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ومن ناحيته، تحدث التاجر احم د القزاز الذي يمتلك ثالثة اك�شاك اتى 
عليها الحريق، عن ادلة وثقتها كاميرات مراقبة وت�ؤكد ان الحريق كان مدبرا.
وقال القزاز الذي ي�شف نف�شه بانه ه� وعائلته من م�ؤ�ش�شي �ش�ق البالة 
الم�زعة في  الكاميرات  الجنائي وجدوا على  افراد »البحث  المخيم، ان  في 
�ش�ق البالة م�شاهد لأ�شخا�ص يق�م�ن بتحطيم الكاميرات قبل ا�شرامهم النار 

في البالة، ولكن لم يتم التعرف على ه�ياتهم«.
الأمنية  الجهزة  �شحفية  اأن  ت�شريحات  في  اكد  امني  م�شدر  وكان 
فتحت تحقيقاً م��شعاً لل��ش�ل الى الفاعل عن طريق جمع البيانات والأدلة 
و�شبط  الحريق  مكان  من  العينات  بع�ص  جمع  تم  انه  م�شيفا  الم�ج�دة، 
الكاميرات التي تم تحطيمها . وكما ي�ؤكد التاجر القزاز، فان التجار لم يتلق�ا 
بان  متفائل  ال�شابقين، وبدا غير  الحريقين  اي تع�ي�ص عن خ�شائرهم عقب 
يح�شل�ا عليه هذه المرة، او في ان يتخذ الم�ش�ؤول�ن اجراءات تح�ل دون 

تعر�ص الك�شاك لالعتداء مجددا.
يح�شرون  الم�ش�ؤولين  ان  م�شيفا  فقط«،  الكريم  ب�جه  »الع��ص  وقال 
على  »كله  ولكن  الحرائق،  بعد  اليهم  وال�شتماع  التجار  او�شاع  لتفقد 

الفا�شي«.

وكان تجار ا�شاروا الى ان عددا من الم�ش�ؤولين التق�ا معهم اثر الحريق 
عماد  البلدية  ورئي�ص  الرو�شان  عادل  الزرقاء  محافظ  بينهم  ومن  الخير، 
ت�شريحات  في  قال  وال��ذي  الحج�ج،  محمد  النائب  جانب  الى  الم�مني، 

�شحفية ان هدف اللقاء ه� بحث تع�ي�ص التجار المت�شررين.
بالمئة،  مئة  مق�ش�دا  كان  »الحريق  ان  غنيم  التاجر جهاد  اكد  بدوره، 
وهذا ما اثبتته الكاميرات اي�شا حيث اظهرت قدوم اربعة ا�شخا�ص وقيامهم 

ب�شكب البنزين وا�شعال النيران في ال�ش�ق«.
وا�شاف غنيم الذي يمتلك محال تجاريا مقابال لالك�شاك لكنه لم يت�شرر 
في الحريق، »ل نعلم من ه� الم�شتفيد، ول� علمنا من ه� لقمنا بمالحقته امام 

الق�شاء«.
ولم ي�شتبعد هذا التاجر ان يك�ن وراء الحريق »احد الم�شتثمرين الذين 
ي�شتح�ذوا عليه  الك�شاك حتى  الم�قع من  الى اخالء  اطماع وي�شع�ن  لهم 
معتبرا  للتجار«،  ذلك  بعد  وي�ؤجروها  فيه،  محالت  ببناء  ويق�م�ا  لنف�شهم 
ان »من الم�ؤكد وج�د من له م�شلحة في ذلك«. وقال ان »التجار ل يعرف�ن 
من اي جهه �شيتلق�نها؟ هل من ادارة �شكة الحديد )التي تقع الك�شاك �شمن 

حرمها( او من الحرائق التي تكبدهم خ�شائر باللف«.

 150 نح�  ازال��ة  الى  عمدت  الحجازي  الحديدي  الخط  ادارة  وكانت 
ب�شطة وك�شكا محاذية لحرم ال�شكة عام 2008، وذلك ل�شالح م�شروع اقامة 

خط قطار خفيف بين عمان والزرقاء.
ولكن الم�شروع الذي كان يفتر�ص البدء به عام 2009، واجه انتكا�شات 

متالحقة على مدى ال�شن�ات الما�شية، وه� ما حال دون روؤيته الن�ر.

وقد عبر عدد من الهالي عن تعاطفهم مع ا�شحاب الك�شاك المحترقة، 
»عائالت  هناك  ان  البالة،  �ش�ق  زبائن  من  وهي  الم�شري،  نهاد  قالت  حيث 
تترزق من هذه الب�شطات والمحالت، كما انها ت�شكل مالذا للم�اطنين ل�شراء 

حاجياتهم با�شعار معتدلة«.
وتابعت »حرام يقطع�ا رزق النا�ص.. و يجب على الجهات المنية ردع 

العابثين برزق الم�اطنين«.
عليهم«،  حرام  بحرق�ه  �شنه  »كل  احمد  رول  هي  اخرى  زب�نة  وقالت 
م�شيرة الى انها �شعرت بالحزن لدى �شماعها نباأ الحريق، وت�شاءلت في نف�شها 
من اين يمكن لها ان تح�شل بعد الي�م على مالب�ص بالج�دة وال�شعر اللذين 

كانت ت�فرهما تلك الك�شاك.

ت�سوير : بتول ترعاني

هنا �لزرقاء- بتول ترعاني

لم يكد يمر يوم على الحريق االخير الذي احال اك�شك البالة في 

مخيم الزرقاء الى رماد للمرة الثالثة خالل اربعة اعوام، حتى كان 

التجار الذين تحدثوا عن عمل »مدبر« لطردهم من ال�شوق، ي�شرعون 

في اعادة بناء اك�شاكهم، وبالطوب هذه المرة.

وكان الحريق الذي اندلع فجر الجمعة 14 اآب، قد اتى على قرابة 

150 ك�شكا وب�شطة تقع على امتداد خط �شكة الحديد المار من امام 

المخيم، وتعود ملكيتها لنحو 40 تاجرا.

واكد التاجر يو�شف القي�شي الذي وقف فوق اطالل ك�شكه 

المحترق وراح يوجه بع�ض العمال المنهمكين في اعادة بنائه، ان 

خ�شائر التجار، وغالبيتهم من اهالي المخيم، »تقدر بمئات االف 

الدنانير«.

وقال القي�شي الذي بمار�ض ن�شاطه التجاري في �شوق البالة 

من العام 1992، »نا�ض تداينت ونا�ض باعت ذهب ن�شوانها حتى 

ت�شتري ب�شاعه..وهذا كله انتهى االن، ولم يتبق �شيء �شوى االر�ض 

وال�شماء«.

وا�شاف »هذه المرة الثالثة التي يحترق فيها محلي. االمر يتكرر 

كل عام تقريبا، ولم ُيعرف من هو الفاعل«.

تجـــار بــالـــة الــزرقـــاء:
الحريـق »مدبـر« لطردنــا مـن ال�سـوق

فاخوري: بدء اعداد الخارطة
اال�ستثمارية للزرقاء و318 مليونا لتنميتها

واكد »�شرورة زيادة التركيز والتم�يل لدعم م�شاريع انتاجية وا�شتقطاب م�شاريع 
ان  من�ها   ،.. ال�شتثمار  خارطة  وح�شب  للمحافظة،  التناف�شية  الميزة  ح�شب  ا�شتثمار 
والم�ؤ�ش�شات  وال�شناديق  للبرامج  زي��ارات  الحك�مة  مع  بالتن�شيق  �شتكثف  ال���زارة 
اعداد  ودعم  والمت��شطة  وال�شغيرة  الميكروية  النتاجية  الم�شاريع  بتم�يل  المعنية 
والتدريب  الفقر  جي�ب  ودعم  -ارادة-  النتاجية  تعزيز  وبرنامج  الجدوى  درا�شات 

والتاأهيل«.
مجل�ص  اقرار  غداة  ياتي  اللقاء  ان  الى  بال�شارة  حديثه  ا�شتهل  فاخ�ري  وكان 
الزرقاء  محافظة  تنمية  برنامج  انجاز  ان  معتبرا  الالمركزية،  قان�ن  لم�شروع  الن�اب 

لالأع�ام 2016-2018، يتما�شى مع الهدف والغاية من القان�ن.
وقال اإن »الجتماع يتزامن مع اقرار م�شروع قان�ن الالمركزية..الذي يهدف الى 
زيادة م�شاركة المحافظات ب�شناعة القرار التنم�ي و�شياغة خططها وبرامجها التنم�ية 
منتخبة  محافظات  مجال�ص  ت�شكيل  القان�ن  هذا  بم�جب  �شيتم  حيث  والقت�شادية، 
الخطط  اعداد  بها  �شيناط  المحافظات  في  المحلية  الحك�مة  تمثل  تنفيذية  ومجال�ص 

التنم�ية والقت�شادية للمحافظات«.
وا�شاف فاخ�ري اإن انجاز برنامج تنمية المحافظة »يتما�شى مع الهدف والغاية 
للحك�مة  عمل  مرجعية  ُتمثل  تنم�ية  وثيقة  باإخراج  الالمركزية..و�شي�شهم  لقان�ن 
ومختلف ال�شركاء من بلديات وقطاع خا�ص وم�ؤ�ش�شات مجتمع محلي لتحديد تدخالتها 
التنم�ية من م�شاريع وبرامج ومبادرات تنم�ية و�شمن اطار تخطيطي مت��شط المدى 

لالأع�ام الثالثة القادمة، 
مجال�ص  منها  �شت�شتفيد  تخطيطية  »اداة  كذلك  �شي�شكل  البرنامج  ان  واعتبر 
لقان�ن  وفقاً  التنم�ية  لم�ش�ؤولياتها  مبا�شرتها  حال  في  م�شتقباًل  المنتخبة  المحافظات 
البلدية  الالمركزية و�شت�شتفيد مجال�ص  لتنفيذ  تمرينا وتمهيدا  �شيك�ن  الالمركزية..كما 

ومجال�ص المحافظة التي �شتنتخب في عام 2017«.
اطار  في  المت�قع  الحك�مي  لالإنفاق  التقديرية  الكلفة  ان  عن  فاخ�ري  وك�شف 

 ،2016 عام  ملي�نا   )119.239( منها  دينار،  ملي�ن   )318.155( بلغت  البرنامج 
و)106.262( ملي�نا عام 2017، و)113.536( ملي�نا عام 2018.

بلغت  المحلي  المجتمع  اول���ي��ات  م�شاريع  لق�ائم  التقديرية  الكلفة  ان  وبين 
)149.842( ملي�ن دينار م�زعة على ال�شن�ات الثالث القادمة منها: ).37866( ملي�نا 

للعام 2016، و)47.215( ملي�نا للعام 2017، و)36.494( ملي�نا للعام 2018.
والبرامج  التدخالت  من  جملًة  ت�شمينه  تم  البرنامج  انه  الى  فاخ�ري  ولفت 
القطاعية  والم�شاكل  التحديات  حدة  من  للتخفيف  المطل�بة  والمبادرات  والم�شاريع 
التي تعاني منها المحافظة.  واو�شح ان ذلك ي�شمل »م�شاريع وبرامج حك�مية مبرمجة 
على الم�ازنات التاأ�شيرية لمختلف ال�زارات والم�ؤ�ش�شات الحك�مية الم�شتقلة لالأع�ام 
في  المحلي  الفريق  حددها  محلي  مجتمع  اول�يات  م�شاريع  وق�ائم   ،2018-2016

محافظة الزرقاء لالأع�ام 2018-2016«.
 وتابع ان »البرنامج التنم�ي للمحافظة جزءا خا�شاً بال�شتثمار ودعم الم�شاريع 

ال�شغيرة والمت��شطة ا�شتنادًا الى الميزة التناف�شية والقطاعات النتاجية«.
والمملكة  القليم  في  بيئياً  تل�ث  الكثر  »المدينة  هي  الزرقاء  ان  فاخ�ري  وقال 
الح�شين  ومحطة  البترول  م�شفاة  �شركة  ففيها  المنت�شرة،  الم�شانع  كثرة  ب�شبب 
الف��شفات  وتالل  والأبقار  الدواجن  م��زارع  من  والعديد  الحديد  وم�شانع  الحرارية 

والك�شارات والمقالع و�شيل الزرقاء ومحال ال�شكراب والخردة«.
العمل  قطاع  في  اأخرى  وم�شاكل  الفقر  »م�شكلة  من  اي�شا  تعاني  انها  الى  وا�شار 
والت�شغيل والتربية والتعليم وقطاع البلديات«، من�ها الى اأن »ازمة اللج�ء ال�ش�ري 
على  �شغ�طات  �شكلت  الزرقاء،  محافظة  ومنها  المحافظات  كافة  بها  تاأثرت  والتي 

الخدمات الأ�شا�شية والخدمات البلدية«.
للج�ء  ا�شتجابة  خطة  لديها  »الحك�مة  ان  فاخ�ري  او�شح  ال�شدد،  هذا  وفي 
خطة  �شمن  م�افقة  على  ح�شلت  التي  للم�شاريع  التم�يل  مجم�ع  بلغ  حيث  ال�ش�ري، 
ديم�مة  م�ؤكدا  دولر«،  ملي�ن   )26.836  ( ح�الي  الزرقاء  محافظة  في  ال�شتجابة 

هذه  اتجاه  م�ش�ؤولياته  تحمل  على  لحثه  الدولي  المجتمع  مع  والت�ا�شل  »الت�شال 
الزمة«.

و�شدد على اأن »المطل�ب الن اختيار م�شاريع اول�يات تنم�ية جاهزة للتنفيذ من 
ق�ائم الول�يات التي تم تب�يبها �شمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي 
جاءت بناًء على مخرجات زيارة �شابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئا�شة 

امين عام ال�زارة لهذه الغاية«.
تلك  لمراجعة  التنفيذي  المجل�ص  اع�شاء  الكبر على  »الدور  ان  فاخ�ري  واعتبر 
الق�ائم لتحديد الم�شاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اول�ياتها وكٌل ح�شب اخت�شا�شه، 

وبالتن�شيق التام مع وزارته اأو م�ؤ�ش�شته على م�شت�ى المركز«.
من جانبه، قدم حاتم الهباهبة رئي�ص ق�شم تنمية المحافظات في وزارة التخطيط 
 -2016 لالأع�ام  الزرقاء  محافظة  تنمية  برنامج  مالمح  فيه  تناول  اللقاء  خالل  عر�شا 
المالحظات  من  جملة  المحافظة  في  المحلي  الفريق  ممثل�  عر�ص  وبدورهم،   .2018
وال�شياحة  كالزراعة  القطاعات،  مختلف  في  التنم�ية  احتياجاتها  ب�شاأن  والمقترحات 
وان�شاء  بالزرقاء  الهتمام  بزيادة  مطالبين  والتعليم،  وال�شحة  والبلديات  وال�شغال 

مزيد من الم�شاريع الخدمية فيها.
وعبرت �شعاد الحبا�شنة من�شقة تجمع لجان المراأة في محافظة الزرقاء عن املها 
المحافظة،  منها  تعاني  التي  للم�شكالت  ايجاد حل�ل جذرية  في  البرنامج  ي�شهم  ان  في 

والتي تطال المناحي: ال�شحية والبيئية والخدماتية.
لما  ثقافيا  و  �شياحيا  المحافظة  وتن�شيط  للتراث  عناية  بايالء  الحبا�شنة  وطالبت 

لذلك من اثر في ت�شغيل اليدي العاملة.
المطروحة،  للم�شاريع  فعلية  نتائج  تك�ن هناك  ان  �شمارة  العالمي عامر  وتمنى 

مبديا تحفظه على ترتيب الول�يات لبع�ص الم�شاريع.
 وقال ان »هناك م�شاريع لم تاأخذ دورها والمفرو�ص ان تك�ن في �شلم الول�يات.. 

كالبنية التحتية المنهكة والم�ا�شالت«.

هنا �لزرقاء- رماز �ساتي
اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري 

يوم الثالثاء 25 اآب، عن البدء في تنفيذ درا�شة الخارطة 

اال�شتثمارية لمحافظات الو�شط ومنها محافظة الزرقاء، 

فيما ك�شف عن ان الكلفة التقديرية لبرنامج تنمية المحافظة 

لل�شنوات الثالث المقبلة تبلغ 318،155 مليون دينار.

جاء ذلك خالل لقاء في مركز الملك عبداهلل الثاني 

الثقافي خ�ش�ض لبحث برنامج تنمية الزرقاء لالعوام  2016 

وحتى 2018، وجمع فريقين حكوميا برئا�شة فاخوري، 

ومحليا �شم مجل�ض تنفيذي المحافظة وروؤ�شاء بلدياتها 

وممثلين عن القطاع الخا�ض وموؤ�ش�شات المجتمع المدني 

وقطاعي المراأة وال�شباب.

وقال فاخوري انه »تم وبالتن�شيق مع المعهد العربي 

للتخطيط في دولة الكويت وهيئة اال�شتثمار االأردنية البدء 

بتنفيذ درا�شة الخارطة اال�شتثمارية لمحافظات الو�شط ومنها 

محافظة الزرقاء، والتي من المتوقع اأن ينتج عنها قائمة 

بالفر�ض اال�شتثمارية التي من الممكن البناء عليها لتعزيز 

انتاجية المحافظة و�شمن قطاعات تناف�شية.. اهمها قطاع 

ال�شناعة«.

ت�سوير : رماز �ساتي جانب من �للقاء  
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هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

انهت  المديرية  ان  الرقب  �شعيد  الر�شيفة  ل���اء  تربية  مدير  اعلن 
من  الول  الثالثاء  ي�م  يبداأ  الذي  الجديد  الدرا�شي  للعام  ا�شتعداداتها 
22 من  ايل�ل، م�شيرا الى انه تم في هذا ال�شياق تنفيذ اعمال �شيانة في 

ا�شل 85 مدر�شة في الل�اء. 
مدار�ص  لمديري  اجتماع  عقد  جرى  انه  الزرقاء«  ل�«هنا  الرقب  وقال 
المتعلقة  الق�شايا  مناق�شة  خالله  »ت��م  اآب   23 الح��د  ي���م  الر�شيفة 
تم  مح�رية  ق�شايا  هناك  كانت  حيث  الدرا�شي،  للعام  بال�شتعدادات 

التركيزعليها، واأولها الإهتمام ب�شيانة المدار�ص«.
بالمرافق  والإهتمام  »النظافة  ال��ى  تطرق  الجتماع  ان  وا�شاف 
من  المدار�ص  احتياجات  »ر�شد  جانب  الى  المياه«  وبخزانات  ال�شحية 
الكتب المدر�شية، حيث يبذل ق�شم الكتب المدر�شية جه�دا م�شنية لتاأمين 

جميع المدار�ص بالكتب ولتك�ن مت�فرة في الي�م الأول للعام الدرا�شي«.

ال�شتعدادات  �شمن  قام  المديرية  في  البنية  ق�شم  ان  الرقب  وبين 
»بهدف  مدر�شة   22 في  �شيانة  عمليات  بتنفيذ  الجديد،  الدرا�شي  للعام 

تحقيق بيئة اآمنة لأبنائنا الطلبة«.
تركز  كلها  عطاء   18 »طرح  العام  بداية  منذ  جرى  انه  الى  وا�شار 
غرفة �شفية   12 »ا�شافة  احدهما  يت�شمن  ومنها عطاءان  ال�شيانة«  على 
»اإ�شافة  والخر  لإنهائها«،  جار  والعمل  الح�شين،  بنت  راية  مدر�شة  في 

وحدات �شحية لعدد من المدار�ص«.
واو�شح الرقب ان عمليات ال�شيانة تتم »بناء على تقارير ومعل�مات 
في  الأبنية  ق�شم  ويق�م  كما  للمديرية،  بتمريرها  المدار�ص  م��دراء  يق�م 

المديرية بزيارات دورية للمدار�ص ويقدم مالحظاته« في هذا ال�شاأن.
وكافة المدار�ص في ل�اء الر�شيفة ممل�كة ل�زارة التربية با�شتثناء 
الل�اء قريبا مدر�شة  خم�ص ل تزال م�شتاأجرة، فيما �شتن�شم الى مدار�ص 
جريبا ال�شا�شية الم�ؤلفة من 18 غرفة �شفية، وي��شك بناوؤها على النتهاء.
الفترتين  نظام  لإلغاء  جهدها  كل  بذلت  »المديرية  ان  الرقب  واكد 
بنت  وراية  للذك�ر(  قي�ص)ا�شا�شيتان  بن  وثابت  البيروني  مدار�ص:  في 

الح�شين واأ�شماء بنت يزيد )ثان�يتان للبنات(«، لكنه ا�شار الى ان بع�ص 
المدار�ص بقيت »تعمل وفق هذا النظام ب�شبب الكتظاظ ..حيث يدر�ص في 

الف�شل ال�احد نح�40-45 طالبا«.
ال�ش�ريين  الالجئين  من  الطلبة  لتعليم  مراكز  ثالثة  الل�اء  وي�شم 
عبد  بنت  وعاتكة  للبنين  ال�شا�شية  رباح  بن  بالل  مدار�ص:  في  تت�اجد 

المطلب واأمامة بنت ابي العا�ص ال�شا�شيتين للبنات.
على �شعيده او�شح عمر معت�ق رئي�ص ق�شم الأبنية في مديرية تربية 
للعام  ا�شتعدادا  المديرية  مدار�ص  في  ال�شيانة  اعمال  كلفة  ان  الر�شيفة، 
منها  ال�زارة  قدمت  دينار،  والفي  مئة  من  اكثر  بلغت  الجديد،  الدرا�شي 

�شبعين الفا، والباقي تم ر�شده من ميزانية الق�شم البالغة 36 الف دينار.
ما  ال�شيانة هذه برغم  اعمال  الق�شم يق�م على  ان  الى  ولفت معت�ق 
يعانيه من نق�ص في الك�ادر، حيث ان عدد م�ظفيه ه� �شبعة فقط، م�شيرا 
نتيجة  ال�قت  ب�شيق  وتتعلق  عملهم،  تعتري  التي  الع�ائق  من  عدد  الى 

تاخر اقرار م�ازنة العطاءات في ال�زارة لكثر من اربعة ا�شهر احيانا.

تربويون ي�سيدون بالمناهج الجديدة للرابع والخام�ص وال�ساد�ص والتا�سع 

»�سّروت« ت�سكو نق�سا مزمنا في الكوادر واالجهزة بمركزها ال�سحي
هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

ي�شك� اهالي بلدة �شروت غربي محافظة الزرقاء منذ �شن�ات معاناتهم جراء نق�ص 
ال�شحة،  مديرية  تنفيه  ما  وه�  لبلدتهم،  التابع  ال�شحي  المركز  في  والجهزة  الك�ادر 
م�ؤكدة ان المركز ل ي�شهد نق�شا من اي ن�ع. وقال محمد بخيت الغ�يري احد الهالي، ان 
المركز الذي افتتح عام 1970 وجرى ترفيعه الى مركز �شحي اولي عام 2005، »لي�ص 
فيه �ش�ى طبيبين وممر�ص ه� نف�شه المحا�شب«. وا�شاف الغ�يري ان المركز الم�ؤلف من 
ثالث غرف، واقيم على قطعة ار�ص م�شاحتها 1800 متر مربع كان تبرع بها الهالي، ل 
ي�جد فيه عيادة ا�شنان ول مختبر، ما ي�شطر الذين ت�شتدعي حالتهم اجراء فح��شات، 
الى الت�جه الى بيرين او الزرقاء. وتبعد �شروت البالغ عدد �شكانها 4500 ن�شمة، نح� 
بلدة  ال�شرقي من  ال�شمال  الى  الزرقاء وخم�شة كيل�مترات  الغرب من  الى  25 كيل�مترا 
بيرين التي تت�افر على مركز �شحي �شامل. ويقدر عدد مراجعي مركز �شروت ال�شحي 
بنح� 400 مري�ص �شهريا خالل ال�شيف، ويرتفع العدد الى 600 في ال�شتاء، بح�شب ما 

ذكره بع�ص الهالي وم�ش�ؤول في مديرية ال�شحة ف�شل عدم الك�شف عن ه�يته.
وا�شار الغ�يري الى انه »عند وج�د حالت طارئة كال�لدة مثال، يتم ال�شتعانة 
بفرق الدفاع المدني لنقلها الى اقرب م�شت�شفى، وه� م�شت�شفى الزرقاء الحك�مي الجديد«. 
والذي  المركز،  م�شاحة  �شيق  به  يت�شبب  ال��ذي  الحرج  من  ا�شتيائه  عن  وعبر 
وطف�لة،  ام�مة  عيادة  انها  يبدو  لما  والثانية  للك�شف،  كعيادة  غرفه  احدى  خ�ش�شت 
والثالثة ك�شيدلة ملحق بها م�شت�دع ومرحا�ص. وقال »اذا احتاجت مري�شة ما الى اخذ 

ابرة )حقنة(، يتم اخراج جميع الم�ج�دين لعطائها لها«، م�شيفا ان الغرفة تفتقر كذلك 
الى �شرير للك�شف.

وانتقد الغ�يري كذلك و�شع ال�شيدلية قائال انه »ل ي�جد فيها نظام تكييف يحافظ 
على �شالمة الأدوية«، من�ها الى ان »الم�ظف فيها ه� ممر�ص يق�م بالعمال المحا�شبية 

ويعمل اي�شا مدخل بيانات ويت�لى �شرف الدوية التي يكتبها الطبيب«.
الملفات وخلفه  التي ت�شم مكتبا عليه بع�ص  ال�شيدلية  الممر�ص في غرفة  ان  غير 
رف�ف ادوية تقابلها على الجهة الخرى ثالجة وم�قد لعداد ال�شاي والقه�ة، نفى قيامه 

ب�شرف الدوية، قائال انها مهمة زميله ال�شيدلني الم�ج�د حاليا في اجازة.
مرات  عدة  ال���زارة  في  الم�ش�ؤولين  راجع�ا  الهالي  ان  الغ�يري  بين  ذلك،  الى 
للمطالبة برفد مركزهم ال�شحي بك�ادر واجهزة، وانه تم ابالغهم في المرة الخيرة بعدم 

ت�فر مخ�ش�شات برغم ادراجه في خطة لتط�ير المراكز ال�شحية.
واتهم الم�ش�ؤولين باإهمال �شروت »ل اأحد ي�شاأل عن م�شاكلنا، هذه المنطقة لم تحظ 
ي�ما بزيارة م�ش�ؤول. يفتر�ص بالحك�مة ان تدعم المناطق النائية حتى يظل ابناء القرى 

والبادية في مناطقهم« بدل من هجرها الى المدن.
ن�شائية مقيمة، حيث  الى طبيبة  يفتقر  المركز  ان  العم��ص  قال ع�دة  ومن جهته، 
او  ثعبان  للدغة  احد  تعر�ص  »اذا  انه  م�شيفا  ال�شب�ع،  في  واحدة  مرة  قابلة  تزوره 

عقرب، فان المركز ل ي�شتطيع فعل �شئ له، واقرب مكان ل�شعافه �شيك�ن في الزرقاء«.
هالل  ل�شان  على  الجهزة  ونق�ص  المركز  م�شاحة  �شيق  من  ال�شك�ى  وتكررت 
وكافة  الطبيب  ي�شطر  القابلة  لتفح�شها  زوجتي  اح�شر  »حين  قال  وال��ذي  الغ�يري، 

المت�اجدين الى مغادرة« غرفة الك�شف. وا�شاف ان زوجته احتاجت الى تبخيرة خالل 
ا�شطحابها  عليه  لزاما  كان  فقد  المركز،  في  ت�فرها  عدم  وب�شبب  الخيرة،  الحر  م�جة 
الى الزرقاء، حيث ا�شطر الى تكبد كلفة التبخيرة البالغة ع�شرة دنانير الى جانب اجرة 

ال�شيارة وهي ع�شرة دنانير اي�شا.
وت�شاءل الغ�يري »الي�ص في هذا ظلم للم�اطن، خا�شة اذا كان متقاعدا لي�ص لديه 
يعان�ن  الهالي  ان  بدوره  اكد  العم��ص  محمد  التقاعدي«.  راتبه  �ش�ى  منه  يعي�ص  ما 
ب�شبب ال��شع الحالي للمركز ال�شحي، معتبرا انه »ما دامت الحك�مة تاخذ مني �شرائب، 

فهي مجبرة على ان تعالجني انا وابني وابنتي واي م�اطن«.
وفي ا�شارة الى حجة نق�ص المخ�ش�شات التي ُنقلت عن م�ش�ؤولين في ال�زارة، قال 
العم��ص »الآن هناك المنحة الخليجية، و�شمعت من التلفزي�ن ان الحك�مة �شرفت منها 

37%، فلماذا ل يتم تخ�شي�ص جزء من الباقي لت��شعة المركز ال�شحي؟«.
من جانبه، نفى مدير �شحة الزرقاء الدكت�ر تركي الخراب�شة اي نق�ص في ك�ادر 
واجهزة مركز �شحي �شروت، مع ا�شارته الى وج�د قرار بت��شعته في اطار خطة تنمية 
حاجات  حاليا  يلبي  »المركز  اأن  الخراب�شة  وقال  المقبلة.  الثالث  لل�شن�ات  المحافظة 
ال�شكان..ول داعي لتعيين ك�ادر من كافة التخ�ش�شات من اأجل 10 مراجعين ي�ميا فقط 
ل غير«. وفي ما يتعلق بحزئية افتقار غرفة ال�شيدلية الى تكييف للحفاظ على ما تحت�يه 
وبالتالي  معتدل،  وطق�شها  �شياحية  منطقة  �شروت  ان  الخراب�شة  اعتبر  فقد  ادوية،  من 
حرارة  درجات  الى  منها  يحتاج  ما  ان  الى  ا�شارته  مع  الدوي��ة،  على  خطر  هناك  لي�ص 

منخف�شة يجري الحتفاظ به في الثالجة.

هنا �لزرقاء- �سمر �لرغمات

لطلبة  والتعليم  التربية  وزارة  اقرتها  التي  الجديدة  بالمناهج  ترب�ي�ن  ا�شاد 
الجديد،  الدرا�شي  العام  من  اعتبارا  والتا�شع  وال�شاد�ص  والخام�ص  الرابع  ال�شف�ف 

م�ؤكدين انها تمتاز بج�دة وحداثة المادة العلمية، واي�شا �شه�لة الفهم.
وكانت ال�زارة قررت الغاء كافة الطبعات ال�شابقة لجميع المباحث لهذه ال�شف�ف 
الما�شي  العام  بداأت  المناهج  ل�شالح  خطة  �شمن  وذلك  مط�رة،  باأخرى  وا�شتبدالها 

بمباحث ال�شف�ف الثالثة الأولى.
حي�يا  »ام��را  يعد  المناهج  تعديل  ان  الرقب  �شعيد  الر�شيفة  تربية  مدير  واك��د 
الطالب  الع�شر وتزويد  الثغرات ان وجدت، واي�شا م�اكبة  و�شروريا« من اجل تالفي 

باحدث المعل�مات.
التجريب والمتابعة  ياأتي عادة من خالل  المدر�شية  الكتب  الرقب ان »تغيير  وقال 
حيث  المناهج،  ادارة  الى  المعلمين  ومن  الترب�ي  الميدان  من  ترد  التي  والمالحظات 
يجري في �ش�ئها ت�شكيل فريق عمل يت�لى و�شع النقاط على الحروف، فالذي ي�شتحق 

التعديل ُيعدل، والحذف ُيحذف، والتط�ير ُيط�ر«.  
وا�شار في ال�شياق الى وج�د ق�شم خا�ص في ادارة المناهج بال�زارة، ه� »ق�شم 
الميدان  من  الكاملة  المالحظات  واخذ  الكتب  تجريب  بمتابعة  يق�م  والذي  التجريب، 
الترب�ي ودرا�شتها ور�شدها حتى ن�شتطيع ان نخرج بمنهاج وكتاب مدر�شي يالئم جميع 

ابنائنا الطلبة وجميع م�شت�ياتهم«. 

وا�شاف الرقب ان »المناهج في الغالب ُتعدل وُتط�ر با�شتمرار حتى ت�اكب تجدد 
المعرفة والمعل�مة..والم�شت�يين المعرفي والمهاري عند ابنائنا الطلبة«.

ال�شروري  من  معتبرا  ايجابي«،  »امر  بانها  الم�شتمرة  التغيير  عملية  وو�شف 
وتزويد  الع�شر  م�اكبة  ن�شتطيع  حتى  �شنتين  او  �شنة  كل  المناهج  في  النظر  »اع��ادة 

الطالب باحدث المعل�مات«. 
ولفت الرقب الى انه تم عقد دورات لم�شرفين ترب�يين من اجل تعريفهم بالمناهج 
حتى  المعنية  المباحث  معلمي  تدريب  حاليا  بدورهم  يت�ل�ن  انهم  مبينا  الجديدة، 
ي�شبح�ا »قادرين على اعطاء المادة والتعامل معها ب�شه�لة ومهارة وتقديم المعل�مة 

ال�شليمة لبنائنا الطلبة«.
من جانبه، ا�شار م�شرف مبحث التربية الفنية عدنان العلي، الى ان المنهاج الُمعدل 
لهذا المبحث تميز »بادخال مح�ر الفن�ن الم�شرحية لي�شاف الى المحاور ال�شابقة، كما 
انه تفادى التكرار الممل للدرو�ص، وكّر�ص التن�يع الذي يغذي مهارات ومي�ل الطلبة في 

مجالت الر�شم والت�شميم والت�شكيل با�شتخدام الحا�ش�ب، والحرف اليدوية«.
في  التعديل  ان  ال�شا�شية،  لل�شف�ف  ريا�شيات  معلم  وه�  دعم�ص،  �شامي  وقال 
مبحث المادة تمثل تقلي�ص عدد �شفحات الكتاب عبر دمج الدرو�ص، الى جانب تب�شيط 

وت�شهيل طرق حل الم�شائل من خالل رفدها بالمثلة الي�شاحية. 
وا�شاف ان »الهل كان�ا �شابقا يعان�ن من �شع�بة فهم المادة وبالتالي عدم قدرتهم 
على م�شاعدة ابنائهم في درا�شتها، لكن الن، ا�شبح الكتاب ي�شرح كل خط�ة حتى اأ�شبح 

بامكان اي �شخ�ص عنده المام  بالريا�شيات م�شاعدة ابنه في الدرا�شة«. 

واي�شر  ا�شهل  باتت  كانت جافة، وحاليا  ال�شابق  ب�شكلها  »المادة  ان  دعب�ص  وتابع 
على الطالب واهله، حيث تم تقلي�شها كمادة تعليمية من ناحية الكم وا�شبحت تركز على 

الج�دة«.
المناهج  ان  ناجي  عبدالرحمن  الدكت�ر  العربية  اللغة  م�شرف  اكد  اي�شا،  وبدوره 
الجديدة ا�شبحت اف�شل لناحية الج�دة من خالل تركيزها على ا�شياء ا�شا�شية ت�شاعد 

الطالب على امتالك لغة جيدة«. 
واو�شح »الن اول وحدة )في الكتاب( تبداأ بمهارة ال�شتماع، فالطالب اذا ا�شبح 
م�شتمعا جيدا ي�شبح محاورا جيدا، اما المهارة الثانية فهي التحدث والثالثة تركز على 

ال�ظيفة النح�ية ولي�ص العراب، وهذا امر جديد في المنهاج«.
يركز  بات  وال�شاد�ص  والخام�ص  الرابع  لل�شف�ف  المادة  منهاج  ان  ناجي  وا�شاف 
اكثر على »القيم والتفكير البداعي والناقد والق�ال الماث�رة لزيادة المخزون اللغ�ي 
لدى الطالب، في حين ان )التعديل في( منهاج التا�شع يركز على م��ش�ع واحد لتحا�شي 

ت�شتيت ذهن الطالب«.
المناهج  على  المعلمين  لتدريب  ال���زارة  تعقدها  التي  بالدورات  يتعلق  ما  وفي 
الجديدة، فقد او�شح ناجي انها »تناولت كيفية اي�شال المعل�مة المنا�شبة للطالب باقل 

وقت وجهد، وبا�شل�ب جميل«.
للمنهاج  مفه�م  وخط  مادة  لديه  »ت�شبح  ان  من  الم�شارك  المعلم  تمكن  انها  واكد 
ل�ج�د المعرفة فيها )الكتب( �شمن �شفحات قليلة، وتجعله اي�شا قادرا على ان يبدع، 

وهذا مانبحث عنه«.

ت�سوير : �سمر �لرغمات

ت�سوير : ف�سة �لعبو�سي
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»م�سردو« الزرقاء.. الملف التائه بين »التنمية« و»ال�سحة«

هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

في عراء �شاحة ترابية اعتاد باعة ب�شطات الخردة افترا�شها ايام الجمع 
قرب دوار حي مع�ش�م بالزرقاء، جل�ص »منذر« بهيئته ن�شف العارية تحت 
بطانية بالية ن�شبها على ع�شي، ملتم�شا في فيئها برودة كانت تبدو عزيزة 

في ذلك الي�م القائظ من �شهر اآب.
ياألفه اهل المنطقة، وكذلك ا�شحاب الجرافات والقالبات التي تتناوب 
احتالل ال�شاحة مع الب�شطات، ولكنهم ل يعرف�ن، او ل يكترث�ن لق�شته، كما 
لق�ش�ص غيره من »الم�شردين« الهائمين على وج�ههم في المدينة، والذين 

تلقي كل جهة ر�شمية بالم�ش�ؤولية عنهم على الخرى.
محمد ال�شريف، احد ا�شحاب الجرافات، قال ان منذر )ا�شم م�شتعار( 
خردوات  بع�ص  لي  كانت  ولما  �شه�ر،  قبل  فجاأة  ال�شاحة  في  »ظهر  كان 

اعر�شها هناك للبيع، فقد اذنت له بالقامة و�شطها«.
وا�شاف انه والمارة يت�شدق�ن على منذر بالطعام، وا�شفا الرجل الذي 
تبدو عليه عالئم مر�ص نف�شي باأنه »غير م�ؤذ، ولكن تنتابه حالت انفعالية 
فيخلع  اخر،  �شخ�شا  نف�شه  معتقدا  وي�شرخ  يث�ر  واحيانا  �ش�ابه،  تفقده 

مالب�شه ويهيم على وجهه«.

مأساة تاجر
مني  لكنه  ناجحا،  تاجرا  منذر  كان  فقد  ق�شته،  ثنايا  به  ت�شي  ما  في 

بخ�شارة ع�شفت بما يملك من مال وعائلة، واتزان عقل.
حين طلبنا منه الخروج من تحت البطانية التي تت��شط ك�مة الخردة 
لي�شرد لنا حكايته، لم يتردد، لكنه لبث قليال يبحث عن �شئ ينتعله، ولما لم 

يجد، جاء يم�شي حافيا ف�ق التراب والحجارة.
وقال وه� ي�شير ب�شبباته الى الك�مة التي تختلط فيها الدوات البيتية 
الخربة »انا اعي�ص هنا«، ثم حرك يده الى حيث ب�شاط مهترئ مفرو�ص تحت 

ج�شم جرافة، وتمتم »وانام هناك ليال«.
و�شمت برهة كمن ي�شتح�شر من ذاكرته �شيئا، قبل ان يق�ل »كان معي 

17 الف دينار.. كنت مفكر حالي اغنى واحد، و�شيعتهم، راح�ا مني، والن 
ما معي ول ا�شي«.

اولدي،  الطالق..اما  طلبت  ولكنها  وزوجة  بيت  عندي  »كان  وتابع 
فالبنت عند والدة امها، وال�لد في الم�شت�شفى، وب�شكل دائم في ق�شم العناية 

المركزة«.
ابنته في العا�شرة من العمر، واخ�ها ي�شغرها، لكن منذر لم ي��شح 
بالق�ل بح�شرة  انه ل يعرف في اي م�شت�شفى يرقد، واكتفى  كم عمره كما 

»�شارلي ثالث �شنين ما �شفتهم«.
وعن نف�شه، فقد ك�شف ان »اهله« كان�ا قد ا�شطحب�ه الى طبيب نف�شي 
او�شى له بدواء، غير انه ت�قف عن تناوله: »الن انا ما ب�شرب الدوا لنه 

لم ي�شفني«.
الحاجة  لق�شاء  قريب  م�شجد  ال��ى  يلجاأ  فه�  منذر،  يخبرنا  وكما 
والغت�شال، »واحيانا ياتي اأخي وياأخذني الى بيته.. وي�شيفني عنده، ثم 

اع�د الى هذا المكان«.

خارج السيطرة
لم�شاعدته  جهدا  تدخر  لم  العائلة  ان  جانبه  من  او�شح  منذر،  �شقيق 
وعالجه على مدى خم�شة اع�ام، �ش�اء لدى اخ�شائيين في القطاع العام او 

الخا�ص، م�شيرا الى ان له ملفا في المركز ال�طني لل�شحة النف�شية.
المركز قبل اكثر  الى  الزرقاء الحك�مي احال منذر  وقال ان م�شت�شفى 
من عام، لكنه لم يمكث فيه �ش�ى ايام عاد بعدها الى البيت، م�ؤكدا انه ل 
يعرف ما اذا كان �شقيقه رف�ص العالج وهرب، ام انه خرج ر�شميا بمعرفة 

ادارة المركز.
ال�ش�ق، وفي  ب�شطات في  تاجرا وله  �شقيقه »كان  ان  الرجل  واو�شح 
ال�شن�ات القليلة الما�شية قام بتطليق زوجته وترك طفليه في مهب االريح، 
وا�شبح يهيم على وجهه، وقبل اكثر من عام ترك البيت ولم نعد ن�شتطيع 

ال�شيطرة عليه«.
م�شنة  والدته  ان  اذ  يرعاه،  ان  يمكن  من  لمنذر  ي�جد  »ل  انه  وتابع 
وارملة وتعي�ص في بيت ل يكاد يت�شع لها، وكذلك لي�ص لحد من ا�شقائه قدرة 
ث�رات  واخرى  فترة  بين  تعتريه  انه  خا�شة  به،  والعناية  احت�ائه  على 

نف�شية تخرجه عن ط�ره«.
�شن�ات  ع�شر  تبلغ  التي  البنت  ان  الى  ا�شار  فقد  اخيه،  ابني  وح�ل 
تقيم الن مع جدتها لمها، في حين يقيم ال�لد الذي ي�شغرها بعام في مركز 

لرعاية المعاقين، حيث انه يعاني اعاقة عقلية. 

تقاذف مسؤولية
ل يعرف على وجه الدقة عدد ال�شخا�ص الذين يمكن ت�شنيفهم في خانة 
الم�شردين في المدينة، وتحديدا فئة الم�شابين بامرا�ص  نف�شية او عقلية، 

وقد ي�شكل ا�شتمرار وج�دهم في ال�ش�ارع خطرا عليهم وعلى المارة.
امثال  ملف  متابعة  عن  الم�ش�ؤولة  الجهة  ال�شبابية  تغلف  واي�شا، 
وزارة  م�ش�ؤولية  من  الجتماعية  التنمية  وزارة  تعتبرهم  حيث  ه���ؤلء، 

ال�شحة، والتي بدورها ت�ؤكد انهم من اخت�شا�ص الولى.
ف�از  التنمية  ل�زارة  العالمي  الناطق  او�شح  فقد  الطار،  هذا  وفي 
�شمن  تقع  ل  النف�شي  بالمر�ص  الم�شح�بة  الت�شرد  حالت  ان  الرطرط�ط 

اخت�شا�ص وزارته، بل وزارة ال�شحة.
ان  وعلى  فقط،  بالمعاقين  تعتني  التنمية  »وزارة  ان  الرطروط  وقال 
تثبت اعاقتهم بتقرير طبي، اما الم�شردون، واذا تبين عدم وج�د اهل لهم، 

فان وزارة التنمية ت�ؤويهم في دور الي�اء الخا�شة بها«.
عدم  على  الخراب�شة  تركي  الزرقاء  �شحة  مدير  �شدد  �شعيده،  وعلى 

وج�د عالقة مبا�شرة للمديرية بملف الم�شردين »مهما كانت او�شاعهم«. 
والتحركات  الج���راءات  نبا�شر  ال�شحة  )مديرية(  في  »نحن  وق��ال 
العاجلة مع المري�ص عندما ي�شل الينا بغ�ص النظر عن الجهة التي او�شلته 

الينا، ولي�ص من دورنا اقتفاء اثار الم�شردين في ال�ش�ارع«.
كما نفى الخراب�شة علمه بالجهة التي يقع على عاتقها رعاية الم�شردين 

امثال منذر، قائال »ل ا�شتطيع تحديد الجهة الم�ش�ؤولة، لنني ل اعرفها«.
و�شرح م�شدر مطلع في وزارة ال�شحة ان ذوي الم�شرد يمكنهم »تقديم 
ا�شتدعاء لمحافظ الزرقاء ي�شرح�ن فيه و�شع ابنهم ويطلب�ن تح�يله الى 
والجتماعية  ال�شحية  الم�شاعدة  وتقديم  حالته  لدرا�شة  المعنية  الجهات 

الممكنة«.

هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

عن  الرحاحلة،  مريم  الزرقاء  وج���ازات  اح�ال  مديرية  مدير  ك�شفت 
وفق  عناوينهم  عن  للت�شريح  المديرية  راجع�ا  الذين  الم�اطنين  عدد  ان 
هذه  تنفيذ  بدء  منذ  م�اطن  اللف  يتجاوز  لم  الداخلية،  وزارة  تعليمات 

التعليمات قبل نح� �شهر.
وكان وزير الداخلية ا�شدر في 9 تم�ز الما�شي تعليمات الت�شريح عن 
اردني  “كل  تلزم  والتي  المدنية،  الح�ال  قان�ن  لحكام  ا�شتنادا  العن�ان 
اتم الثامنة ع�شرة من عمره بالت�شريح عن عن�انه.. �ش�اء كان مقيما داخل 

المملكة او خارجها”. 
ون�شت التعليمات على ح�ش�ر الم�اطن �شخ�شيا الى دائرة الح�ال 
“للت�قيع على الت�شريح، واذا كان مقيما بالخارج  المدنية او احد مكاتبها 
يتعين عليه الح�ش�ر الى ال�شفارة او القن�شلية لهذه الغاية”، واذا لم يتمكن 
“تقديم الت�شريح عن العن�ان وت�قيعه من قبل احد  من ذلك، فقد اجازت 

افراد ال�شرة البالغين بعد اخذ القرار الالزم منه”.
“العن�ان الم�شرح به لن ي�ؤثر في مكان القامة  وبينت التعليمات ان 
المثبت لدى الدائرة، وان اعتماده ه� لغايات التبليغات الق�شائية والدارية 
والمالية ال�شادرة عن ال�زارات والدوائر الحك�مية والم�ؤ�ش�شات الر�شمية 

العامة والبلديات”.
اي  تاريخ  من  ي�ما  ثالثين  خالل  اردن��ي  كل  ابالغ  “�شرورة  واك��دت 
ال�شفارة”،  او  المدنية  الح���ال  لدائرة  به  الم�شرح  العن�ان  على  تغيير 
 /5  /19 تاريخ  من  اعتبارا  �شنتين  “خالل  الت�شريح  يتم  ان  على  م�شددة 

2015 وحتى تاريخ 18/ 5/ 2017”.
وقالت الرحاحلة ل�”هنا الزرقاء” انه “بالرغم من ن�شر هذه التعليمات 
في ال�شحف الر�شمية، ال ان اقبال الم�اطنين على تنفيذها كان �شعيفا”، 

مبينة ان “عدد المبلغين عن العن�ان في المديرية منذ اقرار التعليمات في 
تم�ز الما�شي وحتى الن لم يتجاوز الف م�اطن”.

هناك  يك�ن  ان  نفتر�ص  “نحن  الت�قعات  دون  جاء  العدد  ان  واكدت 
اقبال اكثر من ذلك”.

واو�شحت الرحاحلة ان اجراءات الت�شريح عن العن�ان ل تت�شمن اي 
تعقيدات، كما انها ل تحمل الم�اطنين اية تكاليف او اعباء مالية.

وقالت ان “الم�اطن ي�شتطيع بكل ي�شر و�شه�لة الت�شريح عن عن�انه 
بمجرد دخ�له الى مديرية اح�ال وج�ازات الزرقاء، حيث يت�جه مبا�شرة 
او  دور  ورقة  قطع  دون  الغاية  لهذه  تخ�شي�شها  تم  والتي   7 النافذة  الى 

ال�ق�ف في ط�ابير او اي انتظار”.
وا�شافت الرحاحلة ان المر “ل يتطلب من الم�اطن تقديم اية اوراق 
ان المر ل  او ط�ابع. اي  نقدية  اية ر�ش�م  يترتب على ذلك  ثب�يتة.. ول 

يكلف الم�اطن اي اعباء مادية او معن�ية”. 
وا�شارت الى ان “رب ال�شرة ي�شتطيع ان ي�شرح بعناوين جميع افراد 
ويج�ز  ع�شرة،  الثامنة  �شن  بلغ�ا  ممن  وبناته  واولده  زوجته  ا�شرته: 
اي�شا ان يق�م احد افراد ال�شرة ذكرا كان ام اأنثى بتقديم ت�شريح عن مكان 
القامة عن نف�شه”، لفتة الى ان “الم�اطن ي�شتطيع ان يراجع اقرب مكتب 

لالح�ال المدنية لمكان ت�اجده وي�شرح بمكان اقامته”.
من  اب�ابها  تفتح  الزرقاء  اح�ال  “مديرية  ان  الى  الرحاحلة  ون�هت 
الظهر  بعد  من  والن�شف  الثالثة  وحتى  �شباحا  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
للتعليمات  “ال�شتجابة  الى  الم�اطنين  داعية  ال�شبت”،  ايام  ذلك  في  بما 
من  ذلك  في  لما  فر�شة،  اقرب  في  عناوينهم  عن  الت�شريح  الى  والمبادرة 

تحقيق م�شلحة كافة الطراف”.

ا�ستجابة »�سعيفة« لتعليمات 
الت�سريح عن العنوان في الزرقاء

مدير مديرية �حو�ل وجو�ز�ت �لزرقاء  مريم �لرحاحلة
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 »مبادرة كر�سي لمن يحتاج« ت�سمل 124 م�ستفيدا في الزرقاء
هنا �لزرقاء- نجوى �سليمان

وزعت مبادرة »كر�شي لمن يحتاج« التي ينفذها رجل العمال الردني 
كرا�شي   110 اجتماعيين،  ونا�شطين  متط�عين  مع  بالتعاون  �ش�ان  وائل 
محافظة  في  م�شتفيدين  على  للم�شي(  )ُم�شاند  وكر  وجهاز  و14  متحركة 

الزرقاء ال�شهر الما�شي.
اطلقت  التي  المبادرة  في  الم�شرفين  احد  �ش��شين،  اب�  محمد  وقال 
المحافظة،  من  انحاء  عدة  في  محتاجين  �شمل  الت�زيع  ان  اآب،  �شهر  مطلع 
وب�اقع 60 كر�شيا و10 اجهزة ووكر في منطقة الظليل، و24 كر�شيا وجهاز 
ووكر واحدا في مدينة الزرقاء، و26 كر�شيا و3 اجهزة ووكر في الر�شيفة 

ومخيم حطين.
وا�شاف اب� �ش��شين ان المبادرة ا�شتطاعت منذ انطالقها، تامين 450 
تقدم�ا  محتاجين  على  وت�زيعها  ال�شين،  من  �شراوؤها  تم  متحركا  كر�شيا 

»م�شتمرة،  انها  م�ؤكدا  المملكة،  مناطق  مختلف  في  عليها  للح�ش�ل  بطلبات 
و�شتك�ن هناك مرحلة قادمة في ت�زيع الكرا�شي على ال�شماء المتبقية«.

ال�ش�ق  من  )بكرا�شي(  الحالت  بع�ص  تاأمين  »�شيتم  ان��ه  واو�شح 
المحلي لحين و�ش�ل الحاوية الثانية من ال�شين«، منا�شدا »اهل الخير دعم 

المبادرة«.
وال�اقعية  بال�شفافية  تميزت  الت�زيع  »عملية  ان  �ش��شين  اب�  واكد 
فريق  به  قام  ميداني  ك�شف  بعد  وجاءت  الم�شتحقة،  للحالت  ال��ش�ل  في 
درا�شة  اعد  والذي  الجتماعي،  بال�شاأن  والمهتمين  المتط�عين  من  المبادرة 
فرد  كل  يعي�شها  التي  القت�شادية  والو�شاع  حركيا  للمحتاجين  تف�شيلية 

منهم، وذلك من اجل ال�شتفادة من المبادرة وفق الول�يات«.
 ون�ه الى ان مبادرة »كر�شي لمن يحتاج« تاتي »دعما وم�شاركة لفئة 
المعاقين وذوي الحتياجات الخا�شة في هم�مهم واحزانهم، وم�شاهمة قدر 
الذي  والتراحم  التكافل  مفهم�م  من  وانطالقا  منها،  التخفيف  في  الم�شتطاع 

ار�شى ق�اعده الدين ال�شالمي«.
وال�طني  الن�شاني  ال���اج��ب  من  كجزء  »ج��اءت  اي�شا  انها  وتابع 
والم�ش�ؤولية الجتماعية تجاه الفئات المحتاجة، حيث و�شع فريق المبادرة 
مختلف  في  المجتمع  خدمة  خطتهم  �شمن  المح�شنين  من  لها  والداعم�ن 
وايمانا  الجتماعي  التكافل  قيم  لتعزيز  وذلك  �شرائحه،  بكافة  المحافظات، 

ب�شرورة دمج هذه الفئات في المجتمع«.
رباعي وكان احد ذوي  �شلل  ابنها من  يعاني  التي  فرا�ص(،  )ام  ابت�شام 
المبادرة  على  اثنت  متحركة،  كرا�شي  ت�شلم�ا  الذين  الخا�شة  الحتياجات 
التحرك  اجل  من  و�شيلة  الفئة  هذه  »تعطي  انها  م�ؤكدة  عليها،  والقائمين 

لت�شهيل ام�ر حياتهم«.
»ا�شعب«  ان  الفرا  يا�شمين  المبادرة  في  المتط�عة  قالت  جهتها،  ومن 
في  املها  كان  مقعدة  ل�شيدة  كر�شي  »اي�شال  كانت  �شهدتها  التي  الحالت 

الحياة ان تخرج الى ال�شارع، لكن الم�ت كان ا�شرع اليها من المتط�عين«.

حوارية حول مبادرة »معا لمكافحة عمالة االأطفال« بالزرقاء 
هنا �لزرقاء- ف�سة �لعبو�سي

 25 نظمت مديرية ثقافة الزرقاء ونادي الطفل الثقافي ي�م الثالثاء 
اآب، ندوة ح�ارية في مركز الملك عبداهلل الثاني الثقافي، تناولت مبادرة 

»معا لمكافحة عمالة الأطفال« التي تنفذها ال�شابة هال المجالي.
الديمقراطي،  التمكين  برنامج  منحة  على  ح�شلت  المجالي  وكانت 
التي  مبادرتها  عن  للتنمية،  الثاني  اهلل  عبد  الملك  �شندوق  برامج  اأحد 
من  الأطفال  المدار�ص وعمالة  من  الت�شرب  الت�عية بخط�رة  الى  تهدف 

خالل عقد الندوات والمحا�شرات.
خالل  الع�شل  اأب���  خليل  الأول��ى  الزرقاء  تربية  مدير  وا�شتعر�ص 
ومدير  الزي�د  عمر  الزرقاء  محافظ  مندوب  ح�شرها  التي  الح�ارية 
الثقافة ريا�ص الخطيب وممثل�ن عن م�ؤ�ش�شات المجتمع المحلي، الجه�د 
التي تبذلها ال�زارة للح�ؤول دون ت�شرب الطفال من المدار�ص الى �ش�ق 

العمل.
برامج  حزمة  خالل  من  بذلك  تق�م  ال���زارة  ان  الع�شل  اب�  وق��ال 

الح�شين  مع�شكرات  الى  م�شيرا  وترفيهية،  لمنهجية  واأن�شطة  ت�ع�ية 
ال�شبابية التي تهدف الى تكري�ص العمل التط�عي و�شقل القدرات الذهنية 
والبدنية للطالب، وم�شددا على اهمية تعاون اأولياء ام�ر الطلبة لإنجاح 
هذه البرامج. وبدوره، اكد طارق الخاليلة، مندوب مديرية عمل الزرقاء 
ومدير ق�شم التفتي�ص في المديرية، ان عمالة الأطفال بداأت بالظه�ر ب�شكل 
الت�شريعات  الى  متطرقا  الأخيرة،  ال�شن�ات  خالل  الردن  في  ملح�ظ 
مكافحة  �شعيد  على  المملكة  وقعتها  التي  الدولية  والتفاقيات  الأردنية 

هذا الن�ع من العمالة.
وقال الخاليلة ان المادة رقم 73 من قان�ن العمل الأردني تن�ص على 
ع�شرة  ال�شاد�شة  يكمل  لم  الذي  الحدث  ت�شغيل  حال  باأي  يج�ز  »ل  انه 
القان�ن  نف�ص  من  المادة74  ان  كما  ال�ش�ر«،  من  �ش�رة  باأي  عمره  من 
ت�شدد على منع »ت�شغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة ع�شرة من عمره في 

العمال الخطرة اأو المرهقة اأو الم�شرة بال�شحة«.
الردن،  عليها  �شادق  التي  الدولية  الم�اثيق  من  عدد  الى  وا�شار 
ومنها اتفاقية حق�ق الطفل الدولية والتفاقية ب�شاأن الحد الأدنى في �شن 

ال�شتخدام، والتي ن�شت على ان ال�شن الأدنى ه� 18 عاما، لكن الأردن 
اعتمد �شن 16 عاما. وا�شاف الخاليلة ان الردن وقع كذلك على اتفاقية 
1999، والتي تحظر اأ�ش�اأ اأ�شكال  منظمة العمل الدولية رقم 182 ل�شنة 

عمل الطفال واتخاذ الجراءات الق�مية للق�شاء.
اأهمية  على  جانبه  من  �شدد  عماري،  جري�ص  الزرقاء  تنمية  مدير 
والرعاية  والحماية  وال�شحة  التعليم  في  حق�قهم  كامل  الأطفال  اعطاء 
ا�شكال  من  باعتبارها  الأطفال  ت�ش�ل  ظاهرة  الى  لفتا  النف�شي،  والدعم 

�شلب حق�قهم.
واكد عماري ان القان�ن يجيز ت�قيف اأولياء الأم�ر الذين ي�شيئ�ن 

الى اأطفالهم ويحرم�نهم من حق�قهم التعليمية.
كلنا  �شباب  هيئة  من�شق  اداره��ا  التي  الح�ارية  ختام  في  وجرى 
الأردن في الزرقاء عبد الرحيم الزواهرة، تقديم عر�ص م�شرحية بعن�ان 
»اأيادي �شغيرة » تناولت م�شكلة حرمان بع�ص الأطفال من حق�قهم في 
تمار�ص  حيث  العمل،  �ش�ق  الى  ولج�ئهم  والت�جيه  والرعاية  التعليم 

عليهم �شتى �شن�ف التعنيف الج�شدي واللفظي.

محالت »الن�ص دينار«.. حيث يطغى اغراء ال�سعر على جودة المنتج

هنا �لزرقاء- رو�ن �سعادة 

بدات الق�شة في الزرقاء قبل �شن�ات بالفتة محل تق�ل انه 
يبيع »كل �شئ بدينار«، ولم تلبث بعدها ان ا�شتعلت المناف�شة 
في ال�ش�ق لتعلن محالت اخرى عن ان »كل �شئ بن�ص دينار« 

ثم »بربع« وبعدها »ببريزة« حتى و�شل المر الى »�شلن«!.
منها  وتحديدا  المحالت،  تلك  لب�شاعة  �شريعة  وبجردة 
بن�ص  �شئ  »كل  وه���:  حاليا  رواح��ا  الكثر  ال�شعار  �شاحبة 
وادوات  �شخ�شية  عناية  م�شتلزمات  عن  عبارة  فهي  دينار«، 
من  وغالبيتها  كهربائية،  ومعدات  اطفال  ولعب  تنظيف  وم�اد 

من�شاأ �شيني يت�شم ب�شرعة التلف والعطب.
وعلى ما يبدو، فان تدني الج�دة ل يقف عائقا امام تنامي 
ال�شيا�شة  نجاح  على  دليال  ي�شكل  ما  عليها،  يقبل�ن  من  اعداد 
ان  ا�شا�ص  على  والقائمة  المحالت،  تلك  تتبعها  التي  التجارية 
ج�دة  عن  الطرف  يغ�ص  الزب�ن  بجعل  كفيل  ال�شعر  »اغ��راء 

المنتج«.
يعمل�ن  من  واأحد  الرابع  عقده  في  تاجر  وه�  �شالح  رائد 
في هذا المجال، بّين ان الفكرة لي�شت جديدة بل كانت معروفة 
لدى قدامى تجار ال�ش�ق، لكنها لم تنت�شر بال�شكل الكبير الذي 

ن�شاهده ال في ال�شن�ات الخيرة، على حد ق�له.
الدللة على ب�شائعهم و�شعرها المغري  ويلجاأ التجار الى 
ال�ش�ق  ارج��اء  في  ت�شدح  تكف  ل  �ش�ت  مكبرات  خ��الل  من 
الت�شجيالت  ان  رائد  او�شح  حيث  م�شبقا،  م�شجلة  با�ش�ات 
دائما ما تركز على ذكر ال�شعر باعتباره العامل الجاذب للزب�ن 

اكثر من ال�شلعة ذاتها.
م�حدا  �شعرا  تجعل  ال��م��ح��الت  بع�ص  ان  ال��ى  وا���ش��ار 
 35 الخر  والبع�ص  )بريزة(  قرو�ص  ع�شرة  مقداره  لب�شائعها 
قر�شا وغيرها 50 قر�شا )ن�شف دينار( ولكنها اجمال ل تزيد عن 

دينارين.
باتباعها  مجزية  نتائج  تحقق  المحالت  تلك  ان  رائد  وقال 
النا�ص  اقبال  ان  م�ؤكدا  الكثير«،  والبيع  القليل  »الربح  معادلة 
يتزايد ي�ما تل� اخر على �شلعها، والتي ت�شكل ال�شين م�شدرها 

الرئي�شي.
الباحثات  الن�ش�ة  من  هم  زبائنه  غالبية  ان  ال��ى  ولفت 
خ�ش��شا عن م�شاحيق وادوات التجميل وم�شتلزمات المطبخ، 
في حين يندر ان يدخل رجل الى المحل باحثا عن �شئ ي�شتريه.
كثيرا  يعان�ن  المحددة  ال�شعار  تجار  ان  من  رائد  و�شكا 
ال�شلع  بع�ص  على  المفرو�شة  الجمركية  والقيم  القي�د  ب�شبب 

ف�شال  ارباحهم،  هام�ص  تقلي�ص  الى  ت�ؤدي  والتي  الم�شت�ردة، 
المنتحات فيها خلل ول ت�شلح  عن اكت�شافهم احيانا ان بع�ص 

للبيع. 
وتقر روعة دروي�ص، اأحدى زب�نات محالت ال�شعر الم�حد، 
بان المنتجات المعرو�شة في تلك المحالت »رديئة« من حيث 
ت�شّجع  الجذابة  وا�شكالها  »ال�انها  ان  تق�ل  ولكنها  الج�دة، 

على �شرائها و�شرف النظر عن ج�دتها«.
من جانبهم، ي�ؤكد التجار العتيادي�ن في ال�ش�ق ان محالت 
ال�شعر المحدد ل ت�شكل اي مناف�شة لهم، برغم انها تبيع ا�شنافا 
م�شابهة لما يعر�ش�نه، مع�لين بذلك على ان لكل �شلعة زب�نها 

�ش�اء من حيث ال�شعر او الج�دة.
وقال با�شم نعمة وه� �شاب في عقده الثاني ويعمل بائعا في 
محل لالدوات المنزلية والنثريات »ل تاأثير لها على مبيعاتنا، 
فهناك زبائن يهتم�ن بج�دة الب�شاعة التي ي�شترونها، وه�ؤلء 

ل يرتادون تلك المحالت«.
والتي  عاما(،   28( داوود  ن�شرين  اليه  ذهبت  المر  وذات 
تعمل م�ظفة مبيعات في محل لدوات التجميل، م�ؤكدة ان »لكل 

محل زب�نه«.

ت�سوير : رو�ن �سعادة

ت�سوير : نجوى �سليمان جانب من م�ساركة في �لمبادرة   
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مبادرة »حقق«.. عامان من العزيمة واالنجاز في الزرقاء

وقال رجائي الغ�شبان، احد خم�شة قادة للف�ج الرابع لمبادرة »حقق« في 
الزرقاء، ان 168 طالبا من المحافظة ي�شكل�ن اربعة اف�اج �شارك�ا في المبادرة 
منذ اطالقها، م��شحا انهم ينت�شب�ن الى ثالثة مدار�ص هي: المهلب بن ابي �شفرة 

وابن الثير وعمر بن الخطاب.
تجريها  قرعة  على  بناء  يتم  الم�شاركين  اختيار  ان  الى  الغ�شبان  وا�شار 
كل  من  ي�ؤخذ  ثم  محافظة،  كل  من  مدار�ص  ثالثة  خاللها  وتتنقي  التربية  وزارة 
20 و30 طالبا ممن ر�شح�ا انف�شهم، حيث يخ�شع�ن لتقييم من  مدر�شة ما بين 
قبل قادة المبادرة، والذين يق�م�ن باختيار 42 طالبا من بين ه�ؤلء المتر�شحين.

تدريب  ور�شات  الى  بعدها  الختيار يخ�شع�ن  عليهم  يقع  من  ان  وا�شاف 
مرحلتي  في  ادماجهم  الى  ي�شار  ثم  المحافظة،  مدار�ص  اح��دى  في  لهم  تعقد 
الزيارات الميدانية والمخيم، واللتين يق�م�ن خاللهما بتطبيق القيم التي تدرب�ا 

عليها.

مستمرون
ف�شل  كل  في  الطلبة  من  ف�ج  بتخريج  تق�م  المبادرة  ان  الغ�شبان  وبين 
العمل  في  م�شتمرون  ونحن  تنتهي،  ل  كي  »ب��داأت  انها  على  م�شددا  درا�شي، 

التط�عي من خاللها مهما كبرنا وامتد بنا العمر«.
واكد الطالب الذي يبلغ من العمر 16 عاما، ان مبادرة »حقق« غيرت كثيرا 

من نظرته الى المجتمع ومن ا�شل�ب حياته الذي كان يت�شم قبلها بالرتابة.
وقال »كنت �شابا يفتقر الى الثارة في الحياة ويم�شي ي�مه ب�شكل اعتيادي 
فتغيرت حياتي  بمبادرة حقق  التحقت  العا�شر  ال�شف  ا�شبحت في  رتيب. ولما 
180 درجة، حيث جعلتني �شخ�شا منجزا منتجا مرتبا لالم�ر ح�شب الول�ية 
مختلف  وعلى  الردن  كل  من  ا�شخا�ص  مع  وم���دة  �شداقة  عالقات  وتربطني 

م�شت�ياتهم الجتماعية«.
ولفت الغ�شبان الى تحديات ي�اجهها فريق »حقق« خالل عمله في الزرقاء، 

ان ذلك »لم يثبط من عزيمتنا، لن هذف  اكد  لكنه  قلة المكانات،  وفي مقدمتها 
المبادرة في النهاية ه� ان يعتمد الفريق على ذاته في تنفيذ الن�شطة«.

وعدم  الجتماعات،  لعقد  مكان  الى  الفريق  افتقار  م�شكلة  الى  تطرق  كما 
المبادرة  »لع�شاء  ان  الجانب،  معتبرا  هذا  في  معهم  التربية  مديرية  تعاون 
كل الحق في الجتماع في مديرية التربية، فنحن طلبة مدار�ص المحافظة وجاء 

ان�شمامنا للمبادرة بتن�شيب من مدار�شنا، وتدربنا فيها باإذن مديرينا«.
وبدوره قال القائد في المبادرة محمد �شناجلة )15عاما( وه� من مدر�شة 
المهلب بن ابي �شفرة، ان اع�شاء فريق »حقق« يعقدون اجتماعاتهم حاليا في 

اماكن عامة ك�شارع ال�شعادة وفي المدر�شة اذا ت�شنى لهم ذلك.
وقال ان هذا ال�اقع »كان ول يزال يقابل بالنتقاد من رجال ال�شير والمجتمع 
وعدم القب�ل احيانا. وهذا المر كان ي�ؤثر في عزيمتنا، لكننا نع�د لن�شاطاتنا بكل 

عزيمة. فنحن نعرف ان طريقنا غير مفرو�شة بال�رد«.
وا�شار �شناجلة اي�شا الى عدم تفاعل من و�شفها بال�شخ�شيات العتبارية في 

المحافظة مع ان�شطة الفريق.
تنفيذ  في  معنا  للتعاون  فتت�شجع  اعتبارية،  �شخ�شيات  مع  »نجتمع  وقال 
اعمال تط�عية، غير ان هذا عادة ما يك�ن اآنيا ول يثمر، فعند معاودة الت�شال 
بجه�دنا  ي�ؤمن  من  هناك  المقابل  وفي  �شدودا،  منها  نجد  ال�شخ�شيات  بهذه 

وي�شاعدنا ».

انجازات
برغم عمرها الق�شير ن�شبيا، ال ان مبادرة »حقق« تركت ب�شمة مميزة في 
الزرقاء من خالل المبادرات التي تنفذها تباعا، ويجمل بع�شها القائد في المبادرة 

مروان وليد، وه� طالب في مدر�شة عمر بن الخطاب.
وقال مروان )16 عاما( ان في مقدمة هذه النجازات مبادرة »ب�شمة يتيم 1« 
التي تم تنفيذها ل�شالح جمعية عمر بن الخطاب الخيرية في الزرقاء وهي جميعة 

تعنى بالطفال اليتام، ومبادرة »ب�شمة يتيم 2« في ذات الجمعية.
وا�شاف ان »هذه المبادرة كانت بتبرع �شخ�شي من �شم� ولي العهد، وميز 

هذا الن�شاط ح�ش�ره �شخ�شيا وم�شاركته لطفال الجمعية الن�شطة واللعاب«.
ان�شطة  في  كذلك  �شارك  الربعة  باف�اجه  المبادرة  فريق  ان  مروان  وبين 
تط�عية عديدة منها تنظيف متنزه بيرين بح�ش�ر وزير التربية والتعليم. وطالء 

النفق في �شارع الجي�ص بالزرقاء مطلع �شيف هذا العام بدعم من كلية قرطبة.
الحاووز  �شارع  امتداد  على  الر�شيف  بطالء  م�ؤخرا  قام  الفريق  ان  وتابع 
بلدية  مع  بالتعاون  محيطه  في  جداريات  ور�شم  ال��شطية  جزيرته  وت�شجير 
على  الحجر  ل�ادي  المحاذية  المنطقة  في  �شخمة  جدارية  قبلها  ونفذ  الزرقاء، 

طريق الوت��شتراد.
كما لفت الى ان المبادرة قامت بترتيب خم�شة افطارات خيرية في رم�شان 
الما�شي بدعم من ذوي وا�شدقاء اع�شاء الفريق، ا�شافة الى ت�زيع الماء والتمر 

على المتاخرين عند ال�شارات ال�ش�ئية ابان وقت الفطار.

هنا �لزرقاء- منيرة �سالح

ا�شتطاع طلبة مدار�ض الزرقاء الم�شاركون في مبادرة 

»حقق »  التي اطلقها ولي العهد االأمير الح�شين بن عبداهلل 

الثاني لطلبة مدار�ض المملكة عام 2013، احراز انجازات 

مميزة في �شاحة العمل التطوعي في المحافظة، متغلبين 

بعزيمتهم على التحديات وقلة االمكانات.

وتهدف المبادرة الى حفز العمل التطوعي وتنمية 

الفكر الديمقراطي وتر�شيخ االنتماء للوطن، وتعزيز الثقة 

بالنف�ض ونهج العمل الجماعي وتنمية القدرات، باال�شتناد 

اإلى القيم واالأخالق الحميدة في المجتمع االأردني. 

كما ت�شعى الى تعزيز وغر�ض القيم التربوية الموروثة 

من ديننا وتاريخنا والتي ت�شاعد على بناء المهارات 

الحياتية وال�شخ�شية والقيادية لل�شباب، وهي تت�شمن 

مجموعة من الن�شاطات التطوعية والثقافية والفنية، وتعنى 

خ�شو�شا بطلبة ال�شفوف التا�شع والعا�شر في المدار�ض 

الحكومية.

جل�سة حوارية تبحث
 اأولويات التنمية في الزرقاء

هنا �لزرقاء- كاملة �بو �سيلة

بحثت جل�شة ح�ارية نظمها »مركز امداد لالعالم« في غرفة 
تجارة الزرقاء ي�م ال�شبت 15 اآب، اول�يات التنمية في المحافظة 
التي ت�اجه تحديات ال�شغط ال�شكاني والتل�ث و�شعف الخدمات.
زياد  التنمية  ل�ش�ؤون  المحافظ  م�شاعد  الجل�شة  في  و�شارك 
غرفة  ورئي�ص  الم�مني،  عماد  الزرقاء  بلدية  ورئي����ص  القطارنة، 
الخ���������طيب،  ريا�ص  الثقافة  ومدير  �شريم،  ح�شين  التجارة 

وممثل�ن عن هيئات وم�ؤ�ش�شات مجتمع مدني.
وقال الرئي�ص التنفيذي لمركز اإمداد العين نبيل ال�شريف ان 
المركز  الثالثة �شمن م�شروع »�شي�ان« الذي ينفذه  الجل�شة هي 
ال�شيا�شية  ال�ش�ؤون  وزارة  مع  بالتعاون  المملكة  محافظات  في 

والبرلمانية والتحاد الأوروبي.
الم�اطنين  لإعطاء  جاء  الم�شروع  ان  ال�شريف  واو�شح 
مناطقهم،  في  المنا�شبة  التنم�ية  الول���ي��ات  لتحديد  الفر�شة 
الخطط  �شياغة  في  الم�اطنين  واإدم��اج  الح�ار  ثقافة  وتعزيز 

والبرامج الم�جهة لخدمتهم.
وتابع انه يهدف كذلك الى تعزيز الم�شاركة ال�شيا�شية على 
مبينا  الالمركزية،  م�شروع  تطبيق  يتم  اأن  اإلى  المحلي  الم�شت�ى 
قام  ما  القرار على  ا�شحاب  باطالع  �شيق�م في ختامه  المركز  ان 
في  التنمية  لأول���ي��ات  وترتيبهم  الم�اطنين  اآراء  من  بر�شده 
الزرقاء  محافظ  م�شاعد  بين  جانبه،  ومن  المحافظات.  مختلف 
ت�اجه  التى  التحديات  اهم  ان  القطارنة،  زياد  التنمية  ل�ش�ؤون 
الالجئين  تدفق  نتيجة  ال�شكان  اعداد  زيادة  في  تتمثل  المحافظة 
ال�ش�ريين وغيرهم من الجن�شيات الخرى، واي�شا التل�ث الناجم 
عن التجمعات ال�شناعية. وا�شتعر�ص رئي�ص بلدية الزرقاء عماد 
التنم�ية في  العملية  ت�اجه  التي  التحديات  اهم  بدوره  الم�مني 

المدينة والم�شاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها.
وقال الم�مني ان اهم م�شكلة تعاني منها الزرقاء هي غياب 
للثل�ث،  الم�شببة  ال�شناعات  قبل  من  الجتماعية  الم�ش�ؤولية 
ان تقدم اي مقابل  التحتية، ودون  للخدمات والبنية  وا�شتهالكها 

ي�شهم في تعزيز الخدمات المجتمعية.
بم�ش�ؤوليتها  ال�شناعات  ه��ذه  ي��ل��زم  بت�شريع  وط��ال��ب 
الحرارية،  والمحطة  البترول  م�شفاة  مقدمتها  وفي  الجتماعية، 

ومحطة تنقية المياه العادمة في منطقة الخربة ال�شمراء.
من  بالرغم  انه  قائال  البطالة  م�شكلة  الى  الم�مني  وتطرق 
50 بالمائة من ال�شناعات ال�طنية في الزرقاء، ال ان ذلك  تركز 
لم ي�شهم في خف�ص البطالة، والتي ت�شل ن�شبتها الى 25 بالمئة من 

الق�ى العاملة في المحافظة.

انها  الم�مني  او�شح  فقد  البلدية،  بم�شاريع  يتعلق  ما  وفي 
من  وال��ذي  البي�ت،  رب��ات  لمنتجات  دائ��م  معر�ص  اقامة  تعتزم 
ال��شط  �شمن  ال�اقع  البلدية  �ش�ق  مجمع  في  يفتتح  ان  المقرر 

التجاري للمدينة.
وا�شار الى ان المعر�ص �شيخ�ش�ص لمنتجات ربات البي�ت، 
من  �ش�اء  منتجاتهن،  ت�ش�يق  م�شكل�����ة  من  يعانين  والل�اتي 
الم�اد الغذائية اأو الأ�شغال اليدوية التي ي�شنعنها بهدف تح�شين 

دخ�ل اأ�شرهن.
معمل  بان�شاء  كذلك  �شتق�م  بلديته  ان  الم�مني  وتابع 
بهدف  النفايات  لتدوير  واخر  الر�شفة(  )حجارة  للكن������درين 
في  لل�شباب  عمل  فر�ص  وخلق  ا�شافية  دخ��ل  م�شادر  ايجاد 
النارة  وحدات  ا�شتبدال  على  �شتعمل  انها  عن  ف�شال  المحافظة، 
فات�رة  خف�ص  اجل  من  للطاقة  م�فرة  ال�ش�ارع  بم�شابيح  في 

الكهرباء التي تتحملها البلدية وت�شل الى  ملي�ني دينار �شن�يا.
ح�شين  الزرقاء  تجارة  غرفة  رئي�ص  تحدث  �شعيده،  وعلى 
التي تحرك  ال�شناعية والتجارية  الم�شاريع  اأهم��������ية  �شريم عن 
الفقر  من  ال����حد  في  وت�شهم  التنمية  عجلة  وتدفع  القت�شاد 
اأهمية التخطيط لم�شاريع تنه�ص بال��شط  والبطالة، م�شددا على 

التجاري.
عبد  الزرقاء  في  الأردن  كلنا  �شباب  هيئة  من�شق  وتطرق 
الرحيم الزواهرة الى اأهمية القطاع ال�شبابي في تعزيز الم�شاريع 
لدخالهم  ال�شباب  وتاأهيل  تدريب  �شرورة  الى  م�شيرا  التنم�ية، 

�ش�ق العمل .
ومن ناحيته، لفت مدير الثقافة ريا�ص الخطيب، الى اأهمية 
تع��زيز  في  مح����ري  دور  لهما من  لما  والثقافة  بال�عي  الرتقاء 
والقت�ش�����ادية  وال���فكرية  ال���شيا�شية  الج�انب  في  التنمية 
والجتماعية، م�ؤكدا ان تعزيز ال�شل�كيات والممار�شات اليجابية 
وان�شاج ثقافة الم�اطنين ينعك�ص بال�شرورة على احداث التنمية 

الم�شتدامة ال�شاملة .
الطيراوي  ح�شن  انتقد  الجل�شة،  ف��ي  مداخلته  وخ��الل 
بكثرة  ما و�شفه  الم�شرق«،  الغد  �شباب و�شابات  رئي�ص »جمعية 
ت��شياتها  وتظل  المحافظة  في  تنعقد  التي  واللقاءات  الجل�شات 

حبرا على ورق.
ودعا الطيراوي بدل من ذلك الى ان تق�م الحك�مة بالت�شبيك 
مع الجهات الدولية المانحة من اجل تنفيذ م�شاريع تنم�ية مجدية 

على ار�ص ال�اقع.
كما تحدثت رئي�شة جمعية ن�شميات ال�طن هنية ملحم، عن 
للم�شاريع القت�شادية  التخطيط  نقلة ن�عية في  �شرورة احداث 
الأهداف  لتحقيق  والمدنية  الر�شمية  الم�ؤ�ش�شات  مع  والت�شبيك 

المرج�ة من الم�شاريع ال�شتثمارية.

ت�سوير : منيرة �سالح جانب من م�ساركة �ل�سباب في �لمبادرة  

جانب من �لجل�سة �لحو�رية   ت�سوير : كاملة �بو �سيلة
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هيئة �سباب كلنا االردن  تعقددورة في مجال الحوار وقبول االخر والتو�سيات

ال�شبابي  /ال���ذراع  الردن  كلنا  �شباب  هيئة  عقدت 
دورة  األزرقاء  في  للتنمية  الثاني  هلل  عبدا  الملك  ل�شندوق 
في مجال الح�ار وقب�ل الخر والت��شيات وذلك من �شمن 
الح�ار  فن  مجال  في  ال�شباب  ق��درات  لرفع  الهيئة  خطة 
وقب�ل الخر حيث �شارك بالدورة 25 م�شارك من م�شتفيدي 
الهيئة ، ودرب بالدورة المدرب الدكت�ر حارث اأب� ح�شين 

واألعاب  الح�ار  فن  منها  رئي�شية  محاور  على  ركز  والذي 
التعارف وبناء الفريق وخارطة الذهنية ومهارات الت�ا�شل 
وتن�شيق الفكار وطرح الق�شايا وطريقة ت�شل�شلها والإيجاز 
المفاهيم  �شرح  وك��ذل��ك   ، ال���ق��ت  واح��ت��رام  والخت�شار 
ب�شكل عام  ، من�شق الهيئة عبدا لرحيم الزواهرة اكد على 
في  ال�شباب  دور  تعزيز  ه�  ال��دورات  هذه  من  الهدف  ان 

الم�شاركة في الحياة العامة �شيا�شيا واقت�شاديا واجتماعيا 
من اجل مناق�شة كافة الق�شايا والتحديات ال�طنية باأ�شل�ب 
مهني  ، وتعزيز ثقافة الح�ار لدى ال�شباب وت��شيع قاعدة 
بالعلم  ت�شليحهم  عبر  باأنف�شهم  ثقتهم  وتعزيز  الم�شاركة 
ب�شكل  الق�شية  طرح  على  ال�شباب  قدرة  وزيادة  والمعرفة 

مبا�شر .

هنا �لزرقاء- تغريد �لتميمي

اكد مدير تربية الزرقاء الولى خليل الع�شلي ان اقبال الطلبة على التعليم 
المهني في المحافظة قد �شهد تزايدا خالل ال�شنتين الما�شيتين، فيما ت�قع “نتائج 
العام  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  التلقائي  النجاح  الغاء  مثمرة” لقرار 

الدرا�شي الحالي.
وقال الع�شلي “منذ �شنتين بداأت ن�شبة الطلبة المتجهين الي التعليم المهني 
تزيد عن ال�شن�ات الما�شية”، معتبرا ذلك دللة على تراجع الثقافة الجتماعية 
ال�شائدة، والتي تنظر الى ت�جه الطالب الى هذا الن�ع من التعليم ب��شفه”عيبا 

او نق�شا”.
“لم يعد بال�شرورة ان يك�ن الطالب الذي يت�جه الى التعليم  وا�شاف انه 
درجة  الي  معدلتهم  و�شلت  طالب  فهناك  درا�شيا،  تح�شيال  القل  ه�  المهني 
الفرع  في  قب�له  تم  معدل  اقل  ان  عن  كا�شفا  المهنية،  الفروع  عالية” واختاروا 

ال�شناعي كان 79 بالمئة.
التعليم  الى  الطلبة  يتجه  ان  الى  “ت�شب�  التربية  وزارة  ان  الع�شلي  واكد 
المهني، فنحن نحتاج الي ايد عاملة، نحن نحتاج الي مهند�ص يدر�ص المهنة لنه 
كالعلمي  اخرى  تخ�ش�شات  من  ا�شهل  لنه  ولي�ص  الهند�شة،  تخ�ش�ص  الي  اقرب 

والدبي”.
التعليم  فروع  على  الطلبة  من  كثير  تهافت  الى  بذلك  التربية  مدير  وي�شير 
المهني التي يرون فيها الطريق ال�شهل للح�ش�ل على مقعد جامعي في تخ�ش�شات 

مثل الهند�شة.
و�شدد الع�شلي على ان “مدار�شنا المهنية الن مجهزة بمختبرات وا�شاتذة 
ومهند�شين من ا�شحاب العق�ل النيرة، وبالتالي فالطالب �ش�ف يتخرج متعلما ل 
من ان�شاف المتعلمين”، داعيا اولياء الم�ر الى ت�شجيع ابنائهم ممن لديهم ت�جه 

ومي�ل للتخ�ش�ص في الفروع المهنية.
وتابع ان “هناك اي�شا مراكز التدريب المهني التي تعد الطالب ليك�ن منتجا 
عامال  منها  الطالب  ويتخرج  وتعليم،  وتدريب  انتاجية  وفيها  �شه�ر،  �شتة  خالل 
الي  المحلية بحاجة  “ال�ش�ق  ان  ماهرا، وهذا ما يحتاجه الردن”، م�شددا على 

عمال مهرة للتقليل من العمالة ال�افدة”.
في  النظر  اإع��ادة  �شرورة  م�ؤخرا  اكد  الذنيبات  محمد  التربية  وزير  وكان 
ال�ش�ق،  حاجات  تلبي  التي  التخ�ش�شات  في  ل�شيما  المهني،  التعليم  مناهج 
وبما  الجامعي،  التعليم  عبر  فيها  المعرفية  مكت�شباته  تط�ير  الطالب  وي�شتطيع 
المحلي  ال�ش�ق  ل�شد حاجات  فقط  لي�ص  المدربة  الأردنية  بالعمالة  النتقال  يكفل 

بل للعمل في دول الج�ار.
ن�شال  العمل  وزي��را  ح�شره  اجتماع  خالل  الذنيبات  ت�شريحات  وج��اءت 
القطامين والتعليم العالي لبيب الخ�شرا، وتقرر فيه ت�شكيل لجنة للنظر في واقع 
التعليم المهني والتقني، وم�اءمة مخرجات التعليم مع احتياجات �ش�ق العمل، 
ورفع الت��شيات الالزمة في هذا ال�شاأن الى المعنيين للمبا�شرة ف�را في تنفيذها.
مخرجات  على  تترتب  اأن  في  اأمله  عن  الجتماع  خالل  القطامين  واع��رب 
الجتماع نقلة ن�عية في مجال التعليم المهني والتقني، ل�شيما في ظل الحاجة 
الخريجين  عدد  بزيادة  الكفيلة  الت�شريعات  و�شن  القرارات  اتخاذ  اإلى  الما�شة 

�شمن هذه التخ�ش�شات التي يحتاجها �ش�ق العمل، وبما يقلل من ن�شبة العتماد 
فيها على العمالة ال�افدة.

تفاوؤله  الولى عن  الزرقاء  تربية  التلقائي من جهة اخرى، عبر مدير  الغاء 
بان يتمخ�ص قرار الغاء النجاح التلقائي اعتبارا من العام الدرا�شي الحالي، عن 

قليلة. �شن�ات  مثمرة” خالل  “نتائج 
بهدف  جاء  الجاري،  العام  مطلع  ال���زارة  اتخذته  ال��ذي  القرار  ان  وق��ال 
التلقائي كان ُينتج “طالبا  النجاح  ان  مبينا  علم”،  بدون  النجاح  عملية  “�شبط 

اميا قراءة وكتابة، وبالتالي ا�شبح ل بد من و�شع حد لهذه الظاهرة”.
وا�شار في ال�شياق الى ان عمليات ت�شحيح دفاتر اجابة امتحانات الت�جيهي 
ك�شفت عن وج�د طالب ل يعرف�ن الكتابة والقراءة، وغالبيتهم كان�ا نتاجا لنظام 

النجاح التلقائي.
عليهم،  �شغط  اداة  ولي�ص  للطالب  حافز  ه�  “الر�ش�ب  ان  الع�شلي  واكد 
ي�شع�ا  ان  يجب  الهل  واي�شا  نهائيا،  تقييما  هناك  ان  يدرك  ان  يجب  فالطالب 

جاهدين لجعل اولدهم يدر�ش�ن اكثر ليح�شل�ا على النجاح”.
وت�قع ان “تظهر النتائج المثمرة لهذا القرار بعد �شنتين او ثالث”، وان يبداأ 

في انتاج “طالب متعلم ولي�ص �شبه امي او من ان�شاف المتعلمين”.
وعلى �شعيدها، فقد ايدت عطاف الب�شايرة مديرة مدر�شة عائ�شة القرطبية 
في الزرقاء تاييدها ت�جهات ال�زارة في ما يخ�ص اعادة النظر في مناهج التعليم 
المهني، وبما ي�ؤدي الى تعزيز جاذبيتها وم�اءمة مخرجاتها مع حاجات ال�ش�ق 

المحلي.

واعتبرت الب�شايرة ان الرتقاء بهذا الن�ع من التعليم �شيعمل على “ت�فير 
والحداد  والنجار  الكهربائي  مثل  المحلي،  ال�ش�ق  يحتاجهم  الذين  المهنيين 
الى  بابنائهم  الدفع  الهالي  بع�ص  م�ا�شلة  نف�شه  ال�قت  في  منتقدة  وغيرهم”، 
من  ذلك  في  منطلقين  البناء،  رغبة  �شد  كان  ل�  حتى  الكاديمية  التخ�ش�شات 

الثقافة ال�شائدة التي تنظر الى التعليم المهني بدونية.
ل  انها  العا�شر،  ال�شف  في  طالب  وال��دة  وهي  �شهيب  ام  اك��دت  وبدورها 
والت�شلح  المهني  التعليم  الى  والن��اث،  الذك�ر  ابنائها  من  اي  ت�جه  في  تمانع 
“�ش�اء كان تعليم ابني  بمهنة �شريفة كالحدادة او النجارة او الميكانيك، قائلة 
اكاديميا او مهنيا، فبالنهايه كله عمل، والمهم ان يك�شب رزقه وان ل يبقى عاطال 

عن العمل”.
وفي ما يتعلق بقرار الغاء النجاج التلقائي، فقد راأت احالم التركية المعلمة 
في مدر�شة بدر الكبرى، انه �شي�ؤدي الى “ت�شجيع الطالب على الدرا�شة والهتمام 
اكثر بم�شتقبله، كما �شيحفز الهل على الهتمام بابنهم اكثر ودعمه في م�شيرته 

التعليمية”.
كان  التلقائي  النجاح  ان  علي،  �شيف  العا�شر  ال�شف  طالب  راأى  واي�شا، 
نظاما تعليميا �شد م�شلحة الطالب نف�شه، حيث انه ي�ؤدي الى و�ش�له للمرحلة 

العدادية والثان�ية وه� في م�شت�ى درا�شي �شعيف.
“بع�ص الطالب ممن ل يعرف�ن القراءة والكتابة، كان�ا يعتمدون  وقال ان 
ال  النجاح  قادرين على  لن يع�دوا  القرار  بعد هذا  التلقائي، ولكن  النجاح  على 

بجه�دهم، فقط وهذا لم�شلحتهم”.

هنا �لزرقاء-ديما عقرباوي

فعاليات  اآب،   12 الربعاء  ي�م  الها�شمية  الجامعة  في  انطلقت 
�شندوق  ينظمها  التي  عزتنا«،  »رايتنا  التط�عية  ال�طنية  الحملة 

الملك عبداهلل الثاني في الجامعة وهيئة �شباب كلنا الأردن.
بي�م  الحتفال  مع  متزامنا  اطالقها  جاء  التي  الحملة  وت�شتمل 
ال�شباب العالمي، على حملتين، احداهما للتبرع بالدم من خالل بنك 
في  ومحيطه  البتراوي  امن  مركز  لتنظيف  والثانية  ال�طني،  الدم 

الزرقاء، و�شي�شارك في الخيرة مئة طالب وطالبة من الجامعة.
عليها  الطلبة مطب�ع  على  قمي�ص   5000 ت�زيع  �شتت�شمن  كما 

»رايتنا عزتنا«، الى جانب قبعات ومعا�شم تحمل ذات ال�شعار.
رعى  الذي  عليمات  ي��شف  الدكت�ر  الطلبة  �ش�ؤون  عميد  وقال 
حفل اطالق الحملة مندوبا عن رئي�ص الجامعة الدكت�ر كمال الدين 
الميدان  ار�ص  على  تطبق  حقيقية  »انطالقة  تمثل  انها  هاني،  بني 
وتج�شد م�اقف ال�لء والنتماء لل�شباب الردني، والذين و�شفهم 

جالله الملك بانهم فر�شان التغيير و�شباب الم�شتقبل« 
تعميق  اإلى  تهدف  عزتنا«،  »رايتنا  حملة  ان  عليمات  وا�شاف 
مفه�م ال�لء والنتماء لدى الطلبة وتنمي فيهم ال�شع�ر بالم�ش�ؤولية 
وتج�شد فيهم حب ال�طن الذي يفخر به اأبناوؤه و�شبابه، م�شيرا اإلى 
اأن هذا الي�م ه� ي�م وفاء لل�طن فال مجد ف�ق مجد ال�طن وم�شيدا 

بال�شباب الذي يع�ل عليهم م�شتقبل الأردن ونه�شته وتقدمه.
الملك  �شندوق  مكتب  مدير  �شديفات  حمدي  قال  جانبه،  ومن 
تهدف  الحملة  »ان  الجامعة  في  ال�ظيفي  للتاهيل  الثاني  عبداهلل 
المجتمع  وخدمة  التط�عي  العمل  �شل�ك  وبناء  الطلبة  لتدريب 

المحلي لديهم، وليك�ن�ا نماذج للعمل ال�طني في المجتمع«.
الزواهرة من�شق هيية �شباب كلنا الردن    وا�شار عبد الرحيم 
لل�طن  وال�لء  النتماء  مفه�م  تر�شخ  الحملة  اأن  الى  الزرقاء  في 

للنه��ص به ورفعته م�ؤكدا بان هذا ال�لء والنتماء يترجم بالتطبيق 
العملي في رفع همة ال�شباب وتط�ير قدراتهم ودعمهم في مختلف 

المجالت.
اقليم  ال��دم/  بنك  مدير  حم�دة  احمد  الدكت�ر  اثنى  ب��دوره، 
بع�ص  النق�ص  في  الى  م�شيرا  بالدم،  التبرع  حملة  ال��شط  على 
اليمنيين  والخ�ة  ال�ش�ريين  الالجئين  تدفق  ب�شبب  الدم  ف�شائل 
بع�ص  في  النزيف  وح��الت  ال��ح���ادث  عن  ناهيك  والعراقيين، 

العمليات الجراحية. 
وا�شاف »ان التبرع بالدم بحد ذاته عمل ان�شاني ينقذ الرواح 
ليفرز  المتيرع  لل�شخ�ص  العظمي  النخاع  بتحفيز  فائدته  عن  عدا 

خاليا جديده وين�شط الدورة الدم�ية، و�شدقة جارية عنه.
عن  نيابة  دولية  /عالقات  ثالثة  �شنة  جالد  عناد  الطالب  وقال 
لخدمة  ال�شتعداد  اتم  على  انهم  الحملة  في  الم�شاركين  زمالئه 

مجتمعهم والتعاون لتنمية الروح ال�طنية.

الع�سلي: تزايد االقبال على التعليم المهني بالزرقاء وال نجاح تلقائيا بعد االن اطالق حملة  »رايتنـــا عـــــزتنــــا«  في الجامعة الها�سمية

جانب من  �لم�ساركين في �لدورة
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تبقى الحرب الدليل العلمّي الدامغ على اأّن الحياة الب�شرّية 
وجهها  يغّيروا  اأن  الط�باوّي�ن  حاول  مهما  غابة،  �ش�ى  لي�شت 
النم�ذج  الأولى  العالمّية  الحرب  وماتزال  الفريدة.  بغرائزهم 
الأكثر ق�ش�ة واإلهاماً في ال�قت ذاته، رغم �شل�شلة الحروب التي 
نعي�ص في خ�شّمها، وقد يع�د ذلك اإلى ك�نها الم�اجهة ال�شاملة 
واإلى  فّتاكة،  فعلّية  باأ�شلحة  ال��زوال  رعب  مع  للب�شرّية  الأول��ى 
جديدة  ه�ّيات  ور�شمت  وتحالفاته،  العالم  تاريخ  غّيرت  اأّنها 
واإزاحة  ق�ى  لن�ش�ء  واأّهلت  اإمبراط�رّيات،  فاأزالت  لل�شع�ب، 
فيها  يكّف  ولم  اأعقبتها،  التي  الأخرى  الحروب  واأنتجت  اأخرى، 
تما�شكهم،  خاللها  اأثبت�ا  فقد  التفكير،  عن  ال�شتثنائّي�ن  الب�شر 
واأعلن�ا اأفكارهم النبيلة المناه�شة للقتل، ولم ي�شمح لهم تقدير 
اأدواره��م  عن  يتخّل�ا  اأن  القيمّية  للمنظ�مة  والإخال�ص  ال��ذات 

التاريخّية.
�شيغم�ند  النف�شّي  التحليل  عالم  اأطلق   1915 العام  في   
فرويد بحثه الم�ؤّثر عن الحرب، يف�ّشر فيه هذا الختالل الك�نّي 
اللتين  الرئي�شتين  القّ�تين  �شراع  ح�ل  ال�شهيرة  لنظرّيته  وفاقاً 
قّ�ة  اأو  الم�ت،  وق��ّ�ة  الحياة  قّ�ة  الب�شرّي:  الجن�ص  ت�شّيران 
التنا�شل، وقّ�ة التدمير. يتحّدث فرويد في اأوراقه تلك عن التكّيف 
الثقافّي الذي ي�شاوي تحّ�لت الغرائز، حيث يتجّلى في الحرب 
الذهن البدائّي لالأفراد والجماعات، والذي ل يقبل الزوال، مهما 
لغريزة  ينت�شر  البدائّي  فالذهن  الحرب،  قبل  متح�ّشرين  بدوا 
وت�شير  الآخر،  قتل  على  الذروة  لحظة  في  ُتقدم  التي  ال�ج�د، 
الحجج المنطقّية عاجزة عن م�اجهة الم�شالح الفّعالة، لذا تعل� 
التي  ال�شالم  نداءات  على  النفعالّية  والقتل  الم�اجهة  نداءات 
تتهم بال�شلبّية والخن�ع، حّتى من قبل المتح�ّشرين اأو المثّقفين، 
الذين ي�شمهم النا�ص بالذكاء، ذلك اأّن الذكاء لي�ص قّ�ة م�شتقّلة، بل 
الخبل  اأ�شابهم  الذين  ه�ؤلء  لكّن  النفعالّية.  الحياة  على  يعتمد 
كما يق�ل فرويد �شيع�دون اإلى ر�شدهم بعد نهاية الحرب، وطبعاً 
بعد اأن ي�شاهم�ا م�شاهمة فاعلة في الخراب: “اإّن مظاهر الخبل 
من  كثيرون  ومنهم  اإليها،  وطننا  اأبناَء  الحرب  هذه  دفعت  التي 

اأف�شل بني جن�شهم، هي من ثّم ظاهرة ثان�ّية، هي نتيجة لإثارة 
انفعالّية، ومقّدر لها فيما ناأمل اأن تختفي مع نهاية الحرب”.

ول  النفعالّية  الظ�اهر  لهذه  الفكر  ي�شت�شلم  ل  حين  في 
لرغبات الب�شر التدميرّية المري�شة، اإذ يتابع المفّكرون عملهم، كّل 
 1932 في حقله، وباأدواته، من غير قر�شنات دنيئة، ففي العام 
اأطلق كّل من فرويد واأين�شتاين مرا�شالتهما لحماية الب�شرّية من 
لعنة الحرب، كما اتفقا على تلك الت�شمية، واأعتقد اأّن اأهمّية هذه 
المرا�شالت تكمن في ك�نها ر�شمت خريطة عالم ما بعد الحداثة 
الذي نعي�شه الي�م، وذلك للذين يهتّم�ن بج�هر هذا ال�شراع، ل 
للذين يظّن�ن اأّنهم يعي�ش�ن ظاهرة طارئة يمكن ل�شّلة منتفعة من 

مثل ال� “بالك ووتر” اأن تخلقها.
عبر  وعقابيلها،  للحرب  روؤيته  لأين�شتاين  فرويد  يف�ّشر   
�شراعات  “اإّن  وال������ش���ح:  الخط�رة  منتهى  ف��ي  تحليالت 
�شحيح  وهذا  العنف،  با�شتخدام  ت�شّ�ى  النا�ص  بين  الم�شالح 
ليملك  التي  المملكة  وهي  باأ�شرها،  الحي�انّية  للمملكة  بالن�شبة 
جماعة،  قّ�ة  ه�  الحّق  و”اإّن  منها”،  اأنف�شهم  ا�شتبعاد  النا�ص 
والنتقال من العنف اإلى الحّق اأو العدل الجديد، ي�شترط تحّقق 
م�شتقّرًا  الأغلبّية  اتحاد  يك�ن  اأن  ه�  واحد  �شيك�ل�جّي  �شرط 

وثابتاً”.
 تبداأ هذه المرا�شالت من فيننا، حيث يفتتح فرويد ر�شالته 

الأولى ب�: “عزيزي بروفي�ش�ر اأين�شتاين”!
اأخالقّيات  تفر�شه  ال��ذي  الرقّي  منتهى  في  خطابات  اإّنها 
م�شائل  على  اختالفهما  رغم  وهما  الحرب،  زمن  في  حّتى  العلم 
عّدة، وتناولهما الق�شايا من منطلقات متباينة، يفر�شها التباين 
اأّن الحرب لعنة، واأّن  بين علم الطبيعة وعلم النف�ص، اتفقا على 

واجبهما المقّد�ص ه� تخلي�ص الب�شرّية منها.
في  والمثّقفين  المفّكرين  دور  اإلى  ر�شالته  في  فرويد  ي�شير   
ال�شراعات، دورهم المقترن بقّ�ة الحياة �شّد قّ�ة الم�ت، في�ؤّكد 
الأفكار،  الفعلّية بقّ�ة  القّ�ة  اأن ي�شتعي�ش�ا عن  اأّنهم يجب  على 
واإّن كّل ما يدعم نمّ� الثقافة يفعل في ال�قت نف�شه �شّد الحرب، 

وبعد اأن يف�ّشر لمخاطبه الدوافع الغريزّية للحرب، ي�شتثني نف�شه 
و�شاحبه واأهل الفكر الأ�شالء من الخ�ش�ع لتلك الغريزة: “نحن 
م�شّخمة،  ح�شا�شّية  للحرب،  اأ�شا�شّياً  رف�شاً  نملك  الم�شالم�ن 
فالم�شت�يات الجمالّية الأدنى في الحرب، تلعب في تمّردنا عليها 
دورًا اأ�شغر بكثير من الدور الذي تلعبه فظاعاتها!”، وما ذلك اإّل 

لأّنهما يكترثان بالآخرين، ل بم�شالحهما ومكت�شباتهما.
 �ش�ؤال اأخير يطرحه فرويد، ويجيب عليه من حيث يعرف 

تماماً الفروقات بين الإن�شان والحي�ان:
ل�شراع  طبيعّي  �شيء  اأّنها  مع  الحرب  نقبل  ل  “لماذا 
نهاية  ت�شع  الحرب  لأّن  الإيرو�شّية؟:  مع  التدميرّية  الغريزة 
اإلى  الأف��راد  بالب�شر  تدفع  لأّنها  الأم��ل،  يمل�ؤها  التي  ل��الأرواح 
يقتل�ا  اأن  على  اإرادتهم-  رغم   – تجبرهم  لأّنها  مذّلة،  م�اقف 
اأنتجتها  ثمينة  اأ�شياء عادّية )قديمة(  تدّمر  اآخرين، ولأّنها  ب�شرًا 
الإن�شانّية،.. الحرب لم تعد فر�شة لتحقيق المثل العليا القديمة 

للبط�لة!”.
وا�شتجاباتهم  ح�لنا  من  بع�ص  �شياح  معاً  فلن�شتذكر   
م�شهد  مثل  األي�شت  وخطاباتهم،  و�شتائمهم،  الدائرة،  لحروبنا 
مخم�رين،  روم��ان��ّي��ة،  مدينة  ف��ي  ال��دي��ك��ة،  ���ش��راع  م�شّجعي 
ماأخ�ذين بالعنف، وبرغبات انفعالّية على حّد ق�ل فرويد، وذلك 
رغم ذكائهم الذي تبّدى في م�ا�شم ما قبل الحرب. لقد اأدركتني 
فداحات كثيرة ملم��شة للحروب، لكّنني لم اأواجه قبحها الكامل 
اإّل حينما فقدت �شديقتي المحا�شرة في مكان ما ب�شبب الحرب 

طفليها الّلذين ماتا اأم�ص من الج�ع.

 د. �سهال �لعجيلي: كاتبة، ورو�ئّية، و�أ�ستاذة �الأدب �لعربّي 

�لحديث في �لجامعة �الأميركّية في مادبا. لها في �لرو�ية “عين 

�لهّر” �لحائزة على جائزة �لدولة �لت�سجيعية 2009، و”�سّجاد 

عجمّي”، و”�سماٌء قريبٌة من بيتنا”.

في  ال�شباب  واقع  درا�شة  على  -اعتمادًا  باحث�ن  يرى 
الفراغ  في  تتركز  الم�شاكل  اأكبر  اإحدى  اأن  العربية-  المنطقة 
اأن  اإلى  عديدٌة  درا�شاٌت  وخل�شت  به،  ي�شعرون  الذي  الكبير 
اآفاق م�شتقبلية  لغياب  العربي يع�د  ال�شباب  اإحباطات  �شبب 

واثقة باأن القادم اأف�شل من ال��شع الحالي.
القت�شادي،  ال��شع  م��رّده  الإحباط  بع�ص  اأن  ل�شّك   
ال�شباب وال�شابات،  اأمام عدد كبير من  العمل  وان�شداد فر�ص 
بينهم( من  فيما  البطالة  ن�شبة  )كما هي  ن�شبتهم  تعتبر  والتي 
الم��ش�ع  في  مح�ش�ر  غير  الأمر  لكن  عالميا،  الن�شب  اأعلى 
القت�شادي فح�شب، واإل كيف يتم تف�شير ان�شمام �شباب من 

دول و�شعها القت�شادي جيد اإلى التنظيمات المتطرفة؟
جزٌء من الم�شكلة اأ�شا�شه غياب �ش�رة البطل اأو القدوة 
في حياة ال�شباب، مع تكرار ق�ش�ص لأ�شخا�ص غادروا ال�طن 
ونجح�ا  انطلق�ا  ثم  بهم،  الهتمام  وع��دم  الحباط  ب�شبب 
“ل  مق�لة  ال�شباب  اأو�شاط  في  راج��ت  لدرجة  الخارج،  في 
الدولة في تكريم  اإهمال  للتاأكيد على  لنبي في وطنه”،  كرامة 

الناجحين لديها.
 اإذا اأمعنا في البحث عن �شخ�شية البطل، في مجتمعاتنا، 
)غالباً  القدم  كرة  لعبي  با�شثناء  وج�دها  على  دلئل  نجد  ل 
من الأجانب( اأو بع�ص الفنانين، وب�شبب غياب النتخاب الحر 

والم�شتقل فاإن ممثلي ال�شعب ل يحظ�ن باأي اهتمام لدى �شباٍب 
لتح�شيل وظيفة  اإّل حين يحتاج و�شاطة  ل�ج�دهم  يكترث  ل 
اإعفاًء  اأو  جامعي،  مقعد  على  الح�ش�ل  في  م�شاعدة  اأو  ما، 

طبياً، اأو غيرها من الخدمات.
اأبطال  اختفاء  بال�شرورة  يعني  ل  البطل  �ش�رة  غياب   
ال�شاب  اأن  باحث�ن  ي�شير  اإذ  حياتنا،  في  قدوة  اأ�شخا�ص  اأو 
عمة  اأو  )خال  الأقرباء  اأحد  اإلى  غالباً،  ينظران،  ال�شابة  اأو 
وغيرهما( الناجحين في اأعمالهم ك�نه قدوة لهم، وخارج نطاق 
الأهل ل ي�جد هناك ثقافة تبرز عامل النجاح في مجتمعاتنا، 
والق�شية لي�شت في غياب ق�ش�ص النجاح بل في عدم الهتمام 

في اإبرازها.
 قد يع�د عدم الهتمام اإلى اأ�شباب عديدة منها الغيرة اأو 
العن�شرية، فاذا كان الناجح من قبيلة مختلفة اأو من بلد اآخر، 
اأو من جن�ص مغاير، فاإننا نف�شل تجاهله بينما يجري ت�شخيم 

اأعمال من هم من جماعتنا، حتى ل� كان نجاحهم اأقل اأهمية.
على  البع�ص  فعل  رد  كيفية  ق�شيرة  م��دة  منذ  تابعنا   
امتحانات  في  الأول���ى  المرتبة  على  عراقية  فتاة  ح�ش�ل 
باأ�شخا�ص  مح�ش�رًا  يبقى  اأن  يجب  التف�ق  كاأن  الت�جيهي، 
نرتاح اإليهم، ويمثل�ن ع�شائرنا، وغيرها من ه�ياتنا الفرعية، 

التي تعك�ص نظره �شيقة و�شلبية.

في  مهم  دور  والإع��الم،  وال�شعبية،  الر�شمية  للجهات   
ك�شف واإبراز ق�ش�ص النجاح بعيدًا عن العن�شرية والفئ�ية، 
وي�شاعف  اأهدافها،  من  الفكرة  يفّرغ  الم�شتحقين  غير  فتكريم 
الإحباط لدى الجمه�ر العام، ويفقده الثقة بمن هم في م�قع 

القرار.
حملة  من  ج��زءًا  النجاح  ق�ش�ص  اإب��راز  يك�ن  اأن  يجب   
في  ال�شباب،  خا�شة  المجتمع،  ثقة  اإعادة  اإلى  تهدف  وا�شعة 
التطرف  وراء  النجرار  عدم  اأجل  ومن  م�شتقبله،  وفي  نف�شه 
للخروج من الأزمات  اإيجابياً  والعتماد عليه ب��شفه نم�ذجاً 

المحيطة بنا.
التي  الإخفاقات،  جملة  لمعالجة  �شحرية  ع�شا  ت�جد  ل   
ي�اجهها ال�شباب العربي، في ع�شرنا الحالي، لكن علينا البحث 
عن اأبطاٍل حقيقيين، واإبراز اإنجازاتهم، �شعياً لتكري�شهم قدوة 
التفكير  لل�شباب، لعلهم ي�شكل�ن عن�شرًا فعاًل في تغيير نمط 

المّ�لد لالإحباط والياأ�ص.

 د�ود كّتاب: مدير عام �سبكة �الإعالم �لمجتمعي. 

�أ�س�س �لعديد من �لمحطات �لتلفزيونية و�الإذ�عية 

في فل�سطين و�الأردن و�لعالم �لعربي

يعاني  الذي  ابنه،  يد  على  اأردن��ي  م�اطٍن  مقتل  حادثة  تبدو 
ي�شتطيع  �شينمائي  اأو  روائي  عمل  من  انتزعت  قد  نف�شية،  اأمرا�شاً 
كل قارئ اأن يتخيل تفا�شيله كاملًة، بح�شب حجم ا�شطراب عالقته 
باأبيه –اأب�ة قائمة على مزيٌج من الخ�ش�ع التام والرغبة الدائمة في 
النقالب عليها- ويقارنها بن�شختها في ال�اقع، حيث ا�شتخدم القاتل 

المري�ص حجرًا و�شَرب به راأ�ص والده وج�شده حتى فارق الحياة.
منحت  واإن  الجنائية،  بالتفا�شيل  له  �شلة  ل  ال�اقعة  نقا�ص 
اأ�شرته، ولم يقم  الم�شهد مزيدًا من الدراما المثيرة، فالبن يقيم مع 
الأب بنقله اإلى م�شت�شفى الفحي�ص لالأمرا�ص العقلية، اإّل بعد ت�رطه 
المر�ص  مع  التعامل  اأن  يعني  مما  الم�اطنين،  اأحد  مع  اإ�شكال  في 
ل  �شل�كياته  “�شبط”  فكرة  في  ينح�شر  مجتمعاتنا  في  النف�شي 
القتل  اأنه �شيقدم على  اإلى  اأحد  لم ينتبه  اإذ  رعايته ومتابعة حالته، 

عّما قريب!
على  اأغلبها  تقتات  الكترونية،  اإخبارية  م�اقع  ذمة  وعلى   
مع  يرافق�نه  �شرطة  رجلي  تكبيل  من  اأفلت  البن  فاإن  ال�شائعات، 
بحجٍر  �شرباً  انهال  حتى  قي�ده  فك  اأن  وما  الم�شت�شفى،  اإلى  والده 
ما  وه�  الحا�شرين،  اأحد  يمنعه  اأن  دون  من  والده  حياة  به  لينهي 
القتل  70% من جرائم  اأن  اإلى  ت�شير  واإح�شائيات  اأرقام  اإلى  يحيلنا 

ترتكب لأ�شباب عائلية في الأردن.
ل في هذه الجرائم من خالل الق�شاء حاًل   وعليه، ل يبدو الف�شْ
بناًء  حكمها  وتبني  الحقيقة  من  جزءًا  تمتلك  هنا  فالعدالة  جذرياً، 

لم�شاكل  خافية  واأ�شباب  معطيات  �شياقها  في  يت�ارى  بينما  عليه، 
ومدرو�شة،  منظمة  ومعالجة  اأوف��ى  درا���ش��ات  تحتاج  اجتماعية 
اإلى  بالنظر  تعقيدها  اإل��ى  حّلها  وتاأجيل  عنها  ال�شك�ت  و�شي�ؤدي 

ترابطها مع م�شاكل اقت�شادية و�شيا�شية كذلك.
 لّعل جريمة اأب� علندا منذ اأيام تعد مثاًل اآخر، اأكثر و�ش�حاً، 
�شم�لية  اأكثر  روؤية  حّكمنا  اإذا  �شحيًة،  يك�ن  ربما  القاتل  اأن  على 
زوجها،  قتلت  فالزوجة  المجتمع،  ا�شطرابات  مع  للتعامل  واإحاطة 
الذي يتعاطى المخدرات، وي�شربها وي�شيئ معاملتها با�شتمرار، ما 
ثمانية �شيحرم�ن منها،  واأبناء  25 عاماً  جعلها تغامر بزواج عمره 

وتق�م بفعلتها المدانة طبعاً.
لكنها  اأرواح��اً،  تزهق  لجرائم  م�ش�غاً  البينات  هذه  ت�ّش�ق  ل   
ت�شتدعي جدية وم�ش�وؤلية في تحديد م�جبات حدوثها، وا�شتقراء 
تعاطف�ا  القاتلة  اأبناء  اأن  ما علمنا  اإذا  الم�شتقبلية، خا�شة  دللتها 
المخت�شة  الجهات  بّلغ�ا  اأن  اإلى  والدهم  اإخفاء جثة  معها وحاول�ا 
بعد مرور ثالثة اأيام على وق�ع الجريمة، ول يعد ذلك تعاطفاً عابرًا، 
اإنما ه� �شاهٌد على تقديرهم ماأ�شاة اأّمهم، وخ�فهم من فقدها في حال 

تنفيذ حكم العدالة بحقها.
تعدو  ل  وغيرها  الجرائم  هذه  على  القراء  بع�ص  تعليقات   
تدين  غرائزية  فعل  ردة  عن  تعبر  جماعية  ه�شتيريا  مجرد  ك�نها 
وهم  بجريمته،  قيامه  قبل  مرة  األف  ُقتل  اأنه  اإلى  تلتفت  ول  القاتل 
طق��شهم  خالل  من  اأجدادنا،  لدى  الثاأر  طلب  �شيحات  ي�شتبدل�ن 

م�اجهة  في  البدء  اأردن��ا  ل�  ن�شرها  عدم  ُيف�ّشل  بكتابات  البدائية، 
اأزماتنا.  الجريمة لي�شت م��ش�ع درا�شة تبرع فيه الك�ادر الق�شائية 
والأمنية فقط، فال يقا�ص تقّدم المجتمعات الحديثة في قدرة اأجهزتها 
على الإم�شاك بالمجرمين، باأ�شرع وقت ممكن، اإنما بال�شعي للحد من 

معدلت الجريمة، وا�شتيعاب الع�امل الأ�شا�شية وراء حدوثها.
-ول  ج��ادة  بح�ثاً  يقدم�ن  الذين  الجتماع،  علماء  يتفق   
�شبب  ه���  الديني  ال����ازع  غياب  اإن  بالق�ل  النا�ص  ي�شتغفل�ن 
العدالة  وفقدان  ال�شيا�شية  الم�شاركة  �شعف  ب��اأن  ك�ارثنا-  كل 
الجتماعية، في دول تعتمد الزبائنية عالقة مع م�اطنيها، وتراجع 
م�شت�ى  وتده�ر  والبطالة،  الفقر  بانت�شار  القت�شادي  ال��شع 

التعليم، هي اأهم م�شببات الجريمة في بالدنا.
الم�شببات،  هذه  حجب  اإل��ى  ت�شعى  فينا  الطافحة  الذك�رة 
والت�ش�ي�ص على الطروحات العقالنية في مقاربة م�شكالتنا، وامتالك 
الجراأة في نقد الذات والأخطاء، وهي تنجح في تحريف ال�اقع عبر 

فائ�ص مزاودتها بادعاء المحافظة على ال�شرف والأخالق.

 محمود منير: كاتب و�سحافي. محرر 

نت. عمان  “تكوين” في 

من مراسالت 
)فرويد- 
أينشتاين(

غياب صورة 
البطل

جرائم ال 
يفصل فيها 

القضاء

د. شهال الُعجيلي

داود كتاب

محمود منير

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«
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ـــة  ـــل ـــي ـــس ــــــة �بــــــــــــو � ــــــل ــــــام ك
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ــــي ــــم ــــي ــــم ــــت تـــــــغـــــــريـــــــد �ل

ديـــــــــمـــــــــا عــــــــقــــــــربــــــــاوي

ـــــيـــــمـــــان ـــــل نــــــــــجــــــــــوى �ـــــس

ــــــــادة ــــــــع ــــــــس � رو�ن 

»هذا 
المشروع 
ممول من 

اإلتحاد 
األوروبي«

لمالحظاتكم و��ستف�سار�تكم

�لــعــدد  �لتا�سع و�الربعون                   15 �أيلـــول     2015

لالأعالن يرجى �الت�سال على 962787347838

هنا �لزرقاء- تغريد �لتميمي

اأ�شهم هب�ط ا�شعار الذهب لدنى م�شت�ياتها منذ خم�ص �شن�ات، 
الى جانب م��شم العرا�ص وع�دة المغتربين لق�شاء العطلة ال�شيفية، 
والردن  الزرقاء  في  ال�شفر  المعدن  �شراء  على  القبال  زي��ادة  في 

عم�ما، وبن�شبة 50 بالمئة، وفق مخت�شين.
في  الذهب  تجارة  حجم  ح�ل  محددة  بيانات  ت�فر  عدم  وبرغم 
محافظة الزرقاء، ال ان الم�ؤ�شرات العامة لحجم التداول في المملكة 

تن�شحب بال�شرورة على المحافظة. 
وفي هذا ال�شياق، فقد كان نقيب تجار الحلي والمج�هرات ا�شامة 
 50 بن�شبة  ارتفاعا  �شهد  الذهب  �شراء  على  القبال  ان  اكد  ام�شيح 
مع  بالتزامن  المغتربين  وع�دة  ا�شعاره  بانخفا�ص  مدف�عا  بالمئة، 

م��شم العرا�ص الذي يمتد بين عيدي الفطر وال�شحى. 
الزرقاء، فقد  الذهب في  الم�مني، احد تجار  وكما ي��شح محمد 
هبط معدل �شعر غرام المعدن ال�شفر من عيار 21 الكثر تداول، الى 
اآب، بعدما كان بلغ ذروة و�شل معها الى  21،70 دينارا مطلع �شهر 

38،70 دينارا للغرام.
واكد الم�مني ل�«هنا الزرقاء« ان انخفا�ص �شعر الذهب ادى الى 
اعادة  لجل  ي�شترونه  ممن  �ش�اء  عليه،  القبال  في  ملح�ظة  زيادة 

بيعه في حال ارتفعت ا�شعاره، وكذلك من المقبلين على الزواج.
في  للعر�شان  عم�ما  المف�شل  ه�   21 عيار  الذهب  ان  الى  وا�شار 

18 الذي يباع  الزرقاء، برغم عدم وج�د فارق يذكر بينه وبين عيار 
محدد  معدل  هناك  لي�ص  انه  م�شيفا  للغرام،  دينارا   19 بنح�  بدوره 
قد  البع�ص  ان  اذا  لعرو�شه،  الذهب  من  العري�ص  م�شتريات  لحجم 
مره�نة  تظل  والم�شالة  الف،  بع�شرة  وغيرهم  دينار  بالف  ي�شتري 

بال�شتطاعة المالية.
وبّين الم�مني كذلك ان اكثر اقبال العر�شان ه� على �شراء ليرة 
الذهب الر�شادي التي تبلغ زنة ال�احدة منها �شبعة غرامات، وتباع 
ثمانية غرامات  زنة  ذات  النجليزية  الليرة  يليها  دينارا،   159 بنح� 

وي�شل �شعرها الى 180 دينارا. 
محالت  الى  يع�دوا  ان  يلبث�ن  ل  العر�شان  بع�ص  ان  الى  ولفت 
ي�شددوا  حتى  لعرائ�شهم،  ا�شتروه  ما  لبيع  العر�ص  حفلة  بعد  الذهب 
بثمنه بع�شا من الدي�ن التي تحمل�ها لتاأمين تكاليف الزواج، حتى ان 

منهم من ل يبقي للعرو�ص �ش�ى الخاتم.
من  باكثر  الزرقاء  في  الذهب  بيع  محالت  عدد  الم�مني  وق��در 
�شتين محال، مبينا ان نح� 70 بالمئة من كميات المعدن ال�شفر يتم 

ا�شتيرادها من الخارج، وخ�ش��شا من دبي والبحرين وتركيا.
تتم �شياغتها في  الكميات  بالمئة من هذه   30 ن�شبته  ما  ان  وقال 
م�شاغل للذهب معظمها في عمان، بينما ل ي�جد في الزرقاء اي م�شغل 

�شياغة.
ه�شام محم�د، �شاب تزوج حديثا، قال انه ا�شترى لعرو�شه ذهبا 
ما  وه�  العرو�ص«،  اهل  طلب  على  »بناء  دينار  الف  خم�شة  بقيمة 

و�شفه بانه »مبلغ كبير« قيا�شا ب��شعه المادي.
وا�شار ه�شام الى ان هب�ط ال�شعار لم ي�شهم في خف�ص تكاليف 
من  معينا  مقدارا  عليه  ي�شترط�ا  لم  العرو�ص  اهل  ان  حيث  زواجه، 
ان  المر  في  ما  وكل  بالدينار،  المطل�بة  القيمة  ح��ددوا  بل  الذهب، 

الكمية التي ا�شتراها كانت اكبر.
 وتمنى هذا ال�شاب على اهالي الفتيات »مراعاة ظروف العري�ص 
حتى يراعيهم غيرهم عندما يزوج�ن ابنهم«، م�ؤكدا ان »الذهب الكثير 

ل يعني حياة زوجية �شعيدة، فه� مجرد مظهر امام النا�ص«.
ومن جانبها، ك�شفت الحاجة ام ع�شام، وهي ام لعري�ص جديد، عن 
انهم ا�شتروا للعرو�ص كمية »قليلة« من الذهب، معربة عن املها في ان 

يهبط �شعر المعدن ال�شفر الى اكثر مما ه� عليه حاليا.
وقالت ام ع�شام »ا�شترينا قطع ذهب قليلة، وهي عبارة عن اربعة 
ا�شاور وليرة ذهب مبروزه مع �شن�شالها وخ�اتم وذبلة وحلق، وكان 

ثمنها جميعا ثالثة الف دينار«.
وراأت ام ع�شام ان »اخالق العري�ص وادبه وا�شله اهم من الذهب، 
في  منتقدة  تذهب«،  فال  ال�شيلة  النا�ص  معادن  اما  يذهب  فالذهب 
هذا ال�شدد اهالي الفتيات الذين »يظن�ن انهم ي�ؤّمن�ن ابنتهم عندما 

يطلب�ن لها ذهبا اكثر«.
وتتذكر هذه الحاجة عر�شها قبل 45 عاما، قائلة ان الذهب حينها 
كان رخي�شا جدا، وقد ا�شترت ا�شاورها بما قيمته اربعة ع�شر دينارا 

لال�ش�ارة ال�احدة.

هبوط اال�سعار ومو�سم االعرا�س 
ينع�سان تجارة الذهب في الزرقاء

تعبيرية


