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جرٌدة الدستور:
 األسرة التربوٌة فً دٌر عال تحتفل بعٌد االستقاللاحتفلت االسرة التربوٌة فً لواء دٌر عال  ،وبمشاركة شعبٌة واسعة ،بالذكرى السبعٌن الستقالل
المملكة  ،معربة عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنٌة السعٌدة والمتزامنة هذا العام مع مرور مئه عام
على انطالقة الثورة العربٌة الكبرى.
وأقٌم االحتفال فً ساحة مدرسة عامر بن الجراح الثانوٌة للبنٌن  ،برعاٌة مدٌر التربٌة والتعلٌم
المهندس محمد نعٌم خرٌسات .
وألقى المهندس الخرٌسات تحدث فٌها عن عبق التارٌخ األردنً الحافل بالعطاء والمرصع
بالتضحٌات المحفورة على جبٌن الوطن بخٌوط من ذهب خالص كقلوب أصحابها الذٌن بذلوا
الغالً و الرخٌص من أجلها  ،وقال «نجتمع معا لنرتل أصدق معانً الحب والوالء للثرى
الهاشمً الطهور فً عٌد استقالل مملكتنا الحبٌبة« .
والقى عضو مجلس بلدٌة دٌر عال الجدٌدة محمود شنٌور البالونة كلمة تحدث فٌها عن معانً
وانجازات االستقالل العظٌمة التً تحققت للوطن وأبنائه .
وأأان وأهازٌج وقصائد شعرٌة معبرة تغنت
واشتمل االحتفال على فقرات فنٌة فلكورٌة ودبكات
ٍن
بالوطن والقٌادة.
جرٌدة الـــغد:
 "النقل البري" تطرح عطاء لدراسة احتٌاجات نقل طالب المدارس الحكومٌةقالت مدٌرة اإلعالم واالتصال فً هٌئة تنظٌم النقل البري عبلة الوشاح إن "الهٌئة طرحت عطاء
لدراسة احتٌاجات خدمة نقل طالب المدارس الحكومٌة ووجهت دعوة للمكاتب الهندسٌة والشركات
االستثمارٌة للمشاركة فً هذا العطاء".
وقالت الوشاح لـ"الغد" إن "دراسة احتٌاجات خدمة نقل طالب المدارس الحكومٌة تهدف إلى الحصول
على التغذٌة الراجعة والالزمة لتحسٌن وتطوٌر اداء خدمات النقل العام المقدمة للمدارس الحكومٌة".

ٌأتً ذلك فً وقت كانت فٌه الحكومة قد شددت االجراءات على سائقً حافالت صغٌرة خاصة كانوا
ٌنقلون طالب مدارس حكومٌة لكن ذلك األمر أثار حفٌظة أهالً الطالب فً ظل عدم توفر بدٌل للنقل
فً هذا المجال ما أدى إلى تراجع الحكومة عن التشدٌد.
وٌبلغ عدد الحافالت التً تقدم هذه الخدمة ؛دون ترخٌص قانونً للقٌام بهذا العمل؛ ما ٌقارب 1600
حافلة تعمل بهذه الخدمة فً العاصمة.
وكانت لجنة مكونة من سائقً حافالت ركوب صغٌر لنقل الطالب من والى المدارس الحكومٌة ؛
توقفت عن نقل الطلبة فً وقت سابق اال انها عاودت العمل.
وطالب العاملون على تقدٌم هذه الخدمة من الجهات المعنٌة وضع شروط وتعلٌمات تنظم عملهم
وتحمٌهم قانونٌا دون اللجوء الى مخالفتهم ومنعهم من العمل بهذا المجال.
واضافت الوشاح "سٌتم من خالل الدراسة تحدٌد حجم الطلب على هذه المدارس لتوفٌر خدمة النقل
لجمٌع المدارس الحكومٌة فً المملكة" .واوضحت الوشاح ان الدراسة ستمر بعدة مراحل على راسها
اجراء دراسة تجرٌبٌة أولى على محافظة جرش ،وذلك سٌكون من خالل الزٌارات المٌدانٌة على عٌنة
ممثلة من المدارس الحكومٌة ،الى جانب تحدٌد الخدمة المطلوبة للمدارس الحكومٌة ومدى خدمة النقل
لها وكٌفٌتها.
وبٌنت أنه سٌتم من خالل الدراسة تحدٌد عدد الحافالت ونوعٌتها والسعة المقعدٌة ،ودراسة الجدوى
المالٌة للوحدة التشغٌلٌة واعداد المتطلب المستقبلً للخمس سنوات القادمة.
ولفتت الوشاح لى أن الدراسة التجرٌبٌة سٌتم تطبٌقها على كافة محافظات المملكة بعد اإلنتهاء من
محافظة جرش وذلك من خالل عدة مراحل.
وأضافت الوشاح ان الهٌئة قامت بتشكٌل لجنة مشتركة ما بٌن الهٌئة ووزارة التربٌة والتعلٌم وادارة
الترخٌص ومدٌرٌة األمن العام لالطالع على أهم تجارب الدول التً لدٌها شركات نقل طالب مدارس
حكومٌة ،ومن ثم تم وضع هذه المواد وارسال التعلٌمات الى كل من وزارة التربٌة والتعلٌم وادارة
الترخٌص والمركبات.

جرٌدة السبٌل:
 طالبات مدرسة فً عمان ٌتعرضن للدهس ..أمام أعٌن المسؤولٌن!أبدت معلمات وطالبات مدرسة حً العماوي الثانوٌة للبنات ،الواقعة بشارع األمٌرة بسمة فً منطقة
المهاجرٌن ،أسفهن الشدٌد لما أسموه "االستهتار بأرواح الناس".
وبٌنن أن ما ٌقارب العشرٌن طالبة من مختلف األعمار تعرضنّن لحوادث دهس؛ خمس حاالت منهنّن
وصفت بالخطٌرة والحرجة ،وطالبن بحل المشكلة.
مدٌرة المدرسة فاٌزة السكر قالت لـ"السبٌل" إن الحفرٌات التً تقوم بها أمانة عمان ضمن مسار
مشروع الباص السرٌع ،ال ٌلغً مسؤولٌاتها بتوفٌر مالذ آمن للطالبات من خالل تركٌب جسر مشاة
لتفادي إصابة الطالبات بحوادث مختلفة ،وأضافت "لدٌنا تجربة مرٌرة أمام المدرسة مبٌنة أن 1700
طالب وطالبة معرضون للخطر بسبب قطعهم لشارع باتجاه واحد".
وتساءلت لماذا هذا االستهتار بأرواح الناس؟ لماذا ال ٌفكرون بحٌاة اإلنسان؟ هل الشارع أهم من حٌاة
اإلنسان؟" ،وأشارت إلى علم الجهات المعنٌة باألمر وخطورته ،وأضافت "لألسف لم نجد منهم تعاونا،
علما أنه تمت مخاطبتهم خطٌا وشفوٌا".
وعبرت عن استٌائها من األشخاص الذٌن ٌتسببون بعملٌة الدهس وٌلوذون بالفرار ،مبٌنة أن معظم
حاالت الدهس ٌهرب سائقوها بسبب سرعة السٌارات على الشارع.
وطالبت أمانة عمان بتركٌب جسر مشاة ٌضمن مرور الطلبة بسالم من بوابة المدرسة إلى الجهة
المقابلة ،معتبرة ذلك من واجباتهم قبل البدء بالمشروع.
"السبٌل" استمعت أٌضا ًا آلراء بعض الطالبات من اللواتً تعرضن لحوادث دهس مختلفة.
الطالبة رأدة سقا- ،صف التاسع ،-قالت "أصبت بحادثة سقوط فً أحد المناهل التً ٌجري تركٌبها
أمام مدرستً أثناء عبوري للشارع ،وبسبب وجود حجارة كبٌرة وقعت".رأدة نقلت على إثر ذلك إلى
المستشفى؛ مما أدى إلى أٌابها عن الوعً لمدة ساعتٌن ،رافقها آالم فً الرقبة وهً اآلن ال تستطٌع
تحرٌكها .وأفادت بأنها عطلت عن المدرسة لمدة أسبوع وهً تعانً من صعوبة الحركة فً البٌت وال
تقوم بواجباتها الٌومٌة كما كانت فً السابق.
الطالبة أمٌرة عٌاش-،صف التاسع ،-ذكرت أنها تعرضت لمرور عجالت السٌارة على قدمٌها ..وهً
اآلن ال تستطٌع السٌر إال بمساعدة زمٌلتها.

وتروي الطالبة مٌس البربراوي-،صف التاسع ،-أنها خرجت من المدرسة كالمعتاد برفقة زمٌلتها،
لتحاول قطع الشارع والوصول لصدٌقتها األخرى بالطرف المقابل ،فتعرضت لحادث دهس "طارت"
على اثر ذلك بالهواء وأصٌبت برضوض فً قدمٌها.
معلمة فضلت عدم ذكر اسمها عبرت عن أسفها الشدٌد لإلهمال الكبٌر الذي تتعرض له الطالبات جراء
المشروع المنوي إقامته أمام المدرسة ،وطالبت الجهات المعنٌة باحترام أرواح الناس.
وبٌنت أنها استدعت سٌارة لبوابة المدرسة لنقل الطالبة رأدة؛ كونها ال تستطٌع الوصول إلى الشارع،
طارحة جملة من التساؤالت "أٌن األمانة فً العمل؟ ولماذا العمل فً هذا التوقٌت؟ أٌن التنسٌق بٌن
األمانة والتربٌة؟ أٌن تهٌئة المكان والطرٌق قبل البدء بالمشروع؟".
وكانت مدٌرة المدرسة الدكتورة فاٌزة سكر ناشدت عبر وسائل اإلعالم الجهات المعنٌة التحرك العاجل
لوقف مسلسل تعرض طالبات مدرستها لحوادث الدهس المتكررة ،التً كان آخرها خمس حاالت دهس
خالل أٌام قلٌلة.
ٌبقى ..كٌف ٌقبل أٌما مسؤول؛ بأن تظل طالبات المدرسة عرضة للدهس من سٌارات مسرعة؟!

