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اال�شغال : ج�شور الم�شاة في الزرقاء»اآمنة %100«

انهيار  حوادث  الما�ضية  ال�ضنوات  خالل  المملكة  و�ضهدت 
جزئي او كلي لج�ضور نتيجة ا�ضطام مركبات بها، وكان اخرها 
عمان  اوتوت�ضراد  على  للم�ضاه  بج�ضر  قللالب  ارتطام  حللادث 
ان  ودون  الج�ضر،  من  ق�ضم  �ضقوط  الى  ادى  والذي  الزرقاء، 

ي�ضفر ذلك عن �ضحايا.
الما�ضي  في  المنطقة  نف�س  في  وقعت  حللوادث  ان  على 
وا�ضفرت عن حاالت وفاة وا�ضابات بين ركاب �ضيارات كانت 
تعبر تحت ج�ضور الم�ضاة لدى انهيارها بفعل �ضدمها من قبل 

مركبات �ضحن باحمال مخالفة من حيث االرتفاعات.
تتراوح  ج�ضرا   25 من  اكثر  الزرقاء  محافظة  في  ويوجد 
كلفة الواحد منها بين 40 و120 األف دينار، وذلك اعتمادا على 

طول الج�ضر ونوعه من حيث ما اذا كان خر�ضانيا اأم معدنيا.
وقال التميمي ان اختيار نوع الج�ضر يتبع الجهة التي تقوم 
بان�ضائه، �ضواء اذا كانت وزارة اال�ضغال او البلديات، وكذلك 

كثافة ا�ضتخدامه من قبل المواطنين.
اقامة  يتم  اال�ضتخدام  كثافة  قلة  حالة  “في  انه  واو�ضح 

م�ضبقة  فيها  الج�ضر  اجزاء  تكون  التي  الخر�ضانة  من  الج�ضر 
حال  وفللي  فقط،  بتركبها  المخت�ضة  الجهة  وتقوم  ال�ضنع، 
لها  ال�ضيانة  اجللراء  ال�ضهل  فمن  عامل  او  �ضبب  الي  انهيارها 
“هذا  ان  الى  الفتا  قيا�ضية”،  فترات  وفي  كانت  كما  واعادتها 

النوع من الج�ضور متداول ب�ضكل وا�ضع في دول العالم”.
االردن  في  الج�ضور  ان�ضاء  “كلفة  ان  الى  التميمي  وا�ضار 
هي اقل بكثير منها في دول الجوار، وذلك تبعا لرخ�س االيدي 
ج�ضر  من  تختلف  انها  مبينا  االولية”،  المواد  وتوفر  العاملة 
الى اخر “ح�ضب المكان الذي يقام فيه ونوعية المواد االولية 
والطول.. فقد يكلف ج�ضر ما 120 الف دينار، وقد تكون الكلفة 

اقل بالن�ضبة الخر”.
ان  على  التاكيد  الى  اال�ضغال  مديرية  في  الم�ضوؤول   وعاد 
لل�ضاحنات هي �ضبب مبا�ضر النهيار و�ضقوط  العالية  “االحمال 
الق�ضية  لهذه  ينتبهوا  “ان  الى  ال�ضائقين  داعيا  الج�ضور”، 

لخطورتها واأثرها المبا�ضر على �ضالمة البناء”. 
كما نا�ضد م�ضتخدمي الج�ضور “الحفاظ على نظافتها وعدم 

ممراتها،  في  المياه”  وزجاجات  الطعام  وبقايا  القمامة  القاء 
اذ  االن�ضان،  على  نف�ضي  تاثير  لها  ال�ضلوكات  “هذه  ان  معتبرا 
النا�س عن ا�ضتخدامها  القمامة فيها ادعى الن يبتعد  ان تراكم 

وبذلك تفقد االهمية التي ان�ضئت من اجلها”.
ابو جرادة  للدكتور محمد  اليه درا�ضة  وح�ضب ما خل�ضت 
االردن  الم�ضاة في  فان  الزرقاء،  الهند�ضة في جامعة  كلية  من 
“غير  انها  اهمها  ال�ضباب  الج�ضور  هذه  ا�ضتخدام  عن  يعزفون 
مريحة وادراجها عالية وت�ضيع الوقت نتيجة الم�ضي م�ضافات 
ا�ضافية، ف�ضال عن ا�ضباب تتعلق بو�ضعهم ال�ضحي وخ�ضيتهم 

على �ضالمتهم”.
وكما يرى مخت�ضون وخبراء فان الكثير من ج�ضور الم�ضاة 
في الزرقاء في واقعها الحالي غير مجدية بدليل قلة ا�ضتخدامها، 
انها  اثبتت  انها  يوؤكدون  التي  باالنفاق  ا�ضتبدالها  ويقترحون 

اكثر جدوى.

ار�سيفية

ار�سيفية

هنا الزرقاء- منيرة �سالح

اكدت مديرية ا�ضغال الزرقاء ان ج�ضور الم�ضاة في المحافظة “اآمنة 100 بالمئة”، مبينة ان حوادث انهيار بع�ضها في محافظات اخرى ينجم عادة عن عدم 

التزام مركبات ال�ضحن باالرتفاعات القانونية للحموالت، ولي�س ب�ضبب عيوب ان�ضائية.

وقال م�ضاعد مدير ا�ضغال الزرقاء المهند�س خالد التميمي ان “المن�ضاآت في االردن كمثل ج�ضور الم�ضاة م�ضيطر عليها، وهناك جهات مخت�ضة بالت�ضميم 

“في معظم  الزرقاء” انه  “هنا  اآمنة بن�ضبة 100%”. وا�ضاف في مقابلة مع  ان�ضائية فهي ج�ضور  التنفيذ، ومن ناحية  وجهات اخرى مخت�ضة بالرقابة على 

الحاالت التي حدث فيها انهيار الحد الج�ضور، او وقوع ا�ضرار فيها، كان ال�ضبب ولال�ضف يعود .. الى االحمال المرتفعة في ال�ضاحنات، حيث تفوق هذه االحمال 

.. ارتفاع من�ضوب الج�ضر”. واعتبر التميمي ان عدم االلتزام باالرتفاعات المحددة للحموالت “يعك�س اهماال من ال�ضائق”، لكنه لم يغفل وجود ا�ضباب اخرى 

قد توؤدي الى ارتطام مركبات ال�ضحن بالج�ضور، ومنها “عدم و�ضوح ال�ضاخ�ضات التحذيرية التي تكون مثبتة في اعلى الج�ضر لتنبيه ال�ضائقين” الى ارتفاعه.

وا�ضار اي�ضا الى ان ازمات المرور �ضيفا ربما تلعب دورا في حجب الالفتات عن ال�ضائقين، وكذلك االحوال الجوية �ضتاء والتي تنعدم خاللها الروؤية.

هنا الزرقاء-   اكد مدير عقد اإدارة الزرقاء في �ضركة 

ا�ضتئناف  جرى  انه  ال�ضواقفة  زياد  “مياهنا”  االأردن  مياه 
تزويد منطقة الدوائر الحكومية في حي جبل طارق بالمياه 
في  فني  خلل  عن  ونجم  ا�ضابيع  ثالثة  ا�ضتمر  انقطاع  بعد 

المفتاح الرئي�ضي للخط الذي يغذي المنطقة.
حول  �ضكاوى  باية  تتبلغ  لم  ادارته  ان  ال�ضواقفة  وقال 
�ضحيفة  طريق  وعن  ا�ضبوعين،  من  اكثر  بعد  اال  الم�ضكلة 
ان ال�ضبب  التحري  بعد  ات�ضح  انه  م�ضيفا  الزرقاء”،  “هنا 
“يعود الى عطل غير منظور في المفتاح الرئي�ضي جعل من 

ال�ضعب و�ضول المياه”.
الخلل  وا�ضالح  المفتاح  “تبديل  جللرى  انلله  واو�ضح 
في  الحكومية  الدوائر  كافة  الى  المياه  و�ضول  من  والتاكد 

المنطقة”.
وبين ال�ضواقفة ان المنطقة “ذات طبيعة مختلفة” حيث 
“دوائر حكومية ال تنقطع عنها  ان غالبية المباني فيها هي 

بل  المياه،  توزيع  برنامج  �ضمن  تدخل  وال  عللادة،  المياه 
ت�ضخ اليها على مدار ال�ضاعة وطوال ايام اال�ضبوع”.

طللارق  جبل  منطقة  فللي  الحكومية  الللدوائللر  وتللاثللرت 
بانقطاع المياه ب�ضورة متفاوتة، حيث ان بع�ضها لديه بئر 
يوؤمن احتياحاته في حاالت توقف التزويد من ال�ضبكة، في 
حين ان البع�س االخر ال يتوافر فيها ابار، وهي التي عانى 

موظفوها جراء الم�ضكلة.
وبرزت في هذا االطار مديرية البيئة التي قالت مديرتها 
ال�ضهاريج  من  المياه  �ضراء  الى  لجاأوا  انهم  جودة  انعام 

لمرتين خالل فترة االنقطاع.
وا�ضافت جودة انها ا�ضطرت في احدى هاتين المرتين 
الى الح�ضور لمبنى المديرية في يوم جمعة بناء على طلب 
من ال�ضرطة الملكية لحماية البيئة التي ت�ضاطرهم المبنى، 
وذلك من اجل اال�ضراف على تفريغ �ضهريج مياه تم �ضراوؤه 

لملء الخزانات.

عودة المياه لمنطقة 
الدوائر بجبل طارق بعد 

انقطاعها لثالثة ا�شابيع

راديو البلد يطلق دورته 
البرامجية الجديدة

محمد فريج
مدير البرامج في راديو البلد

مع  بال�ضراكة  عاما   14 مدى  على  عمله  البلد  راديللو  يتّوج 
وكللادره  والمتطوعين  المدني  المجتمع  ومنظمات  المجتمع 
جديدة  برامج  بدورة  البرامج،  انتاج  في  المتخ�ض�س  ال�ضحفي 

مكونة من 20 برنامج يبدء بثها االأحد2015-8-2.
كاأول  والبلد«  النا�س  »�ضوت  �ضعار  تحمل  التي  االإذاعللة 
االنترنت  �ضبكة  2000 عبر  انطلقت عام  اأردنية  اإذاعة مجتمعية 
با�ضم   www.ammannet.net االلكتروني  الموقع  عبر 
تردد  على   2005 عللام  االأثير  عبر  للبث  وانتقلت  نللت(  )عمان 
92.4 اإف اإم وتعنى بالق�ضايا المجتمعية ل�ضكان العا�ضمة عمان 
ت�ضعى في الفترة القادمة للو�ضول اإلى �ضريحة ال�ضباب وزيادة 

المحتوى الثقافي المقدم للجمهور.
ال�ضابعة  ال�ضباحي  �ضبح«  »طلة  ببرنامج  بثها  تبداأ  حيث 
فريج؛  محمد  وتقديم  الب�س  هديل  اإعللداد  من  �ضباحا  والن�ضف 

ويت�ضمن متابعة الأهم واآخر االأخبار والق�ضايا المحلية.
وت�ضتمر الفترة ال�ضباحية مع برنامج »الطلة الريا�ضية« مع 
جواد �ضليمان ويخت�س البرنامج باإلقاء ال�ضوء على اأهم االأحداث 

الريا�ضية المحلية والدولية.
تمنحه  لما  اأهمية  الللحللواريللة  الللبللرامللج  االإذاعللللة  وتللولللى 
الراهنة  الق�ضايا  في  للم�ضاركة  فر�ضة  من  العمانين  للم�ضتميعن 
حيث تر�ضد �ضو�ضن زايدة االإعالم المرئي والم�ضموع والمطبوع 
فيما تخ�ض�س  االإعالم«،  في »عين على  االأردن  في  واالإلكتروني 
روز ن�ضر وقت برنامج H2O  لمتابعة ق�ضايا البيئة، ومتابعات 
ال�ضاأن النيابي بتفا�ضيل ومناق�ضات تجريها هبه الحياة عبيدات 
المخت�س  ال�ضحفي  وي�ضع  »المجل�س«،  برنامج  في  النواب  مع 
الوطني  االإقت�ضاد  ق�ضايا  اأبرز  �ضمرة  اأن�س  االإقت�ضادي  بال�ضاأن 

على طاولة الم�ضتمعين في »اقت�ضاد البلد«.
االإذاعللة  اأن  الجيو�ضي  روان  البلد  راديللو  مديرة  وتقول 
تحر�س على ا�ضراك الم�ضتمعين اإلى جانب المتطوعين والمجتمع 
ومنها  البلد،  راديللو  برامج  من  العديد  في  والمدني  المحلي 
برنامج »كلنا زي بع�س« و »�ضيارة اف ام« الذي يعده ويقدمه 
الذي يعده ويقدمه  نوعه  االأول من  البلد  راديو  نادي م�ضتمعين 

�ضائقيين عمومين في االأردن.
مجموعة  وتقدمه  تعده  الللذي  الزرقاء«  »هنا  اإلللى  اإ�ضافة 
ن�ضاء  تمكين  م�ضروع  م�ضروع  اإطار  في  الزرقاء  مدينة  ن�ضاء  من 

الزرقاء عبر االإعالم.
ولالأطفال ن�ضيبهم في هذه الدورة اأيام ال�ضبت والجمعة في 
ال�ضاعة 3.30 ع�ضرا مع برنامج »حكايات رنين« الذي جاء ثمرة 
التعاون الم�ضترك الذي ت�ضعى اليه دائرة البرامج بالتعاون مع 

موؤ�ض�ضات اعالمية في االأردن من خالل االإنتاج والبث الم�ضترك.
بهذه  فخرها  عن  تعّبر  بركات  روان  رنين  ومدير  موؤ�ض�س 
ال�ضراكة »كونها �ضتحقق احد اأحالم الموؤ�ض�ضة باإي�ضال ق�ض�ضنا 
يقدم  البلد  راديللو  واأن  خا�ضة  االأطللفللال،  من  ممكن  عللدد  الأكبر 
محتوى متميز على �ضعيد االإذاعات المجتمعية، ونطمح من خالل 
تبني محتوى خا�س  االإذاعللات على  باقي  اأن نحفز  التعاون  هذا 

بالطفل«.
وي�ضاف اإلى هذا التعاون، بث راديو البلد للبرنامج الثقافي 
»�ضفاف« بالتعاون مع موؤ�ض�ضة مناظرة واذاعة منتدى الج�ضرة 
ن�ضرة  ال�ضاعة  راأ�س  البلد على  راديو  يبث  كما  الثقافي في قطر، 
بالتعاون مع �ضبكة بي بي �ضي االإخبارية.  »جلوبال نيوز بيت« 
واأخللرى  فل�ضطينية  اإذاعللة  مع  بالتعاون  »�ضبابلك«  وبرنامج 

لبنانية.
ومن بين 20 برنامج �ضيتم بثها بالدورة الجديدة يخ�ض�س 
وقت لل�ضاأن ال�ضحي من خالل برنامجين يقدمان من قبل مخت�ضين 
عنود  ال�ضيدالنية  مع  ال�ضح«  »وين  برنامج  في  المجال  هذا  في 
مع  النف�ضية  ال�ضحة  وبرنامج  لبن  اأبو  دينا  والدكتورة  الزعبي 

الدكتور عالء الفروخ.
يوميا  العر�ضان  محمد  يطل  ع�ضرا   4.00 ال�ضاعة  وفللي 
مبا�ضر  نقال  البلد  راديللو  بث  ويت�ضمن  »رينبو«  برنامج  في 
الموؤتمرات  واأبرز  ع�ضر  ال�ضابع  النواب  مجل�س  جل�ضات  لوقائع 
»حقي«  الدغمي  تغريد  المحامية  تللقللدم  فيما  والفعاليات، 
واجللراءات  للت�ضريعات  اأكبر  فهم  على  المواطنين  لم�ضاعدة 
التقا�ضي والمحاكم وا�ضكالياتها، اإلى جانب »اأ�ضواء مع عبيدة« 

المخ�ض�س لق�ضايا المراأة في المجتمع االأردني.
المحلية  االإخبارية  الن�ضرات  بث  في  البلد  راديو  وي�ضتمر 
يقدمها  والتي  م�ضاء  و5:30  ظهرا   1:30 ال�ضاعة  في  المف�ضلة 

فريق االإذاعة ال�ضحفي.
االإخباري تحت مظلة  البلد وموقع عمان نت  ويعمل راديو 
يراأ�س مجل�س  المجتمعي وهي منظمة غير ربحية  االإعالم  �ضبكة 

اإدارتها النا�ضر والقا�س اإليا�س فركوح. 



�شر العجوز »اأم عطيه« منظفة ادراج البنايات بالزرقاء »اأم فاطمة ال�شورية«.. يد في معمل الطوب واخرى تدير �شوؤون البيت

هنا الزرقاء- نجوى �سليمان

قبل  انجبتها  التي  الثانية  بابنتها  حبلى  كانت  اثناء  حتى 
المجرفة  ت�ضع  ال�ضورية”  فاطمة  “اأم  تكن  لم  ا�ضهر،  ب�ضعة 
والكوريك من يديها اال مع انق�ضاء نهار عملها الطويل مع زوجها 

في معمل الطوب ال�ضغير في منطقة الظليل.
عليها  االعباء  وتزايد  الدم  فقر  مر�س  من  معاناتها  وبرغم 
عقب الوالدة، اال ان عائ�ضة المحمد )28 عاما(، والتي تعرف 
بين الجيران با�ضم “ام فاطمة ال�ضورية”، لم تفكر قط في ترك 

وظيفتها في المعمل الذي تديره هي وزوجها منفردين.
في  اخر  عامل  اي  مثل  “عامل”،  هي  بب�ضاطة  ووظيفتها 
معمل للطوب، بما تت�ضمنه من اعداد الجبلة )خليط اال�ضمنت 
والح�ضى والماء( وتلقيمها في مكب�س الطوب، ثم حمل الطوبة 
الطرية تلو االخرى ور�ضفها في �ضاحة المعمل حتى تجف تحت 

ال�ضم�س.

في  التالي  تبداأ مهمتها  الطوب  الى جفاف  ان تطمئن  وبعد 
ترتيبه فوق بع�ضه على هيئة �ضفوف ليكون جاهزا للتحميل في 

القالبات و�ضيارات النقل ال�ضغيرة. 
انبالج  الذي يبداأ منذ  للعمل  ولي�ضت هناك �ضاعات محددة 
�ضاحب  مع  عليها  المتفق  الكمية  بانجاز  منوط  فاالمر  الفجر، 
المعمل، وهي 600 طوبة يوميا، والتي على ا�ضا�ضها يتقا�ضيان 

اجرا معلوما لم ي�ضاأ الزوجان االف�ضاح عن مقداره.
»العمل �ضعب«، كما توؤكد ام فاطمة، لكنها تتم�ضك به رغبة 
منها في م�ضاعدة زوجها وزيادة دخل اال�ضرة، واي�ضا خ�ضية ان 
ياتي عامل اخر يقا�ضمهما وابنتيهما الغرفة ال�ضغيرة الملحقة 

بالمعمل، والتي يتخذونها م�ضكنا.
وت�ضيف المراأة التي لجاأت الى االردن مع زوجها من منطقة 
ان  الى  وت�ضطرني  �ضعبة،  “الحياة  �ضوريا  �ضرق  الزور  دير 
ع�ضر  احد  اخلط  كنت  الحمل  اأثناء  وحتى  الرجال،  عمل  اعمل 

كي�س ا�ضمنت يوميا في المعمل”.
وبينما يخلد زوجها مطر محمد الى الراحة بعد انق�ضاء يوم 

لذلك،  وقتا  تملك  ال  فاطمة  ام  ان  اال  المعمل،  في  المرهق  الكد 
حيث تكون مهامها في البيت قد بداأت، بما فيها من اعداد للطعام 

وغ�ضل للمالب�س واالواني، ورعاية للطفلتين.
وبعد اكثر من 12 �ضاعة تم�ضيها بين المعمل والبيت، تلقي 
“هدها” التعب، وعينها  الو�ضادة وقد  را�ضها على  المراأة  هذه 
على �ضباح يوم جديد مزدحم باالعباء التي توؤكد انها م�ضتعدة 
وزوجها  هي  بكرامة  العي�س  �ضبيل  في  �ضدر  برحابة  لتحملها 

وابنتيهما.
وبنبرة ال تخلو من تقدير وامتنان، يعلق مطر على المجهود 
والظروف  �ضعبة،  “حياتنا  قائال  زوجته  تبديه  الذي  والكفاح 

ت�ضتدعي تعاون الرجل والمراة من اجل تامين لقمة العي�س”.
الف   50 نحو  يحت�ضن  الظليل  ق�ضاء  ان  بالذكر  جدير 
الجئ �ضوري يعي�ضون ويعملون �ضمن الق�ضاء، وذلك بح�ضب 
محارب  اأبو  �ضالم  البلدية  رئي�س  ل�ضان  على  جاءت  تقديرات 

خالل ت�ضريحات �ضحفية ادلى بها في �ضباط الما�ضي.

اأم فاطمة ال�سورية في المعمل مع زوجها                       » ت�سوير:  نجوى �سليمان«
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المناطق  احد  في  بيتها  من  الفجر  بزوغ  مع  تخرج  وهي  عاما  ثالثين  منذ 
ال�ضعبية جنوب الزرقاء، الى حيث ال يدري احد من ابنائها او احفادها، وال حتى 

زوجها قبل ان يتوفاه اهلل قبل نحو ربع قرن.
مدى  على  �ضاحبتها  التي  الرثة  حقيبتها  يدها  وفي  طريقها  تتلم�س   تجدها 
تلك االعوام، وتبداأ رحلتها الطويلة الى ذلك الحي الراقي �ضمالي المدينة، والذي 

يتطلب الو�ضول اليه ركوب ثالث و�ضائط نقل على التوالي.
 وقبيل غروب ال�ضم�س تكون قد عادت الى البيت بهيئة هدها التعب وحقيبة 
ك�ضبتها  انها  الجميع  تخبر  نقود  وبع�س  والخ�ضار،  الخبز  من  تي�ضر  بما  امتالت 
وعجائز  اطفال  وغ�ضل  مري�ضات،  ن�ضاء  ظهور  )تدليك(  »تملي�س  في  عملها  من 

مقعدات«.
 هي ال تجد في العمل ال�ضريف، مهما كان نوعه، اي عيب او مثلبة كما توؤكد، 
ي�ضت�ضعروا  ال  حتى  واالحفاد  االبناء  عن  الحقيقية  مهنتها  اخفاء  توؤثر  لكنها 

انتقا�ضا او حرجا بين االقرباء والجيران. 
عليها  نطلق  ان  ال�ضبعين  التي تجاوزت  المراة   خالل حديثنا معها، ف�ضلت 
�ضر  انك�ضاف  االمكان على عدم  قدر  »اأم عطيه«، وان نحر�س  ا�ضما م�ضتعارا هو 

عملها الحالي في مهنة تنظيف ادراج بنايات المي�ضورين.
 وبنبرة تملوؤها ال�ضكينة راحت اأم عطيه تروي ق�ضتها مع الجري وراء الرزق 
دون  حال  ما  عاما،  ثالثين  نحو  قبل  بزوجي  ا�ضتد  قد  ال�ضرع  مر�س  »كان  قائلة 
قدرته على اال�ضتمرار في العمل، والن ابناءنا كانوا �ضغارا حينها، فقد ا�ضطررت 

الى ان ا�ضمر عن �ضاعدي وابحث عن عمل من اجل ان اعيلهم«. 
 وتابعت »بادئ االمر عملت في �ضناعة اكيا�س الورق التي كان ي�ضتخدمها 
في  ثم  البال�ضتيكية،  االكيا�س  مكانها  تحل  ان  قبل  الخ�ضار  بيع  محال  ا�ضحاب 
وكذلك  منزلنا،  قرب  مدر�ضة  معلمات  لح�ضاب  وغيرها  كالعد�س  الحبوب  تنظيف 

تنقيب الملوخية وحفر الجزر وال�ضمندر واللفت«.
اخت  علي  »ا�ضارت  ان  الى  االعمال  هذه  في  ا�ضتمرت  انها  قائلة   وم�ضت 
بغ�ضل  خاللها  اقوم  اال�ضبوع  في  واحدة  لمرة  البيوت  احد  بيت  في  بالخدمة  لي 
المالب�س وتنظيف البيت لقاء ثالثة دنانير، وكان وقتها مبلغا كبيرا. وفعال اتفقت 

مع �ضاحبة ذلك البيت و�ضرت اذهب عندها كل خمي�س«.

 سنوات ثقال
تعب العمل واجهاده اللذين كانت تلقاهما اأم عطيه، لم يلبثا ان ا�ضيف اليهما 
عبء رعاية احد ابنائها الذي ا�ضيب بمر�س التهاب ال�ضحايا ومر في رحلة عالج 
دامت عاما ون�ضف العام قبل ان يفارق الحياة، وبعده بقليل توفي زوجها اي�ضا، 

وكان ذلك قبل 25 عاما.
عملها  تكثيف  الى  العجوز  ا�ضطرت  الحياة،  في  رحلتها  �ضريك  رحيل   واثر 

االبناء  نمو احتياجات  تتزايد مع  البيت، والتي راحت  تامين م�ضاريف  من اجل 
تعبها  ثمرات  اولى  تقطف  كانت  �ضنين،  ب�ضع  المدار�س.  وبعد  الى  ودخولهم 
مع تزويجها الحد ابنائها، وروؤية احفادها منه وهم يخرجون الى الدنيا، اال ان 
الفرحة لم تدم طويال، فقد ا�ضيب بمر�س �ضرطان القولون، ولم يجد غيرها لتتكفل 

باالنفاق على ابنائه ال�ضتة وتقف الى جانبه خالل رحلة العالج الم�ضنية.
بعدما  االجتماعية  التنمية  وزارة  في  طلبا  البني  »قدمت  عطيه  اأم   وتقول 
ا�ضبح غير قادر على العمل، وبحمد اهلل تقرر �ضرف راتب �ضهري له مقداره 180 
دينارا، لكن ماذا ع�ضاه يفعل بهذا الراتب، فهو ال يكفي لالنفاق على عائلة بحجم 

عائلته، وانا االن اعيله هو وابناءه«.
 وت�ضيف »وزيادة على ذلك، وجدت انني ا�ضبحت م�ضطرة الى االنفاق على 
احدى بناتي التي تزوجت وانجبت طفلين ثم عادت لتعي�س معي في البيت بعدما 

وقع خالف بينها وبين زوجها«.
 وبيت اأم عطيه هو ا�ضال ملك م�ضاع بين عدد من الورثة من �ضمنهم زوجها، 
لكن ال�ضركاء االخرين يجبرونها على دفع اجرة �ضكنها فيه مثلها مثل اي م�ضتاأجر 

غريب كما تقول، ودون النظر الى و�ضعها وو�ضع ابنائها واحفادها.
 وبابت�ضامة لم تفارق �ضفتيها توؤكد هذه العجوز انها را�ضية بما كتب اهلل لها، 
وبانها مهما ت�ضاعفت االعباء، فلن تنال من عزيمتها، م�ضيرة في هذا ال�ضياق الى 
ان حفيدة لها في التوجيهي جاءتها موؤخرا وطلبت منها ان تدفع لها ثمن الدرو�س 
الخ�ضو�ضية، فما كان اال ان ردت قائلة »يا مرحبابك« كناية عن ا�ضتجابتها لطلب 

الحفيدة ب�ضرور ورحابة �ضدر. 

 هموم العمل
وعن مهنتها االخيرة التي ا�ضتقرت عليها منذ �ضنوات وال تزال تخفي حقيقتها 
وقد  االدارج،  تنظيف  في  اأ�ضتغل  اأنذا  »ها  عطيه  اأم  تقول  واالحفاد،  االبناء  عن 
ق�ضمت عملي في ال�ضهر اإلى اربعة اأماكن مختلفة، وبحيث اق�ضد احدها كل ا�ضبوع 

النظف ادراج بنايات فيه«.
 وت�ضيف »تعطيني كل �ضقة مبلغ دينار كل مرة، لكنني ال انظف مداخل كافة 
ال�ضقق، حيث ان هناك البع�س ممن يطلبون مني عدم �ضطف مداخلهم، كما ان هناك 

�ضققا يقيم ا�ضحابها في الخارج، ومع ذلك اأ�ضطفها واقول دفع بالء عني، وهلل«.
 وتنظم اأم عطيه االأمور المحا�ضبية مع زبائنها بح�ضب رغبتهم، قائلة ان منهم 
يحا�ضبها  االآخر  والبع�س  التنظيف،  من  انتهائها  حال  مبا�ضرة  الدفع  يف�ضل  من 

�ضهريا بواقع اربعة دنانير.
واأحيانا  اآخر،  دينارا  ويزيدني  بالدينار  يكتفي  ال  »البع�س  ان  الى   وت�ضير 
اح�ضل على خم�ضة دنانير، وال يخلو االمر من ان يعتذر بع�س ا�ضحاب ال�ضقق 
عن الدفع طالبين مني ال�ضبر لنهاية ال�ضهر، ويح�ضل ان يجود علي اخرون بمواد 
وكل  الحال  هذا  وعلى  وف�ضله،  اهلل  نعم  على  هلل  والحمد  وغيره،  كاالرز  غذائية 

حال«.

يت�ضمون  �ضقق  ا�ضحاب  من  جارحة  مواقف  مواجهتها  عطيه  اأم  تخفي   وال 
اأ�ضامحهم،  فانني  لي  يقولون  »ومهما  ت�ضتوعبهم  انها  توؤكد  لكنها  الطباع،  ب�ضوء 
وبع�ضهم بنات في مثل عمر حفيداتي ويتعاملن معي ب�ضيغة االمر، وال املك �ضوى 

ان اقول: حا�ضر، فانا ا�ضعى وراء لقمة عي�ضي، وعلي ان اتحمل«.
يخرج  وغيرهم  الباب،  عتبة  على  الي  النقود  يلقي  »بع�ضهم  ان   وتتابع 
الماء  بع�س  او  اجرتي  لطلب  ال�ضقة  باب  طرقت  انني  لمجرد  وجهي  في  �ضارخا 
ايقظته من  احد هوؤالء غا�ضبا النني  الي  ان خرج  االدراج، وح�ضل مرة  ل�ضطف 
نومه، ولما قلت له ان لي في ذمته اجرة �ضهرين وهي ثمانية دنانير، اكتفى برمي 

ثالثة دنانير على العتبة ثم دخل واغلق الباب«.
من  بع�ضها  ويبدر  تعاي�ضها  التي  الطرائف  بع�س  ذكر  عطيه  اأم  يفوت  وال 
عجائز يكبرنها في العمر، لكنهن مت�ضابيات وينادينها على الدوام قائالت: »تعالي 

ا�ضطفي الدرج يا والدتي«، فال يكون منها اال ان ترد متهكمة »حا�ضر يا جدتي«.

 اسعوا في مناكبها
بعد انتهاء يوم عملها الم�ضني، تقول العجوز »اأعود الى بيتي بعد اأن اأتب�ضع 
الأحفادي ما يطلبون من طعام، والحمد هلل، فقد قال رب العزة: وا�ضعوا في مناكبها 

وكلوا من رزقه«.
على  اعرج  عودتي  طريق  »في  المالأى  حقيبتها  الى  ت�ضير  وهي   وت�ضيف 
المخبز واتناول حاجتي من الخبز، واأحيانا ا�ضتري الحم�س والفالفل من بع�س 
لم  الذين  ا�ضحابها  بع�س  مع  مللودة  عالقة  تربطني  ا�ضبحت  والتي  المطاعم، 

يعودوا ياخذون مني ثمن ما ا�ضتريه بعد ان عرفوا حكايتي«.
ان  يحدث  حيث  »مك�ضبا«،  الراقية  االماكن  في  عملها  عطيه  اأم   وتعتبر 
باعتبارها »عطية  فتلتقطها  الحاويات،  بجانب  ا�ضحابها  القاها  ا�ضياء  على  تعثر 
المولى«. وتورد في هذا ال�ضياق ق�ضة احد احفادها الذي طلب منها ثمن بدلة زي 
مدر�ضي »و�ضبحان اهلل، مررت بحاوية فاذا ببدلتين على االر�س، ولما جئته بهما 

وارتداهما تبين انهما على مقا�ضه بال�ضبط«.
لكنها  قدميها،  في  الم  من  ت�ضكو  العجوز  هذه  باتت  العمر،  في  تقدمها   ومع 
تقول انه ال يعيق عملها كثيرا، وان كانت توؤكد ان عملها ال يخلو من خطر تعر�ضها 
تقوم  كانت  اثناء  قدمها  زلقت  عندما  مرة  ذات  ح�ضل  كما  وا�ضابات،  لحوادث 
بتنظيف ادراج احدى البنايات، ما ت�ضبب لها بجرح تطلبت خياطته 25 غرزة كما 

تقول.
الم�ضت�ضفى بال�ضدفة يومها كان قد  اأم عطيه ان »فاعل تواجد في   وتو�ضح 
انف�ضهم  يرون  ال  ال�ضقق  ا�ضحاب  ان  الى  م�ضيرة  عالجها«،  فاتورة  ب�ضداد  تكفل 
مجبرين على تحمل تكاليف اية ا�ضابات قد تتعر�س لها، كما ان قانون العمل ال 

ي�ضمل من هم في مهنتها.
 وكما تخبرنا هذه المراة التي حفر الزمان والتعب اخاديد في محياها، فكل ما 

تتمناه هو »اأن اأبقى م�ضتورة ما بقي لي من عمر«.

       » ت�سوير:  ف�سة العبو�سي«
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طالما راود النائب اكريم العو�ضات حلم بان يكون له اربعون 
33 ابنا  ولدا، ف�ضعى لتحقيق ذلك عبر خم�س زيجات رزق منها 
وبنتا، وهو االن يطمح الى زيجة �ضاد�ضة امال في ان يكمل العدد 

المن�ضود.
المعروفة  الظليل  منطقة  عن  النائب  وهو  العو�ضات،  وقال 
كان  »حلمي  الع�ضائري  واقعها  بحكم  الزوجات  تعدد  بانت�ضار 
ان ت�ضير لي ذرية بعدد ما للملك )ال�ضعودي الراحل( �ضعود بن 

عبدالعزيز«، وهي اربعون ولدا.
ولدا  اربعة  زوجللة  لي  انجبت  كلما  كنت  »لذلك  وا�للضللاف 
من  للزواج  اتجه  اهتمامها،  جل  على  ي�ضتحوذون  وا�ضبحوا 
عدد  بلغ  حتى  االمر  كرر  انه  مبينا  الذرية،  لكثرة  طلبا  اخرى« 
زيجاته اربعاً رزق منها بواحد وثالثين ولدا من االناث والذكور.
وتوفيت  زوجاته  من  واحللدة  طلق  ال�ضنوات  مللدى  وعلى 
اخرى، وفي عام 2003 تزوج الخام�ضة، والتي �ضار له بعدها 33 

من االوالد، هم 17 ابنا و16 بنتا.
مدة  الظليل  لبلدية  رئي�ضا  �ضغل  الللذي  العو�ضات  وا�ضار 
ع�ضرين عاما، الى ان لديه رغبة االن في الزواج للمرة ال�ضاد�ضة 

امال في ان يرتفع ر�ضيده من الذرية الى اربعين من االوالد.
وهو ال يخفي منا�ضرته تعدد الزوجات العتبارات منها ايجاد 
بل  قوله،  حد  على  المجتمع  في  العوان�س«  »كثرة  لم�ضكلة  حل 
ويذهب ابعد من ذلك بتاكيده انه ي�ضجع ابناءه على الزواج باكثر 

من واحدة حتى يرزقوا باكبر عدد من الولد.
وتظهر ارقام ر�ضمية ودرا�ضات م�ضتقلة ان ن�ضبة المتزوجين 
من اكثر من امراأة في االردن تناهز 7 بالمئة، فيما ت�ضير بيانات 
الزرقاء  في  االإناث  ان عدد  الى   2013 للعام  االإح�ضاءات  دائرة 
35 عاما ي�ضل  �ضن  الزواج ممن تجاوزن  لهن  ي�ضبق  لم  والالتي 
الى 30 الفا، او ما ن�ضبته 6.7 من مجموع االناث في المحافظة، 

والبالغ حوالي 460 الفا.
ويرى العو�ضات في العدد الكبير لالوالد »م�ضدر فخر وجاها 
وعزوة للعائلة«، كما انه يورثها »هيبة واحتراما« بين العائالت 
االخرى، وهو بال�ضرورة يعني ا�ضواتا ا�ضافية في االنتخابات 

�ضواء البلدية او البرلمانية.
»في  مدينته  في  االعتقاد  هذا  انت�ضار  الى  ا�ضارة  في  وقال 

من  ولللدا   25 من  اكثر  لديه  الرجل  تجد  ان  غريبا  لي�س  الظليل 
الذكور واالناث«.

دون  يحل  لم  لالوالد  الكبير  العدد  ان  الى  العو�ضات  ولفت 
الذين  الذكور  وخ�ضو�ضا  التعليم،  في  فر�ضتهم  على  ح�ضولهم 
بات منهم اليوم رئي�س البلدية والمحامي والمهند�س، في حين ان 

معظم بناته تزوجن بعد الثانوية العامة. 
واناثا  ذكللورا  اوالده  جميع  بتزويج  قللام  انلله  كذلك  وبّين 

ووفر لكل منهم بيتا م�ضتقال، حتى يبقوا من بعده »متكاتفين يدا 
واحدة«.

تقف  الظليل،  في  التعدد  ق�ضية  في  االخللر  الطرف  وعلى 
الزوجات اللواتي ت�ضطر كثيرات منهن الى الر�ضوخ لالمر الواقع 
والعي�س مع �ضرائرهن في بيت واحد، و�ضمن ظروف غير مريحة 

ان لم تكن قا�ضية احيانا.
ومن هوؤالء »ام محمود« المتزوجة منذ 31 عاما، وت�ضكن مع 
غرفه  احدى  تحتل  منهن  وكل  البيت،  ذات  في  الثالث  �ضرائرها 

وتتقا�ضمها مع اوالدها.
الثانية والع�ضرين من  التي تزوجت وهي في  المراة  وتقول 
العمر، وكانت الزوجة االولى، ان »�ضوء الحظ« الذي تمثل في 
يبحث عن  ما جعل زوجها  التتابع، هو  بنات على  اربع  انجابها 

اخرى لتحقق له رغبته في ان يرزق بالذكور.
وا�ضافت ان الزوجة الثانية انجبت ثماني بنات قبل ان يرزق 
منها باول ابن ذكر، وعلى ما يبدو لم يحقق له هذا االبن ما ي�ضبو 
الرابعة  ذكرين وبعدها  تواأمين  ولدت  التي  الثالثة  فتزوج  اليه، 

فولدت له ثالثة ذكور وانثى، لي�ضل عدد اوالده الى 25.
وبدوره، يوؤكد المختار �ضالح ابو هويدي وهو اب لل38 ابنا 
وبنتا ُرزقهم من اربع زيجات ان »تعدد الزوجات لي�س غريبا في 
الظليل«، مو�ضحا ان العرف ال�ضائد ال يتيح للمراأة رف�س زواج 

زوجها باخرى »ما دامت رغبته وهو غير مق�ضر في حقوقها«.
 وقال ابو هويدي ان دافعه الى تعدد الزوحات كان الرغبته 
وم�ضارب  طباع  ذوي  يكونوا  وبللان  االوالد،  من  عدد  اكبر  في 
الب�ضتان  مثل  »الن�ضاء  ان  اعتبار  على  المهاتهم،  تبعا  متنوعة 

الذي )يثمر( البرتقال والتفاح و�ضتى اال�ضناف من الفاكهة«.
وا�ضاف انه قام بتزويج كافة اوالده، وهم 18 ابنا و20 بنتا.
به والزواج  ابناءه على االقتداء  الى ت�ضجيعه  ا�ضار  وبينما 
باكثر من واحدة، لكن ابو هويدي قال ان »ظروف الحياة �ضعبة 
هذه االيام. �ضابقا كانت الخم�ضون دينارا تفتح بيتا، اما االن فال، 

ومن هو مقتدر فليتزوج اكثر من واحدة«.

منظمة ان�شانية اميركية تكرم الباحث ال�شرك�شي عدنان بزادوغ
هنا الزرقاء- منيرة �سالح

االردني  الباحث  تكريم  اميركية  ان�ضانية  منظمة  قررت 
والتراث  التاريخ  وتوثيق  جمع  في  لجهوده  بللزادوغ  عدنان 

ال�ضرك�ضيين.
فور  كير  »وي  منظمة  من  دعوة  تلقى  انه  بللزادوغ  وقال 
لتكريمه مع �ضخ�ضيات  هيومانيتي« ومقرها والية كاليفورنيا 
اخرى نا�ضطة في مجال العمل االن�ضاني، وذلك خالل حفل من 
المقرر عقده في مقر االمم المتحدة في نيويورك في اآب المقبل.
واو�ضح انه »جرت العادة ان تقيم هذه المنظمة احتفالية 
لجمع  والم�ضاهير  ال�ضخ�ضيات  كبار  اليها  تدعو  �ضنوية 
التبرعات من اجل تحقيق اهدافها في م�ضاعدة فقراء العالم«، 
ويتم خالل ذلك تكريم »�ضخ�ضيات.. لها ن�ضاطات متميزة على 

ال�ضعيد االن�ضاني«

اقامة  على  داأبلللت  التي  المنظمة  ان  بلللزادوغ  وا�للضللاف 
ال�ضنوي  المتحدة  االمللم  موؤتمر  هام�س  على  احتفاليتها 
ال�ضرف  »و�ضام  لمنحه  اختارته  الحكومية،  غير  للمنظمات 
في  لجهوده  تقديرا  المجال  هذا  في  لها  �ضفير  ولقب  للتراث« 
متحفا  وان�ضائه  عاما،   30 مدى  على  ال�ضراك�ضة  تراث  جمع 
�ضخ�ضيا في بيته بجبل طارق في الزرقاء لعر�س هذا التراث.

االدوات  مثل  قديمة  �ضرك�ضية  مقتنيات  المتحف  وي�ضم 
اال�ضلحة  من  ونماذج  التراثية  والمالب�س  والمنزلية  الزراعية 
للكتب والدرا�ضات  وغيرها، وار�ضيفا موثقا ورقيا والكترونيا 
التي توؤرخ لل�ضراك�ضة، وكذلك ال�ضي�ضات والداغ�ضتان، وبعدة 

لغات.
وقد جعل بزادوغ الباب مفتوحا امام الراغبين في زيارة 
المتحف لالطالع على التراث والتاريخ ال�ضرك�ضيين، كما ي�ضع 

االر�ضيف في خدمة الباحثين والمخت�ضين والمهتمين.
الى  المح  انه  اال  التكريم،  دعوة  بتلقيه  �ضعادته  وبرغم 
احتمال اعتذاره عن عدم ح�ضور االحتفالية التي تزمع منظمة 
ان  ب�ضبب  الغاية،  لهذه  اقامتها  هيومانيتي«  فور  »وي  كير 
قدرته  تفوق  المتحدة  الواليات  في  واالقامة  ال�ضفر  تكاليف 

المالية.
ور�للضللوم  والللتللذاكللر  واالقللامللة  ال�ضفر  »تكلفة  ان  وقلللال 
الم�ضاركة في االحتفالية .. قد تتعدى الخم�ضة االف دوالر«، 
م�ضيفا انه الى االن لم ير�ضل رده على الدعوة، والذي �ضيكون 

على االغلب االعتذار عن عدم الم�ضاركة.
هذا  »ح�ضور  من  يتمكن  ان  في  امله  عن  بللزادوغ  وعبر 
التكريم في �ضنوات مقبلة في حال تح�ضنت الظروف«، متمنيا 
المحلية  ال�ضخ�ضيات  وي�ضاعد  يدعم  ان  الخا�س  القطاع  على 

التي تتلقى مثل هذه الدعوات التكريمية.

النائب العو�شات.. خم�س زيجات لتحقيق حلمه باأربعين ولدًا

تجدد ال�شكاوى من رفع اجرة »االوتوبارك« بالزرقاء

وا�ضار الى انه »�ضيتم و�ضع لوائح ار�ضادية واعالنية للمواطنين 
بال�ضعر الذي يخ�س االتفاقية«، مبينا ان وقت عمل االوتوبارك هو 
من ال�ضاعة الثامنة �ضباحا وحتى العا�ضرة م�ضاءًا، ولي�س لل�ضركة ان 

تطالب باالجرة خارج هذه االوقات.
تجار  ل�ضيارت  ا�ضتثناء  هناك  يكون  ان  البلدية  م�ضوؤول   ونفى 
خ�ضو�ضية  اي  لهم  »لي�ضت  انه  موؤكدا  االتفاقية،  عقد  في  المدينة 
ويعاملون كاي مواطن اخر«، لكنه لم ي�ضتبعد ان يكون قد تم التو�ضل 

الى ترتيب معين بينهم وبين م�ضتثمر عقد االوتوبارك.
ولفت الى وجود خم�س االت لتذاكر الوقوف في الحي التجاري، 
م�ضيفا »ان هناك 12 �ضارعا ح�ضب االتفاقية �ضتكون فيها االت قريبا، 
وهي �ضوارع: الملك ح�ضين )ال�ضعادة( والملك عبداهلل والملك في�ضل 
وال�ضلطان  الواد  وباب  وبغداد  �ضاكر  واالمير  ريا�س  وعبدالمنعم 
عبداهلل  وال�ضيخ  �ضامل  �ضوارع  من  التجارية  واالجزاء  عبدالحميد، 

واالمير طالل واالمير نايف.

وكانت البلدية احالت عطاء ادارة مواقف ال�ضيارات في �ضوارع 
2004، ثم قامت االخيرة  الحي التجاري على احدى ال�ضركات عام 

منذ عام 2010 بالتنازل عن العطاء ل�ضركة ال�ضاعة.
اجهزة  بتركيب  ال�ضركة  يلزم  بندا  اال�ضلي  العطاء  وت�ضمن 
خا�ضة بقطع التذاكر لل�ضيارات التي تريد الوقوف في �ضوارع الحي 

التجاري، لكن معظمها لم يلبث ان تعطل في ظروف غير وا�ضحة.
تبداأ  للوقوف،  تتيح عدة خيارات واجور  االجهزة  وكانت هذه 
المدة  بح�ضب  القيمة  وتت�ضاعد  �ضاعة،  ن�ضف  مقابل  قر�ضا   20 من 
ا�ضبحت  بحيث  االجللرة  بتوحيد  ال�ضركة  قامت  وبعدها  الزمنية، 
ن�ضف دينار عن كل �ضاعة، ثم ا�ضتقدمت عماال بع�ضهم غير اردنيين 

مهمتهم تتبع وتنظيم عملية ا�ضتيفاء االجرة من ال�ضائقين.
تنظيم  هو  االوتللوبللارك  م�ضروع  هللدف  ان  المومني  واو�للضللح 
واالزدحمات  االرباكات  من  والتخفيف  ال�ضوارع  في  اال�ضطفاف 
15 عاما، وبحيث يدفع  الم�ضتثمر هي  المرورية، مبينا ان مدة عقد 

بن�ضبة  القيمة  وتللزداد  االولللى،  ال�ضنة  في  للبلدية  دينار  الف   50
الفا في   129 الى حوالي  ان ت�ضل  الى  تالية،  �ضنة  بالمئة في كل   7
ال�ضنة االخيرة. وكان رئي�س البلدية عماد المومني دعا خالل مقابلة 
2013، كل من له �ضكوى ب�ضاأن  ”هنا الزرقاء” في كانون االول  مع 
“االوتوبارك” الى مراجعة البلدية التي اكد  التعرفة التي تفر�ضها 

انها الجهة الم�ضوؤولة عن مراقبة هذه ال�ضركة.
باأن  �ضكاوي  »وردت  انه  الوقت  ذلك  في  بدوره  المومني  واكد 
دينار«  ن�ضف  من  بدال  ال�ضاعة  عن  دينار  مبلغ  ي�ضتوفي  الم�ضتثمر 
مبينا ان البلدية قامت بالزامه »بو�ضع ار�ضادات لالأهالي لفحوى هذه 
الم�ضتثمر لم يلتزم بتنفيذه بالرغم من  التعرفة«، وهو ما ات�ضح ان 
ت�ضديد البلدية عليه بذلك. وقد نفت ال�ضركة في بيان ن�ضر حينها في 
مواقع الكترونية ان تكون رفعت االجرة، وذلك رغم وجود ع�ضرات 
ال�ضهادات التي توؤكد انها فعلت ذلك، ثم عدلت عنه بعد اقل من يوم 

تحت وطاأة تذمر و�ضكاوى �ضائقي ال�ضيارات.

هنا الزرقاء- رماز �ساتي

تجددت �ضكاوى مواطنين في الزرقاء من قيام م�ضتثمر عقد 

�ضركة »االوتوبارك« بم�ضاعفة اجرة الوقوف في �ضوارع المدينة 

لت�ضبح دينارا بدال من ن�ضف دينار، موا�ضال بذلك مخالفة �ضروط 

العقد المبرم بينه وبين البلدية.

واكد طارق المومني مدير دائرة اال�ضتثمار في البلدية ان 

دائرته »جاءتها �ضكاوى عديدة من المواطنين حول قيام موظفي 

االوتوبارك بتقا�ضي دينار« كاجرة وقوف عن كل �ضاعة في �ضوارع 

الحي التجاري، م�ضددا على ان هذا االمر »مخالف« لعقد اال�ضتثمار 

المبرم مع ال�ضركة والذي »يحدد تعرفة الموقف للمواطن بن�ضف 

دينار على ال�ضاعة«.

لكنه انحى بالالئمة في ذلك على موظفين في ال�ضركة ولي�س 

الم�ضتثمر نف�ضه، م�ضيرا الى ان »اأي تجاوز من موظف االتوبارك 

)�ضيكون نتيجته( ان يتم ف�ضله من عمله من ال�ضركة النه لي�س 

موظف بلدية«.

وقال المومني ان »دائرة اال�ضتثمار قامت بتوجيه كتاب ر�ضمي 

الى الم�ضتثمر، والذي اكد التزامه باالتفاقية وبانه لم يقم بزيادة 

االجرة«، م�ضيفا انه »تم حل العديد من ال�ضكاوي وتعاونا مع 

المواطنين« ودون مزيد من التو�ضيح.
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م�شاب ب�شلل رباعي ويكتب بانفه يجتاز التوجيهي بمعدل 70,6

هنا الزرقاء- نجوى �سليمان

تحدى الطالب المعت�ضم باهلل ابو محفوظ ا�ضابته بال�ضلل الدماغي الرباعي، 
وتمكن بعزيمته وا�ضراره من اجتياز امتحانات ال�ضهادة الثانوية العامة بنجاح، 

م�ضتخدما انفه في كتابة اجابات اال�ضئلة ومحققا معدال بلغ 70.6 بالمئة.
اداء  من  لتمكينه  باهلل  للمعت�ضم  ت�ضهيالت  قدمت  التربية  وزارة  وكانت 
االمتحانات في فرع االدارة المعلوماتية، وتمثلت في تعيين �ضخ�س يعيد كتابة 
قاعة  الى  بادخاله  له  �ضمحت  »ايباد«  جهاز  على  بانفه  يطبعها  التي  االجابات 

االمتحان.
وا�ضافة الى �ضلل اطرافه االربعة الذي رافقه منذ الوالدة، فان المعت�ضم 
باهلل يعاني �ضعوبات في النطق تجعل من المتعذر على غير والديه فهم ما يقوله، 

االمر الذي حال دون ادائه االمتحان �ضفاهة.
وقالت والدته �ضفاء ابو محفوظ ان ترتيبات االمتحان هذه لم تتحقق اال 
جهاز  ربط  يتم  ان  بداية  اقترحوا  انهم  مبينة  للوزارة،  عديدة  منا�ضدات  بعد 
ابنها  لقدرات  مراعاة  مو�ضوعية  ال  اختيارية  اال�ضئلة  وجعل  بطابعة  االيباد 

الحركية البطيئة، لكن الم�ضوؤولين رف�ضوا ذلك االقتراح.
رزقت  حين  الحزن  »انتابني  قائلة  ابنها  عن  بادية  بعاطفة  االم  وتتحدث 
به، لكن حزني كان يتال�ضى تدريجيا اأمام ما اراه من ت�ضميمه على الحياة وهو 
يكبر«، م�ضيفة انه »اإجتماعي يفر�س محبته على النا�س بتوا�ضعه ويدخل القلب 

�ضريعا«.
بابنها  االعتناء  ان  �ضيدالنية  تعمل  التي  محفوظ  ابو  �ضفاء  تنكر  وال 
ي�ضتنزف الكثير من وقتها وجهدها، لكنها تقول »كنت دائما احاول التوفيق بين 

بيتي ورعاية ابني فهو حالة تحتاج مجهودا كبيرا«.
التعلم،  على  وقللدرة  »طاقة  مبكرا  اظهر  باهلل  المعت�ضم  ان  الى  ونوهت 
فادخلناه المدر�ضة النموذجية لل�ضلل الدماغي في عمان، حيث در�س فيها حتى 
العادية،  المدار�س  في  دمجه  �ضرورة  المدر�ضة  اكدت  وبعدها  العا�ضر،  ال�ضف 

وهذا ما فعلناه«.
العا�ضر في  انه كان »االول على زمالئه منذ ال�ضف االول وحتى  وتابعت 
للمدر�ضة الجديدة، والتي  اإنتقاله  النموذجية، وظل متميزا حتى بعد  المدر�ضة 

حاز فيها على عدة �ضهادات تكريمية«.
وخالل درا�ضته في عمان كان والده انور ابو محفوظ يقوم با�ضطحابه من 
والى المدر�ضة يوميا، غير عابئ بالم�ضقة التي كان يلقاها في �ضبيل ان ينال ابنه 

ما ي�ضبو اليه من تعليم.
وقال ابو محفوظ »التعب كان يزول عندما ارى فرح النجاحات في عيون 

المعت�ضم«.
وا�ضارت والدة المعت�ضم باهلل الى انهم كانوا قد ا�ضتروا له مقعدا كهربائيا 
خا�ضا حتى ي�ضهل عليه التحرك داخل المدر�ضة الخا�ضة التي انتقل اليها، وهي 

تقع قريبا من منزلهم في مدينة ال�ضرق.
التعامل  »الأن  المعلوماتية  االدارة  فرع  في  الدرا�ضة  اختار  انه  وبينت 
ي�ضتطيع فقط  اأنه  اأخر حيث  اأي تخ�ض�س  له من  بالن�ضبة  ا�ضهل  الحا�ضوب  مع 

التعامل باأنفه للكتابة«.
لحين  »�ضننتظر  قالت  التوجيهي،  في  نجاحه  بعد  التالية  الخطوة  وحول 
فيها،  فر�ضة  على  يح�ضل  لم  واذا  الجامعات،  في  الموحد  القبول  نتائج  ظهور 

ف�ضنعمل على ان يكمل درا�ضته خارج االردن«.
يحظى  باهلل  المعت�ضم  ان  اال  النطق،  وتحديات  الج�ضمانية  حالته  ورغم 
في  وي�ضاعدونه  با�ضتمرار  يزورنه  انهم  قال  والذين  اال�ضدقاء.  من  بالكثير 

المدر�ضة.
وللمعت�ضم اربع اخوات، كبراهن �ضيرين التي ت�ضغره في العمر وتتولى 

االعتناء به في حال غياب والدتها، وهي اي�ضا من المتفوقين درا�ضيا.
وقالت �ضيرين والفرحة بادية عليها بنجاح اخيها في التوجيهي »انا ا�ضتمد 

قوتي ونجاحي من عزيمة وا�ضرار المعت�ضم باهلل«

9 من اوائل المملكة في التوجيهي من محافظة الزرقاء

�شوريون بمريجيب الفهود يتحدون ظروف اللجوء ويحرزون النجاح بالتوجيهي

ت�ضعة  ان  والتعليم  التربية  وزارة  بيانات  اظهرت  الزرقاء-  هنا 
من االوائل على م�ضتوى المملكة في امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية 
من  كانوا  الفروع،  كافة  وفي   ،2015 للعام  ال�ضيفية  للدورة  العامة 

مديريات تربية محافظة الزرقاء: االولى والثانية والر�ضيفة.
والمهنية  االكاديمية  الفروع  كافة  من  وطالبة  طالبا   90618 وكان 
منهم  نجح  حيث  المحافظة،  في  لالمتحان  تقدموا  الخا�ضة  والدرا�ضة 

32207 طالب، وبما ن�ضبته حوالي 35 بالمئة.
واالوائل من المحافظة هم على التوالي:

عمار رم�ضان محمد من مدر�ضة الملك عبداهلل الثاني للتميز، وحل ثامنا 
في الفرع العلمي بمعدل  98.3.

في  الثانية  الثانوية-  ال�ضباط  حي  مدر�ضة  البدوي-  ابراهيم  رغدة 
الفرع ال�ضناعي-  97.5.

عمر ح�ضين را�ضد طه- مدر�ضة الر�ضيفة الثانوية للبنين-  الثاني في 
الفرع ال�ضناعي-  97.5.

الفرع  في  الثاني  للبنين-   الثانوية  ال�ضاملة  الح�ضون-  محمد  ح�ضن 
ال�ضناعي- 97.5.

في  الرابعة  الر�ضيفة-  الثانوية/  الندى  قطر  �ضالح-  محمد  �ضارة 
الفرع االدبي-  96.1.

فرع  في  الثالثة  للبنات-   الثانوية  ال�ضاملة  ال�ضباغ-  محمد  مي�س 
االقت�ضاد المنزلي- 95.7.

الفرع  في  العا�ضرة  الح�ضين-  بنت  �ضكينة  الحي-  عبد  ربحي  انوار 
االدبي-  95.2.

الر�ضيفة-  للبنين/  الثانوية  القاب�ضي  م�ضطفى-  الكريم  عبد  احمد 
الثاني في الفرع ال�ضرعي-  86.5.

عالء كامل ابو �ضعيليك-  درا�ضة خا�ضة/ الزرقاء- الثالث في الفرع 
ال�ضرعي-  85.5.

1ر59  بلغت  المملكة  م�ضتوى  على  النجاح  ن�ضبة  ان  بالذكر  جدير    
لل�ضرعي  بالمئة  و3ر20  لالدبي  بالمئة  و9ر20  العلمي  للفرع  بالمئة 
و1ر64  ال�ضحي،  للتعليم  بالمئة  و6ر29  للمعلوماتية  بالمئة  و8ر28 
و6ر36  الجديد،  لل�ضناعي  بالمئة  و65.3  القديم،  لل�ضناعي  بالمئة 

بالمئة للزراعي و1ر29 بالمئة للفندقي و7ر37 بالمئة للفرع المنزلي.

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

المخيم  فللي  الالجئين  ال�ضوريين  الطلبة  مللن  ثللالثللة  تمكن 
في  النجاح  احللراز  من  الفهود  مريجيب  في  االردنللي  االمللاراتللي- 
بالرغم  ال�ضيفية،  للدورة  العامة  الثانوية  الدرا�ضة  �ضهادة  امتحان 

من ظروف اللجوء وتغير المناهج التعليمية.
المدر�ضة  خالل  من  لالمتحان  تقدموا  وطالبة  طالبا   20 وكان 
الثانوية التي تا�ض�ضت في المخيم غداة افتتاحه عام 2013، وتتبع 

لمديرية تربية الزرقاء الثانية.
وعبر �ضيف خمي�س المهيري م�ضرف مدار�س المخيم عن ارتياحه 
عددهم  قلة  على  الناجحون  الطلبة  احرزها  التي  للنتائج  ور�ضاه 

ن�ضبيا.
ان  وهذا  اأفرحنا،  ذلك  ولكن  قليل  العدد  ان  من  »بالرغم  وقال 
االإمكانيات  رغم  بالدرا�ضة  الطلبة  اهتمام  على  فانما  �ضئ  على  دل 

والظروف التي يعي�ضونها«.
الى  البداية  منذ  �ضعت  المخيم  ادارة  ان  الى  المهيري  ونللوه 
توفير درو�س تقوية للطلبة في مختلف المواد من خالل معلمين من 

الالجئين في المخيم، بهدف تقريب المناهج اليهم قدر االمكان.
لالمتحان  تقدموا  الذين  الذكور  الطلبة  كافة  ان  الى  وا�ضار 
الفرعين  بين  االنللاث  تتوزع  حين  في  العلمي،  الفرع  في  يدر�ضون 

العلمي واالدبي.
الطالبة الالجئة ا�ضيل خمي�س، وهي احد الذين حققوا النجاح  
موؤكدة  النتيجة،  لهذه  �ضعادتها  ابدت  بح�ضولها على معدل 75،9، 

انها بكت من �ضدة الفرح لدى معرفتها بها.
نتائج  العللالن  ال�ضابقين  اليومين  ام�ضت  انها  ا�ضيل  وقالت 
االعالم  و�ضائل  تتابع  وهي  النوم،  من  تتمكن  ان  دون  االمتحان 
والمواقع االلكترونية التي راحت تتبارى في اعطاء مواعيد ل�ضدور 

النتائج.
وا�ضارت الى ان نجاحها جاء ثمرة متابعتها لدرو�ضها اوال باول 
نهاية  المعلمات، وفي  الدرو�س مع  واأتابع  اأدر�س يوما بيوم  »كنت 
المخيم(  في  ال�ضكنية  )الوحدة  الكرفانة  الى  العودة  وعند  الدوام 

كنت ادر�س، ونهاية كل ا�ضبوع اقوم بعملية مراجعة«.
الطريقة  بذات  يدر�ضوا  باأن  االخرين  للطلبة  ن�ضيحة  وا�ضدت 

التي كانت تدر�س بها.
قدمت  كما  لها،  لم�ضاعدتهم  اهلها  الى  نجاحها  ا�ضيل  واهللدت 
متابعة  فر�ضة  لها  اأتاحت  التي  االإمارات  ولدولة  للمعلمات  �ضكرها 
الدرا�ضة، مبدية املها في ان تتمكن من اكمال تعليمها الجامعي في 

احد التخ�ض�ضات الطبية.
بنجاحها  فرحته  عن  ا�ضيل  والد  خمي�س  محمد  عبر  جانبه،  من 
قائال »هي البنت البكر، وكنا قلقين من اأن ال ت�ضتطيع اكمال درا�ضتها 

ب�ضبب الظروف، ولكن الحمد هلل جئنا هنا )يق�ضد المخيم( وارجو 
من اهلل ان تتمكن من متابعة تعليمها الجامعي«.

ابنته كانت من االوائل على م�ضتوى �ضوريا خالل  اأن  وا�ضاف 
تراجع  في  دورا  لعب  المناهج  اختالف  ان  مبينا  هناك،  درا�ضتها 

معدلها، وانها لو كانت في وطنها لح�ضلت على معدل جيد جدا.
على �ضعيده اي�ضا، اعرب الطالب ق�ضي جواد الذي ح�ضل على 
معدل 73،6 بالمئة، عن �ضعادته بالنجاح الذي و�ضفه بانه »خطوة 

الى االمام«، م�ضير الى انه علم بالنتيجة من خالل احد معلميه.
وعبر ق�ضي الذي كان يدر�س بمعدل ثالث �ضاعات يوميا، عن امله 
اأي تخ�ض�س  له فر�ضة متابعة تعليمه الجامعي، وفي  اأن تتاح  في 

يتم قبوله فيه، وان كان ال يخفي رغبته في درا�ضة الهند�ضة.
في  بالمئة   68،8 معدل  على  ح�ضلت  التي  عيد  انعام  الطالبة 
الفرع االدبي، قالت هي االخرى انها كانت تدر�س لنحو ثالث �ضاعات 

يوميا، م�ضيفة انها �ضت�ضعى من اجل متابعة تعليمها الجامعي.
وقال والدها محمود عيد »الحمد هلل انها نجحت، ولكني توقعت 
واالمللارات  لللالردن  �ضكره  مقدما  اأعلللللى«،  معدل  على  تح�ضل  اأن 

التاحتهما المجال امام ابنته من اجل متابعة درا�ضتها.

تعبيرية
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ور�شة تدريبية حول »الحاكمية
 الر�شيدة والم�شاءلة« بوحدة التنمية ببلدية الزرقاء

هنا الزرقاء- كوثر النظامي

يوم  الزرقاء  لبلدية  التابعة  التنمية  وحللدة  في  اختتمت 
االربعاء 17 حزيران، ور�ضة تدريبية عقدتها الوحدة بالتعاون 
ايد”،  “اك�ضن  الللدولللي  للتعاون  الدنماركية  المنظمة  مللع 
وا�ضتهدفت رفع قدرات موؤ�ض�ضات مجتمع مدني في المدينة على 

�ضعيد “الحاكمية الر�ضيدة والم�ضاءلة”.
عن  ممثلون  ايام،  ثالثة  ا�ضتمرت  التي  الور�ضة  في  و�ضارك 
والذي  الزرقاء،  ق�ضبة  في  المدني  المجتمع  موؤ�ض�ضات  ائتالف 
و�ضابات  و”�ضباب  الموجهة”  “الطاقة  جمعيات  من  يت�ضكل 
الغد الم�ضرق” و”ال�ضباب للتنمية الذاتية” و”الحياة للتنمية 

ا�ضافة الى وحدة التنمية. االجتماعية”، 

وقال و�ضفي المومني من وحدة التنمية ان الور�ضة، وهي 
بالتعاون  الوحدة  �ضتنظمها  مماثلة  �ضل�ضلة ور�ضات  في  االولى 
المجتمع  موؤ�ض�ضات  قدرات  رفع  بهدف  تاتي  ايد،  االك�ضن  مع 
الر�ضيدة  “الحاكمية  مجال  في  االئتالف  في  ال�ضريكة  المحلي 

والم�ضاءلة”.
وا�ضاف انه �ضي�ضار بعد انتهاء الور�ضات المزمعة ت�ضكيل 
فريق من االئتالف من اجل ان يكون قوة �ضاغطة ل�ضمان تطبيق 
العام وتفعيل  القطاع  الر�ضيدة في موؤ�ض�ضات  الحاكمية  معايير 
المحلي  المجتمع  داخل  وال�ضيا�ضية  ال�ضعبية  الم�ضاركه  دور 

البناء مدينة الزرقاء.
والتي  ايد”،  “اك�ضن  من  المعلم  النا  او�ضحت  جهتها،  من 
ان  احمد،  ربى  المدربة  جانب  الى  الور�ضة  في  التدريب  تولت 

الهدف كان تعزيز الت�ضاركية بين الجمعيات في اطار االئتالف 
من اجل احداث التغيير الموؤمل في مجتمع الزرقاء، واي�ضا في 
العمل  على  التركيز  من  يتحول  وبحيث  الجمعيات،  عمل  نهج 

الخيري كما هو حا�ضل االن، وذلك الى تبني النهج الحقوقي.
وادوات  ا�ضاليب  الللى  كذلك  التطرق  جللرى  انلله  وا�ضافت 
الم�ضاءلة التي يمكن ان ت�ضتخدمها الجمعيات وت�ضبح جزءا من 

عملها في اطار الدور الرقابي ب�ضكل عام.
تفعيل  �ضبل  تناولت  الور�ضة  ان  الى  كذلك  المعلم  وا�ضارت 
بناء  وكيفية  المدنية  والم�ضاركة  ال�ضبابية  الم�ضاركة  وتعزيز 
اك�ضن  ومنظمة  جهة،  من  الجمعيات  بين  والت�ضبيك  ال�ضراكات 

ايد ووحدة التنمية في البلدية من جهة اخرى

»جمعيـــة الحيـــاة« بــالـــزرقــاء..
 م�شاريع انتاجية رائدة وان�شطة خيرية متميزة

هنا الزرقاء- خالل اقل من عام، تمكنت العالمة التجارية 
الحياة  لل«جمعية  التابع  ال�ضحي  الللورق  م�ضغل  لمنتجات 
الخيرية للتنمية االجتماعية« في الزرقاء، من فر�س ح�ضورها 
نجاح  ق�ضة  بذلك  لتعك�س  المحلية،  ال�ضوق  في  كمناف�س قوي 
التنموية  المجاالت  في  الجمعية  انجازات  الى  ت�ضاف  اخرى 

والخيرية.
مقرها  مبنى  �ضمن  الم�ضغل  افتتحت  الجمعية  وكانت 
التنمية  وزارة  من  بدعم   2014 عام  االبي�س  الجبل  بمنطقة 
من  لمنتجاته  االجمل«  »الحياة  ا�ضم  واختارت  االجتماعية، 
فوط االطفال، والتي تقوم على تعبئتها وتغليفها مجموعة من 

ن�ضاء المجتمع المحلي.
جمعيته  ان  عبدالرحمن  غريب  الجمعية  رئي�س    وقللال 
تنمية  لعملية  رافللد  خلق  بهدف  الم�ضغل  ان�ضاء  الى  عمدت 
تح�ضين  للن�ضاء  تتيح  عمل  فر�س  توفير  على  تقوم  م�ضتدامة 
ا�ضافي  تمويل  م�ضدر  ايجاد  في  ت�ضهم  كما  ا�ضرهن،  او�ضاع 

الن�ضطة الجمعية الخيرية والتطوعية.
منتجات  على  ال�ضوق  في  االقبال  عبدالرحمن  وو�ضف 
برغم  جدا،  جيد  بانه  االحجام،  وبكافة  الفوط،  من  الم�ضغل 
موؤ�ضرا  ذلك  معتبرا  التجارية،  لعالمتها  ن�ضبيا  الق�ضير  العمر 

على ر�ضا الم�ضتهلك عن م�ضتوى جودة تلك المنتجات.
واكد ان االتقان الذي يت�ضم به المنتج يمثل ثمرة للتدريب 
وتغليف  تعبئة  مجال  في  للعامالت  الجمعية  وفرته  الللذي 

الفوط ال�ضحية قبل التحاقهن بالعمل في الم�ضغل.
اظهرت  فقد  الرائد،  االنتاجي  م�ضروعها  مع  وبالتوازي 
م�ضمار  في  تميزا   ،2008 عام  تا�ض�ضت  التي  الحياة  جمعية 

الخيري  العمل  الى  ا�ضافة  المراأة وال�ضباب،  مبادرات تمكين 

ما  في  الجمعية  ان�ضطة  ان  عبدالرحمن  وبين  والتطوعي. 

يتعلق بالتمكين تتمثل في عقد الور�س التدريبية والمحا�ضرات 
المجتمعية  ال�ضرائح  ت�ضتهدف توعية وتاهيل  التي  والندوات 
الحياتي  واقعها  لتح�ضين  ال�ضرورية  المهارات  واك�ضابها 
التي  والدينية  الثقافية  الم�ضابقات  رعاية  وكذلك  والمعي�ضي، 

تنظمها المدار�س والم�ضاجد وغيرها.
تعقدها  التي  والتوعية  التثقيف  ور�للس  الللى  ا�ضار  كما 
الجمعية لربات البيوت، وخ�ضو�ضا في مجال الطفولة المبكرة، 
واي�ضا االيام ال�ضحية التي تنظمها على مدار العام ويتخللها 
توفير الفحو�س الطبية المجانية كفحو�س ال�ضغط وال�ضكري 
والك�ضف المبكر عن �ضرطان الثدي وغيرها، وباإ�ضراف عدد من 

االأطباء والممر�ضين وال�ضيادلة المتبرعين. 
عبدالرحمن  لفت  االن�ضانية،  الم�ضاعدات  جانب  وفللي 
والم�ضاعدات  المعونات  تقديم  على  تواظب  جمعيته  ان  الى 
منذ  قامت  انها  مبينا  المحلي،  المجتمع  �ضمن  للمحتاجين 
مطلع العام الحالي بتوزيع ك�ضوة ال�ضتاء واالغطية والطرود 
التموينية وال�ضحية )�ضابون ومنظفات وغيرها( على مئات 

اال�ضر.
االدويللة  توفير  على  كذلك  تعمل  الجمعية  ان  وا�ضاف 
والعالجات مجانا لالأ�ضر الم�ضجلة لديها وال ت�ضتطيع �ضراءها، 
االأرامللل  من  للمحتاجين  نقدية  م�ضاعدات  تقديم  جانب  الى 

واالأيتام والطلبة وذوي االحتياجات الخا�ضة.
وبين عبدالرحمن ان الجمعية توفر كذلك خدمات االإر�ضاد 
النف�ضي  الدعم  وجل�ضات  المحا�ضرات  عبر  النف�ضية  وال�ضحة 
التي تنفذها بالتعاون مع ا�ضحاب االخت�ضا�س والجهات ذات 

العالقة.

اإ�شهار مبادرة »من حقي اتعلم« لذوي االعاقة بالزرقاء

هنا الزرقاء- ف�سة العبو�سي

االثنين  يوم  الزرقاء  في  الثقافي  الثاني  عبداهلل  الملك  مركز  ا�ضت�ضاف 
27 تموز، حفل ا�ضهار مبادرة »من حقي اتعلم« التي تهدف الى تمكين ذوي 

االعاقة من حقهم في التعليم وتي�ضير دمجهم في المجتمع.
وقالت م�ضوؤولة المبادرة فرح المجالي ان مبادرتها الحا�ضلة على منحة 
اأحد برامج �ضندوق الملك عبد اهلل  برنامج التمكين الديموقراطي، الذي يعد 
الجمعيات واالأندية  االعاقة من خالل  للتنمية، تركز على تعليم ذوي  الثاني 

وتنظيم الدورات المتنوعة الهادفة لرفع م�ضتوى م�ضاركاتهم المجتمعية.
نظمته  الذي  الحفل  هام�س  على  الزرقاء«  لل«هنا  ت�ضريح  في  وا�ضافت 
البلدية  رئي�س  برعاية  واقيم  الثقافي،  الطفل  ونادي  الزرقاء  ثقافة  مديرية 
عماد المومني، ان المبادرة تهدف كذلك الى رفع كفاءة ذوي االعاقة من خالل 
الدورات التاأهيلية المختلفة، وبالتن�ضيق والتعاون مع العديد من الموؤ�ض�ضات 

المدنية والجمعيات، من اأجل توفير فر�س عمل مالئمة لهم .
وكانت مبادرة المجالي فازت من بين 600 تقدموا للح�ضول على منحة 

برنامج التمكين الديمقراطي على م�ضتوى المملكة.
بدورها، �ضلطت ا�ضتاذة التربية الخا�ضة في الجامعة الها�ضمية الدكتورة 

االعاقة،  ذوات  الن�ضاء  منه  تعاني  الذي  التمييز  على  ال�ضوء  الزبون  ايمان 
الرامية  المراأة  لحماية  االأردنلليللة  اال�ضتراتيجية  الى  ال�ضياق  في  م�ضيرة 
لتاأهيلهن وتمكينهن في المجتمع. وقالت الزبون خالل كلمتها في الح�ضور ان 
اأنثى، ولكن اي�ضا ناتج  »هذا التمييز ال يقت�ضر على النوع االجتماعي كونها 
عن االعاقة نف�ضها، فهي اأنثى تعاني من االعاقة وبنف�س الوقت هي عر�ضة اأكثر 

وتعاني من تدني الو�ضع االقت�ضادي واالجتماعي«.
وا�ضافت ان االح�ضاءات العالمية تبين ان هناك امراأة من كل ع�ضر ن�ضاء 
لحماية  االأردنية  اال�ضتراتيجية  الى  م�ضيرة  حياتها،  على  توؤثر  اعاقة  لديها 

المراأة الرامية لتاأهيلهن وتمكينهن في المجتمع .
انها  لجهة  بالمبادرة  الزبون  ا�ضادت  الللزرقللاء«،  لل«هنا  ت�ضريح  وفي 
ت�ضعى الى »لفت االأنظار الى فئة اال�ضخا�س ذوي االعاقة من حيث تعليمهم 
االهلية  الموؤ�ض�ضات  بين  التعاون  ي�ضتمر  اأن  في  املها  عن  معربة  ودمجهم«، 
احتياجات  حول  المحلي  المجتمع  توعية  اأجللل  من  الزرقاء  في  والر�ضمية 

وحقوق هذه الفئة.
راتب  الدكتور  الزرقاء  تربية  مدير  م�ضاعد  ا�ضتعر�س  �ضعيده،  وعلى 
المدار�س  في  االعاقات  ذوي  بدمج  يتعلق  ما  في  المديرية  دور  الوحو�س، 
الى  وكذلك  فيها،  االعاقة  ذوي  من  الطلبة  جميع  قبول  الى  الفتا  الحكومية، 

الت�ضهيالت المقدمة اليهم.
الفعالية  هذه  في  المديرية  م�ضاركة  ان  الزرقاء«  لل«هنا  الوحو�س  وقال 

ان  ينبغي  وانهم  الطلبة،  لهوؤالء  حق  التعليم  بان  قناعتها  من  انطالقا  تاتي 
يحظوا بذات المعاملة واالهتمام الذي يحظى به بقية زمالئهم.  

ان  الخاليلة  فتحي  الللزرقللاء  بلدية  رئي�س  مندوب  بين  جانبه،  ومللن 
اال�ضتراتيجية الجديدة للبلدية ترمي الى ت�ضهيل حياة ذوي االعاقة من خالل 
ال�ضوارع واالأر�ضفة والجزر  لهم في  الالزمة  التحتية  بالبنى  تعزيز االهتمام 
ق�ضة  الح�ضور  امام  العجيمي  عماد  عمر  الكفيف  ال�ضاب  وعر�س  الو�ضطية. 

نجاحه وتفوقه الدرا�ضي رغم التحديات التي واجهها في الحياة.
ال�ضاد�س  ال�ضف  بعد  الحكومية  بالمدار�س  »التحقت  العجيمي  وقللال 
كامال،  الكريم  القراآن  وحفظت  للمكفوفين،  الملكية  االأكاديمية  الى  انتقلت  ثم 
على  حزت  حيث  العامة،  الثانوية  امتحان  في  7ر96  معدل  على  وح�ضلت 
تكريمي من  باالأردن وتم  الخا�ضة  فئة ذوي االحتياجات  االأولى في  المرتبة 

جاللة الملك عبد اهلل الثاني«.
واأ�ضار الى ان اأهم تحد يواجهه الكفيف في المدار�س الحكومية هو عدم 

وجود م�ضرفين موؤهلين للت�ضحيح بطريقة »بريل« .
وفي ختام الحفل، تابع الح�ضور عر�ضا م�ضرحيا  بعنوان »احالمنا« من 
تاأليف واإخراج رئي�س نادي الطفل الثقافي �ضامي المجالي، جرى خالله ت�ضليط 
اللذين  وعزمهم  وت�ضميمهم  اإعاقة،  ذوي  �ضبان  معاناة  ق�ضة  على  ال�ضوء 
اثمرا عن تحقيقهم احالمهم وطموحاتهم. وح�ضر الحفل مدير الثقافة ريا�س 

الخطيب وجمع من ممثلي هيئات مجتمع محلي وطلبة جامعات ومهتمين.
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مدير المخيم االإماراتي  ي�شارك الالجئين ال�شوريين فرحة عيد الفطر

محمد  �ضعادة  االأردنللي  االإماراتي  المخيم  مدير  �ضارك 
الفطر  عيد  �ضالة  اآداء  في  الم�ضلين  ،جموع  ال�ضام�ضي 
 ،،،2015/7/17 المخيم ،يوم الجمعة  المبارك في م�ضجد 

الموافق االأول من �ضللوال /1436هل.
�ضاركه في ذلك متطوعي فريق الهالل االأحمر االإماراتي 
�ضرقي  الفهود  مريجيب  في  والواقع  المخيم  في  المقيمين 

محافظة الزرقاء.
على  بال�ضالم  الفريق  اأع�ضاء  و  ال�ضام�ضي  قام  حيث 
االأ�ضقاء الالجئين ال�ضوريين ، مقدما لهم التهاني والتبريكات 

بمنا�ضبة العيد .

تجول بعدها �ضعادته واأع�ضاء الفريق في اأرجاء المخيم 
مقدما حلويات العيد لالأ�ضقاء ال�ضوريين في كرفاناتهم .

االأطفال  على  العيديات  توزيع  ،تم  اإن�ضانية  لفتة  وفي 
،كما وتم تجهيز �ضاحة االألعاب في المخيم الإقامة الفعاليات 
االأردنللي  االإماراتي  المخيم  اإدارة  وكانت  هذا  الترفيهية. 
لن�ضر  المبارك  الفطر  ا�ضتعداداتها ال�ضتقبال عيد  اكملت  قد 
الالجئين  اأطفال  وجللوه  على  االإبت�ضامة  ور�ضم  البهجة 

ال�ضوريين.
لالأ�ضقاء  العيد  ك�ضوة  �ضلمت  قد  المخيم  اإدارة  وكانت 
�ضتة  نحو  عددهم  والبالغ  المخيم  في  المقيمين  ال�ضوريين 

اآالف الجيء .
الفعاليات  اإقامة  في  جهدا  المخيم  اإدارة  تاألوا  وال 
الالجئين  اإ�ضعاد  بهدف  با�ضتمرار  المتنوعة  واالأن�ضطة 
بالدهم  عن  وبعد  غربة  من  يعانونه  ما  ظل  في  ال�ضوريين 
لهم  تقدمه  لما  وامتنانهم  �ضكرهم  عن  الالجئون  عبر  وقد   .
داعين   ، واجتماعي  ونف�ضي  مادي  دعم  ،من  المخيم  اإدارة 
المولى عز وجل اأن يحفظ دولة االإمارات العربية المتحدة 
ال�ضيخ  الدولة  رئي�س  على  والعافية  بال�ضحة  يمن  ،واأن 

خليفة بن زايد اآل نهيان – حفظه اهلل .

11 ا�شابة في 44 حادث �شير بالزرقاء خالل عطلة العيد
الفطر  الزرقاء خالل عطلة عيد  �ضهدت محافظة 
44 حادث �ضير، نحم عنها 11 ا�ضابة، ووقع معظمها 
�ضمن مناطق �ضكنية، بح�ضب ما اعلنه العقيد با�ضم 
في  الللمللروري  التحقيق  �ضعبة  رئي�س  الخراب�ضة 

ادارة ال�ضير المركزية.
من  المحافظة  ن�ضيب  ان  الخراب�ضة  وقلللال 
من  امتدت  التي  العطلة  فترة  خالل  ال�ضير  حوادث 
منها  اربع  حادثا،   44 كانت  تموز،   19 وحتى   17
ا�ضخا�س،  اربعة  ا�ضابة  عنها  نجم  ده�س  حوادث 

والبقية حوادث ت�ضادم مركبات ا�ضفرت عن ا�ضابة 
�ضبعة ا�ضخا�س، ف�ضال عن اال�ضرار المادية.

وا�ضار الى ان المملكة �ضجلت خالل ذات الفترة 
ت�ضع وفيات، خم�س منها نجمت عن حوادث ده�س 
ال�ضبعين  في  ورجل  اطفال  اربعة  �ضحاياها  وكان 
في  االخللرون  االربعة  ق�ضى  حين  في  العمر،  من 

حوادث ت�ضادم مركبات.
واو�ضح الخراب�ضة ان اال�ضباب تعود في المجمل 
ب�ضكل  الم�ضرب  تغيير  منها  مرورية  تجاوزات  الى 

االولوية،  اعطاء  وعدم  القريب  والتتابع  مفاجئ 
بالح�ضة  ا�ضتاأثرت  ال�ضكنية  المناطق  ان  مبينا 
االكبر من الحوادث مقارنة بالطرق الخارجية التي 

�ضهدت حوادث اقل لكنها كانت االخطر.
مرتكبي  من  بالمئة   47 ن�ضبته  ما  ان  الى  ولفت 
 17 بين  العمرية  الفئة  �ضمن  كانوا  الحوادث  تلك 
على  حا�ضلين  غير  منهم  ثالثة  وكللان  عاما،  و37 

رخ�س قيادة مركبات.

جدول مياه الزرقاء
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في  خا�ضة  خلق،  �ضيق  ال�ضيف  ف�ضل  في  المرء  يواجه 
يتواجد  اأو  المنزل  من  يخرج  حين  لبا�ضه  بطبيعة  يتعلق  ما 
هو  عالمياً،  ال�ضيف،  مظاهر  اأهم  ومن  مكيفة.  غير  اأمكنة  في 
ارتداء ال�ضروال اأو البنطلون الق�ضير ما ي�ضمى بل”لال�ضورت” 
االإن�ضان  يتطلع  الر�ضمية  واللقاءات  العمل  خارج  ال�ضيفي، 
والت�ضوق،  اآخر،  اإلى  والتنقل من مكان  المالب�س،  للتخفف من 
بل”البنطلون  االإلللتللزام  دون  مللن  عائلية  بللزيللارات  والقيام 

الطويل”.
ذوقك،  على  “كْل  يقول  العربي  ال�ضعبي  المثل  اأن  رغم 
يبقى  اأن  ال�ضعب  من  اأنه  اإال  االآخرين”،  ذوق  على  والب�ْس 
من  يمنع  محافظ  اجتماعي  ونظام  بعادات  مقيدًا  ال�ضخ�س 
العادات  وتنطبق  الحار.  ال�ضيف  ف�ضل  في  المالب�س  تخفيف 
الفتاة منها على ال�ضاب،  اأكثر �ضرامة على  والتقاليد ب�ضورة 
في  ال�ضورت  ال�ضباب  ارتللداء  اأ�ضبح  االأخلليللرة  الفترة  ففي 
ال�ضديد  الحذر  ي�ضتمر  بينما  كلياً،  مرفو�س  غير  اأمرًا  الموالت 
واإبداء نظرات غير مريحة تجاه اأية فتاة اأو امراأة تجروؤ على 

الظهور بل”ال�ضورت” غير الفا�ضح خارج منزلها.

ال�ضيف،  ف�ضل  في  “ال�ضورت”  تتقبل  عديدة  مجتمعات 
ال�ضروال  يلب�ضون  ورجللااًل  ن�ضاء  الللدول  من  كثير  في  وتللرى 
بغرابة  �ضعور  اأو  تردد  غير  من  العامة،  االأماكن  في  الق�ضير، 
اأن من يلب�س البنطال الطويل في اأيام  االأمر، بل تعتقد اأحياناً 
ال�ضيف الحارة في دول عدة، وخا�ضة في المراكز الترفيهية 
ال�ضورت  غللدا  حين  في  طبيعي،  غير  اأمللٌر  باأنه  وال�ضياحية 
من  للتنقل  ومريحة  مقبولة  مو�ضة  كافًة،  واأ�ضنافه،  باأ�ضكاله 

دون اأي اإحراج.
ما الذي يمكن عمله للتقليل من ال�ضعور ال�ضلبي لدى من 
يرتدي ال�ضورت في االأماكن العامة؟ هل علينا اأن نقوم بحملة 
من  المو�ضوع  حّل  علينا  هل  اأم  مرتديه،  لدعم  عامة  عالقات 
اأن  تريد  م�ضطفى  بني  وفاء  النائب  جديدة؟  ت�ضريعات  خالل 
تجّرم التحر�س الجن�ضي، قانونياً، بما في ذلك التحديق لوقف 
االأمر  اللم�س.  خالل  من  فقط  ولي�س  بالنظر،  التحر�س  حاالت 
لديهم  وبطالت  اأبطااًل  ويتطلب  بالطبع،  تللدرج،  اإلللى  يحتاج 
جراأة الخروج اإلى االأماكن العامة بمالب�س مريحة وخلق واقع 
جديد ال يرتبط باالأفكار المحافظة التي لم تعد مريحة ل�ضريحة 

كبيرة من المجتمع.
اإلى  دعوة  على  ينطوي  الطلب  هذا  اإن  البع�س  يقول  قد 
الفجور والتعري، وما اإلى ذلك من عبارات تقال بال طول تفّكر، 
كلما تعلق بما يرتديه المرء من مالب�س تكون باالأ�ضا�س هدفها 
الراحة، ولي�س اإر�ضاء النا�س، لكن من حق اأي فرٍد اأن يرتدي 
ما ي�ضاء، واأن ال ُي�ضّنف كل من يحاول تغيير العادات والتقاليد 

اأنه خارج عما يقبله المجتمع.
القانون االأردني، كما القوانين العالمية، ال يحذر من لب�س 
المريحة  غير  والنظرات  والتقاليد  العادات  لكن  “ال�ضورت”، 

ت�ضكل رادعاً اأقوى من القانون اأحياناً.
الت�ضدد االإجتماعي، وال�ضماح  المطلوب هو التخفيف من 
لمن يرغب بارتداء مالب�س مريحة من دون اإ�ضعاره اأنه يقترف 

مخالفة كبيرة!

داود ُكّتاب: مدير عام �سبكة االإعالم المجتمعي. 

اأ�س�س العديد من المحطات التلفزيونية واالإذاعية 

في فل�سطين واالأردن والعالم العربي.

عندما  المياه  تتعّكر  اأن  اأخ�ضى  �ضّيد.  يا  اأواًل  اأنَت  “اإ�ضَرْب 
نمد اأيدينا اإليها. بعد اأن ت�ضرب الن�ضاء ي�ضبح الينبوع مدّن�ضاً.”

جائزة  على  الحائز  للياباني  ق�ضة  من  االقتبا�س  هذا  جاء 
بعد  والمنتحر   ،1968 عام  كاواباتا،  يا�ضوناري  لللالآداب،  نوبل 
لو  وال�ضبعين.  الثالثة  بلغ  وقد  تكريمه،  �ضنوات على  اأربع  م�ضي 
اأّن جملة تحمل هذا المعنى المبا�ضر وردت في ق�ضة ت�ضتعيد زمناً 
اأ�ضا�ضية في حياة �ضعٍب ما،  االأ�ضطورة مكانة  غابرًا، حيث تحتّل 
ال�ضتطعنا قبولها بو�ضفها جزءًا من الميثولوجيا. غير اأّن كاواباتا 
كان ي�ضرد اأحداثاً في ريف بلده، واالأرجح اأنه كتبها في ثالثينيات 
اليابان  انخرطت  مرحلة  عن  اأي  الما�ضي.  القرن  اأربعينيات  اأو 
اإنتاج. مع  حينها في التحديث ت�ضنيعاً، وتمديناً، واأ�ضلوب حياة 
معرفتنا باأن ال�ضعب الياباني، في الوقت نف�ضه، يِكنُّ اإجالاًل كبيرًا 
لموروثه العقائدي والمفاهيمي وما يتعلق بالعادات االجتماعية. 

ولهذا، اأجدني مّيااًل لروؤية ال�ضخ�ضية اليابانية على م�ضتويين:
 

عبر  الحا�ضلة  التطورات  قادرة على مجاراة  �ضخ�ضية     ]
ترتقي  وظائف  تللوؤدي  نفعية  َعملية  ِعلمية  مجاالت  في  الزمن، 
تحتذي  اأن  من  تتحرج  وال  ذلك  تفعل  ككل.  والدولة  بالمجتمع 
اأولوياتها  ترتيب  واإعللادة  بتنظيم  تقوم  المتقدم.  الغرب  بنماذج 
لتكون جديرة بولوج عالم التناف�س ال�ضناعي كعمالق، حتى واإْن 
دفعها طموحها الأن ت�ضن حرباً تناطح فيها “المارد” الذي اأيقظته 
�ضددت  اأن  لبثت  ما  ثم  المتحدة.  الواليات  هاربر” –  “بيرل  في 

الثمن باهظاً في قنبلتي “هيرو�ضيما” و”ناكازاكي” الذريتين!
روح  اأعماقها  في  تختزن  باطنية،  اأخلللرى،  �ضخ�ضية    ]
وال�ضفاء  ال�ضوفي  البلوغ  يقارب  )تاأُمل  ال�ضاموراي  البو�ضيدو/ 

ثقافًة  لليابان  الطابعة  النبيل(  القتال  فنون  ت�ضاحبه  النف�ضي، 
م�ضافة  وتجعل  االمبراطور،  توؤلِّه  وتكاد  قومية،  وروحاً  وروؤية 
ملحوظة بين الرجل والمراأة لم ُترَدم ن�ضبياً، ربما، اإاّل في نهايات 
الماآل في روايات هاروكي  لنا معاينة هذا  الما�ضي. ويمكن  القرن 
الحياة  نمط  فيها  يتجّلى  حيث   ،1949 عام  المولود  موراكامي 

الغربية المتغلغل لدى اأجيال ما بعد الحرب.
 ولعّل قارئ روايات جيل كاواباتا، ويوكيو مي�ضيما من بعده 
بال�ضيف  �ضلفه،  طريقة  وفق  عاماً  واأربعين  خم�ضة  عن  )المنتحر 
انتحار  �ضنتين على  بعد  اأي   ،1970 عام  الهيراكيري  على طريقة 
التحوالت  على  �ضيعثر  موراكامي،  روايات  مع  ويقارنها  االأول(، 
والروح  والتدمير،  الهزيمة  اإثر  الياباني  المجتمع  �ضربت  التي 
المنتف�ضة �ضد الهيمنة االأميركية المتغطر�ضة وقد عّبر عنها هذان 
لل”الطراز”  وفقاً  اأنهياها  ولكنهما  حياته،  باأ�ضلوب  كلٌّ  الكاتبان 
بال�ضيف، واالنحناء  البطن  َطْعن  يتغّير:  الذي ال  الواحد  الياباني 

عليه حتى الموت!
ن�ضتطع  لم  فاإْن  الحياة.  كرامة  تنف�ضل عن  ال  الموت  كرامة   

المحافظة على الثانية بعي�ضها؛ فاالأجدر اأن ننهيها باالأولى!
اأدباء  ِكبار  اثنين من  قراءتنا النتحار  النحو تكون  على هذا 

اليابان: العي�س بكرامة، و/ اأو الموت بكرامة.
*   *   * 

�ضامل،  دمللار  اأنقا�س  و�ضط  من  ببلده  ينه�س  مجتمعاً  اإّن   
الع�ضكري،  بانت�ضاره  المتغطر�س  “المارد”  ليناف�س  ويعود 
علىتزويدنا  قادر  المجتمع  هذا  داره؛  عقر  في  �ضناعياً  ويقارعه 
باآليات فهم ما بدا لنا “تناق�ضاً فّجاً” في ُبعدي �ضخ�ضيته: االأخذ 
روحانيات  وعي�س  جهة،  من  وتطويرها  التكنولوجيات  باأرقى 

البو�ضيدو ومجابهة تحديات الحياة ِبُنْبل ال�ضاموراي.
 عندها؛ ال يعود”تدني�س الن�ضاء لمياه الينبوع اإذا ما �ضربوا 
منه قبل الرجال” م�ضاألة �ضالحة لقيا�س مدى تح�ّضر المجتمع؛ ما 
دام االأمر ينح�ضر في دائرة احترام الطرفين لبع�ضهما، دون الحّط 
الرجل  اإذالل  على  العمل  اأو  هذا.  اإلى  ا�ضتنادًا  اأحدهما  قيمة  من 
واأحياناً  واالإجللالل..  بالتوقير  يت�ضم  موروث  من  بت�ضويٍغ  للمراأة 
ماأخوذة  “ثقافة” دينية جاهلة  ماثٌل في  االأمر  بالقدا�ضة، كما هو 
بح�ضب  و�ضادم  �ضريح  �ضريح!  نحو  على  الُخرافي  بالتفكير 

�ضهادات المقاتالت في وحدات حماية ال�ضعب الكردي، اإذ تفيد:
اإذا ا�ضتبكنا  الن�ضاء!  “يخ�ضى مقاتلو داع�س مواجهتنا نحن 
خالل  موتهم  حالة  في  الأنللهللم،  يهربون  ما  �ضرعان  معركة،  في 

القتال، لن يذهبوا اإلى الجّنة كونهم ُقتلوا على يد امراأة.”!
*   *   *

 في اليابان، لم تعد المراأة �ضبباً في تدني�س الماء لو �ضربت 
منه قبل الرجل.

في بلداننا، لم تعد المراأة “عورة” يجب حجبها وتحجيبها 
االأر�س  جحيم  اإلى  الجّنة  نعيم  من  بالرجل  قاذفة  اإنها  بل  فقط؛ 
– في خرافات داع�س:  -بح�ضب اأ�ضطورة اآدم وحواء! وبالعك�س 
والتمتع  للجّنة  العودة  من  فتحرمه  فتقتله،  االأر�س،  على  تقاتله 

بحوريات اللذائذ الموعودة!

 اإليا�س فركوح: كاتب وروائي. حا�سل على 
جائزتي الدولة التقديرية والت�سجيعية في حقلي 

الق�سة الق�سيرة والرواية.

م�ضرعهما  اإلي�ضيا  وزوجته   )2015  -1928( نا�س  جون  لقي 
اإطالقاً ب�ضاحب العقل الجميل،  اأحمق! ميتة ال تليق  في حادث �ضير 
الذي  الف�ضام  مر�س  على  انت�ضر  حّتى  معه،  وقفت  التي  وبالمراأة 
اأكاديمّية  1958، وبقي يتعاي�س مع عقابيله في بيئة  األّم به منذ عام 
�ضعرة.   ن�ضف  والجنون  العبقرّية  بين  اأّن  فيها  يوؤّكد  م�ضروطة، 
“العقل الجميل” هو ا�ضم الفيلم الذي يحكي �ضيرة حياته، وقد لعب 

بطولته النجم الهوليودّي را�ضل كرو.
عن  الدكتوراه  على  وحللاز  الريا�ضّيات،  في  نا�س  �س  تخ�ضّ  
عليها  تقوم  التي  النظرّية  وهي  االألعاب،  نظرّية  لتطوير  اأطروحته 
بها في ظّل  القيام  اأف�ضل حركة يمكن  اإلى  ل  للتو�ضّ اإجرائّية  خطوات 
النظرّية  وهذه  المرجّوة.  النتيجة  على  للح�ضول  القائمة،  الظروف 
والبوكر،  والداما،  ال�ضطرنج،  مثل  من  الألعاب  المجّرد  االأ�ضا�س  هي 
واالإك�س اأو، وغيرها. تعّد هذه االألعاب، تمرينات م�ضّغرة لممار�ضات 
والعلوم  االقت�ضاد،  عالم  اأّن  ذلك  الحياة،  في  وتاأثيرًا  ات�ضاعاً  اأكثر 
اأن  الحّب:  عالقات  وكذلك  عليها،  يقوم  ال�ضيا�ضة،  وفّن  الع�ضكرّية، 
الاّلعب  اإمكانّيات نقالت  نقلة، في ظّل ح�ضاب مجموعة  باأف�ضل  تقوم 
االآخر، مع توّقع اأكثرها احتمالّية للحدوث. اإّن ذلك يعتمد على الخبرة 
في اأكثره، وفي اأقّله على الحّظ، مادام هناك اأ�ضول لّلعب، اأو قواعد 
يحترمها الطرفان. تفلت ال�ضيا�ضة اليوم من نظرّية االألعاب من حيث 
�ضرط احترام القواعد، فال�ضيا�ضة في حالة من الفو�ضى والغوغائّية 
االإن�ضانّي.  والخذالن  القر�ضنة،  حّد  اإلى  باالأ�ضول،  تعترف  ال  التي 
نظرّية اللعاب تعّول على الخبرة، لكّن اختراعها يرجع اإلى عبقرّيات 

فردّية، تقوم على الك�ضف واالإلهام.
راأ�ضهم  وعلى  العقل،  اإيللذاء  من  الرواقّيون  الفال�ضفة  يحّذر   
“عندما  يقول:  الذي  م(،  الثاني  القرن  م-  االأّول  )القرن  اإبكتيتيو�س 
قدمك،  تلوي  اأن  اأو  م�ضمارًا،  تطاأ  اأن  من  حذرك  تاأخذ  فاأنت  تم�ضي 
ه.”. اإّن نظرّية العبقرّية  فلتاأخذ حذرًا مماثاًل من اأن توؤذي عقلك الموجِّ

االإلهام  اأّن  ذلك  �ضّده،  تقف  وال  العقل  ت�ضتهدف  باالإلهام،  تقول  التي 
)الباثيو�س(،  وت�ضّمى  محّددة  عقول  في  ت�ضرق  التي  الطاقة  هو 
اعتبار  يمكن  لها.  مواتية  حا�ضنة  والخبرة  المعرفة  من  كّل  وت�ضّكل 
اإبكتيتيو�س العقل االأّول الذي اأطلق نظرّية االألعاب، اإذ قال في موؤّلفه 
قدرتنا،  في  لي�ضت  االأرقام  نرد:  لعبة  “الحياة  )الُمخَت�ضر(:  ال�ضهير 
اأن نوؤدي الّلعب  اأّما ا�ضتخدام االأرقام فهو في قدرتنا، وعلينا من ثّم 

بمهارة وتدقيق”.
اأ�ضطرتها،  تّمت  التي  عبقرّيته  لفكرة  ا�ضت�ضلم  نف�ضه  اأين�ضتاين   
الموجات  قللراءة  على  م�ضفى  من  اأكثر  ليتنازع  دماغه،  عن  فتنازل 
محّددة  بثيمة  التفكير  وقت  الدماغ  هذا  ي�ضدرها  الذي  الكهربائّية 
العاطفة  عن  بعيدًا  االأفللكللار،  تنتج  اآلللة  الللدمللاغ  وكلللاأّن  كالن�ضبّية، 
واالنفعال، كما تنتج الطاحونة الطحين، وال يعّبر عن الموتفي هذه 
محّددة  بلعبارة  بل  العائلّي،  الرثاء  اأو  بالحزن،  اأو  بالفقد،  الحالة 
تقول: “لقد توّقف اأقوى االأدمغة عن التفكير”. لقد تّمت معالجة عقل 
اأين�ضتاين في كتاب روالن بارت )1915- 1980(، المو�ضوم بعنوان 
اليومّية  الحياة  اأ�ضاطير  �ضناعة  حول  يدور  والذي  “اأ�ضطورّيات”، 
فالحياة  الكالم،  داللة  عبر  اأو  )ال�ضيميولوجيا(،  العالمات  علم  عبر 
والمل�ضقات،  ال�ضور،  مدلوالت:  على  دوال  اأو  عالمات،  عن  عبارة 
والممار�ضات اليومّية… كّلها تحيل اإلى معاٍن، والمجتمعات تف�ضح 

عن نف�ضها من خالل العالمات التي تر�ضلها.
 ال ترتهن االأ�ضطورة اإلى الما�ضي، اإذ يوؤ�ضطر كّل مجتمع اأ�ضياءه 
ن�ضّميها  ومحّددة،  مختارة  لغوّية  منظومة  اإلى  ويحّولها  اليومّية، 
)الكالم(. بارت يوؤّكد على اأّن االأ�ضاطير اأحداث عادّية يتّم ت�ضنيعها، 
لذا علينا اأن ن�ضّدق اأّن كّل �ضيء لي�س بذي باٍل، اأو عر�ضة لل�ضخرية 
اأو اال�ضتنكار هو �ضرط للحقيقة: القتل الذي يحا�ضرنا، والتهديدات 
كيانات  وتحّول  الخريطة،  على  من  عربّية  دول  بزوال  اإلينا  الموّجه 
في  �ضي�ضير  كّله  دويالت… ذلك  اأو  خالفات،  اأو  دول،  اإلى  غا�ضبة 

التوّقف  اللغوّية! يجب  تكري�س �ضياغته  تّم  ما  اإذا  ما حقيقة،  لحظة 
التهّكم،  بنّية  لو كان ذلك  اإلى لغة، حّتى  الموؤذية  االأفكار  عن تحويل 
االأوحد  دوره  اأّن  اإلى  ل  ف�ضنتو�ضّ االإعالمّي،   الم�ضهد  قراأنا  ما  واإذا 
اليوم هو �ضناعة االأ�ضاطير بتكري�س الوقائع واالإ�ضرار عليها لغوّياً، 
وقد ا�ضتطاع بذلك �ضناعة الحروب، والنزاعات، والتحالفات. االإعالم 
يعمل وفاقاً لنظرّية االألعاب اأي�ضاً، اإذ يقوم باأف�ضل نقلة لتحدث اأقوى 
�ضدمته  اأي�ضاً،  الئقة  غير  ميتة  بارت  روالن  مات  واأو�ضعه.  فعل  رّد 

�ضاحنة �ضغيرة وهو في طريقه اإلى محا�ضراته في الجامعة!
اأّن  ال�ضريف  الحديث  في  ورد  اإذ  اأي�ضاً،  العقل  قّد�ضت  االأديان   
خلقاً  خلقُت  “ما  وقال:  والللدواة،  القلم،  بعد  العقل  خلق  تعالى  اهلل 
والأنق�ضّنك  اأحببت،  فيمن  الأكملّنك  وجاللي  وعّزتي  منك،  اإلّي  اأعجب 
بممار�ضات  العربّية  العقول  اإيللذاء  يتّم  ذلك  ومع  اأبغ�ضت”،  فيمن 
ال�ضيا�ضّي،  الّلغو  وتكري�س  الفل�ضفة،  بتغييب  غالبها:  في  ق�ضدّية 
لي�ضت  المعلومة.  نقد  تعليم  وتجاهل  االإعللالم،  لفخاخ  واال�ضت�ضالم 
ال�ضلطات  لمقاومة  التعليمات  من  توليفة  �ضوى  االإجرائّية  الفل�ضفة 
الم�ضتبّدة، ومنها االإعالم، والنظم التعليمّية، والحّب المت�ضّلط الذي 
بداًل  الج�ضد،  بو�ضاطة  للتمّلق  اإلى مو�ضوعات  الن�ضاء  يقهر، ويحّول 
من اأن يظهر قيمتهّن الحّقة كما يقول اإبكتيتيو�س، وهي دماثة الخلق، 
ن�ضاء  لب�ضع  العيد  هذا  في  معايدتي  �ضتكون  والحكمة.  والتوا�ضع، 

يفّكرن بالحكمة، كّل عام واأنتّن بخير!
 

د. �سهال العجيلي: كاتبة، وروائّية، واأ�ستاذة 

االأدب العربّي الحديث في الجامعة االأميركّية في 

مادبا. لها في الرواية “عين الهّر” الحائزة على 

جائزة الدولة الت�سجيعية 2009، و”�سّجاد عجمّي”.

“الشورت” 
الصيفي

المرأة، 

الساموراي، 

الجّنة، 

داعش

نظرّية 
األلعاب

داود كتاب

إلياس فركوح

د. شهال العجيلي

بأمكانكم متابعة برنامج “هنا الزرقاء” على رايدو البلد 92.4 في موعده 

الجديد يوم الخميس  11.00 – 12.00  ويعاد الجمعة  2.00 – 2.30.

الزرقاء  في  المرأة  لتمكين  مناسبة  الية  ايجاد  إل��ى  البرنامج  يهدف 

ابرز  على  الضوء  تسليط  خالل  من  القرار،  صنع  عملية  في  واشراكها 

المشاكل التي تعاني منها، والتهميش وفرض واقع حال المرأة وتفعيل 

هنا  برنامج  وفريق  الروضان  عطاف  وتقديم  اعداد  من  البرنامج  دورها. 

الزرقاء.

موعد جديد لبرنامج »هنا الزرقاء«
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المدير العام

داود كتـــاب

رئيس التحرير

عطاف الرو�سان

هيئة 
التحرير

مسؤول التحرير

ب�سام العنتري

عنوان �سبكة الالإعالم المجتمعي

المملكة االأردنية الها�سمية-عمان-وادي �سقرة

�سارع عرار - وادي �سقرة - عمان 20513 عمان 11118

عنوان لجنة التنمية

ــة الــغــوث  ــال ــارع الــمــدار�ــس-مــجــمــع وك ــس �

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

ــــر الـــنـــظـــامـــي ــــوث ك

فـــ�ـــســـة الــعــبــو�ــســي

نــــجــــوى �ــســلــيــمــان

ـــح ـــال ـــس مـــــنـــــيـــــرة �

بـــــتـــــول تـــرعـــانـــي

ــــي ــــات ــــس ــــــــــــــاز � رم

»هذا 
المشروع 
ممول من 

اإلتحاد 
األوروبي«

لمالحظاتكم وا�ستف�ساراتكم

الــعــدد  ال�سابع واالربعون                   30  تموز     2015

لالأعالن يرجى االت�سال على 962787347838


