريا( و)سوريا تنتصر 

سوريا تحررت(.

ستبقى #القدس ـ عاصمة ـ فلسطين ـ األبدية 

هيا المفلح  ࣯

 فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني
 منكم وإن عزَّ الدواء أساتي

 فال تَكِلوني للزّمان فإنّني أخافُ عليكم أْن تحينَ وَفاتي
 غاب حافظ إبراهيم، وحضرت حروفه التي بكى بها اللغة منذ 
سنين، ولكن أصواتا كثيرة تقول: عذرًا يا ناعي الضّاد! فالّلغة 
العربيّة صخرٌة صلبٌة تتكسّرُ على سفحها كّل األزاميل.. فلنرثي 

اليوم معشرَ النّاطقين بها والكاتبين. 
والفصيحة  الوسطى  العربية  تغيب  الجامعي  المستوى  على 
كذلك، لتحّل بداًل منها اللغة العاميّة، وما يضعُ األمرَ تحت مجهر 
المستقبَل،  الغد، وروّاد  الجامعيين هم قادة  الّطلبَة  أنَّ  القلق، 
في  وتفانيهم  حرصهم  يَستدعي  ما  المسؤوليّة  من  وعليهم 
ذلك  غير  يظهر  المقارنة  ميزان   أن  غير  لغتِهم.  عريِن  حماية 
العربيّة  تاهت خطى  واليوم  ِبصَِلة؛  للحاضِر  يمتُّ  ال  فالتاريخ 
الرِّياح،  تــذروهُ  هشيمًا  عزّها  وتركنا  مجدها،  وضاع  بيننا، 
جهارًا  لغتنا  عن  وتمنّعنا  الغربيّة،  الثقافةِ  سهام  وأصابتْنَا 
نهارًا، وخلطنا العربيّة بغيِرها منَ الّلغات لِنفقدَ كنزًا ثمينًا، 

ومجدًا تليدًا. 
ولننهضَ بالّلغةِ العربيّة، ونُعيدها إلى سيرتِها األولى؛ فعلينا 
-كطلبة إعالٍم- أْن نتجنّبَ الكتابة والتحدّث بالّلهجة العاميّة، 
وال سيّما في المقابالت والمقاالت، وأْن نبيِّنَ األخطاء الشّائعة، 
كي  نصحّحها  ثمّ  ومن  العربيّة،  على  الدّخيلة  والمصطلحات 
ال يَقع الناس بها -قراءة المعاجم، والتبحّر فيها، والرجوع إلى 
المظان والمصادر، واستخراج النفائس منها وتدارسها؛ ما يساهم 

في العصمة -أو يقّلل- من الوقوع في أشراك الخطأ. –
أقول  -وال  عليها،  والحّث  والقراءة،  المطالعة  أهميّة  بيان 
القراءة الهزيلة الضعيفة- بل القراءة الجادّة المتينة، والمدارسة 
والمصابرة، والغوص في كتب زهرة األعالم واألدباء ، ودواوين 
شأن  ورفع  والمتقدِّمين،  السّابقين  مِنَ  اللغة،  وكتب  الشِّعر 
إلى  يُسيئون  مَن  ال  فقط،  الحقّ-  -والُكتَّاب  والُكتَّاب  الكِتاب 
ذراع  ويلوون  القراطيس،  العاميّ على  والكتابة بهذرهم  الّلغة 
العربيّة من حيث يشعرون أو ال يشعرون! بدعوى أنّهم ُكتَّاب 

ولديهم مؤّلفات. 
فربّ كتاب ليس له من الحّظ إاّل االسم والقراءة الجادة تساعد 

المرء على تَكوين مََلكة لغويّة تعينه في حياته العمليّة.
شباَن  »إنَّ  مبارك(:  )زكي  المعروف  المصريّ  األديب  يقول 
فادحة؛  خسارة  وتلك  يتناشدونه،  وال  الشعر  يعرفون  ال  اليوم 
ألنَّ الذي ال يعرف الشِّعر لن يكون يومًا كاتبًا مجيدًا ولو لّطخَ 
وجهه بالمِداد«! حاضرٌ يُنبئ بمستقبٍل مجهول، لكن يبقى للغةِ 
أهلها والقائمون عليها، والمتمسّكون ِبوثاقِها؛ وهؤالء هم األمل 
المتبقي على خارطة اللغة العربيّة، وهم المعنيون بالمحافظةِ 
والتّحدث والكتابةِ بها، لترقى وتقوى، وتبقى  عليها ورعايتها، 
األنقى. لغٌة كرّمها اهلل سبحانه لتكون لغًة لكتاِبه الكريم حيث 
قال: }إنَّا أنزلناهُ قرآنًا عربيًّا لعلَّكم تَعقِلون{ فُكن أنتَ مَن 

يحمي عرين اللغة، وكن أنت سفيرها في كلِّ مكان!

عذرًا يا ناعيَ الضّاد!

صحافة اليرموك ـ رزان الزعبي  ࣯

بداية  في  الزالت  والتي  النامية  مجتمعاتنا  ضمن 
تطورها، يواجه ذوو االحتياجات الخاصة صعوبات بالغة 
في  خطر  فهل  اليومية،  عاداتهم  أبسط  ممارسة  في 
بال أحدكم يومًا، كيف يتصرف أحد المصابين بالصم أو 
البكم في حال وقوعهم في مأزق طارئ وكيف يمكنهم 

التواصل مع الجهات المعنية؟!
لشؤون  األعلى  المجلس  أطلق   2014 عــام  في 
المعوقين بالتعاون مع شركة زين لالتصاالت ومديرية 
اتصال  على  تقوم  والتي   ،114 خدمة  العام  األمــن 
الفيديو لألشخاص ذوي هذا النوع من اإلعاقة للتواصل 
خالل  من  الــطــوارئ،  حــاالت  في  األمنية  الجهات  مع 
كوادره  مدربة  خاص  لقسم  المكالمات  جميع  تحويل 
على الحديث بلغة اإلشارة ويعملون على مدار الساعة.

 ويؤكد الناطق اإلعالمي لمديرية األمن العام المقدم 
على  فقط  تقتصر  ال  المكالمات  بأن  السرطاوي  عامر 
حاالت الطوارئ، بل إن أفراد القسم يقدمون لهم خدمات 
في شتى أمور الحياة اليومية )حوادث، قضايا، خالفات، 
أو  معين،  لمكان  إليصاله  أجرة  سيارة  لسائق  الترجمة 

للطبيب في العيادة(.
شــروط  هــو   114 خدمة  على  يؤخذ  مــا  ولكن    
شبكة  وتوفر  ذكي  لهاتف  تحتاج  حيث  استخدامها، 
إنترنت 3g وهذا مأخذ ملفت وهو أن هناك مناطقا في 
المملكة ليست مغطاة بهذه الخدمة بالسرعة المطلوبة.

 وفي هذا السياق أكدت الناطقة اإلعالمية للمجلس 
بأن مركز  الحارس  اإلعاقة  غدير  األعلى لشؤون ذوي 
القيادة والسيطرة في مديرية األمن العام قام بفحص 
الشبكة للتأكد من مدى تغطية المملكة بشبكة اتصاالت 
وأضافت:«  الفيديو،  مكالمات  واستقبال  إلرسال  كافية 
تطبيق  عبر  الخدمة  لتوفير  إمكانية  هناك  تكون  قد 

خاص بالهاتف، لكن الموضوع ال يزال قيد الدراسة.
   تجدر اإلشارة إلى أن هذه الخدمة ال تقدمها سوى 
شركة زين، بينما بينت الحارس بأن العمل جاٍر لتشمل 

هذه  الخدمة جميع شركات االتصاالت في المملكة.
العربية  الــدول  من  األردن  بأن  السرطاوي  يذكر    
وحتى  إطالقها  ومنذ  الخدمة  تقديم هذه  في  السباقة 
وترويجية  توعوية  إعالمية  حمالت  إجراء  يتم  اليوم 
الدول  والعديد من  والمسموعة،  المرئية  الوسائل  عبر 
أخذت عن األردن فكرة هذه الخدمة واشترت الحمالت 
الحارس  قالت  فيما  قنواتها،  على  لتعرضها  اإلعالمية 
في هذا األمر بأن التركيز في نشر الحمالت اإلعالمية 
كان على النوادي والجمعيات الخاصة بالفئة المستهدفة 
واستخدمت في فترة من الفترات إعالنات الطرق، ولكن 
إلطالق  المعنية  الجهات  مع  بالتعاون  يسعى  المجلس 
اإلعاقة  ذوي  من  الجميع  بــأن  للتأكد  أخــرى  حمالت 

يعرفون بوجود هذه الخدمة.
جسور  بناء  عن  العام  األمن  مديرية  تغفل  ولم    
االحتياجات  ذوي  مراكز  وبين  بينها  العميقة  التواصل 
بأن  الحارس  وأشــارت  احتياجاتهم،  لمواكبة  الخاصة 
من  الخوف  على  اعتادوا  الصم  من  والفتيات  األطفال 
رجال الشرطة، لكن من خالل زيارات األفراد المدربين 
لقاءات  يحضرون  الذين  والسيطرة  القيادة  مركز  من 

المخصصة  والجمعيات  أنديتهم  في  الصم  مع  دورية 
لهم، تم كسر هذا الحاجز واستبدل بروابط من األلفة، 

التي  مشاكلهم  عن  يتحدثون  األشخاص  أصبح  بحيث 
يتعرضون لها من عنف وإيذاء..إلخ. بكل أريحية.

تصوير : يحيى بني عامروسط المدينةسرايا اربد

»١١٤« رقم خدمة أمنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

صحافة اليرموك ـ يارا السعد ࣯

تتغير مدننا كل يوم وفقا للحاجة و كيفما اتفق 
دون أن يراعى طابع أو روح للمدينة .. تزال الدواوير 
محله  تحل  و  تاريخي  نصب  يزال   ، أخرى  تزرع  و 
عمارة .. تعبد شوارع عتيقة و يُطلى الحجر القديم 
.. فتصير مدننا خرسانات كالمدن الصناعية .. خانقة 
بال روح بال فضاء عام بال فن أو جداريات ودون أثر 

لحضارات مرت أو أجداد .
 يروي لنا المواطن سعيد قهوجي، أحد أبناء إربد 
الذي عايش نموها وازدهارها عبر السنين الماضية، 
أن إربد مدينة جذورها عميقة بالتاريخ فمثال كانت 
المطاعم في السابق قليلة مثل مطعم سوسان و 
كفيتيريا الشباب التي أصبحت أطالل و دوار القيروان 

المعلم المتميز الذي تغير اآلن مع األسف.
 و تابع على سبيل المثال البيت النابلسي وضعه 
لصار  األهمية  أعطي  لو  تراث  هو  و  جدا  مزٍر  اآلن 
بيت  ليس   .. أنظار  محط  و  للسياح  جلب  وسيلة 
السرايا و بيت عرار و  أيضًا دار  النابلسي فقط بل 
بركة إربد في شارع فلسطين التي حولتها البلدية 
لمجمع باصات و متنزه إربد الذي كان يضم مكتبة 
و ساحة عامة صار اآلن مدرسة، وكل هذه األماكن 
و  الدهر  عليها  أكل  حضارات  إلى  وتعود  تاريخية 

شرب .
 ويقول أنس الزعبي، طالب جامعي و أحد سكان 
مدينة إربد، إنها و بالرغم من عراقتها إال أن هذا ال 

يظهر في شوارعها.
 في حين يشتكي عماد من واقع األمر الذي تدهور 
حتى أصبحت المعالم التاريخية و التراثية في إربد 

تعاني اإلهمال و التهميش.
على  مطلع  و  كاتب  البستاني،  هشام  يرى  و 
ال  المدينة  أن  المدني،  بالسلوك  مهتم  و  القضية 
ينبغي أن تكون مجموعة من األشخاص مجموعين 
يكون  أن  ينبغي  بل  واحــدة  جغرافية  مساحة  في 
بينهم نسق واحد يذوب فيه الفرد بالمجموع و يعمل 

المجموع لراحة هذا الفرد.
و يتابع هذا النسق ال يعني أن يشتركوا باللغة أو 
الوضع المادي أو أي من هذه االختالفات الظاهرية 
و إنما هو احترام متبادل بين سلطة هذه الدولة و 

مؤسساتها و أفرادها .
 و يشير البستاني إلى أن أحد الطرق التي يتم بها 
تعميق هذا السلوك هو وجود شبكة مواصالت سهلة 
تربط الشمال بالجنوب و الشرق بالغرب يتعرف فيها 
مواصالت  غياب  ظل  ففي  مدينته  على  المواطن 

ميسرة سيتم تفكيك هذه المجموعات .
 و قال البستاني إن المشكلة لن تحل إال بتغيير 
شامل بنيوي و تغيير في عالقات المدينة الداخلية 
بين  التواطؤ  هذا  ظل  في  أما  القانون  احترام  و 
التطبيع على  و  القانون  المسؤول على  و  المواطن 
الخراب فإن الوضع من سيئ إلى أسوأ حتى المبادرات 

و المحاوالت الفردية ال تأتي ُأكلها.
 ويستشهد البستاني في أحد األوراق البحثية بـ 
)الهايد بارك( الشهير في وسط لندن و هو بمثابة 
حدائق محلية صغيرة داخل األحياء مصممة لكسر 
الحدة البصرية و النفسية لألبنية المتراكمة، الفتا 
إلى أن إربد تواجه هذه المناطق و الساحات العامة 
بالضرورة  يعني  مما  إهمالها  فيتم  شرسة  هجمة 
عدم أهميتها أي في حال قررت البلدية إزالتها فإنها 

فورًا و دون اعتبار لقدسيتها ستزال و يقام مكانها 
عامة  من  ليست  طبقة  ترتاده  صيت  ذو  مطعم 
الشعب بالضرورة ألن المستثمر هدفه مادي طبعا  
بهذا السيناريو البسيط تفقد المدن روحها و تصير 

غابات إسمنت.
و يؤكد البستاني أن المسؤول عن هذا هو صاحب 
القرار السياسي، وألن أحد جذور هذه المشكلة هي 
الفكرة االستهالكية التي يستحيل أن يُغض الطرف 
عنها قامت من الجهة األخرى أعمال فنية بالدرجة 

األولى و ثقافية بالدرجة الثانية شبابية أخيرا. 
مهرجان درج

 تحت مظلة المعمل 612 لألفكار، و هي مؤسسة 
والعمال  المفكرين  ربحية تستقطب عددًا من  غير 
إلى  وتهدف  والتخصصات  الخلفيات  مختلف  من 
ابتكار مشاريع تُعتبر ذات أولوية بالنسبة للمنطقة 
أربعة  إقامة مهرجان درج قبل قرابة  العربية، تم  
لمدننا  هوية  عن  البحث  فكرة  يتبنى  الذي  أشهر 
يدعم الفن و الثقافة يستغل الفضاء العام المحدود 
لنشر الفن و تغيير النمطية من فكرة الفن المحصور 
للمنتديات   ومعارض الفن في الشارع  دون مقابل 
ليس  الفن  أن  فكرة  عن  دفاعا  ثقافية  شروط  و  
ترفا  و ليس حصرًا على أحد  لمساعدة سكان إربد 
بعيدًا عن  مكررة  غير  مختلفة  بطريقة  رؤيتها  في 

المارثون اليومي و الروتين . 
طالبان  ملكاوي،  مؤمن  و  الخطيب  يارا  ويسرد 
المدنية،  الهندسة  و  العمارة  تخصص  يدرسان 
يتضمن  الذي  البرنامج  طبيعة  اليرموك  لصحافة 
اسم  تحت  إربد  أولها تصوير مخيم  ثالثة مشاريع 

باقي  تعريف  و  بالبداية  »كتوثيق  المخيم  »عمارة 
و  الحاصل،  التفكيك  نتيجة  بالمخيم  إربد  سكان 
الثاني هو »سكاي الين« وهو عبارة عن  المشروع 
معروضة  ببعضها  ملتصقة  إربد  لمباني  تصميم 
بمكان ما في المهرجان، والثالث هو عرض مسرحي 
مشروع  و  الحجرة،«  »مسرح  اســم  تحت  قصير 
)هيموغرافي(  و هو مجموعة صور ألشخاص من 
إربد  لتوثيق رد  الثقافات في سؤالهم عن  مختلف 
الفعل الفردي و إيماءات وجههم وعرضها أيضا في 

المهرجان.
أقيم المهرجان على الدرج في وسط البلد تحديدًا 
و  الفن  لتذوق  مشروطة  غير  مجانية  عامة  بدعوة 
إبراز  الخطيب أن مسؤولية  يارا  الود، و ترى  تبادل 
هوية المدينة هي مسؤولية مشتركة بين السلطة و 
المعماري و المواطن و أن المشكلة الوحيدة في إربد 
هي انقراض الفضاء العام فقط و أن إربد بالرغم من 
أن عشوائيتها جميلة وال تحتاج منا سوى احترامها و 
الحفاظ عليها من هذا المنطلق فإن كل ما نطمح 
إليه هو الحفاظ عليها مع تطويرها دون أن يتعارض 

أحدهما مع األخر .
 ويشدد مؤمن ملكاوي  على أهمية النقل لتماسك 
هو  الفن  هدف  إن  قال  و  هويتها  تأكيد  و  المدينة 
التعبير و أن حب المدينة و رغبتنا بنشر الفن يعني 
خيال  و  تأمل  مجرد  ليس  و  مادي  بعمل  نقوم  أن 

فقط. 
وترى المهندسة رهام الجمال مسؤولة مهرجان 
دعمت   البلدية  أن  الكبرى   إربــد  بلدية  في  درج 
مهرجان درج ومستعدة لدعم كل ما يخدم إربد  و 

حضارتها و معالمها بما يتناسب مع قدرتنا.

إربد .. بين غياب هوية المدينة وروح تخنق الفضاء بال فن
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الظواهر  أكثر  من  اللفظي  التحرش  ظاهرة  أصبحت 
تتعرض  حيث  األخيرة،  الفترة  في  األردن  في  انتشارا 
الكثير من الفتيات في األردن للتحرش اللفظي من قبل 
أقسى  من  التعبير  صح  وإن  الفعل  هذا  الشباب،  بعض 
التجارب التي يمكن أن تمر بها الفتاة بشكل خاص، حيث 
إنه من الممكن أن يتضمن معاني الذم و القدح أو التحقير 
أو المعاكسة على أقل تقدير وألفاظ أو كلمات تؤثر في 
الجنس  اآلخر و تخدش حياءه أو ألفاظ الغزل للجنس اآلخر 
أو األلفاظ السوقية التي يرددها الشباب أمام الفتيات دون 

مراعاة لهن . 
أنواع  من  نوع  على  اللفظي  التحرش  مصطلح  ويدل 
قد  مما  فيه  المرغوب  غير  و  المتعمد  العدواني  السلوك 
الفتيات  ضد  اللفظي  التحرش  ويقع  نفسيا،  أذى  يسبب 
القصر وضد النساء، وقد تقع بين الشباب بعضهم ببعض، 
األماكن  في  اللفظية  التحرشات  هذه  نسمع  ما  غالبا  و 
القدم و  النوادي و مالعب كرة  الشعبية وفي األسواق و 

الشوارع و الجامعات و المدارس . 
ويعتقد الطالب حمزة أبو الرب أن المتحرش ال يملك 
المباشرة  للمواجهة  الشجاعة  و  الجرأة  من  يكفي  ما 
العادات  أو  االجتماعية  القيود  بسبب  به  المتحرش  مع 
هذا  اتخاذ  إلى  فيلجأ  الناس،  أمام  بها  الملزم  األخالقية 
األسلوب كوسيلة تعبير عما يدور في مكنون ذاته تجاه 

المتحرش به . 
بها  تتواجد  التي  األماكن  يكثر في  التحرش  أن  ويرى 
الفتيات كالجامعات واألسواق والموالت والدوافع له كثيرة، 
كإثبات أحدهم ذاته وحالوة لسانه في اصطياد الفتيات 
والتحرش بهن أمام أصدقائه حتى يكون فاكهة المجلس 
كما يعتقد، وبعض الدوافع تتمثل بانزعاج  وغضب على 
يقول،  ما  ويقول  لسانه  فيتمرد  له  المناهض  الجنس 
بأكمله  المجتمع  تنمية  إعادة   من  بد  ال  أنه  إلى  مشيرا 
ابتداء باألسرة ومن ثم المدرسة و البيئة التعليمية، وحتى 

بالشارع العام و صوال إلى الفرد ذاته .
وترى هاجر العفيف أنه أحيانا يمارس التحرش اللفظي 
عديدة  لدوافع  المعاكسة(  أو  )التعليق  عليه  اطلق  ما  أو 
منها أن يكون لباس الفتاة مستفزا وأحيانا يكون غير الئق 

وأحيانا للفت االنتباه و بالعادة يكون من غير  سبب. 
 فيما يؤكد حسين خصاونه  أن التحرش اللفظي نوع 

من أنواع التحرش الذي هو من األفعال المنافية للحياء 
و المنافية ألنواع التربية و األخالق في المجتمعات ككل، 
مشيرا إلى أن التحرش اللفظي و األلفاظ البذيئة سببها 
تدني المستوى العلمي و الثقافي و غياب القدوة و الوازع 

الديني و األخالقي .  
أنه جاء في نص  المحامية منى خصاونه    وأوضحت 
المادة ) 306 ( من قانون العقوبات تشريع يحد من هذه 
الممارسات ينص على أنه : »من عرض على شخص لم 

يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ 
عمرها عمال منافيا للحياء أو وجّه ألي منهما 

كالما منافيا للحياء عوقب بالحبس مدة ال 
تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثالثين 

دينارا إلى مائتي دينار.«
وأشارت  إلى أنه يوجد العديد من 

الحاالت تمثل يوميا أمام القضاء 
اللفظية  االعتداءات  هذه  جراء 
التربية  ـــواع  أن تنافي  الــتــي 
األردني  واألخالق في مجتمعنا 
به  المتحرش  على  أن  موكدة  
أن يتقدم بشكوى وأن ال يسكت 
ال  حتى  الممارسات  هــذه  عن 

تتفشى بالمجتمع . 
االجتماع  علم  أستاذ  وأشار  
في جامعة اليرموك الدكتور عبد 
الباسط العزام إلى  أن التحرش 

الشباب  يحفز  بمجتمعنا  اللفظي 
إلى درجة عالية من االعتداء على 

فهذا  عليهن،  والتطاول  الفتيات، 
العمل قانونيا يعد نوعا من السلوك 
الذي يكون سببه دوافع  االنحرافي 

داخلية . 
كما بيّن أستاذ علم االجتماع في 
عبداهلل  الدكتور  اليرموك   جامعة 
ظاهرة  اللفظي  التحرش  أن  قازان 
مكان  بكل  مــوجــودة   اجتماعية  
اللفظي  التحرش  نسبة  تبلغ  حيث 
في مجتمعنا 70%  وغالبا تكون فئة 

الشباب األقل و األكثر عمرا بعد و قبل 
االتزان العقلي و الوجداني . 

وأضاف   أن دوافع التحرش اللفظي كثيرة من أهمها 
كان  الماضي  في  أنه  مبينا  المجتمع،  في  القدوة  غياب 
شخص  هناك  كان  حيث  أكبر،  بشكل  مترابطا  المجتمع 
يقتدى به وبالتالي يتم ضبط السلوك بناء على ما يراه 
أي فعل شاذ من هذه  وأن  القدوة.  أو  الشخص  من هذا 
األفعال و السلوك قد يؤدي به إلى العقاب سواء كان عقابا 

جسديا أو بدنيا.
دور  ينبع من   قد  الثاني  الدافع  أن   إلى  قازان  وأشار 
الدور األعظم  أن  لألسرة  األسرة، مشددا على 
و  الفرد  سلوك  تنمية  في  ــدور  ال كل  أو 
ضبطه في المجتمع، مبينا  أن التكوين 
هذه  ظل  في  يكمن  للفرد  األساسي 

األسرة و طبيعة تربيتها .
وتابع أن  الدافع الثالث هو البيئة 
الديني  الــوازع  و  بالفرد  المحيطة 

و مكونة من جو  أسري نقي  فقد تكون األسرة صالحة 
يختلط  ــه  ذات الفرد  لكن   ،
فكريا  ملوثين  بإفراد 
فهذا  أخــالقــيــا،  و 
سيؤدي  الــشــيء 
ـــــى تــغــيــيــر  إل

سلوك الفرد قوال واحدا .
وأضاف أن الوازع  الديني الداخلي لدى الفرد له نصيب 
كبير في ضبط سلوكه، حيث إن الفرد إذا ما رأى الفعل 
هذا يؤدي إلى تلويث خلقه وأن ذلك الفعل ينافي أخالق  
دينه وبالتالي يهاب العقاب اإللهي فلن يقوم بمثل هذه 

األفعال .
و  النسوية  المنظمات  من  العديد  هناك  أن  يذكر    
توعية  بندوات  تقوم  المدني  المجتمع  منظمات 
التحرش  محاربة  طــرق  حــول  مستمرة 
مع  التعامل  كيفية  و  اللفظي 

المتحرش.

التحرش اللفظي ..  آفة تتفاقم دون رادع أخالقي وقانوني 
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مجاالت  شتى  في  المتسارع  التطور  أدى 
الحياة، إلى تغيرات شاملة طالت كافة النواحي 
تعليمية أو سياحية و حتى التسويقية، فظهر 
إقبال  وسط  الهرمي  بالتسويق  يعرف  ما 
له في ظل  والمتابعين  الجمهور  من  متزايد 
أو  الثراء من جهة  تسابق محموم  بين حلم 

االحتيال من جهة أخرى.
إلى  الشبكية  الشركات  لجأت  وعليه    
وتصدير  الخداع  بين  تراوح  جديدة  أساليب 
الوهم باالنتقال من ضيق الحال للثراء  في 
ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشباب 
تلك  ساعد  ما  هو  الوعي  وغياب  والبطالة 

الشبكات على النمو والتطور .
طريق  عن  الوهم   يأتي  العادة  وفي    
وسائل التواصل االجتماعية المختلفة  بقيام 
بقالب  لها   بالترويج  الشبكات  هذه  أفــراد 
جذب  على  للعمل  والعزم  واإلغــواء  اإلغــراء 
أكبر قدر ممكن من الضحايا  بشتى الطرق .

بين  الشبكات  هــذه  أساليب  تتنوع  و   
اإلغراء واإلغواء لجذب الضحايا، لكن غالبية 
هذه الشبكات تجذب الضحايا من خالل أحد 
األشخاص المروجين الذي يخبرك بأن هناك 
على  لمنتسبيها  خصومات  تمنح  شركات 
،تذاكر  مالبس   ، )ساعات  المبيعات  غالبية 
طيران ، اإلقامة الفندقية ،وغيرها( فتتحول  
أنت بعد شرائك لهاذا المنتج إلى مسوّق من 
بعد   ، السريع  والربح  بالمال  إغرائك  خالل 
موافقتك على شروطهم وهي العمل الجاد، 
المسوّقين،  من  المزيد  جذب  على  والعزم 
ودفع مبلغ وقدره ... لتحصل على البطاقات 
الممغنطة الخاصة بالشركة والتي من خاللها 
التي  المبيعات  على  الخصم  على  ستحصل 
التجارية  بالمحال  متوفرة  غير  باألصل  هي 

إنما على المواقع اإللكترونية فقط.
هنا  من   ، االحتيال  من  يخلو  ال  ــر  األم
وبهذا  قرائنا،  أمام   ، الحقيقة  كشف  نحاول  
الصدد يقول  أحد عمالء مثل هذه الشبكات  
أو  المسوّق  مع  جلسة  أول  »في  السابقين 
عايش  مش  إنك  تشعر  »يخليك   ، الشريك 
راتبك  على  عايش  ،ألنــك  ،معدوم  فقير   ،
بس« ،وفجأة يبدأ بطرح فكرة دخول الشبكة 
و  لك  يشرح  وبعدها  األحالم  لعالم  وينقلك 
يرسم فكرة الموزعين تحتك ويبيّن لك أنها 

شبكية.«
أن   أي  هرمية   هي  الحقيقة  في  ويتابع  
المستفيد هو من يوجد في رأس الهرم وأنت 
لصالحه(  )الضحايا  جذب  على  تعمل  فقط 
تستطيع  ال  الهرمية  بينهم  تفرق  وحتى 
ثنائية  ،وهي  سلعة  شراء  بعد  إال  الدخول 
تحصل  العموالت  ،يسار(،  )يمين  الشكل 
يعتمدون  وأيضا   ، فقط  الموقع  على  عليها 

على التسويق الشفهي في الغالب.
     التسويق الهرمي كما يرى أهل االقتصاد 
هو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال 

يكون  ،بينما  المشتركين  من  عدد  أكبر  من 
المستفيد األكبر هو المتواجد في رأس الهرم 
،حيث يبدأ العمل بشخص أو شركة في أعلى 
الشخص  إقناع  في  عملها  ،يتلخص  الهرم 
باالشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد 
استطاع  إن  رمزيا  ربحا  أو  بإعطائه خدمات  
كلما  بهدف  بعده،  باالشتراك  آخرين  إقناع 
على  األول  حصل  المشتركين  طبقات  زادت 

عموالت أكثر .
خــالــد هــيــالت رئيس  الــدكــتــور  ــرى  ي و 
من   ، اليرموك  جامعة  في  التسويق  قسم 
يعتمد  الهرمي  التسويق  أن  نظرية  ناحية 
 ، االجتماعية  البنية  على  أساسي  بشكل 
المجتمعات  في  الهرمي  التسويق  ويضيف 
التفكك  نتيجة  الغربية يسري بشكل بطيء 
 ، المجتمعات  هذه  تشهده  الذي  االجتماعي 
فمن الصعب الحصول على المعلومة بشكل 
كلي ، بينما في العالم العربي الوضع مختلف 

نتيجة الترابط االجتماعي القوي.
أن  تستطيع  المثال  سبيل  على  ويضيف 
الجامعة  في  األصــدقــاء  من  الكثير  تجذب 
سيجذب  وغيرك  المجال  هــذا  في  للعمل 
جدا  سريعا  يصبح  التواصل  وهكذا  آخرين 
االجتماعي  الترابط  نتيجة  األشخاص  بين 
الكبير، على العكس تماما في العالم الغربي 

الذي يشهد ضعفا في العالقات االجتماعية، 
العالم  عن  التفكير  أسلوب  في  واختالفا 

العربي.
العربي  العالم  أن  إلى  الهيالت  ويشير 
ألسباب   ، بالفكرة  يقتنع  أن  الصعب  من 
االتجاه  هذا  إلى  الشباب  انجراف  إلى   تؤدي 
المستويات  مستوى  وتدني  البطالة  منها   ،
المادية والمعيشية لألفراد ، وفي نهاية األمر 
المستفيد الوحيد من هذه العملية الشخص 
بتوزيع نسب  ، ويقوم  الهرم  الذي في رأس 
ضئيلة إن وجدت ، متوقعا أن مصير هذا النوع 
من التسويق  النهاية ألن فكرته غير مقبولة 

في المجتمعات العربية. 
اإلفتاء  دائرة  عن  صادرة  فتوى  في  وجاء 
ما   اإللكتروني  موقعها  على  منشورة  العام 
وأخذ  الشبكي  التسويق  أسلوب  »إن  نصه 
السمسرة  بــاب  من  ليس  عليه  العموالت 
الشرعية، بل هو من باب الميسر والمقامرة 
المحرمة؛ ألن المشتركين عادة ال يشتركون 
إحضار  على  المكافآت  تحصيل  بغرض  إال 
زبائن آخرين، فإذا جلب المشترك عددًا من 
الزبائن، وحقق شروط الشركة: أخذ عمولته 
التي قد تزيد أو قد تنقص عن المبلغ الذي 
كله،  المبلغ  خسر  فشل  وإذا  ابتداء،  دفعه 
أبواب  في  المعاملة  يُدخُِل  االحتمال  وهذا 

الغرر والميسر.«
وتتابع الفتوى »أما إدخال )الساعة( أو أي 
بضاعة أخرى فال يقلب المعاملة إلى الحِل؛ 
المال،  إلى  التوصل  هو  منها  الغرض  ألن 
ثمنها  أن  بدليل  لذاتها،  مقصودة  وليست 
قيمتها  من  أعلى  الشركة  في  المعروض 
المساهم  أن  وبدليل  السوق،  في  الحقيقية 
المبالغ  في  يطمع  إنما  الشركة  هــذه  في 
المتحصلة من عموالت الزبائن التي قد تفوق 

قيمة تلك البضاعة.«
أحد  قصد  لــو  »حتى  الفتوى  وتضيف 
األفراد تحصيل البضاعة المباعة لذاتها، فإن 
أساس  على  يقوم  ال  للشركة  العام  الوضع 
أكبر  تجميع  أساس  على  بل  بها،  المتاجرة 
العليا  الطبقة  وأطماع  المشتركين،  من  قدر 
من الشبكة الهرمية بالمكافآت، على حساب 
الناس  األكثرية من  التي هي  الدنيا  الطبقة 
يعنى  وهذا  شيء،  على  يحصلون  ال  الذين 
حساب  على  الناس  من  غانمة  قلة  وجــود 
أكثرية غارمة، وكفى بهذا فسادًا وإفسادًا.«

وتختم الفتوى »قد سبق لكثير من اللجان 
الشرعية والباحثين المتخصصين دراسة هذا 
وجود  وبيان  الحادثة،  المعامالت  من  النوع 
الكثير من المخاطر والمحاذير الشرعية. واهلل 

تعالى أعلم«.

»اإلفتاء« اعتبرته من  »الميسر والمقامرة المحرمة«

التسويق الهرمي مشروع احتيال أم حلم في الثراء

تعبيرية
صحافة اليرموك - رغد طعامنه    ࣯

تعتبر فئة الشباب من أهم الفئات التي تقوم 
ثابتًا  يبقى  حتى  مجتمعنا  تنمية  و  بناء  على 
راسخًا أمام رياح الزمان، فأدوار الشباب على مر 
التاريخ كثيرة و متعددة ال يمكن أن نحصيها، و 
حينما يغيب دور هذه الفئة عن المجتمع يتوقف 
فيه التطور و التقدم و يصبح عرضة للركود و 

االنحطاط.
أهمية  المجتمع  تناسى  األخيرة،  اآلونة  في   
الشباب و دورهم في ازدهاره و تقدمه و بالتالي 
أدى هذا التهميش المجتمعي لهم بإحداث حالة 
لديهم  الثقافي  الفراغ  و  النفسية  الفوضى  من 
سهلة  لبنة  الشباب  فئة  أصبحت  ذلك  نتيجة  و 
لالستغالل و االنقياد ، فما األسباب التي أحدثت 
الدور  وما  المستقبل  بناة  لدى  الفوضى  هذه 
تجاه  المجتمع  مؤسسات  عاتق  على  يقع  الذي 

هذه الفئة؟ 
و يرى االستشاري النفسي و التربوي الدكتور 
والعربي  ــي  األردن الشباب  المطارنة  موسى 
الفوضى  الحاضر حالة من  العصر  يعيشون في 
النفسية و الصراع الداخلي و ذلك نتيجة ألسباب 
العقيم  التربوي  النظام  منها  كثيرة   و  عديدة 
التى  والحداثة  والتطور  التغيرات  يراِع  لم  الذي 
إلى نظام تربوي حديث ومتطور يراعي  تحتاج 
الحاضرة  الحياة  ومتطلبات  المجتمع  احتياحات  
من  بدال  والتذكر  الحفظ  على  يعتمد  زال  وال 

خالل  من  اإلبداعية  والقدرات  المهارات  بناء 
أن  كما  و  المفتوحة،  والمدرسة  العلمي  البحث 
استراتيحيات التعليم العالي التى ال زالت قائمة 
الشباب  احتياجات  إطار نظري وبمعزل عن  في 

لها تأثير أيضًا .
اإلهمال  أن   اليرموك   صحافة  لـ  يضيف  و 
المتعمد من الدول لحاجات الشباب وعدم وضع 
وتوليد  البطالة  لمعالجة  واضحة  استراتيجيات 
التى  الصغيرة  المشاريع  فرص عمل من خالل 
المجتمع  منظمات  أو  الجمعيات  عليها  تشرف 
المدني التى تتضمن احتواء تعطل بفتح مشاريع 
الشباب  تدريب  طريق  عن  وصناعية  زراعية 
منتشر  البطالة  فموضوع  للعمل،  وإعدادهم 
بشكل كبير و تعاني منه مجتمعات عديدة ولكن 
األهم تأثير مشكلة البطالة على نفوس الشباب  
و السلبيات  المترتبة  على عدم توفر فرص عمل 
، فيجب علينا إعادة النظر إلى الشباب كمعنيين 
هذه  حل  في  ومساهمين  بل  األولى  بالدرجة 

المشكلة وليسوا المسببين لها. 
يمكن  التي  ــرة  األس إلــى  المطارنة  أشــار  و 
نتيجة  النفسي  الضغط  من  حالة  تشكل  أن 
المتطلبات التربوية واألدوار األسرية غير الواعية 
فرغم أن األسرة تعتبر أصغر مؤسسات المجتمع، 
لكن لها أهمية كبيرة في تهيئة أفراد المجتمع 
المجتمع،  مع  واالنــدمــاج  للعيش  الصغر  منذ 
يتم  أن  يمكن  ال  األسرة  به  تقوم  الذي  والدور  

عن طريق أية مؤسسة اجتماعية أخرى.

تناسي المجتمع لدور الشباب يجعلهم عرضة 
للفوضى النفسية والصراع الداخلي 

صحافة اليرموك ـ سارة حاللشة  ࣯
و وعد طخشون 

قال رئيس المجلس المحلي لمنطقة الصريح 
في بلدية اربد الكبرى موسى السعدي  ان خطة 
في  استراتيجيتها  تتوافق  الصريح  منطقة 
التوجه نحو تحقيق مدينة منظمة تتسم بارقى 
الخدمات ويتوفر فيها كل ما يحتاجه المواطن ، 

تتسم بالرقي والتحضر.
التي  الخدمات  ان  اليرموك   صحافة  لـ  وبين 
تقدم حاليا ال تغطي المساحة الجغرافية الواسعة 
التي تحتلها الصريح على خارطة لواء بني عبيد 
، مؤكدا اننا نسعى جاهدين بكل امكانياتنا الن 
نغطي خدمات تشمل كافة مناطق الصريح رغم 
اننا قدمنا بعض الخدمات التي لم تتجاز خمسة 

بالمئة من مساحة الصريح. 
وكشف السعدي عن نقص واضح في الموارد 
البشرية نظرا لحجم العمل الكبير الملقى على 
عاتق البلدية نظرا لتزايد عدد سكانها المتسارع 
ودخول شركات االسكان الضخمة وهذا يتطلب 
سرعة تقديم الخدمات وشق الشوارع وترميمها 
بطرق يضمن تقديم الفضل الخدمات المطلوبة 
لسكان البلدة موضحا بان ايرادات البلدية كلها 

ذاتية والمديونة تقع على عاتق البلدية.
  واكد ان البلدية ستباشر قريبا بتنفيذ حديقة 
خصصت  ان  بعد  الصريح  في  ضخمة  ترفيهية 

المساحات الالزمة النشائها ، ومخططاتها جاهزة 
حتى تكون من اجمل الحدائق في اقليم الشمال 
ابناء  لخدمة  والمساحة  التخطيط  حيث  من 

الصريح من القطاعات كافة  
شوارع  فتح  في  باشرت  البلدية  ان  واوضح 
االنارة  ومد   ، والحصن  البترا  شارع  الى  نافذة 
في كل االحياء واالزقة والعمل على وضع خطط 
الالزمة  الخدمات  افضل  وتقديم  البيئة  لحماية 
الشتاء  فصل  لمواجهة  طوارىء  لجنة  وتشكيل 

وتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن
في  العامة  االشغال  وزارة  السعدي  وطالب 
تجاه  بواجباتها  القيام  في  البلدية  مساعدة 
التي  عملها  نطاق  ضمن  تدخل  التي  الشوارع 
خارج حدود البلدية والتي تشكل عامال اساسيا 

في خدمة البلدة.
و   البلديه  بين  المستمر  بالتعاون  ــاد  واش
وسماع  انتقاداتهم  وتقبل  المنطقه  اهالي 
اكثر  وكانت  المنطقه  من  للتحسين  ارائهم 
المشاكل تتمحور حول المطالبه بوضع مطبات 
حتى  المشكله  هذه  حل  يتم  ولم  الشوارع  في 
االنتهاء من جمع المطالبات  وعرضها على لجان 
هندسيه مختصه بهذا الشيء مضيفًا ان مشروع 
التقسيم كان من أكبر المشاكل التي نتج عنها 
اعتراضات  صناديق  وضع  تم  لهذا  االراء  تعدد 

لالخذ برأي االغلبيه لتطبيق المشروع.

السعدي : المباشرة بتنفيذ حديقة 
ترفيهية ضخمة في الصريح قريبا 



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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صحافة اليرموك - رزان الزعبي  ࣯

مع  جديد،  عدد  في  القراء  أعزاءنا  إليكم  عدنا 
نجمة يرموكية ال تقل أهمية وتميزًا عن نظرائها 
السابقين الذين خُطت أسماؤهم في هذه الزاوية 

من الصحيفة.
  معنا لهذا األسبوع سلمى الربضي، العبة متألقة 
في فريق كرة السلة للجامعة، بدأت مشوارها وهي 
فريق  صفوف  في  عمرها  من  عشرة  الثانية  في 
انتقلت  ثم  ومن  عجلون،  الالتين  مجلس  مدرسة 
للبنات،  الشاملة  الثانوية  عجلون  مدرسة  إلى 
والسلة  القدم  كرة  لعبت  السنوات  هذه  وطــوال 
جنبًا إلى جنب، إلى أن انضمت في السنة األخيرة 
لفريق المديرية وخُيرت بين الرياضتين فانحازت 
للسلة، معلقة على ذلك: اخترت السلة ألني رأيت 

أن مهاراتي وطولي مناسب لها أكثر.
  مشوارها مع المدرستين كان مكلاًل بالنجاحات 
المتتالية، فحققت مع مدرسة عجلون المركز األول 
ثالث مرات على مستوى المحافظة، ومرتين على 
مستوى المملكة مع فريق مديرية محافظة عجلون، 

هذا التألق أهلها لتدخل كلية القانون بداية العام 
الدراسي الحالي بتفوق رياضي.

فريق  مع  ملتزمة  وهــي  األول  يومها  منذ     
الجامعة لكرة السلة بكل حماس، مبررة ذلك بدعم 
الكابتن عباس لها، مضيفة: الكابتن ساعدني على 
التأقلم والتطور وعلمني أمورًا جديدة في اللعبة، 
قيادته،  تحت  أكثر  التمارين  أحب  يوم  كل  وفي 
فمعه أصبحت أمتلك روحًا رياضية وشغفا منقطع 
الكابتن  زميلتي  من  كل  دعم  أنسى  وال  النظير، 
ليلى العزام وديانا اللواتي ال يتوقفن عن مساعدتي 
في التخلص من نقاط ضعفي سواء خالل التمرين 

أو في تدريبات خاصة، أنا ممتنة جدًا لثالثتهم.
بالدنا،  في  النسوية  السلة  كرة  واقع  وعن     
قالت: يوجد إقبال كبير من قبل اإلناث على هذه 
اللعبة وخاصة في عجلون وتوجد العديد من األندية 

الرياضية المنتشرة في المحافظة.
المستقبلية، فهي  بالنسبة لطموحاتها  وأما      
تلتحق  وأن  القانون  ــة  دراس تكمل  ألن  تسعى 
بالمعهد القضائي، لكنها أكدت بأنها لن تتخلى عن 

كرة السلة ألنها ال تستطيع العيش دونها.

سلمى الربضي .. متألقة يرموكية تعشق النجومية 

صحافة اليرموك - آالء نجادات  ࣯

وصيفا  للطالبات  الجامعي  منتخبنا  حل 
القدم  لكرة  الجامعات  خماسي  بطولة  في 
منتخب  أمام  النهائية  المباراة  خسر  بعدما 

الجامعة األلمانية األحد الماضي بهدف وحيد.
وقال مدرب الفريق الكابتن عدي البطاينة 
كرة  هذه  ولكن  اللقب  لتحقيق  نطمح  كنا 
القدم، مشددا على أن منتخبنا قدم مستوى 

القى استحسان وإشادة الجميع.

منتخب  أن  اليرموك  صحافة  لـ  وأضاف 
الفرق  أقوى  من  يعتبر  األلمانية  الجامعة 
وعلى  مميزات  العبات  ويضم  الجامعية 

سوية عالية.
تكمن  البطولة   هذه  أهمية  أن  وأكــد    

ورفع  الالعبات  لمستوى  تجربة   أنها  في 
المستمر  التدريب  خــالل  من  الجاهزية 
وفرصة لالحتكاك وخوض تجربة المباريات، 
التي  األخرى  الفرق  مستوى  على  والتعرف 

نواجهها الكتشاف نقاط القوة والضعف.

»اليرموك« وصيفا لخماسي الجامعات للطالبات 

 – السلة  لكرة  الجامعي  منتخبنا  حــّل 
جامعة  بطولة  في  الثالث  بالمركز  الطالب 
كرة  في  للجامعات  الوديّة  سمية  األميرة 

السلة .
لـ  عباس  أحمد  عباس  الكابتن   وقــال 

المشاركة  هي  هذه  أن  اليرموك  صحافة 
التي  البطولة  هذه  في  لجامعتنا  الثانية 
مختلف  من  منتخبات  سبعة  فيها  شــارك 
جامعة  هي  والخاصة   الحكومية  الجامعات 
جامعة  و  اليرموك  وجامعة  سمية  األميرة 

الزيتونة  وجامعة  والتكنولوجيا  العلوم 
التطبيقية  العلوم  وجامعة  البترا  وجامعة 

والجامعة األلمانية.
 و لعب منتخبنا ثالث مباريات األولى ضد 
جامعة الزيتونة والثانية ضد جامعة األميرة 

سمية والثالثة ضد الجامعة األلمانية.
 وقال عباس إن منتخبنا لعب في المباراة 
فزنا  الزيتونة  جامعة  منتخب  ضد  األولــى 
بنتيجة عشرين نقطة دون رد وفي المباراة 

سمية  األميرة  جامعة  منتخب  ضد  الثانية 
-71 بنتيجة  خسرنا  االستضافة  صاحب 

58 وفي المباراة األخيرة لتحديد المركزين 
األلمانية  الجامعة  ضد  لعبنا  والرابع  الثالث 

وفزنا بنتيجة 60 نقطة مقابل 36 .
يذكر أن منتخبنا يضم الالعبين صهيب 
مراد  أبو  وأحمد  دبــوس  أبو  وزيــاد  العايد 
ومؤنس بني عيسى وعامر العمري وأسامه 

العمري وغازي الصقر. 

.. وثالثا في بطولة »سمية للسلة«

صحافة اليرموك - قيس الحوراني و سارة القضاة ࣯

وسخونة  حدتها،  وزادت  المنافسة،  رقعة  اتسعت 
المنطقة عكست على سخونة البطوالت المحلية، وعودة 
وأكثرها عراقة، منافسة  المحلية  األندية  لخيرة  ميمونة 
الوحدات،  »الرمثا،  المناصير  دوري  يشهدها  شرسة 
الجزيرة والفيصلي« أربعة فرق تصارع على عرش الكرة 
األردنية في موسم أفضل بكثير من المواسم السابقة من 
للبطوالت  وتطور  الجماهيري،  والحضور  المنافسة  حيث 
المحلية مقارنة بما سبق من مواسم، فهل هناك عالقة 
المنتخب أم  بريق  وخفوت  ــدوري  ال تألق  بين  عكسية 
سيشهد العام المقبل تطور على صعيد األندية والمنتخب 

الوطني.

وفي الحديث عن انطالقة ذهاب دوري المناصير قال 
الزميل  الرأي  الرياضية في جريدة  الدائرة  الصحفي في 
من  الرغم  على  قوية  غير  انطالقة  الشريف  إنها  علي 
طويلة  لفترة  الفيصلي  وغياب  المنافسة  الرمثا  دخول 
وعودته، فهناك فارق في المستويات بين الفرق وتذبذب 

في المستوى لكل فريق. 
وغير  قوي  غير  بأكمله  ــدوري  ال أن  الشريف  ويــرى 
تنافسي، لكن الفارق الوحيد كان في زيادة عدد الحضور 

الجماهيري.
كفرسوم  لنادي  السابق  المدرب  ذلك  على  ويؤكد 
كانت  الذهاب  أن مرحلة  الحوراني، معتبرا  الكابتن مراد 
مرحلة متفاوتة بالمستوى بين كل الفرق دون استثناء، 
وحتى المتصدرين من الرمثا والوحدات كانوا في مستوى 

متذبذب وغير ثابت.
وأضاف أن األداء ليس بالمطلوب من كل الفرق، حيث 
كانت الحلول الفردية تُطغي على األداء لكل فريق، بينما 
األداء الجماعي كان سلبي وسيء، وأشار الكابتن مراد أن 
الدوري األردني يعتبر دوري تجميع نقاط وليس دوري آداء 

ألن الفرق تبحث عن النقاط ليس غيره.
ضعف دفاعات األندية

ضعف  أو  الهجومية  المنظومة  تحسين  عن  وللحديث 
المنظومة الدفاعية بزيادة عدد األهداف ب46 هدف عن 
الموسم السابق، أوضح الصحفي علي الشريف أن هناك 
خلال بالمنظومة الدفاعية بسبب عدم وجود مهاجمين من 
طراز عالي في األردن، مضيفا أن إحراز 5 أهداف من قبل 
العب واحد في مباراة واحدة فهذا يؤكد أن الخلل والضعف 

في الدفاع.
وشدد على ذلك الكابتن مراد الحوراني  حين قال أن 
عدد كبير من األهداف التي سُجلت كانت بسبب أخطاء 
األندية  فبذلك  للمهاجم  تفوق  وليس  المدافعين  من 
لديها ضعف كبير في دفاعاتها على الرغم من الطريقة 

الدفاعية التي تلعب بها تلك األندية وحتى المتصدرين.
التجارب والمحسوبيات تضعف من 

المنتخب الوطني
ــدوري،  وال المنتخب  بين  العكسية  العالقة  عن  أما 
اعتبر علي الشريف بقاء المنتخب حقل تجارب بين يدي 
الفرق  الكابتن جمال أبو عابد فلن يستفيد من منافسة 

على الدوري.
بسبب  فذلك  قوي  المنتخب  كان  عندما  أنه  وأوضح 
بسبب  المنتخب  على  األردني  لالتحاد  الكامل  التركيز 
الدعم  كل  أن  وبيّن  العالم،  كأس  نهائيات  بلوغ  هدف 
خلفه  الجماهير  توحدت  كما  للمنتخب،  كان  والتوجيه 

لمساندته.
بوجود  ــه  أن ــى  إل الــحــورانــي  مـــراد  الكابتن  ولــفــت 
المحسوبيات والمجامالت في االتحاد األردني والمنتخب 
أدوار  الى  ويصل  قوي  المنتخب  يكون  أن  الصعب  فمن 

متقدمة بغض النظر إن كان الدوري قوي أم ضعيف.
على  إن  قال  الخب  إبراهيم  الكابتن  الرمثا  العب  أما 
الذين  الالعبين  اختيار  خالل  من  االستفادة  المنتخب 
يقدموا مستويات عالية وعدم االعتماد على نفس األسماء 
في كل مرة والمعروفة للجميع وحتى في عدم تقديمهم 
التقليدي لالعبين  المطلوب، وعدم االستدعاء  للمستوى 

بل لمن يستحق.
»فشل« اإلعالم الرياضي الرسمي 

وعن دور اإلعالم الرياضي، يرى الزميل علي الشريف 
صنع  الــذي  هو  االجتماعي  التواصل  مواقع  إعــالم  أن 
الرسمي  اإلعالم  أما  األندية،  بين  الدوري  في  المنافسة 
لمواقع  فالدور  خارجي،  تأثير  لديه  وليس  »فاشل«  فهو 
ألن  الرسمية  للصحافة  وليس  االجتماعي  التواصل 

الجمهور يقرأ األخبار منها وليس من الصحف الرسمية.
واتفق الكابتن مراد الحوراني مع هذا الرأي حيث قال 
من  الخاص  اإلعالم  على  يطغى  »الفيسبوك«  إعالم  إن 
الصحف والتلفزيون، حتى الروح العالية لالعبين استُمدت 

من الجماهير على »الفيسبوك.«
وباألخص  الصحافة  أن  الخب  إبراهيم  الكابتن  وأكد 
الفرق  مواقع »السوشيال ميديا« تعمل على تقوية كل 
الفريق  مردود  يكون  وبالتالي  عنها  الحديث  خالل  من 
بشكل قوي، حيث أن الجمهور يكون منصب ومشجع قوي 

على تلك المواقع.
تحكيم بين ممتاز وضعيف

وعن جزئية األداء التحكيمي، يرى الشريف أن التحكيم 
في تراجع كبير وفاضح مقارنة بالموسم الماضي، ويوجد 
الكثير من األخطاء التحكيمية في كل مباراة من ضربات 
جزاء لم تحتسب وغيرها، كما أن الحكام ضِعاف جدًا أمام 

األندية الجماهيرية للخوف أو الميول أو أنهم موجهين.
ويرى الكابتن ابراهيم الزواهرة أن هناك أخطاء كثير 
من الحكام سواء لنادي الفيصلي أو غيره، إال أن الفيصلي 

كان األكثر تأثيرًا في الدوري من تلك األخطاء.
الحوراني كان له رأي آخر حيث قال  الكابتن مراد  أما 
من  أكثر  األردنــي  التحكيم  كان  مواسم   6 آخر  في  أنه 
ممتاز وهو بخير وفي تطور، كما أنه من أفضل التحكيم 

الرياضي في الوطن العربي.
تذبذب في مستوى المارد األخضر

وللحديث عن متصدر الدوري األردني المارد األخضر، 
قال الشريف إن مستوى الوحدات في تذبذب، ففي بعض 
يكون في  أخرى  وأحيانًا  قمة مستواه  يكون في  األحيان 
أدناها، ودائمًا ما يعاني الوحدات من التوقف ويحتاج الى 

الترميم من البداية.
وقال الحوراني إن الوحدات لم يُحدِث تغييرات كبيرة 
لذلك نرى انطالقته هذا الموسم مشابهة جدًا النطالقته 
الموسم الماضي من حيث عدد الفوز وتسجيل األهداف 
تعزيز  عليه  باللقب  الفوز  الوحدات  أراد  وإذا  والنقاط، 
هذا  أن  كما  المراكز،  جميع  في  أكثر  الفريق  وتدعيم 
سيدعم الالعبين والجمهور معنويًا وسيزيد من المنافسة 

بينهم.
الرمثا يدخل المنافسة بقوة

أما عن نادي الرمثا الذي يعتبر من أقوى المنافسين، 
متميزة  كانت  االنطالقة  إن  الخب  ابراهيم  الكابتن  قال 
مقارنة بالموسم الماضي، كما أن المنافسة كانت من جهد 
استقدام  ناحية  من  ممتازة  بطريقة  عملت  التي  اإلدارة 
على  للمحافظة  أطول  لمدة  العقود  وتوقيع  الالعبين 

النادي.
خط  فريقه على  دخول  سر  أن  الرمثا  العب  وأوضح 
واستقطاب  النجوم  عن  االستغناء  هو  بقوة  المنافسة 
ال من  الفريق  أجل  القدم من  كرة  لعب  يريدون  العبين 
أجل أنفسهم، كما أن الهدف هو الحصول على البطولة 

للنادي ولكل الالعبين واإلدارة.
تعتمد  لم  الرمثا  نادي  إدارة  أن  الشريف  علي  ويؤكد 
على الالعب النجم، والدعم المادي والوحدة التي تكونت 
داخل النادي والدعم الجماهيري والنتائج اإليجابية أعطت 

الالعبين حافزا كبيرا.
وأشار الكابتن مراد الحوراني إلى أن نوعية الالعبين 
الموجودة في النادي متميزة، باإلضافة لوجود رائد النادر 
الداعم المادي والمعنوي للنادي له دور كبير في صعود 
مستوى الالعبين، وهذا أوجد الحافز على كل مباراة للفوز 
الحوافز  وجود  أن  كما  الــدوري،  لقب  على  للحصول  بها 
المالية لكل مباراة وتوفر الرواتب عن طريق رائد النادر 

أسس من أساس نجاح النادي.
بلقب  والفوز  للمنافسة  الرمثا  استمرار  كيفية  وعن 
الدوري، طالب الكابتن ابراهيم الخب الجماهير بمساندة 
دائمة للنادي، وعدم فقدان األمل عند التعادل أو الخسارة، 
مع  والتواصل  العمل  في  اإلدارة  استمرار  الى  دعا  كما 
اعتماد  الى  الثقة لديهم، وأضاف  بناء  الالعبين من أجل 
على  الحصول  في  والرغبة  أنفسهم  على  الالعبين 

البطولة، واالستمرار بنفس العزيمة والروح واإلصرار.
أما علي الشريف يرى أن االستمرار يكون حسب اإلعداد 
النفسي للفريق وحسب رغبة الفريق والهدف الموضوع، 
باللقب،  للفوز  حافز  هو  الصدارة  في  االستمرار  أن  كما 

خاصة في بداية مرحلة اإلياب.
التعزيز  الرمثا  على  يجب  أنه  إلى  الحوراني  ودعــا 
أو  األساسي  المستوى  على  تعزيز  كان  إن  النظر  بغض 
الثالث  الخطوط  في  التعزيز  من  بد  ال  لكن  االحتياطي، 
النهج  نفس  على  لالستمرار  الهجوم(  الوسط،  )الدفاع، 

والتطور.
الجزيرة منافس عنيد

وللحديث عن المنافس الثالث لدوري المناصير ووصيف 
إن  الشريف  علي  يقول  الجزيرة،  نادي  الماضية  النسخة 
الموسم  من  أفضل  كان  الماضي  الموسم  في  الجزيرة 

أن  كما  أكثر،  منضبط  كان  أنه  بسبب  وذلــك  الحالي، 
الالعبين المحترفين شكلوا الفارق في الموسم الماضي، 
الموسم،  هذا  الفريق  توازن  اختل  فقد  خروجهم  ومع 
وأضاف على أن الجزيرة ما زال منافسًا ومرشح قوي على 
اللقب، حيث ينقص هذا النادي بطولة لكي تصبح لديه 

ثقافة البطل.
واعية  كانت  الجزيرة  نادي  إدارة  أن  الحوراني  ويرى 
بشكل  عملت  حيث  الفريق،  مع  تعاملها  في  ومتميزة 
عالي  مستوى  على  الالعبين  استقدام  حيث  من  جيد 
وممتاز، باإلضافة أن على اإلدارة تحفيز المدرب والالعبين 
اللقب، كما  والمنافسة على  للبقاء  وتشجيعهم ودعمهم 
للفوز  دائمًا  الالعبين  تهيئة  والمدرب  اإلدارة  على  يجب 
الضغط  تحت  اللعب  ثقافة  لديهم  تصبح  لكي  بالدوري 

خاصة في نهائيات البطوالت.
الفيصلي منافس رغم العقوبات

أما عن حامل اللقب في الموسم الماضي واألكثر فوزًا 
الكابتن  قال  الفيصلي،  نادي  الدوري  بطولة  تاريخ  في 
ابراهيم الزواهرة إن البداية كانت ضعيفة بسبب الظروف 
إلغاء  بعد  أما  وغيرها،  عقوبات  من  بالفريق  حلت  التي 
العقوبات والعودة للمالعب كانت االنطالقة من أول مباراة 

ضد نادي األهلي.
وأكد علي الشريف أن نادي الفيصلي لديه أجمل لعب 
الذي  الوحيد  النادي  أنه  كما  ــدوري،  ال في  القدم  لكرة 
ثقافة  خالل  من  وذلك  بالنتيجة،  العودة  باستطاعته 
الفوز الذي يمتلكها النادي، باإلضافة الى قوة النادي من 
الالعبين األساسي واالحتياط، والجمهور العريض والكبير 

الذي يمتلكه.
وعن سبب إهدار العديد من النقاط في فترة الذهاب 
أشار الكابتن الزواهرة إلى أن الظروف الصعبة الذي مر بها 
الفريق من عدة نواحي منها العقوبات، باإلضافة الى فترة 
اإلعداد للنادي التي لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب 
اإلرهاق من العودة من البطولة العربية، وعدم الراحة اال 

في 10 أيام التي تعتبر غير كافية.
وأضاف الزواهرة أنه وعلى الرغم من كل هذه الظروف 
للفرق  يسمح  ولم  الصدارة  من  بعيد  غير  النادي  أن  إال 

األخرى بالهروب عن الفيصلي بنقاط أوسع.
الظروف  بسبب  كان  النقاط  إهدار  أن  الشريف  وأكد 
العبين،   4 حرمان  من  الفيصلي  بها  مر  التي  القاهرة 
فكان النادي بشكل عام بشرود وتشتت ذهني حتى في 

المباريات بسبب التفكير بإلغاء العقوبات.
من  الفيصلي  نــادي  منظومة  تغيير  الى  باإلضافة 

المدرب السابق نيبوشا الى المدرب الحالي دراغان.
السبب كان في عدم  أن  إلى  الحوراني  الكابتن  ولفت 
فترة  في  المطلوب  المستوى  في  البديل  الالعب  وجود 
والذين  الفيصلي  العبين  لبعض  وجهت  التي  العقوبة 
حصل  وبهذا  الفيصلي،  لنادي  أساسية  ركائز  يعتبروا 
النفسية  الحالة  أن  كما  العقوبة،  بعد  »هــزة«  للفريق 

السيئة طغت على الالعبين.
وعن كيفية عودة الفيصلي للصدارة أوضح مدافع نادي 
الفريق  في  الالعبين  بين  الموجودة  الروح  أن  الفيصلي 
وتكاتف الجميع من إدارة وجمهور والعبين من أجل النادي 
واالبتعاد عن كل ما يسبب الضرر للنادي يعود الفيصلي 

للصدارة والفوز بالبطولة.
وللحديث عن أفكار المدرب دراغان لفت الزواهرة إلى أن 
لكل مدرب طبيعته وخطته وأفكاره، لكن المدرب السابق 
التدريبية  الناحية  من  قريبان  الحالي  والمدرب  نيبوشا 
التكتيكية، لذلك لم يتأثر الفريق بشكل كبير،  واألفكار 
والمدرب يعتمد على الحالة النفسية أكثر من الفنية الذي 

يفيد الالعبين أكثر.

دوري المحترفين.. زيادة الفرق المنافسة دون »قوة الدوري«
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لخماسي  النهائية  المباراة  السعد  زيــاد 
واألجنبية،  العربية  للجاليات  القدم  كرة 
والجالية  الكويتية  الجالية  منتخبي  بين 
الفلسطينية،  بحضور السفير الكويتي في 
عمان الدكتور حمد الدعيج، ونائب الملحق 
محمود  عمان  في  الفلسطيني  الثقافي 
الصبيحي، وأسفرت المباراة عن فوز منتخب 
الجالية الفلسطينية على نظيره الكويتي ب 

 .) 3  /10  (
يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن  ࣯

جمال أبو عابد اليوم األحد في تمام الساعة 
صحفيا   مؤتمرا  االتحاد  مقر  في  ظهرا   12
لخوض  المنتخب  تشكيلة  خالله  يعلن 

لقاءات ليبيا و فلندا و الدنمارك الودية. 
استدعاء  عــن  الكشف  المؤتمر  ويشمل  كما 
الذين سيمثلون  أوروبا  المحترفين في  الالعبين 
المنتخب ألول مرة ، وكذلك استعراض معسكرات 
حتى  الجديد  العام  خالل  المنتخب  وتجمعات 

انطالق كأس آسيا في اإلمارات.
 تولى رئيس قسم الصحافة الدكتور زهير  ࣯

الشعبي  المهرجان  حفل  عرافة  الطاهات 
تنظيمه  جرى  الذي  للقدس  نصرة  الحاشد 
التل  آل  مضافة  في  الماضي  األربعاء  يوم 

بمشاركة جمع غفير من المواطنين.
الصدور  ࣯ عن  اليرموك«  »صحافة  تتوقف   

لألسابيع القليلة القادمة نظرا لقرب انتهاء 
االمتحانات  ودخول  األول  الدراسي  الفصل 

النهائية.
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8األخيرة
عبدالكريم عبيدات ࣯

إخوتي  البشر  جميع   . بلدي  هو  العالم 
.وفعل الخير هو ديني كيف يمكن لنا أن نجد 
حال لهذه الفوضى السياسية والكوارث التي 
لنا  يمكن  وهل  العربي؟  عالمنا  في  تحدث 
فعل أي شيء إليقاف المجريات الحاصلة؟ أنا 
شخصيًا ال أتوقع أن هناك قدرة لنا نحن من 
نتابع هذه الكوارث والحروب على إيقافها أو 
حتى الوقوف أمامها .بل  أتوقع أنه قد ُفرض 
فقط  عليها  صامتة  أغلبية  نكون  أن  علينا 

المشاهدة .
الوطن  عاشها  التي  األخيرة  السنين  إن   
العربي  الربيع  ومسمى  بند  تحت  العربي 
كانت قاسية بشكل واضح، السنين األخيرة 
باتت ال تنقضي من غير أن نسمع في القنوات 
اإلذاعية أو التلفاز عن قتل أو استهداف طفل، 
واليوم بات األطفال هم الهدف وهم الضحية 
في الحروب والنزاعات والصراعات المدمرة . 
فهم اليوم بين تشوهات جسدية أو أمراض 
البريق  ذاك  أعينهم  وفي  ،يعيشون  نفسية 
واالستقرار  للعودة  أمل  عن  يبحث  الــذي 
بحكم  تناسوا  واليوم  الطبيعية  والحياة 
لتصبح  البالستيكية  ألعابهم  المجريات 
األسلحة  من  مجموعة  األخيرة  السنين  في 

األوتوماتيكية .  
 فما باليد من حيلة إال أن نكون مجموعة 
أعماقنا  في  إليه  نسعى  ما  صامتة  أغلبية 
السالم ووجود لو القليل من الراحة النفسية  
أو وجود نوع من أنواع الرفاهية التي تنتهي 
حدودها عند حلم وهو أن نستيقظ وال نجد 
البالد  في  الحروب  عن  تتحدث  أخبار  أية 

العربية.
 اليوم أطفالنا إما ) مشردين أو نازحين أو 
الجئين(، واليوم 230 مليون طفل يعيشون 
المسلحة  بالنزاعات  المتأثرة  المناطق  في 
هذه  من  يعانون  طفل  مليون   15 ،اآلن 
النزاعات في كل من )العراق وسوريا وجنوب 
إفريقيا و إفريقيا الوسطى و دولة فلسطين 
جميع  السالم  ويعم  الحلم  يتحقق  ،فهل   )

األوطان العربية.

السنين األخيرة

صحافة اليرموك – سجى طبيشات  ࣯

جميعنا نفرح بقدوم الشتاء، نميّزه عن جميع 
الفصول، نستمتع بأجوائه، بالجلوس عند المدفئة 
المشروبات  باحتساء  الدافئة،  المالبس  وارتداء 
الساخنة ومتابعة التلفاز والتنقل بين أخبار مواقع 

التواصل االجتماعي.
يعاني   حيث  آخر،  وجه  للشتاء  بالتأكيد  لكن 
العديد ممن حولنا  من الفقر، الذي يجعل الشتاء 
موجعا لهم، أولئك الذين ربما ال بيت يحتضنهم، 
ال مالبس  وأحيانا  البرد  عنهم  تخفف  مدفئة  وال 

دافئة لهم.
وآخرون يعملون ليل نهار. والدفء يتوفر لديهم 
فقط وقت النوم الذي يكون لساعات قليلة. فهم 
يعتبرون الشتاء وجعا لهم أكثر من وجع المرض.. 
هل  ولكن  الشديد  الحر  يحتملون  ربما  وهــم 

يحتملون البرد القارص؟ .

سامي وعائلته المكونة من 10 أشخاص واحد 
من هؤالء الذين تحدثنا عنهم فهم  يعيشون في 
البارد، وقلة وجود  الماء  بيت صغير، يعانون من 
التدفئة؛ والسبب موت األب وراتب األبناء القليل 

الذي يكفي فقط لمصاريف األكل واألطفال. 
هناك أيضا عائلة أبو عماد الذي يقوم بوظيفة 
عامل وطن ولكن يعاني من ضعف في البصر  ، 
يعيش مع زوجته وطفله المصاب بالسكري، حياة 
ولكن  المدفئة  لديهم  تتوفر  إنه  يقول  بسيطة 

الكاز ليس متوافرا دائما.
أهلهم  خسروا  سوريون  أطفال  أيضا   وهناك 
األســواق  في  وغيرها  العلكة  يبيعون  بالحرب 
يعرفون  ال  الضوئية،  اإلشـــارات  عند  وخاصة 

بالشتاء سوى المرض والبرد. 
شارع  في   خصوصا   البلد  وسط  في  وهناك 
الهاشمي ومنطقة الحسبة، نساء افترشن األرض 
يبعن الخضار، يؤكدن وبكل فخر  أن العمل بالبرد 

وطلب  للناس  أيديهن  مد  من  أهــون  القارص 
المساعدة

عربته  على  يعمل  شــاب   الدويكات   محمد   
الحسبة  ــط  وس فــي  ــحــالوه  ال لبيع  المتنقلة  
أنه اعتاد على العمل في الشتاء،  المركزية، أكد 
رغم المشكلة المتمثلة في قلة تواجد الناس في 
األسواق ، مضيفا أنهم  وإن وجدوا فإنهم يهتمون 
بشراء حاجات أهم من الحالوة التي ال يزيد سعرها 

على 50 قرشا. 
شاب آخر يدعى أحمد رغم أنه فقد يده إال أنه 
الحسبة، يعاني  السفرة على أرصفة  يبيع روالت 
بالقول  مكتفيا   ، الشتاء  في  البيع  قلة  من  فقط 

»الرزق على اهلل.«
وهناك  العديد من الطلبة والطالبات يعملون، 
رغم تراكم دراستهم والبرد القارص في الشتاء 
إال أن ظروفهم تجعلهم يعملون، ال بل وينجحون 

أيضا.

مدافئ بال كاز .. الشتاء فرحة موجعة للكثير من البيوت

صحافة اليرموك – بيداء القاضي  ࣯

موقع  عبر  لتنشئ  الفكرة  ألهمها  لوالدها  فقدانها 
التواصل االجتماعي )فيسبوك( صفحة ً تقدم بها الدعم 
المعنوي لمن عانى مثل والدها نفس المرض  عبر صفحة 
التي  الصفحة   تلك  السرطان«    مع  »قصتي  اسمتها 

اطلقتها آالء عابدين .
الخبيث فجعلت من  المرض  آالء والدها  بهذا   فقدت 
هذه الصفحة ساحة لنشر  قصص أولئك المكافحين لهذا 

المرض لتكون قصصًا داعمة لهم و لغيرهم. 
مركز  في  والــدي  لزيارة  أذهــب  كنت  عندما  تقول   
المرض  هذا  محاربي  أن  أشعر  كنت  للسرطان  الحسين 
دائما  يعني  ال  السرطان  أن  ليثبتوا  األمل  عن  يبحثون 
رغم  الصفحة  هذه  ألنشئ  الدافع  أعطاني  مما   ، الموت 
كافة الصعوبات التي واجهتها ألجد مرضى يتحدثون عن 

تجاربهم. 
 وتضيف آالء بأن صديقًا لها تعافى من مرض السرطان 
، وعندما عرضت عليه مشاركة قصته على الصفحة لم 
يمانع ، وبدأ حينها العديد من األشخاص بإرسال قصصهم 

وتجاربهم في حربهم على هذا المرض. 
إحدى الفتيات، التي كانت لها تجربة مع مرض السرطان، 
أرسلت لـ »آالء« رسالة تقول فيها »أتمنى أن أكتب قصتي 
وأقول في  نهايتها بأنني تعافيت من السرطان،« وتقول 
آالء بعد سنة أرسلت إلينا بأنها شُفيت وهذا وهو الهدف 
الذي أسعى له من إنشاء هذه الصفحة بأن أقدم المساعدة 
من خالل الدعم المعنوي ألن الدعم المعنوي هو العالج 

األساسي ألي مرض وخصوصا السرطان.
ومن خالل هذه الصفحة شارك العديد من األشخاص 
غيرهم  ليدعموا  قصصهم  السرطان  بمرض  المصابين 
مع  قصتي  بدأت  محمد  رضوى  فتقول   ، ويساندوهم 
سرطان الثدي في عام 2011 كنت أعاني من »نزلة برد« 
فذهبت إلى الطبيب إلجراء الفحوصات وفي ذلك الوقت 
ذهبت  الصدر  منطقة  في  غريب  شيء  وجود  اكتشفت 
و   ، السرطانية  بــاألورام  مختص  مستشفى  إلى  بعدها 
بإجراء العديد من الفحوصات استقر بي المطاف بأن أجري 
الكيميائي  للعالج  والخضوع  الصدر  الستئصال  عميلة 
الفحوصات  بإعادة  وقمت  العملية  تلك  إجراء  ،فرفضت 
المبكرة  مراحله  في  المرض  أن  النتيجة  وكانت  الطبية 

واستطعت القضاء عليه.  
وتؤكد أن العزيمة و نفسية المريض هي القاهر الوحيد 
لهذا الخبيث ، مضيفة »ال أنكر أنني تعرضت للتعب واأللم 
والحالة النفسية السيئة خاصة أنني فتاة في مقتبل العمر 
،ولكن دعم عائلتي وأصدقائي ساعدني في التخلص من 
هذا ، و قوة اإلرادة والصبر واألمل باهلل ساعدني بالوقوف 

أمام خبث هذا المرض.«  
وعن سؤالها لماذا قامت بمشاركة قصتها، قالت لكي 

أترك لو القليل من األمل للكثير من الناس التي تحتاج 
الكلمة الطيبة لتقوي من عزمهم وإرادتهم في مكافحة 

السرطان.
مع  »قصتي  صفحة  على  المشاركين  أحد  وتحدث 
السرطان« كنت شابًا عاديًا أسعى خلف لقمة العيش وتمر 
أيامي دون أية تغيير فقد كانت حياتي مبنية على الروتين 
الممل وفجأة بدأ األلم يتسلل إلى صدري لم أعطي لألمر 
اهتماما وفي الحقيقة كنت من المدخنين بشراهة لكي ال 

ألقي كل اللوم على السرطان.  
وأجريت  الصحية  حالتي  عن  الكشف  قررت  ويضيف 
المرضية  حالتي  كانت  البداية  في  الالزمة  الفحوصات 
عبارة عن التهاب رئوي وقررت التقليل من التدخين ظنًا 
مني أنها مرحلة عابرة وبعد مدة لم احتمل السعال واأللم 
بإجراء  وقمت  الطبيب  إلى  فذهبت  الصدر  منطقة  في 
في  مصاب  بأنني  النتيجة  وكانت  الالزمة  الفحوصات 
المرحلة الثانية من سرطان الرئة والذي ال يتعدى حجم 

الورم بتلك المرحلة 7 سنتمترات 
من  لي  بقي  ما  هو  ذهني  إلى  تبادر  ما  أول  ويقول 
وليكن  الكتمان  قررت  لذلك  أهلي  سأخبر  وكيف  الوقت 
تحديا بيني وبين العدو الخفي وبدأت رحلتي مع العالج 
كانت   ، الكيميائية  الجلسات  و  األدوية  بعض  خالل  من 
حالتي تسوء يوما بعد يوم واإلحباط يراودني لذا واظبت 

على الصالة كمواظبتي على الدواء. 
على  المشرفة  الطبيبة  إلى  بعدها  ذهبت  ويضيف 
حالتي وعند إجراء صور األشعة وغيرها من التحاليل قالت 
لي الطبيبة إن نقاط الورم اختفت وأنني أصبحت معافى 
، تجربتي مع السرطان جعلتني فخورًا بنفسي واكتشفت 
قدرتي على الصبر دون أن ألفت انتباه المحيطين حولي 
ونصيحتي أال تيأسوا من رحمة اهلل واجعلوا األمل الرفيق 

لكم.
تجربة أخرى يسردها مهدي محمد الذي يقول »بدأت 
أنني  واكتشفت  السرطان في شهر رمضان  مع  قصتي  
ويضيف  الــدم  تحاليل  خالل  من  المرض  بهذا  مصاب 
جميعنا نعلم ما هو السرطان والذي يعني نهاية كل شيء 
إلى  بحاجة  وأنني  الورم  الطبيب يشرح عن  بدأ  و حينها 
وكان  الورم  وحجم  النجاح  نسبة  وعن  مستعجلة  عملية 

الشق األصعب هو استئصال الورم.«
ويقول وقفت إلى جانبي زوجتي ورافقتني طوال الوقت 
خالل  ومن  بالقوة  ومدتني  لي  النفسي  الداعم  وكانت 
التي كنت أجريها كل 3 أشهر باإلضافة إلى  الفحوصات 
فحوصات الدم تم استئصال الورم و أنا اليوم وبعد مرور 
أحارب ألنتصر على  بالمرض سأبقى  إصابتي  عام على 

السرطان ألن إرادتي قوية .
إن  منيزل  دعد  النفس  علم  في  األخصائية  وتقول 
مريض السرطان عند تلقيه خبر أصابته بالسرطان يمر 
بعدة مراحل والمرحلة األولى هي الصدمة وهذه تجعل 
تصديقه  وعدم  الصدمة  من  بحالة  السرطان  مريض 

للواقع ومن ثم يدخل في مرحلة اإلنكار التي تجعله ينكر 
إصابته بالمرض، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة يلجأ 
العديد من المرضى إلى إعادة الفحوصات الطبية وزيارة 
أكثر  من طبيب على أمل بأنهم أشخاص سليمون ومن ثم 
يدخل في مرحلة التقبل وفي هذه المرحلة يلجأ المريض 
إلى البحث عن الحلول والبرامج العالجية وحاجته للعالج .

وتبين منيزل أن العالج النفسي للكبار نركز فيه على 
أفكار المريض السلبية ومساعدته في تغيير تلك األفكار 
التي تكون متأثرة في مشاعر المريض وسلوكه وعندما 
نهاية  عن  عبارة  السرطان  وأن  بالموت  المريض  يفكر 
الحياة تكمن في داخله مشاعر االكتئاب والحزن والقلق 
وهنا يأتي دور العالج النفسي في تغيير األفكار السلبية 

إلى إيجابية .
النفسي على حديث  العالج  وتتابع نحرص من خالل 
ضعفه  نقاط  لمعرفة  ومخاوفه  مشاعره  عن  المريض 

ومعالجتها . 
مع  يتعاملون  الذين  الناس  معظم  منيزل  وتضيف 
تشخيص اإلصابة بالسرطان يتعاملون معها مثل كأنها 
أشد وأصعب المواقف التي قابلوها في حياتهم وأن ردة 
فعل الكبار الراشدين تختلف عن ردة فعل الصغار وعند 
كانت  كلما  صغير  بعمر  كانوا  كلما  الصغار  عن  الحديث 

المشكلة أكثر تعقيدًا .
 وتؤكد أن الدعم النفسي المقدم لألشخاص المصابين 
يقدم  والــذي  معالجة  فريق  من  يتكون  بالسرطان 
األطباء  الفريق  ويضم  للمرضى  والدعم  العناية  بدوره 
والممرضين واألخصائيين النفسيين وأن المعالج النفسي 

يعتبر من أهم أعضاء الفريق الداعم. 
المرحلة  نفس  وكانوا في  إذا وصل شخصان  وتتابع   
النفسية  الحالة  إلى  ذلك  يعود  األخر  عن  األول  وتحسن 
فهناك حاالت تحتاج فترة قصيرة في العالج وحاالت تحتاج 
فترة طويلة وأن العوامل النفسية تتحكم في هذه الحاالت 
ومناعته  قوته  حسب  المرض  مع  يتجاوب  شخص  فكل 

النفسية.
داعمين  المحيطون  األشخاص  كان  كلما  أنه  وتؤكد 
للمريض يخف الضغط وبالتالي يساعد في سرعة عالجه 
فيها  يكون  التي  الحاالت  إلى  بالنسبة  األهل  تعاون  وأن 
يكون  العالجية  بالجلسات  متعاونين  األصدقاء  أو  األهل 
العالج أسرع أما بالنسبة لألشخاص غير المتعاونين مثال 
بكاء األم أمام ابنها المريض وهذا ينعكس على نفسيته .

أن  إما  نقدمها  التي  الخدمة  أن  إلى   منيزل  وتشير 
تكون على شكل عالج فردي بأن يكون المعالج النفسي 
مباشر  بشكل  له  الخدمة  وتقدم  المريض  مع  موجودا 
الدعم  أو اإلرشاد األسري والذي يكون من خالل تقديم 
فيه  ويكون  الجمعي  العالج  أو  للمريض وألهله  النفسي 
القائد هو المعالج النفسي ألعضاء المجموعة الذين يكون 
لديهم نفس المشكلة أو المرض وذلك بتجميع األشخاص 
المصابين بالسرطان ويقومون بسرد قصصهم للتعزيز 

من معنوياتهم .
وتقول إن المرشد والمعالج يجب أن تكون لديه قدرات 
الحاالت  هذه  مثل  مع  التعامل  على  وقادر  عالية  مهنية 

والمواقف وتقديم الدعم النفسي لهذه الفئة من المرضى 
من خالل ذكر الطبيب للمرضى عن حاالت تعافت وكانت 

نسب نجاح العمليات لهم عالية.

»قصتي مع السرطان« صفحة لدعم المرضى عبر الفيسبوك

مصابون يروون تجاربهم في الشفاء منه لتحفيز المصابين به معنويًا

صفحة المبادرة على »الفيسبوك«

تصوير : يحيى بني عامرمواطنون يستخدمون الحطب للتدفئة عوضا عن المدافئ األخرى


