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حر ونكات
اال�ستيعاب  يتطلب  اخر  جوي  ظرف  كاي  الحر  موجة  مع  تعاملت  انها  قالت  ال�سمير  نهاية 
والتاقلم، م�سيرة الى انها لم تكن تغادر البيت نهارا، وان افراد عائلتها كانوا يحر�سون على االكثار 
تتابع  نهاية  كانت  فقد  كثيرين،  الحال مع  اج�سامهم. وكما هي  لتبريد  الماء  اال�ستحمام و�سرب  من 
النكات والنوادر ال�ساخرة التي تن�سر على االنترنت، وتذكر منها �سورة �سخ�ص نائم محت�سنا قالب 

ثلج كبير، واخرى لطفل فاحم ال�سواد كتب عليها انه ولد في عز الظهر.
لكنها توؤكد انها لم تكن تجد في تلك النكات ما ي�ستدعي ال�سحك، بل على العك�ص، كانت تثير 

امتعا�سها لت�سمنها �سخرية وا�ستهزاء بامر قدره اهلل، اال وهو موجة الحر.
وبدوره اي�سا، انتقد احمد العندليب، وهو من �سكان الر�سيفة النكات التي تم تداولها خالل 
موجة الحر، معتبرا انه كان االجدر با�سحابها التوجه بالدعاء الى اهلل ليك�سف عنا البالء ويجيرنا من 
نار جهنم. وقال العندليب ان من االمور التي راعاها خالل الموجة عدم الخروج من المنزل ما امكن، 
م�سيفا ان اطفاله كانوا يم�سون وقتهم في م�سبح بال�ستيكي ا�ستراه خ�سي�سا لمواجهة موجة الحر، 

وانه كان ي�ساركهم اللعب بالماء لتخفيف الحر عن نف�سه اي�سا.
جعلهم  ما  المنزل،  في  الطعام  اعداد  عن  توقفت  الحر  اجهدها  التي  زوجته  ان  الى  وا�سار 

يلجاأون الى المطاعم ل�سراء الوجبات الجاهزة.

مكيف واختراعات
وب�سبب عدم اقتنائها مكيفا في المنزل، فقد ذكرت انت�سار ابو حويلة انها وافراد عائلتها كانوا 
باالجواء  فيها وم�ستمتعين  الوقت متجولين  يم�سون  بمكيف، حيث  المزودة  �سيارتهم  الى  يلجاأون 
اللبن  و�سلطات  والجبنة  البطيخ  على  اقت�سر  الموجة  خالل  طعامهم  ان  م�سيفة  داخلها،  الباردة 
والخيار. وابدت ابو حويلة اعجابها با�سلوب النكات الذي اتبعه البع�ص للترويح عن انف�سهم خالل 
الحر، م�سيرة الى نكتة ا�ستظرفتها، وتقول ان النا�ص الذين �سجوا من العا�سفة الثلجية هدى، باتوا 

االن يوجهون اليها الدعوة لزيارتهم، هي واوالدها اي�سا.
من جانبها، قالت عائ�سة ابو �سو�سة التي تقيم في حي ال�سباط، انها طبقت مع عائلتها و�سفة 
لك�سر حدة الحر وتتمثل في و�سع قالب ثلج كبير امام المروحة، مبينة ان تاثيرها كان نف�سيا اكثر 
لم �سمل  لها ايجابيات، هي  الموجة، ان كانت  ابو �سو�سة ان احدى ايجابيات  منه فعليا. واعتبرت 
اال�سرة معظم الوقت في غرفة واحدة في البيت، وهي التي كانت اجواوؤها االكثر اعتداال بين بقية 

الغرف، وم�ساء كانت اال�سرة باأجمعها تنتقل لل�سهر على ال�سرفة.
وذكرت انها كانت ت�سارك في تمرير ون�سر النكات بين معارفها خالل الموجة من باب الت�سرية، 

م�سيرة الى النكتة التي ا�ستهرت تحت �سعار »الجو خليجي والراتب اردني«.
اثناء موجة  المنزل  الخروج من  تقليل  في  النا�ص  باقي  الدغيمات عن  احمد  وال يختلف حال 

الحر، ف�سال عن انه تجنب تحريك �سيارته خ�سية خرابها بفعل حرارة الجو المرتفعة كما يقول.

�سرب  من  يكثرون  كانوا  ا�سرته  اف��راد  ان  الى  الر�سيفة،  �سكان  من  وهو  الدغيمات  وا�سار 
الع�سائر الباردة والماء ويحر�سون على تناول ماأكوالت خفيفة.

ماء  مملوء  جردل  في  طفلها  بو�سع  قامت  التي  �سقيقاته  الحدى  طريفا  موقفا  روى  وبينما 
وراحت تطعمه بينما هو في الجردل، اال انه و�سف نف�سه بال�سخ�ص المتدين الذي ال تروقه النكات 

حول الطق�ص الن في بع�سها اعترا�سا على حكم اهلل على حد تعبيره.

نوم في الفريزر
ومن ناحيته، قال م�سعب النجار ان موجة الحر زادت �سغط العمل عليه حيث انه موظف في 
�سركة م�سروبات غازية، وقد ت�ساعف الطلب ثالثة ا�سعاف على منتجاتها خالل الموجة، م�سيفا انه 
خالل ال�ساعات القليلة التي يعود فيها الى البيت كان يقف تحت دو�ص الحمام وهو في كامل مالب�سه.
ال بل ان النجار اكد انه كان يعمد احيانا الى الجلو�ص داخل فريزر التخزين في منزله من �سدة 
الحر، كما كان يبلل مالءة ال�سرير والو�سادة وي�سعهما في الثالجة حتى يبردا تماما، ثم ينام عليهما 
خالل الليل. والن�سغاله معظم الوقت في عمله، فهو يقول انه لم يكن متابعا للنكات المتداولة حول 
حالة الجو، والتي يخالف القائلين بانها تت�سمن ا�ستهزاء من احد مخلوقات اهلل، معتبرا ان االعمال 

بالنيات، والنية هنا هي الترويح عن النف�ص والتخفيف من وطاأة االجواء الحارة.

حمامات ومسابح
ا�سترت  انها  الموجة، حيث  لم يعانوا كثيرا خالل  ا�سرتها  انها وافراد  قالت  القردحجي  هناء 
الطفالها م�سبحا بال�ستيكيا ليلهوا فيه ويبردوا عن انف�سهم، كما ان المراوح لم تكن تتوقف عن العمل، 

ف�سال عن انهم كانوا يم�سون الليل خارج المنزل.
التوا�سل  مواقع  في  قرات  انها  حيث  الحر،  موجة  حول  للنكات  واكدت القردحجي رف�سها 

االجتماعي نهيا عنها كما تقول، غير م�ستبعدة ان تكون الموجة عقابا او غ�سبا من اهلل.
وي�سف احمد االطر�ص معاناته وا�سرته خالل الموجة قائال انهم كانوا يغ�سلون البالط بالماء 
عدة مرات في اليوم لك�سر حدة الحرارة، كما ان المراوح لم تكن تتوقف في حين ان الثالجات لم 
ت�ستطع مجاراة االجواء. ويبين االطر�ص انه كان يولي اهتماما �سديدا الطفاله خالل الموجة، حيث 

يكرر حمامهم عدة مرات في النهار، ويحر�ص على ان يتناولوا الم�سروبات البادرة والماء .
تروى  دامت  ما  فيها  باأ�ص  ال  انه  معتبرا  تناقلوها،  الذين  من  انه  النجار  قال  النكات،  وعن 
بعقالنية وبعيدا عن اال�ساءة للدين، م�سيرا الى انه اطلع على بع�ص منها وكانت خارجة عن المالوف 

على حد و�سفه.
ويروي محمد قبالن، وهو مربي ما�سية، تجربة فريدة مع موجة الحر، قائال انه فوجئ بات�سال 

من العمال يبلغونه فيه بان الما�سية تمتنع عن ال�سرب برغم ا�ستداد الحرارة.
وا�ساف انه عندما ذهب الى الحظيرة اكت�سف ان الماء الذي ينزل من ال�سنبور والخزانات 

في  وو�سعها  ثلج  قوالب  ا�سترى  ان  اال  منه  كان  فما  الما�سية،  ت�سربه  لم  ولذلك  جدا،  �ساخنا  كان 
الخزانات، وعندما وجدت ما�سيته ان الماء قد ا�سبح باردا فاقبلت على ال�سرب.

وسيلة للتاقلم
النكات وتبادلها خالل  لم�سالة  ابو هنط�ص قدمت تف�سيرا  الدكتورة منى  النف�سية  االخ�سائية 
والتكيف  المحيطة  االج��واء  مع  التناغم  من  حالة  عن  النا�ص  بحث  عن  تعبر  انها  قائلة  الموجة 
والتعاي�ص معها. وقالت ابو هنط�ص ان تطرف البرد والحر يجعل لزاما على النا�ص ان يبحثوا عن 
التاقلم والتكيف ب�ستى الطرق، ونحن نعلم ان لكل فعل رد فعل م�ساو له في المقدار معاك�ص له في 
االتجاه، فكاأن ل�سان حالهم االردنيين والزرقاويين مع الموجة يقول: انتظروا �ساأفعل �سيئا ال يتوقعه 

احد، �ساعلن انا كذلك تطرفي على هذه الظروف.
وا�سافت انهم كذلك يعلنون لالخرين ممن اعتادوا على تجهم االردنيين نهم �سيتغلبون على 
هذه الظروف ال�سعبة بتطرف ايجابي. واعتبرت ابو هنط�ص ان ما حدث من انفجار للنكات طوال 
فترة الحر كان �سيئا جميال، موؤكدة ان كافة فئات النا�ص �ساركت في ن�سر النكات وتبادلها على مواقع 
التوا�سل االجتماعي وعلى �سفحاتهم الخا�سة، ومنهم من هم معروفون باال�سل بتجهمهم وجديتهم 
العالية في حيانهم اليومية. ورات ان النكات اثناء الموجة ات�سمت ببعد التالحم االجتماعي الذي 
كان يح�ص على م�ساعدة االخرين على تخطي الموجة، وكاأنها كانت تقول لمن ي�سلها »ل�ست وحدك 

من ت�سعر بالحر فنحن معك«.

ُمباحة بضوابط
وحول موقف ال�سرع من النكات، وخ�سو�سا التي جرى تداولها اثناء موحة الحر، قال مفتي 
محافظة الزرقاء الدكتور محمد بني طه، ان المزاح ب�سكل عام م�سموح، و�سيدنا محمد �سلى اهلل عليه 

و�سلم كان يمزح، لكنه لم يكن يقول اال حقا.
واو�سح بني طه ان النكات والفكاهة والطرائف محكومة بثالث �سوابط، حيث ي�سترط فيها 
اوال اال يكون فيها كذب وايهام باأن هناك �سيئا حدث وهو لم يحدث، يعني ان يكون االمر خياليا ولكن 
المتحدث يتحدث به وكاأنه حقيقة واقعة، وهذا يعد من الكذب، اما اذا كان االمر خياليا ومعروف انه 

خيالي لدى الم�ستمع فال يعد من الكذب.
وتابع ان االمر االخر اال يكون فيها ا�ساءة الى الدين، فهذا يوقع قائل النكتة في المحذور من 
الكفر، وهناك نكات تتعلق بالمالئكة واليوم االخر وهذه حرام ال يجوز المزاح فيها، واال يكون في 

النكتة ا�ساءة ال�سخا�ص بعينهم ،وهذا اي�سا ال يجوز وهذا يعد من الغيبة والت�سهير المحرمان.
وم�سى قائال ان االمر الثالث ان تكون النكتة خالية من االلفاظ النابية.

واعتبر المفتي ان ما يتدواله النا�ص من طرائف ونكات خالل فترة الحر هي محاولة للخروج 
من حالة الجو الم�سنية الى �سيء من الفكاهة، وهذه هي طبيعة االن�سان.

تعبيرية

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

عا�ص اهل الزرقاء او�ساعا ال يح�سدون عليها خالل موجة الحر 
االخيرة، والتي كانت محافظتهم ال�سحراوية من بين المناطق اال�سد 
تاثرا بها على م�ستوى المملكة، فيما ان�سغل بع�سهم في تبادل النكات 
التي تتندر وت�سخر من احوالهم خالل الموجة.

وبلغت ذروة الحرارة في الموجة 45 درجة مئوية، مت�سببة 
بما ي�سبه حالة حظر التجول في ال�سوارع خالل النهار، وبهجرة 
جماعية من البيوت الى االماكن المفتوحة طلبا لما تي�سر من ن�سائم 
اثناء الليالي الخانقة، والتي تخللتها انقطاعات طويلة للكهرباء.

ابراهيم مدادحة مدر�ص لغة انجليزية من �سكان الر�سيفة قال 
انه عمد الى التقليل من خروجه تحت ال�سم�ص خالل الموجة، وكان 
يلجاأ الى اال�ستحمام بالماء البارد مرات عدة في اليوم، ا�سافة 
لتناول كميات وفيرة من الماء البارد.

وا�ساف انه كان ينام على ال�سطح ليال فرارا من الحرارة 
ال�سديدة داخل البيت، م�سيرا الى انه كان خالل ذلك يتابع النكات 
التي ين�سرها ا�سدقاوؤه ومعارفه على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
والتي راى انها تمثل ا�سلوبا يلجاأ اليه النا�ص للت�سرية والتخفيف عن 
انف�سهم في مثل تلك االجواء �سديدة الحرارة.

واكد مدادحة ان هذه النكات تعك�ص في كثير منها وقائع 
حقيقية، مبينا انه �سخ�سيا راى موقفا طريفا قام خالله احد �سائقي 
�سيارات االجرة بلف را�سه بقطعة قما�ص مبللة اخفت معالمه حتى 
لم يكن يبدو منه �سوى جزء ي�سير من عينيه، وت�ساءل حينها كيف 
ي�ستطيع القيادة وهو على هذه ال�ساكلة.

هكذا يواجه الزرقاويون موجة الحر
حظر تجول نهارا وهجرة �سبه

جماعية الى ال�ساحات المفتوحة ليال
احدهم و�سع نف�سه في الفريزر واخرون لجاأوا 
الى مكيفات ال�سيارات وو�سع الثلج امام المراوح

اإ�سهاالت ال�سيف.. الم�سببات والعالج وطرق الوقاية
هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

ال�سيف،  �سيوعا، واحيانا خطورة، في ف�سل  المر�سية  العوار�ص  اكثر  اال�سهاالت من  تعد 
وكذلك  والميكروبات،  البكتيريا  وتكاثر  لنمو  مواتية  بيئة  خالله  المرتفعة  الحرارة  ت�سكل  والذي 

النواقل التي تن�سرها كالح�سرات والقوار�ص.
وكما يو�سح الدكتور خالد البحتي رئي�ص ق�سم رقابة االمرا�ص في مديرية �سحة الزرقاء، 
فان اال�سهاالت تنق�سم الى نوعين، ا�سهال مدمم وا�سهال مائي، مبينا ان النوع االخير يعتبر ا�سابة 
خفيفة وي�سهل ال�سفاء منه، اما االول، فهو اال�سد، حيث ان الج�سم يتعر�ص معه لفقد الدم ا�سافة 
الى ال�سوائل واالمالح. وقال البحتي انه عادة ما يكون وراء اال�سهال المدمم م�سبب مر�سي، وهو 
يعد م�سكلة تحتاج الى العالج والمتابعة الطبية، بينما ينجم اال�سهال العادي اجماال عن التعر�ص 

للبرد او تناول اأطعمة ملينة، وبالتالي ال يعتبر حالة مر�سية.
وا�سار الى ان »من المتفق عليه في وزارة ال�سحة ان اال�سهال هو خروج البراز لثالث مرات 
اأو اأكثر خالل 24 �ساعة، اي يوم واحد، ويتخذ البراز في حالة اال�سهال �سكل الوعاء الذي يو�سع 
الى  المري�ص بحاجة  باأنه لين وطري، وقد يكون ذا قوام مائي، وعندها ي�سبح  فيه، حيث يت�سم 

اجراء المزيد من الفحو�سات لمعرفة الم�سبب، وكذلك .. الى عالج«. 
ونوه البحتي الى ان »العالج في هذه الحالة يكون باعطاء الم�ساب مزيدا من ال�سوائل، مثل 
هذه  وطبعا   .. فقدها  التي  ال�سوائل  لتعوي�ص  وذلك  ال�سرب،  ومياه  وال�ساي  القهوة  او  الع�سائر 

االجراءات تتخذ في حاالت اال�سهال الب�سيطة«.
وا�ستدرك قائال انه »اذا تعدى االمر الى ا�سهال �سديد جدا وخ�سارة �سوائل ب�سكل كبير بحيث 
يفقد المري�ص ال�سيطرة على نف�سه، فاننا ندخله الم�ست�سفى ونلجاأ الى تعوي�ص ال�سوائل المفقودة 
بوا�سطة محاليل طبية تعطى في الوريد، ثم يعطى الم�ساد الحيوي بعد ظهور نتائج الفح�ص ليكون 

الم�ساد منا�سبا لمقاومة الجرثومة الم�سببة لال�سهال«.

االطفال وكبار السن
ان »اال�سهال يعد خطيرا على  البحتي  اكد  فقد  باال�سهاالات،  تاثرا  اال�سد  للفئات  وبالن�سبة 
االطفال الذين هم تحت عمر 4 �سنوات وكذلك كبار ال�سن، وكما في كل االمرا�ص، فهاتان ال�سريحتان 
هما االكثر تاأثرا بالمر�ص وم�ساعفاته ب�سبب �سعف البنية الج�سدية لدي افرادهما وعدم القدرة 

على المقاومة«.
كما بّين ان »االطفال ب�سكل خا�ص لديهم ن�سبة �سوائل في اج�سامهم اعلى من ن�سبة ال�سوائل 
في اج�ساد البالغين، وعند تعر�سهم لالإ�سهال فانه من ال�سهل ان ي�سابوا بالجفاف الذي ينتج عن 
نق�ص االمالح وقد يوؤدي الى الموت ان لم تتم معالجته في الوقت المنا�سب«. على انه توقع »ان 
تقل الى اقل من الن�سف ن�سبة االطفال الم�سابين باال�سهاالت، وخ�سو�سا الفئة العمرية تحت اربع 
�سنوات، وذلك كثمرة لل�سيا�سة التي تتبعها وزارة ال�سحة والمتمثلة في تطعيم المواليد اعتبارا 

من 1-1-2015 بمطعوم الروتا فايرو�ص والذي يعتبر الم�سبب االكبر لال�سهال لدى االطفال«.
ولفت البحتي الى ان »اال�سهاالت ُتتابع اأ�سبوعيا في مديرية �سحة الزرقاء، حيث يتوجب 
على المراكز التابعة للمديرية في المحافظة تزويد االدارة بعدد الحاالت التي تراجعها، والمديرية 
بدورها تقوم بالتدقيق في االعداد الواردة من كل مركز، فاذا زاد تعن الحد المتعارف عليه، فاإن 

ذلك داللة وباء، وتقوم فرق وزارة ال�سحة حينها بمتابعة المو�سوع والبحث عن الم�سببات«.
وقال ان الوزارة بدورها »بالتدقيق في عدد حاالت اال�سهاالت التي ترفعها مديريات �سحة 
انت�سار  تفادي  اجل  من  عاجل  ب�سكل  وتتحرك  كثب  عن  اليها  ال��واردة  االع��داد  وتراقب  المملكة 

اال�سهال والعمل على معالجة اال�سباب«.
وا�ساف البحتي ان الوزارة »تتوقع من مديرية �سحة الزرقاء ان تو�سل ما عدده 400 حالة 

ا�سهال ا�سبوعيا من مختلف الوية واأق�سية المحافظة عبر مراكزها ال�سحية«، معتبرا ان هذا الرقم 
هو »المعيار االكثر دقة« لتحديد ما اذا كانت حاالت اال�سهال ت�سير الى وباء، او ان هناك تق�سيرا 

في ر�سد الحاالت من قبل المديريات اذا ما كان العدد اقل من المعدل.
و�سدد على انه لم ت�سجل في االردن منذ 15 عاما اي حالة وفاة ب�سبب اال�سهاالت، بالرغم من 
عدد الحاالت الذي يتم ر�سدها ا�سبوعيا، وهي جميعها حاالت قابلة لل�سفاء، عازيا ذلك الى وعي 
المواطن بالمر�ص وطرق التعامل معه، والعناية الطبية الفورية لجميع حاالت اال�سهال وتق�سي 
ا�سباب الحاالت ال�سديدة مخبريا. وعموما، يو�سح البحتي ان اعداد اال�سهاالت ترتفع خالل فترة 
والتي  الغذائية،  الت�سممات  ت�ساحب  ما  غالبا  والتي  ال�سالمونيال،  بكتيريا  ا�سبابها  ومن  ال�سيف، 

تنجم بدورها عن تلف االطعمة في ظل الحرارة المرتفعة.

نصائح للوقاية 
الى ذلك، قدم الم�سوؤول في مديرية �سحة الزرقاء، جملة من الن�سائح للوقاية من اال�سابة 
باال�سهاالت خالل ف�سل ال�سيف، وفي مقدمتها »غ�سل االيدي بالماء وال�سابون مرارا وتكرارا قبل 
الطعام وبعده، وعند الدخول الى البيت او مالم�سة اال�سياء واالج�سام المختلفة، وبعد ا�ستخدام 

المرحا�ص او مالم�سة المواد الزراعية او الجيوانات االليفة«.
في  وتقبيلهم  النا�ص  م�سافحة  عقب  وال�سابون  بالماء  والوجه  اليد  »غ�سل  على  حث  كما 
بالمئة،   50 بن�سبة  تقلل من حاالت اال�سهال  القاعدة  ان »هذه  العزاء واالفراح«، معتبرا  موا�سم 

وكذلك تقلل الجهود المبذولة من قبل الدولة واالعباء المالية التي تنفق على حاالت اال�سهال«.
واكد البحتي اي�سا �سرورة »التنظيف الدوري لخزانات المياه في البيوت، ولمرة واحدة 

في ال�سنة على االقل، وكذلك تعقيمها وتغطيتها ب�سكل جيد«، الفتا الى ان »الخزانات المك�سوفة 
تكون عر�سة الن ت�سقط فيها الطيور والحيوانات ال�سغيرة مما يوؤدي الى تلوث مياهها والت�سبب 

باال�سهاالت والم�ساكل المعوية«.
وا�ساف ان »مبردات المياه )الكولر( يجب ان تنظف وتعقم جيدا ب�سكل دوري لتجنب تلوث 
الى عناية ونظافة وتفقد دوري«.  المنزلية، فهي بحاجة  المياه  المياه، وينطبق االمر على فالتر 
وبين في هذا ال�سدد ان »هناك تعاونا وثيقا بين وزارة ال�سحة و�سلطة المياه حيث تقوم الوزارة 
بدور رقابي على جودة المياه والتاكد من ا�سافة المواد المعقمة لها، ويتم تكثيف رقابة ال�سحة 
على المياه خالل فترة ال�سيف للتاكد من ا�سافة عن�سر الكلورين المعقم«. وفي جانب اخر، حذر 
البحتي من مخاطر قيام بائعي البطيخ با�ستخدام �سكين ملوثة للك�سف عن جودة ب�ساعتهم للزبائن، 

�سمن ما يعرف بالبيع با�سلوب »تعليم البطيخ«.
وقال ان هذه الممار�سة توؤدي الى »انتقال الجراثيم التي ت�سبب اال�سهال واالمرا�ص المعوية 
االخرى، وما يزيد الطين بلة ان يقول لك بائع البطيخ: تف�سل ذوق حمار وحالة! فمن خالل هذا 

الفعل ينقل اليك كما هائال من الجراثيم الم�سببة للمر�ص«.
وعبر عن امله في ان »يتوقف الباعة والم�سترون عن طريقة تعليم البطيخ« والتي و�سفها 
بانها عادة �سيئة »ويجب الق�ساء عليها كما تم الق�ساء على عادة فنجان القهوة ال�سادة الوحيد 
الذي كان يلف على جميع ال�سيوف في الجل�سة ومن خالله تنتقل االمرا�ص الى جميع الح�سور، 
البحتي  يفت  ولم  واح��دة«.  لمرة  واحد  �سخ�ص  فيها  ي�سرب  ورقية  بفناجين  ا�ستبداله  تم  حيث 
التحذير من مغبة التعامل مع المواد الغذائية المعرو�سة على الب�سطات، او التي تباع في محالت 
بانها  والمحالت  الب�سطات  تلك  وا�سفا  االطعمة،  مع  تعاملها  في  ال�سحية  ال�سروط  الدنى  تفتقد 

»اوكار لال�سهاالت ب�سب ف�ساد االطعمة فيها«.

�سربات ال�سم�ض والت�سمم الغذائي ابرز مخاطر موجات الحر
هنا �لزرقاء

من  المخت�سين  تحذيرات  تتكاثف  البالد،  ت�سرب  التي  الحر  موجات  تالحق  مع 
وحروق  ب�سربات  اال�سابة  احتمال  �سمنها  ومن  الب�سر،  �سحة  على  الجدية  مخاطرها 

ال�سم�ص، ف�سال عن حاالت الت�سمم الناجمة عن تلف االطعمة.
ومنذ ثالثة ا�سابيع تتعر�ص المملكة لموجات حر كانت االخيرة ا�سدها، والم�ست 
تجاوزت  بينما  المناطق،  بع�ص  في  مئوية  الخم�سين  حاجز  خاللها  الحرارة  درج��ات 

االربعين في العا�سمة عمان.
وقال الدكتور خالد البحتي رئي�ص ق�سم رقابة االمرا�ص في مديرية �سحة الزرقاء، 
ان  مبينا  الحراري«،  »االجهاد  ي�سمى  ما  الحرارة  ارتفاع  ي�سببها  التي  الحاالت  من  ان 
وزيادة  الجلد  واحمرار  الج�سم  حرارة  في  كارتفاع  ب�سيطة  تبداأ  الحالة  هذه  اعرا�ص 

التعرق.
لكنه حذر من ان ا�ستمرار تعر�ص ال�سخ�ص لنف�ص درجات الحرارة اأثناء اال�سابة 
باالجهاد الحراري، يوؤدي به الى مرحلة »االنهاك الحراري«، والذي يترافق مع اعرا�ص 
و  التركيز  و�سعف  واالعياء  القلب  دقات  وزيادة  العرق،  انتاج  وتوقف  الجفاف  ابرزها 
مرحلة  في  يدخل  فقد  الم�ساب،  ا�سعاف  يتم  لم  ما  انه  الى  منبها  التنف�ص،  معدل  زيادة 

»�سربة ال�سم�ص«. 
الحاالت  اثناء  الج�سم  تنتاب  التي  االعرا�ص  عن  الم�سوؤول  ان  البحتي  واو�سح 
تبعا  الذاتية  الحرارة  تنظيم  ووظيفته  الهيبوثالمو�ص،  ي�سمى  دماغي  جزء  هو  ال�سابقة 

للمعلومات التي تنقلها اليه االوعية الدموية و�سبكة االع�ساب حول حرارة الجو.
بتو�سيع  اوام��ر  ا�سدار  الى  ال�سديد  الحر  حاالت  في  يعمد  الع�سو  هذا  ان  وبين 
االوعية الدموية وزيادة التعرق والتبول ومعدل التنف�ص وانقبا�ص وارتجاف الع�سالت.
  ولفت البحتي الى ان بع�ص االعرا�ص الحادة والخطيرة ل�سربة ال�سم�ص، تت�سمن 

الهلو�سات و�سداع الراأ�ص والجفاف ال�سديد وت�سنجات الع�سالت وارتفاع حرارة الج�سم 
الى اكثر من 41 مئوية، وذلك جميعه يوؤدي الى فقدان الوعي واالغماء.

ل�سربات  عر�سة  االكثر  بين  من  هم  العمر  من  الرابعة  دون  االطفال  ان  الى  ونوه 
ممن  ال�سن  كبار  وكذلك  الحارة،  االجواء  في  لل�سوائل  ال�سريع  فقدانهم  ب�سبب  ال�سم�ص 

لي�ست لديهم القدرة على الحركة لتجنب م�سببات الحرارة بحكم اعمارهم المتقدمة.
وقال ان دائرة المعر�سين لال�سابة ت�سمل من ال ت�ستطيع اج�سامهم التاقلم مع الحر 
لخلل في عمل الهيبوثالمو�ص، ومر�سى ال�سمنة و�سغط الدم وال�سكري، ومن يتناولون 

اأدوية القلب ومدرات البول والمهدئات وادوية التخ�سي�ص وم�سادات اله�ستامين.
وا�سار البحتي اي�سا الى اال�سخا�ص الذين يعملون تحت ا�سعة ال�سم�ص المبا�سرة 
وفي االفران والريا�سيين باعتبار ان احتماالت اال�سابة ب�سربات ال�سم�ص تكون مرتفعة 

في او�ساطهم.
واو�سح ان ا�سعاف الم�ساب ب�سربة ال�سم�ص يكون بنقله �سريعا الى مكان فيه ظل 
او  ج�سمه  علي  الماء  ور�ص  مالب�سه  نزع  عبر  حرارته  بتخفي�ص  والبدء  التهوئة،  وجيد 

تغطي�سه في بانيو الحمام مع و�سع اكيا�ص الثلج تحت االبط والفخذ والظهر.
واكد ان اف�سل وقاية من �سربات ال�سم�ص في االجواء الحارة تتمثل في البقاء في 
وقت  وخ�سو�سا  المنزل،  من  الخروج  وتقليل  المبا�سرة  ال�سم�ص  اأ�سعة  عن  بعيدا  الظل 
الظهيرة، من ال�ساعة 12 حتى 3 من بعد الظهر، وارتداء مالب�ص قطنية ف�سفا�سة بالوان 
فاتحة، ويف�سل و�سع غطاء للراأ�ص في حال ا�سطر ال�سخ�ص للخروج في هذه االوقات، 
واالكثار من �سرب ال�سوائل الباردة. كما حث البحتي ممار�سي الريا�سة على ان يكون ذلك 
في فترات ال�سباح او الم�ساء المتاأخر و�سرب ال�سوائل قبل وبعد التمرين، وكل ع�سرين 
دقيقة اثناءه حتى لو لم ي�سعروا بالعط�ص، وان يراقبوا لون البول، وفي حالة كان داكنا 

فهذا موؤ�سر على التجفاف وينبغي معه الحر�ص على تناول مزيد من ال�سوائل. 
وفي ما يتعلق بحروق ال�سم�ص، فقد او�سح البحثي انها تنجم عن التعر�ص المبا�سر 

المعر�سة مبا�سرة،  لال�سعة في االوقات الحارة وت�سيب جلد الوجه، وم�ساحة الج�سم 
داعيا لتجنب ممار�سة ال�سباحة اثناء االرتفاع ال�سديد للحرارة و�سطوع ال�سم�ص حتى ال 

يتعر�ص الج�سم للحروق.
وقال انه يمكن لمن يرغب بممار�سة ال�سباحة في مثل هذه اللجواء ان يتخير م�سابح 
مظللة او ان يقوم بال�سباحة في ال�سباح الباكر او في فترة الم�ساء االولى حيث تنك�سر 

حدة ال�سم�ص، ويقل تاأثيرها ال�سار على الجلد.
 spf وبالن�سبة للكريمات الواقية من ال�سم�ص، فقد ن�سح باعتماد االنواع ذات قيمة

تزيد عن 30.
تلف  عن  تنجم  التي  الغذائي  الت�سمم  ح��االت  من  البحتي  حذر  اخ��رى،  جهة  من 

االطعمة في ظل درجات الحرارة العالية.
واكد ان االطعمة االكثر عر�سة للتلف هي التي تحوي على بروتينات، باعتبار ان 
كميات  من  امكن  ما  التقليل  الى �سرورة  منوها  الجراثيم،  لنمو  و�سطا جيدا  ت�سكل  هذه 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  لتلفها في حاالت  المنزل تحا�سيا  المخزنة في ثالجات  اللحوم 
والتي ت�سهدها احياء عدة في الزرقاء خالل موجات الحر. ولفت البحتي الى ان اف�سل 
طريقة لالحتراز من تاثير هذه االنقطاعات على االطعمة، وخ�سو�سا اللحوم، تكمن في 
عند  االطعمة  حول  لت�سعها  كبيرة  ثلج  قوالب  يتوفير  احتاطت  قد  البيت  ربة  تكون  ان 

انقطاع التيار، حيث ان ذلك يحفظها فترة كافية.
لكنه قال انه في حال ذوبان الثلج عن هذه االطعمة فيجب ا�ستهالكها او توزيعها 
وعدم تجميدها مرة خرى تجنبا لال�سابة بالت�سمم، م�سيرا الى ان الحليب ال�سائل يعتبر 
لبن رائب وعدم اعادة تبريدها. و�سدد  الى  المف�سل تحويلها  الف�ساد ومن  مادة �سريعة 
البحتي على �سرورة الحفاظ على الهدوء في حاالت اال�سابة بالت�سمم ومراجعة اقرب 
مركز ا�سعاف طبي، ومن المهم تذكر االطعمة التي تناولها ال�سخ�ص والتي قد تكون هي 

�سبب الت�سمم، الن هذا ي�ساعد الطبيب كثيرا في نحديد نوع العالج المنا�سب.

تعبيرية



»فل�سطين النيابية« لالأنروا: علموا اأوالدنا اأو اأعيدونا لبالدنا عاملو »اونروا« يعت�سمون احتجاجا على خطط تاأجيل العام الدرا�سي

هنا �لزرقاء- ف�صة �لعبو�صي

الالجئين  وت�سغيل  غ��وث  لوكالة  التابعة  ال��زرق��اء  منطقة  ف��ي  عاملون  ���س��ارك 
الرئا�سة  امام  المملكة  في  زمالوؤهم  نفذه  اعت�سام  في  االربعاء،  )اأون��روا(  الفل�سطينيين 

العامة للوكالة في عمان، احتجاجا على خططها لتاجيل العام الدرا�سي الجديد.
القاطع الي م�سا�ص بحقوق الالجئين  الم�ساركون في االعت�سام عن رف�سهم  وعبر 
الفل�سطينيين، مطالبين »اونروا« بموقف حازم ازاء خطط تقلي�ص خدماتها، وخا�سة في 

قطاع التعليم، والذي �سددوا على انه من اهم حقوق ابناء الالجئين.
وكانت الوكالة حذرت موؤخرا من انها قد تلجاأ الى اتخاذ قرار بتاجيل العام الدرا�سي 
ل�120 الفا من طلبتها في االردن نتيجة العجز المالي الذي تعانيه، ويتجاوز مئة مليون 
دوالر. و�سي�سمل مثل هذا القرار في حال اتخاذه نحو ن�سف مليون الجئ فل�سطيني يتلقون 
700 مدر�سة وثمانية مراكز تدريب مهني تتبع للوكالة وتتوزع في مناطق  تعليمهم في 

خدماتها الخم�ص في منطقة ال�سرق االو�سط.
واالدارات  االقليمية  المكاتب  في  زمالوؤهم  نفذ  العاملين،  اعت�سام  مع  وبالتوازي 

والعيادات وقفة عن العمل ا�ستمرت من ال�ساعة العا�سرة وحتى الحادية ع�سرة �سباحا.
الى  الزرقاء،  من  وبع�سهم  امورهم،  واولياء  الجئين  طلبة  ان�سمام  الفتا  وكان 
المانحة  الدول  ال�سغط علي  بهدف  الغوث  اتحاد عاملي وكالة  اليه  دعا  الذي  االعت�سام 

وللحيلولة دون اقدام ادارة الوكالة على تاأجيل بدء العام الدرا�سي الجديد.
نواب  فيه  �سارك  ال��ذي  لالعت�سام  موعدا  االربعاء  يوم  اختار  انه  االتحاد  وق��ال 
مع  متزامنا  ياتي  حتى  وذلك  مدني،  مجتمع  موؤ�س�سات  وممثلو  مخيمات  لجان  واع�ساء 
الفل�سطيني  الرئي�ص  يح�سره  والذي  القاهرة،  في  العربية  ال�سالم  مبادرة  لجنة  اجتماع 

محمود عبا�ص وممثلون من 13 دولة عربية.
وقال المعلم محمود ن�سراهلل الذي �سارك في االعت�سام انه »جرى كما هو مخطط له، 

وقد او�سلنا �سوتنا باأن التعليم خط احمر، وباننا لن ن�سمح بتاأجيل الدرا�سة«.
واكد ن�سراهلل انه »اذا ا�سدرت الوكالة قرار التاأجيل، ف�سنتخذ نحن العاملون قرارا 

بفتح المدار�ص والدوام فيها حتى ولو بدون رواتب، الأن هذه ا�سبحت ق�سية �س�عب«.
واعرب عن تمنيه بان »ت�ستجيب الوكالة لمطالب العاملين وتبذل كل الجهود لجمع 
المبلغ، وهو لي�ص بالكبير ،100 مليون، ولو ق�ّسم على 23 دولة مانحة فهو ال يعني �سيئا 

بالن�سبة لها«.

وفي ا�سارة الى التعديل الذي اجرته الوكالة على قانونها ع�سية االعت�سام وي�سمح 
بمنح العاملين اجازة دون راتب لمواجهة العجز المالي، فقد و�سف ن�سراهلل هذه الخطوة 
بانها »غير مقبولة«. وكان هذا القرار قد ت�سبب في ت�سعيد لغة احتجاج العاملين، وفق 
ما نقلته يومية »الغد« عن رئي�ص االتحاد العاملين ريا�ص زيغان، والذي قال انهم قرروا 
في اثره تو�سيع نطاق اإجراءاتهم الت�سعيدية لت�سمل كافة المخيمات يوم االأربعاء المقبل.
قرار  ان  الزرقاء،  منطقة  عن  المعلمين  مجل�ص  ع�سو  نبيل  اأحمد  راأى  جانبه،  ومن 
ال�سرر  الحاق  �ساأنها  بمثابة »كارثة« من  الوكالة �سيكون  به  الذي تلوح  الدرا�سة  تاجيل 

بالطلبة وتهديد م�ستقبلهم.
الن  كارثة  �ستكون  بالتعليم  للم�سا�ص  محاولة  »اية  ان  الزرقاء«  ل�«هنا  نبيل  وقال 
عدد الطلبة كبير«، م�سيفا ان »مجرد طرح فكرة تاأجيل الدوام اربعة اأ�سهر هو بحد ذاته 

م�سيبة، فاين هي المدار�ص التي توافق على ا�ستقبالهم )الطلبة( لهذه المدة؟«.
ويوجد في الزرقاء اربع مدار�ص تابعة للوكالة، اثنتان منها للذكور ومثلهما لالناث، 

وهي تحت�سن خم�سة االف طالب في ال�سفوف من االول وحتى العا�سر.
وا�سار نبيل الى ان »هناك اأخبارا موؤكدة وتاأتي ب�سكل متتابع عن تقلي�سات، ولربما 

اإنهاء لعمل الوكالة، وهذا االأمر ي�سر بمجتمع الالجئين ب�سكل مبا�سر«.
وقال ان االعت�سام جاء بهدف »اي�سال �سوتنا الى العالم كله باأن الالجئين ما زالوا 
موجودين ولن يتنازلوا عن حقوقهم«، م�سيفا ان »الم�ساألة بالن�سبة لنا حياة او موت، الن 

كل امور حياتنا من �سحة وتعليم وغيرهما مرتبطة بالوكالة«.
 ولفت نبيل الى ان »مجرد طرح الفكرة )تاجيل الدار�سة( دون تطبيقها جعل الطلبة 

واالأهالي في و�سع غير م�ستقر نهائيا«.
التابعة  االعدادية  الزرقاء  ذكور  مدر�سة  في  المعلم  كو�ص  ابو  �سامر  اكد  وبدوره، 
م�سوؤولياتها تجاه ق�سية  الوكالة من  تن�سل  �سيكون معناه  الخدمات  تقلي�ص  ان  للوكالة 

الالجئين، وهو االمر الذي و�سفه بانه مرفو�ص. 
الوحيدة  ال�سهادة  هي  الأنها  الوكالة  خدمات  تقلي�ص  نرف�ص  كموظفين  »نحن  وقال 
على ق�سية الالجئين، واإنهاء عملها دون االنتهاء من ق�سية الالجئين تعني تن�سلها من 
م�سوؤولياتها«. وا�ساف ان التقلي�ص في حال ح�سوله �سيلحق »�سررا بالمجتمع ب�سكل عام 
�سواء الطلبة او اولياء االمور، وال اأحد يقبل ان يكون م�سير هوؤالء الطلبة مجهوال، اأو ان 
يجري تاأخير عامهم الدرا�سي في اللحظات االأخيرة«. واعربت هناء المح�سي وهي الجئة 
مقيمة في مخيم الزرقاء عن توج�سها من توجه الوكالة لتقلي�ص خدماتها، وا�سفة ذلك بانه 

»م�سيبة كبيرة«، ومعربة عن خ�سيتها من ان يكون »وراءه امر كبير«.

الوكالة، �سواء من  وقالت المح�سي »نحن كالجئين كل خدماتنا ن�ستقيها من خالل 
ذلك  قبل  ولكن  فليفعلوا،  تقلي�سها  ارادوا  ما  واذا  م�ساعدات،  حتى  او  عالج  او  تعليم 

ليعيدوا الي ار�سي وبلدي ويعطوني ولو ن�سف دونم فيه الزرعه واعتا�ص منه«.
 وا�سافت »اوالدي في المرحلة االعدادية، وقد طلبت احدى المدار�ص الخا�سة الف 
دينار عن كل واحد منهم،  بينما نحن هنا )في مدار�ص الوكالة( ال ندفع دينارا واحدا، وفي 

ا�سواأ االحتماالت �سنجمع اأوالدنا ونعلمهم في البيوت«.
الونروا  التابعة  ال�سير  وادي  كلية  في  يدر�ص  احدهم  ابناء  اربعة  المراة   ولهذه 

والبقية في مدار�ص الوكالة في الزرقاء.
الى ذلك، فقد جاء االعت�سام الذي نفذه عاملو اونروا غداة نداء اطلقه االمين العام 

لالمم المتحدة بان كي مون الى الجهات المانحة ل�سد عجز ميزانية الوكالة.
ل�سمان  عاجل  ب�سكل  التحرك  المانحة  الجهات  »جميع  بيان  في  مون  كي  ونا�سد 
كي  اليها  تحتاج  التي  دوالر  مليون  المئة  على  ممكن  وقت  ا�سرع  في  االأون��روا  ح�سول 

يت�سنى الأطفال فل�سطين اأن يبداأوا �سنتهم الدرا�سية 2015-2016 بدون تاأخير«. 
الجئ  ماليين  لخم�سة  ا�ستقرار«  »ركيزة  هي  االون��روا  باأن  العام  االمين  ذكر  واذ 
فل�سطيني في الوقت الذي يمر فيه ال�سرق االو�سط في ازمة بالغة ال�سعوبة، فقد لفت الى 
انه »تحدث �سخ�سيا في اال�سابيع االخيرة مع العديد من القادة في العالم« ب�ساأن االزمة 

المالية غير الم�سبوقة التي تعاني منها الوكالة.
االن�سانية  والتداعيات  للوكالة  المالي  الو�سع  ازاء  العميق  »قلقه  عن  واع��رب 

وال�سيا�سية واالمنية التي �ستنجم عنه«.
الزرقاء«  بيان و�سل »هنا  اكد في  �سامي م�سع�سع  لالأونروا  الر�سمي  الناطق  وكان 

ن�سخة منه، ان الوكالة لم تتخذ »وحتي اللحظة، قرارا بتاأجيل بدء ال�سنة الدرا�سية«.
لكنه حذر من انه »ما لم نقم ب�سد العجز المالي في ميزانيتنا.. فاإننا �سن�سطر التخاذ 
قرار قا�ص حيال م�ساألة قدرتنا على فتح المدار�ص ومراكز التدريب المهني«، مرجحا »ان 

يتم اتخاذ قرارا بهذا الخ�سو�ص خالل الن�سف االأول من اآب«.
وقال م�سع�سع  في بيانه ان »ح�سد الموارد هو االن يعالج على الم�ستوى ال�سيا�سي 
في العوا�سم الرئي�سة وقد وافق مكتب االأمين العام على القيام باإجراء ات�ساالت عاجلة 

بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل الالزم وباأ�سرع وقت ممكن«.
وا�سار في ال�سياق الى ان »المفو�ص العام )الونروا بيير كرينبول( �سيح�سر اجتماع 
جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء الخارجية والذي �سيعقد في القاهرة في بداية 

�سهر اأيلول القادم«، و�سيتطرق لالزمة المالية التي تواجهها الوكالة.

عّمان نت - �أحمد �أبو حمد

ال�سعود  يحيى  النيابية  فل�سطين  لجنة  رئي�ص  ق��ال 
يناق�ص  الذي  اللجنة  اجتماع  ح�سور  رف�ست  الحكومة  اإن 
الفل�سطينيين  الالجئين  وت�سغيل  اإغاثة  وكالة  تهديد  ق�سية 
لالجئين  المقدمة  التعليمية  الخدمات  بوقف  “االأونروا” 

الفل�سطينيين، ب�سبب االأزمة المالية التي تمر فيها.
 واأ�ساف ال�سعود اأن الحكومة تتعامل مع كل من النواب 
وق�سية االأونروا با�ستهتار، على الرغم من اأنها هي من يجب 

اأن تتحرك تجاه هذه الق�سية.
االأردن  اإن  عوي�ص  �سمير  النائب  اللجنة  ع�سو  وق��ال   
الفل�سطنيين،  الالجئين  عن  التعليم  وقف  بخطوة  م�ستهدف 
ب�”تعامل  و�سفه  ما  ومنتقدا  اأردنية،  ق�سية  هذه  اأن  معتبرًا 
البرلمان  النيابية ومع  الالمبالي مع لجنة فل�سطين  الحكومة 

ومع ق�سية الالجئين”.
 واأ�ساف عوي�ص اأن ال�سغط ال�سعبي قد يكون الو�سيلة 
الحكومة  على  ال�سغط  وزي��ادة  الق�سية  لتحريك  الوحيدة 
اإلى  باالإ�سافة  اأوراقها،  جميع  با�ستخدام  بدورها  تقوم  كي 
لتح�سيل  اأي�ساً  الأوراقها  الفل�سطينية  الحكومة  ا�ستخدام 
في  التعليم  يتوقف  ال  لالأونروا كي  الداعمة  الدول  من  اأموال 
لن�سف مليون طالب  التعليمي  الم�ستقبل  يهدد  ما  المخيمات، 

الجئ.

دوام  يبداأ  اأي��ام  خم�ص  “بعد  اأن��ه  اإل��ى  عوي�ص  واأ�سار   
المدار�ص، ومع عدم فتحها اأبوابها اأمام الطالب الفل�سطينيين، 
في  التجمهر  من  والطالب  االأه��ال��ي  يمنع  ما  يوجد  ال  فاإنه 
بالتجهيز  المخيمات  في  الالجئين  بدء  اإلى  الفتا  ال�سوارع”، 

الإجراءات ت�سعيدية جادة خالل االأيام القليلة القادمة.
بين  التعليم  ثقافة  �سرب  خطوة  فاإن  عوي�ص  وح�سب   
الالجئين، هي ر�سالة اإلى الدولة االأردنية لتقوم بتدّبر اأمورها 
اأنها تمتلك ،اأكثر من اأي دولة اأخرى،  اأمام ما لديها، مو�سحاً 

اأوراق �سغط، لكنها ال تاأخذ اأي موقف حقيقي لحل االأزمة.
 ويعتبر النائب عبد المجيد االأقط�ص هذه الق�سية مفتعلة 
العربية  الدول  اأن  مو�سحا  وم�ستقبلية،  حا�سرة  اأبعاد  ولها 
وغير العربية التي دفعت المليارات لالنقالبات والحروب لن 

يعجزها مبلغ 100 مليون دينار.
الوجود  باإنهاء  متعلقة  “الق�سية  اأن  االأقط�ص  واأك��د   
الفل�سطيني في المنطقة وباأ�سواأ الظروف، والهدف هو تدمير 

هذا ال�سعب من داخله”.
اإلى  الفل�سطينيين  الالجئين  باإعادة  االأقط�ص  وطالب   
اأرا�سيهم، م�سيفاً “ما بدكم تعلموا اأوالدنا رجعونا عبالدنا”.

 هذا وتغّيب وزير الخارجية نا�سر جودة عن االجتماع، 
اللجنة وفق  قبل  من  ر�سمي  ب�سكل  ا�ستدعائه  من  الرغم  على 

رئي�سها يحيى ال�سعود.
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عّمان نت

“�سباق مع الزمن” التعبير الذي ا�ستخدمه الناطق با�سم 
�سامي  الفل�سطينيين  الالجئين  وت�سغيل  الإغاثة  الغوث  وكالة 
م�سع�سع في و�سف الجهود التي يبذلها “زمالئه في العالقات 
الخارجية” في الوكالة لتاأمين المبلغ الذي ي�سد العجز البالغ 
العام  تاأجيل  ق��رار  اتخاذ  يتم  اأن  قبل  دوالر،  مليون   101
الدرا�سي القادم في مدار�ص الوكالة في كل من االأردن و�سورية 

ولبنان وغزة وال�سفة والذي يبداأ منت�سف ال�سهر الجاري.
 م�سعمع رف�ص الحديث عن اأرقام وا�سحة، مف�ساًل التاأكيد 
لكن  تعهدات  �سكل  على  تقدمت  الدول  “بع�ص  هناك  اأن  على 
القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، اإال اأنه ي�ستدرك خالل حديث 

مع عّمان نت اأن “االأمور المالية تاأخذ حيزًا من الزمن، ونحن 
لهذا  مخ�س�سة  غير  اإ�سافية  م�ساعدات  لتقديم  عليهم  ن�سغط 
فيها،  التحدث  اأريد  ال  داخلية  اإج��راءات  يتطلب  وذلك  العام، 
العمل  ليتموا  الخارجية  العالقات  لزمالئي في  المجال  الأف�سح 

باأ�سرع ما ي�ستطيعوا”، على حد تعبيره.
ينتظمون  االأردن  في  األف   120 منهم  طالب  مليون  ن�سف 
اإلى  باالإ�سافة  المملكة،  مناطق  على  موزعة  مدر�سة   174 في 
جامعة العلوم التربوية وكليتّي عمان ووادي ال�سير التابعتين 
للوكالة ربما يفيقوا في اليوم االأول لبدء العام الدرا�سي، دون 
معرفة اإلى اأين �سيتوجهون في حال تم اتخذا قرار تاأجيل العام 
الدرا�سي، اإاّل اأن االأمر لي�ص بهذا ال�سوء على اأية حال” اإذ يوؤكد 
و�سريعاً،  موؤقتاً  �سيكون  ح�سل  اإذا  فيما  التاأجيل  اأن  �سع�سع 

و�سي�سار اإلى تعوي�ص الح�س�ص على الطالب”.
في  االأزم��ة  هذه  خالل  تلخ�ص  االأردن��ي  الر�سمّي  الموقف   
محمد  والتعليم  التربية  وزير  ت�سريحات  اأولهما  م�سارين؛ 
النذيبات ل� عمان نت الذي اأّكد خاللها على عدم قدرة مدار�ص 
قررت  حال  في  “االأونروا”  مدار�ص  طلبة  ا�ستقبال  الحكومة 
االأردنية  الدبلوما�سية  تبذل  بينما  مدار�سها،  اإغالق  الوكالة 
جهودًا مع المجتمع الدولي تمثلت بمخاطبة 49 وزير خارجية 
حيث  �سهور،  ثالثة  خ��الل  للوكالة  الدعم  لطلب  العالم  في 
ت�ساعد  قد  الدول  بع�ص  من  ايجابية  فعل  ردود  االأردن  تلقت 
الخارجية  اأّكده وزير  ما  المالية، بح�سب  اأالزمة  على تخفيف 

و�سوؤون المغتربين نا�سر جودة اليوم االأربعاء.
 جودة قال خالل اجتماعه بلجنة فل�سطين النيابية اإلى اأن” 
االأردن �سيقف بالمر�ساد لمن يحاول الت�سلل �سيا�سياً والت�سيد 
اأن  اإلى  منوهاً  تعبيره،  حد  االونروا” على  اأزمة  خلفية  على 
االأولى  لي�ست  االأونروا حالياً  التي تعاني منها  المالية  االأزمة 
من نوعها، حيث تعاني الوكالة كل عام من نق�ص بقيمة تقارب 
وتمول  تتدخل  ال��دول  بع�ص  لكن  دوالر  مليون   70 اإل��ى   60

الوكالة نهاية االأمر.
 وتواجه الوكالة معادلًة ح�سا�سة على حد تعبير م�سعمع 
المالية، من جهٍة والعمل على م�سار  الموارد  تتمثل في ح�سد 
في  المالية  االأزمة  دوامة  في  الوكالة  تدخل  ال  كي  ثابت  مالي 
من  اآخ��ر  جانب  “هناك  اأن  اإل��ى  باالإ�سافة  القادمة،  االأع��وام 

المعادلة يتمثل بجانب اأخالقي وقانوني” على حد تعبيره.
للوكالة  دعم  تقديم  عن  اأعلنت  التي  ال�سويد  با�ستثناء   
مالّية  مبالغ  اأي  اللحظة عن  يعلن حتى  لم  دوالر،   1.6 بقيمة 
ر�سمياً �ستقدم للوكالة التي تنتظر قرارات نهائّية من برلمانات 
�ساحبة  كونها  لم�سع�سع  وفقاً  خاطبتها  التي  ال��دول  ه��ذه 
العاملون بموا�سلة  ال�ساأن، بينما تعهد  القرار االأخير في هذا 
ن�ساطاتهم االحتجاجية الموجه للدول المانحة، لحين االنتهاء 

من تلك االإ�سكالية، والتحاق الطلبة بمدار�سهم.

»�سباق مع الزمن« لبدء العام الدرا�سي في الوكالة في الموعد
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تربويون: برنامج التدريب والتعليمات 
الجديدة للوزارة ترتقي بم�ستوى التعليم

هنا �لزرقاء- �صمر �لرغمات

ال��وزارة  وتعليمات  الوطني  التدريب  برنامج  ان  تربويون  اك��د 
بخ�سو�ص االلتزام بالزي واوقات الدوام وتفعيل نظام ال�سف المناوب 
وبناء  الطلبة  بم�ستوى  االرت��ق��اء  �ساأنها  من  �سيكون  ال��م��دار���ص،  في 

�سخ�سياتهم وتر�سيخ قيم االنتماء في نفو�سهم.
الجي�ص  االردنية-  الم�سلحة  القوات  مع  وقعت  ال��وزارة  وكانت 
العربي اتفاقية للتعاون في تنفيذ م�سروع برنامج التدريب الوطني لطلبة 
ال�سف التا�سع في المدار�ص، والذي انطلقت دورته االولى في 26 تموز 

وتنتهي في 26 اآب.
التزام  ب�ساأن  للمديريات  م�سددة  تعليمات  ال��وزارة  ا�سدرت  كما 
الطلبة بالزي الموحد، واغالق باب المدر�سة في ال�ساعة الثامنة والربع 
المناوب  ال�سف  نظام  وتفعيل  ال�سباحي،  الطابور  بدء  مع  اي  �سباحا 
الذي يتولى م�سوؤولية ترتيب وتنظيف المدر�سة بعد االنتهاء من اليوم 

الدرا�سي باإ�سراف احد المعلمين.
وقال مدير تربية الر�سيفة �سعيد الرقب ان برنامج التدريب الوطني 
»يركز على تر�سيخ القيم التي تعك�ص فل�سفة التربية والتعليم في المملكة 
االردنية الها�سمية، ون�ص عليها قانون التربية، من خالل بناء �سخ�سية 
الطالب وتنمية روح العمل الجماعي لديه، وتر�سيخ وتعميق المواطنة 

وتعزيز قيم الوالء واالنتماء للقائد والوطن«.
واو�سح  الرقب ان نحو ت�سعين طالبا من مدار�ص الر�سيفة التحقوا 
الو�سط  تدريب  مع�سكر  في  انعقدت  والتي  للبرنامج،  االولى  بالدورة 

التابع للقوات الم�سلحة بمنطقة »�سويعر« في الزرقاء.
واكد انه لم�ص اقباال من الطلبة وبت�سجيع من ذويهم على االلتحاق 
ببرنامج التدريب، م�سيرا الى ان »توجيهات الوزير ت�سدد على ايالء هذا 
البرنامج العناية واالهتمام من اجل انجاحه وحتى يعمم في ال�سنوات 

القادمة لي�سمل جميع طلبة ال�سف التا�سع«. 
الذنيبات،  محمد  الوزير  اعلنه  كان  ما  البرنامج  بح�سب  ويهدف 
اإلى »توعية الطلبة بق�سايا الغلو والتطرف والتركيز على اأدب الحوار 
القدرة  من  وتمكينهم  واالإيثار،  الم�ساركة  وروح  االآخر  الراأي  واحترام 
الدينية،  الوطنية،  المجاالت  في  وتوعيتهم  وال�سبر،  التحمل  على 
الثقافية واالأمنية، اإ�سافة اإلى تاأهيلهم بدنياً وعقلياَ، باالإ�سافة اإلى بناء 

معاني المواطنة ال�سالحة لديهم«.
وبين الذنيبات ان البرنامج ي�ستمل »في مجاله العملي على اللياقة 
البدنية، حركة الم�ساة، االإ�سعافات االأولية، ال�سالمة المرورية، تدريبات 
التحمل والم�سير الطويل، العمل التطوعي والتعريف بالقوات الم�سلحة 

واالأجهزة االأمنية«.
وا�ساف انه يت�سمن »محا�سرات وطنية حول ن�ساأة وتطور المملكة 
في  العربي  الجي�ص   – الم�سلحة  القوات  ودور  الها�سمية،  االأردن��ي��ة 
فل�سطين والمعارك التي خا�سها«، الى جانب محا�سرات حول العقيدة 
الو�سطية  قيم  من  عليه  ت�ستمل  وما  ال�سلوك،  في  واآثارها  االإ�سالمية 

واالعتدال والت�سامح وحب الوطن.

تعليمات مشددة
تربية  مدير  او�سح  فقد  المدر�سي،  الزي  بتعليمات  يتعلق  ما  وفي 
الفترات  في  ال��وزارة  لم�ست  بعدما  جاء  عليها  الت�سديد  ان  الر�سيفة 
ال�سابقة تراخيا من قبل بع�ص مدراء المدار�ص في الزام الطلبة بارتدائه، 

وبالتقيد ب�سكله ولونه المقرر بح�سب التعليمات.
غيره  عن  الطالب  »يميز  ان  هي  الزي  من  الحكمة  ان  الرقب  وقال 
متفاوتة  فئات  هناك  وان  خا�سة  الطلبة،  بين  الم�ساواه  ثقافة  وين�سر 
نوعا من  يولد  ان  االزياء(  )تباين  �ساأن  المجتمع، ومن  )اقت�ساديا( في 

الفروق الفردية«.
الزي  يرتدين  من  الزام  جرى  انه  بين  فقد  للطالبات،  بالن�سبة  اما 
ال�سرعي بالوان محددة )كحلي او �سكني( حتى ال يكون هناك خلط بين 
ان  على  الجالبيب،  يرتدين  معلمات  هناك  ان  حيث  والمعلمة،  الطالبة 

يكون لون غطاء الراأ�ص ابي�ص.
 وعلى �سعيد تعليمات وقت الدوام، فقد اكد الرقب انها »لم تات من 
عبث«، مع ا�سارته الى انه »�ستكون هناك مرونة في تطبيقها وخ�سو�سا 
الطالب  ا�سم  ت�سجيل  حيث  من  اال�سا�سية،  االولى  الثالثة  ال�سفوف  مع 
واالت�سال مع ولي امره وابالغه بتاخير ابنه«، م�سيفا ان الطالب الذي 
ال يح�سر الطابور ال�سباحي �سي�سجل له غياب، وبعد ع�سر غيابات يتم 

ف�سله ويعتبر را�سبا. 
وبخ�سو�ص نظام ال�سف المناوب، فقد بين انه »كان مطبقا �سابقا 
ونحن على مقاعد الدرا�سة، ومن �ساأنه تعزيز االهتمام بالبيئة في نفو�ص 
الطلبة«، الفتا في ال�سياق الى ان مديرية تربية الر�سيفة ب�سدد اطالق 
مبادرة تحت �سعار »مدر�ستي ببتي يجب ان نحافظ عليها« والتي تهدف 

الى تر�سيخ ون�سر مفهوم الحفاظ على البيئة المدر�سية.
ونا�سد الرقب اولياء االمور التعاون مع وزارة التربية في توجهها 
التعليم  ا�سالح  خطة  اط��ار  في  تاتي  والتي  التعليمات،  هذه  لتطبيق 

واالرتقاء بم�ستوى اداء الطلبة. 

ترحيب وتحفظ
من جهته، اعتبر المعلم و�سام ب�ساب�سة ان برنامج التدريب الوطني 
والتعليمات الجديدة »�سيكون لها اثر ايجابي من حيث تعزيز االن�سباط 

والم�سوؤولية في او�ساط الطلبة والحد من الت�سرب في المدار�ص«.
وقال ب�ساب�سة ان البرنامج �سي�سهم في تهذيب الطلبة وتنمية ح�سهم 
تجميدها  حتى  تتواله  العلم  خدمة  كانت  الذي  االمر  وهو  االن�سباطي، 
 « الطابور  بدء  عند  المدر�سة  باب  اغالق  قرار  ان  م�سيفا  �سنوات،  قبل 
�سائب وال غبار عليه« من حيث انه �سيحد من حالة اال�ستهتار بالمدر�سة 

لدى بع�ص الطلبة.
ان  معتبرا  المدر�سي،  بالزي  يتعلق  ما  في  الت�سديد  على  اثنى  كما 

االلتزام به يخلق م�ساواة بين الطلبة.
حنان الزبن، رئي�سة مجل�ص التطوير التربوي لمدار�ص جبل االمير 
في�سل ومخيم حطين والم�سيرفة التابعة للواء الر�سيفة، ا�سادت بدورها 
المناوب  الزي، وان كانت تحفظت على قراري تفعيل ال�سف  بتعليمات 

واغالق باب المدر�سة مع بدء الدوام.
وقالت الزبن ان هناك ن�سبة فقر كبيرة في او�ساط الطلبة، وبحيث 

ان »الطالب الفقير بات يعاني من تعليقات وانتقادات بع�ص زمالئه في 
المدر�سة  من  نفوره  الى  يوؤدي  ما  المتوا�سعة،  مالب�سه  ب�سبب  ال�سف 
ومن بقية الزمالء، وربما اي�سا ر�سوبه وتركه للدرا�سة، وبالزي الموحد 

تنتهي هذه الظاهره وال يكون هناك تمييز بين الفقير والغني«. 
من  اكثر  »�سلبياتها  ان  راأت  المناوب،  ال�سف  لتعليمات  وبالن�سبة 
ايجابياتها خا�سة في مناطق لواء الر�سيفة الن تاخر الطالب عن البيت 

يجعله عر�سة لاليذاء« وهو ي�سير وحده في الطريق. 
و�سمن  الواحد  لل�سف  المناوبة  تكون  ان  تف�سيلها  الزبن  وابدت 
الدوام وان يتوالها اربعة او خم�سة طالب با�سراف مربي ال�سف، موؤكدة 
جهة اخرى ان منع الدخول بعد بدء الدوام ينطوي على مخاطر، حيث 
يتلقفه  ان  احد  المدر�سة، ويمكن الي  امام  المتاخر »�سيبقى  الطالب  ان 
ويقوده الى االنحراف«. واعتبرت ان االف�سل هو »ت�سديد عقوبة تاخر 

الطالب«. 
من ناحيتها، راأت الطالبة عبير عالم ان القرار المتعلق بالزي »عادل 
وي�ساوي بين جميع فئات الطلبة«، منتقدة ما يجري حاليا  من مبالغة 

بع�ص الطالب والطالبات في المالب�ص والوانها وت�ساميمها.
للطلبة  وخ�سو�سا  ال��دوام،  بوقت  المتعلق  بالقرار  ا�سادت  وفيما 
الذكور، اال انها اعتبرت مو�سوع ال�سف المناوب في غير محله حيث ان 
نظافة المدر�سة يجب ان توكل الى موظفين تعينهم الحكومة ولي�ص الى 

الطلبة على حد قولها.
اما الطالب احمد فهد، فقد عبر عن خ�سيته من ان يت�سبب قرار الدوام 
المدر�سة  دخول  من  المحرومين  الطلبة  قبل  من  للمعلمين  با�سكاليات 
معلمين  على  االع��ت��داءات  ح��وادث  ببع�ص  مذكرا  ذويهم،  من  وكذلك 

ومدار�ص في اللواء.
وفي المقابل، اعتبر فهد برنامج التدريب تطورا »رائعا، لما ي�ستمل 

عليه من تعويد الطالب على االن�سباط وتحمل الم�سوؤولية«.

الحاويات ت�سد مدخل اكبر مجمع
�سكني بالزرقاء والبلدية تنف�ض يدها !

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

ي�سكو قاطنو مجمع العليمي ال�سكني بمنطقة مثلث عوجان، ومن 
بينهم جمعية للمكفوفين، من م�سكلة الحاويات والنفايات التي ت�سد 
نف�ص  البلدية  توا�سل  وقت  في  حركتهم،  وتعيق  الرئي�سي  مدخله 
يدها من الم�سكلة، معتبرة ان م�سوؤولية حلها تقع على عاتق �ساحب 

المجمع.
وي�سم المجمع، الذي يعد االكبر من نوعه في الزرقاء، 75 �سقة 
�سكنية ي�سغل معظمها وافدون بنغال و�سودانيون، ا�سافة الى مكتب 
ل�سركة البريد وفرع للموؤ�س�سة اال�ستهالكية المدنية، ومقار لجمعيات 

خيرية وعدد من الموالت والمحال التجارية.
الخيرية  الزرقاء  »جميعة  رئي�ص  العب�سي  الرحيم  عبد  وقال 
المخت�سة منذ  الجهات  داآبت على مخاطبة  ان جمعيته  للمكفوفين« 
يتم  ان  ودون  الحاويات،  م�سكلة  ب�ساأن  عاما  ع�سر  خم�سة  من  اكثر 

حلها ب�سكل جذري.
واو�سح العب�سي ان هذه الجهات، ويعني البلدية، »كانت تقوم 

بنقل الحاويات من امام المدخل ثم نفاجاأ بعودتها الى مكانها القديم.. 
من يقوم بذلك؟ ال ندري«.

غير  ال��ع��م��ارة  م��دخ��ل  ام���ام  ال��ح��اوي��ات  »منظر  ان  واع��ت��ب��ر 
تناثر  من  يعاني  اي�سا  »الكفيف  ان  م�سيفا  ي��راه«،  ح�ساري  لمن 
النفايات حول الحاويات حيث ي�سير فوقها واحيانا يتعثر بها وتت�سخ 

ثيابه، ويتكرر االمر ااثناء الدخول والخروج من والى العمارة«.
في  بدورها  ال��زرق��اء  بلدية  تقوم  ان  امله  عن  العب�سي  وعبر 
البناية  مدخل  عن  بعيدا  مكانا  للحاويات  وتخ�س�ص  الم�سكلة  حل 

»احتراما لالن�سان الذي ي�ستخدمه للدخول والخروج«.
من جهتها، حملت البلدية قاطني البناية الم�سوؤولية عن الت�سبب 
عدم  وان  لحلها،  كثيرة  جهودا  بذلت  انها  موؤكدة  الم�سكلة،  بهذه 

تعاون القاطنين اف�سل كل تلك الجهود.
الزرقاء  لبلدية  التا�سعة  المنطقة  مدير  الخاليلة  احمد  واو�سح 
مع  تفاعلت  »البلدية  ان  اخت�سا�سها،  �سمن  البناية  تقع  التي 
الحاويات  مكان  بتغيير  وقامت  ال�ساأن  بهذا  ت�سلها  التي  ال�سكاوى 
وابعادها عن مدخل البناية الرئي�سي«، لكنه قال ان »المدخل تحول 
�سكان  قبل  من  النفايات  رمي  �سحية  بفعل  مكرهة  الى  ذلك  بعد 

العمارة مكان الحاويات القديم«.
وا�ساف »لم يتعاون ال�سكان في و�سع نفاياتهم في الحاويات، 
قذف  ب�سبب  المكان  في  يرعى  �سار  ال��دود  ان  المروعة  والنتيجة 

النفايات على ال�سارع مبا�سرة«.
وقال الخاليلة انه ال يرى اية حلول تلوح في االفق لهذه الم�سكلة 

�سواء على المدى القريب او البعيد.
باأكمله  اننا نخدمهم ا�سال. نحن نخدم حيا  وا�ساف »الحمد هلل 
ان  مبينا  �سقة«،   75 من  اكثر  فيها  العمارة  فهذه  �سكل عمارة.  على 
�سيارات البلدية تفرغ حاويات البناية على ثالث دفعات يوميا، وبما 

ي�سل حجمه الى طن ون�سف الطن من النفايات.
ان  قائال  البناية،  يقع االن على عاتق �ساحب  الحل  ان  واعتبر 
»عليه ان يهتم بمو�سوع النظافة وان ينقل نفاياتها عن طريق قالب« 

على نفقته ال�سخ�سية.
ال��زام  حاليا  تدر�ص  ال��زرق��اء  بلدية  ان  عن  الخاليلة  وك�سف 
بجمع  والموالت  الكبيرة  والتجارية  ال�سكنية  البنايات  ا�سحاب 
عن  نقلها  كلفة  تحميلهم  او  نفقتهم،  على  منها  والتخل�ص  النفايات 

طريق البلدية.

�لنفايات متر�كمة في �لحاويات على مدخل مجمع �لعلمي
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تـــديـرهــا »ع�سـابــات م�سلحــة«�ســوق �ســوداء للنفـايـات بـالزرقاء
جهات مجهولة

المعايطة لم يذهب الى حد اعطاء �سورة ذات 
التقارير، وحر�ص بدال  لما في تلك  حيثيات م�سابهة 
البلدية  الى  الموجهة  االتهامات  نفي  على  ذلك  من 
في  النفايات  ت��الل  مراكمة  ع��ن  الم�سوؤولة  بانها 

المنطقة.
وقال ان »المت�سبب في طرح النفايات هي جهات 
ت�ستخدم الطريق كمكبات خا�سة، وهذه المكبات.. ال 
تقع �سمن �سلطة بلدية االزرقاء، وال تعرف البلدية 

الجهات التي تقوم با�ستخدامها«.
وا�ساف المعايطة ان »ما يحدث في هذه المكبات 
كل  ال�ستخال�ص  النفايات«  بفرز  ا�سخا�ص  قيام  هو 
فيتم  منها..  ي�ستفيدون  ال  التي  »اما  بيعه،  يمكن  ما 
داخل  يحدث  تماما  »العك�ص  ان  وتابع  احراقها«. 
وحر�ص  كادر  فيها  يوجد  حيث  التحويلية،  المحطة 
الى  منها  النفايات  نقل  ويتم  اآليات،  على  وتحتوي 
مكب الغباوي )في عمان( بعد فرزها من قبل م�ستثمر 

متعاقد مع البلدية«.
في  ك�سف  ال��زرق��اء  بلدية  في  م�سوؤول  وك��ان 
من  تتقا�سى  البلدية  ان  عن  �سحفية  ت�سريحات 
الم�ستثمر 55 دينارا عن كل طن نفايات تقيم بتوريده 
اليه في المحطة التحويلية، علما ان حجم ما تجمعه 

البلدية من نفايات يبلغ 800 طن يوميا.
 المعايطة او�سح جانبا من االجراءات المتبعة 
في محطة الفرز، قائال ان »�ساغطة النفايات عندما 
البلدية  من  ورقة  �سائقها  مع  يكون  للمحطة  تتجه 
ويجب  )جمعها(،  وت��اري��خ  النفايات  كمية  تظهر 
ينوب  من  او  المحطة  مدير  الى  الورقة  هذه  ت�سليم 

عنه ليقوم بالتوقيع عليها«.
واعتبر هذه العملية »تثبت ان �سيارات البلدية 
ت�سل الى المحطة التحويلية«، وال تقوم بالتخل�ص 

من الحموالت خارجها.
البلدية ال تعرف على  ان  المعايطة واكد  وعاد 
طريق  على  النفايات  بالقاء  يقوم  من  اليقين  وجه 
منها  محتملة  جهات  الى  ا�سار  كان  وان  المحطة، 
والموؤ�س�سة  التجارية  والموالت  الر�سيفة  بلدية 

اال�ستهالكية.
 وكانت بلديتا الزرقاء والر�سيفة وقعتا اتفاقية 
في  التحويلية  المحطة  ا�ستخدام  لالخيرة  تتيح 
الزرقاء بعد اغالق المحطة التابعة لبلدية الر�سيفة 
�سبهة  خلفية  على  العام  االدعاء  الى  ملفها  واحالة 

ف�ساد.
الذين  ان  المعايطة  اك��د  اخ���رى،  جهة  م��ن 
على  الع�سوائية  النفايات  اك��وام  عند  يتواجدون 
م�سلحة«،  »جماعات  عن  عبارة  هم  المحطة  طريق 
وان البلدية قامت بمخاطبة المحافظ »اكثر من مرة 

من اجل توفير دوريات �سرطة في الموقع«.
بار�سال  �سابقا  قامت  الزرقاء  بلدية  ان  وق��ال 
طرح  لعمليات  للت�سدي  موظفيها  م��ن  دوري���ات 
هذه  م��ن  ال���س��ك��االت  »تعر�ست  لكنها  ال��ن��ف��اي��ات، 
الجماعات الم�سلحة«، ما ادى الى التوقف عن ار�سال 

الدوريات البلدية الى المنطقة »لخطورة ذلك« .
جزء  الزرقاء  »بلدية  ان  على  المعايطة  و�سدد 
تعاونت  واذا  الم�سكلة،  ولي�ست جزءا من  الحل  من 
عبر  ال�سرطة  او  ال��درك  مثل  االمنية  الجهات  معنا 
توفير دوريات برفقة )موظفي( البلدية، فمن الممكن 

ان تحل هذه الم�سكلة«.

اتهامات للبلدية
على النقي�ص لما ذكره المعايطة، بينت مديرة 
قامت  مديريتها  ان  ج���ودة  ان��ع��ام  ال��زرق��اء  بيئة 
من  �سكاوى  بعد  المنطقة  في  تفتي�سية  جولة  بتنفيذ 
ت�سير  �سهادات  خاللها  جمعت  وانها  المجاورين، 
طرح  في  البلدية  �سيارات  ل�سائقي  االتهام  با�سابع 

النفايات هناك.
وقالت جودة ان مح�سر �سبط الجولة التي تم 
النفايات  ان  كذلك  اظهر  حزيران،   21 يوم  تنفيذها 
المحطة  من  كيلومترات  �ستة  بعد  على  تلقى  التي 
يوؤدي النبعاث  ما  الطريق،  يتم حرقها على جوانب 

روائح وغازات توؤثر على ال�سكان في المنطقة.
للبيئة  كمديرة  مالحظاتها  مجمل  ان  وا�سافت 
بت�سدير  تلتزم  ال  البلدية  »�سيارات  ان  الى  ت�سير 
تطاير  الى  يوؤدي  ما  م�سيرها..  اثناء  النفايات  ناقلة 
المحطة  الى  الموؤدية  الطريق  طول  على  النفايات 

التحويلية«.
حزيران   22 ي��وم  قامت  مديريتها  ان  وبينت 
»بمخاطبة رئي�ص بلدبة الزرقاء للتاأكيد على �سيارات 
المحطة  داخ��ل  حموالتها  تفرغ  ب��ان  النفايات  نقل 
ولي�ص على جانبي الطريق، والزامها بالت�سدير لمنع 

تطاير النفايات اأثناء �سيرها على الطرقات«.
كافة  »ب��ات��خ��اذ  ك��ذل��ك  طالبته  ان��ه��ا  وت��اب��ع��ت 
في  ال��ح��رائ��ق  ا�سعال  بمنع  الكفيلة  االج����راءات 
النفايات« والعمل على »تنظيف الطريق الموؤدي الى 

المحطة وت�سديد الرقابة عليه«.
جهات  ا�ستخدام  من  المعايطة  ذكره  ما  وحول 
جودة  نفت  فقد  خا�سة،  كمكبات  للمنطقة  مجهولة 
�سمنيا ترخي�ص اية مكبات هناك، مبينة ان »مديرية 
البيئة.. ال تقوم باعطاء اذونات لمكبات خا�سة، وان 

ذلك يح�سل عن طريق وزارة البيئة فقط«.
فرز  يمتهنون  الذين  اال�سخا�ص  الى  وتطرقت 
النفايات في المنطقة، موؤكدة ان عملهم بهذه ال�سورة 
وكذلك  العام  االمن  »مديرية  وان  قانوني«،  »غير 
الم�سوؤولتان عن  البيئة هما  الملكية لحماية  االدارة 

عن �سبطهم«.
فيها  »المنطقة  ان  �سمعت  انها  ج��ودة  وقالت 
وتحتكره  النفايات  ف��رز  تمتهن  م�سلحة  ع�سابات 
جهود  تكاتف  »ي�ستدعي  ذلك  ان  معتبرة  اأي�سا«، 
العاملين  الى  ا�سافة  الزرقاء  و�سرطة  المحافظة 
البيئية  المخالفات  هذه  كل  ل�سبط  البيئة  مجال  في 

واالمنية«.
م�ستركة  م�سوؤولية  البيئة  »حماية  ان  واكدت 
تبداأ من عند المواطن الذي له دور ا�سا�سي.. ومن ثم 

الجهات الم�سوؤولة«.
غير  في  النفايات  تراكم  ان  من  جودة  وحذرت 
منها  عدة،  بيئية  مخاطر  يت�سمن  ال�سحيح  مكانها 
ح�سوله  الموؤكد  التربة  وتلوث  الب�سري  »التلوث 

والذي يوؤثر مبا�سرة على المياه الجوفية«.
ونوهت كذلك الى ان »حرق النفايات يوؤدي الى 
النفايات على  احتوت هذه  اذا  الهواء خا�سة  تلوث 
�سامة  غازات  تطلق  بدورها  والتي  بال�ستكية  مواد 

وم�سرطنة«.
الزرقاء«  »هنا  ل�  يت�سن  لم  ان��ه  بالذكر  جدير 
لحماية  الملكية  االدارة  من  تعقيب  على  الح�سول 
البيئة، بالرغم من المخاطبات العديدة التي اجريت 
مع االدارة التي تعد الذراع التنفيذي للوزارة، وتقع 

على عاتقها م�سوؤولية انفاذ قانون البيئة.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

ال�سارع  نحو  االوت�ستراد  طريق  من  بنا  تنعطف  ال�سيارة  تكد  لم 
الموؤدي الى محطة الفرز التحويلية التابعة لبلدية الزرقاء، حتى انجلت 
ال�سورة امامنا عن تالل من النفايات المنتنة، والتي كان الدخان ال يزال 

يت�ساعد من بع�سها بعدما اكلته النيران.
حي  قرب  مقفرة  جباال  يتو�سط  الذي  ال�سارع  في  رحلتنا  بدء  قبل 
الم�سانع جنوبي المدينة، كان ال�سائق الذي بدا عارفا ببواطن االمور، 
مع  التحدث  او  االحتكاك  نتجنب  ان  مفادها  بن�سيحة  لنا  هم�ص  قد 
بع�سهم  الن  النفايات،  نب�ص  في  منهمكين  نجدهم  قد  الذين  اال�سخا�ص 

ربما يكون م�سلحا!.
كان وا�سحا ان اولئك اال�سخا�ص يتخذون من نب�ص النفايات مهنة 
يعتا�سون منها، لكن امر حمل بع�سهم لل�سالح، بح�سب ما ذكره ال�سائق 

واكده بعدها م�سوؤول في البلدية، هو ما اثار لدينا اال�ستغراب والت�ساوؤل.
“جماعات م�سلحة” الذي ورد  الغرابة هو و�سف  زاد في  ما  ولعل 
خالل  المعايطة  خلدون  الزرقاء  بلدية  في  المناطق  مدير  ل�سان  على 
حديثه عن هوؤالء، وا�سارته الى جهات “مجهولة” تلقي النفايات في هذه 

المنطقة، في ما يبدو انه ل�سالحهم.
وتعيد هذه التوليفة الدرامية الى الذاكرة تقارير تحدثت في اوقات 
على  اال�ستحواذ  اجل  من  المدن  بع�ص  في  تتناف�ص  مافيات  عن  �سابقة 
حموالت �ساغطات النفايات، والتي هي بمثابة ثروة بالن�سبة للعاملين 

في مهنة النب�ص.
وكانت بع�ص تلك التقارير اغرقت في �سرد تفا�سيل عن �سوق �سوداء 
للنفايات و�سراعات تن�سب بين مافياتها، ويغدو خاللها ال�سالح و�سيلة 
لفر�ص الهيمنة، كما اتهمت �سائقي �ساغطات وموظفي بلديات بالتواطوؤ 

مع بع�ص تلك المافيات.



هنا �لزرقاء- �الء �لطحان

اكدت ال�سريفة بدور بنت عبداالله رئي�سة اللجنة التنفيذية 
العليا ومديرة »مهرجان �سبيب للثقافة والفنون«، ان »عدم تعاون 
المجال�ص البلدية ال�سابقة« للزرقاء كان احد اال�سباب التي دفعت 
ادارة المهرجان الى اتخاذ قرار نقل فعالياته خارج المدينة قبل 

نحو ع�سر �سنوات.
عن  التوقف  قرار  ان  الزرقاء«  ل�«هنا  بدور  ال�سريفة  وقالت 
 ،1995 عام  والدت��ه  �سهدت  التي  المحافظة  في  المهرجان  اقامة 
ال�سابقة.. وعدم توفر  البلدية  جاء نتيجة »عدم تعاون المجال�ص 
يالقي  وحتى  الفعاليات،  القامة  منا�سبة  واماكن  كافية  م�ساحات 

انت�سارا او�سع«.
في  مميز«  »�سدى  له  ك��ان  �سبيب  مهرجان  ان  وا�سافت 
الزرقاء، لكن االدارة ارتاأت اقامته في اكثر من محافظة، خا�سة 
ان الجمعية التي انبثق عنها يقع مقرها في العا�سمة عمان والن 

فعالياته لي�ست حكرا على مكان معين، على حد تعبيرها.
للثقافة والفنون وهي  المهرجان عن جمعية �سبيب  وينبثق 
�سبيب  بق�سر  تيمنا  اال�سم  هذا  اختارت  وقد  ربحية،  غير  جمعية 
الذي يعد احد ابرز المعالم االثرية والتاريخية في مدينة الزرقاء.
عام  الزرقاء  مدينة  في  االولى  المهرجان  انطالقة  وجاءت 
وعرو�ص  غنائية  فقرات  بين  فعالياته  تنوعت  حيث   ،1995
م�سرحية وام�سيات �سعرية ومعار�ص فن ت�سكيلي وحرف يدوية 
الذي   2004 العام  حتى  المدينة  في  اقامته  وا�ستمرت  وغيرها، 

انتقلت الفعاليات بعده الى عمان ومحافظات اخرى.
اختتام  غ��داة  تتحدث  كانت  التي  ب��دور  ال�سريفة  وبينت 
المدرج  في  للمهرجان  والع�سرين  الحادية  ال���دورة  فعاليات 
الروماني في عمان يوم ال�سبت 8 اآب، ان من اهدافه »الم�ساهمة في 

الثقافية  الهيئات  مع  الروابط  تعزيز  على  والعمل  الثقافة  تطوير 
المت�سابهة محلياً وعربياً ودعم العمل الثقافي الجماعي«.

الح�ساري  ال��دور  »اإظهار  الى  اي�سا  ي�سعى  انه  وتابعت 
واإن��ت��اج  ورع��اي��ة  اإن�سانياً  عربياً  االأردن���ي  للتراث  واالإب��داع��ي 
االأن�سطة والفعاليات والبرامج الثقافية.. والتوا�سل مع المجتمع 
واإجتماعياً، والم�ساركة في  المحلي والم�ساهمة في تنميته ثقافياً 

الن�ساطات االإجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي«.
الى  للوقوف  ال�سريفة بدور »االعالميين وال�سحفين  ودعت 

جانب المهرجانات الثقافية وخا�سة مهرجان �سبيب الذي بدوره 
يحتاج لدعم قوي من كافة الجهات«.

من جانبه، اكد رئي�ص بلدية الزرقاء عماد المومني ا�ستعداد 
البلدية لدعم المهرجان في حال كان �سيخدم المدينة.

امكانية  عن  الزرقاء«  ل�«هنا  �سوؤال  على  ردا  المومني  وقال 
المهرجان  كان  »ان  وبلديته  �سبيب  مهرجان  ادارة  بين  التعاون 
بكافة  لدعمه  جاهزة  فالبلدية  القطاعات،  بكافة  المدينة  �سيخدم 

الو�سائل«.

و�سفه  لما  ا�سفه  ابدى  الزرقاء،  �سكان  احد  حمدان،  احمد 
عن  �سبيب  كمهرجان  »ال�سخمة«  الثقافية  الفعاليات  بغياب 

الزرقاء.
واهلها  الثقافي  الح�ص  »تمتلك  ال��زرق��اء  ان  حمدان  وق��ال 
موؤكد  محافظتهم«،  في  �سخمة  ثقافية  ان�سطة  بوجود  يرغبون 
�سرائح  جميع  تهم  التي  الفعاليات  من  وفيه  »جيد  المهرجان  ان 

المجتمع«.
حيث  من  التنظيم  »ينق�سه  المهرجان  ان  الى  ا�سار  لكنه 
اعتبر  فقد  الزواهرة،  محمد  اما  العائالت«.  مع  ال�سبان  اختالط 
ان �سبب غياب مهرجان �سبيب عن المحافظة »هو �سعف الحركة 
الثقافية والفنية في الزرقاء بالمجمل، وعدم مقدرة الجهات ذات 
االإخت�سا�ص على ترويج المهرجان وو�سعه على الخارطة الفنية 

االأردنية، باالإ�سافة اإلى عدم وحود رعاة وداعمين للمهرجان«.
�سامي  �سبيب  لمهرجان  الر�سمي  الم�سور  دع��ا  وب���دوره، 
�سواء في  تقام  التي  المهرجانات  كافة  الى »دعم ميزانية  الزعبي 
�سعف  »�سبب  ان  الى  م�سيرا  الزرقاء«،  مدينة  في  او  العا�سمة 
الح�سور )في تلك المهرجانات( هو عدم وجود الدعم الكافي وعدم 

اهتمام المنظمين«.
االردن  في  الثقافية  الفعالية  عام  »ب�سكل  الزعبي  وا�ساف 

بحاجة لدعم مادي«.
واكد ان مهرجان �سبيب حقق تفوقا على مهرجان جر�ص من 
حيث عدد ح�سور فعالياتيهما المقامة في عمان، قائال انه »لو تمت 
جر�ص  مهرجان  وح�سور  �سبيب  مهرجان  ح�سور  بين  المقارنة 
لفعاليات عمان، فقد كان الح�سور في مهرجان �سبيب اقوى«. وعزا 
ان  »اقوى  حقيقة  الى  للح�سور  ن�سبيا  القليلة  االع��داد  الزعبي 
الى  ا�سارة  في  الفترة«،  نف�ص  في  اقيمت  االردنية  مهالرجانات 

مهرجانات �سبيب والفحي�ص وجر�ص.

ال�سريفة بدور تو�سح ا�سباب مغادرة »مهرجان �سبيب« للزرقاء
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هنا �لزرقاء- كاملة �بو �صيلة

»مركز  في  حوارية  جل�سة  خالل  االر���ص«  جيران  »جمعية  اعلنت 
�سباب الظليل« يوم االحد 9 اب، عن اطالق نواة اول تحالف مدني يعنى 
بال�ساأن البيئي التنموي، تحت م�سمى »التحالف المدني االخ�سر«، وذلك 
من  بدعم  الجمعية  تنفذه  الذي  الخ�سراء«  »االكاديمية  م�سروع  �سمن 

االتحاد االوروبي.
المهند�ص جواد الجعافرة خالل  وقال رئي�ص جمعية جيران االر�ص 
التي ح�سرها ممثلون عن عدد من موؤ�س�سات المجتمع المدني في منطقة 
اأ�ستراتيجية  خطة  و�سع  الى  يهدف  التحالف  ان  والحالبات،  الظليل 
الحقوق  مجال  في  البيئي  الوعي  ورف��ع  المحلية،  البيئية  للق�سايا 

والواجبات، واقتراح حلول قابلة للتطبيق والقيا�ص بتمويل وطني.
وا�ساف ان التحالف �سي�سعى الى تحقيق هذه االهداف عبر الت�سبيك 
مع وزارات البيئة وال�سوؤون ال�سيا�سية والبرلمانية والزراعة وال�سحة، 
وموؤ�س�سات المجتمع المدني المحلية، حيث �سيعمل على رفع تقارير ظل 

للحد من االأنتهاكات البيئية في المنطقة.
على  االولى  المرحلة  في  التركيز  �سيجري  انه  الجعافرة  واو�سح 
ال�سرب  مياه  ونظافة  ال�سحي  ال�سرف  حيث  من  �سواء  المياه،  م�سكلة 
المياه  ونق�ص  الجوفي  الخزان  ال��ى  العادمة  المياه  ت�سرب  وم�ساكل 

المخ�س�سة للزراعة.
وا�سار الى ان التحالف �سيعمل في مراحل الحقة على تو�سيع نطاق 

ن�ساطه لي�سمل محافظتي  عجلون  و الكرك .

انه  االر���ص،  جيران  جمعية  من  حويطات  عي�سى  بين  جانبه،  من 
مع  التعامل  كيفية  تتناول  تدريب  ور�ص  عقد  التحالف  اطار  في  �سيجري 
الق�سايا البيئية، وتركز مفاهيم العمل التطوعي ومهارات التطوع وتمكين 
�سناع  �سعيد  وعلى  المحلي  المجتمع  في  �سواء  التاييد  وك�سب  ال�سباب 

القرار، الى جانب تخ�سي�ص ور�ص لتدريب مدربين في هذه المجاالت.
التي  �سري�ص  فاطمة  ال�سواء  الزنبقة  جمعية  رئي�سة  رحبت  وقد 
كافة  معه  تتعاون  ان  الى  داعية  التحالف،  بفكرة  الجل�سة  في  �ساركت 
موؤ�س�سات المجتمع المدني في منطقة الظليل، والتي تعد من اكثر المناطق 
ال�سرف  �سبكة  وغياب  للم�سانع  الكبير  العدد  نتيجة  بيئيا  المت�سررة 
ال�سحي وانت�سار ما يزيد عن 12 الف حفرة امت�سا�سية فيها، االمر الذي 

و�سفته بانه ي�سكل كارثة بيئية.

ــران االر�ـــض«  ــي »ج
اول  ــــواة  ن تــطــلــق 
بيئي  مدني  تحالف 
والحالبات بالظليل 

انطالق م�سروع االكاديميه الخ�سراء في ق�ساء الظليل /الحالبات

لبدء  الم�سوحات  ه��ذه  من  االنتهاء  تم  بانه  الجعافرة  وا�ساف 
بالمرحلة الثانيه، وهي التي تنفذ االن  في الزرقاء والظليل، وتم اليوم 
باإطالق هذه الم�سروع في منطقة الظليل بجل�سة حواريه مع الجمعيات 
الثالثه  بالمرحلة  لبدء   ، الموؤ�س�سات  هذه  مع  ت�ساركي  تحالف  الإن�ساء 
18 الى28 كنا�سط  ال�سباب من  التي ت�سم عمل لجان �سبابيه  وتدريب 
بيئي  بتدريب وتاهيل من النوعيه الخا�سه ، لي�سبح قادر على التوا�سل 
في  البيئه  لق�سايا  بحل  بخروج  عليها  وال�سغط  القرار  ا�سحاب  مع 
ل�س�����هولة  واق�سامها  البيئه  مديريات  على  التعرف  خالل  منطقتها،من 
التوا�سل معهم،واختتام بالمرحلة الرابعه التي من خاللها �سيكون هناك 
حملة �ساملة لك�سب الت������اأيد من المجتمع المحلي وموؤ�س�سات المجتمع 
محافظة  في  البيئه  الق��������سايا  على  ال�سوء  لت�سليط  وذل��ك   المدني 

الزرقاء والظليل،و�سرح الجعافرة بان االختتام للم�سروع  بموؤتمرعلى 
وعجلون  الكرك  هي  الم�سروع  فيها  نفذ  التي  محافظات  ثالث  الم�ستوى 
البرلمانيه  لل�سوؤون  ال�سيا�سيه  وزير  بح�س����ور   ، الزرقاء  ومحافظة 
االج�������تماعية  والتنمية   ، ال��زراع��ه  وزراة   ، البيئه  وزي��ر  واي�سا 
ومنظمات اجنيبه ،الطالق ورقة التو�سيات والمقترحات التي خرجه به 

النا�سطين والتحالف للموؤ�س�سات المجتمع المدني.
في  ال�سبابيه  الفئات  لهذه  المدرب  حويطات  عي�سى  و�سح  بينما 
م�سروع االكاديميه الخ�س����راء اهمية هذه الم�سروع بان �سيكون هناك 
تدربيات  وور�ص عمل على كيفية الت���عامل مع الق�سايا البيئيه ، ومفهوم 
العمل التطوعي ومهارات التطوع ، وتدريب المدربين  وتمكين ال�سباب 
التاأكيد من المجتمع المحلي و�سناع القرار، وبنهاية كيفية  ف���ي ك�سب 

الخروج بم�سروع بيئي، والعمل به في الميدان بحل ق�سيه بيئيه.   
في  الت�سارك  في  ا�ستعدادهم  الجمعيات  روؤ���س��اء  اب��دى  وحيت 
هذا  �ستقوم  بحيث   ، الظليل  منطقة  ،في  البيئه  ق�سايا  لحل  التحالف 
والخروج  بين�����هم  فيما  للت�سبيك   ، �سبابيه  لجان  بعمل  الجمعيات 
فاطمه  ال�سواء   الزئبقه  جمعية  رئي�سة  واأب��دت  الم�ساكل  لهذه  بحلول 
�سري�ص ،اهمية هذه الم�سروع للمنطقه ، ويجب علي�����نا التعاون بين كل 
الموؤ�س�سات المدنيه في منطقة الظليل، التي تعتبر م������ن اكثر المناطق 
المت�سررة بيئيا، وخا�سه عدم وجود �سبكة لل�����سرف ال�سحي ووجود 
البيئه  ك��وارث  اكبر  من  كارثه  هذه  لوحده  امت�سا�سية  ح������فرة   12

الم�سرة ب�سحة االن�سان

هنا �لزرقاء- كاملة �بو �صيلة

اطلقت جمعية جيران االر�ض في التا�ضع من اب 2015 ) م�ضروع االكاديميه الخ�ضراء( في 

ق�ضاء الظليل وبدعم من وزارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضيه والبرلمانية وبتمويل من االتحـــــاد االوربي .

حيت عقدت الجل�ضة الحواريه االولى للم�ضروع في مركز �ضباب الظليل ، وح�ضرها عدد من 

موؤ�ض�ضات المجتمع المدني في الظليل من روؤ�ضاء وممثلين لهذه الموؤ�ض�ضات.

واأ�ضاف  رئي�ض جمعية جيران االر�ض ومدير م�ضروع  االكاديميه الخ�ضراء جواد الجعافرة 

بان هذا الم�ضروع جاء  �ضمن م�ضاريع من اجل زيادة الم�ضاركه المدنيه والديمقراطيه �ضمن برامج 

وزارة ال�ضيا�ضيه لل�ضوؤون البرلمانيه،فقمت جمعية جيران االر�ض في ق�ضاء الظليل ، بتـــــــقديم مقترح 

م�ضروع االكاديميه الخ�ضراء الى وزارة ال�ضيا�ضيه لل�ضوؤون البرلمانية لوحدة البرامج في الوزارة 

، موؤمنين بان الحريات البيئيه هي الحريات اال�ضا�ضيه في الحق في العيـــــ�ض في  ببيئه نظيفه خاليه 

من االمرا�ض والم�ضببات المر�ضيه واالأو�ضاخ،وتم  تقديم الم�ضروع  كمقترح لوزارة ال�ضيا�ضيه 

لل�ضوؤون البرلمانية، التي هي قامت بدورها بتبني هذا الم�ضروع الذي �ضيــــنفذ في ثالثه محافظات 

الكرك وعجلون ومحافظة الزرقاء ، الذي  يحتوي على اربع مراحل منها منطــــــقة الظليل التي تعتبر 

من اكثر المناطق المت�ضررة بيئيا«، فكـــــانت الــمرحلة االولى هي عــــمل مو�ضحات ميدنيه في الزرقاء 

للمناطق التي تعر�ضت لالنتهاكات البيئيه ،وتخللت هذه الم�ضوحات اهم االنتهاكات البيئيه من وجهة 

نظر ال�ضباب وعمل درا�ضات باأهم االنتهـــــــاكات البيئيه التـــى تمار�ض من قبل ا�ضحاب ال�ضركات 

والم�ضانع،واأي�ضا تم اخذ الــــــــــراي ب�ضان البــــــــيئي من    موؤ�ض�ضات  المجتمع المدني واي�ضا تم لقاء  

مع مديريات  الزراعه ومديريات البيئيه  ومديريات التنميه االجتماعيه.

مبادرة �سبابية لم�ساعدة االطفال االيتام بالزرقاء درا�سيا
هنا �لزرقاء-تغريد �لتميمي

الجمعة  يومي  الزرقاء  في  الجامعي  ال�سباب  من  مجموعة  يتفرغ 
وال�سبت من كل ا�سبوع من اجل م�ساعدة مجموعة من االطفال االيتام في 
مذاكرة درو�سهم و�سرحها لهم، وذلك في اطار مبادرة تطوعية تحمل ا�سم 

»تطوع وا�سحك#حملة ب�سمة يتيم«.
ن�ساطها  بداأت  التي  المبادرة  وموؤ�س�ص  من�سق  مريان  ابراهيم  وقال 
يوم الجمعة 7 اب وت�ستمر حتى 29 ايلول المقبل، انها ت�سم 35 متطوعا 
بم�ساعدة  يقومون  والذين  الجامعية،  التخ�س�سات  ومتطوعة من مختلف 

االطفال في كافة المواد الدرا�سية.
واو�سح ان مبادرتهم )التي يجري تنفيذ ان�سطتها في مقر لجنة التنمية 

المجتمعية في مخيم الزرقاء( تلقى دعما من »بع�ص ا�سحاب الخير« في 
حين قام المتطوعون بتغطية موا�سالت االطفال على نفقتهم الخا�سة.

وا�سار مريان الذي يدر�ص هند�سة الميكانيك الى ان فريقهم ال يزال في 
بداية الطريق وتنق�سه بع�ص الكوادر كاالخ�سائيين االجتماعيين ممن يعد 
و10   6 بين  اعمارهم  تتراوح  الذين  االطفال  لم�ساعدة  �سروريا  وجودهم 

�سنوات.
الي  االطفال  بتق�سيم  يقومون  انهم  القرعان  هبه  المتطوعة  وقالت 
مجموعات ح�سب المواد التي يحتاجون الي م�ساعده فيها بحيث يرعى كل 

متطوع مجموعة وي�ساعد افرادها في مذاكرة و�سرح الدرو�ص.
االيتام  لالطفال  ترفيهية  ح�س�سا  كذلك  يخ�س�سون  انهم  وا�سافت 
ت�ستمل على ان�سطة متنوعة كالر�سم على الوجوه، وذلك لتوفير بيئة لهم ال 

ت�سبه جو المدر�سة الذي ربما ي�سكل �سغطا نف�سيا معيقا للبع�ص.

ومن جانبه، لفت المتطوع تامر ابو �سفية الى ان الطفل اليتيم او الذي 
يعاني من م�ساكل ا�سرية او فقر، كثيرا ما يعاني من �سعوبات في الدرا�سة، 
ومن هنا جاء عملهم التطوعي كي ي�ساعد مثل هوؤالء االطفال ويوؤ�س�سهم في 

القراءة والكتابة ويعالج �سعفهم في مواد اخرى.
وو�سف ابو �سفية تجربة م�ساركته في المبادرة بانها ممتعة ومميزة، 
النف�سية  الراحة  ومنحته  الكثير  �سخ�سيته  الى  ا�سافت  انها  جانب  الى 
االن�سطة  هذه  مثل  في  االنخراط  الى  ال�سباب  داعيا  بالر�سى،  وال�سعور 

التطوعية.
في  وهي  رائد  راما  الطفلة  المبادرة  من  الم�ستفيدين  االطفال  ومن 
ال�سف ال�ساد�ص، والتي قالت انها �سعيدة وم�ستمتعة وا�ستفادت كثيرا من 
المتطوعين، حيث تح�سنت في االمالء وتالوة القران الكريم و�ساركت في 

ان�سطة ثقافية اخرى.
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اطالق حملة »رايتنا عزتنا« في الجامعة الها�سمية

هنا �لزرقاء -ديما عقبرو�ي

اآب،   12 االربعاء  يوم  الها�سمية  الجامعة  في  انطلقت 
التي  عزتنا«،  »رايتنا  التطوعية  الوطنية  الحملة  فعاليات 
وهيئة  الجامعة  في  الثاني  عبداهلل  الملك  �سندوق  ينظمها 

�سباب كلنا االأردن.
وت�ستمل الحملة التي جاء اطالقها متزامنا مع االحتفال 
بيوم ال�سباب العالمي، على حملتين، احداهما للتبرع بالدم 
امن  مركز  لتنظيف  والثانية  الوطني،  الدم  بنك  خالل  من 
البتراوي ومحيطه في الزرقاء، و�سي�سارك في االخيرة مئة 

طالب وطالبة من الجامعة.
كما �ستت�سمن توزيع 5000 قمي�ص على الطلبة مطبوع 
تحمل  ومعا�سم  قبعات  جانب  الى  عزتنا«،  »رايتنا  عليها 

ذات ال�سعار.
عليمات  يو�سف  الدكتور  الطلبة  �سوؤون  عميد  وق��ال 
الذي رعى حفل اطالق الحملة مندوبا عن رئي�ص الجامعة 
الدكتور كمال الدين بني هاني، انها تمثل »انطالقة حقيقية 
تطبق على ار�ص الميدان وتج�سد مواقف الوالء واالنتماء 
لل�سباب االردني، والذين و�سفهم جالله الملك بانهم فر�سان 

التغيير و�سباب الم�ستقبل« 
اإلى  تهدف  عزتنا«،  »رايتنا  حملة  ان  عليمات  وا�ساف 

فيهم  وتنمي  الطلبة  لدى  واالنتماء  الوالء  مفهوم  تعميق 
ال�سعور بالم�سوؤولية وتج�سد فيهم حب الوطن الذي يفخر 
اأن هذا اليوم هو يوم وفاء  اإلى  اأبناوؤه و�سبابه، م�سيرا  به 
الذي  بال�سباب  وم�سيدا  الوطن  مجد  فوق  مجد  فال  للوطن 

يعول عليهم م�ستقبل االأردن ونه�سته وتقدمه.
�سديفات مدير مكتب �سندوق  قال حمدي  ومن جانبه، 
»ان  الجامعة  في  الوظيفي  للتاهيل  الثاني  عبداهلل  الملك 
الحملة تهدف لتدريب الطلبة وبناء �سلوك العمل التطوعي 

للعمل  نماذج  وليكونوا  لديهم،  المحلي  المجتمع  وخدمة 
الوطني في المجتمع«.

  وا�سار عبد الرحيم الزواهرة من�سق هيية �سباب كلنا 
االنتماء  مفهوم  تر�سخ  الحملة  اأن  الى  الزرقاء  في  االردن 
والوالء للوطن للنهو�ص به ورفعته موؤكدا بان هذا الوالء 
ال�سباب  همة  رفع  في  العملي  بالتطبيق  يترجم  واالنتماء 

وتطوير قدراتهم ودعمهم في مختلف المجاالت.
الدم/  بنك  مدير  حمودة  احمد  الدكتور  اثنى  ب��دوره، 
اقليم الو�سط  على حملة التبرع بالدم، م�سيرا الى النق�ص  
ال�سوريين  الالجئين  تدفق  ب�سبب  الدم  ف�سائل  بع�ص  في 
ال��ح��وادث  ع��ن  ناهيك  والعراقيين،  اليمنيين  واالخ���وة 

وحاالت النزيف في بع�ص العمليات الجراحية. 
وا�ساف »ان التبرع بالدم بحد ذاته عمل ان�ساني ينقذ 
لل�سخ�ص  العظمي  النخاع  االرواح عدا عن فائدته بتحفيز 
الدموية،  ال��دورة  وين�سط  جديده  خاليا  ليفرز  المتيرع 

و�سدقة جارية عنه.
وقال الطالب عناد جالد �سنة ثالثة /عالقات دولية نيابة 
عن زمالئه الم�ساركين في الحملة انهم على اتم اال�ستعداد 

لخدمة مجتمعهم والتعاون لتنمية الروح الوطنية.

هنا �لزرقاء- منيرة �صالح

النف�سية  بالراحة  ال�سعور  على  مبعثا  المنزلية  الزينة  نباتات  في  كثيرون  يجد 
وال�سكينة، ف�سال عن قيمتها الجمالية، واحيانا العالجية، فتراهم يحر�سون على اقتنائها 

والعناية بها، حتى لكاأنما هي فرد من العائلة.
المنزلية  النباتات  قائمة  �سمن  المقّزمة  ال�سباريات  برزت  االخيرة،  ال�سنوات  وفي 
المف�سلة واالكثر رواجا، وذلك ب�سبب قدرتها على تحمل الجفاف وتقلبات الطق�ص واالفات، 

وعدم حاجتها الى م�ساحات كبيرة او كثير جهد لرعايتها.
وما زاد في جاذبية هذا النوع واالقبال عليه هو اال�سكال الفنية التي يتخ�س�ص بع�ص 
هواة تنمية وبيع ال�سباريات في ابداعها من هذا النبات، حيث ي�سيفون اليه االك�س�سوارات 

التجميلية او يقلمونه ليبدو على هيئة حيوانات محببة كالقطط واالرانب.
من  المتخ�س�سة  وال��ب��ازارات  المعار�ص  تخلو  تكاد  ال  التي  ال�سي�ساني،  وج��دان 
ابتكاراتها في مجال ت�سكيل النباتات المنزلية، كانت احد من برعوا في هذا الفن، وتمكنوا 

بمثابرتهم من تحويل �سغفهم به الى م�سدر دخل اي�سا.
من  تخرجها  عقب  الزينة  بنباتات  الخا�ص  م�سروعها  افتتحت  قد  ال�سي�ساني  وكانت 

جامعة الزرقاء في تخ�س�ص االدب االنجليزي قبل 13 عاما.
الطويل  الفراغ  وقت  من  عانيت  تخرجي  »بعد  قائلة  الهواية  مع  رحلتها  وت��روي 
المنزلية  النباتات  زراعة  في  وقتي  ا�سغل  وبداأت  عمل،  فر�سة  على  الح�سول  انتظار  في 
وتكثيرها، وطبعا هي النباتات المتوفرة في بيتي، وبداأت بال�سبار وهو االأكثر توفرا حولي 
حينها«. وا�سافت ال�سي�ساني »ما لفت نظري ان لل�سباريات ازهارا متنوعة واأ�سكاال كثيرة، 
فبداأت  �ستاء.  والباردة  �سيفا  الجافة  االردن  لبيئة  بالن�سبة  نجاحا  االكثر  النبتة  وهي 

ا�ستري ال�سباريات من الم�ساتل حتى اجتمعت لدي منها ت�سكيلة كبيرة ومتنوعة«.
وتابعت »رحت بعدها اقراأ حول ال�سباريات، و�سرت ابحث عن الكتب التي تتحدث 
عن العناية بها، حتى وقع في يدي كتاب يتحدث عن كيف يمكن لل�سخ�ص ان يبداأ م�سروعا 

خا�سا، فقررت تطبيق فكرة الكتاب على النباتات«.
والديها  وخ�سو�سا  ا�سرتها  من  وت�سجيعا  م�ساندة  وجدت  انها  ال�سي�ساني  واكدت 
اللذين �ساعداها في تنمية الهواية، وقدما لها الدعم المادي والمعنوي منذ بدايات اطالق 
وكذلك  واالك�س�سورات،  النباتات  ل�سراء  الالزم  المال  راأ�ص  حيث  من  �سواء  م�سروعها، 
اقتراح االأفكار للت�ساميم وطرق ت�سويقها وتو�سيلها للزبائن، وهي امور كان من ال�سعب 

عليها القيام بها وحدها.
وم�ست قائلة »وهكذا بداأت بالتكثير، اي الت�ستيل من نف�ص النبتة او من خالل زراعة 
التي  تلك  تزيينها هي وا�س�سها ب�سور عيون من  الى  اعمد  قليال،  تنمو  ان  بذورها، وبعد 
با�سكال والعاب لطيفة، وكذلك رحت  يل�سقها االطفال عادة على كتبتهم والعابهم واي�سا 

اقلمها حتى تتخذ �سكل ارنب او قطة، الزيدها جماال وبهجة، واجعلها اكثر جاذبية«.
تعمد  بل  تقول،  كما  ال��ب��ازرات  في  منتجاتها  عر�ص  بمجرد  ال�سي�ساني  تكتفي  وال 
اثناءها الى »نقل الفكرة لالطفال عبر ا�سراكهم في تزيين بع�سها باالألعاب واال�سالك اللينة 
والمكمالت مثل الخي�ص او اقم�سة اخرى مق�سو�سة على �سكل اذن ارنب او قطة، حتى اذا ما 
ح�سل الطفل على واحدة منها، اعتنى بها فترة طويلة النه ي�سعر بانه �ساهم في ت�سكيلها«.
من  واحد  نوع  �سوى  ياألفون  يكونوا  لم  قريب  وقت  حتى  النا�ص  ان  الى  وا�سارت 
ال�سبار، وهو »ال�سبر المنزلي« بحكم ا�ستفادتهم من لثمره، لكن االن باتت هواية االهتمام 

باالنواع االخرى ذات الطبيعة التجميلية اكثر انت�سارا بينهم.
نباتات  زراعة  مع  رحلتي  في  االولى  الخطوة  كان  »ال�سبار  ان  ال�سي�ساني  وقالت 
مو�سوعات  في  عنها  قرات  بعدما  الظل  نباتات  الى  بعده  تو�سعت  حيث  الداخلية،  الزينة 

وكتب اقتنيتها لهذا الغر�ص، وال ان�سى دور البحث على االنترنت الذي افادني كثيرا في هذا 
الباب«. وا�سافت انه »بت�سجيع من النا�ص الذين بداأوا يتعاملون معي تجاريا في مو�سوع 
ال�سباريات، ا�سبحت اي�سا اوفر لهم نباتات زينة داخلية اخرى، ثم ان�ساأت �سفحة على 
النقا�سات حول مو�سوع  اثراء  في  ت�سهم  يرغب وكذلك  لمن  ال�سراء  تتيح  االنترنت، وهي 

نباتات الزينة الداخلية وطرق العناية بها«.
وتلفت ال�سي�ساني الى ان من بين زبائنها ا�سحاب �سركات يقومون بتخ�سي�ص نبتة 
�سبار لكل موظف ويوكلون اليه مهمة االعتناء بها حتى يك�سروا رتابة بيئة العمل، وكذلك 
الطاوالت  على  منها  عدد  و�سع  على  يحر�سون  ممن  واالجتماعات،  الموؤتمرات  منظمي 

المخ�س�سة للم�ساركين وال�سيوف.
لها  عموما،  المنزلية  والنباتات  ال�سبار  ان  توؤكد  فهي  الجمالية،  قيمته  جانب  والى 
فوائد �سحية منها تنقية االجواء الداخلية من ثاني اك�سيد الكربون ورفدها باالوك�سجين 
خالل الليل، كما »تخفف من اثر اال�سعة ال�سارة التي تنبعث من االجهزة االلكترونية مثل 

الهواتف الخلوية والحوا�سيب«.
»طاقة  يمنحه  تحديدا  ال�سبار  نبتة  مع  ال�سخ�ص  تعامل  ان  الى  ال�سي�ساني  وت�سير 
ون�ساطا ويريحه نف�سيا وال ي�سبب له اي ارهاق، بل على العك�ص فان ال�سخ�ص بعد ان ينتهي 

من العناية بال�سبار �سيجد نف�سه منطلقا العماله االخرى دون اي ك�سل«.
باحاديث  ذلك  على  م�ست�سهدة  الرمد،  كعالج  االخ��رى  فوائده  اي�سا  تغفل  ال  وهي 
من�سوبة الى الر�سول محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، واي�سا في �سفاء الجلد من الحروق عبر 

ا�ستخدام م�ستخل�سه لدهن مكان اال�سابة، وفي عالج قرحة المعدة بعد �سرب منقوعه.
وكما تبين ال�سي�ساني، فان من ال�سبار اكثر من 15 الف نوع، بع�سها موطنه الغابات 
واالخر �سحراوي، وما ينمو منه في ال�سحراء يمتاز بحلول اال�سواك مكان االوراق حفظا 

لمخزون مائه من التبخر.

»وجدان ال�سي�ساني« تبدع من ال�سّبار تحفا فنية تنب�ض بالحياة

بـــــعـــــ�ـــــض 

ـــاذج  ـــم ـــن �ل

لل�صباريات 

ــــــــي  ــــــــت �ل

تـــبـــدعـــهـــا 

ـــــــــد�ن  وج

�ل�صي�صاني



1415 www.honazarqa.comwww.honazarqa.com
تكويننشاطات

�لــعــدد  �لثامن و�الربعون                   15  �آب     2015�لــعــدد  �لثامن و�الربعون                   15  �آب     2015

في  عامين  من  اأكثر  قبل  بوتين  بكالم  التذكير  يعيد  النووي  االتفاق  تاأُْمل 
الذي  الوقت  ذلك  بكل  التفكير  اإلى  المرء  ويدفع  كازاخ�ستان،  في  الماآتا،  مدينة 
اأ�ساعه االإيرانيون واالأميركيون للقبول، في نهاية االأمر، باالتفاق الذي تحددت 

بنوده الرو�سية مبكرًا.
 االتفاق نف�سه يقود كذلك اإلى التفكير بحيثيات اأكثر خطورة، على راأ�سها، 
حجم ما باتت رو�سيا ت�ستطيع فر�سه في عالم اليوم، وكيف وعلى من ت�ستطيع 
مو�سكو  ت�ستطيع  ما  ومقدار  ال�سوري،  الملف  اإلى  تلقائياً،  يقودنا  وهذا  فر�سه. 
فر�سه على دم�سق والريا�ص، وقد باتت الثانية، كما االأولى، متاحة وفق االأجندة 

الرو�سية.
 من يفكر في هذه المعادلة عليه اأن ينطلق من التفكير بعالقات ثنائية وثيقة 
بين مو�سكو والريا�ص، ال من »االملف ال�سوري«؛ بمعنى اأن »الملف« نف�سه �سيتم 
تو�سيب  عهد  ينهي  نوعي  تحّول  في  العالقات،  هذه  مع  يتنا�سب  بما  تو�سيبه 
عالقات مو�سكو بالريا�ص على اأ�سا�ص المواقف من »االملف ال�سوري«. وفي هذا، 
تكون دم�سق خ�سرت كامل امتيازاتها الجيو �سيا�سية، مقابل ثقل ال�سعودية الجيو 

ا�ستراتيجي.
 وفي الواقع، فاإن معادالت الربح والخ�سارة هنا، التي يجب اأن يالحظها 
اإلى تذكر  المراقبون، تفوق ذلك، وال ت�سمل مكا�سب عربية الأي طرف، وتعيدنا 
معادلة االنتقال من الريا�ص التي كانت تحاول تقريع مو�سكو، اإلى الريا�ص التي 
تقر بجّل االعتبارات الرو�سية؛ الريا�ص التي باتت ترمي في �سلة مو�سكو اأغلب 

االأوراق التي كانت تخ�ص بها وا�سنطن.

وا�سنطن  يزعج  ال  الرو�سي،  »االإ�ستراتيجي«  الك�سب  اأن  الوا�سح  ومن   
ال�سوري  الجانبين،  على  العربية  الخ�سارة  بينما  خ�ساره،  اعتباره  درجة  اإلى 
روؤية  المتحدة  الواليات  تريد  التي  الحدود  مع  متوافقة  تبدو  وال�سعودي، 
البلدين في اإطارها، وتبدو مرتاحة للتخل�ص من ثمن غياب التوافق في الم�سالح 
المبا�سرة في �سوق النفط، على قاعدة �سم حاجات الواليات المتحدة اإلى ملف 

العالقات الرو�سية االأميركية، تحت بند المقاي�سة.
الرئي�ص  لقب  بوتين«،  علي  »اأب��و  اأن  التذكير  يجدر  ربما  �سوريا،  وفي   
»علي«  اأن  ومنطقه  نف�سه،  ب�»علي«  يهتم  ال  �سورية،  اأو�ساط  �سمن  الرو�سي 
اأنه  اأن يكون رجاًل وقادرًا على تدبير نف�سه، وهو عالوة على ذلك يرى  يفتر�ص 
ابن غير �سرعي وال التزامات قانونية تجاهه. لكن العواطف والم�سالح تقود اإلى 

االهتمام ب�»اأم علي«، وهنا قد يجد االبن نقاط اأهمية يكت�سبها.
المرحلة  في  هي  التي  م�سر،  م�سر.  ماعدا  المعادلة  اأرك��ان  لالآن،  وهذه   
المقبلة يمكنها اأن تغير كل �سيء، لكن ال يمكن اإغفال اأن ال�سعودية حجزت م�سبقاً 

موقعها اإلى جوار القاهرة، وربطت نف�سها بها بال�سال�سل والقيود، م�سبقاً.
 في حرب النفط الطويلة على اليا�سمين، انتهى الموقف اإلى ت�سوية اأعادت 
في  الحرب  االأ�سا�ص، ولم يح�سر  من  غائباً  كان  نف�سه  اليا�سمين  اأن  الوعي  اإلينا 
الفراغ  اأمام  االأهمية  في  يتراجع  زال  ما  ال�سامي  االزدح��ام  واأن  اأ�سا�ساً،  بالده 
الخليجي. وهذه المرة، علينا اأن نفكر بحجم االأخطاء الكبيرة التي رافقت الماأثرة 

الكبيرة في �سد اأكثر العدوانات �سرًا.
علينا من اليوم اأن نقراأ ال�سقف الرو�سي، الأننا �سنكون، وكل اأفعالنا، تحته، 

انتهاء  ولي�ص  الحاكمة،  النخب  تظلل  التي  ال�سيادة  من  بدءًا  لمنطقه؛  ونحتكم 
بفكرة المقاومة و�سرعية تحررها من ال�سيا�سة اليومية!

لدى  الحيثيات  هذه  كل  ت�سع  اأن  االأردنية  العين  على  ال�سياق،  هذا  وفي 
كيان  رئي�ص  باقتراح  المترجمة  االإ�سرائيلية،  التواوؤم  محاولة  دواعي  تحليل 
اأن  اإلى  اأحدا ما ينبهنا  اأن  االحتالل بفيدرالية مع الفل�سطينيين. وعلينا االنتباه 
الخطر على بالدنا ال ينبع من الفل�سطينيين في االأردن بل من الكيان ال�سهيوني 
داخلية  جبهة  فتح  اإلى  تجرنا  التي  “المنّظرين”  بع�ص  حماقات  ومن  نف�سه، 

ت�سرب بالمجتمع، ومن اأخطاء حلفائهم في معاركهم االإقليمية.
االأميركي«،  ب�»ال�سقف  التذكير  يعيد  الرو�سي«  »ال�سقف  اأن  ختاماً  لي�ص   
وهذا ينبهنا اأن خطورة االأول في اإلزامه جميع االأطراف بما فيها تلك التي كانت 
هذا  واأن  جماعات.  اأو  دواًل  كانت  �سواء  الثاني،  بال�سقف  االلتزام  من  متحررة 
وعلى  عليها،  ي�سدد  التي  الدولية  الت�سويات  من  متكاملة  منظومة  يرث  ال�سقف 
ببالدنا،  يتعلق  بما  العربية،  ال�سالم  ومبادرة  عربة«  و»وادي  »اأو�سلو«  راأ�سها 

وال يتجاوزها مطلقاً.
 

ياسر قبيالت: روائي وقاص وسيناريست. 
عِمل مديراً للنصوص وتطوير األفكار في المركز 
العربي للخدمات السمعية والبصرية، ونال جائزة 
النص المتميز في المهرجان العربي لإلذاعة 
والتلفزيون في تونس عام 2005.

كنت اأوّد اأن اأحّدثكم عن الجمال، والثقافة، والفّن، وعن الحّب الذي 
اأناقة المطر، وعن الرجال الذين  يجتاح االأر�سفة ويحتّل التقاطعات، عن 
حيث  اإند”  “الوي�ست  عن  طويلة،  جوالت  في  للن�ساء  المظاّلت  يحملون 
نيوتن،  اإ�سحق  فيه  اأقام  الذي  البيت  وعن  �سك�سبير،  م�سرحّيات  تعر�ص 
والحانة التي كان يجل�ص فيها ت�سارلز ديكنز، وعن العرب الذين يحملون 
هدوء  ب�سجيجها  يجرحون  النفطّية،  ال�ساخ�سات  ذات  الفارهة  �سّياراتهم 
متعة  من  محرومين  اال�ستهجان،  م�ساعر  �سوى  يثيرون  وال  ال�سوارع، 
بالمترو  ليتنّقلوا  الجميع  تخّول  التي  “االأوي�ستر”  بطاقة  على  الح�سول 
ووي�ست  وت�سيل�سي،  كين�سينغتون  من  كّلها،  االتجاهات  في  البا�ص  اأو 
مين�ستر اإلى �سوهو وبيكاديّلي. فعاًل كنت اأريد اأن اأحّدثكم عن ذلك كّله، لوال 
اأتوّرع  اأّنني ا�سطدمت بالذكرى ال�سابعة لرحيل محمود دروي�ص، الذي ال 
الذي يكون معك حينما تحتاجه،  فال�سديق هو  االأعّز،  عن نعته ب�سديقي 
التي احتجته فيها جميعاً،  ه كان معي في االأوقات  ومحمود دروي�ص بن�سّ
والذكرى،  والهجر،  والحّب،  والياأ�ص،  والخذالن،  والفرح،  الحزن،  وقت 

ووقت تخّلي الفكرة عن العقل، وما زال يفعل ذلك رغم الغياب.
حلب  في  جامعّية،  وطالبة  طفلة،  كثيرة،  اأم�سيات  في  الحقته   
ودم�سق وبيروت، وكنت اأحّب اأن اأ�سمع من مدير الم�سرح مثاًل، اأن المقاعد 
ة،  نفدت، واأّننا �سن�سطّر للوقوف اأو الجلو�ص على االأر�ص اإلى جانب المن�سّ
فاأ�سارع  اإلى المكان االأقرب من قامة ال�ساعر، واأحفر لنف�سي كر�سّياً قريباً من 
العر�ص، وكذلك تفعل �سديقتي التي ال تكّف عن تدوين العبارات التي يلقيها 
على م�سامعنا بخّطها الخرافّي، وال اأدري لماذا تفعل ذلك، مع اأّنها موجودة 

في الدواوين، وكانت دائماً تكتب في راأ�ص كّرا�ستها: “الكمنجات…”!
 لقاء وحيد جمعني بدروي�ص وجهاً لوجه في بيته في عبدون، تقابلنا 
فيه: تاريخ من ال�سعر اأمام رواية اأولى، لكّنه ا�ستمّر �ساعات، ال اأكّف عن 
اً،  ن�سّ له  در�ست  كّلما  المّرات،  ع�سرات  فعلتها  بحديثها،  طلبتي  اأحّدث  اأن 
الثقافّية  والعبارات  قالها،  التي  النكت  الذكرى:  حالوة  الأ�ستعيد  وذلك 
دروي�ص  محمود  يحّركها  التي  القهوة  من  ثالثة  فناجين  وطعم  الناقدة، 
بملعقة ال�سعر. حين فتح وقتها الباب، كاد اأن يغمى علّي، اإذ كان ذلك اأ�سبه 
وتاريخ  الذات  تاريخ  التاريخ،  وبين  عربّياً،  فردًا  بو�سفي  بيني  بمواجهة 
الذي يقتلنا كّل يوم، ومع ذلك نتم�ّسك به مثل  التاريخ  الجماعة معاً، ذلك 

تم�ّسكنا باأب ظالم نف�ّسله على فكرة الخواء.
BBCذات  ال�   ومذيعة  البرامج  معّدة  اأدارت��ه  الذي  الحوار  في   
المكتبة الوطنّية  ال�ساحق بيدي�سا ماماتا، والذي كان على م�سرح  النجاح 
في لندن، �سمن فعالّيات مهرجان “�سّباك” على الثقافة العربّية المعا�سرة، 
العربّي  ال�سارع  التي اعترت  ال�سيا�سّية  الحراكات  اأثر  �ساألتني بيدي�سا عن 
تن�سيط  في  االجتماعّي  التوا�سل  و�سائل  دور  وعن  الكتابة،  في  موؤّخرًا، 

ال�سعر والرواية وعن تحّوالت “التابو” بالن�سبة اإلّي…كانت قد رّتبت لكّل 
�سيء: �سيرتي الذاتّية، ملّخ�سات حول كتبي، لوحات تعر�ص اأغلفتها، ونقد 
باهظة،  باأ�سعار  القاعة،  باب  اأمام  ت�سّوقها  المكتبة  اإدارة  وكانت  حولها، 
وهناك من ي�ستري طبعاً. فعلت ذلك من غير اأن ترهقني باأّي �سيء، �سوى 

تلك الدرد�سة المحّببة مع الجمهور.
الكتابة  ي�سير  وما  اأ�سهل!  الكتابة  االأخيرة  التحّوالت  جعلت  لقد   
المنابر،  احتكار  بك�سر  طوياًل  نطالب  األم  الجميع!  متناول  في  ت�سير  اأن 
دّقة  اأكثر  �سارت  النا�ص  لغة  اأّن  نالحظ  اأال  بها!  وال�سّلة  القّلة  وا�ستئثار 
وف�ساحة، واأّنهم �ساروا يكّلفون اأنف�سهم م�سّقة البحث عن الر�سم ال�سحيح 
للكلمات، وعن اأبيات �سعر، وعن عبارات ماأثورة لمفّكرين واأدباء وعلماء، 
يفتتحون بها اإطالالتهم ال�سباحّية والم�سائّية على الفي�سبوك مثاًل! ال مانع 
عندي من اأن ي�سعى الجميع للكتابة، واأ�ستغرب المقاالت االحتجاجّية التي 
قراأتها موؤّخرًا عن انف�سا�ص العرب عن القراءة ل�سالح الكتابة، ال تقلقوا! 
التاريخ كفيل بالفرز والغربلة، واأعتقد اأّن �سعباً يكتب اأف�سل من �سعب ال 

يكتب.
لحالة  يخ�سع  ال�سعر  اأّن   اأج��د  واأن��ا  ال�سعر،  عن  اأي�ساً  �ساألتني   
ال�ساعر،  واحدّية  اإلى  تعود  رفيعة،  ن�سو�ساً  ثّمة  واأّن  االآن،  فردّية  تطّور 
بعيدًا عن حركة �سعرّية جماعّية، واأّن تجربة ال�ساعر الواحد  لم ت�ستطع 
تخّطي تجربة محمود دروي�ص، الذي ال يختلف على �سعرّيته اأولئك الذين 
اأن  اأقبل  ال  واإّنني  ال�سعرّية،  روؤيته  تطّور  على  وال  حّياً،  اأو  مّيتاً  اأحّبوه 
ال�سارع العربّي عبر فنونه الغنائّية  اأطلقها  الثقافّية، التي  تاأخذ الحركات 
والميتال  ال��روك  مو�سيقى  نحو  النزوع  ذات  والمونولوجّية  والتمثيلّية 
الناقدة، الثقافة العربّية بوجه �ساخر على طول الخّط، فثقافتنا فيها الكثير 
من الر�سانة والجدّية والعمق، ويجب اأن ي�سيء الجيل الجديد الجواتب 
لي�ستجدي  وح��ده،  )الفاْر�ص(  فّن  ب�  ال  كّلها،  الممكنة  ب��االأدوات  المغّيبة 
�سحك الجمهور، واإّن الثقافة العربّية لي�ست واحدة، في كّل البالد الناطقة 

بالعربّية، هناك فروق تاريخّية ح�سارّية.
 بعد نهاية الّلقاء جاءت �سّيدة من و�سط الجمهور، اأثنت على الحوار، 
وعلى طروحاتي التي لّخ�ستها في �ساعة وب�سع دقائق، وكما يح�سل دائماً 
التي  الجارة  اإّنها  لي  قالت  اأوربة،   الثقافّية في  اأو  الجامعّية  اللقاءات  في 

ت�سكن على مقربة مّني، بل في الباب المجاور لي في االأردن:
-هل عرفِت اأين؟

-طبعاً، فل�سطين!
-ت�سّمونها فل�سطين؟!
-هي كذلك فل�سطين؟!

-نحن ن�سّميها “اإ�سرائيل”. هل �سنختلف على اال�سم.

-وعلى اأ�سياء اأخرى، لكّن اال�سم نقطة خالف مبدئّية في هذه الحالة.
اأ�سعفني محمود دروي�ص الأقول �سيئاً، وكذلك فعلت ذاكرتي على غير 

عادتها، فقلت ب�سيء من العبرّية التي تعّلمتها في �سنتين درا�سّيتين:
ت�سّمى  فل�سطين/ �سارت  ت�سّمى  كانت  النهايات/  اأّم  البدايات/  “اأّم 

فل�سطين…”.
-تعرفين العبرّية.

-القديمة، التلمودّية، قراأت بها �سفر التكوين.
-كيف؟ واأين؟

محمود  تعرفين  هل  واأن��ت:  �سامّية!  لغة  األي�ست  الجامعة،  -في 
دروي�ص؟

-اأعرفه.
حين م�ست اأ�ستاذة الفل�سفة، التي تقول اإّنها جارة، �سعرت اأّنني لم 
اأعد قابلة لال�ستفزاز ال�سريع، حّتى لو كان �سندي ال�سعر فح�سب، وتم�ّسكت 
ما  اأ�سواأ  وحده  لي�ص  التاريخّي  ال�سراع  هذا  وب��اأّن  بدروي�ص،  ب�سداقتي 
ح�سل لنا، بل هناك ذوبان ق�سّيتنا المركزّية التي �سندت وجودنا اأكثر ّمما 
�سندناها، وهناك ت�سّظيها اإلى حروب اأهلّية واإبادات ب�سرّية ُقطرّية ت�ساهم 
اأن  يمكن  اأوطان  نعي�ص في  زلنا  ما  اأّننا  اأن نجد  العالم. وكذلك  اأقطاب  بها 

يقتل فيها رجل قادٌر رجاًل اأقّل قدرة، الأّنه تجاوز �سّيارته على الدّوار!
مدينة  في  المرور  �سرطة  اأّن  اإلى  االإ�سارة  من  البّد  اآخر،  �سياق  في   
�سّهلت  جديدة،  مرورّية  بخريطة  مكّثفة،  جهود  بعد  تعمل  بداأت  قد  مادبا 
و�سولنا اإلى عملنا، وحفظت وقتنا و�سالمتنا من مغامرات قيادّية خطرة، 
الخيرّية،  كذا  جمعّية  عليها  كتب  ل�سّيارة  �سائق  يتوّرع  ال  ذلك  رغم  لكن 
اإ�سارة، فيفتح الباب، وينزل  اأدنى  اأن يتوّقف في منت�سف الطريق بال  من 
خ�سّممعركة  في  وذه��ول،  تعطيل  حالة  في  االآخرين  ال�سائقين  ويترك 
بال�سرعة  �سيئاً  لي�ستري  البّقالة  اإلى  اآخر  ويدخل  والزمامير،  ال�ستائم  من 
الق�سوى، فين�سى نف�سه ن�سف �ساعة، وقد اأغلق طريق االآخرين غير عابئ 
كونك  من�سف،  باحتجاج  عليه  العثور  بعد  تقابله  وحينما  بالتزاماتهم، 
تعرف القوانين التي يتجاهلها،  ينظر اإليك بازدراء، ال�سّيما اإذا كنت امراأة!

 
د. شهال العجيلي: كاتبة، وروائّية، وأستاذة 
األدب العربّي الحديث في الجامعة األميركّية 
في مادبا. لها في الرواية “عين الهّر” الحائزة 
على جائزة الدولة التشجيعية 2009، و”سّجاد 
عجمّي”، و”سماٌء قريبٌة من بيتنا”.

تحت السقف 
الروسي

هنا 
لندن

ياسر قبيالت

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

عطاف الروضان وفريق برنامج هنا الزرقاء.

موعد جديد لبرنامج »هنا الزرقاء«

ة باأجنا�ص الكتابة،  اأراني، حيال الموؤتمرات والملتقيات الخا�سّ
اأطرُح ت�ساوؤلي: لماذا ُتعقد اأ�ساًل؟ وعند االإجابة المحددة ي�سير لنا 

اأن نمتحن جدواها وما حققته، قيا�ساً على ال�سبب المعلن.
النعقاده  يحدد  اأن  ملتقى  اأو  موؤتمر  باأّي  اأفتر�ُص  جهتي،  من   
عنواناً بعيدًا عن العمومّية، لكي ي�سار اإلى ح�سر اأعماله بمجموعة 
اأوراق ذات �سلة مبا�سرة بالعنوان الم�سير اإلى الهدف والغاية. كما 
واجتهادات  واأفكار  اأطروحات  على  توفرها  االأوراق  بتلك  اأفتر�ُص 
�سابقة،  وملتقيات  موؤتمرات  في  تناولها  تم  اأن  ي�سبق  لم  جديدة 
باأوراق  قديمة  تجارب  مجموعة  عملياً،  ا�ستن�سخت،  قد  تكون  واإاّل 
“جديدة” طالها تعديل هنا اأو هناك، دون الم�سا�ص بجوهر المعروف 

والمتداول.
العناية  تولي  اأن  متخ�س�سة  اأدب��ّي��ة  ملتقيات  ف��ي  االأ���س��ل   
وا�ستكمالها  المحاور  بان�سجام  االأّول،  المقام  وف��ي  واالهتمام، 
لبع�سها، فُتر�َسم في النهاية �سورة �ساملة لحالة واحدة بمنظورات 
ال��ط��روح��ات  لتمّيز  االخ��ت��ي��ار  عند  االن��ح��ي��از  وك��ذل��ك،  م��ت��ع��ددة. 
�سمن  اأ�سحابها  باإنجازات  م�سبقة  معرفة  على  بناًء  وخ�سو�سيتها 
–  ولي�ص ل�سيوع االأ�سماء، والحر�ص  المجال قيد الدرا�سة والمتابعة 
على ح�س�ص البلدان، وعدد الم�ساركين. باخت�سار: االعتبار للقيمة 

والنوعّية، ال العدد اأو الَكم.
محلّياً  والملتقيات،  الموؤتمرات  تلك  من  كثير  على  المالَحظ   
وعربّياً، انعقادها بعناوين عادًة ما تكون عاّمة، بحيث ت�سمُح بتجميع 
ومعرفيين  ثقافيين  و�ِسجال  حوار  حالَة  بدورها  تخلُق  ال  اأوراٍق 
و�ِسجال  حوار  خالف:  محل  هي  راهنة  اإ�سكالّية  م�ساألة  بخ�سو�ص 
حقاً  ومحيطون  االإ�سكالّية،  بهذه  حقيقة  معنّيون  فيهما  ينخرط 
“اأوراق  من  لكثيٍر  ُمراجع  الأّي  يمكن  هذا؛  على  وللتدليل  باأبعادها. 
البحث” قراءة تلك االأوراق التي قد تكون ذات معنى اإذا ُن�سرت في 
مجلة اأو ملحق ثقافي، غير اأنها ال ت�سّكل اأجزاًء في م�سهٍد ف�سيف�سائي 

يتكامل، فيفر�ُص على القارئ تاأماًل وبحثاً بعد انق�ساء اأيام اللقاء.
في  حا�سرًا  يبقى  وال  الغاية،  وتميع  الهدف  ي�سيُع  وهكذا 
الذاكرة �سوى �سجيج التجمهر في بهو القاعات والفنادق. وال نن�سى، 
في الوقت نف�سه، مجموعة التغطيات ال�سحفّية الخالية، في الغالب 
عميق(،  اأو  �سريع  )عابر  الجل�سات  لمجريات  تحليل  اأّي  من  االأعّم، 
وورقة  والختام  االفتتاح  وكلمات  والفردية،  الجماعية  وال�سور 
التو�سيات غير القابلة للتطبيق، كالعادة – اللهم �سوى االإ�سرار على 
موا�سلة انعقاده في موعده ال�سنوّي، لح�سد المزيد من االنجازات 
المعرفية! وكاأّن هذا هو ما ينبغي الحر�ص على اأر�سفته داخل مّلف 

ُيْرَفع لم�سوؤلي الجهة “الراعية” اأو “المنظمة”، ك�سهادة على “نجاح 
الفعاليات”، وبالتالي على مبرر اال�ستمرار!

 لي�ص جديدًا القول باأّن الالزمة، خالل وبعد اأيام تلك الموؤتمرات 
والملتقيات، المتداولة بين “الموؤتمرين والملتقين”، هي:

بحفنة  �سوى  نخرج  ولم  الفتاً،  جديدًا  نجد  لم  اأننا  �سحيٌح   *
قليلة من اأوراق ذات م�ستوى؛ لكننا اجتمعنا وتعارفنا )وهذا اأف�سل 
في  فاأنَت  لنلتقي.  كّنا  ما  دونها  من  اإذ  وملتقياتنا(  موؤتمراتنا  في  ما 
القاهرة، واأنا في عّمان، وهو في الرباط، وهي في �سنعاء، واالأ�ستاذ 

في دم�سق، والبروف�سورة في لندن، اإلخ!
 اأما الغريب، فيتمّثل في �سهو جميع الم�ساركين الذين �سجّلوا 
على اللقاء افتقاره الأوراق تتحّلى بالم�ستوى الماأمول، عن اأنهم، هم 

اأنف�سهم َمن لم يتقدم بها!
مجرد �سهو، ال اأكثر، وكّل عام واأنتم على موؤتمر وملتقى.

 
إلياس فركوح: كاتب وروائي. حاصل على 
جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في 
حقلي القصة القصيرة والرواية

مجرد 
سهو

إلياس فركوح
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هنا �لزرقاء -منيرة �صالح

بعد حقبة ذهبية عا�ستها على امتداد القرن الما�سي، ا�سبحت هواية جمع 
نتيجة  وذلك  ايامها،  ا�سواأ  في  حاليا  تمر  عموما  واالردن  الزرقاء  في  الطوابع 
ان�سراف ال�سباب عنها الى هوايات اخرى تتيحها التكنولوجيا الرقمية، والتي 

ادت اي�سا الى تراجع مكانة الطابع التقليدي.
وفي ظل هذا الواقع، ال يخفي مو�سى الدبا�ص، احد اقدم جامعي الطوابع 

في الزرقاء، خ�سيته من »اندثار« هذه الهواية في نهاية المطاف.
وتعود بدايات تبلور جمع طوابع البريد كهواية جماعية في الزرقاء الى 
خم�سينيات القرن الما�سي، بح�سب ما يو�سحه الدبا�ص، والذي تعلق بالهواية 
منذ كان موظفاً في البلدية، ثم �سارك في تا�سي�ص نادي هواة الطوابع االردني 

اوائل ال�سبعينيات.
وقال جامع الطوابع المخ�سرم، ان ما يعزز اتجاه هوايته نحو االندثار هو 
عزوف جيل اليوم وان�سغاله عنها بتقنيات التوا�سل الحديثة مثل »الوات�ص اب 
والفي�سبوك«، الفتا اي�سا الى »الو�سع المادي ال�سعب الذي يعي�سه هذا الجيل 

ويحول بينه وبين الطوابع نظرًا الرتفاع اأ�سعارها«.

هواة  نادي  يتقا�سمها  الم�سير  ذلك  من  الهواية  انقاذ  م�سوؤولية  ان  وراى 
مهم  »دور  اداء  ي�ستطيع  النادي  ان  معتبرا  االردني،  البريد  و�سركة  الطوابع 
للبريد  يمكن  حين  في  الطوابع«،  باأهمية  تعريفية  بان�سطة  القيام  عبر  وكبير 

الم�ساهمة من خالل »خف�ص �سعرها لت�سبح �سمن المتاح«.
عام  ذلك  وكان  الزرقاء،  في  للطوابع  معر�سا  اقام  من  اأول  الدبا�ص  وكان 
1965، ثم تاله معار�ص اخرى نظمها في عمان وعدة محافظات، وا�ستملت الى 

جانب الطوابع على �سور لروؤ�ساء وملوك وتحف اأثرية.
وحول حكايته مع هواية الطوابع، فقد او�سح انها »بداأت بتداول طوابع 
ر�سمي  ناٍد  حينها  يوجد  يكن  ولم  والجيران،  االأ�سدقاء  بين  مختلفة  بريدية 
و�سراء  بيع  عمليات  وتت�سمن  البيوت  في  تجري  اللقاءات  وكانت  للهواة، 

وتبادل للطوابع«.
بع�سهم   ،12 نحو  كان  الفترة  تلك  في  الهواة  »عدد  ان  الدبا�ص  وا�ساف 
في العا�سرة من العمر ومنهم من كانوا فوق االربعين، والفئة االخيرة كانت 
الغالبة نظرًا للتفرغ بعد هذه ال�سن باالإ�سافة اإلى ان الهاوي يكون قد بلغ معها 

درجة كافية من الن�سج والثقافة«.
البريد  بين  تنوعت  حينها  الطوابع  على  ح�سولهم  م�سادر  ان  وتابع 

باعتباره جهة ا�سدار، والم�سافرين الذين يجلبون كميات منها معهم، ثم تطور 
الحال وا�سبح هناك تجار تخ�س�سوا في توفيرها للهواة من مختلف البلدان.

وا�سار الدبا�ص الى ان »عملية الحفاظ على الطابع لم تكن بال�سيء ال�سهل 
انه  مبينا  بها«،  الخا�سة  الكتالوجات  تطور �سناعة  لعدم  نطرًا  االيام  تلك  في 
عال  كلما  االإمالئية  االأخطاء  من  وخاليا  �سكله  على  محافظاً  الطابع  كان  »كلما 

وازداد �سعره«.
بممار�ستها  البدء  عند  ولكن  جدًا..  مكلفة  الطوابع  جمع  »هواية  ان  وقال 
على  والح�سول  البريدية  المجموعات  الإكمال  ال�سعي  عبر  فيها  والخو�ص 
المجموعات االأردنية كاملة، ين�سى الهاوي العبء المادي.. بل على العك�ص، قد 
تكون اأحياناً ال�سبب في ك�سب المال من خالل بيع طوابع نادرة وبحالة جيدة«.
 ونوه في هذا ال�سياق الى ان »هناك طوابع ت�سل اأ�سعارها اإلى اآالف وربما 

ماليين الدنانير«.
و�سدد الدبا�ص على ان جمع الطوابع »وعلى الرغم من اأنها هواية لق�ساء 
تعّرف  فهي  التاريخية،  النواحي  من  كبيرة  اأهمية  لها  لكن  والت�سلية  الوقت 
بتاريخ الدول والملوك والروؤ�ساء على اأر�سها، وتبرز المنا�سبات التي من اأجلها 

�سدرت وما ت�ستهر به كل دولة«.

اأقدم جامعي الطوابع
في الزرقاء يخ�سى اندثار الهواية

»مو�صى �لدبا�ض مع مجموعة �لطو�بع �لنادرة«


