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  و مركز الملك عبد هللا الثاني الثقافيمحافظة الزرقاء  مديرية ثقافة زيارةتقرير عن 

  

يوم  الثقافي الثاني هللا عبد الملك ومركز الزرقاء محافظة ثقافة مديرية الزيارة:وتاريخ مكان 
  .19/6/2019 الموافق االربعاء

  .المومني ميس ستاذةواأل الهاشم رامي ستاذاأل: الفريق الراصد

 الخدمات وواقع المديرية في محافظة الزرقاء نشاطات على االطالع:  الزيارةمن هدف ال
  .بذلك المتعلقة والعقبات الثقافي الثاني هللا عبد الملك مركز في المقدمة

  .المومني أحمد ميس:  التقرير أعدت

          

 الثقافي الثاني هللا عبد الملك ومركز الزرقاء محافظة ثقافة مديرية الى رصدية زيارة نفذت      
 الميدانية للزيارات برنامجل اً تنفيذتأتي هذه الزيارة   حيث 19/6/2019 الموافق االربعاء يوم

 التي والتحديات المشاكل على لوقوفا الى هدفالتي تو المحافظات مختلف في الثقافية للمراكز
  .هذه المراكز منها تعاني

الذي أشار و ، الزرقاء محافظة ثقافة مديرية مدير/ البطاينة وصفي االستاذ مع االلتقاء تم      
ً  تعتبر الزرقاء ثقافة مديرية الى أن ً  صرحا ً  ومعلما ً  ثقافيا وتعمل على  الزرقاء لمدينة واضحا
 الملك مركز( بمركزيها المتمثلة الزرقاء ثقافة مديرية وتنفذ. الثقافة وزارة ورسالة رؤيةتحقيق 
 المجتمع احتياجات مع تتناسب سنوية خطة) للطفولة سلمى األميرة ومركز الثقافي الثاني عبدهللا
        .المجاالت مختلف في الثقافة وزارةل االستراتيجية الخطة مع يتوافق بما المحلي

 بكلفة ) 2006(  عام تأسيسه الذي تم الثقافي الثاني هللا عبد الملك مركز من المديرية وتتخذ     

 الزرقاء محافظة مبنى خلف مركزهذا ال يقعو  لها، مقرا اردني دينار ماليين )10( بنحو مالية

 وهو،)ربعممتر  5000( البناء مساحة وتبلغ طوابق، ثالثة من ويتألف الرئيسي، البريد بجانب

 اجل من الجميلة الفنون تدريب ومركز القاعات، من عدد وعلى رئيسي مسرح على يشتمل
 شرائح لكافة مفتوحو هو مركز  .والموسيقية التشكيلية الفنون بمختلف الشابة المواهب تدريب
  المحلي. المجتمع

ً  المديرية وتولي       ميوتنظ مفتوحة، وأيام مسرحيات عمل خالل من الطفل بثقافة اهتماما
ً  األطفال لتدريب متخصصة دورات وإقامة والشعر، والقصة الرسم في عمل ورشات  من مجانا
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 خالل من والموسيقى اليدوية واألشغال والحاسوب والخزف الرسم على سنة) 12 إلى 6( عمر

 لوزارة والتابع المملكة في للطفل المخصص الوحيد المركز هوو ، للطفولة سلمى األميرة مركز

  . الثقافة

 فكريال تنوعبال يتسم بشكل عام والذي الزرقاء مدينةمجتمع  عن وصفي ستاذاأل تحدثكما       

 باالندماج التي تتسم المدينة هذه في موجودةمن كافة محافظات المملكة  االطياف كافة أن حيث

    :في و المراكز التابعة لها مديريةالمن هذا المنطلق تأتي أهمية دور و .الشرائحهذه  مختلف بين

  .الزرقاء محافظة في واألدبية الفكرية الحركة تنشيط  .1

 والتعاضد الوحدة من المزيد ليقّدم الزرقاء، محافظة به تتمتع الذي الثقافي التنّوع تعزيز  .2

  .طيف كل بها يتمتع التي الجماليات وإبراز كافة، المجتمع أطياف بين

 ،الوطنية الثقافة نحو وتوجيههم خاصة، أهمية وإيالئهم والشباب، األطفال ثقافة تنمية  .3

 المناطق في الميدان رضأ على مسرحية عروض تقديمالعديد من النشاطات مثل من خالل تنفيذ 

 تساهم التي الذراع ليكونوا ونمائه، رقيه على والعمل األردن حب تنمية ذلك بهدفو، المهمشة

  .العنف من بدال العقل على يعتمد الذي الراقي الفكري الحوار ثقافة وتعزيز وارتقائه، تنميته في

  التي تواجه عملهم في المديرية وهي :  التحدياتلى جملة من كما أشار إ      

  في المحافظة . فقرال بؤرالكثير من  وجود .1

  . في المحافظة والتطرف للعنف حواضن جودو .2

  .المتوفرة المالية الموارد قلة .3

فعلياً ال يتناسب في المديرية  الذين يتم تعيينهم للموظفين االكاديمي التخصصأن   .4
بعض التخصصات المطلوبة في المديرية لى إ حيث أشار الشاغرة الوظائف مع
   الخ.... خراجاال دراما،ال مسرح،ال  مثل:

 واإلرهاب، التكفير من موجات العالم فيه يشهد الذي الوقت فيستاذ وصفي أنه كما ذكر األ      

 و اإلرهاب، من تحذر فعاليات المحافظة، من مختلفة أماكن في أقامت الزرقاء، ثقافة مديرية فإن
أن كما أكد ب، الثقافي واألمن السلم يكفل ما ونحو الجمال، ونحو الثقافة، نحو المواطنين توجه

  تعاونلمختلفة، وبأن التنفيذ الفعاليات اتمارس أي تقييد على الحريات أثناء  الوزارة الداخلية 

  .االوقاف دائرة مثل دائم ومستمر المؤسسات ومختلف المديرية بين

  

  :     الذي يشتمل علىو المختلفة المركز أقسام في بتنفيذ جولةالراصد  ثم قام الفريق 

 الفنية األجهزة بأحدث مجهز )الزيودي حبيب مسرح(  اسم يحمل  رئيسي مسرح •

 والعروض المهرجانات إلقامة المسرح ويستخدم متحرك، المسرح من وجزء الحديثة

 لنحو ويتسع الموسيقية، والحفالت الشعبية الفرق وعروض والسينمائية المسرحية

)340 ( ً ً  على المسرح يقامو  .شخصا الذي يتضمن و الثقافي عمون مسرح مهرجان حاليا

 . عروض مسرحية متنوعة
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 النشاطات إلقامة )العزيزي دزاي بن روكس قاعة(تحمل اسم  األغراض متعددة قاعة •

 بشبكة ةمجهز وهي العامة واالجتماعات والمؤتمرات الشعرية والمهرجانات الثقافية

 والحرف المختلفة الفنية التشكيلية اللوحات لعرض معارض وقاعتي داخلية ترجمة

 الشعبي. والتراث اليدوية

 ،توقيع التشكيلي الفن ، اليدوية عمالاأل ، الخزف لمعارض انتستخدم معارض قاعتي •

 .كتبال

بمحتوياتها  تبرعبال قد قامو ، صغيرة مكتبةوهي  رضوان هللا عبد والناقد الشاعر مكتبة •
 .   ابناء المرحوم عبد هللا رضوان من الكتب

 التشكيلية الفنون بمختلف الشابة المواهب تدريب جلأ من الجميلة الفنون تدريب مركز •

و  للطفولة سلمى االميرة مركز والموسيقية، و لكن هذا المركز غير مفعل بسبب وجود
   استخدامه لهذه الغايات.

  

  :  أثناء تنفيذ الجولة الراصد الفريق مالحظات

   المركز.المديرية و مدخل عند للمعاقين ممر وجود .1

 .المختلفة مرافق المركزالحداثة التي تتوفر في قاعات ووالتنظيم النظافة و .2

   

  

  

  

  

          

    

  

  

  

  

  


