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عقدها  ت�سلمها  مع  »مياهنا«  اعتمدتها  التي  العمل  منهجية  هي  ما     ]
في الزرقاء، وهي المحافظة المعروف عنها معاناتها من م�سكالت مزمنة على 

�سعيد قطاعي المياه وال�سرف ال�سحي؟
نحن ت�سلمنا ادارة العقد منذ بداية العام الحالي، وهو عقد مدته خم�س 
�سنوات، وبعدها يفتر�س ان توؤول ادارة مياه المحافظة ل�سركة مياه االردن، 
والتي هي مملوكة بالكامل ل�سلطة المياه ولكنها تعمل بنظام ال�سركات، حيث 

تتوفر الحرية والرقابة في ان واحد في بيئة العمل.
وبا�سرنا  الحل.  ن�سف  هو  الم�سكلة  معرفة  اأن  �سعار  رفعنا  بداأنا  ومنذ 
في ح�سر الم�سكالت في كل مديرية، وكان من المهم البدء في ادارة الموارد 
الدوام منذ �سنوات  الى  ياتوا  لم  اكت�سفنا ان هناك موظفين  الب�سرية، حيث 
وكانوا ال يزالون يتلقون رواتب من الدولة، وتم الزامهم بالعودة الى الدوام 

والعمل الر�سمي.
وقمنا كذلك في ق�سم الموارد الب�سرية بتدريب الكادر على نظام الموارد 
للمبنى  تاأهيل  اعادة  بعملية  قمنا  كما  بتفعليه،  والبدء  المحو�سب  الب�سرية 
من دهان وتاثيث وعقود النظافة والمحروقات، وا�ستحدثنا وحدة ال�سالمة 

وال�سحة المهنية.
و�سمن خطتنا ان يكون لدينا ادارتان رئي�ستان: ادارة للعمليات وادارة 
الم�ساريع  المديريات:  باقي  بالعمليات  �سترتبط  وبحيث  الزبائن،  لخدمة 
والرقابة الداخلية التي ا�ستحدثت العام الحالي، وهذه المديرية )الرقابة( من 
�ساأنها ان تراقب وتتابع اعمال ال�سيانة بعد ورود ال�سكاوى من المواطنين، 

ا�سافة الى الرقابة الداخلية على الم�سروفات. 
و�سوف  الق�سم  موظفي  تدريب  وتم  للتوعية  ق�سم  ا�ستحداث  تم  وكذلك 

يبا�سر اعماله في 15 ال�سهر الجاري )ني�سان(. 
وبعد الربع االول �ستكون لدينا �سالحيات تقييم الموظفين ومن ال يقوم 
بعمله على ال�سكل ال�سحيح بعد تدريبه ف�سوف يعاد الى �سلطة المياه ولن 

ي�ستمر في العمل في ادارة “مياهنا”.
تنفيذية  ال�سحيح كوننا و�سعنا خطة  الطريق  اهلل نحن على  �ساء  وان 

في  المديرين  هيئة  واطالع  دوريا  مراجعتها  ويتم  عليها  العمل  يتم  وحاليا 
التغلب  يتم  حتى  المع�سالت  هي  وما  انجازه،  تم  ما  “مياهنا” على  �سركة 
في  واالدارة  التخطيط  وحدة  مع  مبا�سر  توا�سل  على  اي�سا  ونحن  عليها، 
�سلطة المياه وهي الجهة الناظمة التي تراقب العمل ونجتمع معها �سهريا من 

اجل ا�ستعرا�س المنجزات، وما �سوف يتم انجازه في ال�سهر التالي.

[   تعاني مناطق عديدة خالل ال�سيف من م�سكالت في عملية التزود 
بالمياه، فما الذي تعتزمون فعله لحل الم�سكلة؟

قمنا بترتيب برنامج جديد لتوزيع المياه يكفل و�سولها الى كافة االحياء 
في محافظة الزرقاء، متحرين العدالة في ذلك. وهو قيد التجريب االن و�سوف 

يتم العمل به في مطلع �سهر ايار.
وكذلك تم تركيب مفاتيح رئي�سية من اجل ح�سر الدور في توزيع المياه 
على االحياء، كما قمنا باعادة هيكلة محطات )�سخ(خو واالأزرق والها�سمية، 

و�سوف يلم�س المواطن نتائج هذه االعمال قريبا.

اي تح�سن على �سعيد  االن  الى  يلم�سوا  لم  انهم  يقول مواطنون      ]
ا�ستقبال �سكاوى االعطال. وكمثال، فقد �سكا مواطن هو نعيم محمد �سعبان 
ل�سحيفتنا من انه ات�سل بق�سم ال�سكاوى في 28 اذار اثر في�سان منهل قرب 
منه  طلب  وبعدها  اذار،   31 في  ال�سكوى  اع��اد  ثم  ط��ارق،  جبل  في  منزله 
مراجعة �سلطة المياه التي احالته الى �سكاوى عمان، ولغاية االول من ني�سان 

لم يتم حل الم�سكلة.
مو�سوع ال�سرف ال�سحي من الموا�سيع المهمة والتي توؤرقنا جميعا، 
ال�سيانة  العمال  �سابقا  تخ�سع  ولم  عاما  ثالثين  عن  يزيد  عمرها  فال�سبكة 
حدوث  حالة  وفي  انية  معالجة  هو  يحدث  كان  وما  االطالق،  على  الوقائية 

م�سكلة.
من  مجموعة  تجهيز  تم  الزرقاء  في  ال�سحي  ال�سرف  م�سكلة  ولحل 
وجدت  واينما  ال�سحي،  ال�سرف  مكاره  ا�سم  عليه  اطلق  احدها  العطاءات 

 2015 عام  خالل  العطاء  هذا  يغطيها  �سوف  الزرقاء  في  مكان  اي  في  بوؤرة 
واعتبارا من االول من �سهر ايار.

�سكوى  تقديم  بهدف  المواطنين  قبل  من  االت�ساالت  لتعدد  وبالن�سبة 
حول م�سكالت المجاري، فقد عمدنا موؤخرا الى ايجاد خطين هاتفيين لتلقي 
ال�سكاوى ومتابعتها لتالفي ما يح�سل حاليا، واالرقام هي )117( و)116( 

وهي اأرقام موحدة لكافة مناطق المملكة.
اما بالن�سبة لم�سكلة منهل جبل طارق ف�سوف ابحث ا�سبابها مع م�سوؤولي 
ال�سرف ال�سحي في الزرقاء و�ستكون لها اولوية من اجل حلها ب�سكل جذري. 

[   ما علمناه انكم تواجهون حاليا م�سكالت في التعامل مع ملف ال�سرف 
ال�سحي، فما هي طبيعة هذه الم�سكالت؟

اهم م�سكلة كانت تواجهنا عندما بداأنا العمل مطلع ال�سنة هي اننا وجدنا 
جميعها  وكانت  الزرقاء،  محافظة  في  ال�سيانة(  ور�س  )�سيارات  جتات   10
وال�سيانة،  “مياهنا” لال�سالح  م�ساغل  الى  منها   8 ار�سال  تم  وقد  معطلة، 
الواحدة  االلية  �سيانة  تكلفة  ان  علما  �سطبها،  تم  المتببقيتين  واالثنتين 

تقارب 15 الف دينار.
نحن نعمل بالحد االدني وال ا�سف و�سعنا بالممتاز ولكنه مقبول. ولكن 
ب�سكل ممتاز، وحتى ذلك  للعمل  االليات جاهزة  �ستكون  ايار  �سهر  بداية  في 
على  العمل  اجل  من  عمان  في  “مياهنا”  من  اليات  با�ستقدام  قمنا  التاريخ 
�سيانة ومتابعة �سكاوى ال�سرف ال�سحي، كما ان هناك اي�سا اليتين �سوف 

تقوم وزارة المياه بتزويدهما لمحافظة الزرقاء.
من  عطاء   16 مجموعه  ما  طرحنا  الما�سية  الثالثة  ال�سهور  وخ��الل 
العطاءات ال�سغيرة، ومنها عطاء مكاره ال�سرف ال�سحي، وهذه العطاءات 
قيد االحالة بما مقداره مليونان و280 الف دينار، وهناك ا�ستدراج عرو�س 
�سيانة بنحو مليون دينار من اجل تح�سين االو�ساع في االدارة وفي المواقع 

االخرى، ا�سافة الى عطاء القامة مديرية ادارة عمليات.

مدير عقد »مياهنا« يك�سف ابرز مالمح خطة ال�سركة للزرقاء 

حزمة عطاءات بثالثة ماليين و280 الف 
دينار وجدول جديد لل�سخ وخطان لل�سكاوى
وجدنا كافة اليات ال�سيانة معطلة وموظفين يتقا�سون رواتب دون ان يح�سروا للدوام

هنا الزرقاء- منيرة �سالح

ك�شف زياد ال�شواقفة مدير عقد اإدارة محافظة الزرقاء 

في �شركة مياه الأردن ›مياهنا‹، عن اهم مالمح خطة 

ال�شركة لت�شويب او�شاع قطاعي المياه وال�شرف ال�شحي 

في المحافظة، والتي تت�شمن عمليات اعادة هيكلة وحزمة 

عطاءات باكثر من ثالثة ماليين دينار.

وقال ال�شواقفة في مقابلة مع »هنا الزرقاء« ان ال�شركة 

واجهت لدى ت�شلمها العقد مطلع العام عدة تحديات يتعلق 

ابرزها بو�شع الكادر الوظيفي وتقادم ال�شبكات والبنية 

التحتية والمعدات. 

وا�شار في هذا ال�شياق الى ان ال�شركة وجدت موظفين 

كانوا يتقا�شون رواتبهم منذ �شنوات دون ان يح�شروا الى 

العمل، وان كافة اليات ال�شيانة كانت معطلة.

 كما تطرق ال�شواقفة في المقابلة الى برنامج ال�شخ 

الجديد الذي بدات ال�شركة العمل به ب�شكل تجريبي اعتبارا 

من مطلع ني�شان، وكذلك الى اللية التي و�شعتها للتعامل مع 

�شكاوى العطال.

وتاليا ن�ص المقابلة:

 المهند�س زياد ال�سواقفة - مدير عقد مياهنا -ت�سوير منيرة �سالح التاريخ 2015-4-10

ع�سو المجل�س البلدي عزيزة الدعجة تتفقد الموقع مع المواطنين.-ت�سوير �سمر الرغمات التاريخ 2015-4-8

م�ستنقع للمياه العادمة
بالر�سيفة و»مياهنا« تتهم البلدية

و�سدد ابو غليون على انه »حتى ن�ستطيع انهاء المكرهة ال�سحية، فيجب 
علينا ان نعرف اين المناهل ومواقعها في المنطقة، الن االنقا�س اخفت ابعاد 

ومواقع االغطية«.
ولجهتهم، انحى االهالي بالم�سوؤولية في ك�سر الخط على مجهولين قالوا 

انهم قاموا بتحويل منطقة الوادي الى مقلب لالنقا�س ومخلفات البناء.
طرحها  يجري  التي  االنقا�س  ان  م�سلح  انور  وهو  ال�سكان  احد  وقال 

بكميات كبيرة في الوادي ادت الى ك�سر الخط وبالتالي ت�سكل الم�ستنقع.
و�سكا احمد �سوقي من افواج الح�سرات والقوار�س التي قال انها باتت 
االنقا�س  ان تالل  االهالي، م�سيفا  بيوت  الى  الوادي وتنطلق منه  ت�ستوطن 

ت�سببت كذلك في ت�سويه �سورة الحي.
فيما �سخر هيثم هايل حامد من الو�سع الذي يعي�سونه قائال ان »الطمم« 
تحول الى نعمة، حيث انه ي�سهم في طمر الم�ستنقع وتخفيف حدة الروائح 
الكريهة التي تنبعث منه. وبدورها، قالت ع�سو مجل�س بلدي الر�سيفة عزيزة 

الدعجة ان عمليات القاء االنقا�س في هذا الموقع تحديدا لي�ست ع�سوائية بل 
وراءها »هدف مخفي«.

اليرموك  منطقة  مدير  مع  الموقع  الى  توجهت  التي  الدعجة  واو�سحت 
محمود ابو �سل بعدما ابلغتها »هنا الزرقاء« ب�سكاوى االهالي حول االنقا�س 
والم�ستنقع، ان »الهدف هو ان يتم ت�سوية الوادي مع ال�سارع ليتم اال�ستيالء 

عليه الحقا بو�سع اليد«.
المواطنين حول ما يح�سل  اي�سا  له و�سالت  انتبهت  وقالت »هذا االمر 
فاجابوا ان هناك انا�سا ي�سمحون )لمن يطرحون االنقا�س( بفعل ذلك، تمهيدا 

لل�سيطرة على كامل الوادي الحقا«.
وت�سبب  مك�سورا  الوادي خط �سرف �سحي  »في  ان  الدعجة  وا�سافت 
في ت�سكل م�ستنقع تنبعث منه الروائح الكريهة.. علما ان االهالي لجاأوا الى 
حاليا(  مياهنا  )�سركة  المياه  ب�سلطة  باالت�سال  بدورها  قامت  التي  البلدية 

ولكن ال حياة لمن تنادي«.

وال�سكاوى  للمالحظات  ال�سركة  ا�ستجابة  »�سعف«  م�سكلة  ان  واكدت 
حول االعطال ال يعاني منها المواطنون فح�سب، بل والبلدية اي�سا.

من ناحية اخرى، لفتت الدعجة الى �سكاوى االهالي من الحفر والحواجز 
ان  ال�سوارع، مبينة  االلفية في  يتركها مقاولو �سركة تحدي  التي  اال�سمنتية 
ق�سم الهند�سة في البلدية يتابع االمر مع ال�سركة، ل�سمان اعادة الو�سع الى 

ما كان عليه بعد انتهاء العمل.
ولم تخف ا�ستياءها كما بقية المواطنين من اداء المقاولين الذين قالت 

انه ادى الى »تحطيم ال�سوارع«.
مدير المنطقة محمود ابو �سل اكد بدوره اي�سا ان »االنقا�س التي يجري 
طرحها في الوادي تهدف الى التمهيد لال�ستيالء على االرا�سي وتملكها من قبل 
العامة لال�سكان  للموؤ�س�سة  انها تابعة  اليد، مبينا  البع�س« عن طريق و�سع 

والتطوير الح�سري.

هنا الزرقاء- �سمر الرغمات

اتهمت �شركة »مياهنا« بلدية الر�شيفة بالت�شبب 

في ك�شر خط �شرف �شحي يمر في واد قرب ا�شكان 

المير طالل بمنطقة التطوير الح�شري، ما ادى الى 

ت�شرب المياه العادمة وت�شكيلها م�شتنقعا بات ينغ�ص 

عي�ص المجاورين. وقال من�شور ابو غليون رئي�ص ق�شم 

�شرف �شحي منطقة الر�شيفة في �شركة »مياهنا« ان 

الك�شر الحا�شل في الخط الذي يمر في الوادي المحاذي 

لمبنى الدفاع المدني ال�شابق »نجم عن ا�شغال قامت بها 

البلدية«.

وا�شاف ان البلدية تركت اي�شا المناهل بال اغطية 

بعد انتهائها من تلك ال�شغال، المر الذي ت�شبب في 

تراكم النقا�ص داخلها.

واكد ان ال�شركة حاولت اكثر من مرة ا�شالح 

الخط، ودون ان تتمكن من ذلك، حيث ان النقا�ص التي 

تغطي المناهل جعلت من المتعذر ال�شتدلل عليها، 

م�شيرا الى انه جرت مخاطبة البلدية بهذا الخ�شو�ص.
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منذ  االزرق  لقلعة  حار�سا  يعمل  ال��ذي  البلعو�س  ن��ادر  ويوؤكد 
اكثر موؤخرا هو االحداث في دول  ان ما جعل االمر ي�سوء  17 عاما، 
الجوار، حيث ادت الى تراجع ملحوظ في اعداد افواج ال�سياح التي 
كانت تاتي الى المنطقة �سمن برامج ت�سمل عدة دول من بينها االردن.

اي�سا  تلعب  االزرق  لمنطقة  الترويج  ان �سعف حمالت  راى  كما 
ال�سياحة الى تكثيف تلك  التراجع، داعيا وزارة  دورا في تعزيز هذا 
تكون  حتى  المحلية  ال�سياحة  لت�سجيع  منها  جزء  وتوجيه  الحمالت 

رديفة للخارجية.
في  �سياحيا  دليال  يعمل  ال��ذي  النجار  عي�سى  و�سف  وب���دوره، 
االزرق منذ 15 عاما، حركة ال�سياحة الى القلعة والمواقع االخرى في 
الق�ساء بانها “�سيئة للغاية”، م�سيفا ان او�ساع االدالء تاثرت ب�سدة 
نتيجة ذلك حيث باتوا يجدون �سعوبة في توفير قوتهم وقوت عيالهم.

 واعتبر النجار ان القلعة ال يجري الترويج لها بال�سكل المطلوب، 

كما ان القائمين على هذا الترويج تنق�سهم الكفاءة.
وانحى بالالئمة في هذا ال�سدد على �سفاراتنا في الخارج، والتي 
قال انها “ال تقوم بواجبها في ترويج المناطق ال�سياحية في االردن”، 
م�سيفا انه زار مرة احدى تلك ال�سفارات ولم ير فيها من�سورا ترويجيا 
واحدا عن المملكة. وتقع القلعة على ال�سارع العام في االزرق ال�سمالي 
مقابل ما كان حتى عهد قريب بركا �سمن واحة االزرق المائية، وهي 
من  ت�سييده  وج��رى  طبقات،  ثالث  من  ا�سا�سا  موؤلف  م�ستطيل  بناء 

حجارة البازلت ال�سوداء.
اأعاد  ثم  الرومان،  اأو  للنبطيين  ح�سناً  لتكون  اأ�سا�ساً  �سيدت  وقد 
المماليك بناءها في القرن الثالث ع�سر للميالد، وهي ت�ستمل على غرف 
هذه  وتلتف  ماء،  وبئر  وا�سطبالت  واال�ستعماالت  االحجام  متعددة 

الغرف حول �ساحة كبيرة يتو�سطها م�سجد. 
وللقلعة بوابتان اوالهما الرئي�سية وتقع �سمن برج مح�سن مدعم 

وتتكون  ال�سرقية،  الجنوبية  زاويتها  قرب  والدفاع  للمراقبة  بموقع 
من دفتين حجريتين ي�سل وزن كل منها الى طن تقريبا، فيما تتكون 
واحدة  حجرية  دفة  من  الغربي  الجدار  في  الواقعة  الثانية  البوابة 

ي�سل وزنها الى حوالي طنين.
اأيام الثورة العربية الكبرى، حيث  وكانت اخر ا�ستخداماتها في 
�سد  الع�سكرية  عملياته  النطالق  قاعدة  العرب”  “لورن�س  اإتخذها 
ما  واال�ستقباالت  لالجتماعات  غرفة  له  وكانت  العثمانيين،  االأت��راك 
والقاعات  الطاقات  من  عدد  وفيها  الرئي�سي،  المدخل  فوق  تقع  زالت 

واالأبواب وبهٍو رئي�سي. 
للعمليات  قاعدة  الحارثي،  ال�سريف  منها  اإتخذ  غادرها  وعندما 
كقائد  الح�سين  ابن  في�سل  االأمير  و�سلها  وعندما   ، اأي�سا ً الع�سكرية 
هذه  من  االأت��راك  على  النهائي  هجومه  ب�سن  قام  ال�سمالي،  للجي�س 

القلعة.

قلعة االزرق مهددة باالختفاء عن خارطة ال�سياحة االردنية
هنا الزرقاء- كاملة ابو �سيلة

بوجود  االهالي  بع�س  اتهامات  نواف  جاداهلل  بهجت  االزرق  بلدية  رئي�س  نفى 
مح�سوبيات في عملية تعبيد ال�سوارع في المدينة.

وكان احد االهالي الذي ف�سل عدم ن�سر ا�سمه تحدث عن »مح�سوبيات ووا�سطات 
وم�سالح �سخ�سية« تحكم اداء البلدية، وان ذلك انعك�س في عملية تعبيد ال�سوارع 

وكذلك في خدمات النظافة وغيرها، والتي �سملت احياء دون اخرى.
ال�سوارع  الى  فيه  يقطن  الذي  الرتامة  حي  افتقار  من  �سالح  ا�سامة  �سكا  كما 
المعبدة، فيما تحدث منير الخالدي عن عدم كفاية حمالت الر�س التي تنفذها البلدية 

لمكافحة الح�سرات، وتذمر نوفل اني�س من »عدم توفر المالعب والحدائق
على ان رئي�س البلدية اكد ل�«هنا الزرقاء« انه »ال وجود الية مح�سوبيات« في 
تنفيذ الخلطة اال�سفلتية، مبينا ان العطاء االخير �سمل كافة ال�سوارع المعدة للتعبيد.

وفي ما يتعلق بحي الرتامة، فقد اكد نواف انه مخدوم بالطرق، معتبرا ان منبع 
ال�سكوى هو »رغبة المواطنين في الح�سول على خدمة اف�سل، وهذا حق لهم«.

واأ�ساف ان البلدية تعتزم تكثيف حمالت الر�س خالل ال�سيف، وقامت بتوقيع 
اتفاقية ل�سراء مائتي لتر من المبيدات لهذه الغاية. 

تخدم  عامة  حديقة  على  ي�ستمل  الجنوبي  االزرق  ان  او�سح  اخر  جانب  ومن 
�سكانه وكذلك �سكان االزرق ال�سمالي وتفتح ابوابها من الرابعة م�ساء وحتى العا�سرة 
ليال، الفتا الى انه �سيتم قريبا ان�ساء ملعب على قطعة ار�س تبرع بها احد اع�ساء 

المجل�س البلدي.
وقدم نواف اعتذاره الى االهالي في حال كان هناك تق�سير من البلدية، معتبرا 
ان »لهم الحق في الح�سول على كافة الخدمات وب�سكل كامل«، لكنه لفت الى اعباء 

اللجوء ال�سوري زادت ال�سغط على امكانيات البلدية المتوا�سعة ا�سال.

�سباب االزرق يبحثون عن عمل وال يجدون
هنا الزرقاء- بتول ترعاني

في  �سح  م��ن  ال��زرق��اء  محافظة  �سرقي  االزرق  ق�ساء  يعاني 
اال�ستثمارات الحكومية والخا�سة، وبما ينعك�س ارتفاعا في معدالت 

البطالة في �سفوف ابنائها، والتي تناهز 45 بالمئة.
وبا�ستثناء بع�س الوظائف الحكومية النادرة، فان فر�س العمل 
المتاحة تكاد تنح�سر في م�سنع يتيم للخياطة وفي مخيم الالجئين 

ال�سوريين الذي اقيم في المنطقة موؤخرا.
االزرق  ابناء  من  قلة  �سوى  منها  ي�ستفيد  ال  الفر�س  وحتى هذه 
خارج  من  ال�سخا�س  معظمها  يذهب  حيث  الفا،   45 عددهم  البالغ 

المنطقة.
مظلومون،  االزرق  »ابناء  ان  ا�سمه  ذكر  عدم  ف�سل  �ساب  وقال 
فبرغم انهم موؤهلون، لكن الفر�س يح�سل عليها موظفون من عمان او 

الزرقاء«.
انه  �سهور،  ع�سرة  منذ  عمل  عن  يبحث  الذي  ال�ساب  وا�ساف 
واللغات  الت�سويق  في  ودورات  البكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 
ولديه خبرة من موؤ�س�سة عمل فيها �سابقا في عمان »ولكن كل هذا بال 

قيمة في االزرق نتيجة عدم وجود ا�ستثمارات و�سركات«.
اي  االزرق  في  يوجد  انه »ال  ا�سامة �سالح  اكد  اي�سا،  وبدوره 
�سركة او ا�ستثمار �سوى م�سنع للخياطة وهذا ال يكفي«، م�سيفا انه 

حتى لو توفرت فر�س عمل فان »ابناء المنطقة ال يتم قبولهم«. 
واكد �سالح ان »غالبية من يعملون في االزرق هم من خارجه، 
وهذا خطاأ يتحمل م�سوؤوليته ا�سحاب العمل، حيث ان ابناء االزرق 

ينبغي ان يكونوا اولى بالوظائف«.
وقال تح�سين عامر ان »م�سكلة البطالة بداأت تنت�سر في االزرق 
االهالي«،  كبيرا من  ي�سغل عددا  كان  الذي  الملح  اغالق م�سنع  منذ 

مطالبا باعادة ت�سغيله للتخفيف من الم�سكلة.
اأن  الى  عامر  ام  ت�سير  حيث  الذكور،  على  البطالة  تقت�سر  وال 

العثور  من  تتمكن  ان  ودون  عام  منذ  الجامعة  من  تخرجت  ابنتها 
على عمل حتى االن، موؤكدة ان »غالبية الفتيات في االزرق  يح�سلن 
على ال�سهادة ويبقين في البيوت بال وظيفة ان لم ت�سمح لهن ا�سرهن 

بالعمل في الزرقاء او عمان«.
وا�ستهجنت ام عامر قيام وزارة التربية بجلب معلمات من خارج 
االزرق وتامينهن بال�سكن اي�سا، في حين ان بنات المنطقة الموؤهالت 
ببنات  المعلمات  وظائف  ح�سر  يتم  بان  مطالبة  تعيينهن،  يجري  ال 

المنطقة.

جدير بالذكر ان مجموعة من �سباب ق�ساء االزرق نفذت ال�سهر 
ما  على  احتجاجا  الق�ساء  مديرية  مبنى  ام��ام  الما�سياعت�ساما 
الالجئين  مخيم  في  الوظائف  من  لهم  متعمدا  “اق�ساء”  يعتبرونه 

ال�سوريين المقام في منطقتهم.
الم�سوؤولين  البلدية بهجت نواف في حينها بع�س  واتهم رئي�س 
من  يتحكمون  “مافيات”  بت�سكيل  الدولية  المنظمات  في  المحليين 
خاللها بعملية التوظيف في المخيم، ويجيرون فر�س العمل القربائهم 

على ح�ساب ابناء المنطقة.

رئي�س بلدية االزرق: ال مح�سوبيات في تنفيذ الخلطة اال�سفلتية

هنا الزرقاء- بتول ترعاني 

تواجه قلعة الزرق التي تعد احد ابرز المعالم 

الثرية في الردن، خطر الختفاء عن الخارطة 

ال�شياحية في ظل التراجع الحاد والم�شتمر لعداد 

ال�شياح، والذي ينجم عن عوامل اهمها �شعف الترويج 

لها من قبل الجهات المعنية.

وحتى ما قبل عقدين من الزمان، كانت القلعة التي 

يعود تاريخها الى القرن الثالث الميالدي، تت�شدر 

المواقع التي يق�شدها ال�شياح، وخ�شو�شا لقربها من 

م�شطحات واحة الزرق المائية ال�شهيرة، والتي تقع 

على بعد 80 كلم �شرق الزرقاء.

على ان هذه الواحة اختفت اليوم او تكاد بفعل 

ال�شخ الجائر لمياه بركها وينابيعها الى العا�شمة 

عمان، وتال�شت بالتالي م�شاحات وا�شعة من الرقعة 

الخ�شراء التي ظلت على مدى قرون محطة للطيور 

المهاجرة باتجاه �شمال �شرق اوروبا.

وكمح�شلة، فقد تناق�شت ب�شدة اعداد ال�شياح 

الذين كانوا يق�شدون الزرق باللف لال�شتمتاع ببركه 

المائية واي�شا معالمه الثرية العريقة، ومعهم تبدد 

ابرز م�شدر لمعي�شة �شكان الق�شاء البالغ عددهم نحو 

ع�شرة الف ن�شمة.

رئي�س البلدية يتحدث الى الزميلة كاملة ابو �سيلة..ت�سوير بتول ترعاني
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بانهم مهم�سون من  المواطنين في منطقته »ي�سعرون  ان  يقر  ومع ذلك، فهو 
الحكومة والجهات المعنية في مجال الخدمات، وال يحظون بفر�س التعليم والعمل 

التي يتمتع بها المواطن في العا�سمة عمان«.
 وراأى رامي مجدوب من منطقة الجبل ال�سمالي ان و�سائل االعالم هي التي 
هناك  ان  الى  م�سيرا  المحافظة،  عن  المواطن  لدى  الخاطئة  ال�سورة  هذه  �سكلت 
ومتطرفة،  ارهابية  جماعات  الى  ينتمون  ا�سخا�س  منها  خرج  اخرى  محافظات 

معتبرا ان االمر لي�س حكرا على الزرقاء.
واخرجت  والعمال  العمل  مدينة  »الزرقاء  ان  ال�سوالمة  ايمن  ال�سيخ  وقال 
نوابا ووزراء وم�سوؤولين. وهذه النظرة لي�ست �سحيحة، وان خرج منها مواطنون 
ينتمون الى هذه الجماعات، فعددهم قليل جدا، وهم ال يمثلون محافظة عدد �سكانها 

مليون ون�سف المليون ن�سمة«.

ومن جانبه، اكد مدير اوقاف الزرقاء جمال البطاينة انه »ال توجد محافظة 
في االردن حا�سنة للفكر التكفيري، الن هذه الحا�سنة قادرة على ان تنتج هذا الفكر 

وان تحميه وان تطوره، وهذا االمر غير موجود«.
و�سدد البطاينة على ان »االفكار في المجتمع معتدلة، وقد يخرج هنا او هناك 
بين الفينة واالخرى افراد متطرفون ال�سباب مو�سوعية وقد ال تكون مو�سوعية«، 
مكررا انه »ال يوجد حوا�سن النه ال يوجد م�سهالت.. وان كانت ن�ساأت هناك بع�س 
الجماعات التكفيرية في المحافظة وفي االردن ب�سكل عام، ولكنها ال�سباب �سيا�سية 

او اقت�سادية واخرى ال�سباب اقليمية«.
ظ��روف  ه��ن��اك  ول��ك��ن  ال��زرق��اء،  الن��ه��ا  لي�ست  التطرف  »ا���س��ب��اب  ان  وق���ال 
ب�سكل  والدين  ال�سريعة  فهم  عدم  اال�سباب  هذه  ومن  يتطرفون،  ه��وؤالء  جعلت 
ال�سفوف  من  وخرجوا  الجامعية  ال�سهادات  يحملون  ال  هوؤالء  �سحيح.  فمعظم 

الدنيا وكانوا يعملون وتركوا اعمالهم ليربوا اللحية ويلب�سوا الطواقي ود�سدا�سة 
ق�سيرة وانتهى االمر«.

وتابع البطاينة انه »لي�س هناك من هوؤالء المتطرفين من يحمل �سهاده جامعية 
او يعمل في مكان معروف كطبيب او خطيب م�سجد وغيرهم«.

لديهم م�ساكل اجتماعية  بال�سرورة هم مواطنون  ان »لمتطرفين  الى  وا�سار 
الم�ساكل  هذه  من  وليتخل�سوا  الجبرية،  االقامة  عليهم  وفر�ست  امنية  وقيود 
تطرفوا في الدين، فكما كان )احدهم( متطرفا في الحياة االجتماعية ا�سبح متطرفا 

دينيا النه لديه الرغبة الدموية في دمائة ولديه النزعة الجرمية ل�سخ�سه«.
واكد البطاينة مجدد ان و�سف الزرقاء بانها حا�سنة للتطرف امر غير �سحيح 

كما ان االردن لي�س حا�سنا للفكر المتطرف.

وفي 16 �سباط المن�سرم، توجت االت�ساالت بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمهد البرام 
االردن اتفاق نوايا مع �سركة “بريت�س غاز” البريطانية �ساحبة االمتياز في اآبار قطاع غزة 

ل�سراء الغاز الفل�سطيني. 
وجاء ذلك بعد نحو �سهرين من تجميد المحادثات بين الحكومة االردنية و�سركة نوبل 
انيرجي �ساحبة امتياز حقل “ليفيتان” اال�سرائيلي بخ�سو�س �سفقة �سراء الغاز عبرها، في 

اثر خالفات بين ال�سركة وال�سلطات في ا�سرائيل.
“خطوة مهمة لدعم �سمود اهالي  بانها  التفاهم  االإعالمي عامر �سمارة و�سف مذكرة 

غزة والدولة الفل�سطينية المرتقبة” الى جانب انها تطرح بديال للغاز اال�سرائيلي.
توليد  لغايات  الغاز  من  المملكة  احتياجات  تامين  الى  ت�سعى  التي  المذكرة  ان  واكد 

الطاقة الكهربائية �ستلقى “دعما من االردنيين كونها �ستوؤدي الى دعم �سمود الفل�سطينيين«.
ومع ذلك، توقع �سمارة ان تعمد ا�سرائيل الى عرقلة عملية توريد الغاز الى االردن، 
الن�سف  خالل  العقبة  ميناء  في  ال�ستقباله  اال�ستعدادات  اكتمال  مع  تبداأ  ان  والموؤمل 
تدمير  اجل  من  جهدا  تاألو  لن  محتلة  كدولة  “ا�سرائيل  ان  وقال  الجاري.  العام  من  الثاني 
هذه االتفاقية” عبر منع الفل�سطينيين من ا�ستثمار الغاز في الحقل الذي يقع على بعد 34 

كيلومترا من �سواطئ قطاع غزة.
في  ال�سعبية  الوحدة  حزب  لفرع  ال�سيا�سي   المكتب  ع�سو  اعتبر  النقي�س،  وعلى 
“الت�سليل” على ال�سعب بحديثها عن ا�ستيراد  الزرقاء عماد المالحي ان الحكومة تمار�س 
الغاز من الجانب الفل�سطيني، موؤكدا ان المذكرة لي�س لها معنى في ظل حقيقة ان فل�سطين ال 

تزال ترزح تحت نير االحتالل وقرارها لي�س في يدها.
الحكومة  توقيع  خطوة  نجم  ابو  احمد  ال�سيا�سي  النا�سط  و�سف  اي�سا،  وب��دوره 
اال�سرائيلي  االحتالل  واقع  وهو  ال�سبب،  ولذات  العيون”،  في  للرماد  “ذر  بانها  للمذكرة 

لالرا�سي الفل�سطينية.
واعتبر ابو نجم ان “ا�سرائيل �ستعمل على اال�ستيالء على اموال هذه االتفاقية، وبهذا 

�سيكون الم�ستفيد هي ا�سرائيل ولي�س ال�سعب الفل�سطيني او قطاع غزة«.
من  بالغاز  للتزود  الحكومي  بالتوجه  عبدالهادي  عمر  المواطن  رحب  جانبه،  ومن 
الجانب الفل�سطيني، وو�سفه بانه يمثل دعما كبيرا الهالي غزة، كما اعتبرته هدى ال�سواربة 

“خطوة جيدة” من �ساأنها التخفيف على الفل�سطينيين وتح�سين م�ستوى معي�ستهم.

الزرقاء ترف�س و�سفها بانها حا�سنة للتطرف
هنا الزرقاء بتول ترعاني 

ت�شود حالة من الرف�ص وال�شتغراب بين اهالي الزرقاء لترويج بع�ص و�شائل 

العالم محافظتهم باعتبارها حا�شنة للتطرف، وذلك اتكاء على حالت بعينها 

ل�شخا�ص ل يكاد يخلو منهم اي مجتمع.

وكانت و�شائل اعالم عربية وغربية اوغلت في ربطها للزرقاء بالتطرف، خ�شو�شا 

بعدما ظهر ارهابي من تنظيم »داع�ص« موؤخرا في �شريط فيديو مهددا الردنيين، 

وقالت تقارير انه يدعى عامر الخاليلة وكان من �شكان المثلث ال�شمالي في الر�شيفة.

كما ان بع�ص و�شائل العالم هذه ل يفوت فر�شة للتذكير بان زعيم تنظيم القاعدة 

في العراق �شابقا )ابو م�شعب الزرقاوي( خرج من الزرقاء، معززة عن جهل او 

ق�شد انطباعا ربما يت�شكل لدى البع�ص بان ق�شة التطرف لي�شت وليدة ال�شاعة بل هي 

�شاربة في تاريخ المحافظة.

هاني ن�شراهلل احد �شكان الر�شيفة، اعتبر هذا الربط مرفو�شا، موؤكدا ان 

»التطرف والفكر الرهابي لي�ص له مكان محدد، وهو قد يتواجد في اي مكان«.

وفيما تنحو بع�ص و�شائل العالم الى تقديم قراءات وتحليالت تعزو فيها حالت 

التطرف في الزرقاء الى تدني م�شتوى المعي�شة والخدمات وارتفاع ن�شب البطالة، ال 

ان ن�شر اهلل يجد »هذه النظرة لالمور خاطئة«.

ارتياح زرقاوي ل�سعي الحكومة الى الغاز الفل�سطيني بدل اال�سرائيلي

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

ا�شتقبل ال�شارع الزرقاوي بارتياح مذكرة التفاهم التي وقعها 

الردن وفل�شطين في �شباط الما�شي وت�شمنت بحث امكانية 

تزود المملكة بالغاز من حقل “غزة مارين” المكت�شف في المياه 

الفل�شطينية. 

وبرغم ان التوجه الر�شمي ل�شراء الغاز الفل�شطيني لي�ص 

جديدا، ال ان مكمن الرتياح كان في قيام الحكومة بتكري�شه عبر 

المذكرة التي ينظر اليها على نطاق وا�شع باعتبارها بديال لم�شروع 

�شفقة الغاز المرفو�شة �شعبيا مع الجانب ال�شرائيلي.

وكان مجل�ص الوزراء وافق في اآب العام الما�شي على تو�شية 

لجنة التنمية القت�شادية المنبثقة عنه، والمتعلقة بدرا�شة امكانية 

تزويد الردن بالغاز الطبيعي من حقل “غزة مارين” والت�شال 

والتن�شيق مع ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية بهذا ال�شاأن.

كان  المركز  ان  �سلمى  االميرة  مركز  م�سرف  الزيود  من�سور  وقال 
قبل  المحافظة  مدار�س  كافة  على  واالنتخاب  التر�سح  �سروط  عمم  قد 
داخل  الدعائية  حمالتهم  نفذوا  المر�سحين  ان  الى  م�سيرا  االنتخابات، 

المركز على مدار اليومين ال�سابقين ليوم القتراع.
و�سعارات  برامج  حمالتهم  خالل  طرحوا  المر�سحين  ان  واو�سح 
عبروا فيها عن انف�سهم، وكانت في معظمها “تتحدث عن هموم الطفولة 
في  والحق  االطفال  وعمالة  االجتماعي  االأمن  �سمنها  ومن  وق�ساياها، 

التعليم والترفيه واللعب”.
ولفت الى ان دورة البرلمان الحالية حازت على “اهتمام المدار�س 
على  حر�سها  ابدت  والتي  الخا�سة،  المدار�س  وبالتحديد  اطيافها  بكل 

تر�سيح طلبتها في االنتخابات”.
العربي  المجل�س  من  بدعم  بداية  ان�سئ  البرلمان  ان  الزيود  وبين 
للطفولة والتنمية في م�سر ، ثم قامت وزارة الثقافة بتبنيه واال�سراف 

عليه كامال.
�سلمى  االميرة  مركز  موظفات  احدى  الفقهاء  وفاء  قالت  وبدورها، 
مدار�س  �سملت  بجوالت  االنتخابات  قبل  قاموا  المركز  من  موظفين  ان 
المحافظة بهدف تعريف الطلبة على الية عمل البرلمان وا�س�س و�سروط 

التر�سح. 
والناخب  المر�سح  يكون  ان  على  تن�س  ال�سروط  ان  وا�سافت 
من  �سلوك  ح�سن  �سهادة  نف�سه  تر�سيح  في  الراغب  يقدم  وان  اردنيين، 
الميالد، في حين يطلب  مدر�سته و�سورة �سخ�سية واخرى عن �سهادة 

من الناخب �سورة �سهادة ميالد فقط للتثبت من عمره.
واو�سحت ان ا�سماء الناخبين تم ادخالها في نظام ت�سجيل الكتروني 

االمر الذي �ساهم في تنظيم العملية االنتخابية ب�سال�سة.
الطيطي،  معاذ  اال�سا�سية  جناعة  مدر�سة  في  ال�سابع  ال�سف  طالب 
تم  انه  قال  �سوتا،   175 على  ح�سوله  بعد  االنتخابات  في  فاز  والذي 
م�سيفا  والريا�سي،  االكاديمي  لتفوقه  نظرا  المدر�سة  قبل  من  تر�سيحه 
ان ال�سعارات التي طرحها كانت تتمحور حول �سرورة تطوير المدر�سة 
واالرتقاء بها والمحافظة على نظافتها، وكذلك ا�سراك الطلبة داخل في 

الن�ساطات الالمنهجية.
مجموعة  مع  ح�سر  الذي  الكواملة  مهند  المعلم  اثنى  جهته،  ومن 
الطفل  برلمان  فكرة  على  الطيطي  لمنا�سرة  جناعة  مدر�سة  طلبة  من 
بنف�سه وتعّوده منذ نعومة  الطفل  ثقة  تاأ�سي�سية تعزز  باعتبارها عملية 
تر�سيح  من  خطواتها  اجرائيا  وتعلمه  االنتخابية  العملية  على  اأظفاره 

وت�سويت وغيرها.
منها  معايير  على  مر�سحها  اختيار  عند  اعتمدت  المدر�سة  ان  وبين 

القدرة على الخطابة والتميز المعرفي واالكاديمي والثقة بالنف�س.

اما الطالبة اعتدال لوؤي ال�سالح التي فازت في االنتخابات وح�سلت 
طريق  عن  ولي�س  فردي  ب�سكل  تر�سحت  قد  فكانت  ا�سوات،   210 على 
مدر�ستها التي عمدت الى تر�سيح طالبات غيرها، كما تقول والدتها مايا 

المحاميد.
انها  برغم  المدر�سة البنتها  ا�ستغرابها من تجاهل  المحاميد  وابدت 
المدر�سة  اختارتهن  الالئي  زميالتها  عن  تقل  ال  وق��درات  مواهب  تملك 

لتمثيلها في البرلمان، على حد تعبيرها. 
على  اعتدال  و�سجعت  دعمت  افرادها  بكافة  ا�سرتها  ان  وا�سافت 
مدر�ستها  في  انتخابية  دعايات  عمل  في  و�ساعدتها  التجربة  خو�س 

ومدار�س �سقيقاتها والحي الذي ت�سكنه.
وقالت المر�سحة الفائزة بي�سان قزاز انها كانت تتوقع الح�سول على 
230 �سوتا في االنتخابات، لكنها لم تح�سد اكثر من 127، برغم الدعم 
الذي لقيته من زمالئها في المدر�سة. وقد تبنت في حملتها �سعارات تدافع 

عن حقوق الطفل.
عليه  ح�سلت  للذي  مماثل  عدد  على  حازت  التي  الدين  بهاء  �سيماء 
المطالبة  كان  االنتخابية  حملتها  ت�سمنته  ما  ابرز  ان  او�سحت  بي�سان، 
ب�سمول االطفال بالتامين ال�سحي حتى عمر 13 عاما ولي�س حتى خم�سة 

اعوام كما هي الحال االن.
�سعارت  �سوتا   66 على  الحائزة  ع�ساف  لجين  رفعت  جانبها  ومن 
زاهر”،  م�ستقبل  نحو  بيد  يدا   “ ومنها  االنتخابية  دعايتها  خالل  عدة 

و”لنجعل احالمنا حقيقة” و”معا نحو مدر�سة نظيفة”.
وقالت الناخبة �سجى ن�سال انها �سوتت ل�سالح زميلتها بي�سان ابو 
حماد التي فازت ب� 68 �سوتا، موؤكدة ان تجربة االنتخاب  كانت “ب�سيطة 

وحلوة وممتعة”.
وو�سفت المعلمة في مدر�سة اأحد اال�سالمية “م�سيرة تيم” مجريات 
مدر�ستها  ان  مبينة  التوقع،  وفاقت  “رائعة”  بانها  االنتخابية  العملية 
28 مر�سحا  لبرلمان الطفل، وقامت بم�ساعدتهم وتهيئة الظروف  قدمت 

المنا�سبة لهم لعر�س برامجهم االنتخابية.
ونا�سط  محلي  مجتمع  ع�سو  وهو  حيا�سات،  ن�سال  ال�سيخ  وا�ساد 
اجتماعي، بالعملية االنتخابية من حيث عدد ونوعية الم�ساركين وكذلك 
اهتمام االهالي بها وتعاطيهم معها بجدية، معتبرا ان تدريب الطفل على 
العملية الديمقراطية بجعله م�ستقبال قادرا على ممار�سة حق الت�سويت 

في انتخابات مجل�س االمة بقدر اكبر من الوعي والح�س بالم�سوؤولية.
جدير بالذكر ان جود حداد التي تر�سحت عن المقعد الم�سيحي كانت 
قد ح�سدت اعلى عدد من اال�سوات في االنتخابات وبواقع  382 �سوتا.

االناث يح�سدن اكثرية المقاعد
في انتخابات برلمان االطفال بالزرقاء

هنا الزرقاء- منيرة �سالح

الميرة  مركز  اطفال  برلمان  مقاعد  اكثرية  الن��اث  ح�شدت 

�شلمى في انتخابات دورته الثالثة التي جرت يوم الثالثاءالحادي 

محافظة  اطفال  من  وا�شعة  م�شاركة  و�شط  اآذار،  من  والثالثين 

الزرقاء.

وحازت الناث على 18 من ا�شل 30 مقعدا في برلمان المركز 

مر�شحا   58 انتخاباته  في  تناف�ص  والذي  الثقافة،  ل��وزارة  التابع 

ومر�شحة �شمن الفئة العمرية بين 8 و13 عاما.

في  الم�شيحيين  واخر  وال�شي�شان  لل�شرك�ص  مقعد  وخ�ش�ص 

النتخابي  نظامه  ويحاكي  كاملة  �شنة  فترته  تمتد  الذي  البرلمان 

ومهل  مراحل  من  يت�شمنه  بما  النواب  مجل�ص  انتخابات  قانون 

للتر�شح والحمالت الدعائية والطعون.

و�شارك في عملية الت�شويت 3431 طفال وطفلة من ذات الفئة 

العمرية، وبما ن�شبته 90 بالمئة ممن يحق لهم القتراع، في حين 

الى  الما�شية قد و�شل  الدورة  انتخابات  المقترعين في  كان عدد 

اكثر من 3800.

للم�شاركة  فر�شة  الطفال  منح  على  البرلمان  فكرة  وتقوم 

وحياتهم  �شلوكهم  في  الديمقراطية  قيم  وتر�شيخ  المجتمع  في 

حرية  تعزيز  و  للوطن  انتمائهم  وتعميق  بحقوقهم  وتعريفهم 

التعبير لديهم.

�سورة عامة لمدينة الزرقاء-اأر�سيفية

مجموعة من االأطفال الم�ساركين باالأنتخابات-ت�سوير منيرة �سالح-التاريخ 2015-3-31

�سورة تعبيرية
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مدارس مستأجرة في ارتفاع
مجمل  من   %  36 المدر�سية  للمباني  والتعليم  التربية  وزارة  ا�ستئجار  ن�سبة  ت�سل 
بين  متنوعة  مدر�سة   6359 وعددها  المملكة  محافظات  مختلف  في  الحكومية  المدار�س 

االأ�سا�سية والثانوية وفق اإح�سائيات الوزارة ل�سنة 2014.
وف�������ق ر������س�����د م��ع��د 
المدار�س  تكلفة  حول  التقرير 
الم�ستاأجرة من ح�سة ميزانية 
اإربد  محافظة  ف��اإن  ال��وزارة، 
ن�سبة  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ح�سلت 
ب�  الم�ستاأجرة  المدار�س  لعدد 
عمان  العا�سمة  تليها   ،%  42
ت�ساوت  بينما   ،%  41 بن�سبة 
جر�س،  ال��زرق��اء،  محافظات 
بن�سبة  وال��م��ف��رق  ع��ج��ل��ون 
لت�ساوي  باالإ�سافة   ،%  36
محافظتّي معان ومادبا بن�سبة 

. % 27
ن�����س��ب  وت����ق����ارب����ت   
في  الم�ستاأجرة  ال��م��دار���س 
والطفيلة  ال��ك��رك  محافظات 
وج��اءت   ،%  31 ب���  والبلقاء 
اأدن������ى ن�����س��ب��ة ل��ل��م��دار���س 
محافظة  ف��ي  ال��م�����س��ت��اأج��رة 

العقبة بن�سبة 10 %.
ال�ساد�سة  المادة  تن�س 
والتعليم  التربية  قانون  من 
 1994 ل�����س��ن��ة   )3( رق����م 
وتعديالته من اأعمال الوزارة 
االأبنية  “توفير  �سرورة  على 
للموؤ�س�سات  للتعليم  ال�سالحة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ين�سجم  توزيعاً  وتوزيعها 

مع ال�سيا�سة التعليمية”. كذلك المادة 42 “تنفق ح�سيلتها على توفير االأبنية المدر�سية 
و�سيانتها وعلى �سائر االأمور المتعلقة بتحقيق اأهداف العملية التربوية” لتبدو الن�سو�س 

نظريا على الورق.
 

ال غرف صفية للمعلمين
 اإذا كانت بيئة المدر�سة غير منا�سبة للطلبة فذات الحال يواجهه المعلمون اأي�سا. 
تر�سد نقابة المعلمين االأردنيين ما ن�سبته 90% من المدار�س الم�ستاأجرة “ال تحتوي على 
الدار�سين  للطلبة  الجيدة  التعليمية  البيئة  لعدم توفر  باالإ�سافة  بالمعلمين  غرف خا�سة 
فيها من حيث م�ساحة الغرف ال�سفية وجودة المرافق الداخلية” االأمر الذي تراه يوؤثر 

اأي�سا على البيئة الم�ساندة للمعلم.
ت�سير النقابة في ردها على اأ�سئلة معد التقرير اإلى اأن العديد من المدار�س المملوكة 
للوزارة تعاني من ذات اإ�سكاليات المدار�س الم�ستاأجرة ما ي�ستدعي الوزارة اإلى �سرورة 

مراجعة ما وعدت به �سابقا بوقف ا�ستئجار المباني ل�سالح مدار�سها.

 بيئة مدرسية صديقة حق للطفل
مباني المدار�س ينبغي اأن تحتوي على م�ساحات كافية لممار�سة الن�ساطات المختلفة 
يوني�سف  منظمة  با�سم  الناطق  وفق  للطفل”،  الممنوحة  الحقوق  اأب�سط  “من  تعد  التي 

للطفولة �سمير بدران.
الم�ستاجرة  المدار�س  تطوير  على  والتعليم  التربية  وزارة  مع  اليون�سيف  تعمل 
التعليمية  البيئة  تحقق  التي  الموا�سفات  �سمن  للوزارة  مملوكة  بمدار�س  وا�ستبدالها 

الجيدة للطلبة، يقول بدران.
 )1.6( اإلى  و�سلت  مالية  بقيمة  االأردن  دعمت  اليون�سيف  كانت   2012 العام  في 
ال�سوريين في مدار�س  الطلبة  ا�ست�سافة  الناجمة عن  االأعباء  مليون دوالر بهدف تحمل 
والمدار�س  المقررة،  الكتب  واأثمان  المدر�سية  الر�سوم  دعم  مت�سمنة  والتعليم  التربية 

الم�ستاأجرة، ودرو�س التقوية التعوي�سية، باالإ�سافة اإلى الن�ساطات االجتماعية.
 

بيئة تعليمية غير مناسبة في المستأجرة
 كان المركز الوطني لحقوق االإن�سان، مطلع العام 2012 اأ�سدر تقريرا حول واقع 
التعليم في االأردن وانتقد واقع البنية التحتية للعديد من مدار�س المملكة الم�ستاأجرة غير 

المنا�سبة للتعليم الذي دفع مدار�س بتطبيق نظام الفترتين.
ووفق المركز فاإن هناك ن�سبة 10% من الطلبة يتلقون تعليمهم في مدار�س حكومية 
عام  منذ  االأردن  على  الق�سرية  الهجرات  اأ�سماه  ما  �سبب  الن�سبة  وتعاظمت  م�ستاأجرة 

1991 وحتى عام 2012 من الدول المجاورة.
ا�ستئجار  ت�ساعد  حول  والتعليم  التربية  وزارة  اأ�سباب  المركز  تقرير  واأورد 
مناطق  في  خا�سة  عليها  للبناء  اأرا���س  قطع  توافر  “عدم  ج��راء  الحكومية  المدار�س 

االكتظاظ ال�سكاني” اإ�سافة اإلى “قلة الموارد المالية في اأحيان اأخرى.”
 

مواصفات البناء النموذجي
المدر�سة  بناء  في  توفرها  ينبغي  �سروط  تحدد  والمقايي�س  الموا�سفات  موؤ�س�سة 
من  المعايير  بتطبيق  المخت�سة  الجهة  وهي  االأ�سغال  وزارة  اعتمدتها  �سوابط  وفق 
توفر م�ساحة تتنا�سب وعدد الطلبة بحيث تعطي طلبة المدر�سة في المراحل الدرا�سية 
وال�ساحة  ال�سفية  الغرفة  ت�سمل  طالب  لكل  بالمتو�سط  مربع  متر   5 مقداره  ما  المختلفة 

المدر�سية المخ�س�سة للن�ساطات المختلفة.
كما تلزم الموا�سفات على �سرورة وجود مرافق �سحية منا�سبة وتهوية جيدة داخل 
جميع الغرف ال�سفية، عدا عن وجود م�ساحات فارغة في محيط المدر�سة، وتكون بعيدة 
مدار�س  عدة  له  تفتقر  كانت  ما  وهذا  وال�سو�ساء،  ال�سكاني  االكتظاظ  عن  االإمكان  قدر 

م�ستاأجرة قام معد التقرير بزيارتها في 3 محافظات مختلفة وهي: عمان، اربد والطفيلة.
 

 إقرار الوزارة  والسبب “اللجوء”
الن�سبة  اأن  ترى  العكور  محمد  العام  اأمينها  ل�سان  وعلى  والتعليم  التربية  وزارة 
من  االأردن  على  طراأت  التي  ال�سيا�سية  “االأحوال  �سببه  الم�ستاأجرة   للمدار�س  الكبيرة 
خالل التحاق اأعداد كبيرة من الطالب الالجئين العراقيين وال�سوريين ما اأجبر الوزارة 
على اإيجاد مباني ب�سكل �سريع ال�ستيعاب هذه االأعداد على الرغم من معرفتنا بعدم مالئمة 

العديد منها والموا�سفات المعتمدة للمدار�س الحكومية”.
با�ستبدال   2012 عام  اأعلنتها  التي  موؤقت” للخطة  “توقيف  اإلى  الوزارة  رد  يرمي 
المدار�س الم�ستاأجرة بمدار�س مملوكة للوزارة ومطابقة للموا�سفات والمقايي�س من خالل 

المنح العربية والدولية التي قدمت للحكومة.
“اللجوء”  اإ�سكالية  من  يقّلل  العكور  اأيمن  المعلمين  نقابة  با�سم  الناطق  اأن  غير 
التخل�س  اأعلنت نيتها  2012 حيث  العام  اأي توجه جدي منذ  لم تبد  “الوزارة  اأن  بدليل 
من المدار�س الم�ستاأجرة حتى عام 2017 وهذا بدا وا�سحا في الموازنة العامة للوزارة 
والمن�سورة على موقعها التي تظهر ارتفاع مخ�س�سات “بدل اال�ستئجار” من ما يزيد عن 

958063 األف دينار �سهريا عام 2012 اإلى مليونين و500 األف خالل عام 2016 “.
الوزارة  باأن  عام  قبل  قد �سرح  ذنبيات  ال�سابق، محمد  والتعليم  التربية  كان وزير 
“�سوف تتخل�س من االأبنية الم�ستاأجرة خالل ال�سنوات الخم�س القادمة بح�سب االإمكانيات 
اإلى اأن  اآنذاك  اأ�سار  المتاحة من ما �سيمنح الطلبة بيئة تعليمية اآمنة و �سحية”. الوزير 
واإ�سافات غرف �سفية  اأبنية مدر�سية  مدار�س ونواة  الإن�ساء  م�ساريع خا�سة  هناك عدة 

وريا�س اأطفال.
 

 ارتفاع تكلفة “المستأجرة”
العامة  ال��م��وازن��ة  تو�سح 
وزارة  م��وق��ع  على  المن�سورة 
ما  بين  كبيرا  ارت��ف��اع��ا  المالية 
وزارة  ���س��ت��دف��ع��ه  وم���ا  ت��دف��ع��ه 
االإيجار  كبدل  والتعليم  التربية 
 2014 االع�����وام  ف��ي  ال�����س��ه��ري 
في  تدفعه  كانت  ما  عن   2016-
عامي 2012 – 2013 على النحو 
االن��ف��وغ��راف  يظهر  ت�����س��اع��دي 

المرفق.
ما ي�سير اإلى عدم وجود نية 
نفقاتها  لتخفي�س  ال���وزارة  ل��دى 
على “بدل االإيجار” حيث تجاوز 
عام  ف��ي  دف��ع  م��ا  بين  االرت��ف��اع 

2012 وما �سيدفع في عامي 2015 و2016 مبلغ مليون ون�سف المليون دينار �سهريا.
 

 مدارس تتفق والبيئة التعليمية
والتعليم  التربية  وزارة  تقوم  التي  المدار�س  ع�سرات  من  واح��دة  جعفر  مدر�سة 
توفير  ت�سترط  التي  والمقايي�س  للموا�سفات  مراعاة  دون  تعليمية،  لغايات  با�ستئجارها 
اآمنة ومريحة للطلبة. فيما يُعتبر عدم مطابقة المباني لموا�سفات ومعايير �سديقة  بيئة 
منظمة  وفق  االأطفال،  الطلبة  على  تقع  التي  االنتهاكات  اأ�سكال  اأحد  التعليمية  للبيئة 
اليوني�سف التي دعت دول العالم اإلى �سرورة تح�سين بيئة وجودة التعليم فيها بما يراعي 

حقوق الطفل �سندا لالتفاقية الدولية الخا�سة بحقوق الطفل في العام 2013.
تنظر اللجنة الدولية المعنية بحقوق الطفل الملحقة باتفاقية حقوق الطفل الدولية 
بيئة  له من حيث  الف�سلى  الم�سلحة  يراعي  اأن  ينبغي  للمدار�س  المالئم  النموذج  اأن  في 
لديها  تتوفر  واأن  الدوام  على  معلمين  وتدريب  بالحماية،  تت�سم  و�سحية  اآمنة  تعليمية 

موارد كافية وظروف عامة مالئمة للتعلم.
 

*اأُعد التقرير باإ�سراف مبا�سر من منظمة “�سحفيون من اأجل حقوق 

  ” االإن�سان” �سمن م�سروع “حوار عام حول حقوق االإن�سان

الحالبات: »مكب« لمخلفات م�سانع االلب�سة يفتك بالمزروعات والما�سية اأطفال يفتقدون بيئة اآمنة في مدار�س حكومية م�ستاأجرة
عمان نت- محمد عدنان

يُجبر خالد الحمايدة اأحد طالب مدر�شة خولة بنت الأزور في لواء الق�شر في محافظة الكرك على ال�شير لأكثر من 100 متر 

خارج اأ�شوار مدر�شته للو�شول اإلى دورة المياه الواقعة خارج مبناها.

ليواجه خالد وهو في  المعلمين والإداريين فقط،  اأنها مقت�شرة على ا�شتخدام  اإل  المدر�شة  ورغم وجود دورة مياه داخل 

ال�شف ال�شاد�ص ابتدائي اإلى جانب اأقرانه اإ�شكالية اأخرى تتمثل في افتقار دورة المياه اإلى النظافة اليومية الالزمة.

حتى اأن دورة المياه الخا�شة بالطالب �شيدت على نفقة اأهالي المنطقة وعلى اأر�ص خا�ص لحدهم، ذلك بعد اأن �شاق بهم 

الحال من عدم اإتاحة الدورة الوحيدة لبنائهم. هذا الحال لي�ص غريبا كما يقول والد خالد طالما اأن مبنى المدر�شة كان بالأ�شا�ص 

ل�شتخدام تجاري ولي�ص وفق معايير البناء المدر�شي الملزمة به وزارة التربية التعليم.

اإذا كان واقع الطالب في مدر�شة خولة ل يمثل حالة عامة في جميع مدار�ص التربية والتعليم الم�شتاأجرة فاإن اأكثر من 100 

طالب في المرحلة البتدائية في مدر�شة جعفر الواقعة باحدى �شواحي محافظة اإربد ل يختلف كثيرا، وهم الذين يدر�شون في 

مبنى م�شتاأجر كان بالأ�شا�ص منزل �شكنيا بم�شاحة ل تزيد عن 300 متر مربع، تحتوي على اأربع غرف �شفية فقط.

�شغر  حيث  من  المدر�شية،  للبيئة  ال�شديقة  التعليم  اأنظمة  وفق  المحددة  الالزمة  الم�شاحة  اإلى  يفتقدون  المدر�شة  طالب 

الم�شاحة و�شيق المرافق.

36% من مدار�س
المملكة م�ستاأجرة وغير 

مالئمة لبيئة المدر�سة

اإربد تت�سدر المحافظات 
في عدد المدار�س 

الم�ستاأجرة والعقبة اأقلها

تكلفة»الم�ستاأجرة«
في ت�ساعد والوزارة تعد 
بمباني خا�سة حتى 2017

ما يزيد عن مليون دينار 
نفقات ا�سافية بدل االيجار 

بين اعوام 2012 – 2017

هنا الزرقاء- كاملة ابو �سيلة

ي�سكو �سكان في منطقة الحالبات �سمالي محافظة الزرقاء، من ت�سبب مخلفات م�سانع 
مزروعاتهم  قتل  في  المنطقة،  في  الم�ستثمرين  احد  اقامه  »مكب«  من  المتطايرة  االلب�سة 

والفتك بما�سيتهم.
ار�س  قطعة  الم�ستثمر  ا�ستئجار  مع  ب��داأت  الم�سكلة  ان  الدهيثم  عبدالمهدي  وق��ال 
»مكب«  الى  لها  وتحويله  �سنوات،  عدة  قبل  الحالبات  في  ال�سكني  الميدان  لحي  مجاورة 
للمخلفات التي ي�ستريها من م�سانع االلب�سة، وهي خليط من بقايا اقم�سة وخيوط وكرتون 

وورق تغليف وبع�س المواد البال�ستكية.
وا�ساف ان هذه المخلفات باتت تتطاير بكميات كبيرة الى المراعي القريبة مت�سببة في 
نفوق الما�سية جراء اكلها لها، ف�سال عن اال�سرار بالتربة وبالمزروعات بفعل المواد ال�سامة 

الناتجة عن تحللها وتعفنها.
واكد الدهيثم ان ال�سكان نا�سدوا الم�سوؤولين التدخل من اجل و�سع حد للتلوث الناجم 

عن هذه ال�ساحة، ولكن بال جدوى.
النباتات والمراعي  الى »اختفاء  ادت  المتطايرة  المخلفات  ان  الدهام�سة   وقال ماجد 
والتي لم يعد لها وجود«، الفتا اي�سا الى اثرها على الثروة الحيوانية، وكذلك على ال�سياحة 

حيث انها تتراكم في محيط ق�سر الحالبات االثري وال�سوارع الموؤدية اليه.
وبدوره اي�سا اكد الدهام�سة ان الم�سوؤولين الذين لجاأ اليهم ال�سكان كانوا قد وعدوا 

بايجاد حل للم�سكلة، ولكن دون ان يترجم ذلك على الواقع.
مديرة بيئة محافظة الزرقاء انعام جودة، نفت من جانبها تلقي المديرية اي �سكوى من 
ال�سكان بهذا الخ�سو�س، ومع ذلك، فقد تعهدت بايفاد فريق من مكتب بيئة الظليل »لالطالع 
على تفا�سيل الو�سع هناك بال�سرعة الممكنة، واتخاذ االجراءات اللالزمة بحق المخالفين«.

المومني: تحويل مكب مخيم الزرقاء لحديقة رهن بطلب ادارة المخيم
هنا الزرقاء- بتول ترعاني

البلدية  ا�ستعداد  المومني  عماد  الزرقاء  بلدية  رئي�س  اكد 
الن�ساء حديقة في موقع مكب نفايات المخيم �سابقا، راهنا ذلك 
انه  قال  الذي  المخيم، وهو االمر  ادارة  بتلقي طلب ر�سمي من 

“لم يح�سل الى االن«.
وكان الموقع ي�ستخدم لتجميع نفايات مخيم الزرقاء تمهيدا 
بعد  انق�ست  اليه  الحاجة  ولكن  البلدية،  اآليات  قبل  من  لرفعها 
من  مبا�سرة  النفايات  تجمعان  راحتا  �ساغطتين  تخ�سي�س 

المخيم.
نظرا  الى طمره  البلدية  الما�سي عمدت  الثاني  كانون  وفي 
كمحطة  لموقعه  الخا�سة  النظافة  �سركات  بع�س  ال�ستغالل 

لتفريغ وجمع النفايات.
وابلغ امجد الرو�سان مدير المنطقة الثانية في البلدية “هنا 

الى  يقع  الذي  المكب  بتحويل  قرارا  هناك  ان  حينها  الزرقاء” 
الجهة الجنوبية من المخيم، الى حديقة عامة، متوقعا ان يبداأ 

العمل في ان�سائها خالل �سهر.
كما اكدت مديرة مخيم الزرقاء ريم ابو بكر وجود اتفاق مع 

البلدية ب�ساأن تحويل الموقع الى حديقة.
ولكن رئي�س البلدية نفى وجود مثل هذا القرار، مو�سحا ان 
موقع المكب ال�سابق “تابع الدارة المخيم وال ت�ستطيع البلدية 
البدء باإن�ساء الحديقة فيه دون ان تتلقى كتابا ر�سميا من المخيم 

موؤكدا ان هذا “لم يح�سل الى االن«. بذلك”، 
لفكرة  وت�سجيعه  تاييده  الزرقاء”  ل�”هنا  المومني  واكد 
هذا  مثل  لتنفيذ  البلدية  وا�ستعداد  حديقة،  الى  الموقع  تحويل 

الم�سروع في حال كانت هناك موافقة من ادارة المخيم.
حديقة”،  فيه  تقام  الن  وي�سلح  ممتاز  “الموقع  ان  وقال 
�سيخدم  عبداهلل  الملك  �سفريات  مجمع  من  قربها  ان  الى  م�سيرا 

بع�س  فيها  توفرت  اذا  “خا�سة  المواطنين  من  المجمع  رواد 
الخدمات«.

وا�ساف انه في حال “�سدرت الموافقة من ادارة المخيم، 
ف�سوف تقوم دائرة الدرا�سات في البلدية بعمل مخطط الن�ساء 

الحديقة و�ستكون بلدية الزرقاء جاهزة لتمويلها«.
بلدية  مع  االتفاق  ان  المخيم  مديرة  او�سحت  وبدورها 
الزرقاء ب�ساأن الحديقة، والذي ذكرته في ت�سريح �سابق ل�”هنا 
موؤكدة انها �ستعمل من اجل مخاطبة  كان “�سفهيا”،  الزرقاء”، 

البلدية بخ�سو�سه ب�سكل ر�سمي.
وقالت انها �سطرح االمر “على لجنة المخيم )تمهيدا( لرفع 
في  لديها  مانع  هناك  لي�س  انه  طالما  البلدية  الى  ر�سمي  كتاب 

ودون ان تحدد متى �سيكون ذلك. اإن�ساء الحديقة”، 

مخلفات الم�سانع في الحالبات ت�سوير كاملة ابو �سيله التاريخ 2015-4-5

تعبيرية
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هنا الزرقاء-�سل�سبيل الزبيدي 

اأن تكون �سانع تغيير هو تحٍد كبير ولكنه يمنحك 
اآفاًقا  اأمامك  ويفتح  والخبرات  المهارات  من  العديد 
الفر�سة  هذه  الإعطائي  »لنا«  م�سروع  �سكًرا  جديدة، 

الرائعة، والتجربة الممّيزة .
اإلى  المراأة  موؤتمر”و�سول  في  م�ساركتي  اأ�سافت 
العدالة« الذي اأقيم في الثامن من اآذار، 2015، برعاية 
اهلل،  ك�سانعة  بنت طالل، حفظها  ب�سمة  االأميرة  �سمو 
المهارات  م��ن  والعديد  الخبرات  م��ن  الكثير  تغيير 
كالتوا�سل مع االآخرين، اإبداء الراأي وتدريب لقدراتنا 
حيث  الن�سائية.  الموؤتمرات  ه��ذه  مثل  تنظيم  على 
في  المراأة  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية  على  الموؤتمر  اأّكد 
بطموحي  التم�سك  على  �سجعني  مما  المجاالت،  �ستى 
واالإرادة  العزيمة  طريق  عن  وذلك  للقمة،  والو�سول 

القوية لن�ستطيع التغلب على كافة ال�سعوبات.

 واأكثر ما اأ�سعدني في هذا اليوم االحتفالي الحافل 
ماهية  حول  االأ�سئلة  طرح  في  الح�سور  مبادرة  هو 
م�سروع »لنا«  وحينها كانت ترت�سم الب�سمة على وجوه 
الفريق الم�سارك معي وهم مالك اإخمي�س، و�سال عباد، 
ا�ستف�ساراتهم عن  كنا نجيب عن  واإيمان جا�سم، حيث 
تغيير  و�سانعي  ك�سانعات  اأنف�سنا  وع��ن  الم�سروع 
طريقنا  في  ن�سرها  اإلى  نهدف  التي  ال�سامية  واالأفكار 

نحو التغيير االإيجابي.
 LANA Photo Booth وفي ك�سك الت�سوير
الخا�س بم�سروع »لنا« حظينا بفر�سة رائعة  بالتقاط 
ال�سور حيث ي�ستطيع ال�سخ�س التقاط �سورة له وهو 
عدالة،  اأو  تغيير  مثل  اأفكاره  عن  تعّبر  عبارة  يحمل 

باللغتين العربية واالإنجليزية. 
لهذه  الح�سور  من  الكثير  تحّم�س  لقد  الحقيقة  في 
كانت  وقد  ال�سور  التقاط  الجميع  اأراد  حيث  الفكرة، 
كلمة العدالة العبارة االأكثر اختياًرا وهذا اإن دل على 

التي  العدالة  اإلى  النا�س  تعط�س  على  يدل  فاإنه  �سيء 
تعني الحياة.

القوية  الن�ساء  م�ساركة  للنظر  الملفت  من  وك��ان 
هذه  برهنت  وقد  المجتمعية،  الخلفيات  مختلف  ومن 
الم�ساركة على اأن المراأة االأردنية في طريقها ال�سحيح 

للح�سول على حقوقها. 
اأوؤم��ن  ثانًيا،  تغيير  وك�سانعة  اأواًل  كامراأة  واأن��ا 
ومن  للمجتمع.  تثقيف  هو  المراأة  تثقيف  باأن  وب�سدة 
من  اأوتينا  ما  بكل  ال��م��راأة  ندعم  اأن  علينا  يجب  هنا 
اأنا  ال�سب  ولهذا  االأف�سل،  نحو  بمجتمعنا  لننه�س  قوة 

�سانعة تغيير. 

�سانعة التغيير : �سل�سبيل محمد طاهر الزبيدي.

طالبة في الجامعة االأردنية

تخ�س�س اللغتين اال�سبانية واالنجليزية.

هنا الزرقاء- كوثر النظاميأنا صانعة تغيير

ا�ست�سافت الزرقاء يوم الثالثاء 71 اذار وعلى مدى ثالثة ايام، 
جل�سات عمل ور�سة »التخطيط للمدن المبدعة« التي عقدت بال�سراكة 
في  االوروب��ي��ة  الوطنية  الثقافية  المعاهد  و«�سبكة  البلدية  بين 
االردن«، بهدف ا�ستك�ساف المقومات الب�سرية والثقافية التي توؤهل 

المدينة لت�سبح »مدينة مبدعة«.
وناق�ست الجل�سات التي �سارك فيها خبراء من ال�سبكة في مجال 
مت�سلة  مو�سوعات  الزرقاء،  من  ومثقفون  وفنانون  المدن  تخطيط 
وخطط  المدينة،  في  واالبداعية  الثقافية  وال�سناعات  بالتاريخ 

تطويرها بما ي�سهم في ابراز هويتها وتنميتها اقت�ساديا.
االوروبية  الثقافية  المعاهد  �سبكة  رئي�س  ريكارد  روبن  وقدم 
في االردن ومدير المجل�س الثقافي البريطاني، تعريفا بال�سبكة التي 
ت�سم منظمات من �سبع دول اوربية، وذلك في م�ستهل الور�سة التي 

افتتحها رئي�س بلدية الزرقاء عماد المومني. 
وقال انها »تهدف الى م�ساركة المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي 
والذي  االوروب��ي،  االتحاد  من  وبتمويل  االردن،  ومع  بينها  ما  في 
�سمنها  ومن  االردن،  في  الثقافية  واالن�سطة  للفعاليات  الدعم  يقدم 

تنظيم هذه الور�سة المهمة«.
عقد  الما�سي  العام  حزيران  في  جرى  انه  الى  ريكارد  وا�سار 

ال�سلطات  كافة  ح�سرتها  المبدعة  المدن  مفهوم  ح��ول  »ح��واري��ة 
التخطيط  ان  ي��وؤك��د  تفاهم  ال��ى  وتو�سلت  االردن،  ف��ي  المحلية 
الثقافية  بالبرامج  االنتقال  اجل  من  ب�سدة  مطلوب  اال�ستراتيجي 

لمدننا الى م�ستوى متقدم«.
وعبر عن امله في ان ت�سع جل�سات الور�سة »لبنات بناء ت�ساعد 
الى  الفتا  المقبلة«،  لل�سنوات  ابداعية  لمدينة  التخطيط  تطوير  في 
اوروبا  يوم  احتفاالت  الزرقاء  الى  �سنجلب  ال�سنة  هذه  »الحقا  انه 
ال�سابع  الى الزرقاء ا�سافة الى عرو�س مهرجان االفالم االوروبية 

والع�سرون«.
واكد ريكارد ان ال�سبكة لديها »قناعة را�سخة ان هذه لي�س �سوى 
بدانا  قد  نكون  ان  طرفنا  من  ونامل  مدينتكم،  مع  لعالقتنا  البداية 

بالفعل في تقديم م�ساهمتنا حيال ثقافات الزرقاء الناب�سة«.
روؤية  لديها  لي�ست  التي  »المدينة  ان  المومني  قال  ومن جانبه، 
النواحي،  جميع  من  عرو�سها  على  خاوية  مدينة  هي  ثقافية  وروح 
ولذلك اعتبر وجود هوؤالء المهتمين بالثقافة من �سبع دول اوروبية 

والفنانين هو حدث تاريخي ت�سهده مدينة الزرقاء«.
وو�سف المومني الزرقاء بانها »االهم في االردن وربما الوطن 
المزيج  في  تتمثل  وتاريخية  ثقافية  مزايا  من  تمثلة  لما  العربي 

الوطني الموجود فيها هو من مختلف الثقافات«.
هذه  ن�ستغل  ان  يجب  مفهومي  في  اليوم  »المدينة  ان  واعتبر 

بين  وح�ساريا  فنيا  )تعاونا(  ي�سكل  الذي  اللقاء  هذا  في  الفر�سة 
الح�ساره العربية والح�سارة االوروبية«.

ا�سار  الزواهرة  محمد  الزرقاء  بلدية  في  التنمية  وحدة  مدير 
بدوره الى ان »هناك مفهوما مغلوطا )�سائدا( عن دور البلدية بانها 
فقط معنية بالق�سايا الخدماتية المبا�سره مثل النظافة وال�سوارع« 
ت�سمل  او�سع  »ادوارا  لها  ان  حيث  ال�سحيح  هو  العك�س  ان  موؤكدا 
االدوار  احد  هو  الذي  الثقافي  وكذلك  والمجتمعي،  التنموي  الدور 

التي يفتر�س ان تقوم به البلدية على اكمل وجه«.
الثقافي والفني محور مهم جدا ولي�س مثلما  ان »المحور  وقال 
المدينة«  هوية  يعيد  انه  حيث  من  رفاهية..  بانه  البع�س  يعتقد 
معتبرا ان »هوية المدينة والن�ساطات الثقافية التي تتم فيها ت�سكل 

م�سدر جذب للنا�س من الداخل والخارج«.
االقت�سادي  الو�سع  »تح�سين  الحراك  هذا  �سان  من  ان  واكد 

وخلق فر�س عمل«.
الى  ال��ور���س��ة  عمل  جل�سات  خ��الل  الم�ساركين  تق�سيم  وت��م 
الت�سورات  لتحديد  بينها  ما  في  ذهنيا  ع�سفا  اج��رت  مجموعات 
واالفكار والم�ساريع المقترحة من اجل الخروج بخطة عمل لتنفيذها 

على ار�س الواقع، و�سوال بالزرقاء الى ان ت�سبح مدينة مبدعة.

ور�سة تبحث �سبل االرتقاء بالزرقاء لت�سبح »مدينة مبدعة«

مركز االميرة �سلمى للطفولة يعقد لقاء حواريا بين 
المدير الفني لتربية الزرقاء الثانية وجمع من الطلبة

 هنا الزرقاء

المدير  جمع   لقاء   الزرقاء  للطفولة  �سلمى  االميرة  مركز  عقد 
من  وجمع  �سندي   ابو  �سعد  الدكتور  الثانية  الزرقاء  لتربية  الفني 
االأندل�س  انوار  مدار�س  وطالبات  اال�سا�سية  جناعة  مدر�سة   طلبة 
الخا�سة وطالبات مدار�س ابن ر�سد العلمية  الخا�سةمن جهة اخرى   
اللقاء   وح�سر   . اذار  من  والع�سرين  الخام�س  االأربعاء  يوم  وذلك 

مركز  وم�سرف  �سموط   محمد  المديرية  في  االع��الم  ق�سم  م�سوؤول 
الالميرة �سلمى للطفولة من�سور الزيود  وموظفات المركز . 

على  الطلبة  الى مالحظات  اللقاء  �سندي  خالل  ابو  وا�ستمع     
العملية التعليمية والمنهاج  داعيا اياهم الى كتابة مالحظاتهم على 
مديريات  الى  مدار�سهم  طريق  عن  وار�سالها  المدر�سية  المناهج 

التربية ليت�سنى لق�سم المناهج  درا�ستها .
البيئية  النوادي  مو�سوع  حول  ا�ستفت�سارتهم  على  واأج��اب    
واأثرها في الحفاظ على جمال البيئة المدر�سية و�سحتها .ولفت ان 

هناك متطوع ياباني يعمل مع مدار�س تربية الزرقاء الثانية من اجل 
تطوير بيئة المدار�س . 

  وتطرق كذلك لمو�سوع اهمية درا�سة تاريخ الح�سارات القديمة 
والحديثة في تنمية افق الطالب واثراء ثقافته ،واكد من جانب اخر 
ل�سفي  وزاري��ة  امتحانات  عقد  والتعليم   التربية  وزارة  نية  على 
ال�ساد�س والتا�سع اال�سا�سيين في مباحث العلوم واللغة االنجليزية 

اعتبارا من العام الحالي .

عدد من �سناع التغيير-م�سروع لنا

عدد من االأطفال الح�سور في الفعالية
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اأزمة اللجوء ال�سوري… تحديات وفر�س

حجم تمويل نداءات االأمم المتحدة وال�سليب االأحمر من اأجل �سورية ودول الجوار 
الالزم بلغ 7.7 مليار دوالر في عام 2014، وارتفع اإلى 8.7 مليار دوالر في العام الجاري، 
واأُعلن عنه في موؤتمر الكويت، وتحتاجه دول الجوار لتاأمين حاجات الالجئين ال�سوريين 

اإليها، ودعم البنية التحتية للمجتمع الم�ست�سيف.
في ال�ساد�س والع�سرين من اآذار الما�سي، وعلى الموقع الر�سمي للمفو�سية ال�سامية 
لديها627.295  الم�سجلين  ال�سوريين  الالجئين  عدد  بلغ  االأردن،  في  الالجئين  ل�سوؤون 
ال�  يقارب  بما  المفو�سية  في  الم�سجلين  غير  عدد  االأردنية  الحكومة  تقدر  فيما  الجئاً، 
فداء  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  في  التن�سيق  وحدة  مدير  ح�سب   ،700.000

غرايبة.
85% من النازحين ال�سوريين اإلى االأردن خارج المخيمات، تو�سح غرابية، ويتوزع 
البنية  على  العبء  زاد  مما  فقيرة،  مدناً  تعتبر  التي  المملكة،  �سمال  مدن  في  غالبيتهم 
لل�سلع  الحكومي  الدعم  بكامل  يتمتعون  ال�سوريين  الالجئين  كون  المدن،  لهذه  التحتية 

والخدمات االأ�سا�سية م�ساواة بالمواطن االأردني.
وبهدف اال�ستمرار في تقديم الم�ساعدات لالجئين ال�سوريين والحفاظ على م�ستوى 
هذه الم�ساعدات، قامت وزارة التخطيط باإعداد خطة اال�ستجابة العامة لالأزمة ال�سورية 
تت�سمن حجم الم�ساعدات الالزمة لالأقت�ساد االأردني، فبلغت قيمة الم�ساعدات المطلوبة 

ما يقارب ال� 3 مليارات دوالر اأمريكي.
العام  ه��ذا  في  مبا�سرًا  دعماً  �ستحتاج  االأردن��ي��ة  الخزينة  اأن  غرايبة  واأ�سافت 
ال�سوريين،  لالجئين  المدعومة  الموارد  كقيمة  اأمريكي  دوالر   417.786.616 اإل��ى 
تكلفة  ت�سل  بينما  االأردن��ي،  االقت�ساد  على  االأمنية  التكلفة  دوالرًا  و318.700.000 
ما  الدخل  وخ�سائر  دوالرا،   244.000.000 اإلى  التحتية  البنية  ا�ستهالك  في  الت�سارع 

قيمته 164.280.000 دوالر اأمريكي.
اأزمة الالجئين ال�سوريين ال �سك تحتاج الى تظافر الجهود الدولية لتاأمين احتياجات 
تمويل  ن�سبة  اأن  اأو�سحت  الدولية  اأوك�سفام  لمظمة  درا�سة  ففي  االن�سانية،  الالجئين 
االأول  الربع  في  الجوار  ودول  �سوريا  كل  من  االأحمر  وال�سليب  المتحدة  االأمم  نداءات 
من العام 2015 بلغت فقط 9.8 % من المبلغ المطلوب، بينما ح�سلت تلك الجهات عللى 
وم�ست�سار  مدير  جورفن  دانيال  ح�سب   ،2014 عام  المطلوب  المبلغ  مجمل  من   %62.5

ال�سيا�سات لالأزمة ال�سورية في اأوك�سفام.
 مركز هوية للتنمية الب�سرية في االأردن، يتابع با�ستمرار جميع الدرا�سات الخا�سة 
بعنوان  ال�سدد  هذا  في  بحثية  ورقة  واأع��د  الجوار،  دول  الى  ال�سوري  اللجوء  بتاأثير 
.”تحويل التحديات الى فر�س” تبحث في تاأثير اللجوء ال�سوري اقت�سادياً واجتماعياً 

على الدولة االأردنية، يقول: مدير المركز غالب ال�سلعو�س
ت�سمية  في  والدقة   التفا�سيل   من  المزيد  اإل��ى  الحاجة  على  ال�سلعو�س  ويوؤكد 
االرتفاع  اعتبار  ذلك،  على  مثاال  وي�سرب  ال�سحيح،  بال�سكل  وتفنيدها  االأم��ور  بع�س 
هذه  اأن  متغافلين  االقت�ساد،  على  ال�سلبية  االآثار  من  النفطية  الم�ستقات  م�ستوردات  في 

الزيادة في الم�ستوردات يدفع ثمنها الم�ستهلك النهائي وتحقق ربحاً وعوائد �سريبية.
النظر اإلى ال�سورة االأ�سمل ح�سب ال�سلعو�س، يمكن اأن يثبت اأن االأثر ال�سلبي لي�س 
كما تحاول بع�س الجهات ت�سخيمه ب�سكل كبير، والبد من الف�سل بين االأثر العام لالأزمة 
ال�سورية على اقت�ساد دول الجوار، واأثر وجود الالجئين ال�سوريين داخل االأردن، وهو 

ما يتم دمجه في كثير من الدرا�سات ب�سكل خاطئ.
وي�سيف ال�سلعو�س اأن تعريف الالجئ في القانون الدولي منقو�س، ويعتبر الالجئ 
يملك  متخ�س�سا  �سخ�سا  الالجئ  كون  اإمكانية  ويتجاهل  االأخ��رى،  االأط��راف  على  عبء 
مخزونا معرفيا، اأو طالبا في مراحل الدرا�سة ينفق مبالغ كبيرة على درا�سته، اأو حتى 

عاماًل عاديا، يمكن اأن ي�سكل رديفاً الأي اقت�ساد وي�ساهم في دعم المجتمع الم�ست�سيف.
ويوؤكد ال�سعلو�س اأن هناك اختالفا كبيرا في فر�س العمل التي ي�ستهدفها الالجئون 
ال�سوريون في االأردن، عن فر�س العمل التي ي�ستهدفها المواطن االأردني، فن�سبة تركيز 
ال�سباب في القطاع التعليمي االأردني على القطاع االأكاديمي 46.4%، بينما ن�سبة التوجه 
اإلى التعليم التقني والمهني يبلغ 0.3% في عام 2013 على الرغم من وجود الطلب على 

هذه المهن.
والمخت�س  ال�سلعو�س،  يو�سح  الجامعات،  في  درا�سته  ر�سوم  يدفع  مثال  فالطالب 
ناهيك عن كم  المعرفة م�سبقاً،  يمتلك  تكاليف تعليمه فهو  الم�ست�سيفة  الدولة  يوفر على 
المدخرات المالية التي جلبها معه الالجئ الى البلد الم�ست�سيف، ناهيك عن اختالف نوع 
فر�س العمل التي يبحث عنها الالجئ ال�سوري عن فر�س العمل التي يبحث عنها المواطن 

االأردني.
هناك نوعية وكمية من الوظائف يحتاجها االأردن ال يتم تلبيتها من المواطن االأردني 

اأزمة اللجوء ال�سوري تقدر ب�  ح�سب ال�سلعو�س، ولدينا عمالة وافدة بن�سب كبيرة قبل 
600 الى 800 األف وافد، ناهيك عن الخزينة المعرفية ال�سورية في مجال االأدب والدراما 
والم�سرح وال�سينما وهو القطاع الذي ي�سهد تطورًا في الوقت الحالي في االأردن ويمكن 
بيننا”  ل�”�سوريون  المطول  ال�سلعو�س حديثه  فيه. ويختتم  رديفاً  يكونوا  اأن  لل�سوريين 
بقوله: نعم قد يكون هناك تاأثير �سلبي للجوء ال�سوري على االقت�ساد االأردني على المدى 
احتياجات  تلبية  اأجل  من  االأردنية  التحتية  البنية  لدعم  الدولية  المنح  اأن  اإال  القريب، 
الالجئين ال�سوريين �ستبقى في االأردن حتى بعد عودة ال�سوريين اإلى بالدهم، وهي دعم 

لالقت�ساد االأردني بعيد االأمد.
اأزمة النزوح ال�سوري اإلى دول الجوار ال �سك كبيرة بتاأثيرها االآني على االقت�سادات 
ن�ساطا  ت�سبب  العالم  في  الكبرى  االأزم��ات  اأن  تقول  االقت�ساد  قوانين  اأن  اإال  المحلية، 
العالمية  االقت�سادية  االزم��ات  بعد  بالفعل  حدث  ما  وهو  البعيد  المدى  على  لالقت�ساد 

المتواترة على مر التاريخ.

�سوريون بيننا-حزم المازوني

المتحدة  الوليات  في  وال�شكن  للعي�ص  كندا  �شكان  جميع  ينتقل  اأن  “تخيل 
الأمريكية، خالل ثالث اأو اأربع �شنوات، هل �شي�شتطيع القت�شاد الأمريكي، اأقوى 

اقت�شاد في العالم، تحمل هذه الأعباء؟” بهذه ال�شورة �شبه الدكتور �شالح الكيالني 

من�شق �شوؤون الالجئين ما يقع على القت�شاد الأردني من اأعباء مع لجوء ال�شوريين 

اإليه.

الناطق الر�شمي في �شلطة المياه عمر �شالمة يو�شح اأن حجم الطلب على المياه مع 

نهاية العام الما�شي ارتفع بن�شبة 22% ب�شكل عام في المملكة، وارتفع في محافظات 

ال�شمال الأربعة بن�شبة 40%، واأن الحاجة للمياه ل تلبى ب�شكل كامل في تلك المناطق، 

بينما ارتفعت �شكاوى ال�شرف ال�شحي اإلى 400% و500% في بع�ص تلك المناطق ما 

يزيد من كلف ال�شيانة على الدولة ويخف�ص ح�شة الفرد من المياه ب�شكل عام.

من جانب اآخر اأو�شح الناطق الر�شمي في وزارة التجارة وال�شناعة الأردنية ينال 

برماوي اأن حجم ال�شتهالك على المواد المدعومة ارتفع ب�شكل عام، ففاتورة دعم القمح 

كمثال لعام 2015 بلغت 225 مليون دينار اأردني، وو�شلت كمية ا�شتهالك القمح العام 

الما�شي اإلى  مليون طن، بينما لم تتجاوز في الأعوام ال�شابقة ال� 800 األف طن.

يو�سح الجدول التالي المتطلبات المالية لخطة اال�ستجابة االأردنية لالأزمة ال�سورية لعام 2015

في�سبـوك »هنـا الـزرقــاء« ي�سهــد تفاعـال مميزا خــالل اذار
هنا الزرقاء- بتول ترعاني 

موقع  على  الزرقاء«  »هنا  جريدة  �سفحة  تن�سرها  التي  الموا�سيع  �سهدت 
من  الكبير  العدد  في  تمثل  اذار،  �سهر  القراء خالل  من  مميزا  تفاعال  »في�سبوك« 
التعليقات، والتي تخللها انتقاد لم�سوؤولين تارة ومديح لهم تارة اخرى، ودون 

ان يخلو االمر من �سخرية احيانا.
ازمة  تناول  تقرير  القراء،  تعليقات  اجتذبت  التي  الموا�سيع  ابرز  بين  من 
الى  يعود  �سببها  ان  المعلقين  اكثر  اعتبر  حيث  المحافظة،  في  المزمنة  ال�سير 

�سيق ال�سوارع و�سوء تخطيطها.
عنا  وم��ا   ، غلط  كلو  عنا  ال�سوارع  »تخطيط  قائال  ال�سفدي  زي��د   وكتب 
م�ساحات ل�سف ال�سياره لما تنزل عال�سوق و باالخير بيطلع المواطن هوه المذنب 
و بيدفع المخالفه... مو المفرو�س تتوفر م�سفات ولو باالأجره اح�سن ما ندفع 20 

دينار مخالفه على وقفه ال�ساعه«.
)دوار  مول  حجازي  دوار  حجم  �سغروا  »طيب  يقول  خالد  خالد  وكتب 
اأو  لالإعالن  مكان  واال  م�ساه  ممر  واال  دوار  هو  هل  معروف  هو  الجي�س(....وال 
مكان للب�سطات او تجمع للزعران اأو مكان لمواقف ال�سيارات. ....معقول كل هذا 
البلديه م�س �سايفة الو�سع ...نظموا الدوار و�سغروا حجمه ....مهو قدامكم كل 

يوم بتمروا من عنده«.
وفي تعليقه على تقرير حول ن�سر دوريات �سرية ل�سبط مخالفات االجرة 
الرقابه  عن  غياب  »هناك  ان  ال�سيالوي  كمال  اعتبر  فقد  العداد،  ت�سغيل  وعدم 
لدى  الحا�سل  للت�سيب  االخت�سا�س  ذات  االأمنية  الجهات  من  الحمالت  وتكثيف 
المعلومات وعدم  التقيد بو�سع لوحة  اأ�سبح عدم  التك�سي بحيث  معظم �سائقي 

ت�سغيل العداد وتحميل الركاب مزاجي«.
اروى ر�سا علقت بالقول »هاد لعاد مارح نلحق �سكاوي النا رح نتهاو�س مع 

كل ال�سفيريه النهم ما حي�سغلو العداد«.
و�سكلت مجموعة �سور ن�سرتها ال�سفحة حول تراكم النفايات خلف مخيم 
الزرقاء، احد اكثر الموا�سيع �سخونة وتفاعال، وبحيث لم تقت�سر التعليقات على 
المواطنين، بل تعدتها الى بع�س المعنيين الذين دخلوا في جدال حول الجهة 

التي تتحمل الم�سوؤولة عن الم�سكلة.
فقد كتب مدير المناطق في بلدية الزرقاء خلدون المعايطة قائال ان »هذه 
الرئي�س  اعطاني عطوفة  ذلك  الزرقاء ومع  بلدية  اخت�سا�س  لي�ست من  المنطقه 

االن تعليمات بعمل حملة غدا �سباحا«.
بكر  ابو  ريم  الزرقاء  مخيم  مديرة  من  حا�سرا  المعايطة  على  الرد  وكان 
التي كتبت تقول ان« هذة المنطقة من اخت�سا�س بلدية الزرقاء النها تقع �سمن 
حدود  داخل  تقع  ال  المنطقة  وهذة  الزرقاء  لمخيم  للتنظيم  الحدودية  المناطق 

المخيم وبالتالي هي م�سوؤولية البلدية«.
  وتابعت »وفي لقاء �سابق تم بيني انا مديرة مخيم الزرقاء ورئي�س بلدية 
الزرقاء في برنامج ب�سراحة مع يا�سر الن�سور تعهد رئي�س البلدية بمتابعة نظافة 

المناطق الحدودية للمخيم التي هي �سمن اخت�سا�س البلدية«.
فكرت  »واهلل  وقائلة  ده�ستها  مبدية  ال�سور  على  جيهان  القارئة  وعلقت 

ال�سورة بم�سر وال هند بل احياء �سعبيه«.

ان  بعد  للمنطقة  ب�سور  ال�سفحة  بتزويد  المعايطة  قام  التالي  اليوم  وفي 
قامت البلدية برفع النفايات منها.

البلدية،  على  الثناء  تعليقات  من  كبيرا  ن�سيبا  الجديدة  ال�سور  ونالت 
تراكم  من  تعاني  اخ��رى  مناطق  في  الخطوة  بنف�س  القيام  الى  لها  والدعوة 

النفايات. وعلقت فاتن معتبرة »ان ت�سل متاخرا من ان ال ت�سل ابدا« 
وفي مو�سوع اخر مت�سل بالبلدية، جرى ن�سر �سور لعملية تعبيد ال�سوارع 
في منطقة حي النزهة، وقد تهافتت التعليقات عليها بين مادح وناقد، حيث كتبت 
بتول �سديفات »واخيرا اول مره ب�سوف في ا�سي بتغير بالزرقا يعطيكم العافيه، 

اب�سر مين الوا�سل الي �ساكن في ان�ساهلل تكملو بائي ال�سوارع المدمره«.
ورد عليها ا�سرف ديب قائال »يا اخوان وال وا�سل وال اأ�سي انا �سكان المنطقة 

هذا التعبيد �سار ب�سبب الحفريات الي ا�ستغلوها«.
بينما نا�سد حمزة التاج الم�سوؤولين »ياريت نظره �سفقه على �سوارع الزرقاء 

الجديده وحي اال�سكان . تعبنا ت�سليح بال�سيارات«.
وا�ستحوذت �سور العمدة انارة وهي م�ساءة اثناء النهار في احد �سوارع 
منطقة الزرقاء الجديدة على عدد كبير من التعليقات ال�ساخرة حيث كتب �سليم 
زينا من  .م�س  نامين  بعدهم  الجديده  الزرقاء  �سكان  الخاليلة »معهم حق النهم 

الفجر �ساحين �سرت مفطر مرتبن«
اما اأن�س عمر فقال لنا�سر ال�سورة  »بدل ما ت�سور ا�سلخها حجر واطفيها«.

وعلق قراء كثر على خبر �سدور حكم االعدام على قاتل الطالبة الجامعية 

»اهلل اليرده عبرة  قائال  احدهم وهو عبداهلل زعرور  كتب  العو�سات، حيث  نور 
ق�سايا  ن�سمع عن  ب�س حابين  الق�ساء  العثمان »حلو  مو�سى  قال  فيما  المثالة«، 

الف�ساد«.
وهم  قرطبة  كلية  من  متطوعين  لمجموعة  �سور  مع  كذلك  القراء  وتفاعل 
كتب  حيث  جمالية،  لم�سة  عليه  م�سفين  العبدلية،  نفق  جدران  بطالء  يقومون 
من  تن�سيق  في  كان  المفرو�س  ب�س  ال�سكر.  جزيل  »ا�سكركم  ك�سواني  ر�سوان 
البلديه انهم ما ي�ستغلو بالنفق اثناء فترة الذروة النو اغالق النفق �سبب ازمة 

خانقة .ع العموم �سكرا للطالب و �ساحب الفكرة« 
اولى  ال�سهر  مطلع  في  ن�سرها  مع  ا�ستهل  قد  ال�سفحة  على  وكان  التفاعل 
كبير،  ا�ستح�سان  على  حازت  والتي  العالوك،  منطقة  في  الربيع  حول  ال�سور 
وده�سة اي�سا من بع�س المعلقين، والذين كتب احدهم قائال انه اعتقد ان هذه 

ال�سور هي من »نيويورك ولي�س الزرقاء«، وو�سف اخر الم�سهد بانه »جنة«.
اعتبر من�سق »هيئة  ال�سفحة، فقد  الذي ت�سهده  التفاعل  وفي تعقيبه على 
عمر  برغم  ق�سر  انه  الزواهرة،  عبدالرحيم  الزرقاء  في  االردن«  كلنا  �سباب 
والق�س�س  الق�سايا  تناول  خالل  من  نجاحا  حققتا  انهما  اال  و�سفحتها  الجريدة 

والمو�سوعات التي تهم المواطن في المحافظة وتت�سل بحياته اليومية.
يتم  التي  الق�سايا  ال�سفحة من خالل  على  تفاعال  هناك  ان  انه الحظ  واكد 
الى  ذلك  عازيا  االخ��رى،  االلوية  او  المدينة  بالزرقاء  المتعلقة  �سواء  طرحها 

»مرونة ومهنية الموا�سيع التي يتم طرحها«.   

منظر عام لمخيم الزعتري لالجئين ال�سوريين في المفرق-اأر�سيفية
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والزعامات،  ب��ال��ث��ورات،  م�سغولين  كعادتهم،  ال��ع��رب،  ك��ان 
معهم  م�سغواًل  العربّي  االإع���الم  وك��ان  الوهمّية،  واالن��ت�����س��ارات 
هرتزل  تيودور  و�سل  حينما  والحزبّية،  ال�سيا�سّية  بمنافراتهم 
لم�سروعه  الزم  هو  ما  كل  ومعه   ،1903 اآذار   23 يوم  القاهرة  اإلى 
الج�سر  بو�سفها  �سيناء،  جزيرة  �سبه  في  اليهود  لتوطين  التاريخّي، 
الوا�سل اإلى فل�سطين، وجّر مياه النيل اإليهم، لتكون �سبب الحياة في 

موطنهم الجديد.
عمل هرتزل  طوياًل على م�سروعه التاريخّي هذا، فقد ح�سل على 
واليهودّية،  البريطانّية،  كّلها  االأطراف  اأقنع  اأن  بعد  الاّلزم،  التمويل 
م�ستعمرة  اإقامة  ب�سرورة  والعثمانّية،  والفرن�سّية،  واالألمانّية، 
البريطانّية،  الممتلكات  اإح��دى  �سيناء،  جزيرة  �سبه  في  يهودّية 
الدين،  برجال  وا�ستعان  البالد،  خرائط  دَر�س  اإليها.  اليهود  وتهجير 
بال�سيا�سّيين  ا�ستعان  مثلما  والباحثين،  وبالكّتاب  وبال�سحفيين، 
والع�سكرّيين واأ�سحاب روؤو�س االأموال. وقد اعتمد في معارفه حول 
الم�ست�سرقين، ومدّوناتهم، وحّتى على ق�سائد  المنطقة على رحالت 

ال�سعراء.
تحّققه  ع��دم  من  الرغم  على  هرتزل  م�سروع  خطورة  تكمن   
كّلها  الحيوّية  ثّم  المائّية، ومن  للم�ساريع  نواة  �سّكل  اأّنه  الفعلّي، في 
كانت  والتي  العربّي،  الماء  في  “اإ�سرائيل”  باأطماع  عالقة  لها  التي 
فل�سطين  اأر���س  على  اال�ستيطانّي  كيانهم  لبناء  االأ�سا�س  العامل 
يوؤّكد  الذي  المائي  جون�ستون  م�سروع  مثاًل،  عنه  انبثق  اإذ  العربّية، 

على اإحياء الح�سارة الزراعّية ل�”اإ�سرائيل”.
تّم بعث فكرة هرتزل من جديد في عهد ال�سادات 1974، والذي 
اتخذ لها اأكثر من ت�سويغ اأيديولوجّي، فقد وعد بتحويل مياه النيل اإلى 
�سحراء النقب عبر �سيناء، عبر ترويج اإ�ساعات تقول اإّن مياه النيل 

تفي�س عن حاجة م�سر، واإّننا “نقذف اإلى البحر المتو�ّسط باأكثر من 
6 مليارات متر مكّعب من المياه العذبة”. ويبتدع ال�سادات ت�سويغاً 
اآخر، لكّنه دينّي هذه المّرة، اإذ يتعّلل ب�سقاية الحجيج اإلى القد�س، ثّم 
ياأتي اإلى الت�سويغ ال�سيا�سّي فيقول: “ونحن نقوم بالت�سوية ال�ساملة 
الم�سلمين  من  م�ساهمة  المياه  هذه  �سنجعل  الفل�سطينّية،  للق�سّية 

تخليدًا لمبادرة ال�سالم”.
الدول  دبلوما�سّية وثيقة مع  اأقام عالقات  قد  النا�سر   كان عبد 
اأّن  اإاّل  المنبع،  النيل مع دول  في  االإفريقّية، �سمن عبرها حّق م�سر 
وتمّكنت  االإطار،  هذا  في  ف�سيئاً  �سيئاً  بهتت  الم�سرّية  الدبلوما�سّية 
مع  وثيقة  عالقات  واإن�ساء  الخط،  على  الدخول  من  “اإ�سرائيل” 
وّقع   وبالفعل  بالعط�س،  م�سر  تهديد  اإلى  النيل  حال  فاآل  الدول،  تلك 
ليبرمان عام  2009 مع الرئي�س الكيني اتفاقية الإدارة م�سادر المياه 
والري والبناء، تعهدت “اإ�سرائيل” بموجبها بموا�سلة دعمها لكينيا 
وتوفير  واالقت�سادية،  االجتماعية  التنمية  مجاالت  مختلف  في 
الزراعية  وخا�سة  المختلفة  المجاالت  في  للكينيين  الالزم  التدريب 
واالأمن وتكنولوجيا المياه، مقابل ح�سولها علي ح�سة من مياه النيل. 
و�سوف ي�سّبب انف�سال جنوب ال�سودان حال حدوثه – وهذا ما حدث 
فعاًل- في م�ساكل خطيرة لدولتي الم�سّب م�سر و�سمال ال�سودان، ذلك 

تها من مياه النيل. اأّن الدولة الوليدة �سوف تطالب بح�سّ
تبيع  اأن  تركيا  على  يجب  البترول  العرب  يبيع  “مثلما 
اأوزال(  )توركوت  الراحل  التركّي  الرئي�س  قاله  ما  هذا  المياه!”، 
التركي  الع�سكري  التحالف  عقب  قام  الذي   ،1991 عام  م�سروع  عن 
االإ�سرائيلي، اإذ تّم االتفاق على نقل المياه من تركيا اإلى “اإ�سرائيل” 
عبر اأنبوب طويل ي�سير في البحر المتو�سط اإلى ال�سواطئ الفل�سطينّية 
بيع  من  مالية  موارد  لتركيا  يحقق  وهذا  “اإ�سرائيل”،  احتلتها  التي 

ل�”اإ�سرائيل” تلبية حاجاتها من المياه بثمن ب�سيط،  المياه، ويحقق 
في  الم�سروع  هذا  ويتلخ�س  والعراق.  �سورية  من  كل  ح�ساب  على 
اإقامة محطة بمنطقة �سالالت )مناوجات( على �ساحل البحر االأبي�س 
 %3.8 ن�سبة  تمثل  وهي  �سنوياً،  طن  مليون   50 بكمية  المياه  لجمع 
من حاجة تل اأبيب ال�سنوّية، قبل انحدارها نحو البحر، ثم تخزينها 
و�سخها في اأنابيب برية عبر االأرا�سي ال�سورية، ثم دخول االأنبوب، 
الذي ُي�سّمى  باأنبوب ال�سالم، اإلى �سمال لبنان اأو �سمال �سرق االأردن 
لل�ساحل  البحرية  بالناقالت  نقلها  اأو  الفل�سطينية،  االأرا�سي  وبعدها 
االإ�سرائيلي في حال رف�س �سورية التوقيع على معاهدة �سالم. وت�سير 
ال�سحف التركية اإلى اأّن مدة االتفاقّية 20 �سنة، واأّن المحطة التركية 
قد انتهى بناوؤها في )مناوجات( بتكلفة 160 مليون دوالر وبقي تنفيذ 

الم�سروع.
االتحاد  دخولها  مقابل  العرب،  مع  بعالقتها  تركّيا  تبالي  لن 
تحاول  نظام حليف  مع  ما �سمنت عالقات طّيبة  اإذا  االأورب��ّي، وهي 
ال�سالم  اأنبوب  مّد  خالل  من  الكثير  �ستك�سب  فاإّنها  �سورية،  في  خلقه 
ثم  االأردن  ثم  العراق  عبر  تمّده  اأن  من  ب��داًل  �سورية،  عبر  المائّي 
“اإ�سرائيل”،  وكذلك  ماآربها،  حّققت  قد  تركّيا  تكون  بذلك  فل�سطين، 
�سوى  الماء  من  لهم  يبقى  ولن  �سيء،  كّل  خ�سروا  قد  العرب  ويكون 

ذاكرته المفقودة، مع بع�س البكائّيات.
 

د. �سهال العجيلي: روائّية، واأكاديمّية، اأ�ستاذة االأدب 

العربّي الحديث في الجامعة االأميركّية في مادبا. لها في 

الرواية “عين الهّر” الحائزة على جائزة الدولة الت�سجيعية 

2009، و”�سّجاد عجمّي”.

واأنا  اليمن،  خارج  من  طرفان  هناك  اإن  يقولون  تدور.  الحرب 
وال  بكفاءة،  يعمل  والخ�سائر  االأرب��اح  عداد  ثالثة.  هنالك  اإن  اأق��ول 
دفع  موعد  يحل  حينما  فقط  مقلقًة  ت�سبح  الخ�سائر  للقلق.  موجب 
الطوائف  ع�سر  اإلى  وراًء  واإعادتها  والبالد  الدماء  اأما  “الفواتير”. 
اأن  يمكن  �سغيرة  ت�سحيات  فهذه  ال�سعودي،  والطائف  اللبنانية 
يقدمها بلد فقير ت�سخم حتى بلغ عدد �سكانه خم�س وع�سرين مليوناً 

على فقر. وهو عالوة على هذا م�سطرب باالأ�سا�س!
 ويتوجب هنا اأن نتذكر الكاتب الكبير هيكل.

بت�سميمها،  الكبير  الكاتب  يبتهج  التي  الم�سرية”،  “الرحلة 
هذا  العمر.  به  يمد  اأن  يمكن  مما  اأط��ول  وهي  ومكلفة.  ج��دًا،  طويلة 
عا�س  ال��ذي  الرجل،  هذا  كان  اإذا  اليمن  يفعل  م��اذا  ولكن  معروف. 
الذي  الطويل  العمر  هذا  كل  عا�س  قد  النا�سر،  لعبد  طوياًل  واأخل�س 
لم  ذلك  رغم  واأنه  جدًا،  بعيدة  الخالد  الرئي�س  ذكرى  معه  اأ�سبحت 
يحقق ك�سباً وا�سحاً في المعترك ال�سيا�سي على خ�سمه القديم اللدود 
هينري كي�سينجر، وال تمكن من تحييد مناف�سه الجحود بريجين�سكي.
 ما ذنب اليمن اأن الرجل قرر اأن يكتب هذه المرة التاريخ نف�سه، 
تاريخ  كتابة  يعيد  اأن  واختار  يده،  فمد  عنه؛  الكتابة  مجرد  ولي�س 
تاأ�سي�س  اإلى  النفوذ  تاأ�سي�س  ومن  الحدود،  اإلى  الحدود  من  م�سر 

النفوذ، بدءًا من “�سقلبة” خرائط ال�سراع نف�سه!
 حرب اليمن القديمة نقلت اليمن من القرن الثامن ع�سر اإلى ع�سر 
م�سر النا�سرية، اأما الحرب الجديدة فهي مح�س حرب “�سوملة”، 

اأعدها طباخ واحد على موقدين: االأول، �سعودي. والثاني، �سامي.
 وراح يغطي ح�سوره بالحديث عن خطاأ توقعاته ب�ساأن ظروف 

الحرب المقبلة!
االأقاليم  العراق”.  في  والخليج  ال�سام  ب�”حرب  التب�سير  اأي،   
االأوزان  من  متحررة  م�سرية  انطالقة  تعيق  بتفكيره  التي  الثالثة 
والحجوم، ومن االلتزامات والديون. ويعفيها تجاوزها من التحوالت 

االجتماعية التي بات يراها م�ستحيلة وغير ممكنة.
وفي  بكفاءة.  يعمل  والخ�سائر  االأرب��اح  وعداد  تدور.  الحرب   
من  اأق��وى  ال��دوام  على  كانت  الثقافية  اليمنية  ال��رواب��ط  اأن  اأولها 
االختالفات الطائفية. والنعرة اليمنية كانت دائماً اأ�سد من التباينات 
االأيديولوجية. واأن الزيديين في اليمن، الذين قطعوا منذ مائتي عام 
�سائر  عن  تميزهم  التي  الفروقات  واإلغاء  اإطفاء  نحو  طوياًل  �سوطاً 
اإلى  لمنا�سريهم  الطائفية  والهوية  عليهم،  الحرب  دفعتهم  اليمنيين، 

اإعادة اإحياء تلك الفروقات.
الخ�سائر ال تعو�س في كال الجانبين!

 لقد حولنا من موقعنا في ال�سام، ومن موقعهم في ال�سعودية، 
ومن موقعنا في الحرب، ومن مكانهم فيها، كل الزيديين في اليمن اإلى 
اإيرانيين.  مت�سيعين  اإلى  الحوثيين  كل  الفور  على  وحولنا  حوثيين. 
و�سطبنا من اليمنيين ع�سر ماليين عربي الثقافة والل�سان، واأهديناهم 

لالإيرانيين.
 نحن وهم فعلنا ذلك بجراأة ال يح�سدنا عليها اأحد!

اأق���وى م��ن ن��ع��رات��ه. واأ���س��د لحمة من   وال��ي��م��ن ال���ذي ك��ان 
في  وال�”يمانيون  بيده.  الذي  ال�سالح  من  واأعقل  القبلية،  نزعاته 
النعرات  لتلك  فري�سة  جميعاً  اأ�سحوا  اليمن”،  في  عدنيون  �سنعاء، 

القرو�سطوية.
 والخ�سارة هنا لي�ست فقط �سيا�سية، بل ثقافية في العمق!

ح�سب  االأوج��ه،  متعدد  المرة  هذه  والخ�سائر  االأرب��اح  ع��داد 
الحرب  ق��رار  في  ال��دور  وح�سب  واالأوزان،  والحجوم  الح�س�س 
هيكل  حرب  من  ولليمنيين  جهتين؛  على  بالت�ساوي  اإليه،  والو�سول 

و”الرحلة الم�سرية” الطويلة، ن�سيبهم من الم�سير ال�سومالي.
الوا�سحة  ب�سورتها  مدونة  العربية  الحيثيات  اأن  اللطيف  من 

باللغة الرو�سية.
تجري  اأن��ك  الدنيا  توهم  اأن  اللطيف  من  اأفكر؛  وبالرو�سية   
ح�ساباتك على اأ�سا�س اأن الحرب المقبلة هي بين ال�سام والخليج في 
ال�سراع،  في معطيات  تعبث  االأمر  في حقيقة  اأنك  في حين  العراق، 

لتن�سج خيوط حرب في اليمن.
اليمن يا “مر�سدي”!

 
يا�سر قبيالت: روائي وقا�س و�سيناري�ست. عِمل مديراً 

للن�سو�س وتطوير االأفكار في المركز العربي للخدمات 

ال�سمعية والب�سرية، ونال جائزة الن�س المتميز في 

المهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون في تون�س عام 2005.

اأحياناً في تخطيط مدينتنا  الع�سوائية و�سوء االإدارة والف�ساد 
ت�سبب، اإلى جانب عوامل اأخرى، في ت�سّدر عّمان قائمة المدن االأغلى 
في ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، واأن تلجاأ “االأمانة” اإلى اإغالق المقاهي 
عند  ال�سكنية  االأحياء  بين  المنت�سرة  الليلية  والنوادي  والمطاعم 
الحادية ع�سرة لياًل، رغم اأنها من اأ�سدرت رخ�س ت�سغيلها في مخالفٍة 
الطاقة  اأزم��ات  من  المزيد  م�ستقباًل  و�سنعاني  ووا�سحٍة،  �سريحٍة 
اإخفاقنا  ب�سبب  والتطرف  التخلف  وال�سكن، وطغيان  والنقل  والمياه 

في ت�سميم مدينة عربية حديثة.
 تتناف�س مدن اأوروبية ُبنيت منذ مئات ال�سنين، مثاًل، على توفير 
وت�سعى  ممكن،  زمن  واأق�سر  تكلفة  باأقل  الأبنائها  موا�سالت  �سبكة 
واالأقليات  المهاجرين  اإدم��اج  اإلى  التنمية-  خطط  -بموازاة  كذلك 
والمهم�سين في مناطق تواجدهم، ولم يتاأت ذلك اإاّل بمخطط تت�سابه 
العمل  واأم��اك��ن  االأ���س��واق  تنح�سر  اإذ  العالم،  حوا�سر  جميع  به 
جميع  اإل��ى  ت��وؤدي  بطرٍق  يرتبط  ال��ذي  المدينة  و�سط  في  والترفيه 
االأحياء ال�سكنية، وال ُتمنح اأي تراخي�س تجارية على هذه الطرقات، 
اأ�سا�سية  مع ال�سماح بفتح بع�س المحالت التي تقّدم �سلعاً وخدمات 

في كل حي.
 ت�سذ اأغلب مدننا العربية، وفي مقدمتها عّمان -برغم حداثتها- 
الذائقة  وانعدام  الف�ساد  قاد  فقد  العمرانية،  المخططات  هذه  عن 
ال�سهر  ومحال  وال�سركات  االأ���س��واق  اختالط  اإل��ى  فيها  الجمالية 
بالبيوت والم�ساكن، واأن ت�سبح كل �سوارع عمان بواجهات تجارية، 
ال�سير،  وح��وادث  النقل،  وتكلفة  العقارات،  قيمة  ارتفاع  ي�سبب  ما 

المدينة  حال  وك��اأن  واالأمان”،  “االأمن  ويهدد  التلوث،  من  ومزيدًا 
انعكا�س ل�سخ�سياتنا التي تخلط الهزل بالجد فتنخف�س فاعلية الفرد 
والمجتمع واإنتاجيتهما ويت�سوه مفهوم الترفيه اأي�ساً، مع التاأكيد اأن 

هذه االنطباعات ال تثبتها �سوى اأبحاٍث )�س�سيو ثقافية( معمّقة.
اأحياء العا�سمة ال�سكنية تكتظ بالمقاهي والمطاعم والنوادي   
الليلية والموالت، لكنها تفتقد للمنتزهات والمكتبات العامة والمالعب 
وربما  الح�سرية،  الفراغات  من  وغيرها  وال�ساحات  الريا�سية 
الحي،  �سكان  بين  االإن�ساني  التوا�سل  واإمكانية  الترفيه،  غياب  اأنتج 
والتنافر بين ال�سكني والتجاري فيه، مواطناً متع�سباً في راأيه، وال 
يقبل التعدد واالختالف، فحيثما انتقل في مدينته �سيقع على ن�سخة 

م�سوهة واحدة للعمران تنا�سخت في معظم المناطق!
 200  –  150 بناء  في  التخطيط  وع�سوائية  الر�سى  �ساهمت   
ت�سريحات  بح�سب  ال�سكنية،  االأحياء  في  �سياحية  ترفيهية/  من�ساأة 
اأمانة عّمان الكبرى، وتبدو م�ساألة اإلزام هذه المن�ساآت باإغالق اأبوابها 
قبل منت�سف الليل غير واقعية، وتخ�سع لح�سابات لن تتاأثر ب�سكاوى 

المواطنين المتكررة ب�سبب االإزعاج.
�سكنية  تجمعات  ا�ستحداث  تحكم  ذاتها  العقلية  ت��زال  وال   
جديدة خالية من المناطق الخ�سراء والنوادي والمكتبات، بل تفتقر 
ل�سبكات المياه وال�سرف ال�سحي، واالأ�سواأ من ذلك كّله هو اعتقادنا 
الرا�سخ باأننا نعي�س مدناً حديثة، بينما نحن نتجمع كتاًل ب�سرية غير 
المح�سلة  وفي  والمدنية،  الحداثة  قيم  يعادي  واأغلبنا  متجان�سة، 
النهائية ن�سهد زيادة �سكانية بمواطنين غير اأ�سحاء وال يجمعهم اأي 

تفاعل اإن�ساني ح�ساري.
والعقد  الدولة  �سكل  على  توافقاً  يتطلب  المدينة  تاأ�سي�س   
االجتماعي، وهو ما يغيب في دولنا العربية، لذلك تفقد مدننا هوية اأو 
طابعاً مميزًا لها، كما ي�ستحيل اال�ستمرار بهذه التو�سعة وتمدد البناء 
بال اإح�سائيات واأبحاث توؤ�سر على مواطن الخلل وتحديد احتياجتنا 

التي تقام المدن لتلبيتها اأ�سا�ساً.
�سوء التخطيط يكلفنا غالياً، وي�سكل عائقاً اأمام التنمية ب�سقيها: 
االجتماعي واالقت�سادي، خا�سة مع الهجرات غير المتوقعة، وينذر 
بتفاقم م�ساكل الموا�سالت والطاقة والبيئة وغيرها، والتي توؤدي اإلى 
اأ�سعار العقار والنقل والخدمات رغم تراجع نوعية  ارتفاٍع دائم في 
البنية التحتية وِقدمها. واقٌع يبرز تفاوتاً مهواًل في الدخل بين فئات 
المجتمع يدفع ثمنه الفرد في ظل غياب المراكز الثقافية والترفيهية 

لنواجه، في نهاية المطاف، مواطناً فقيرًا ومنغلقاً في اآن.
في  بجدارة  ف�سلنا  لقد  والتع�سب!  االزدح��ام  في  تذوب  عّمان 
اإلى  الهجرة  من  بداًل  ع�سره  اإلى  ينتمي  واإن�ساٍن  حديثة،  مدٍن  بناء 

ما�سيه اأو اإلى الخارج حيث يمكنه اأن يعي�س حا�سره.
 

محمود منير: كاتب و�سحافي. محرر 

نت عمان  “تكوين” في 

بكائّيات 
النيل 

والفرات

عّمان 
تغادر 

مدنيتها!

غنِّ يا 
“مرشدي”!

د. شهال الُعجيلي

ياسر قبيالت

محمود منير
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لمالحظاتكم وا�ستف�ساراتكم

الــعــدد  الثاني واالربعون                   15 ني�سان     2015

لالأعالن يرجى االت�سال على 962787347838

مــو�ســم اللــــوز االخ�ســــر

هنا الزرقاء- منيرة �سالح 

تنت�سر  الجو،  ال��ى  ال��دفء  وت�سلل  ال�ستاء  ب��رد  انح�سار  مع 
االخ�سر  ال��ل��وز  يتواجد  االي���ام  وه��ذ   ، اال���س��واق  ف��ي  ال��ل��وزي��ات 
والفراولة والحاملة ) الحم�س االأخ�سر ( بكثرة ويلقى اقباال جيدا 

من النا�س .
ويقول بائع في الو�سط التجاري  محمد ح�سن 

هو  المو�سم  وه��ذا  المو�سم  فواكه  الب�سطة  ه��ذه  على   ابيع 
للوزيات اللوز والفراولة والحاملة والكرز واال�سكدنيا .

 8 ب  يباع  وك��ان  ا�سبوع  منذ  اال�سواق  الى  نزل  اللوز  وق��ال  
دنانير للكيلو غرام الواحد ، ثم ا�سبح �سعره 6 دنانير وهبط �سعره 

الى 3 دنانير بعد ا�سبوع فقط. 
ويبقى  الربيع  بداية  في  مو�سمه  االخ�سر  اللوز  ان  وا�ساف 
ل�سهرين  �سهر اذار وني�سان واللوز في �سهره االأول اأف�سل منه مما 
يتوفر في ال�سهر الثاني حيث يميل ان ي�سبح ) متيب�س ومع�سي( 

وي�سبح طعمه مرا  على حد قوله .
وبين البائع ح�سن انه ياتي باللوز من ال�سوق المركزي ،موؤكدا 
ان جميع اللوز في ال�سوق محلي وهناك بائعون يقولون للزبون ان 
لديه لوز �سامي ،وفي الحقيقة ا�سم ال�سجر هو �سجر لوز �سامي لي�س 

غير .
�سراء  على  المت�سوقين  قبل  من  �سديد  االقبال  ان  ح�سن  ولفت 

ومعظم  لديهن  جدا  مرغوب  فهو  الفتيات  خا�سة   ، االخ�سر  اللوز 
زبائن الب�سطة من الفتيات والن�ساء المت�سوقات . 

ويقول البائع ح�سن ان مو�سم اللوزيات هو مو�سم مربح لجميع 
البائعين  وهذا يعود لزيادة ن�سبة االقبال على ال�سراء ، وهو يدر 
ربحا جيدا اكثر من اية فواكه اخرى قد تتواجد طيلة المو�سم ، مثل 

التفاح والموز والبرتقال . 
زهير �سعيد اأبو عرار

 يجل�س الى كي�س مليء بالحاملة 
كبائعي  انهم  قال  لها  المو�سم   الحاملة وهذا هو  يبيع  انه  قال 
المحالت  تبيعه  مما  بدينارين  ب��اأق��ل   الحاملة  يبعون  ب�سطات 
،والمحالت تبيع الحاملة ب�ستة دنانير للكيلو بينما الب�سطة تبيعه 

باأربعة دنانير اأو اأقل .
وا�ساف ان االقبال على الحاملة  باأتي من قبل الم�سافرين خارج 
البالد وهي مادة تتحمل وال تتلف ب�سرعة  وي�ستري المت�سوقون ما 

بين  2 كيلو او ما يزيد قليال .
وبين ابو عرار ان مو�سم الحاملة يبداأ من �سهر اذار وينتهي في 
�سهر اب .وا�ساف ان االنتاج محلي كلية وياأت بها تجار الجملة من 

الغور .وقال ان النا�س انتظر هذه الموا�سم ب�سوق �سديد .
اما بائع الفراولة واللوز االخ�سر طارق حماد :

 قال في بداية المو�سم يباع اللوز ب�سعر مرتفع جدا ولكن في 
الوقت ذاته ال يكون بالجودة التي نتوقعها .

وقال قد ي�سل �سعر الكيلو في ال�سوق المركزي الى 15 دينارا 
.وهذا “م�س بيع المفرق، بيع الجملة “

وا�ساف “ احنا كتجار تجزئة ما كنا نقدر نجيبه وبالتاأكيد لن 
نجد عليه اقباال من قبل المت�سوقين ، وهذا ممكن ان يلجاأ ل�سراءه 

الم�سطر مثل الوحام او حاالات اخرى خا�سة “
“ م�س النا ، م�س  وقال معلقا  على حالة اللوز في تلك الفترة 

احنا اللي بن�ستغل فيه “
وبعد   ، المو�سم  اأوج  في  االن  الفراولة   : قال  الفراولة  وعن 
فترة ق�سيرة �سوف يختلف الو�سع فتكثر في ال�سوق ويدخل باب 

اال�ستيراد .ويكون اال�ستيراد من م�سر ،
والحظنا اأن هناك فراولة تباع في علب بال�ستيك �سفافة وفراولة 
اخرى تباع ) فرط( وقال ان الفرق بينهما ان الفراولة المبيعة بدون 
من  اغلى  و�سعرها  مادبا  انتاج  من  وهي  مائية   زراعة  هي  تغليف 

المعلبة .المزروعة على التربة .
النوعين ولكن ذلك �سهل على  الم�ستهلك ال يفرق بين  ان  وقال 

التاجر .
ان  ابو عرار  قال  االيام  ال�سوق هذه  في  الفراولة  �سعر  وحول 
الفراولة المزروعة على الماء  يبلغ ثمن الكيلو غرام منها دينارين 
تزن  .وتقريبا  واحد  بدينار  علب   3 �سعر  المعلبة  االخ��رى  بينما 

الثالث علب 700 غرام .
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