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�صكاوى من الأتربة والح�صى المتطايرة من »القالبات« على طريق الزرق

تباين ردود الفعال بالزرقاء ازاء 
رفع معدلت القبول الجامعية

وا�ص�ف ابو العبد، وهو من �صك�ن االزرق، انه وزمالوؤه �ص�ئقي الب��ص�ت يف�ج�أون 
ب��صتمرار بتط�ير االأتربة من القالب�ت على الزج�ج االأم�مي لب��ص�تهم، م� ي�صطرهم الى 
مح�ولة تف�ديه� عبر تغيير م�ص�ربهم، االمر الذي يهدد ب��صطدامهم ب�لمركب�ت الق�دمة من 

االتج�ه المق�بل. 
الطريق  ت�هيل  اع�دة  م�صروع  ب�نته�ء  تنتهي  لن  الم�صكلة  ان  ال�ص�ئق  هذا  واعتبر 
الدولي »فعلى المدى الطويل وحتى بعد انته�ء الم�صروع �صتظل لدين� الك�ص�رات، وهي 
عليه  يطلق  وب�ت  المملكة،  في  الطرق  اأخطر  من  االأزرق  طريق  دائمة«.  ويعد  م�ص�ريع 
»طريق الموت« لكثرة م� ي�صهده من حوادث ق�تلة. ويجري ح�لي� تنفيذ م�صروع الع�دة 
ت�هيله عبر منحة قدمته� ال�صعودية بقيمة 279 مليون دوالر، ويتوقع االنته�ء من تنفيذه 
في  الحرة  المنطقة  تق�طع  من  كيلومترات   110 الم�صروع  ويمتد   .2017 الع�م  خالل 

ب�ربعة م�ص�رب  لت�صبح  الطريق  العمري، ويت�صمن تو�صعة  الزرق�ء وحتى مركز حدود 
ُمن�رة ب�لك�مل ويف�صله� جزيرة و�صطية بعر�ض ع�صرين مترا.

وف�صال عن ت�صهيل حركة النقل والم�ص�فرين، ف�نه يعول على طريق االزرق العمري 
الدولي بموا�صف�ته الجديدة في الحد من الحوادث التي ح�صدت ع�صرات االرواح على 

مدى ال�صنوات الم��صية وك�ن احد اهم ا�صب�به� الح�لة المته�لكة الراهنة للطريق.
نحو  منذ  الزرق�ء  االزرق-  خط  على  يعمل  اخر  �ص�ئق  وهو  ت�يه،  ابو  محمد  وق�ل 
ت�صع �صنوات ان الطريق ب�صورته� الح�لية »�صيئة لدرجة انه يقع فيه ح�دث كل لحظة«.

وبرغم ان ابو ت�يه بدا متف�ئال بتقل�ض اعداد الحوادث بعد م�صروع تو�صعة الطريق، 
لكنه ال يخفي قلقه ازاء احتم�ل ت�خر انج�ز الم�صروع ق�ئال »اهلل اعلم متى ينتهي؟«.

ان  ج�ص�ر  اأبو  عدن�ن  العميد  الزرق�ء  مدني  دف�ع  مديرية  مدير  او�صح  ج�نبه،  من 

الزرق�ء،  مح�فظة  داخل  اإلى  العمري  حدود  مركز  من  ممتد  طريق  هو  االأزرق  »طريق 
ولم�ص�فة 100 كيلومتر تقريب�، وهو ي�صكل تحدي� لكل من ي�صلكه الأنه غير م�ص�ء و�صيق، 
والأن مرت�دي الطريق يقودون ب�صرع�ت ع�لية، وغ�لبيتهم ال يتقيدون بتعليم�ت المرور«.

وق�ل ابو ج�ص�ر لـ«هن� الزرق�ء« ان »اأغلب الحوادث التي تقع على طريق االأزرق 
الحوادث  اأن  نجد  ال�ص�بقة  وال�صنوات  الح�لية  ال�صنة  بين  ق�رن�  ولو  ق�تلة،  حوادث  هي 

في تزايد«.
وبين ان عدد حوادث ال�صير التي وقعت على طريق االأزرق خالل ال�صهور الخم�صة 

االولى من الع�م بلغت 65 ح�دث� نجم عنه� خم�ض وفي�ت و78 ا�ص�بة.
ودع� ابو ج�ص�ر م�صتخدمي هذه الطريق الى التقيد بتعليم�ت ال�صير وعدم القي�دة 

ب�صرع�ت ع�لية والتزام الحيطة والحذر. 

ط�لبة المرحلة الث�نوية ا�صيل محمد انتقدت ب�صدة القرار معتبرة انه �صيوؤدي 
الى رفع معدالت القبول في ك�فة التخ�ص�ص�ت، و�صيحكم �صلف� بحرم�نه� من دخول 

الج�معة.. “يعني م� ف�ض ج�معة وق�عدة ب�لدار”.
لم  واذا  الع�مة،  الث�نوية  امتح�ن  قريب�  �صيقدم  �صقيق�  له�  ان  واو�صحت 
ي�صطر  ف�صوف  فيه،  يرغب  الذي  للتخ�ص�ض  يوؤهله  من�ف�ض  معدل  على  يح�صل 
للدرا�صة �صمن برن�مج الموازي ب�هظ التك�ليف، وفي ح�ل لم توفق هي اي�ص� الى 

مثل هذا المعدل، ف�ن اهلهم� لن يكون� ق�درين على تدري�صهم� مع� على الموازي.
الدرا�صة  من  غيره�  كثيرين  حرم�ن  الى  القرار  يــوؤدي  ان  ا�صيل  وتوقعت 
الج�معية، االمر الذي “�صيزيد ن�صبة الفئة غير الج�معية والجهل في المجتمع” 

على حد تعبيره�.
في المق�بل، اثنى ط�لب الث�نوية الع�مة م�صطفى ن�ص�ل على القرار، وو�صفه 
�صوية خريجي  �صي�صهم في رفع  قوله  النه على حد  ب�لمئة”،   100 “�ص�ئب  ب�نه 
بل وحتى  االنجليزية،  اللغة  في  االمية  بينهم مظ�هر  تتف�صى  والذين  الج�مع�ت، 

�صعف القراءة والكت�بة ب�لعربية.
“ي�صتغلوا  لكي  المدار�ض  لطلبة  ح�فزا  �صيكون  القرار  ان  م�صطفى  وراأى 

ويتعبوا على ح�لهم” حتى ي�صتحقوا دخول الج�معة.
لكنه ابدى خ�صيته من ان ترتفع معدالت قبول التخ�ص�ص�ت تبع� لذلك، وبم� 
درا�صة  في  يرغبون  الذين  الطلبة  من  كثير  وعلى  عليه  مب��صرة  ب�صورة  �صيوؤثر 
تخ�ص�ض ج�معي بعينه، وقد يجدون انف�صهم ام�م خي�رين: ام� درا�صة الموازي 

او البحث عن تخ�ص�ض اخر.
  ام� الط�لب مجد الخطيب، فقد ا�صتبعد ان تت�ثر معدالت قبول التخ�ص�ص�ت، 

معتبرا ان م� يحكمه� في المق�م االول هو ن�صب عالم�ت خريجي الث�نوية الع�مة.
يقفون  من  ان  اعتبر  والذي  الج�معي،  العنف  من  �صيحد  القرار  ان  واعتبر 
وال  للدرا�صة  مكترثين  غير  واكثرهم  ب�صهولة،  الج�مع�ت  دخلوا  طلبة  هم  وراءه 

ي�خذونه� على محمل الجد.
من  التربية  وزيــر  بــه  يقوم  لم�  مكمال  “ج�ء  الــقــرار  ان  الخطيب  وقــ�ل 
ان  اجل  من  �صرورية  خطوة  وهو  والمدار�ض،  الع�مة  الث�نوية  في  ا�صالح�ت 
تكون هذه اال�صالح�ت �ص�ملة لجميع م�صتوي�ت التعليم وتنه�ض به� وتعيد الثقة 
الط�لبة ا�صم�ء اعتر�صت على خطوة رفع معدالت القبول الج�معي  بمخرج�ته�”. 
من حيث انه� �صت�صطر كثيرا من الطلبة الى التوجه للدرا�صة في الكلي�ت الج�معية 

يعد  لم  الكلي�ت  خريجي  “الن  الحق�  ب�لبط�لة  عليهم  �صيحكم  م�  وهو  تقول،  كم� 
يجري توظيفهم”.

المن��صب  الوقت  في  “ج�ء  القرار  ان  الطرع�ني  احمد  ابو  راأى  ومن ج�نبه، 
لكنه تحفظ على اال�صتثن�ءات التي ت�صمنه�، معتبرا  للحف�ظ على هيبة التعليم”، 

انه ك�ن ينبغي تطبيقه على الجميع بعدالة، ولي�ض على طلبة دون �صواهم.
وك�ن االمين الع�م لوزارة التعليم الع�لي ه�ني ال�صمور او�صح في ت�صريح�ت 
�صحفية ان الخطوة ج�ءت بهدف زي�دة توجه الطلبة نحو التخ�ص�ص�ت المهنية 
المركزية،  الج�مع�ت  في  االزدحــ�م  وتخفيف  المجتمع،  كلي�ت  في  والهند�صية 
وت�صجيع الطلبة على التوجه الى ج�مع�ت االطراف، وكذلك اال�صه�م في الق�ص�ء 

على ظ�هرة العنف الج�معي.
في  ب�لمئة   60 على  معدالنهم  التزيد  الذين  الطلبة  ان  الى  ال�صمور  ولفت 
4-5 ب�لمئة، موؤكدا انهم مر�صحون للقبول في  الث�نوية الع�مة يمثلون م� ن�صبته 
عن  بعيدا  المهنية  التخ�ص�ص�ت  لدرا�صة  المجتمع  وكلي�ت  االطــراف،  ج�مع�ت 
بخريجي  مق�رنة  العمل  �صوق  في  ركود  من  تع�ني  التي  االن�ص�نية  التخ�ص�ص�ت 

التخ�ص�ص�ت المهنية التي تتوافر لهم فر�ض عمل فور تخرجهم.
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مطالبات بت�صغير م�صاحة دوار الجي�س 
لتخفيف ازدحاماته المرورية

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

�سكا مواطنون من عدم التزام �سائقي قالبات ت�ستخدم طريق 

الزرقاء- االزرق باحكام تغطية حموالتهم من الح�سى والرمال، ما 

يوؤدي الى تطايرها وتناثرها اثناء م�سيرهم، وب�سكل يهدد حياة ركاب 

و�سائقي المركبات االخرى على الطريق.

ونا�سد هوؤالء المواطنون مديرية االمن العام ت�سديد الرقابة على 

تلك القالبات، والتي يعمل اغلبها ل�سالح م�سروع اعادة تاهيل طريق 

االزرق الدولي، واي�سا في نقل منتجات الك�سارات المنت�سرة في 

المنطقة.

وتعتبر قيادة القالب او مركبة ال�سحن دون اإحكام تغطية 

حمولتها مخالفة يعاقب عليها في قانون ال�سير بغرامة مقدارها 40 

دينارا.

وقال اإبراهيم ابو العبد الذي يعمل �سائق با�ص عمومي على 

خط االأزرق- الزرقاء، ان ا�سد ما يعاني منه هو »قالبات الك�سارات، 

والتي ال يقوم �سائقوها بتنظيفها جيدا بعد تفريغ حمولتها من 

الح�سى والرمال، ما يوؤدي الى تناثر هذه البقايا وتطايرها لدى مرور 

تلك القالبات فوق المطبات والحفر التي تمتلئ بها الطريق«.

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

تب�ينت ردود االفع�ل في الزرق�ء بين موؤيد ومع�ر�ض لقرار مجل�ض التعليم الع�لي الق��صي برفع 
معدالت القبول في الج�مع�ت الحكومية والخ��صة.

ون�ض القرار الذي اتخذه المجل�ض اواخر ال�صهر الم��صي على رفع الحدود الدني� لمعدالت قبول 
الطلبة في الج�مع�ت االأردنية الر�صمية من 65 اإلى 70 ب�لمئة، وفي الج�مع�ت الخ��صة من 60 الى 

65 ب�لمئة للع�م الدرا�صي الج�معي 2015 - 2016.
المفرق  في  البيت  ال  ج�معة  وهي  حظ�،  االقل  من�طق  في  ج�مع�ت  اربع  ذلك  من  وا�صتثنيت 
كلي�ت ج�معة  الى بع�ض  ا�ص�فة  التقنية والح�صين بن طالل في مع�ن،  الكرك والطفيلة  في  وموؤتة 

البلق�ء التطبيقية التي تمنح درجة البك�لوريو�ض.

هنا الزرقاء- منيرة �سالح

ط�لب مواطنون بلدية الزرق�ء بت�صغير م�ص�حة دوار الجي�ض 
قطره  ات�ص�ع  ان  موؤكدين  للمدينة،  الجنوبي  المدخل  عند  الواقع 

الح�لي يقف وراء م� ي�صهده من ازدح�م�ت مرورية خ�نقة.
وي�صكل الدوار  نقطة التق�ء مروري  رئي�صة في المدينة، حيث 
بينه� مدخل  ل�صوارع حيوية،  مداخل ومخ�رج  ت�صعة  عنه  تتفرع 
الى رزوحه  الذي يوؤدي  القديم، االمر  ال�صفري�ت  ومخرج لمجمع 

تحت �صغط حركة �صير كبيرة.
على  عمومي  ب��ض  �ص�ئق  يعمل  الذي  الخوالدة  ع�دل  وق�ل 
من  الداور  عبور  ان  ال�صرعية(  المحكمة   - القديم  )المجمع  خط 
والى المجمع، ي�صتغرقه اكثر من ع�صر دق�ئق في كل مرة ب�صبب 

الفو�صى واالكتظ�ظ المروري.
وا�ص�ف الخوالدة انه يعبر دوار الجي�ض ذه�ب� واي�ب� بمعدل 
عمله  يوم  من  �ص�ع�ت  خم�ض  ان  يعني  م�  اليوم،  في  مرة  ثالثين 

تذهب هدرا جراء االزمة في منطقة الدوار، وفق� لتقديراته.
واعتبر هذا ال�ص�ئق ان الحل لالزمة يكمن في ت�صغير م�ص�حة 
الدوار، وبم� يتيح تو�صعة مداخل ومخ�رج ال�صوارع التي تتفرع 

عنه، ويجعل مرور ال�صي�رات منه اكثر ان�صي�بية.
محمد اأبو �صعيليك الذي يعمل �ص�ئق ب��ض على خط �ص�حية 
الثورة العربية الكبرى )وادي الحجر(، ق�ل متهكم� “هذا الدوار 
م�ص�حته  تن��صب  عدم  عن  كن�ية  كبيرة”،  مدينة  عن  له  ابحثوا 

الوا�صعة مع �صيق �صوارع المدينة.
م�ص�حة  اخت�ص�ر  الــى  ادى  الــدوار  قطر  “كبر  ان  وا�ص�ف 
وا�صف�  ال�صوارع الموؤدية اليه، والتي هي ا�صال مداخله� �صيقة”، 

م� يح�صل عنده جراء االزمة ب�نه “بهدلة، و�صي�ع وقت”.
وا�ص�ر الى ان االزدح�م يت�صبب ب��صتمرار في من�و�ص�ت �صواء 
يزاحمون  والذين  الم�ص�ة،  وبين  بينهم  او  انف�صهم  ال�ص�ئقين  بين 
ج�صور  او  ممرات  ــود  وج عــدم  ظل  في  ال�ص�رع  في  المركب�ت 

مخ�ص�صة لعبورهم.
لوجوده  داعــي  “ال  ــدوار  ال ان  عم�ر  �صمير  المواطن  وراأى 
ان يتم حفر نفق ي�صهل  المن��صب هو  “البديل  ان  ا�صال”، معتبرا 
تتكرر  التي  الخ�نقة  االزمة  بدال من  المجمع  الى  ال�صي�رات  مرور 

يومي�”.
داخل  ح�لي�  البلدية  تنفذه  الــذي  الم�صروع  عم�ر  انتقد  كم� 
الم�ص�ريع تكلف مئ�ت  “مثل هذه  ان  الدوار بهدف تطويره، ق�ئال 

االف الدن�نير ويتم ازالته� مع انته�ء والية اي رئي�ض بلدية”.
وبداأت البلدية موؤخرا تنفيذ م�صروع لتجميل الدوار من المقرر 
ان ي�صتغرق انج�زه نحو ثالثة ا�صهر وبكلفة ت�صل الى مئتي الف 

دين�ر.
ب�نه  الدوار  المومني  عم�د  البلدية  رئي�ض  و�صف  ج�نبه،  من 
ت�صغير  ان  الى  م�صيرا  الح�ل”،  بطبيعة  مرورية  ازم�ت  “منطقة 
للدرا�صة.. واذا ثبت من  “ق�بل  امر  البع�ض هو  قطره كم� يط�لب 

الن�حية الفنية ان هن�ك �صرورة له، فال م�نع من تنفيذه”.
وفي م� يتعلق بم�صكلة تزاحم الم�ص�ة مع المركب�ت في منطقة 
الدوار، فقد وعد المومني بدرا�صة اع�دة ج�صر الم�ص�ة الذي ك�ن 
موجودا هن�ك �ص�بق�، وان ك�ن اعتبر ان ثق�فة هذه الج�صور “غير 

واردة لدى المواطنين، وهذا ال ي�صجع البلدية على اق�مته�”.
الخ�صو�صية  ال�صي�رات  الى  كذلك  البلدية  رئي�ض  وتطرق 
للق�نون  خالف�  ال�صفري�ت  مجمع  ومخ�رج  مداخل  ت�صتعمل  التي 
ذلك  ان  موؤكدا  الدوار،  عند  االزدح�م�ت  تزيد من حدة  وب�صورة 
يحتمل”. يعد  لم  ف�لو�صع  �صروري،  وهذا  منعه،  يتم  ان  “يجب 
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وعن ذلك ق�لت الط�لبة ثراء مراد »م� يثير رعبي هو احتم�ل ان ا�ص�ب 
بح�لة هبوط في �صغط الدم خالل االمتح�ن، وحينه� ال ادرى م�ذا �صيح�صل 
لي؟«، من��صدة الم�صوؤولين في وزارة التربية ان »يراعوا م�ص�ألة تقديم الطلبة 

لالمتح�ن في رم�ص�ن« عند ت�صحيح االوراق.
ومن جهته�، اكدت الط�لبة هي� �صنك انه� ا�صتعدت جيدا لالمتح�ن�ت »لكن 
ليلن� الى  انن� �صنقدمه� خالل رم�ص�ن، وهو �صهر يتحول فيه  الخوف هو من 
نه�ر ونه�رن� الى ليل، ومهم� در�صن�، ف�ن الرهبة تظل ق�ئمة، وال اقول �صوى: 

ربن� ي�صتر«.

حقائق ونصائح
المتعلقة  الحق�ئق  بع�ض  �صمرة  مفيد  الع�م  الطبيب  او�صح  جهته،  من 
جملة  ال�صي�ق  في  مقدم�  الدم�غ،  في  المعلوم�ت  وا�صترج�ع  تخزين  ب�آلية 
الع�دات  عن  تنجم  قد  التي  ال�صلبية  االثــ�ر  يتف�دوا  حتى  للطلبة  ن�ص�ئح 

الغذائية غير ال�صحية في رم�ص�ن. 
وق�ل �صمرة ان »الجه�ز الع�صبى والدم�غ ع�دة م� يخزن�ن المعلوم�ت 
من اجل ا�صترج�عه� عند الطلب، ولذا يجب على الط�لب ان يريح ج�صمه قبل 
االمتح�ن ب�لنوم الك�فى ولي�ض ال�صهر المرهق حتى يتمكن من جلب المعلوم�ت 

من دم�غة وقت االمتح�ن«.
الكبير  ت�صمل  المنزل  فى  طوارئ  ح�لة  يفر�ض  »التوجيهى  ان  وا�ص�ف 
وال�صغير، م� ي�صهم في تعزيز م� ب�ت ي�صمى فوبي� )ره�ب( االمتح�ن، والطلبة 
في  هم  توتر  بح�لة  ي�ص�بوا  ال  حتى  المرحلة  هذه  في  االه�لى  لدعم  بح�جة 

غنى عنه�«.
ولفت �صمرة الى ان »ف�صل ال�صيف يكثر فيه تعرق الج�صم، ولذلك، على 
الط�لب التركيز على وجبة ال�صحور و�صرب الم�ء الك�فى حتى يعو�ض نق�صه 
فى النه�ر، واي�ص� االبتع�د عن االجه�د النه ي�صتهلك ط�قة و�صوائل الج�صم«.

و�صدد على ان »ال�صحور �صروري لكل ط�لب، والر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم ق�ل: ت�صحروا ف�ن فى ال�صحور بركة. وهذه فر�صة لتن�ول �صوائل ك�فيه 

حتى يكون لن� احتي�طي منه� فى فتره النه�ر«.
الج�صم  ح�جة  من  تزيد  التى  اال�صي�ء  »تن�ول  من  الطلبة  �صمرة  وحذر 
ون�صحهم  والقهوة«،  ال�ص�ي  مثل  المنبه�ت  عن  ف�صال  ك�لموالح،  لل�صوائل، 
بتن�ول »ع�صير قمرالدين وع�صير ال�صكر والليمون والمي�ه الع�دية، وبمعدل 

ك�أ�صين على االقل«.
على  �صلب�  توؤثر  ال�صريعة  والوجب�ت  الد�صمة  »االطعمة  ان  كذلك  واكد 
الذاكرة الحتوائه� على دهني�ت م�صبعة تتطلب عملي�ت ه�صم مرهقة ومتعبة، 
ي�صتطيع  حتى  واالك�صجين  ال�صكر  الى  بح�جة  الط�لب  ودم�غ  الج�صم  بينم� 

العمل ب�صكل �صحيح«.

توتر وضغط 
امتح�ن�ت  مع  عــ�دة  تترافق  التي  وال�ص�ئع�ت  الر�صوب  من  الخوف 
النف�صي  وال�صغط  التوتر  م�صتوي�ت  زي�دة  في  اي�ص�  دورا  تلعب  التوجيهي، 
“�صد الخوف  لدى الطلبة، كم� يو�صح م�صطفى عبدالرزاق موؤ�ص�ض مب�درة 
الث�نوية  معلمي  من  مجموعة  اطلقه�  التي  المجتمعي”  وال�صغط  والقلق 

الع�مة في الزرق�ء.
وق�ل عبدالرزاق ان »ابرز المخ�وف التى يع�نى منه� الطلبة ن�جمة في 
المق�م االول عن ان التوجيهي بحد ذاته ا�صبحت له فوبي� تحمل ا�صمه، وال 
ان  مبين�  ككل«،  والمجتمع  االه�لي  وت�صمل  بل  فح�صب،  الطلبة  على  تقت�صر 
هذا الره�ب مكمنه »خ�صية الطلبة من الر�صوب وعدم التمكن من الو�صول الى 

الج�معة، م� يولد لديهم التوتر وال�صعور ب�ل�صغط النف�صي«.
وا�ص�ف ان »من االمور التى توؤثر في طلبتن� اي�ص� ال�ص�ئع�ت التى تظهر 
م�صددا  درا�صته«،  عن  به�  الط�لب  ين�صغل  حيث  امتح�ن،  الي  تقديمهم  اثن�ء 
على �صرورة ان »ال يلتفت الط�لب لل�ص�ئعة بل الى درا�صته وامتح�ن�ته فقط«.

وا�ص�ر كذلك الى ان كثيرا من »الطلبة ال ي�خذون كف�يتهم من النوم قبل 
ثقته  يزيد  ان  ط�لب  كل  وعلى  والتوتر،  القلق  من  يزيد  م�  وهذا  االمتح�ن، 

بنف�صه حتى ي�صتطيع ان يجت�ز ا�صعب المراحل فى االمتح�ن�ت«.
الطلبة  يرتكبه�  التي  »االنته�ك�ت  من  عبدالزراق  حذر  اي�ص�،  وبدوره 
بحق انف�صهم من خالل تع�طي المنبه�ت التي يلج�أون اليه� حتى ي�صتطيعوا 
بــ�الرهــ�ق  �صعورهم  مــن  تــزيــد  انــهــ�  حيث  ــة،  ــدرا�ــص وال ال�صهر  موا�صلة 

وال�صغط  وتوؤثر �صلب� في قدرتهم على التركيز«.
فوق  تحميلهم  وعدم  ابن�ئهم  على  ال�صغط  »تخفيف  الى  االهل  دع�  كم� 
تحت  البيت  في  ا�صتنف�ر  ح�لة  هن�ك  ب�ن  ي�صعرهم  عم�  واالبتع�د  ط�قتهم، 
اول  ب�ن هذه هي  نف�صه  الوقت  في  مقرا  بيتن� توجيهي وغيره�«،  في  �صع�ر: 

تجربة لالمتح�ن خالل رم�ص�ن منذ �صنوات طويلة، ومن الطبيعي ان يكونوا 
قلقين، لكنهم �صيعت�دون االمر بعد االمتح�ن�ت االولى«.

هدوء وسالسة
االزايــدة  طرم�ن  ه�يل  االولــى  الزرق�ء  تربية  مدير  اكد  �صعيده،  على 
واي�ص�  والم�دية  الب�صرية  ط�ق�ته�  بك�مل  لالمتح�ن�ت  ا�صتعدت  مديريته  ان 
�صمن  مركزية  ق�عة   19 في  تعقد  انه�  الى  م�صير  التحتية،  البنية  ن�حية  من 
و�صمن  المنتظمين  واالنــ�ث  الذكور  للطلبة  ق�عة   75 عنه�  تتفرع  المديرية 

الدرا�صة الخ��صة.
واكد االزايدة ان االمتح�ن�ت �ص�رت في اي�مه� االولى بهدوء و�صال�صة، 
تمت  انه  مبين�  ازع�ج�ت،  او  تجمهر  اي  االمتح�ن�ت  ق�ع�ت  ت�صهد  لم  حيث 
مراع�ة ان تكون المدار�ض التي تعقد فيه� االمتح�ن�ت قريبة من ام�كن �صكن 

الطلبة والمراقبين.
9828 منهم  الم�ص�ركين في االمتح�ن�ت يبلغ   ولفت الى ان عدد الطلبة 
 1200 4835 ط�لب� و4993 ط�لبة من ك�فة الفروع، فيم� يت�بع �صيره� نحو 
انه� تعقد على  الى  الوزارة، م�صيرا  ق�عة ومراقب واداري وفني من  رئي�ض 
الواحدة  ال�ص�عة  من  والث�نية  ع�صرة  الح�دية  ال�ص�عة  من  االولى  فترتين: 

والن�صف.
المراوح حر�ص�  ك�فية من  ب�عداد  الق�ع�ت  تزويد  تم  انه  االزايدة  وق�ل 
م�صددة  اجــراءات  اتخذت  كم�  الح�رة،  االجواء  هذه  في  الطلبة  راحة  على 
الطلبة،  على  موحدة  اقالم  توزيع  �صمنه�  ومن  االمتح�ن�ت،  نزاهة  ل�صم�ن 
ومنع دخول اي منهم بعد فتح اوراق اال�صئلة، وعلى ان يكون الدخول بن�ء 

على البط�قة ال�صخ�صية.
بخ�صو�ض  والمراقبين  الطلبة  على  ار�ص�دات  وزعت  المديرية  وك�نت 
اجهزة  انواع  من  نوع  اي  ادخ�ل  منع  كذلك  ت�صمل  والتي  االجــراءات،  هذه 
ت�صوي�ض  الق�ع�ت، وت�صغيل اجهزة  الى  الخلوية  االت�ص�الت ومنه� االجهزة 

فيه� منع� الية ح�لة غ�ض الكترونية.
الغ�ض  عملي�ت  �صبط  في  نج�حه�  ـــراءات  االج هــذه  مثل  اثبتت  وقــد 

وتقلي�صه� خالل دورة االمتح�ن�ت ال�ص�بقة.

طلبة التوجيهي بالزرقاء بين حجري رحى رم�صان والمتحان

حرمة  الجميع  يحترم  لكي  العقوبة  رفع  الجيد  “من  اللبدة  وق�لت 
فيه  بم�  رادعة  وال  ك�فية  غير  )القترحة(  العقوبة  لكن  المب�رك،  ال�صهر 

الكف�ية لمن قد ت�صول له نف�صه المج�هرة ب�الفط�ر في رم�ص�ن”.
يجبر  العقوبة  في  ا�ص�في�  بندا  ادرجــت  الحكومة  ان  وتمنت  “لو 
المفطر علن� على القي�م بعمل تطوعي يخدم فيه المنطقة التي ي�صكن فيه�”، 

لت�ص�ف بذلك عقوبة الت�صهير الى عقوبتي الحب�ض والغرامة.
المج�هر  عقوبة  تغليظ  خطوة  على  المع�يطة  مه�  اثنت  وبدوره�، 
الجميع  “نعي�ض في دولة م�صلمة، ويجب على  انن�  ب�الفط�ر، من منطلق 

احترام قوانين الدولة وعدم انته�ك حرمة �صهر رم�ص�ن”.
فهذا  رم�ص�ن،  نه�ر  خالل  االفط�ر  اراد  “من  ان  المع�يطة   واعتبرت 

في  ولي�ض  منزله  في  ذلك  يكون  ان  على  ولكن  نف�صه،  في  حر  وهو  �ص�أنه، 
ال�صوارع واالم�كن الع�مة”. وو�صف اأن�ض المومني افط�ر البع�ض علن� في 
نه�ر رم�ص�ن ب�نه امر “م�صين وينم عن عدم احترام لم�ص�عر ال�ص�ئمين”، 
داعي� الى ان “تكون العقوبة �صديدة ب�لقدر الذي يردع مثل هذه االفع�ل 

من قبل �صع�ف النفو�ض”.

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

قدر م�صوؤول في بلدية الزرق�ء معدل الزي�دة في كمي�ت النف�ي�ت التي تجمعه� 
البلدية خالل رم�ص�ن بم� ي�صل الى 250 طن� يومي�، معطي� بذلك موؤ�صرا �ص�دم� 

على حجم اال�صراف في موائد كثير من اه�لي المدينة خالل ال�صهر الف�صيل.
البلدية من  م� تجمعه  اأن حجم  الخاليلة  البلدية فتحي  رئي�ض  ن�ئب   وق�ل 
 250-200 لكن ذلك يرتفع بمعدل  800 طن،  يبلغ  االأي�م االعتي�دية  نف�ي�ت في 

طن� يومي� في رم�ص�ن.
للمواد  الزائد  ب�ال�صتهالك  ال�صهر  هذا  خالل  النف�ي�ت  حجم  ارتف�ع  ويرتبط 
الغذائية، حيث تزدحم كثير من موائد االفط�ر بكمي�ت من االطعمة تتج�وز م� 
ي�صتطيع افراد اال�صرة تن�وله، م� يجعل ق�صم� معتبرا منه� ينتهي في الح�وي�ت 

بدل البطون.
التي  الغذائية  المواد  كمي�ت  تج�ر  قدر  الزرق�ء«  لـ«هن�  �ص�بق  تقرير  وفي 
ي�صتريه� �صك�ن المدينة في رم�ص�ن ب�صعفي م� ي�صتطيعون تن�وله، م� يعني ان 

ن�صف تلك الكمي�ت، والتي تكفي الطع�م مدينة ب�كمله�، تذهب هدرا.
ب�نه  يقر  من  المدينة  في  تجد  ان  يندر  انه  اال  واالرقــ�م  الموؤ�صرات  وبرغم 
ي�صرف في الطع�م، وان ك�نت االغلبية تعترف ب�نه� تنحو الى »التنويع« تحت 
مبرر ال�صعور ب�لجوع نتيجة طول فترة ال�صوم، والرغبة في عدم حرم�ن النف�ض 

مم� ت�صتهيه من االط�يب.
ام ايمن، وهي ربة بيت، نفت ان تكون ممن يب�لغون في اعداد الطع�م خالل 
ولي�ض  للعب�دة  »�صهر  انه  معتبرة  ذلك،  يفعلون  من  ب�صدة  وانتقدت  رم�ص�ن، 

لالكل«.
وق�لت »يجب اال يكون اهتم�من� في ال�صهر الف�صيل ب�الكل فقط، وينبغي ان 
ت�صتثمره ربة البيت في العب�دة وقراءة القراآن وال�صالة« بدل انف�ق جزء كبير 

الطع�م  في  »التبذير  ان  موؤكدة  الم�كوالت،  ا�صن�ف  واعداد  طهو  في  وقته�  من 
حرام«.

وعن نف�صه� بينت ام ايمن انه� تعد �صنف� واحدا من الطع�م لالفط�ر، وت�صع 
الى ج�نبه بع�ض الم�صهي�ت ك�صحن فتو�ض او �صلطة او ح�ص�ء، وفي ح�ل ف��صت 
لديه� كمية، فهي ت�صعه� في الثالجة وتعيده� الى م�ئد افط�ر اليوم الت�لي م� لم 

تف�صد.
في  االطعمة  من  تعده  م�  معدل  ان  امجد  ام  هي  اخــرى  بيت  ربة  وتوؤكد 

رم�ص�ن ال ي�صهد زي�دة تذكر، اال في ح�ل ك�ن لديهم مدعوون على االفط�ر.
وق�لت »ال يختلف معدل طبخي في ال�صهر الف�صيل عن بقية ال�صهور، لكن في 
ح�ل ك�نت عندن� عزومة لالأهل اأو االأ�صح�ب، فب�لت�كيد �صتزيد الكمية، حيث يغدو 

من ال�صروري ان تكتمل الم�ئدة ب�لحلوي�ت والف�كهة لزوم ح�صن ال�صي�فة«.
رئي�صي�  �صنف�  للفطور  نعد  الع�دية  االأحــوال  »في  انه  امجد  ام  وا�ص�فت 
واحدا ا�ص�فة الى التمر وال�صوربة ونوع من ال�صلطة«، م�صيرة الى انه� تتجنب 

اعداد اكثر من �صنف الن ذلك يعني كمية ف�ئ�صة �صتوؤول الى »�صلة المهمالت«.
ا�صعه�  ان  اأح�ول  وان�  الطع�م،  من  ب�صيطة  كمية  لدين�  تزيد  »قد  وت�بعت 
لكن  اعددته�،  قد  اكون  التي  الجديدة  الوجبة  مع  الت�لي  اليوم  في  الم�ئدة  على 
تكون  وع�دة  القم�مة،  في  الح�جة  عن  الف�ئ�صة  الكمية  الق�ء  الى  ا�صطر  احي�ن� 

كمية ب�صيطة«.
خ�لد ابراهيم الذي �صدفن�ه يتب�صع في ال�صوق اكد ان »التبذير حرام �صرع�، 
من  لعدد  وليمة  اق�مة  ب�صدد  انه  م�صيف�  ح�جته«،  ي�أخذ  ان  يجب  �صخ�ض  وكل 
المدعوين في بيته، وقد عمد الى طلب الطع�م لهم من احد المط�عم توفيرا للوقت 

والتك�ليف.
واعتبر ط�رق ال�صف�ريني بدوره ان من الطبيعي ان تكون هن�ك زي�دة في 
الطع�م  ي�صتهويه  ال  »ال�ص�ئم  ب�ن  ذلك  مبررا  رم�ص�ن،  خالل  الطع�م  ا�صتهالك 

الب�ئت م� يجعل الطبخ ب�صكل يومي امرا �صروري�، وهذا يعني ب�لت�كيد زي�دة في 
الم�صروف«. واكد ان زوجته »تعد كل يوم �صنف� واحدا من الطع�م، واذا ك�نت 

هن�ك كمية زائدة ف�إن االأوالد يت�صحرون عليه�«.
القم�مة  في  الطع�م  يلقون  الذين  الى  حديثه  ال�صف�ريني  ال�صف�ريني  ووجه 
ق�ئال »اتقوا اهلل عز وجل، فمن اعط�كم النعمة ق�در على ان ي�صلبه� منكم برم�صة 
به  ت�صتري  م�  تجد  ال  التي  الع�ئالت  »الــى  ينظروا  ان  الى  دع�هم  كم�  عين«، 

طع�مه�«.
الحيمر«  �ص�لح  »م�صجد  وخطيب  ام�م  وهو  الذيب  رافع  بين  ج�نبه،  من 
القراآن  بن�ض  �صرع�،  محرم  والتبذير  »االإ�صراف  ان  الحديدة،  الزرق�ء  بمنطقة 

وال�صنة، وكذلك هو عند اأ�صح�ب العقول مرفو�ض«.
وق�ل الذيب ان »اهلل تع�لى حّرم االإ�صراف في اآي�ت كثيرة منه�: َي� َبِني اآَدَم 
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُم�ْصِرِفيَن«  ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْصِجٍد وُكُلوْا َوا�ْصَرُبوْا َواَل ُت�ْصِرُفوْا اإِنَّ

�صورة االعراف االية 31.
وان  كثيرا،  طع�م�  ب�عداده  الن��ض  يكرم  اأنه  يظن  »الم�صرف  ان  وا�ص�ف 
م�صيرا  اأ�صرف«،  الأنه  يحبه  لن  اهلل  ان  والحقيقة  الن��ض،  اأكرم  الأنه  �صيحبه  اهلل 
ِريَن َك�ُنوا اإِْخَواَن  الى ان »التبذير اأ�صد من االإ�صراف، حيث ق�ل تع�لى: اإِنَّ اْلُمَبذِّ

َي�ِطيِن« �صورة اال�صراء االية 27. ال�صَّ
وعبر الذيب عن ا�صتي�ئه من ظ�هرة »الق�ء العديد من االأ�صر بكمي�ت ه�ئلة 
من الطع�م في الح�وي�ت«، مجددا ت�كيده ان ذلك »حرام �صرع�، و�صببه »الج�صع« 
الذي يجعل البع�ض ال يقنع ب�صنف واحد من الطع�م، كم� دع� اال�صر الى االعتدال 

في طع�مه�، والى الت�صدق بف�ئ�ض موائدهم على الفقراء والم�ص�كين.
ومم� يذكر ان ال�صلوك اال�صتهالكي المفرطفي الزرق�ء خالل رم�ص�ن  يتن�ق�ض 
انت�ص�ر  حيث  من  المملكة  مح�فظ�ت  بين  الث�نية  المرتبة  تحتل  انه�  حقيقة  مع 

الفقر، والذي ت�صل ن�صبته فيه� الى 42 ب�لمئة.

تغليظ عقوبة الفطار علنا في رم�صان يلقى ترحيبا بالزرقاء

�سورة تعبيرية

هنا الزرقاء- عبير عازم

تزامن دخول �سهر رم�سان هذا العام مع بدء 

امتحانات ال�سهادة الثانوية العامة )التوجيهي( 

للدورة ال�سيفية، وذلك للمرة االولى منذ �سنوات، 

االمر الذي �سكل �سغطا م�ساعفا على الطلبة 

واهاليهم في نف�ص الوقت.

و�سهدت االيام االولى لرم�سان ما ي�سبه 

حالة الطوارئ المعلنة في البيوت التي فيها طلبة 

يوؤدون امتحانات التوجيهي، والتي انطلقت في 

15 حزيران وت�ستمر حتى يوم 28 منه، والذي 

يوافق اليوم الحادي ع�سر من ال�سهر الف�سيل.

فقد امتنع االهالي عن ا�سدار وقبول دعاوى 

االفطار، كما عمدوا الى تغيير كثير من الطقو�ص 

االعتيادية خالل االيام الع�سر االولى من �سهر 

ال�سيام، خ�سية انعكا�ص كل ذلك �سلبا على اداء 

ابنائهم وا�ستعداداتهم لالمتحان.

كما ان الطلبة انف�سهم لم يخفوا �سعورهم 

بالقلق وزيادة ال�سغط والتوتر نتيجة ا�سطرارهم 

الى تادية االمتحان وهم �سائمون، وبعد ان يكون 

االجهاد قد نال منهم لتم�سيتهم ليل رم�سان 

الق�سير وهم �سهارى حتى ال�سحور.

هنا الزرقاء- بتول ترعاني

عبر مواطنون في الزرقاء عن تاييدهم للتعديالت التي 

اقترحتها الحكومة في م�سودة م�سروع القانون المعدل 

لقانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة االفطار علنا 

في رم�سان، لت�سبح الحب�ص �سهرا ودفع غرامة قدرها 

خم�سون دينارا.

وتن�ص المادة )274( من قانون العقوبات الحالي 

على معاقبة “من ينق�ص ال�سيام في رم�سان علنا.. 

بالحب�ص حتى �سهر واحد او بالغرامة حتى خم�سة ع�سر 

دينارا”.

على ان م�سودة م�سروع القانون المعدل، والذي 

من المقرر ان تكون الحكومة قد ار�سلته الى مجل�ص 

النواب، الغت عبارة  )او بالغرامة حتى خم�سة ع�سر 

دينارا( الواردة في القانون اال�سلي، وا�ستبدلتها بعبارة 

)وبالغرامة حتى خم�سين دينارًا(.

ويعني ذلك جمع العقوبتين: الحب�ص والغرامة، مع 

م�ساعفة الغرامة ثالث مرات تقريبا.

وبرغم ترحيب عال اللبدة وتاييدها لتغليظ عقوبة 

المجاهرين باالفطار في رم�سان، اال انها اعتبرت العقوبة 

غير كافية حتى في �سورتها المغلظة. 

250 طنا يوميا فائ�س موائد الزرقاويين برم�صان

ار�سيفية
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هنا الزرقاء- نجوى �سليمان

قبل  انجبته�  التي  الث�نية  ب�بنته�  حبلى  ك�نت  اثن�ء  حتى 
المجرفة  ت�صع  ال�صورية«  ف�طمة  »اأم  تكن  لم  ا�صهر،  ب�صعة 
مع  الطويل  عمله�  نه�ر  انق�ص�ء  مع  اال  يديه�  من  والكوريك 

زوجه� في معمل الطوب ال�صغير في منطقة الظليل.
وبرغم مع�ن�ته� من مر�ض فقر الدم وتزايد االعب�ء عليه� 
عقب الوالدة، اال ان ع�ئ�صة المحمد )28 ع�م�(، والتي تعرف 
بين الجيران ب��صم »ام ف�طمة ال�صورية«، لم تفكر قط في ترك 

وظيفته� في المعمل الذي تديره هي وزوجه� منفردين.
في  اخر  ع�مل  اي  مثل  »ع�مل«،  هي  بب�ص�طة  ووظيفته� 
معمل للطوب، بم� تت�صمنه من اعداد الجبلة )خليط اال�صمنت 
والح�صى والم�ء( وتلقيمه� في مكب�ض الطوب، ثم حمل الطوبة 
تجف  حتى  المعمل  �ص�حة  في  ور�صفه�  االخرى  تلو  الطرية 

تحت ال�صم�ض.
وبعد ان تطمئن الى جف�ف الطوب تبداأ مهمته� الت�لي في 

ترتيبه فوق بع�صه على هيئة �صفوف ليكون ج�هزا للتحميل 
في القالب�ت و�صي�رات النقل ال�صغيرة. 

ولي�صت هن�ك �ص�ع�ت محددة للعمل الذي يبداأ منذ انبالج 
الفجر، ف�المر منوط ب�نج�ز الكمية المتفق عليه� مع �ص�حب 
المعمل، وهي 600 طوبة يومي�، والتي على ا�ص��صه� يتق��صي�ن 

اجرا معلوم� لم ي�ص�أ الزوج�ن االف�ص�ح عن مقداره.
»العمل �صعب«، كم� توؤكد ام ف�طمة، لكنه� تتم�صك به رغبة 
منه� في م�ص�عدة زوجه� وزي�دة دخل اال�صرة، واي�ص� خ�صية 
ال�صغيرة  الغرفة  وابنتيهم�  يق��صمهم�  اخر  ع�مل  ي�تي  ان 

الملحقة ب�لمعمل، والتي يتخذونه� م�صكن�.
من  زوجه�  مع  االردن  الى  لج�أت  التي  المراأة  وت�صيف 
وت�صطرني  �صعبة،  »الحي�ة  �صوري�  �صرق  الزور  دير  منطقة 
الى ان اعمل عمل الرج�ل، وحتى اأثن�ء الحمل كنت اخلط احد 

ع�صر كي�ض ا�صمنت يومي� في المعمل«.
انق�ص�ء  بعد  الراحة  الى  محمد  مطر  زوجه�  يخلد  وبينم� 
وقت�  تملك  ال  ف�طمة  ام  ان  اال  المعمل،  في  المرهق  الكد  يوم 

لذلك، حيث تكون مه�مه� في البيت قد بداأت، بم� فيه� من اعداد 
للطع�م وغ�صل للمالب�ض واالواني، ورع�ية للطفلتين.

والبيت،  المعمل  بين  تم�صيه�  �ص�عة   12 من  اكثر  وبعد 
التعب،  »هده�«  وقد  الو�ص�دة  على  را�صه�  المراأة  هذه  تلقي 
وعينه� على �صب�ح يوم جديد مزدحم ب�العب�ء التي توؤكد انه� 
العي�ض بكرامة هي  م�صتعدة لتحمله� برح�بة �صدر في �صبيل 

وزوجه� وابنتيهم�.
على  مطر  يعلق  وامتن�ن،  تقدير  من  تخلو  ال  وبنبرة 
�صعبة،  »حي�تن�  ق�ئال  زوجته  تبديه  الذي  والكف�ح  المجهود 
والظروف ت�صتدعي تع�ون الرجل والمراة من اجل ت�مين لقمة 

العي�ض«.
الف   50 نحو  يحت�صن  الظليل  ق�ص�ء  ان  ب�لذكر  جدير 
الجئ �صوري يعي�صون ويعملون �صمن الق�ص�ء، وذلك بح�صب 
مح�رب  اأبو  �ص�لم  البلدية  رئي�ض  ل�ص�ن  على  ج�ءت  تقديرات 

خالل ت�صريح�ت �صحفية ادلى به� في �صب�ط الم��صي. 

�سورة تعبيرية

تاأخر �صن الزواج بالزرقاء يعيد »الخاطبة« الى الواجهة

هنا الزرقاء- كوثر النظامي

تلك  م�صهد  »الخ�طبة«،  كلمة  �صم�عهم  عند  الكثيرين  مخيلة  الى  يفقز 
الزواج،  قط�ر  ف�تهن  لفتي�ت  �صور  جعبته�  وفي  البيوت  تجوب  التي  العجوز 
ارامل  ام�  القط�ر، واكثرهم  للح�ق بذلك  لم�ص�عدتهن  واخرى لرج�ل مر�صحين 

ومطلقون او متقدمون في ال�صن.
هذا الم�صهد الذي ك�ن مط�بق� للواقع �ص�بق�، تغير تم�م� اليوم، حيث لم يعد 
ب�ل�صرورة ان تكون الخ�طب�ت من العج�ئز، بل انك تجد كثيرا منهن �صب�ي� في 

مقتبل العمر، واي�ص� ال يخلو االمر من رج�ل دخلوا على خط المهنة.
تداولته�  م�  لكثرة  كلحت  التي  ال�صور  رزم  ا�صتبدلن  الخ�طب�ت  ان  كم� 
االيدي، ب�جهزة االيب�د التي ا�صبحن يخزن فيه� بي�ن�ت وافية ومعززة بمق�طع 

فيديو للعر�ص�ن المر�صحين.
م�  لتعر�ض  البيوت  الخ�طبة  تجوب  ان  الى  ح�جة  هن�ك  تعد  لم  واي�ص� 
ك�لفي�صبوك  ب�لمهمة،  للقي�م  الحديثة  التقني�ت  ب�تت توظف  في جعبته�، حيث 
والوات�ض اب وغيره�، كم� هي الح�ل مع »ام محمد« التي م�صى عليه� في هذه 

المهنة ع�صر �صنوات.
هذه  على  تعتمد  الــزرقــ�ء،  مح�فظة  نط�ق  في  تعمل  التي  محمد«  و«ام 
العرو�صين،  بين  والتوفيق  البحث  لعملية  االولــى  المراحل  خالل  التقني�ت 

وخ�صو�ص� اذا م� ك�ن� يقيم�ن في ام�كن متب�عدة، او احدهم� خ�رج البالد.
التق�ء  يقت�صي  الــذي  المبدئي  القبول  ح�صول  عند  انه  تو�صح  ولكنه� 
والتي  والتق�ليد،  ب�لع�دات  محكومة  ت�صبح  االمور  ف�ن  مواجهة،  الخ�طبين 

تفر�ض ترتيب مثل هذا اللق�ء في بيت اهل العرو�ض، وتحت ا�صرافهم.
ظل  في  الزرق�ء  في  رواج�  ت�صهد  ب�تت  التي  مهنته�  محمد«  »ام  وت�صف 
راأ�صين  جمع  منه�  والهدف  »�صريفة،  ب�نه�  الزواج«،  �صن  »ت�أخر  ن�صب  ارتف�ع 
ب�لحالل من خالل ايج�د عرو�ض ب�لموا�صف�ت التي يرغبه� الخ�طب، وكذا الح�ل 

ب�لن�صبة للفت�ة نف�صه�«.
الى وجود م� يزيد   2013 للع�م  الع�مة  اأرق�م دائرة االإح�ص�ءات  وت�صير 

األف امراأة في االردن بلغن �صن الثالثين ولم يح�صلن على فر�صتهن  عن م�ئة 
في الزواج.

 وتبين اح�ص�ءات الدائرة لنف�ض ال�صنة.اإن عدد االإن�ث في الزرق�ء والالتي 
لم ي�صبق لهن الزواج ممن تج�وزن �صن 35 ع�م� ف�أكثر ي�صل الى نحو 30 الف�، 

او م� ن�صبته 6.7 من مجموع االن�ث في المح�فظة، والب�لغ حوالي 460 الفا.
30 ع�م� ك��ص��ض العتب�ر الفت�ة ف�ته� �صن الزواج،  وفي ح�ل اعتم�د �صن 
كم� هو �ص�ئد ح�لي� في مجتمع المح�فظة، ف�ن عدد االن�ث اللواتي لم ي�صبق لهن 

الزواج ربم� يقفز ليتخطى عتبة االربعين الف�.
وتلعب االو�ص�ع االقت�ص�دية ال�صعبة وارتف�ع تك�ليف المعي�صة، واي�ص� 
الزواج«  وال  ارتف�ع ن�صب »ت�أخر �صن  ا�ص��صي� في  المهور، دورا  المغ�الة في 
تغيب ا�صب�ب اخرى من بينه� منع بع�ض االه�لي لفتي�تهم الع�مالت من الزواج 

بهدف اال�صتحواذ على مرتب�تهن.
  ومع االرتف�ع الكبير العداد الفتي�ت اللواتي لم ي�صبق لهن الزواج، ظهرت 
من  العديد  راجت  كم�  الــزواج،  تي�صير  الى  تهدف  اهلية  ومنظم�ت  جمعي�ت 
للزرق�ء  االجتم�عية  التركيبة  لكن  الم�صم�ر،  هذا  في  الع�ملة  االنترنت  مواقع 

ك�نت على الدوام تف�صل الخ�طبة ب�صيغته� التقليدية المعروفة.

غير مضمون
حدود دور الخ�طبة تنتهي عند اتم�م الزواج، كم� تقوم »ام محمد«، والتي 
تو�صح ان النت�ئج لي�صت م�صمونة ب�ل�صرورة، حيث ان هذا االمر يعتمد على 

ح�ص�فة الزوجين في االختي�ر وطريقة تع�ملهم� في اط�ر موؤ�ص�صة الزوجية.
وكم� درجت الع�دة، ف�ن »ام محمد« وغيره� من الخ�طب�ت يتق��صين عن 
كل زيجة تتم من خاللهن مبلغ� من الم�ل ي�صميه البع�ض »الحلوان«، وهو لي�صت 
له ت�صعيرة او �صقوف، ويخ�صع ب��صتمرار الى »كرم« العري�ض نف�صه، واحي�ن� 

اهل العرو�ض.

وتتحدث »اروى«، وهي �صيدة في الح�دية والثالثين من عمره�، ومتزوجة 
منذ نحو ع�م، عن تجربة زواجه� الذي تم من خالل احدى الخ�طب�ت، وتوؤكد 

انه »ن�جح وم�صتقر«.
التي  ب�لموا�صف�ت  زوج  على  العثور  في  �صعوبة  واجهت  انه�  وتقول 
ترغبه�، االمر الذي جعل والدته� ت�صتعين بخ�طبة معروفة في حيهم، فر�صحت 
له� في البداية عري�ص� لكن لم يح�صل الن�صيب، ثم ج�ءته� بعري�ض اخر والذي 

هو االن زوجه�.  
في  تعبه�  لق�ء  دين�را  ب�ربعين  الخ�طبة  اكرمت  امه�  ان  اروى  وا�ص�فت 

البحث عن العري�ض المن��صب.
واي�ص� يقول ي��صر عبداهلل انه ا�صتع�ن بخ�طبة عندم� ازمع الزواج، فق�مت 
بمهمة البحث الى ان عثرت له على عرو�ض ب�لموا�صف�ت التي طلبه�، وقد م�صى 

االن نحو ع�م على زواجه الذي يوؤكد هو االخر انه »م�صتقر«.

واثنى عبداهلل على الخ�طبة ب�عتب�ر م� تقوم به عمال »تترزق منه ب�لحالل«، 
م�صيرا الى انه نفحه� مبلغ� من الم�ل، لم ي�ص�أ ان يك�صف مقداره، والذي اعتبره 

»حق� له� من الن�حية االخالقية، حتى لو لم تطلبه او تحدده بنف�صه�«.

محددات شرعية
بالل االغوات، وهو ام�م م�صجد في الزرق�ء، بين ان »عمل الخ�طبة اك�ن 
رجال او امراأة، والذي يقوم على التو�صط بين رجل وامراأة من اجل ان يجمع 

بينهم� على زواج، ف�ال�صل انه ال م�نع منه من ن�حية ال�صرع«.

وا�ص�ف ان »ال�صريعة لم تمنع ذلك، وق�صية اخذ الم�ل )حلوان الخ�طبة( 
اهلل  يتقي  ان  العمل  بهذا  يقوم  من  في  ي�صترط  لكن  له�،  �صرعي  م�نع  يوجد  ال 

�صبح�نه وتع�لى، وان يكون ن��صح� امين�«.

30 الف فتاة  
في المحافظة  

تجاوزن �صن 
الخام�صة والثالثين 

بال زواج

الفي�صبوك والوات�س 
اب واليباد احدث 

ادوات الخاطبات.. 
والنتيجة »غير 

م�صمونة دائما«

»اأم فاطمة ال�صورية«.. 
يد في معمل الطوب واخرى تدير �صوؤون البيت

اأم فاطمة ال�سورية في المعمل مع زوجها                       » ت�سوير:  نجوى �سليمان«
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حديقة للعائالت في المخيم الإماراتي الأردني لالجئين ال�صوريين  انطالق “الحملة الوطنية للحد من الكيا�س البال�صتيكية” بالزرقاء

هنا الزرقاء- �سل�سبيل �سبيح

“الحملة  فع�لي�ت  حزيران،   8 االثنين  يوم  الزرق�ء  مح�فظة  في  انطلقت 
في  البيئة  وزارة  تنظمه�  والتي  البال�صتيكية”،  االكي��ض  من  للحد  الوطنية 
ك�فة مح�فظ�ت المملكة ب�لتع�ون مع الدوائر الر�صمية وموؤ�ص�ص�ت المجتمع 

المدني والقط�ع الخ��ض.
وق�لت مديرة مديرية بيئة الزرق�ء انع�م الج�لودي في م�صتهل الحملة 
بمخ�طر  التوعية  الى  تهدف  انه�  الوطني،  الر�صيفة  متنزه  في  اطلقت  التي 
االكي��ض البال�صتيكية وت�ثيره� على البيئة، ون�صر الثق�فة البيئية وت�صجيع 

وتعزيز العمل التطوعي والم�صوؤولية المجتمعية للجه�ت الم�ص�ركة.
وا�ص�فت انه �صي�ص�ر في اط�ر الحملة الى تنفيذ �صل�صة ان�صطة وور�ض 
برن�مج  الى  ب�ال�ص�فة  العالقة،  ذات  الجه�ت  مع  والتن�صيق  ب�لتع�ون  عمل 
مراقبة وتفتي�ض للت�كد من تطبيق مختلف الجه�ت للتعليم�ت التي ا�صدرته� 

وزارة البيئة ب�ص�أن ا�صتيراد واإنت�ج وتداول االأكي��ض البال�صتيكية والمخلف�ت 
الن�تجة، والتي �صيتم العمل بموجبه� اعتب�را من االول من تموز المقبل.

 ووفق هذه التعليم�ت ف�نه ال ي�صمح ب�إنت�ج االأكي��ض البال�صتيكية اإال اإذا 
ك�نت تحتوي على م�ص�ف�ت تثبت مالءمته� من الن�حية ال�صحية والبيئية، 
ومج�زة في بلد المن�ص�أ واالتح�د االأوروبي، ويتم اعتم�ده� من ِقبل الجه�ت 

المعنية، وم�صجلة لدى الجه�ت ذات العالقة.
االكي��ض  انت�ص�ر  م�صكلة  من  التقليل  الــى  كذلك  التعليم�ت  وتهدف 
البال�صتيكية ب�صكل ع�صوائي في مختلف عن��صر البيئة والتي ت�صكل ظ�هرة 
االقت�ص�دي  الم�صتوى  على  اآث�ره�  وتنعك�ض  كبيرة  �صلبية  و�صحية  بيئية 

والزراعي والبيئي.
وحتى  الوطني  الر�صيفة  متنزه  في  انطلقت  التي  الحملة  في  و�ص�رك   
ج�صر ابو �صي�ح على طريق االوت�صتراد، كل من “هيئة �صب�ب كلن� االأردن”، 
البيئة  لحم�ية  الملكية  واالدارة  الع�م  االأمــن  ومديرية  الر�صيفة  وبلدية 

الج�معة  ن�ص�مى  و”مب�درة  االر�ض”  جيران  و”جمعية  المدني  والدف�ع 
اله��صمية”، ا�ص�فة الى موؤ�ص�ص�ت من القط�ع الخ��ض.

 وق�ل رئي�ض بلدية الر�صيفة ا�ص�مة حيمور انه تم اختي�ر موقع المتنزه 
اخيرا،  اغالقه�  تم  التي  التحويلية  النف�ي�ت  محطة  لموقع  لمح�ذاته  ب�لذات 
مدى  على  الر�صيفة  لواء  منه�  يع�ني  ك�ن  بيئية  م�صكلة  انه�ء  الى  ق�د  وبم� 
الي�ت خالل الحملة، وذلك  البلدية قدمت عدة  �صنوات عديدة.  وا�ص�ف ان 
التي  البيئية  الم�صكلة  ب�نه�ء  الم�ص�همة  في  دورهــ�  اداء  على  منه�  حر�ص� 
خ�ص�صت  الحكومة  ان  الى  م�صيرا  الر�صيفة،  اله�لي  ال�ص�غل  ال�صغل  تعد 
ميزانية تقدر بنحو ثالثة ماليين دين�ر لت�هيل هذا الموقع. وق�ل عبدالرحيم 
الزواهرة من�صق هيئة �صب�ب كلن� االردن في الزرق�ء، ان اع�ص�ء ومتطوعي 
الهيئة �ص�ركوا بف�علية في الحملة ادراك� منهم ل�صرروة الحد من اال�صتخدام 
الخ�طئ لالكي��ض البال�صتيكية لم� له� من اثر كبير على ك�فة مكون�ت البيئة 

في المح�فظة.
انطالق »الدورة الرم�صانية« بالمخيم الإماراتي- الأردني لالجئين ال�صوريين

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

في  ال�صوريين  للالجئين  االردنــي  االمــ�راتــي-  المخيم  في  انطلقت 
مريجيب الفهود �صرقي الزرق�ء يوم الثالث�ء 23 حزيران، فع�لي�ت »الدورة 
ثق�فية  متنوعة:  ان�صطة  وتت�صمن  ا�صبوعين  ت�صتمر  التي  الرم�ص�نية« 

وترفيهية وري��صية.
المخيم  في  الالجئين  ال�ص�م�صي  عبداهلل  محمد  المخيم  مدير  وهن�أ 
يجري  التي  الــدورة  به�  افتتح  كلمة  خالل  وذلــك  رم�ص�ن،  �صهر  بحلول 
تنظيمه� �صنوي� بهدف التخفيف عنهم وا�صغ�ل وقت فراغهم بكل م� هو م�صٍل 

ومفيد. 
فع�لي�ت  برن�مج  ان  الزرق�ء«  لـ«هن�  ت�صريح�ت  في  ال�ص�م�صي  وق�ل 
الروحية  الجوانب  »يغطي  بحيث  مدرو�ض  ب�صكل  ــداده  اع تم  ــدورة  ال
والذهنية وينمي المواهب لالأخوة ال�صوريين المقيمين في المخيم«، مبين� 

ان الفع�لي�ت �صوف »تنتهي قبل الع�صر االأواخر من رم�ص�ن حتى يتفرغ 
االأخوة ال�صوريين للعب�دة«.

وت�بع انه نظرا الى ان »العطلة ال�صيفية للطالب �صتكون في ال�صهر 
لتغطي  المتنوعة  والم�ص�بق�ت  االأن�صطة  من  مجموعة  خ�ص�صن�  الف�صيل، 
ك�فة الفئ�ت العمرية، ولكال الجن�صين، وهدفن� في ذلك تنمية الفكر والثق�فة 

والتم�صك بثوابت الدين ورفع م�صتوى الوعي عند االأخوة ال�صوريين«.
قراآنية،  »م�ص�بق�ت  على  ي�صتمل  البرن�مج  ان  ال�ص�م�صي  واو�صح 
وتكريم الأف�صل حفظة للقراآن الكريم، كم� �صيتم تكريم اأ�صغر حفظة للقراآن 
من كال الجن�صين. وت�صجيع� لكب�ر ال�صن، و�صيتم تكريم اأكبر ح�فظ للقراآن 

واأكبر ح�فظة، ب�الإ�ص�فة اإلى تكريم للح�فظ االأمّي والح�فظة االأمّية«.
ولفت الى ان االدارة »لم تغفل.. الج�نب الثق�في، حيث تمت اإ�ص�فة 
م�صيرا  المخيم«،  الأبن�ء  الثق�في  الفكر  تنمية  اإلى  تهدف  ثق�فية  م�ص�بقة 
كذلك الى »تخ�صي�ض م�ص�بقة ري��صية في كرة القدم والكرة الط�ئرة و�صد 

الحبل، والجري، وال�صطرنج«.
ونوه الى تخ�صي�ض »ندوات توعية خ��صة ب�ل�صحة والثق�فة الع�مة، 
ب�الإ�ص�فة اإلى م�ص�بق�ت ترفيهية في الهواء الطلق، وتم ا�صتحداث م�ص�بقة 
الأف�صل عمل اإبداعي يركز على ا�صتخدام المواد التي يعتبره� البع�ض غير 
ن�فعة ل�صنع اأ�صي�ء ن�فعة واالإ�صتف�دة منه�، ن�هيك عن اإجراء م�ص�بق�ت في 

�صن�عة الن�صيج وفن الف�صيف�ص�ء« .
الخدم�ت  اأف�صل  تقديم  الى  تهدف  المخيم  ادارة  ان  ال�ص�م�صي  واكد 
لالجئين المقيمين، والذين هم »اأخوة اأعزاء علين�، ونحن دائم� ن�صعى الى 
مم�ر�صة  على  تعينهم  خدم�ت  من  واأ�صرن�  لع�ئالتن�  نقدم  م�  لهم  نقدم  اأن 

حي�تهم ب�صكل طبيعي«.
ا�صتعرا�صية  لوحة  تخلله  قد  الــدورة  فع�لي�ت  افتت�ح  حفل  وكــ�ن 

فولكلورية قدمته� ط�لب�ت مدر�صة المخيم، واعقبته� مب�راة لكرة القدم.

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

لالجئين  االردنــــي  االمــ�راتــي  المخيم  ادارة  تعكف 
ان�ص�ء  على  الزرق�ء،  �صرقي  الفهود  مريجيب  في  ال�صوريين 
لالطف�ل  مالعب  على  ت�صتمل  المخيم  �صمن  للع�ئالت  حديقة 

والكب�ر وتمتد على م�ص�حة ت�صل الى 28 الف متر مربع.
لـ«هن�  المخيم  مدير  ن�ئب  الــمــزروعــي  عــبــداهلل  ــ�ل  وق
على  االخيرة  اللم�ص�ت  و�صع  ح�لي�  يجري  انــه  الــزرقــ�ء« 
الحديقة التي �صت�صكل متنف�ص� لق�طني المخيم، ومن المتوقع 

افتت�حه� في االأ�ص�بيع القليلة المقبلة.
اأ�صج�ر  على  »�صت�صتمل  الحديقة  ان  المزروعي  واو�صح 
ب�الإ�ص�فة  الم�صي،  لهواة  ممرات  فيه�  و�صتكون  ومزروع�ت، 
لالأطف�ل  و�ص�ح�ت  الدراج�ت  لركوب  مخ�ص�صة  �ص�حة  اإلى 
مزودة ب�ألع�ب تن��صب اأعم�رهم وتراعي �صالمتهم، الى ج�نب 

مالعب للكب�ر ليم�ر�صوا هوايتهم في لعب الكرة الط�ئرة وكرة 
القدم وال�صلة«.

وا�ص�ف انه تم اي�ص� تخ�صي�ض مواقع م�صغرة ومنف�صلة 
لل�صواء )ب�ربكيو( في الحديقة، حيث جرى تزويده� بمظالت 
ومق�عد للجلو�ض، وذلك »حر�ص� من اإدارة المخيم على تقوية 

العالق�ت االأ�صرية وخ�صو�صيته�« بين الالجئين.
ولفت المزروعي الى ان ان�ص�ء الحديقة ج�ء بتوجيه�ت 
في  الح�كم  ممثل  نهي�ن،  اآل  زايــد  بن  حمدان  »ال�صيخ  من 

المنطقة الغربية رئي�ض هيئة الهالل االأحمر االإم�راتي«.
ومن ج�نبه، ق�ل مدير م�صروع الحديقة المهند�ض في�صل 
المعمري اأن العمل على انج�زه� ج�ر على قدم و�ص�ق، موؤكدا 
انه� »�صتكون �صبه مدينة متك�ملة من جميع النواحي، بم� فيه� 
من مالعب و�ص�ح�ت مخ�ص�صة الألع�ب االأطف�ل وا�صتراح�ت 

للع�ئالت وام�كن لل�صواء«.

»ت�سوير:  �سل�سبيل �سبيح«�سور من الفعالية

»ت�سوير:  ف�سة العبو�سي«
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تغطيات لـ»هنا الزرقاء« احدثت تغييرا

هنا الزرقاء- منيرة �سالح

توا�صل التق�رير والتغطي�ت التي تن�صره� »هن� الزرق�ء« 
حول مختلف ق�ص�ي� المح�فظة، تحقيق نت�ئج ايج�بية على 
�صعيد ايج�د الحلول لهذه الق�ص�ي�، وبم� ي�صهم في احداث 

التغيير الفعلي المن�صود على االر�ض.
ونورد ت�لي�، على �صبيل المث�ل ال الح�صر، ثالث ق�ص�ي� 
اث�رته� ال�صحيفة في اوق�ت متب�عدة، ولقيت ا�صتج�بة من 

الجه�ت المعنية التي تحركت لمع�لجته�.
حول  تقريرا  ال�صحيفة  ن�صرت   ،2014 ايلول   29 ففي 
يمر  خط  من  ال�صحي  ال�صرف  مي�ه  في�ص�ن  تكرار  م�صكلة 
في منطقة وادي الحجر، مبرزة م� ي�صببه ذلك من مع�ن�ة 

اله�لي المنطقة، ف�صال عن المخ�طر ال�صحية.
نبيل  انـــذاك،  ال�صحي  ال�صرف  مــديــر  ــد  وع ووقته� 

فورية،  االولــى  مرحلتين:  على  الم�صكلة  بحل  حج�زين، 
مي�ه  منه  تت�صرب  الذي  الجزء  ان�بيب  ا�صتبدال  وتت�صمن 
ال�صرف ب�خرى ذات اقط�ر اكبر )20 ان�ص�(، وذلك ك�جراء 
موؤقت، والث�نية جذرية، وتعهد بتنفيذه� قبل �صيف الع�م 

الح�لي.
خالل  الحل  من  االولى  المرحلة  تنفيذ  جرى  وب�لفعل، 
ار�صل  الذي قطعه حج�زين، وموؤخرا  الوعد  72 �ص�عة من 
وجراف�ت  الي�ت  قي�م  تظهر  ال�صحيفة  الى  �صورا  االه�لي 

ب�عم�ل تجريف لتغيير الخط ك�مال.
ام� الق�صية الث�نية، فقد اث�رته� ال�صحيفة خالل مق�بلة 
اجرته� مع زي�د ال�صواقفة مدير عقد اإدارة مح�فظة الزرق�ء 
في �صركة مي�ه االأردن ‘مي�هن�’، وتتعلق بتكرار في�ص�ن مي�ه 

ال�صرف ال�صحي من منهل رئي�صي في منطقة جبل ط�رق.
بت�ريخ  ن�صرت  التي  المق�بلة  اثن�ء  ال�صواقفة  وعد  وقد 

22 ني�ص�ن، ب�عط�ء اولوية لحل م�صكلة في�ص�ن المنهل التي 
بيوتهم  هجرة  الى  بجواره  الق�طنين  بع�ض  تجبر  ك�نت 
لحين  ب�لزرق�ء  اأخــرى  من�طق  في  اق�ربهم  لدى  واالق�مة 

انح�ص�ر الفي�ص�ن.
وخالل 48 �ص�عة من هذا الوعد، ك�ن يجري حل الم�صكلة 

جذري�.
تق�طع  حول  تقريرا  ال�صحيفة  ن�صرت  ايــ�ر،   24 وفي 
الى  تحول  ــذي  وال الــزرقــ�ء،  في  الحيوي  عوج�ن  مثلث 
»منطقة موت« في ظل الفو�صى والحوادث المرورية التي 
ال�صوئية عمدا  ا�ص�راته  تكرار تحطيم  ي�صهده� وتنجم عن 

من قبل ع�بثين.
االه�لي  بع�ض  ار�صل  التقرير،  ن�صر  من  يومين  وبعد 
تغييره�  تم  وقــد  اال�ــصــ�رات  تظهر  ال�صحيفة  الــى  �صورا 

وع�دت مجددا الى العمل.

المومني يكرم الزميلة العبو�صي وعددا من ن�صاء الزرقاء

هنا الزرقاء- �سمية ح�سن

من  المدينة،  ن�ص�ء  من  عددا  المومني  عم�د  البلدية  رئي�ض  كرم 
بينهن الزميلة في »هن� الزرق�ء« ف�صة العبو�صي، تقديرا لم� يقدمنه 
من خدمة لمجتمعهن، وذلك خالل حفل اقيم االربع�ء 17 حزيران، في 

ق�عة ال�صريف ح�صين بن علي الت�بعة للبلدية.
منطلق  من  التكريم  هذا  الى  عمدت  البلدية  اأن  المومني  وقــ�ل 
يخ�ض  م�  كل  بل  فقط،  العملية  مه�مه�  على  يقت�صر  »ال  دورهــ�  ان 
�صواء  فيه  يجري  م�  كل  على  ال�صوء  »ت�صليط  ذلك  ومن  المجتمع«، 

االإيج�بي او مراقبة ال�صلبي�ت«.
المجتمع«  في  االأ�ص��ض  »المكون  هي  الــمــراة  ان  على  و�صدد 

وو�صفه� ب�نه� »ط�قة ايج�بية ه�ئلة ال يجوز ان تبقى معطلة«.
وت�بع ان »بلدية الزرق�ء ومجل�صه� وجدا لزام� عليهم� ان يكون� 
»زي�دة  هو  البلدية  هدف  ان  مبين�  للمراأة«،  الداعم   المع�صكر  في 
التمكين ال�صي��صي واالإقت�ص�دي للمراأة« �صواء على �صعيد المج�ل�ض 
البلدية والني�بية، وكذلك والم�ص�ركة في »العمل االإداري والنق�بي«.

واكد المومني ان »هذا التكريم لن يكون االأول وال االأخير، واإنم� 
�صيكون �صمن برن�مج �صيتفق عليه بين البلدية وبين القط�ع الن�ص�ئي« 

بهدف دعم وم�ص�ندة المراة حتى ت�صل الى »المك�نة الالئقة به�«.
ولفت الى انه »عندم� ق�مت البلدية بتكريم ن�ص�ء، ب�لت�كيد اغفلت 
بع�صهن اأو لم ت�صتطيع ان ت�صل للبع�ض االأخر، و�صيكون في المرات 

الق�دمة عددهن اكبر«.
الزرق�ء  لبلدية  �صكرهن  المكرم�ت عن  ال�صيدات  وعبرت عدد من 
في  اإداريــة  وهي  ال�صرع�وي،  كوكب  و�صفته�  حيث  الخطوة،  على 
»جمعية ن�صمي�ت الوطن« ومتطوعة في لج�ن االأحي�ء وتمتلك مطبخ� 

اإنت�جي�، ب�نه� »لفتة رائعة«.

واعتبرت جه�د ابو الرب رئي�صة حزب الحي�ة فرع الزرق�ء 
ق�لت  بينم�  المدينة،  في  للمراأة«  عظيم�  »انج�زا  التكريم  هذا 
بدور  ــرارا  اق يمثل  انه  الوقفي  ي��صمين  االجتم�عية  الن��صطة 
ن��صطة في لج�ن  الخاليلة وهي  المراة، في حين و�صفته� نعمة 
المراأة ب�نه ي�صكل »تحفيزا لدور المراأة القي�دي«، وراأت ف�طمة 
الخاليلة وهي ع�صو مجل�ض بلدي �ص�بق� انه يمثل دافع� للمكرم�ت 

من اجل المزيد من العط�ء.
على  التقديرية  ال�صه�دات  المومني  وزع  الحفل،  نه�ية  وفــي 
احدى  وهي  العبو�صي،  الزميلة  �صمنهن  ومن  المكرم�ت،  ال�صيدات 

المحررات الب�رزات في م�صروع »تمكين ن�ص�ء الزرق�ء عبر االعالم« 
له  ويتبع  االلكتروني،  وموقعه�  الزرق�ء«  »هن�  �صحيفة  ي�صدر  الذي 

برن�مج اذاعي ا�صبوعي بيث على اثير »راديو البلد«.
التغطي�ت  من  العديد  زميالته�  ج�نب  الــى  العبو�صي  وقدمت 
في  االهــ�لــي  وهموم  ق�ص�ي�  على  ال�صوء  �صلطت  التي  ال�صحفية 
ع�مه  دخل  الذي  الم�صروع  في  عملهن  فترة  خالل  وذلك  المح�فظة، 
و«لجنة  المجتمعي«  االعــالم  »�صبكة  بين  ب�ل�صراكة  وينفذ  الث�لث 
االتح�د  مــن  وبتمويل  ــ�ء«،  ــزرق ال مخيم  فــي  المجتمعية  التنمية 

االوروبي.

»ت�سوير: منيرة �سالح«

رئي�س بلدية الزرقاء المهند�س عماد المومني يكرم الزميلة ف�سة العبو�سي من »هنا الزرقاء«                   »ت�سوير : �سمية ح�سن«
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وا�ص�ف انه “في م� يتعلق بو�ص�ئل االعالم ودوره�، ف�نني ادلل على 
هذه الح�ل التي يوؤ�صف له� بحجم ونوعية التغطية والترويج للفعل 
الثق�في في المح�فظة، حيث يمكن القول ان هن�ك تج�هال وتهمي�ص� 
والم�صموعة  والمرئية  المقروءة  االعــالم،  و�ص�ئل  مختلف  في  له 
وااللكترونية، حتى ان الن�صر عن ان�صطة الزرق�ء الثق�فية في بع�صه� 

ب�ت ال يج�وز رفع العتب”.
وت�بع العنتري انه “اذا م� جئن� الى التغطية من ن�حية الحجم، 
م�ص�حة  من  �صئيلة  ن�صبة  مع  �صوى  تتع�طى  ال  ال�صحف  ان  نجد 
الفعل الثق�في في الزرق�ء، واالمر قد ي�صل حد التغييب احي�ن� في 
القنوات االذاعية والتلفزيونية، فيم� تك�د مثل هذه التغطية تنعدم 

في المواقع االلكترونية”.
الن�فذة  ب�نه  ع�دة  يعرف  االعالم  من  النوع  “هذا  ان  بين  واذ 
“الن�فذة  ان  راى  فقد  التي يطل الجمهور من خالله� على الثق�فة”، 
تن�صره  م�  ان حجم  ثقب�، حيث  للزرق�ء حتى غدت  ب�لن�صبة  �ص�قت 
اليومي�ت مثال حول مختلف ق�ص�ي� المح�فظة ال يتج�وز ن�صبة ثالثة 
ب�ل�ص�أن  يعنى  م�  ي�صل  ال  بينم�  ال�صحف،  تلك  م�ص�حة  من  ب�لمئة 

الثق�في من تلك الن�صبة الى ن�صف الواحد ب�لمئة”.
واكد انه “من حيث الجودة والنوعية، ف�لغ�لبية ال�ص�حقة من 
تلك التغطي�ت ال تتعدى االإ�ص�رة ال�صريعة وال�صطحية التي ال ت�صبع 
الق�رئ، وال تقنعه بم� يحّفزه كي يتف�عل مع الحدث الثق�في، وهي 

اجم�ال تدور في فلك المرا�صمية والبروتوكول”.
وفي م� يتعلق بدور المثقفين والموؤ�ص�ص�ت الثق�فية، فقد اعتبر 
على  االقدر  هم  والمثقفون  ب�صع�به�،  ادرى  مكة  “اهل  ان  العنتري 
ت�صخي�ض �صبب غي�ب المنتج الثق�في ذي النوعية والجودة الع�لية، 

والق�در على فر�ض نف�صه بقوة في مختلف و�ص�ئل االعالم”.
ا�صرة  نــ�دي  لرئي�ض  بت�صريح�ت  ال�صدد  هــذا  في  وا�صت�صهد 
الهيئ�ت  و�صع  على  فيه�  يعلق  ك�ن  الوي  ابو  �صالح  ال�ص�عر  القلم 
وال�ص�لون�ت الثق�فية في الزرق�ء، والتي يتج�وز عدده� االربعين، 
الثق�فية  للحركة  “رافدا حقيقي�  ان تكون  فيه�  ان اال�صل  اكد  حيث 
في اي بلد، لكنه� عندن� ا�صبحت تق�م للبهرجة التي ال ترجى منه� 

ف�ئدة ثق�فية”.
�ص�لون�ت  هن�ك  ان  كذلك  يالحظ  الوي  “ابو  ان  ق�ئال  وم�صى 
تنحى الى ان تمجد وترفع من �ص�ن ان�ص�ف المبدعين، بل وترفع من 
�ص�أن اأ�صخ��ض غير مبدعين على االطالق، معتبرا ان هذا االمر يقود 

الى حركة ثق�فية ب�ئ�صة”.
وجهين:  “لال�صك�لية  ان  الى  العنتري  خل�ض  فقد  ذاك،  واذ 
اولهم� يتعلق بو�ص�ئل االعالم، والث�ني بطبيعة الفعل الثق�في بذاته، 
واللذين حتم� يوؤثر كل منهم� ويت�ثر ب�الخر”، م�صيف� “انني التم�ض 
والثق�فة،  المثقفين  �ص�أن  في  الخو�ض  اجتن�ب  في  لنف�صي  العذر 
واقعهم  ت�صريح  على  مني  االقــدر  وهم  ذكــرت،  كم�  اهله�  فللثق�فة 

وت�صخي�صه واجتراح الحلول”. 
والتي  االعــالم،  و�ص�ئل  دور  عن  �ص�تحدث  “لكنني  وا�صتدرك 
اجد ان الخلل في تغطيته� لل�ص�أن الثق�في يعود في المق�م االول الى 
ال�صحفيين المخت�صين بهذا ال�ص�أن، والذين هم في كثير من الح�الت 
المرحوة،  ب�لمهمة  للقي�م  والك�في  ال�صحيح  الت�هيل  موؤهلين  غير 
والكت�ب  بينه  الع�دي وخلق ج�صور  الق�رئ  اهتم�م  اث�رة  اال وهي 

واالأدب�ء والفن�نين ع�مة”.
ال�صحفيين  “هوؤالء  ان  العنتري  راأى  فقد  ال�صي�ق،  هذا   وفي 
تغطية  على  درجوا  �صحفيون  االول  ا�صن�ف:  ثالثة  الى  ينق�صمون 
الحدث او الفعل الثق�في عبر كت�بة خبرية تقليدية تركز على االط�ر 
الع�م وتتح��صى الخو�ض في التف��صيل، وذلك الفتق�رهم ا�صال الى 
خلفية ثق�فية وادبية تتيح لهم فهم هذه التف��صيل، وب�لت�لي تب�صيطه� 

للق�رئ”.
وت�بع ان “ال�صنف الث�ني هم �صحفيون لديهم خلفية جيدة من 
فن�نون،  او  ادب�ء  ا�ص��ص�  هم  او  والفنية  واالدبية  الثق�فية  الن�حية 
ان  العتق�دهم  و�صرحه�،  المف�هيم  تب�صيط  يتح��صون  اي�ص�  لكنهم 
ذلك ينتق�ض من القيم واالبع�د الجم�لية والفنية التي ينطوي عليه� 
الفعل الثق�في، او ربم� يجرح و�صعهم ال�صخ�صي في او�ص�ط النخبة 

المثقفة”.
راأيي  في  هو  ال�صحفيين  من  ال�صنف  “هذا  ان  العنتري  وق�ل 
اعالم�  ب�عتب�ره  الثق�في  االعالم  ال�صببب وراء خلق وتكري�ض ح�ل 
نخبوي� معزوال عن الجمهور، وبال ج�صور ت�صل بينه وبين االدب�ء 

والكت�ب والفن�نين”.
ادب�ء  هم  ال�صحفيين  هــوؤالء  من  الث�لث  “ال�صنف  ان  وت�بع 
لديهم  تكون  ان  ودون  االعالم،  لو�ص�ئل  الكت�بة  احترفوا  وفن�نون 
تت�صمنه  بم�  ال�صحفية  الكت�بة  وفنون  ا�صول  حول  ك�فية  خلفية 
ب��صلوب  الق�رئ  الى  الر�ص�لة  اي�ص�ل  تكفل  ومحددات  قواعد  من 

مو�صوعي و�صل�ض ودقيق وب�صيط على الفهم”.

موؤهالت،  من  لديه  بم�  االخير،  “ال�صنف  ان  العنتري   واكد 
يتحمل كثيرا من وزر غي�ب القراءات التحليلية المعمقة والتف�صيلية 
اأ�صح�ب  تغييب  ج�نب  اإلى  الثق�في،  للمنتج  الحقيقي  النقد  وكذلك 

الفكر المبدع والجدير عن الم�صهد”.
واعتبر ان “الحل لال�صك�لية التي جعلت االعالم الثق�في مهم�ص� 
ال�صح�فة  نحو  التوجه  في  يكمن  نخبوي�،  ــوال  االح اح�صن  وفي 
الثق�في الى  ال�ص�ن  الكت�بة في  المتخ�ص�صة، بمعنى ان توكل مهمة 
ويمتلك  والفن،  االدب  مج�الت  في  االطــالع  ب�صعة  يمت�ز  �صحفي 
الثق�في  الفعل  تغطية  من  تمكنه  التي  الالزمة  ال�صحفية  المه�رات 

واي�ص�له الى الجمهور وا�صح� ومي�صرا وج�ذب�”.
“يقوم بفعل الكت�بة ال�صحفية  لكن العنتري ابدى تف�صيله الن 
في ال�ص�ن الثق�في ا�صخ��ض من اهل الثق�فة نف�صه�، على ان يجري 
اتم�م  الالزمة، والتي تمكنهم من  ال�صحفية  المه�رات  تدريبهم على 

المهمة ب�ل�صورة المطلوبة”.
و�ص�ق في هذا ال�صدد “تجربة ال�صح�فة المتخ�ص�صة في الدول 
طبيب  الى  مثال  الطب  �صوؤون  تغطية  مهمة  توكل  حيث  المتقدمة، 
ان  العلوم، بعد  الفلك وغيره من  اهله�، وكذلك  الى احد  والهند�صة 

يخ�صع هوؤالء الى دورات تدريبية في مه�رات الكت�بة ال�صحفية”.
المحيطين  ال�صحفيين  وجــود  �ص�ن  “من  ان  العنتري  واكــد 
ب�صروب الثق�فة، والمثقفين الموؤهلين للعمل ال�صحفي، احي�ء اعالم 
ثق�في ق�در على تقديم تغطي�ت نوعية م�صحوبة بقراءات تحليلية 
وابراز  المدعين  تنحية  يكفل  وبم�  ال�صمين،  من  الغث  تميز  ونقدية 
بينهم  ون�ب�ض  حي  توا�صل  وخلق  الحقة،  والموهبة  االبــداع  اهل 

وبين الجمهور”.
كم� عبر عن اعتق�ده ب�ن ذلك �صيكون كفيال “بتعزيز فر�ض خروج 
منتج ثق�في جدير يفر�ض نف�صه على و�ص�ئل االعالم، فت�صتجديه وال 
يبخل عليه�، بل وربم� ن�صل الى زمن ي�صير فيه الخبر الثق�في دائم 
في  ب�صدارة  ويحظى  والمجالت،  الجرائد  واجه�ت  على  الح�صور 

و�ص�ئل االعالم المرئية والم�صموعة وااللكترونية”.
ودار في خت�م الندوة التي ح�صره� مدير ثق�فة الزرق�ء ري��ض 
الثق�في  االعالم  واقع  تن�ول  نق��ض  المهتمين،  من  وجمع  الخطيب 
وبم�  ف�علية  اكثر  اف�ق  نحو  الراهنة  ح�له  من  به  الخروج  و�صبل 

ي�صهم في ا�صن�د ورفد الفعل الثق�في في المح�فظة.

ندوة تبحث»ا�صكالية العالم الثقافي في الزرقاء«

» ت�سوير: منيرة �سالح« من اليمن ابراهيم ابو زينه وب�سام العنتري       

هنا الزرقاء- �سمية ح�سن

اختتمت في مركز الملك عبداهلل الثاني الثقافي في الزرقاء يوم الثالثاء 16 

حزيران، فعاليات »مهرجان االيام العالمية لل�سعر- دورة ال�ساعر الراحل عبد اهلل 

ر�سوان« التي نظمها فرع رابطة الكتاب في المحافظة بالتعاون مع مديرية الثقافة.

واعلن رئي�ص بلدية الزرقاء عماد المومني في افتتاح المهرجان الذي اقيم 

برعايته وا�ستمر على مدى اربعة ايام، عن دعم البلدية لن�ساط فرع رابطة الكتاب 

المقبل القامة مهرجان عربي لل�سعر في المدينة من المقرر ان ي�ست�سيف عددا من 

اأبرز ال�سعراء العرب، موؤكدا حر�ص البلدية على دعم الثقافة والمثقفين وتعزيز 

التعاون مع الرابطة بما يخدم الحركة الثقافية.

ومن جانبه، بين مدير الثقافة ريا�ص الخطيب »ان فعاليات االأيام العالمية 

لل�سعر تاأتي في غمرة احتفاالت مملكتنا الحبيبة بمنا�سبات الوطن العزيزة علينا 

جميعا بدءا من عيد اال�ستقالل الذي احتفلنا به ال�سهر الما�سي مرورا بذكرى 

جلو�ص جاللة الملك عبد اهلل الثاني على العر�ص وذكرى النه�سة العربية الكبرى 

ويوم الجي�ص«.

وا�ساف ان المديرية احتفت خالل الفترة الما�سية باأبرز ال�سعراء الراحلين 

وفي طليعتهم محمود دروي�ص و�سميح القا�سم وحبيب الزيودي واليا�ص جري�ص 

وعبداهلل ر�سوان الذي تحمل هذه االأيام ا�سمه.

المهرج�ن  فع�لي�ت  �صبيح  اأبو  جميل  ال�ص�عر  الرابطة  فرع  رئي�ض  وو�صف 
ب�نه� �صرورية انطالق� من حقيقة اهمية ال�صعر في ت�صكيل الثق�ف�ت في ك�فة بلدان 

الع�لم، ومن اجل ادامة التوا�صل بين ال�صعراء في انح�ء الوطن.
وبين ابو �صبيح ان الم�ص�ركين في المهرج�ن هم �صعراء من ك�فة مح�فظ�ت 

المملكة ممن لهم ب�صمة في من�طقهم، وهم ب�لت�لي يمثلون الم�صهد االردني.
وثمن دعم بلدية الزرق�ء لفرع الرابطة ورع�ية رئي�ض البلدية للمهرج�ن، كم� 
عبر عن �صكره لمديرية الثق�فة، م�صيرا الى اأهمية التع�ون في تن�صيق الفع�لي�ت 

بم� يعزز الحراك الثق�في.
العربي  ال�صعر  مهرج�ن  خالل  من  يطمح  الرابطة  فرع  ان  �صبيح  ابو  وق�ل 
الذي يزمع تنظيمه في الزرق�ء، الى ان يوفر فر�صة لل�صعراء المحليين من اجل 

االحتك�ك مع نظرائهم في الع�لم العربي، وبم� يثري وي�صقل تجربة الطرفين.
ال�صبت  التي انطلقت  المهرج�ن  اي�م  ال�صعر على مدى  وجرى عقد جل�ص�ت 
13 حزيران بواقع جل�صتين يومي�، وبحيث ا�صتملت كل منه� على قراءات لعدد 

من ال�صعراء، وتاله� تقديم الخطيب الهداي� التكريمية لل�صعراء الم�ص�ركين.
ال�صعراء:  قــراأ  �صبيح  اأبــو  ال�ص�عر  ــ�  اأداره التي  ــى  االأول الجل�صة  وخــالل 
تنوعت  التي  ق�ص�ئدهم  من  العديد  الن�صور  وعيد  عي�صى  ورا�صد  ن��صر  اأديــب 
اأدارته�  التي  الث�نية  ال�صعرية، فيم� قراأ خالل الجل�صة  في م�ص�مينه� واأ�ص�ليبه� 
الك�تبة خلود المومني كل من ال�صعراء: اأحمد الكواملة و�صليم �صب�ح وحمودة 

الجل�صة  في  �ص�رك  حيث  االأحد  يوم  الفع�لي�ت  وتوا�صلت  ذيب.  ومحمد  زلوم 
االأولى التي اداره� الدكتور عمر الخواج� كل من ال�صعراء: خ�لد الجبر ون�ص�ل 
الجل�صة  في  �ص�رك  فيم�  ج�نم،  وعط�م  عودة  وه�ص�م  �صرط�وي  ونــزار  برق�ن 
الث�نية التي اداره� الك�تب محمد �صوالحة كل من ال�صعراء: علي �صنين�ت و عم�ر 

الجنيدي ور�ص�د رداد وح�صن من�صور وم�م��ض اأم�رير .
عواد،  ابو  محمد  اداره�  والتي  االثنين،  يوم  االأولى  الجل�صة  في  و�ص�رك 
اإيه�ب ال�صلبي  اأبو الهيج�ء و  كل من ال�صعراء: عمر �صب�نة وح�صن ن�جي وعمر 
جداية  الرحيم  عبد  ال�صعراء:  الث�نية  الجل�صة  في  و�ص�رك  ح�صي�ض،  اأبو  وجه�د 
وعلي البتيري و عمر عي��ض و ه�ص�م قوا�صمي ووحيد ال�صمير، وادارته� الك�تبة 

�صن�ء وادي.
خ�لد  الك�تب  اداره�  التي  االأولى  الجل�صة  في  �ص�رك  الخت�مي،  اليوم  وفي 
محمد �ص�لح ال�صعراء: محمد مقدادي و اأحمد الخطيب و مريم ال�صيفي و اأي�صر 
ر�صوان وح�صن البوريني، فيم� �ص�رك في الجل�صة الث�نية ال�صعراء: �صعد الدين 
وادارته�  اأبو �صبيح،  و مو�صى حوامدة وجميل  مرا�صدة  الرحيم  �ص�هين وعبد 

الك�تبة ريت� ح�ص�ن.
وقد اثنى عدد من ال�صعراء الم�ص�ركين على فع�لي�ت المهرج�ن معربين عن 

تقديرهم للجه�ت التي ق�مت على تنظيمه ورع�يته.
وق�ل  ال�ص�عر اي�صر ر�صوان ان »هذه الفع�لية ا�صبحت �صنة ح�صنة تقوم 

به� رابطة الكت�ب االأردنيين فرع الزرق�ء في كل ع�م، ويجتمع من خالله� �صعراء 
الوطن من �صم�له اإلى جنوبه«.

وا�ص�ف انه� »ك�نت هذا الع�م ككل ع�م مليئة ب�لجم�ل والقلوب البي�ص�ء من 
الزرق�ء ومركز  ثق�فة  امتن�نه »لمديرية  الزرق�ء«، معرب� عن  ال�صعر في  جمهور 
الملك عبداهلل الث�ني الثق�في اللذين يقدم�ن دوم� م� من �ص�أنه رفع وتطوير المنتج 

االأدبي والثق�في، ولكل جهة ق�مت ب�لرع�ية لهذه الفع�لية الكبيرة«.
كم� رحب ال�ص�عر ر�ص�د رداد بمثل هذه الفع�لي�ت داعي� الى ا�صتمراره�.

وق�ل ال�ص�عر عم�ر الجنيدي ان المهرج�ن والمح�فل الثق�فية المم�ثلة تمنح 
فيه�(  )ي�ص�رك  انه  خ��صة  ر�ص�لته،  ويو�صل  »يحلق  الن  ثمينة  فر�صة  ال�ص�عر 

�صعراء على �صوية راقية«.
ام� ال�ص�عر خ�لد الجبر، فقد تحفظ على م� اعتبره عددا كبيرا لل�صعراء خالل 

الجل�ص�ت، وكذلك على �صيق الوقت المحدد لقراءة كل منهم.
فكرة  ب�أربعة  جل�صة  كل  في  الم�ص�ركين  ال�صعراء  عدد  »ح�صر  ان  وراأى 
ممت�زة«، م�صيف� ان »تكرار الجل�ص�ت في اليوم الواحد قد ال يتيح لل�ص�عر �صوى 
اأو  ك�فية،  اإليه ب�صورة  اال�صتم�ع  الجمهور من  يمّكن  دق�ئق معدودات، وهذا ال 
يمّكن ال�ص�عر من اإي�ص�ل �صوته وقراءاته للن��ض«. لكنه ابدى اعتق�ده ب�ن االأمر 
احم�ال »يظل في نط�ق المعقول والمقبول«، وان »الح�صور من ج�نب اآخر ك�نوا 

عدًدا ونوًع� اأكثر من حد الكف�ية الأم�صية �صعرية

اختتام فعاليات »مهرجان الأيام العالمية لل�صعر« بالزرقاء
هنا الزرقاء- منيرة �سالح

�صعت ندوة عقدت في مركز الملك عبداهلل الث�ني الثق�في يوم 
االثنين 8 حزيران، الى ت�صليط ال�صوء على “ا�صك�لية االعالم 
الثق�في” في الزرق�ء، و�صوال الى اقتراح حلول الخراجه من 
نط�ق “النخبوية” ال�صيق الى رح�بة اكثر جم�هيرية.
وو�صف ب�ص�م العنتري مدير التحرير في “وك�لة االنب�ء 
العربية- البوابة” خالل حديثه في الندوة التي اداره� ال�صحفي 
ابراهيم ابو زينة، ح�ل االعالم الثق�في في الزرق�ء واالردن 
عموم� ب�نه� “يرثى له�”.
وق�ل العنتري، وهو اي�ص� م�صوؤول التحرير في �صحيفة 
“هن� الزرق�ء”، و�صبق ان عمل مدير تحرير لعدة �صحف محلية، 
ان “ادوار الم�صوؤولية عم� و�صل اليه هذا االعالم، ونحن هن� 
نتحدث عن الزرق�ء، يتق��صمه� الطرف�ن على ال�صواء: و�ص�ئل 
االعالم من جهة، والمثقفون وموؤ�ص�ص�تهم الثق�فية االهلية 
والر�صمية من الجهة االخرى”.
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الداع�صية”  “الخالئق  هذه  ولدت  الزمن  من  غفلة  في  لي�ض 
قويت  حتى  ورعــ�هــ�  الــزمــن  الزمــهــ�  اإذ  وهــنــ�ك؛  هن�  ال�ص�ربة 
انت�صر على وجه ح��صرن�  وب�ئي�ً  بثوري�ً  لي�صت طفح�ً  وا�صتقوت! 
الع�لم  وفوجئ  ففوجئن�  الَغيب،  ع�لم  من  هبط  وك�أنه  العربي، 
َمكينة  االأر�ــض  تحت  ف�لجذور  اأبــدًا؛  واالرتب�ك!  الذعر  واأ�ص�به 
تم�م�ً..  ُهــيــ�أت  االأر�ـــض  فــوق  وال�صروط  جــيــدًا،  �ُصقيت  متمكنة 
ف�أينعت، وه� هي اآخذة ِبَفْرد “ظالله�” علين� جميع�ً. ظالٌل بي�رُقه� 
اليوميين  ال�صح�ي�  من  جب�ل  اإاّل  نحن  وم�  دم�ء،  وكلم�ته�  �صود، 

يرتقونه� لل�صعود اإلى ال�صم�ء!
اأن  االأوقــ�ت، ال تعدو  الوقت وكل   وال�صم�ء، في مفهوم هذا 
متحكم�ً،  ُحكم�ً  تكون  اأن  تعدو  ال  و�صولج�ن�ت.  عرو�ص�ً  تتخ�يل 
للُعال الع�لي ليتراءى الَب�َصُر من تحته  و�صلطة مت�صلطة، وارتف�ع�ً 

ك�ئن�ت من هب�ء!
اأ�ص�تذة  حدوده�  تج�وزت  ف�نت�زية  ملحمة  نعي�ض  ك�أنن�   
كّت�ب “الواقعية ال�صحرية”. ولو اأّن غ�برييل غ�ر�صي� م�ركيز خرَج 
مقهورًا!  قبره  اإلى  وع�د  الغيرُة  لقتلته  منه�؛  واحدًا  يوم�ً  لي�صهد 
حينه�، �صنعيد عليه م�أثورة م� �صرن� نلوك معن�ه� ب�صبب قراءتن� 

لعوالمه العجيبة: “الواقع اأكثر غرائبية وجنون�ً من االأدب.”
الداع�صية” الف�صيحة  “الخالئق  اأم�م لغة هذه  ُدَوٌل تتلعثم   
لـ”الوحدة  ب�لدعوة  �صوى  عليه�  ترّد  كيف  تعرف  فال  الوا�صحة، 
الوطنية” في مخ�طبة �صعوبه�، و”اتخ�ذ ك�فة التدابير الالزمة” 
الداخل.  في  الالجئين  ماليين  نفو�ض  في  الطم�أنينة  بّث  لدواعي 
ْث عن فرارهم من تلك  َفَحدِّ اأم� عن ماليين الالجئين في الخ�رج؛ 
“الطم�أنينة” الزائفة وال َحَرج. ولم�ذا الَحَرج اأ�صاًل، م� دام الموت 
بين  را�صخ”  “مقيٍم  اإلى  موؤقت�ً”  “زائرًا  كونه  من  انتقَل  االأعمى 

ظهرانين�، اإْن لم ي�ص�ركن� اإفط�ر رم�ص�ن هذا اليوم فل�صوف يح�صر، 
ب�لت�أكيد، م�ئدة ال�صحور!

ك�نت  اأين  ون�ص�أل:  الدول،  اأيته�  ي�  نتواجه  نحن  ه�  َح�َصٌن،   
اأكثر من خم�صة عقود؟  اأولوي�تِك، منذ  الوحدة الوطنية، في �صلم 
هل اأُِخَذت ب�العتب�ر يوم�ً بو�صفه� االإجراءات الحتمية لبن�ء دولة 
تّم  اأم  الُفَر�ض؛  ب�لحرية، والم�ص�واة، وتك�فوؤ  المزدهرة  المواطن 
على  منف�صلة  كمربع�ت  مجتمع�تِك  مكون�ت  في  التعدد  توظيف 

رقعة �صطرنج في لعبة اأمنية اأ�صميته� “التحكم وال�صيطرة”؟
 ال عليِك: اأنِت تعرفين اأنن� نعرف. وال علين�: نحن نعرف اأنِك 

تعرفين.
اأّن جزءًا من ملحمة الف�نت�زي� العربية المع��صرة هذه،  غير 
بدوِت،  ــُدَول(  ال )ي�  اأنــِك  هو  ك�لعلقم،  الُمّرة  لل�صخرية  والب�عث 
اأنِت،  ال�صدمة! م�صدومة  اأ�ص�بتك  “براءتك”، قد  وك�أنِك من فرط 
“الخالئق  هــذه  ــوالدة  ل الغ�م�صة  االأ�صب�ب  مع�لجة  وتريدين 
الداع�صية”! تريدين، وتخططين، وتعملين، وتقولين، وتتح�لفين، 
وتن��صدين، اإلخ. واأن�، من جهتي، َمّي�ٌل الأن اأ�صدِّق كّل هذا، لكنني 
اأكثر مياًل للت�صكك في الغ�ية والهدف. اأمن اأجلِك اأنِت، اأم من اأجلن� 

نحن الذين نكّون “الوحدة الوطنية”؟
“االأمني” مع   عذري في ت�صككي عقوٌد مت�صلة من تواطئِك 

الح��صن�ت الراعية لتلك “الخالئق الداع�صية”.
هذه  ب�صبب  نختلف  الأن  ح�جة  وال  ب�صراحة،  هكذا  نعم، 
مختلفين.  كن�  ال�صي��صية،  ال�صتيني�ت  اأّول  منذ  الأنن�،  ال�صراحة 
روؤيتن� تجلَّت في التعدد الفكري �صمن اإط�ر العمل الوطني المدني، 
داخل  الجميع  يختزل  واحد  اتج�ٍه  تكري�ض  في  ُتْرِجَمْت  وروؤيتِك 
مع  ب�لتالزم  الديني  الوجدان  ا�صتثم�ر  احترَف  برغم�تي،  اإطــ�ر 

قمعِك الأّي طرف اآخر، م� اأّدى اإلى فراغ كبير. وهكذا ك�ن؛ لم يبَق 
“في الميدان اإاّل حديدان”: اأنِت في ال�صي��صة، وح��صنة الخالئق 

اإّي�ه� في المجتمع.
ال  لديِك  االأمن  فَعين  عليِك؛  خ�في�ً  غ�م�ص�ً  �صبب�ً  لي�ض  وهذا   

تن�م.
“اأفك�ر  يحت�صن  منظور  وفق  واأجي�ل  اأجي�ل  ت�أهيل  واإع�دة 
الت�أ�صي�صية،  المراحل  منذ  التعليم  من�هج  في  ب�لَعَبث  التكفير”، 

لي�ض �صبب�ً غ�م�ص�ً خ�في�ً عليِك اأي�ص�ً.
تقريب�ً،  حــّي،  كّل  في  والتحفيظ  االإر�ــصــ�د  مراكز  وانت�ص�ر 
للذكور واالإن�ث، لي�ض �صبب�ً غ�م�ص�ً خ�في�َ على عين اأمنِك ال�ص�هرة.
وال�صوؤال عن  للبيوت،  والداعي�ت  الدع�ة  �صراي�  واقتح�م�ت 
على  تخفى  ال  الب�صط�ء،  من  الأ�صح�به�  الُمعط�ة  الدرو�ض  م�هية 

هذه العين.
 لن اأطيل.

المربك،  الذهول  تع�نين  ال�صدمة.  تعي�صين  اأنِك  اأ�صدِّق  ف�أن� 
اأي�ص�ً.  اأنِت  لينه�صك  وا�صتدار  وتوح�ض،  تحّوَل،ونم�،  الربيب  الأّن 
اأّن  غير  مفهوم.  اأمر  فهذا  الم�ص�ألة،  مع�لجة  تريدين  اأنِك  اأ�صّدق 

�صوؤالي م� يزال هو هو:
�صبيل  في  اأم  ومراهن�تِك،  راهنِك  على  ا�صتمرارِك  اأجل  اأمن 

تحقيق “الوحدة الوطنية”؟

 اإليا�س فركوح: كاتب وروائي. حا�سل على جائزتي 

الدولة التقديرية والت�سجيعية في حقلي الق�سة 

الق�سيرة والرواية.

البيئة،  حم�ية  عن  تحدث  من  اأول  ال�صيوعيون،  نحن، 
وتمتر�ض وراء الفكرة، متم�صك�ً ب�أهميته� )الم�رك�صي االأميركي، 
من  واالإبداع  الثق�فة  وتحرير  لندن(،  ج�ك  التوجه،  البل�صفي 
ال�صي��صة واإخراجه� من �صالحي�ت ال�صلطة ال�صي��صية )مك�صيم 
غوركي(؛ واإذا اأ�صعقتن� الذاكرة ولم نن�ض األك�صندرا كولونت�ي 
ووزارته�، فلن ن�صكك اأن الحركة الن�ص�ئية ولدت في البرن�مج 
الع�جل الأول حكومة بل�صفية، اأم� اإذا اأخذن� ب�لح�صب�ن الي�ص�ر 
االأوروبي، الذي ال اأحب اأن اآخذه ب�العتب�ر، ف�صنكون نحن اأول 

المدافعين في الت�ريخ تنبري عن الحقوق المدنية.
ا�صتقالل  عن  والدف�ع  البيئة  حم�ية  فــ�إن  وب�خت�ص�ر،   
هي  المدنية  الحقوق  حرمة  على  والت�أكيد  ــداع  واالإب الثق�فة 
طموح�ت ا�صتراكية، تترجم االأفك�ر الم�رك�صية الجذرية، على 
كم�  االأحــوال،  بكل  راأ�صم�لية  مب�دئ  ولي�صت  التحديد،  وجه 

يح�ول اأن يزعم اليوم بع�ض الجهلة!
 الخرافة الراأ�صم�لية ابتداأت في اللحظة التي ت�صكلت فيه� 
»ال�صي. اآي. اإيه«؛  بمهمة اأ�ص��صية هي مواجهة اأعظم تمرد في 
تن�زالت مجدية.  تقديم  لزام�ً  وك�ن  م�،  نظ�م�ً  يواجه  الت�ريخ 
وك�نت الخال�صة التي و�صلت اإليه� »ال�صي. اآي. اإيه«؛  بت�أثير 
من اإدغ�ر لي هووفر، اأ�صهر مدير لـ»اإف. بي. اآي«، واأ�صهر مثلي 
جن�صي�ً في االإدارة االأمريكية، وكلمة ال�صر في تورط ال�صلط�ت 
بو�صفه�  »الحرك�ت«  اأن  الم�في�،  ع�ئالت  مع  العلي�  الر�صمية 

هيئ�ت اأهم من »الحقوق«.
 والفكرة ب�صيطة: ل�صت م�صطرًا الأن اأعطي حقوق�ً الأحد. 
تموياًل  واأدبــر  واأمــّول  اأ�صجع  اأن  يمكنني  هزيمة.  يعتبر  ذلك 
م�صتقاًل للهيئ�ت التي تن��صل من اأجل هذه الحقوق، ويمكنني 

اأن اأوجهه�، الوجه التي اأريد من دون اأن اأخرجه� من مج�له�.
 طبع�ً، نجح االأمر وتطور اإلى درجة رع�ية بع�ض »�ِصعر« 
تعددت  ثم  االأوروبي.  الي�ص�ر  بع�ض  وتمويل  العربي،  الوطن 
الم�صوؤولي�ت والمهم�ت ف�صملت دعم »الحرية« في اأفغ�ن�صت�ن، 
اإلى  اأولف ب�لمه في موقف فل�صطيني حرج ب�ال�صتن�د  واغتي�ل 
الدولية  المركزية  )اللجنة  االأميركي  الكونغر�ض  اأقره  ق�نون 
للجريمة الع�لمية(، وع�صرات »االإنج�زات« االأمنية االأخرى لم 

يحقق ريغ�ن �صيئ�ً غيره�.
فيه�  قدم  تج�رب  �صهدت  البالد  هذه  اأن  اأتذكر  اأن  علي   
ك�ن  وهذا  وطنية؛  دول  اإن�ص�ء  م�أثرة  والبعثيون  الن��صريون 
والك�بو�ض  العربي،  ع�لمن�  في  االإمبري�لية  واجهته  م�  اأفظع 

االأ�صد فزع�ً ب�لن�صبة لهم..
الن��صريين  اأن  ال�صيوعيين،  نحن  اأقنعون�،  هم  طبع�ً،   
والبعثيين هم االأ�صد فزع�ً ب�لن�صبة لن�، و»حررون�« في خطوة 
ت�لية ب�لدب�ب�ت التي اقتحمت بغداد، واأمطرون� ب�لكالم الكثير 
حول الحقوق المدنية، والحف�ظ على البيئة، وحقوق المراأة، 
�ص�دقة  تمني�ت  مع  متوا�صعة  �صغيرة  هدية  لن�  قدموا  ثم 

بم�صتقبل »م�صرق«..
 »داع�ض« وال�صالة على النبي!

االأمنية  االأجهزة  ب�أن  من��صب  بوقت  تذكير  هذا  طبع�ً،   
اأهدرت موارده� في مك�فحة ال�صيوعية؛ ولم يكن ليخطر بب�ل 
ال�صيوعيين اأن الدولة �صتكر�ض الموارد نف�صه� واأكثر لمك�فحة 

القوى الدينية..
 وهذا تنبيه حول اأمر جلل..

موؤهلون  االأمــنــيــة  ــزة  االأجــه منت�صبي  اأن  نعتقد  كن�   
تدني  يفر�صه�  حقيقة  اأم�م  بن�  واإذ  كف�ءة؛  وذوو  ومطلعون 
م�صتواهم التعليمي والثق�في، في المراكز الراأ�صم�لية واأطرافه� 
على حد �صواء، م� انعك�ض على نحو ك�رثي على الو�صع الع�م، 
وق�د اإلى كوارث ك�نت االإن�ص�نية في غنى عنه�، ولم يكن فيه� 
يندى  الذي  الم�صتحكم،  الجهل  عن  الك�صف  اإال  اإيج�بي�ت  من 
له الجبين، بين منت�صبي هذه االأجهزة، حتى في اأهم المراكز 

الراأ�صم�لية!

 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

ي�صير فر�ض ال�صي�م في االإ�صالم، كم� هو في بقية االأدي�ن، اإلى 
هدف من وراء ذلك يتج�وز معنى االمتن�ع عن الطع�م وال�صراب 
العب�دة،  هدف  اإلى  ب�الإ�ص�فة  واقت�ص�دية  اجتم�عية  فوائد  اإلى 
وب�لنظر لل�صكل الذي يطبق فيه فعل ال�صوم–كم� تريده االأدي�ن-
في  الن��ض  بين  ي�ص�وي  الذي  ال�صلوك  كونه  في  تكمن  اأهميته  ف�إن 
لحظة معينة، في اإ�ص�رة لم� يجب اأن يكون عليه ح�ل المجتمع، في 

كل االأزم�ن واالأوق�ت.
بين  م�ص�واة  فهن�ك  ب�لنت�ئج،  للخروج  عّينة  رم�ص�ن  نه�ر   
الغني والفقير وال�صغير والكبير والح�كم والمحكوم، وبذلك تنزع 
عندم�  االآخرين  مع  االن�صج�م  على  التدرب  اإلى  االإن�ص�نية  النف�ض 
مهم�  �ص�ئم  فكل  مت�ص�ٍو،  ب�لح�جة  وال�صعور  واحــدًا،  الهم  يكون 
يتعر�ض  النه�ية  في  هو  واالقت�ص�دي  االجتم�عي  م�صتواه  ك�ن 
لوخز المعدة وال�صوق للطع�م، و�صدة العط�ض والبحث عن نقطة 
فردًا من دون  اإن�ص�نية ال تخ�ض  الجوع ح�لة  اأن  اأي  الريق،  تبلل 
االآخر، فكل ال�ص�ئمين ال ي�صتطيعون التمتع ب�لطع�م وال�صراب في 
االجتم�عي،  للتك�فل  در�ص�ً  ي�صكل  الحرم�ن  وذلك  �صومهم،  اأثن�ء 

والم�ص�واة في الرغبة االإن�ص�نية.
له  ي�صمح  ال  ف�الإن�ص�ن  اأي�ص�ً،  يخفى  ال  االقت�ص�دي  الج�نب   
ال�ص�ع�ت  تقل  ن�ئم�ً، وبذلك  يكون  الليل  النه�ر، وفي  ب�الأكل طوال 
وال�صراب،  فيه�الطع�م  ي�صتهلك  اأو  به�  ي�أكل  اأن  لالإن�ص�ن  المتوقع 
�صخ�ض  كل  يوفر  اأن  المفتر�ض  فمن  والتن��صب  الن�صبة  وبح�ص�ب 

ثلثي المقدار الذي يحت�جه في االأي�م االأخرى.
دي�نة  ولكل  كله�،  ال�صم�وية  الدي�ن�ت  في  موجود  ال�صوم 

منه،  الغ�ية  في  م�صترك  بينه�  لكن  تج�هه،  الخ��صة  فل�صفته� 
واالجتم�عية،  واالقت�ص�دية  النف�صية  الجوانب  في  وبخ��صة 
ف�ل�صوم الم�صيحي مثاًل ي�أتي كل �صنة في الموعد نف�صه، وهو مو�صم 
الحيوانية  الثروة  الحف�ظ على  ف�إن  الحيوان�ت، ولذا  التك�ثر عند 
الحيوان�ت  حم�ية  اأجل  من  �صك،  بال  المتوخ�ة  االأهــداف  اأحد  هو 

الوليدة، وحم�ية حليبه� واألب�نه� في �صروع اأمه�ته�.
فمن  الن��ض،  معظم  عند  حكمته  يحقق  لم  ال�صي�م  اأن  يبدو   
اإذ �ص�ر  منه�،  يتوقع  م�  الغ�ية على  تظهر  ال  االجتم�عية  الوجهة 
اأكثر مم� يقلل منه�، ويبدو  يعمق الطبقية  التك�فل مظهرًا �صطحي�ً 
التع�طف مع الفقراء ب�هت�ً على �صكل ا�صتعرا�ض وحفالت ف�رهة، 
الظهور  الفقراء على  اإرغ�م  من  لتزيد  التلف�ز  �ص��ص�ت  ت�صور على 
واحدة  لحظة  يتمتعون  مت�صولين  �صكل  على  الئــق،  غير  بمظهر 
وهذه  ب�لذهب،  مطلية  ومالعق  جميلة  و�صحون  مزرك�صة  بموائد 
الن�صوة تنتهي بمجرد عودتهم اإلى بيوتهم، ومواجهة ح�لهم التي 
الرم�ص�نية في  الموائد  الهدف من  اأن  ليلة، ن�هيك  ال يغيره� �صبع 
اأو  القبيحة،  ال�صورة  لتزيين  هــوؤالء  بم�ص�عر  المت�جرة  الغ�لب 

الإظه�ر كرم زائد في غير مو�صعه.
ي�ص�وي  اإذ  اأخطر،  و�صع  على  يوؤ�صر  االقت�ص�دي  الج�نب 
مجموع االإنف�ق في رم�ص�ن اأ�صع�ف م� ينفق في ال�صهور االأخرى، 
ف�لموائد الرم�ص�نية ت�صم كل االأ�صن�ف حتى التي لم نكن ن�أكله� في 
غيره، كم� نحر�ض على اأ�صن�ف اأغلى ثمن�ً مم� تعودن� عليه في بقية 
ال�صهور، ويزداد اهتم�من� ب�لطع�م وال�صراب فتفقد النف�ض الحكمة 
الملذات وال�صهوات، ثم  ب�لتحرر من  ال�صمو الروحي والفكري  من 

ال�صهر  م�ص�عفة من خالل  اأ�صع�ف�ً  النه�ر يعو�ض  الحرم�ن في  اإن 
التي  الرم�ص�نية  ال�صهرات  ي�صمى  م�  اإلى  ب�الإ�ص�فة  الليل،  طوال 
ت�صبح مطلب�ً ملح�ً وك�أنه� جزء من �صهر ال�صوم، مم� يزيد النفق�ت 
المفرط  لال�صتهالك  �صوق  اإلــى  رم�ص�ن  ويتحول  والم�ص�ريف، 

والتبذير.
التي  الكبرى  الغ�ية  اليوم، تخرجه من  ال�صي�م،   موا�صف�ت 
ُفر�ض من اأجله� اإلى دائرة “الجوع الق�صري”، اأو التظ�هر ب�لجوع 
لي�صتريح ال�صمير، ولي�صعر االإن�ص�ن اأنه اأ�صقط فر�ص�ً من الفرو�ض 

الواجبة عليه، ومن ثم ليدخل الجنة ب�صالم!
كم�  مقبواًل  الطريقة  بهذه  الفر�ض  اإ�صق�ط  ك�ن  اإن  اأدري  ال   
يعتقد فقه�وؤن�! اأم اأنن� بح�جة اإلى مراجعة �صي�من� وطرق تع�ملن� 
في  ال�صطحية  ومظ�هرن�  اال�صتهالكية،  وع�داتن�  رم�ص�ن،  مع 
التع�مل مع الم�صهد، واإال فم� الف�ئدة من ال�صوم اإن ك�ن ي�ص�عف 
م�صكالتن� االقت�ص�دية، وي�صوه المجتمع ويف�قم اأزمة ال�صير ويرفع 
اآخر  جوع  اإلى  بح�جة  ل�صن�  ونحن  االأخــالق،  وي�صّيق  االأ�صع�ر، 

يزيد �صخطن� وتبرمن�.
 

د. يو�سف ربابعة: كاتب وباحث ورئي�س ق�سمي اللغة 

العربية وال�سحافة في جامعة فيالدلفيا. له مجموعة 

اأبحاث في مجال التعليم والفكر وال�سيا�سة، ومنها: 

تجديد الفكر الديني، ال�سعر والقراآن

بعات رقعة 
الشطرنج

تذكير بوقت 
مناسب

شهر الجوع 
واستعراض 

الصدقات

إلياس فركوح

ياسر قبيالت

د. يوسف ربابعة

البلدية تطلق البث التجريبي لذاعتها »�صوت الزرقاء«
هنا الزرقاء- كوثر النظامي

اعلنت اذاعة »�صوت الزرق�ء« يوم االإثنين 24 اآي�ر، عن انطالق 
على  لبلدية  ملكيته�  تعود  مجتمعية  اذاعــة  كــ�أول  التجريبي  بثه� 

م�صتوى المملكة.
وك�ن مجل�ض الوزراء قرر في 19 ت�صرين االول 2014، الموافقة 
على ال�صم�ح لبلدية الزرق�ء ب�لح�صول على رخ�صة محطة بث اذاعي 

�صمن حيز )اف ام( ولمدة خم�ض �صنوات.
وتبع� للقرار، وافقت هيئة االعالم المرئي والم�صموع بعد نحو 
�صهر على منح اذاعة البلدية رخ�صة بث لمنطقة الزرق�ء على التردد 
انه  الزرق�ء«  لـ«هن�  المومني  عم�د  البلدية  رئي�ض  وق�ل   .)101،8(
تم اختي�ر يوم اطالق بث االذاعة بحيث يكون مترافق� مع احتف�الت 
منجز  »اكبر  هو  والذي  وال�صتين،  الت��صع  اال�صتقالل  بعيد  المملكة 

حققه االردنيون«.
وا�ص�ف المومني ان االذاعة �صتكون مكر�صة »لخدمة االهل في 
هذه المدينة«، معرب� عن امله في ان ت�صهم في »تحقيق �صع�رن�، وهو 
الى �صع�ر حملته االنتخ�بية  ا�ص�رة  ب�يدي نظيفة« في  زرق�ء نظيفة 

التي ق�دته الى رئ��صة المجل�ض البلدي ع�م 2013.
و�صك�وى  »اراء  على  الوقوف  الى  �صت�صعى  االذاعــة  ان  واكد 
للمدينة  الثق�في  الدور  وتعزيز  البلدية(  الداء  )االه�لي  وانتق�دات 
والمح�فظة على هويته� وتعظيم هذه الهوية، كمدينة للجند والع�صكر 

والمواطنة والتنوع«.
والتنمية..  ال�صن�عة..  الزرق�ء هي »مدينة  ان  المومني  وت�بع   
والط�قة االردنية، ولهذه المدينة اهمية كبيرة، وهذه االذاعة ج�ءت 

لتعميق هذه المف�هيم والتركيز عليه�«.
تكون حي�دية خالل  ب�ن  لالذاعة  تعليم�ته  اعطى  انه  الى  ولفت 
عملية ا�صتقب�ل �صك�وى االه�لي، وان تبتعد عن نهج امتداحه �صخ�صي� 

او المجل�ض البلدي، ق�ئال »نحن ل�صن� بح�جة لمديح«.
خدمية  ر�ص�لة  »نقل  على  تقت�صر  لن  ــة  االذاع ان  واكــد  وعــ�د 
وح�صب، بل �صتقدم ر�ص�لة ان�ص�نية وثق�فية واجتم�عية« عبر »نوعية 
برامج ه�دفة ترتقي ويرتقي به� المجتمع وتكون محط اعج�ب ابن�ء 

الزرق�ء خ��صة، وابن�ء الوطن ع�مة«.
قطعه  بوعد  منه  وف�ء  ج�ء  االذاعة  ان�ص�ء  ان  الى  ا�ص�رة  وفي 
انه� االن »ا�صبحت ملك�  المومني  بين  خالل حملته االنتخ�بية، فقد 
ف�ن  وب�لت�لي  المدينة«  واله�لي  البلدي  ومجل�صه�  الزرق�ء  لبلدية 

ا�صتمراره� لن يت�ثر بتغير ال�صخو�ض والم�صوؤولين في البلدية.
ابو هزيم،  الزرق�ء« خ�لد  اذاعة »�صوت  بين مدير   من ج�نبه، 

ان االذاعة �صت�صعى الى »مد الج�صور والتع�ون مع المجتمع المحلي 
البرامج  بث  خالل  من  وذلك  المدينة،  نه�صة  اجل  من  اطي�فه  بكل 

الحوارية والتثقيفية والتوعوية«.
 وق�ل ان هدفه� بو�صفه� االذاعة المجتمعية االولى في الزرق�ء 
المدينة  اه�لي  بين  والثقة  والتك�مل  االن�صج�م  من  ح�لة  »خلق  هو 
الر�صمية  المو�ص�ص�ت  ك�فة  مع  التوا�صل  واي�ص�  البلدية،  وموؤ�ص�صة 
وغير الر�صمية لال�صه�م معه� في حل ق�ص�ي� المواطن والو�صول الى 

مدينة نظيفة ب�يدي نظيفة«.
ــداد  واع كتخ�صي�ض  اجرائية  امــورا  ان  هزيم  ابــو  واو�ــصــح 
الت�خير  بع�ض  في  ت�صببت  وغيره�  االجهزة  وتركيب  الموازن�ت 
حتى  بلغت  االذاعة  ت��صي�ض  تك�ليف  ان  مبين�  البث،  انطالق  لموعد 

االن 156 الف دين�ر و«تمت تغطيته� من �صندوق البلدية«.
واكد ان االذاعة جرى تزويده� ب�جهزة متطورة تجعله� ق�درة 
والبث«،  ال�صوت  جودة  حيث  من  االخرى  االذاع�ت  »مق�رعة  على 
الزرق�ء،  بلدية  موظفي  من  �صيكون  االداري  ك�دره�  ان  الى  منوه� 
في حين �صيتم ابرام عقود مع عدد محدود من اال�صخ��ض من خ�رج 
البلدية ل�صغل الوظ�ئف التي تتطلب خبرات مثل »مهند�صي ال�صوت 

والمذيعين«.
وا�ص�ر في ال�صي�ق الى ان وجود كف�ءات �صمن موظفي البلدية، 
للذين  تدريبية  دورات  تخ�صي�ض  تم  ولذلك  الخبرة،  تنق�صهم  لكن 

�صيعملون منهم �صمن االذاعة.
مب��صرته  �صتتم  الر�صمي  االذاعــة  بث  ان  الى  هزيم  ابو  ولفت   
بعد انته�ء �صهر رم�ص�ن، وذلك عبر دورة برامجية �صت�صتمر لمدة 3 

�صهور، وت�صتمل على برامج: ثق�فية واجتم�عية وري��صية وخدمية.
اذاعة  االه�لي عن ترحيبهم بوجود  فقد عبر عدد من  ذلك،  الى 

للزرق�ء، مبدين املهم في ان ت�صكل منبرا لخدمة المدينة.
وق�ل عثم�ن علي، وهو �ص�ئق ت�ك�صي »ان� من اال�صخ��ض الذين 
ك�نوا �صعداء لوجود اذاعة في مدينة الزرق�ء، وان �ص�ء اهلل ان تكون 

في خدمة المدينة واهله�«.
واعتبر عثم�ن ان »اي منبر اعالمي متل هذه االذاعة �صوف يكون 
ان  وام�  ال�صحيح،  ب�ل�صكل  المدينة  يخدم  ان  ف�م�  ذا حدين،  �صالح� 
الى  و�صوله�  ويعيق  ر�ص�لته�  �صُيف�صل  مم�  خ�طئة  بطريقة  ي�صتغل 

الغ�ية المرجوة منه�«.
يعد  للزرق�ء  ــة  اذاع ان�ص�ء  ان  �صلط�ن  و�ص�م  راأى  ولجهته، 
برغم  الم�صتعمين«  على  وا�صح�  اثرا  »تركت  انه�  موؤكدا  »انج�زا«، 
انه� ال تزال في مرحلة البث التجريبي الذي يغطي انح�ء المح�فظة 

وي�صل الى بع�ض المح�فظ�ت المج�ورة.

كل  رمضان  شهر  في  الزرقاء«   هنا  برنامج»  متابعة  يمكنكم 
اثنين 12.00 صباحا ويعاد بثه الجمعة 4.00 عصرا.

في  المرأة  لتمكين  مناسبة  الية  ايجاد  إلى  البرنامج  يهدف 
تسليط  خالل  من  القرار،  صنع  عملية  في  واشراكها  الزرقاء 
الضوء على ابرز المشاكل التي تعاني منها، والتهميش وفرض 
وتقديم  اعداد  من  البرنامج  دورها.  وتفعيل  المرأة  حال  واقع 

عطاف الروضان وفريق برنامج هنا الزرقاء. 

هنـا الـزرقـاء في رم�صـان
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عنوان لجنة التنمية

�سارع المدار�س-مجمع وكالة الغوث 

الدولية-مخيم الزرقاء، محافظة الزرقاء-

 مديرة م�سروع تمكين ن�ساء الزرقاء عبر االإعالماالردن �س.ب )7171 رمز الزرقاء 13116(

etaf.roudan@ammannet.net 
www.honazarqa.com

ــــة الـــعـــبـــو�ـــســـي ــــس ــــ� ف
ـــــي ـــــان ـــــرع ـــــــول ت ـــــــت ب
مــــــنــــــيــــــرة �ــــســــالــــح
ـــــــر عـــــــــــــازم ـــــــي ـــــــب ع

نـــــــجـــــــوى �ـــســـلـــيـــمـــان
ــــي ــــام ــــظ ــــن ــــــر ال ــــــوث ك
ــح ــي ــب ــس �ـــســـلـــ�ـــســـبـــيـــل �
ــــن �ــــــســــــمــــــيــــــة حــــ�ــــس

»هذا 
المشروع 
ممول من 

اإلتحاد 
األوروبي«

لمالحظاتكم وا�ستف�ساراتكم

الــعــدد  ال�ساد�س واالربعون                   30 حزيران     2015

لالأعالن يرجى االت�سال على 962787347838


