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األستاذ الدكتور : كمال الدين 
بني هاني/  رئيس اجلـامـعـة

ــبت املوافق الرابع عشر من تشرين الثاني  ــتذكر  األردنيون  يوم الس اس
ــابعة والسبعني مليالد باني نهضة األردن  بكل إجالل وإكبار الذكرى االس
ــب اهلل ثراه- ، الذكرى التي  ــني بن طالل -طي املغفور له جاللة امللك احلس
ــي أن تبقى خالدة خلود  ــعبه الوف أرادها جاللة امللك عبداهلل الثاني وش

الوطن ورمزا للعطاء والبذل والتضحية.

أكد جاللة امللك عبداهلل الثاني أن صوت املواطن في االنتخابات النيابية 
ــادم، واحلكومة البرملانية،  ــيحدد تركيبة البرملان الق القادمة هو الذي س
ــات والقرارات التي ستؤثر على حياة جميع املواطنني. وبالتالي السياس

ــمي  ــي الديوان امللكي الهاش ــالل لقائه ف ــه، في كلمة خ ــدد جاللت وش
ــف مناطق اململكة:  ــاء الوطن من مختل ــد على ثالثة آالف من أبن ما يزي
ــية: إذا أردمت تغيير األردن  ــالتي لكم، ولكل األحزاب والقوى السياس »رس

لألفضل، فهناك فرصة من خالل االنتخابات القادمة، 
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اإلفتتاحية

رئــــيــــس اجلـــامـــعـــة يــتــفــقــد ســيــر 
الطالبية ــة  ــدي األن انــتــخــابــات  إجـــــراءات 

وزير التعليم العالي يزور مركز تعليم وفحص 

ــريرية في  اجلامعة الهاشمية املهارات الس

محاضرة  خـــالل  الــفــايــز  ــعــني  ال ـــة  دول
ــني أوصـــل  ــس لـــه فـــي اجلــامــعــة: احل
والـــســـالم األمـــــان  ـــر  ب ــــى  إل األردن 

ــة والتعليم  ــر التربي ــي, وزي ــم العال ــر التعلي  زار وزي
الدكتور وجيه عويس يوم الثالثاء املوافق 2012/11/13م 
ــريرية في كلية  ــارات الس ــم وفحص امله ــز تعلي مرك

الطب البشري في اجلامعة الهاشمية.

قال رئيس الوزراء السابق دولة العني فيصل الفايز أن 
األسرة األردنية الواحدة وهي حتيي ذكرى ميالد الراحل 
ــتذكر  ــني بن طالل، تس ــور له جاللة امللك احلس املغف
ــبعة وأربعني  ــاء والقيادة احلكيمة على مدى س العط
ــالم برؤى  ــى بر األمان والس ــاد خاللها األردن إل ــا ق عام

ثاقبة وحكمة مشهود لها.

ــابعة  الس ــرى  الذك ــون  يُحي ــون:  األردني
ــه بإذن  ــور ل ــة املغف ــالد جالل ــبعني ملي والس
ــب اهلل ثراه ــالل طي ــني بن ط ــك احلس اهلل املل

نص خطاب جاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني

ألبناء الوطن

أبنائي الطلبة،

املعاصر  اإلنساني  الوعي  في  مفهوماً  بوصفها  اجلامعة  متثل 
العلمي  والبحث  النهضوي،  والفكر  املعرفة،  إلنتاج  رحباً  مكاناً 
الرصني، والتجريب واالبتكار، وبناء ثقافة مفعمة باالنفتاح على 

صنوف العلم واملعرفة كافة.

وفي ضوء هذه املعاني الكلّية التي ينطوي في اطارها مفهوم 
اجلامعة  صورة  تتّجسد  ورؤية،  فلسفة  هي  حيث  من  اجلامعة 
واحلداثة  اإلبداع  ملفاهيم  جامعة  جامعة  لتكون  الهاشمية 
عصرها  تواكب  بأن  اجلامعة  طموح  وليكون  والريادة،  والتمّيز 
واإلفادة  منتجة؛  ومعرفية  فكرية  مستجدات  من  يحويه  مبا 
طروحات  من  محدودة  ال  آفاق  على  املنفتحة  املسارات  هذه  من 
العصر ومجاالته التكنولوجية واملعلوماتية، وتوظيفها، إبداعياً، 
مفهوم  تكريس  في  دقة  أكثر  مبعنى  أو  الثقافي  التحصيل  في 

الثقافة املبدعة أو املنتجة.

لدى  يكون  أن  املعرفة  انتاج  في  املساعدة  العوامل  أهم  ومن 
واإلجناز،  والريادة  اإلبداع  حّس  باحثاً  بوصفه  اجلامعي  الطالب 
االنتماء للجامعة من خالل  االنتماء...  ذاته فكرة  وأن يحقق في 
التميز وبناء الذات ثقافياً؛ بحيث يغدو هذا التميز العلمي مدخالً 
توظيف  ثمَّ  ومن  بإبداعها؛  الواثقة  املثقفة  الشخصية  لتعزيز 
قوياً  الوطن عزيزاً  هذه املكتسبات في خدمة مجتمعها ليظل 

مصوناً بإذن اهلل.

أبنائي الطلبة،

إنَّ اجلامعة الهاشمية وهي حتمل رسالة علمية ومنهجية ذات 
طلبتها  من  واخلبرات  الكفاءات  إعداد  إلى  تهدف  هادفة؛  أبعادٍ 
بفعل رفدهم بأكادمييني متميزين من خيرة اخليرة يسهمون في 
 ، فاغتنموا  لديهم،  اإلبداع  فضاءات  وإضاءة  مواهبهم،  صقل 
تتيحها لكم جامعتكم،  التي  املعرفية  ، هذه املساحات  أبنائي 
فأنتم، دائماً، على قدر أهل العزم والء وانتماًء، قوالً وعمالً، وأنتم 
ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  جاللة  أرادهم  الذين  التغيير  فرسان 
والفكر  بالعلم  حلياضه  وحماة  للوطن  بناة  املعظم،  احلسني 

واإلبداع اخلالَّق. 

ــظ على املركز األول  ــمية حتاف اجلامعة الهاش
ــة للجامعات  ــراق الضاحي ــة اخت ــي بطول ف

للسنة السادسة على التوالي

اجلامعة وثقافة اإلبداع



2 إضاءة

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس يوم الثالثاء 11/13 مركز 
تعليم وفحص املهارات السريرية في كلية الطب البشري في اجلامعة الهاشمية.

األساسية،  )العملية(  السريرية  املهارات  تعليم  إلى  يهدف  الذي  املركز  أقسام  مختلف  على  الوزير  وجال 
املريض،  مع  والتعامل  االتصال  ومهارات  املتقنة،  الطبية  املعاجلة  وإجراء  السليم  التشخيص  إجراء  وكيفية 
وإكساب الطالب الثقة بالنفس, وأخالقيات مهنة الطب. وجاءت جولة الوزير على هامش افتتاحه مندوبا عن 

جاللة امللكة رانيا العبداهلل فعاليات املؤمتر الدولي حول التعلم اخلدمي الذي نظمته اجلامعة.
وأشاد الدكتور عويس باملستوى املتقدم الذي وصلت إليه اجلامعة الهاشمية في برامجها وخططها واملراكز 
التعليمية كمركزي تعلم وفحص املهارات السريرية، والتعلم اخلدمي  واخلدمات التعليمية التي تقدمها ويعد 
املركز حسب رئيس اجلامعة الدكتور كمال الدين بني هاني مستشفى افتراضيا تعليميا تدريبيا وهو أحدث 
مركز على مستوى الشرق األوسط، ومن املراكز املتقدمة جداً على املستوى العاملي من حيث شمولية املهارات 
الطبية التعليمية التي يقدمها وحداثة اجملسمات والُدمى واألجهزة واألدوات الطبية والتعليمية والبرمجيات 

التي يوفرها.
والتدريبية لطلبة  التعليمية  العملية  الفاعل في  دوره  املركز تكمن في  أهمية  أن  بني هاني  الدكتور  وبني 
الطب حيث يعمل على حتسني العملية التعليمية وتطويرها من خالل توفير أحدث األجهزة واملعدات الطبية 

والبرامج احلاسوبية التي تضاهي ما هو موجود في أفضل الكليات الطبية في العالم املتقدم.
ويشتمل املركز وهو األول من نوعه في األردن واملنطقة على مجموعة كبيرة من اجملسمات واألجهزة املتطورة 
للمحاكاة والتشبيه واألداء التفاعلي مع املرضى، ويتيح للطلبة التدرب على هذه اجملسمات وأجهزة احملاكاة 
انه مت تزويد املركز مبكتبة الكترونية افتراضية  واستخدام برامج حاسوبية تساعد على التعلم, مشيرا إلى 

والعديد من البرامج الطبية، وصور عن أعراض األمراض والعديد من صور األشعة.
وبني الدكتور بني هاني أن املركز يسهم بتعليم املهارات السريرية من خالل توافر النماذج البشرية للحاالت 
املرضية احلقيقية في ظروف متاثل ظروف املستشفى متاماً حيث يكتسب الطلبة مهارات الفحص السريري 
في بيئة تعليمية منوذجية، إضافة إلى مهارات يصعب ممارسة بعضها على املرضى احلقيقيني مباشرة, مبينا أن 
املركز يوفر إمكانية ممارسة مهارات وأخالقيات مهنة الطب في التعامل مع املريض، وكيفية احلوار بني الطبيب 

واملريض، كما يتم تسجيل عملية تدريب الطالب مبا ميكنه من ممارسة التعلم والتقييم الذاتي.

اإلنسان  جسم  حتاكي  والتي  بالكامل  احملوسبة  الرئيسية(  )الُدمية  اخملتبر  منها  أقسام  عدة  املركز  ويضم 
الطبيعي في غرف الطوارئ والتي تتميز بأنها تقوم بالعمليات احليوية كاإلنسان الطبيعي متاماً مثل عمليات 
)أي  العادي  الطبيعية كالشخص  الغازات  وتبادل  بالضوء، واإلخراج,  والنبض، والضغط، واإلحساس  التنفس، 

يقوم بعمليتي الشهيق والزفير( بحيث تأخذ أكسجني وتعطي ثاني أكسيد الكربون.
األدوات  العيادات على  تلك  وحتتوي  ُمراقبة منفصلتني،  وغرفتي  تدريبية  )23( عيادة طبية  املركز  كما يضم 

واألجهزة الطبية احلديثة الالزمة لتدريب طلبة الطب.

قال رئيس الوزراء السابق دولة العني فيصل الفايز إن األسرة األردنية الواحدة وهي حتيي ذكرى ميالد الراحل 
املغفور له جاللة امللك احلسني بن طالل، تستذكر العطاء والقيادة احلكيمة على مدى سبعة وأربعني عاما قاد 

خاللها األردن إلى بر األمان والسالم برؤى ثاقبة وحكمة مشهود لها.
ومسيرة  خالدة  ذكرى  »احلسني:  بعنوان  الثالثاء  يوم  الهاشمية  اجلامعة  في  ألقاها  محاضرة  خالل  وأضاف 
عطاء«، أن القائد الراحل أسس نهضة عامرة رغم كل التحديات واملصاعب، حتى غدا األردن في عهده منارة 
للتقدم والبناء والعلم، فأصبح األردن بلد الوفاق واالتفاق والتنسيق العربي املسؤول والداعي إلى مبادئ العدل 

والسماحة وكرامة اإلنسان.
 

وأكد الفايز أن جاللة القائد الراحل أرسى دعائم نهضة األردن الشاملة في جميع مناحي احلياة، وكان هاجسه 
باستثناء  برملانية مستمرة  حياة  في عهده  األردن  الدميوقراطية، فشهد  وترسيخ  التشريعات،  الدائم حتديث 
سنوات قليلة، استمرت فيها احلياة الدميوقراطية عن طريق إنشاء اجمللس الوطني االستشاري إلى أن تهيأت 

الظروف بعد ذلك الستئناف احلياة البرملانية بكل حرية واقتدار .
 

وقال لقد تسلم الراية جاللة امللك عبداهلل الثاني في مسيرة األردن احلديث، وعزز اإلصالح في جميع امليادين 
ما يسمى  قبل  أي  الدستورية  تولي جاللته سلطاته  منذ  بدأ  األردن  في  الشامل  اإلصالح  أن  مبينا  واجملاالت، 

بالربيع العربي بعقد من الزمن حيث مت إجراء تعديالت دستورية كترجمة حقيقية إلحداث اإلصالح.
وأشار إلى أن مطالب بعض القوى السياسية واحلزبية كانت تنادي في دعواتها لإلصالح بالعودة إلى دستور 
1952، إال أن تطلعات جاللة القائد جاءت أكثر شمولية وأوسع وأعمق، لكن من املؤسف أن يتم إنكار اهمية 
هذه التعديالت من قبل البعض، مبينا أن خارطة اإلصالح بالنسبة جلاللته لم تتوقف عند إجراء التعديالت 
الدستورية بل هي عملية مستمرة ومتسارعة، حيث وجه جاللته احلكومة لتنفيذ وإقرار منظومة القوانني 
الناظمة للعمل السياسي فتم إقرار قوانني األحزاب، والهيئة املستقلة لالنتخاب وإدارتها، واحملكمة الدستورية، 

واالنتخابات النيابية والبلديات، واالجتماعات العامة.
 

وقال إن هناك العشرات من قوانني االنتخابات املعمول بها في دول العالم ونحن في األردن لدينا قانون انتخاب 
االجتهاد على وضع هذا  مت  اجلميع حيث  يتفق عليه  أن  قانون  وال ميكن ألي  النظر،  اختالف في وجهات  عليه 
هي  االنتخابية  العملية  في  ما  واهم  السابق  القانون  عن  واملضمون  بالشكل  مختلفا  يعتبر  الذي  القانون 
النزاهة، مشيرا إلى تأكيدات جاللة القائد بعدم السماح بأي تالعب في العملية االنتخابية والتي ستكون وفق 
أعلى درجات النزاهة والشفافية ليتحمل اجمللس املقبل مسؤولياته حول مختلف القضايا التي تهم املواطنني 

وهمومهم وليكمل عملية اإلصالح، وإقرار قانون توافقي لالنتخابات ميثل رأي األغلبية.
 

وأضاف الفايز في هذه املرحلة الدقيقة من عمر الوطن فان املطلوب من احلكومة االستجابة وبسرعة ملطالب 
املواطنني املشروعة التي تدعو حملاربة الفساد وان يكون القضاء املرجعية، فال احد فوق القانون، وال يخفى على 
احد أن األردن يعيش ظروفا اقتصادية صعبة للغاية أثقلت كاهله، وعلى اجلميع مواجهتها بكل صبر وإميان 
وتفان، تلك الظروف التي أجبرت احلكومة على القيام بتحرير أسعار املشتقات النفطية، واملطلوب منها أيضا 
أن تدرك حجم األعباء امللقاة على كاهل املواطن، والبحث عن البدائل والطرق التي من شأنها تخفيف هذه 

األعباء لتحسني ظروف املواطن.
 

ودعا إلى وضع تشريعات قانونية لزيادة إيرادات الدولة ، والعمل بكل حزم ملنع التهرب الضريبي، واالعتداء على 
املال العام، وحتقيق اإلصالح الضريبي لتحقيق العدالة عن طريق تصاعدية الضريبة، وتعزيز مبدأ املساءلة، 

وإيجاد قوانني منظومة النزاهة، ومن أين لك هذا   التي ستخلق الطمأنينة جلميع املواطنني.
 

وأكد إننا جميعا نعي حجم املديونية الكبير، وهنا يجب على احلكومة أن تقوم بكل نزاهة وشفافية بالعمل 
على مصارحة ومكاشفة املواطنني حول األسباب احلقيقية لهذه املديونية ليعرف اجلميع كيف ترتبت وأين 
صرفت؟ إضافة إلى إعادة تقييم برنامج التخاصية من خالل جلنة مختصة، ومعرفة ايجابياتها وسلبياتها، 

وحقيقة فرص العمل التي وفرتها واألموال التي حتققت وأين صرفت.
 

وفي إطار البحث عن مخارج وحلول ملواجهة األوضاع االقتصادية قال: البد أن يتحمل القطاع اخلاص، وحتديدا 
مجتمع األعمال والصناعة مسؤولياته ملواجهة األزمة من خالل إنشاء صندوق استثماري لدعم احملافظات من 

أجل إقامة مشروعات تنموية توفر فرص العمل للمواطنني.
 

السلع  على  األسعار  رفع  وعدم  املرحلة،  هذه  ظروف  وتقدير  الوطني،  بدورهم  للقيام  التجار  قطاع  ودعا 
األساسية التي تشكل قوت املواطن اليومي للتخفيف من األعباء التي تواجهه واالندماج في عملية العطاء 
االقتصادية  والفعاليات  املدني،  اجملتمع  األحزاب ومؤسسات  داعيا احلكومة لفتح حوار جاد مع كافة  للوطن، 
مظلة  حتت  اجلميع  كون  ألحد،  إقصاء  ودون  وتوجهاتها،  أطيافها  مبختلف  الشعبية  واحلركات  واالجتماعية 

الوطن وقيادته وذلك بهدف البحث بعمق حول الكيفية التي ميكن من خاللها مواجهة التحديات.
وأشار الفايز إلى  أن املعارضة في األردن هي معارضة للحكومات وليس للدولة، مؤكدا أن اجلميع يؤمن بالدولة 

األردنية وبقيادتها الهاشمية باعتبارها صمام أمان الوطن ووحدته.
استغالل  يحاولون  ممن  واحلاقدين  للمندسني  االنتباه  اململكة  في  الشعبية  واحلراكات  املعارضة  الفايز  ودعا 
املطالب املشروعة للمواطنني، مؤكدا أن اجلميع في هذا الوطن ضد الفساد ومع تخفيف األعباء عن كاهل 

املواطن ويطالب بالعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وتوزيع عادل ملكتسبات الوطن على جميع احملافظات.
وبسرعة  االستجابة  احلكومة  املطلوب من  فان  الوطن  الدقيقة من عمر  املرحلة  وفي هذه  انه  الفايز  وقال 
فوق  احد  ال  أن  باعتبار  املرجعية  القضاء  يكون  بحيث  الفساد  حملاربة  تدعو  التي  املشروعة  املواطنني  ملطالب 

القانون.
وألقى رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني كلمة قال فيها: إن اجلامعة الهاشمية 
متثل وعي أبنائها أكادمييني وإداريني وطلبة، وكذلك في ذاكرة أبناء الوطن منوذجاً للحداثة والتميز والريادة في 
خدمة  في  وتوظيفها  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ومواكبة  املعرفة،  ومسارات  العلمي  البحث  مجال 

طلبة اجلامعة.
 وأضاف الدكتور بني هاني أن اجلامعة الهاشمية وهي تستذكر ذكرى ميالد القائد الراحل فقد كانت غرسة 
مباركة من غراس احلسني العظيم طيب اهلل ثراه، إذ أصدر جاللته إرادته امللكية السامية بإنشائها في التاسع 
عشر من حزيران عام 1991، وقد باشرت مسيرتها التعليمية عام 1995. فكانت اجلامعة كما أرداها احلسني 

طيب اهلل ثراه موئالً للعلم وفضاء رحبا لالبتكار واإلبداع اخلالق.
  

وأكد أن مسيرة اجلامعة الهاشمية واكبت مرحلة مهمة من حياة القائد الراحل، واستطاعت أن تكون في 
مصاف اجلامعات املتطورة واملتقدمة في املنطقة بفضل دعم ورعاية جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني 

املعظم.
وكان احلضور قرؤوا الفاحتة على روح فقيد األمة احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه.

 وألقى الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة كلمة ترحيبية بدولة العني فيصل الفايز.
وأجاب العني الفايز خالل احملاضرة التي استمع إليها نواب رئيس اجلامعة وعمداء الكليات والطلبة وجمع من 

املدعوين على مختلف أسئلة واستفسارات الطلبة حول قيادة امللك الراحل ومواقفه.

وزير التعليم العالي يزور مركز تعليم وفحص املهارات السريرية في الهاشمية

دولة العني الفايز خالل محاضرة له في اجلامعة: احلسني أوصل األردن إلى بر األمان والسالم
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انتخابات الهيئات  تفقد األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة سير عملية 
اإلدارية لألندية الطالبية للعام اجلامعي 2013/2012، التي جرت يوم اخلميس املوافق 2012/11/8. 
وأكد الدكتور بني هاني على أهمية توفير أجواء مثلى إلجراء االنتخابات الطالبية بكل نزاهة 

وشفافية وحيادية.
وقال: إن األندية الطالبية تهدف إلى تنشيط املمارسة الدميقراطية والتنمية السياسية لدى 
خدمة  في  اإليجابي  والتفاعل  التطوعي  والعمل  احلوار  في  مهاراتهم  وتطوير  جلامعة،  طلبة 

الوطن واجملتمع.
من جانبهم أشاد الطلبة بحسن عملية التنظيم والتزام اجلامعة مبعايير النزاهة والشفافية 
دميقراطي  جو  في  جتري  االنتخابات  أن  مؤكدين  التسجيل،  عملية  بدء  منذ  التامة  واحليادية 
واالستجابة  الطلبة  يحتاجه  ما  كل  توفير  على  تعمل  اجلامعة  أن  مبينني  أخوي،  تنافسي 

للمالحظات التي يبدونها.
وذكر الدكتور يوسف عليمات عميد شؤون الطلبة أن اجلامعة نشرت هذا العام أسماء أعضاء 
الهيئة العامة لألندية الطالبية على موقع اجلامعة اإللكتروني ليتسنى للطلبة اإلطالع عليها. 

اإلدارية  للهيئات  األولية  النتائج  الطلبة  شؤون  عميد  عليمات  يوسف  الدكتور  أعلن  وقد 
لألندية الطالبية التي جاءت على النحو التالي:

نادي التنمية السياسية وحقوق اإلنسان:
1.      موفق صالح نويران.

2.      ثائر سهيل العياصرة.

3.      همام مصطفى علي.
4.      منال أسعد عبدالقادر.

5.      هيثم أحمد اخلاليلة.
6.      ورد عبدالرحمن احمليسن.

7.      عامر حامد درادكة.
8.      لؤي جميل إبراهيم.

9.      علي عصام أبو فرحة.
النادي الثقافي: 

1.      أسماء حماد حسان.

2.      ليث أحمد الوحيدي.

رئيس اجلامعة يتفقد سير إجراءات انتخابات األندية الطالبية

3.      مراد مصطفى بني عواد.
4.      فراس حسني السنجالوي.

5.      مرمي عودة نافع.
6.      معاذ ناجي أحمد.

7.      بيان زكريا السنقرط.
8.      حامت علي القيسي.

9.      آالء برهان الدين عرفات.
النادي الهندسي:

1.      مؤيد عبدالسالم الطباع.
2.      همام محمد الصبحا.

3.      نور بدوي عوض.
4.      محمود ياسني اآلغا.

5.      بالل ضيف اهلل اخلاليلة.
6.      عبداهلل محمد عالن.

7.      أحمد عطا محمد الطوالبة.
8.      ُعدي نادر احلوامدة.

9.      عصام عيسى احلنيني.

مندوب��اً عن رئي��س اجلامعة، رعى األس��تاذ الدكتور مروان عبيدات نائب الرئيس، بحضور عميد ش��ؤون الطلبة الدكتور يوس��ف 
عليمات، س��ابق اختراق الضاحية ملس��افة )5( كم ونظمته دائرة النشاط الرياضي في عمادة ش��ؤون الطلبة داخل احلرم اجلامعي 

ظهر اليوم األربعاء 2012/11/14. ومت قراءة الفاحتة على روح امللك احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه.
وألقى الس��يد حسني س��ويلم مدير النش��اط الرياضي في اجلامعة كلمة قال فيها: »نحيي في هذه الذكرى دور احلسني الباني 
رائ��د النهضة في األردن رغم كل التحديات واملصاعب حتى غ��دا األردن في عهده منارة للعلم والتقدم والبناء«، وأضاف: »في هذه 
الذكرى جندد العهد والوالء لوارث العرش الهاشمي جاللة امللك عبداهلل الثاني ابني احلسني املعظم وكلنا عزم وتصميم من أجل 

إعالء بنيان الوطن وتعزيز مكانته«.
وكانت نتائج الفرق على النحو التالي: املركز األول فريق اجلامعة الهاشمية، واملركز الثاني فريق جامعة آل البيت، واملركز الثالث 

فريق جامعة اليرموك.
وجاءت نتائج ترتيب الفردي على النحو التالي:

فقد حل الطالب وسام املصري من اجلامعة الهاشمية في املركز األول، وحل في املركز الثاني الطالب عواد الشرفات من اجلامعة 
الهاشمية، وجاء ثالثا الطالب أحمد أبوسمرة من اجلامعة األردنية.

ث��م بقية النتائج للطلبة من املركز الرابع ولغاية العاش��ر على الترتيب التالي: وس��ام ربابعة من جامع��ة اليرموك، ومحمود أبو 
سمرة من اجلامعة الهاشمية، ومحمد منصور العبادي من اجلامعة الهاشمية، واحمد عبيد من جامعة آل البيت، ومحمد حسان 

من جامعة آل البيت، ورافع حناحنة من اجلامعة الهاشمية، ومحمود إبراهيم البشير من جامعة اليرموك.
وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور عبيدات الكؤوس للفرق الفائزة، وامليداليات للمشاركني.

مبناسبة ذكرى ميالد »أغلى الرجال« املغفور له 
امللك احلسني بن طالل، اجلامعة الهاشمية تنظم 

فعاليات رياضية

فاعليات
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اجلامعة الهاشمية حتافظ على 
املركز األول في بطولة

اختراق الضاحية للجامعات للسنة 
السادسة على التوالي

تألق العبو والعبات منتخب الضاحية للجامعة الهاشمية في بطولة اجلامعات 
العلوم  جامعة  في   11/21 األربعاء  يوم  في  أقيمت  والتي  للضاحية  األردنية 

والتكنولوجيا بفوزهم بكؤوس البطولة.
وحظيت البطولة مبشاركة واسعة من فرق اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة.

وحقق فريق اجلامعة الهاشمية النتائج التالية:
- كأس فردي الذكور، وفاز به الطالب عواد الشرفات بزمن قدره )30.37( دقيقة ملسافة )10( كم.

-كأس اجملموع العام ذكور مبجموع )19( نقطة تلتها بفارق كبير جامعة إربد األهلية )77( نقطة ثم جامعة 
اليرموك التي حلت في املركز الثالث ب)89( نقطة.

)2(، ومحمد  األول، وسام املصري مركز  املركز  الذي حل في  وتألف فريق اجلامعة من الطلبة: عواد الشرفات 
العبادي مركز )4(، رافع حناحنه مركز )5(، محمود أبوسمرة مركز )6(، وإبراهيم الشرفات، وعبد العزيز خوالدة.

كأس اجملموع العام إناث برصيد )13( نقطة ثم اليرموك )18( وحلت األردنية ثالثة )21( نقطة.
وتكون الفريق الطالبات من: إسالم العبادي مركز )3( ، وسماح النجار مركز )4( ، وهبه املصري مركز )6(، مرام 

يوسف مركز )7(، وصابرين العبادي مركز )8(.

وفي نهاية السباق سلم الدكتور أحمد عالونه عميد شوؤن الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الكؤوس 
وامليداليات ملستحقيها بحضور جمهور غفير والفرق املشاركة.

اجلامعة  إلدارة  الشكر  سويلم  حسني  السيد  الهاشمية  اجلامعة  في  الرياضي  النشاط  دائرة  مدير  وقدم 
إن  وقال  واملدرب،  الفريق  أعضاء  جهود  مثمنا  اجلامعة،  في  الرياضي  للنشاط  املتواصل  ودعمها  الهاشمية 
هذه اإلجنازات ليست غريبة على فريق ألعاب القوى الذي عودنا على حتقيق املركز األول منذ عام 2007، ومازال 

محافظا عليه.
  وأشرف على تدريب الفريق بطل األردن مدرب سباق اختراق الضاحية واملارثوان السيد سليمان الغدران من 

دائرة النشاط الرياضي في اجلامعة الهاشمية.

نظم طلبة اجلامعة الهاشمية مسيرة طالبية تأييداً ووالء جلاللة امللك عبداهلل الثاني املعظم ودعما جلهوده اإلصالحية 
في مختلف اجملاالت، كما عبروا عن رفضهم حملاوالت العبث والتخريب واالعتداء على املقدرات الوطنية العامة واخلاصة 

وإغالق الشوارع والطرق العامة التي حدثت في األيام األخيرة..

وأكد رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني على أهمية احلفاظ على املمتلكات الوطنية العامة واخلاصة 
وصيانتها من العابثني، كما أكد وعي الشعب األردني وثقافته وحتضره في التعبير عن آرائه بطريقه سلمية وحضارية، 
املواطن  وحماية  لصون  املقدس  الوطني  بواجبهم  يقومون  الذين  والدرك  العام  األمن  رجاالت  على  االعتداء  مستنكراً 
والوطن، كما أكد على دور طلبة اجلامعة في التعبير املسؤول الواعي  عن اآلراء مبا ال يؤثر على سير الدراسة أو يعيقها. 
وقال: إن مسيرتنا الوطنية التي يقودها جاللة امللك تؤمن بحرية التعبير والتناصح القائم على االحترام املتبادل والنأي 

عن إدعاء احتكار الصواب والبعد عن االتهامية أو التجاوز على مصلحة الوطن وسمعته واجنازاته.

ورفع الطلبة صور جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم واألعالم األردنية، مؤكدين التفافهم خلف القيادة 
الهاشمية التي قدمت وما زالت تقدم للوطن وشعبه اجنازات عظيمة يشهد لها اجلميع في كل احملافل.

ــداً  تأيي ــمية  الهاش ــة  اجلامع ــي  ف ــة  طالبي ــيرة  مس
ــب والعبث ــا حملاوالت التخري ــمية ورفض للقيادة الهاش

»أوعدينا تفحصي« مسرحية 

للتوعية بضرورة الكشف املبكر 

عن سرطان الثدي

مندوب��اً عن رئي��س اجلامعة، رعى األس��تاذ الدكتور محمد مس��مار نائب 
الرئيس، بحضور عميد ش��ؤون الطلبة الدكتور يوس��ف عليمات املسرحية 
التوعوية الكوميدية للتعريف بأهمية الكش��ف املبكر عن س��رطان الثدي 
بعنوان »أوعدينا تفحصي« نظمها البرنامج األردني لسرطان الثدي بالتعاون 
مع مكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتأهيل الوظيفي في عمادة شؤون 
الطلبة، وهيئة شباب كلنا األردن ممثلة بفريق عمل الزرقاء، رعاها مندوبا عن 
رئيس اجلامعة، األستاذ الدكتور محمد مسمار نائب الرئيس، بحضور عميد 

شؤون الطلبة الدكتور يوسف عليمات وعدد من الهيئة األكادميية واإلدارية وجمهور كبير من طلبة اجلامعة.

وألقى عبدالرحيم الزواهرة منسق هيئة شباب كلنا األردن فريق الزرقاء، وإيناس السعيد من البرنامج األردني 
لسرطان الثدي كلمات أكدوا خاللها أهمية توعية وتثقيف طلبة اجلامعة ودورهم ومسؤوليتهم في توعية 
بني  السرطانات شيوعا  أكثر  من  يعد  الذي  الثدي  الهامة كسرطان  الصحية  القضايا  حول  وخاصة  ذويهم 

النساء في األردن حيث تشخص )900( حالة سنوياً وفق إحصائيات السجل الوطني للسرطان.
 

وقدم املسرحية نخبة من جنوم املسرح األردني وهم: حسني طبيشات، ونارميان عبدالكرمي، وربيع زيتون، وعبداجمليد 
أبوطالب، ومي الدامي، وعبير اللحام، وأخرجها حسني طبشات، وتأليف يوسف العموري.

وحثت املسرحية الطالبات والسيدات على ضرورة إجراء الفحص الدوري للثدي سواء فحصاً ذاتياً، أو فحصاً 

سريريا لدى الطبيب، أو فحص األشعة )املاموجرام(. وبينت املسرحية في أسلوب كوميدي أبرز أعراض سرطان 
الثدي التي تتمثل بوجود كتلة أو تغير في حجمه وشكله وملمسه أو سماكة اجللد أو وجود إفرازات في الثدي 

وغيرها.
 

كما دعت الطلبة الذكور بأخذ دورهم بتشجيع السيدات في عائالتهم على الفحص الدوري. وأكدت املسرحية 
أهمية الكشف املبكر والعالج املبكر يؤدي في أغلب األحيان إلى الشفاء التام. كما بينت من هن السيدات 

األكثر عرضة لإلصابة.
 

ووزع البرنامج األردني لسرطان الثدي نشرات توعوية حول سرطان الثدي ورقم هاتفه اجملاني وهو: 080022246

فاعليات
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وفيما يلي النص الكامل لكلمة جاللة امللك:
اهلل يعطيكم العافية، وأهال وسهال باجلميع، في بيتكم، بيت 

األردنيني جميعا.

أخواتي وإخواني،

في  بصراحة،  نتحدث  حتى  اليوم،  معكم  التقي  أن  أحببت 
هذه املرحلة، التي مير بها وطننا العزيز، وللتأكيد على خارطة 

الطريق ملسارنا اإلصالحي.

أدرك متاما يا إخوان أن كل عملية حتديث أو تغيير يرافقها بعض 
الشعبية  الـمطالب  طبيعي.  أمر  وهذا  الـمجهول،  من  القلق 
تركزت خالل العام والنصف املاضيني على تعزيز حق املواطنني 
تؤثر  التي  القرارات،  صنع  عملية  في  الفاعلة  املشاركة  في 
احلق  هذا  بضمان  ملتزمون  ونحن  مستقبلهم،  وعلى  عليهم 

للجميع.

وكانت االنطالقة في هذه املرحلة وفق خارطة الطريق التي مت 
تضمنت  والتي  تقريبا،  ونصف  عام  قبل  مسارها  على  االتفاق 
في  حقيقيا  شريكا  الشعب  من  جعلت  دستورية  تعديالت 
العملية السياسية، ومن أبرزها: احملكمة الدستورية، والهيئة 
السياسية،  للحياة  الناظمة  والقوانني  لالنتخاب،  املستقلة 
باإلضافة  السياسية،  األحزاب  وقانون  االنتخاب،  قانون  ومنها 
إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تفرز مجلسا نيابيا يؤسس 

لتجربة احلكومات البرملانية.

نحو  الصحيح  االجتاه  في  يسير  بلدنا  بأن  هنا  لكم  وأؤكد 
حتقيق اإلصالح املنشود، وأعود وأشدد أنه سيكون لدينا برملان 
جديد بحلول العام القادم بعد إجراء االنتخابات النيابية، التي 

ستكون بعون اهلل، في أعلى درجات النزاهة والشفافية.
والقوى  األحزاب  ولكل  لكم،  رسالتي  قبل:  من  ذكرت  ومثلما 
من  فرصة  فهناك  لألفضل،  األردن  تغيير  أردمت  إذا  السياسية: 
يريد  ومن  القادم.  البرملان  ومن خالل  القادمة،  االنتخابات  خالل 
إصالحات إضافية، أو تطوير قانون االنتخاب، فليعمل من حتت 
قبة البرملان القادم، ومن خالل صناديق االقتراع، التي جتسد إرادة 

الشعب.
إخواني وأخواتي،

االلتزام  هي  الدستوري  امللكي  نظامنا  ضمن  مسؤوليتي،  إن 
مبخرجات العملية الدستورية، التي مت التوافق عليها، واحترام 

رأي األغلبية، فأنا لكل فئات اجملتمع، سواء كانت في احلراك 
أو املعارضة، أو الغالبية الصامتة، الذين نعتبرهم جميعا في 

خدمة الوطن.

صوت املواطن يا إخوان في هذه االنتخابات هو الذي سيحدد 
تركيبة البرملان القادم، واحلكومة البرملانية، وبالتالي سيحدد 
مواطن.  كل  حياة  على  ستؤثر  التي  والقرارات  السياسات 
لذلك، يجب أن ال يسمح الـمواطن، ألي أحد، أن يصادر حقه 

في االقتراع والتغيير.

ويجب على القوى السياسية واألحزاب والقوائم أن تنظم 
أربع  ملدة  االنتخابية  برامجها  تبني  وأن  بسرعة،  نفسها 
التي  السياسات  للناخبني  فيها  يطرحوا  وأن  سنوات، 
يريدونها، وأية إصالحات أخرى مطلوبة ، ومن ذلك على سبيل 

الـمثال:
كيف ستكون معاجلة مشكلة الفقر والبطالة؟

كيف سيتم حل مشكلة املديونية وعجز املوازنة؟
ما هو اإلصالح الضريـبي األفضل؟

كيف سيتم تطوير النظام االنتخابي؟
كيف ستتم معاجلة حتديات املياه والطاقة؟

الصحية  اجملاالت  في  اخلدمات  نوعية  حتسني  كيفية 
والتعليمية واملواصالت؟

لهذه  واضحة  إجابات  على  احلصول  املواطن  حق  ومن 
األسئلة وغيرها من خالل برامج عملية تستند إلى الواقع، 
وبعيدة عن التنظيـر، وعندها سيتمكن الناخبون من اختيار 
من يريدون عبر صناديق االقتراع، وبحجم املشاركة، سيكون 
حجم التغيير. فالبرملان القادم هو بوابة العبور إلى اإلصالح 
على  القادرة  والدستورية  الوطنية  املؤسسة  وهو  الشامل، 
من خالل  الوطنية  وجتاوز حتدياتنا  احلقيقي،  التغيير  إحداث 
املنتج  والنقاش  احلوار،  وثقافة  الدميوقراطي،  النهج  ترسيخ 

على أحسن املستويات.

أخواتي وإخواني،

أصبح من الضروري أن منيز بني معارضة وطنية بناءة وحراك 
إيجابي، وبني معارضة وحراك سلبي ال يخدم مسيرة اإلصالح 
ومستقبل الوطن. املعارضة البناءة واحلراك اإليجابي طموح 
الفارغة،  والشعارات  السلبي،  احلراك  أما  ومطلوب،  مشروع 
أن  وعلينا  مرفوضة،  فهذه  والفوضى،  الفتنة  إثارة  ومحاوالت 
العقليات  وأن  الـحل،  هي  ليست  البّراقة  الشعارات  أن  نتذكر 
الرجعية واملتطرفة وغير املتسامحة غير أمينة على مستقبل 

أبنائنا.
دعونا نقف أيضا عند الشعارات التي رفعت ضد الفساد، وأنا 
الفساد  له، وهناك جهود كبيرة الجتثاث  التصدي  معكم في 
مكافحة  وهيئة  القضاء  أمام  منظورة  قضايا  وهناك  وردعه، 
الفساد، وال بد من إعطاء الوقت الالزم لهذه املؤسسات لتأخذ 
العدالة مجراها. لكن لألسف، هناك جزء من الشعارات يقوم 
العدالة،  واستباق  والتشهير،  والتجريح  الشخصنة  على 

وحتويل املوضوع إلى محاكمات شعبية على حساب العدالة.
أننا  نتذكر  أن  فعلينا  واملديونية،  املوازنة  لعجز  بالنسبة  أما 
كنا نحصل على النفط من العراق بأسعار مدعومة قبل عام 
بأسعار  النفط  واآلن نشتري  للبرميل،  دوالرا   30 وبحدود   ،2003
العام  والدين  العجز  االرتفاع في  إن  للبرميل.  دوالر   100 جتاوزت 
استمرار  نتيجة  سنويا  يزيد  وكان  سابقا،  املعقول  ضمن  كان 
لتحسني  الدولة  ومبادرات  والغذاء،  النفط  أسعار  في  االرتفاع 
األساسية،  املواد  بعض  دعم  واستمرار  والتقاعد،  الرواتب 
والبنية  الصحية  والرعاية  التعليم  لتحسني خدمات  واإلنفاق 

التحتية، وهذه جميعها زادت من حجم الدين.

ارتفاع  هناك  كان  حتديدا،  سنتني  آخر  وفي  هذا،  كل  وفوق 
الغاز  توقف  ذلك  في  والسبب  والعجز،  الدين  في  غير مسبوق 
املصري، الذي كلفنا عبر السنتني املاضيتني، ولغاية اآلن حوالي 
4 مليارات دوالر، وكعجز ودين إضافي سنوي! حتى دعم األخوة 
منا  ولهم  املاضي،  العام  لنا  السعودية  العربية  اململكة  في 
كل الشكر والتقدير، بالكاد غطى العجز اإلضافي الناجم عن 

توقف الغاز املصري عام 2011.

على  ونحرص  إخوان،  يا  موضوعيني  نكون  أن  يجب  لذلك، 
احلقيقة في تفسير األمور، وأن نتقي اهلل فيما نقول.

نحن نؤمن بحق املعارضة في أن تكون شريكا أصيال وفاعال في 
العملية السياسية، بعيدا عن االنتهازية، والشعارات الزائفة، 
واستغالل الظروف االقتصادية الصعبة وعواطف الناس، لكن 
ال يجوز ألي فئة أن تدعي احتكار احلقيقة، أو متثيل كل الشعب.

إن الدور الذي نريده للمعارضة هو امتالك رؤية وبرامج عملية، 
بدورها  لتقوم  القادمة،  البرملانات  في  واحلضور  واملشاركة 

التشريعي والرقابي على احلكومات البرملانية.

إخواني وأخواتي،

هناك مجموعه قليلة ممن خدموا في مواقـع املسؤولية، وكان 
والبرامج  والسياسات  القرارات  صناعة  في  رئيسي  دور  لهم 
خدمات  تقديـم  من  استفاد  وبعضهم  املؤقتة،  والقوانني 
استشارية وقانونية في هذا اإلطار، نراهم اليوم ينتقدون هذه 
السياسات والقرارات، ويدافعون عن جتربتهم وأدائهم، مع أنهم 
القوانني  وهذه  البرامج،  وهذه  السياسات،  هذه  وضع  من  هم 
كل  املسؤولية،  موقع  في  يكونوا  ملا  »يعني  حريتهم.  بكامل 
شيء صحيح وعال العال، وملا يكونوا خارج مواقع املسؤولية، 

كل شيء غلط، والدنيا خربانه«.

ودعونا نتحدث اليوم أيضا عن بعض الشعارات، والتي رفعها 
عدد قليل من املتظاهرين. إسقاط النظام: من املؤسف أن عددا 
قليال جدا من املشاركني في احلراك، رفعوا هذا الشعار، ودعونا 
ما  أوال  الـحروف.  على  النقاط  ونضع  املوضوع،  هذا  عند  نقف 
ودوائرها حتت  الدولة بكل مؤسساتها  النظام هو  النظام؟  هو 
عليها  تقوم  التي  واملبادئ  القيم  هو  النظام  الدستور...  مظلة 
هذه املؤسسات والدوائر... النظام هو أيضا الكوادر التي تُسيِّر 
اجملتمع  ومكونات  فئات  جميع  تضم  التي  املؤسسات،  هذه 

األردني.

الـمؤسسات  هو  النظام  الدولة.  مكونات  يحتكر  الأحد 
واملواطنون، وكل فرد في هذا اجملتمع هو جزء من النظام. وهذا 
املستحيل  حتدى  وعزميتهم،  رجاالته  إال  ميلك  ال  الذي  البلد، 
إجنازا  ليست  األردنية  الدولة  وهذه  تنسى،  لن  بتضحيات 
لشخص، أو طرف واحد، وإمنا هي إجناز تراكمي لكل األردنيني من 

جيل إلى جيل.

بالرعاية  التشكيك  الشعارات  هذه  من  الهدف  كان  إذا  أما 
الهاشمية لهذه الدولة، فدعوني أحتدث مبنتهى الوضوح: احلكم 
األيام  من  يوم  أي  في  يكن  لم  الهاشميني  نحن  لنا  بالنسبة 
نقدمها  وتضحية  وواجب  مسؤولية  وإمنا  إليه،  نسعى  مغنما 
خلدمة هذه األمة، والدفاع عن قضاياها ومصاحلها. وقد قدمنا 
في سبيل ذلك العديد من الشهداء، ولم يكن احلكم بالنسبة 
لنا أيضا، وفي أي يوم من األيام قائما على احتكار السلطة، وال 
على القوة وأدواتها، وإمنا على رعاية مؤسسات الدولة، التي تدار 
الدستور.  أحكام  وفق  فئاته،  بكل  الشعب  هذا  أبناء  قبل  من 

وهذا النهج نسير عليه منذ عهد اجلد املؤسس وإلى اليوم.
على  مستمر  فأنا  احلسني،  ابن  عبداهلل  أنا  لي،  بالنسبة  أما 
هذا النهج، والـُمْلُك بالنسبة لي ليس مغنما وإمنا مسؤولية، 
فالـملك هلل وحده. والذي أعتز به هو أوال شرف النسب لسيدنا 
وجدنا األكبر، محمد صلى اهلل عليه وسلم، ومن بعد النسب 
أكون  أن  أتشرف  التزامات،  من  عليه  يترتب  وما  الشريف، 
مواطنا أردنيا، وأن أشارك هذا الشعب النبيل واألصيل مواقفه 
أمانة  حتمل  في  واجبي  ذلك،  بعد  ومن  اجلسيمة.  وتضحياته 

املسؤولية، ورعاية مصالح هذا الشعب، وهذا الوطن العزيز.
اهلل  رضا  أن  وعلمنا جميعا  عليه،  اهلل  رحمة  علمني احلسني 
في  الوحيدة  غايتنا  هي  األمة  هذه  وخدمة  وتعالى،  سبحانه 
هذه الدنيا. وكلكم تعلمون أنني ابن القوات املسلحة واجليش 
العربي: هذا اجليش الذي فيه من كل مكونات الشعب األردني. 
قضيت في اجليش شبابـي بني الزرقـاء والقطرانة والبادية، وفي 
أبناء شعبي، ألني عشت  أعرف  أنا  لذلك  األردن.  كل مكان في 
وطموحاتهم.  همومهم،  وأعرف  منهم،  واحد  أي  ومثل  بينهم 
نذرت  العربي،  اجليش  في  الـخدمة  من شرف  األول  اليوم  ومنذ 
نفسي خلدمة هذا الوطن، الذي يستحق من كل واحد منا، أن 

يخدمه بكل ما يستطيع.

األسرة  وبنات  أبناء  كل  من  أريد  وأخواتي،  إخواني  وأكرر  وأعود 
األردنية الواحدة الكبيرة احلرص على املشاركة في االنتخابات 
القادمة، لتحقيق التغيير واإلصالح املنشود، والوقوف جنبا إلى 
جنب، في التصدي لكل من يحاول التشكيك بإجنازات الدولة 
بأمن  العبث  أو  أو عرقلة مسيرتها،  تـهديد وحدتها  أو  األردنية 

الوطن واستقراره.

ليكونوا  املعارضة،  فيهم  مبا  اجلميع،  أمام  مفتوح  والطريق 
أيضا  زال  ما  السياسية،  املشاركة  وطريق  القادم،  البرملان  في 
األردن  مصلحة  على  احلريصني  اجملتمع  أطياف  لكل  مفتوحا، 
لشعبنا  نريده  الذي  الـمستقبل  بأن  ثقة  وكلي  قوال،  ال  فعال 

ولألجيال القادمة سيكون مشرقا بعون اهلل.

أخواتي وإخواني،

نحن على أبواب عيد األضحى املبارك. وبهذه املناسبة، أتوجه 
بالتهنئة واملباركة لكل أبناء وبنات األردن العزيز. وكل عام وأنتم 

جميعا واألردن الغالي بألف خير.
                      والسالم عليكم ورحمة اهلل.

هدية العدد
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تشرين  من  عشر  الرابع  املوافق  السبت  يوم  األردنيون   استذكر  
باني  مليالد  والسبعني  االسابعة  الذكرى  وإكبار  إجالل  بكل  الثاني 
امللك احلسني بن طالل -طيب اهلل  األردن املغفور له جاللة  نهضة 
ثراه- ، الذكرى التي أرادها جاللة امللك عبداهلل الثاني وشعبه الوفي 

أن تبقى خالدة خلود الوطن ورمزا للعطاء والبذل والتضحية.

ويستذكر األردنيون في ذكرى ميالد الراحل الكبير طيب اهلل ثراه 
عطاء جاللته الذي قاد املسيرة على مدى سبعة وأربعني عاماً ، قائداً 
حمل األردن إلى بر األمان برؤيته الثاقبة وحنكته املشهودة وتفاني 

شعبه والتفافهم حوله.

العرش  لوارث  والوالء  العهد  األردنيون  يجدد  الذكرى  هذه  وفي 
الهاشمي جاللة امللك عبداهلل الثاني وكلهم عزم وتصميم على 
مواصلة مسيرة اخلير والبناء بكل ثقة وهمة عالية من أجل إعالء 
بنيان الوطن وتعزيز مكانته. واألسرة األردنية وإذ حتيي هذه الذكرى 
في  الباني  احلسني  دور  وتكبر  جتل  أن  إال  اليوم  هذا  في  يسعها  ال 
تأسيس نهضة األردن العامرة رغم كل التحديات، واملصاعب حتى 
غدا األردن في عهده منارة للتقدم والبناء والعلم فأصبحت عمان 
والداعية دوماً  العربي املسؤول  والتنسيق  عاصمة للوفاق واالتفاق 

إلى مبادئ العدل والسماحة وكرامة اإلنسان .

في  1935م  عام  الثاني  تشرين  من  عشر  الرابع  في  احلسني  ولد 
عمان التي أحبها وأحبته واحتضنته أميراً وملكاً فوق أرضها ثالثة 
وستني عاما ً،وتربى في كنف والديه املغفور لهما جاللة امللك طالل 
عبداهلل  امللك  جاللة  له  املغفور  وجده  الشرف  زين  امللكة  وجاللة 
بن احلسني مؤسس اململكة الذي استقى منه أنبل القيم الرفيعة 
واملبادئ العظيمة . وميتد نسب احلسني طيب اهلل ثراه إلى) احلسن 
بن علي بن ابي طالب ( ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ، واحلسني هو احلفيد املباشر الثاني واألربعني 
عربية  أسرة  سليل  فهو   ، وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد  للنبي 
ودين  احلق  رسالة  ونشرت  القرون  عبر  امتدت تضحياتها  هاشمية 
الهدى واستمدت من اإلسالم احلنيف املثل العليا واملبادئ السامية 

وتعاليمه السمحة ملا فيه خير البشرية.

أكمل امللك احلسني طيب اهلل ثراه تعليمه اإلبتدائي في الكلية 
في  فكتوريا  بكلية  التحق  ثم  عمان  في  اإلسالمية  العلمية 
اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية ، وفي عام 1951 التحق رحمه 
اهلل بكلية هارو في اجنلترا ثم تلقى بعد ذلك تعليمه العسكري في 
األكادميية امللكية العسكرية في ساند هيرست في اجنلترا وتخرج 

منها عام 1953.

طيب  باحلسني  نودي   1952 عام  آب  شهر  من  عشر  احلادي  وفي 
سلطاته  وتسلم  الهاشمية  األردنية  للمملكة  ملكا  ثراه  اهلل 
أيار عام 1953 حيث خاطب شعبه في  الثاني من  يوم  الدستورية 
مطلبنا  والتعاون  رائدنا  النظام  فليكن   " قائالً:  املبارك  اليوم  ذلك 
واالحتاد في الصفوف رمزنا ، وشعارنا ولنعمل متناصرين متعاضدين 
لنبني وطناً قوياً محكم الدعائم راسخ األركان يتفيأ ظله الوارف 

وينعم بخيره الوفير جميع املواطنني على السواء".

األردنيون: يُحيون الذكرى السابعة 

والسبعني مليالد جاللة املغفور له بإذن اهلل 

امللك احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه

األبي  الهاشمي  احلسني  امللك  جاللة  املرحوم  كان  العباره  بهذه   
وادخلك  واسعه  رحمة  اباعبداهلل  اهلل  رحمك  شعبه.  يخاطب 
فسيح جناته، إذ ؛إن صورتك ال تغادر مخيلتنا فهي دوما امام ناظرنا 
غدا  حتى  االردن  نهضة  باني  وانت  ال  كيف  قلوبنا  في  ومرسومة 
قلت  حيث  خطابك  ننسى  ولن  والعلم،  والبناء  التقدم  في  منوذجا 
الوارف  يتفيأ ظله  االركان  راسخ  الدعائم  قويا محكم  وطنا  "نبني 
جاللة  هو  السواء"وها  على  املواطنني  جميع  الوفير  بخيره  وينعم 
زلنا  ال  واننا  نهجك،  على  يسير  اهلل  حفظه  الثاني  عبداهلل  امللك 
م1999  الثاني  كانون   26 يوم  جاللته  الى  الساميه  رسالتك  نذكر 
قائال : وانني ألتوسم فيك كل اخلير وقد تتلمذت على يدي وعرفت ان 
االردن العزيز وارث مبادئ الثوره العربيه الكبرى ورسالتها العظيمه 
وانه جزء ال يتجزأ من امته العربيه.وقد ناضل احلسني رحمه اهلل من 
اجل القضية الفلسطينية في زمن احلرب وفي زمن السالم ، السالم 
يراه  وكان  عمره  إليه طوال سنني  يدعو  الذي ظل  والشامل  العادل 
وفي  اننا   ، األوسط  الشرق  النزاع في  اجل فض  األوحد من  السبيل 
ذكرى وفاتك لنتضرع الى اهلل العلي ان يطيل في عمر خير خلف خلير 

سلف جاللة امللك عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه.
ونستذكر في ذكرى ميالد الراحل الكبير طيب اهلل ثراه عطاء جاللته 
، قائداً حمل األردن  الذي قاد املسيرة على مدى سبعة وأربعني عاماً 
وتفاني  املشهودة  وحنكته  الثاقبة  برؤيته  والسالم  األمان  بر  إلى 

شعبه والتفافهم حوله.

وفي هذه الذكرى جندد العهد والوالء لوارث العرش الهاشمي جاللة 
امللك عبداهلل الثاني ، وكلنا عزم وتصميم على مواصلة مسيرة اخلير 

والبناء بكل ثقة وهمة عالية من اجل إعالء بنيان الوطن وتعزيز مكانته. 

وفي ذكرى ميالد احلسني رحمه اهلل نستذكر مسيرة البناء التي لم تتوقف أو تتراجع حتت أي ظرف من الظروف , ونبتهل إلى اهلل عز وجل أن يتغمد روحه 
الطاهرة بواسع الرحمة والغفران وان يطيل اهلل سبحانه وتعالى في عمر جاللة امللك عبد اهلل الثاني وان يحفظه ذخرا وسندا لألمة . 

ي��ا حسينن��ا ، يا من كنت بلسم القلوب السقيمة ، ودواء اجلراح األليمة ، و.. يا قمرا أضاء لنا عتمة الدروب ، و موئال بعد اهلل إن ادلهمت باجلموع 
اخلطوب .. يا وجعا تداعت له األفئدة املكلومة ، رحمة من اهلل عليك وغفرانا ، ، وجزاك اهلل املغفرة ، ي��ا من أدخلت السرور على من داخلته الضّراء .. 

ل��ن تنس��اك األجيال . ستبقى احلسني الذي أحببنا. 

الطالب : محمد كمال اخلاليلة
ثالثة ارشاد سياحي

السنني  رداء  نطوي  العذب،  زمانك  ظالل  في  نحن  ها 
العجاف، ونقف في وجه احلزن وقوفاً عّلمتنا أنه قادٌم من 
القرن  تقطع  والدولة  نحن  ها  كربالء،  في  احلسني  صبر 
والضحى كتابك،  والصبر عباءتك،   ، قلق  وأنت على  كّله، 
روحك  في  خالدة  والقدس  وأحبابك،  رفاقك  واألردنيون 

ووجدانك.
امتد، لكننا نتشبث  الذي  ها نحن صابرون على غيابك 
بوعد توحدنا باألرض حتى تضج بنا، فنسكب على ثراها 

ورد الشباب وطيبه، وأفراح صبا األردن وبهجته.

األردنية  اململكة  على  ملكاً  احلسني  جاللة  نودي  وقد 
م،    1952 عام  آب   شهر  من  عشر  احلادي  في  الهاشمية 
شكل  فقد  آنذاك  عمره  من  عشر  السابعة  في  كان  وملا 
مجلس وصاية على العرش إلى أن تولى سلطاته رسميا 

في الثاني من أيام 1953م.

له  فتح  الذي  العربية  األمة  قادة  من  احلسني  وامللك 
به  زخر  الذي  السخي  العطاء  ليسجل  التاريخ صفحاته 
نضال  من  حكمه  سنوات  به  حفلت  وما  الزاخر  عهده 
خاّلق  عمل  ومن  صعاب  ومن  ومصابرة  صبر  ومن  وكفاح 

دؤوب لبناء األردن احلديث وإسعاد شعبه

ولعل أبرز مميزات املغفور له بإذن اهلل جاللة امللك احلسني 
اإلنسان  امللك  صفة  هي  يراه  من  كل  إليه  جتتذب  التي 
التي ورثها عن آبائه وأجداده وعائلته التي تتصل بالرسول 

الكرمي وآله األطهار.

نبض  فكان  أهله  يكذب  ال  الذي  القائد  جاللته  وكان 
خادماً  نفسي  أعتبر  "أنني  جاللته:  يقول  وأمته،  شعبه 
األردنية  أنا خادم ألسرتي  الكبير مثلما  ألمتي في وطنها 

في هذا البلد"

فكان رحمه اهلل مع شعبه ولشعبه وأمته، وكان دائماً 
الواحدة  األردنية  وعشيرته  وأسرته  لقاءات  شعبه  يحب 
وكان مثاالً للتواضع والتسامح والعفو الذي ال ينكره أحد، 

واألخالق احلميدة العربية الهاشمية املوروثة  كابراً عن كابر .
وكان يقول رحمه اهلل:

»حتى تكون أردنياً ينبغى أن تكون عربياً قبل أن تكون أردنياً«
أيها السيد املعلم،لك اجملد والرضا والشعر والوجد وورد عمان وذاكرتها 

وفرح أطفالها، لك عزم اجلند، وصباحات الشمس على ذرى إربد والسلط 
األردن  ضفة  عند  والدفلى  والصفصاف  واملطر،  اخليل  ومعان،لك  والكرك 

واليرموك، ولنا البشرى أن أردنك حافل بالصبر والدفء واخلير والسالم.

احلسني »ملك القلوب«

)فلننِب هذا البلد 

ولنخدم هذه األمة(

الطالبة : سعاد عفانة
تخصص: رياضيات / ثانية

رؤى
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،ينبع من حبنا  واجب وطني  أكرر  و  واجب وطني  احتدث عن  أن  أريد 
لألردن بأن منارس حقنا و نكون شركاء في صنع املستقبل من خالل 
أردن  االردن  ليبقى  القادمة،  النيابية  باالنتخابات  الفاعلة  املشاركة 
ملد  يد  ابداً  األمن واالستقرار الذي حضن الشعوب ولم يبخل يوماً 
املساعده لكل من يحتاجها ، فاحلمدهلل وكل احلمد على أننا نعيش 
وسهالً  :أهالً  يقول  بلد   ، والسالم  احملبه  بلد   ، اآلمان  و  األمن  ببلد 
للجميع.ألننا نعيش في كنف أب حنون ......أبي احلسني ،الذي علمنا 
أن نحب وال نكره وأن نحب السالم املبني على مبدأ العدل للجميع 

.هذا هو شعارنا.

املشاركة  إلى  أدعوكم  فإني  األعزاء  الطلبة  وزمالئي  أخوتي  لذا 
مسيرة  .إلجناح  النيابية«  »االنتخابات  القادم  الوطني  بالعرس 
االصالح والتطور التي تبدأ مبجلس نيابي قائم على النزاهة من خالل 
اشراف الهيئة املستقلة لإلنتخابات و الضامن دائماً حادي مسيرتنا 
بعمره.فالوطن  اهلل  اطال  احلسني  ابن  الثاني  عبداهلل  امللك  جالله 
دائماً يقدم لنا وحان الوقت أن نقدم له الغالي والنفيس ونكون بحق 

فرسان التغيير .

وألننا اردنيو الهوى والهوية سنتقدم للمشاركه باإلنتخابات .وأود أن 
انوه: انه من اراد حقا االصالح الفعلي فليحقق ذلك من خالل مشاركته باالنتخابات  وأن نختار من يستحق وحتت القبة ، وليس باالعتراض 
والتشويش على الوطن واجنازاته فاألردن حقق ويحقق في مجال االصالح الشيء الكثير ،واول من نادى بحرية التغيير ، هو مثالنا االعلى جالله 
.ولكن البعض غلب مصلحته على مصلحة الوطن  القرار  الثاني حفظه اهلل ورعاه الذي طالب من اجلميع املشاركة بصنع  امللك عبداهلل 

ويسعى لتحقيق مكتسبات شخصية.

 ونحن كأردنيني نفتح أيدينا و قلوبنا لكل من أراد مصلحة الوطن و األمن االجتماعي وبكل من ارتقى بفكره وحتلى بأدبيات احلوار واملشاركة 
ال للمغالبة .و إننا و مع هذا العالم املتطاير شراراً املتأزم نحرص هنا على وأد الفتنة والعنصريه، فكما قيل في األثر:)الفتنة نائمة لعن اهلل 

من أيقظها(.

فلكل أردني واع أقول :فلنفّوت على هؤالء العطشى للدم الفرصة فهم يريدون شراره يحرقون بها جميع اجنازات الوطن . ولنكن العقالء الذين 
يسعون لرفعة ومجد األردن ألننا خلقنا من تراب هذا الوطن فإما احلياه والوطن وإما ال حياة بال وطن .

فلنلتزم ونشارك باالنتخابات ومن ال يقف مع األردن اليوم فال ينتظر من الوطن أن يقف معه غداً ،وهنا أؤكد أن الوطن جلميع األردنيني من شتى 
االصول واملنابت، وما يزيد األردن جماالً أنه لوحة فنيه متتزج بها جميع األلوان والظالل بروعة وألق .فندعو اهلل ان يظل األردن بهمتنا ووعينا  

خفاقاً عالياً ،فلنرفد الوطن بأيٍد تبني وال تهدم ، توحد وال تفرق.  
                                                                                     ادام اهلل عزك يا وطني .

                                                                                                                                   الطالبة: روزان أحمد العموش/ اللغه العربية و آدابها

ــي ورئيس  وصفي مصطفى وهبي صالح املصطفى التل سياس
ــر 1962 قدمت  ــي 28 يناي ــه األولى ف ــكل حكومت ــي. ش وزراء أردن
ــني  ــم حكومت ــمبر 1962، ث ــخ 2 ديس ــتقالتها بتاري ــوزارة اس ال
ــر 1970 حتى 28 نوفمبر  ــي 1965 والثالثة من 28 أكتوب ــة ف الثاني
ــام 1971. ــي الع ــه ف ــى اغتيال ــرى حت ــب أخ ــد مناص 1971. تقل

ــي التل امللقب  ــاعر األردن مصطفى وهب ــوه ش ــد في 1919، أب ول
ــة  ــته في مدرس بعرار وأمه منيفة إبراهيم بابان. أنهى أبوه دراس
ــراق، وهناك  ــاع التعليم في الع ــق والتحق بقط ــر في دمش عنب
ــى األردن ليدرس  ــاد أبوه إل ــد والدة وصفي التل ع ــرف بأمه، بع تع
ــمال العراق  ــض طفولته في ش ــى وصفي بع ــه، قض في مدارس
ــة من العمر،  ــد بلوغه السادس ــة والده إربد بع ــود إلى مدين ليع
ــاكل والده  ــق احلال ومش ــبب ضي ــال مع والده وبس ــى متنق ويبق
ــي منزل عم والدهم  ــش هو وإخوته بعد ذلك ف ــية ليعي السياس
موسى املصطفى اليوسف التل في ذلك الوقت لفترة من الزمن .

اجلامعة  في  الطبيعية  العلوم  بكلية  ليلتحق  م   1937 العام  في  الثانوية  السلط  مدرسة  من  الثانوية  دراسته  أنهى وصفي 
الذين كانوا من  األمريكية في بيروت مع رفاق دربه القاضي محمود ضيف اهلل الهنانده وخليل السالم وأبو رضوان الصمادي 

رجاالت الدولة املعروفني خالل األربعة العقود املاضية وتأثر في أفكاره السياسية بحركة القوميني العرب .

ذكرى استشهاد
وصفي

حمزة بركات اجلبور / رابعة اللغة 
العربية وآدابها

قال ما  شاعر  من  سيدي  يا  سالم 

سالم يا اللي افعالك تسبق االقوال

جنرال يا  ملك  يا  قايد  يا  سالم 

خيال     شهم  يا  ف��ارس  يا  س��الم 

طال ول��و  اقوله  واج��ب  مدحك 

شالل عندك  الكرم  هاشمي  يا 

يا سيدي نسلك من خير االنسال

زال وال  بقلوبنا  حبك  سيدي  يا 

ح��ن��ا االردن���ي���ة ع��ز ال��رج��ال

وباحلال باملاضي  اليمني  ذراع��ك 

عال  وصحتنا  بأمان  دامنا  ما 

تاريخهم من ماضي الزمن كله افعال

طال ولو  اقوله  واجب  مدحكم 

بخويه  هو  ما  والهزل  اجلزل  غير 

الهاشمية  الهدلة  راعي  يا  سالم 

حتية  واعظم  القلب  من  سالم 

عادية  غير  صفاتك  ياللي  سالم 

األردن��ي��ة ال��راي��ه  رفعت  ياللي 

واحلمية االص��ل  طيب  منبعه 

وبدوية ب��دوي  ك��ل  ب��ه  يفتخر 

هدية  نقدمها  للوطن  وارواحنا 

ونتهيه  ناقف  الشدايد  وق��ت 

جدبية  نعلن  يعاديك  وال��ل��ي 

نشكر اهلل على حكم الهاشمية

السمية وعالي  يشّرف  تاريخ 

االردنية  ال��راي��ة  رفعتوا  ياللي 

راعي 

الهدلة 

الهاشمية              

الكبرى  العربية  الثورة  وقيام  األردنية  الدولة  إنشاء  منذ 
الى  واألستعمار  األستعباد  نير  اإلنسان من  التي حررت 
العربية  املرأة  الهاشمية  املسيرة  ،رعت  احلرية  فضاء 

واألردنية خاصه .
والتي آمنت أن النساء شقائق الرجال، وملا للمرأة من دور 
فاعل في اجملتمع وفي تربية األجيال التي تبني املستقبل 

في احلاضر وتساهم في تقدم األمة .

إن املرأة األردنية احتلت اليوم موقعاً متقدماً بني نساء 
الوطن العربي وبني نساء العالم املتقدم ، حيث اصبحت 
مثاال يقتدى به في احلرية والعطاء ومشاركة الرجل في 
احملافظه  مع  األردني  اجملتمع  تقدم  أجل  من  الوطن  بناء 
على القيم واألخالق والتقاليد والعادات التي حتافظ على 
الرجل  العاملة جنبا الى جنب مع  املرأة األردنية  كرامة 

في بناء األسرة األردنية.

الدور  الهاشمية  القيادة  من  املستمر  الدعم  كان  ولقد 
الكبير في ماوصلت إليه املرأة األردنية عبر تاريخ الوطن 
الددولة  أرفع املناصب في  األردني الصاعد حيث تقلدت 
من قاضية ، وزيرة ، طبيبة ، نائب في البرملان ، وفي كافه 

املهن وشتى اجملاالت املدنية والسياسية.

امللكية  الرعاية  الى  يعود  بذلك  الفضل  أن  ننسى  وال 
ابن  الثاني  عبداهلل  املعزز  امللك  جاللة  بقيادة  السامية 
احلسني املعظم ،وجاللة امللكة رانيا العبداهلل التي ترعى 
شؤون املرأة األردنية لتمكينها وأخذ دورها ومكانتها في 

اجملتمع وحتقيق شعار »اإلنسان أغلى ما منلك« .

                                 الطالبة : ماريا عبداهلل اخلاليلة 
                                           ثانية /تربية خاصة 

دور املرأة األردنية في العهد 
الهاشمي 

إلى زمالئي طلبة الهاشمية األعزاء

فضاءات
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هيا بنا نحلم
في عصور الظالم يحلم اإلنسان بالنور،

باحلرية،وحني يهزمه  القيود يحلم  بالعدل،وحني تكبله  القهر يحلم  وفي زمن 
يفاجأ  باألمل،حني  يحلم  األرض  به  تضيق  والقوة،حني  بالصحة  يحلم  املرض 

بالقبيح والكريه يحلم باجلميل،ومن احللم صنع اإلنسان حضارته..........
فاحللم هو تصفية حساب دائم مع النفس وتقومي ملا تزخر به من غرائز وعواطف 

غير قومية.
احللم توظيف لقوى مدخرة فيما وراء العقل كي تنطلق وتظهر وتعمل.

احللم حفر في الباطن واستخراج ما فيه.
احللم استكشاف للخبايا وعوالم وقارات وحدائق لم تطأها قدم ولم متتد إليها 

يد، فهيا بنا نحلم.
                      

                                     الطالبة: هبه وليد  حماد/ أولى/ اللغة االجنليزية وآدابها                                                

تسألوَن إِن َكانَت َحبيبًة
و ِفي ُحبي لَها تََتضارََب األَخبارُ
و األشجارُ إِثرَ الَنقِش َجريَحًة

و ِمن ُجرِحها  تُكَتب األَشعارُ                                   
وفي الَشوِق الُطيورُ ِحكايٌِة   

وِمن لَونِها مُتَدح األَطوارُ
تسألون إِن َكانَت َحبيَبًة

و الشمس دُونها ال تُعرَُف األَنوارُ
ِهي أَجفاِن الُصبِح تَغدو وَردًَة
و َعلى أَوراِقها يُعزَُف الِقيثارُ
هي في الَقلِب تَسمو َفراَشًة

و أَماَمها تُكَسُر األَسوارُ
ِهَي في أَبعادِ احلُِب َمتاهًة

و ِمن أَجلِها ُكُل الُعمرِ إِيثارُ
مَتلَُؤ األوهاَم َحقيَقًة

و َمن َغيرَها مَتلُؤ األَغوارُ
أَهواَها بُِكِل بَساَطٍة

و لِكحلِها تَُوهب األَقمارُ
ِمن َعينها ُولِدُت دَمَعًة 

تُوَجد  َهل  الَسحابَة  ولَ��وال 
األَمطارُ

َفمن أَكون َصراحًة
لَو لَم جَتمع بَيَننا األَقدارُ . . .

َفمن أَكون َصراحًة
لَو لَم جَتمع بَيَننا األَقدارُ . . . 

الطالب: أحمد عالية/ اقتصاد مالي

عشق احلكمةبني الواو والعطفمن أَكون؟ 
في ليلة ظلماء جفاني الرقاد وعادني السهاد فقررت حينها اعتزال األنام وأثرت 
صحبة الكتب واألقالم فرحت اقلب بعض األسفار اقرأ حينا أخبار السابقني 
وأخر استعلم عن حال العاشقني وبينما أنا كذلك إذ لفت انتباهي شيخ يسير 
باجتاهي فلما عاين امتناعي عن الكالم بادر بطرح السالم وأردف قائال: يا غالم 

ما الذي يسهرك والناس نيام 
 فأجبته: إننا معشر العشاق نسهر الليل ندافع األشواق

النسيان  أرى  إني  باللقاء  تبخل عليك  وهي  العناء  وهل تستحق منك  فقال: 
خير دواء

فقلت:   بانت وال استطيع دفاع ذكراها       والقلب في بعدها قد ضل بل تاها
          وقد دعتني جفون الرمي في خجل        فما سلكت دروب العشق لواله�ا 

       حتى غدوت لها كالظل اتبعها            سبت فؤادي فصرت اليوم موالها
      إني ألعشق  مشيتها  وحلتها             وذلك املنزل املعصوم مغناها

      وقد شربت سالف العشق من يدها        فما ظمئت لشيء غير مراها
   يضحي الفؤاد صريعا حني يفقدها          وتبعث الروح في األوصال رؤياها

      
قال: ايطفىء شوقك الوصال ؟ قلت:كلما قابلتها ازددت شوقا إليها

قال:اذهب وقابلها لعلك ترتاح
قلت:كلما ازددت قربا منها ازدادت بعدا عني 

قال :هل تعرف عنها كل شيء؟
قلت:ال احد يعرف عنا كل شيء

قال :اقصد............لعلها تعلقت رجال غيرك؟
قلت : هي ال ترد من أتاها

قال:أحتبها وفيها هذه الصفة الدنيئة؟؟؟!!!
حني  وسلم(  عليه  اهلل  )صلى  الكرمي  الرسول  بها  وصاني  وقد  ال  كيف  قلت: 

قال:”احلكمة ضالة املؤمن انى وجدها فهو احق بها وأهلها”.
قال :نعم املعشوقة واهلل استوص بها خيرا

الطالب:  صالح غامن ابوغليون/ ثالثة/ هندسة احلاسوب

قصة قصيرة

 على مهل

 في رحلِة البحث عّمن أكون، وددُت لو أّن األمر لم يكن بهذه     
الصعوبة،، علّي التفكير بنضج ٍ اآلن واإلجابة عن سؤاٍل واحد ٍ فقط.. 

لِ��َم أحّن ملن لسُت عليه؟!!
عندما أرى انعكاسا ً لكيان ٍ أوجدته منُذ الِقَدم ورسمته على مهل، ينعكس 
ظّل هذا الكيان على حائط ِ الزمن أمامي.. فأُميُل برأسي مبتسمة.. محاولة 

ً إدراك احلقيقة..!! 
رحلة ٌ للبحث عن ذاتي..

بأدق  ألعيشه  ألجلي   ٌ كامل  عالٌم  ُوِجَد  القوَل،  لُِنِحقَّ  أو   ..ٍ عالم  في  ُوِجْدُت 
تفاصيل احلياة.. أ ُصلُح ما أفسدُه الدهرُّ علّي مرارا ً،، ثم أعود بعبثيِة النجوِم 
، وكأّن هذا  املاضي بني كفيَّ ُ مفاهيم مبهمًة لي،، أحتفُظ بشيٍء من  أصيغ 
وتكراراً حتى مّلْت  ُولَِدْت مراراً   ٍ بقايا من جنوم  بيدّي هو  الذي جمعته  الشيء 

من الوجود..
ولم يبَق منها إال ما جمعته بكّفتني عاريتني..

أبدأ أولى خطواتي نحو واقع ٍ يجد بني ثناياُه روحا ً خَب�أَها حلني نضوجي، وكأنه 
كان يعلم بقدوم هذا اليوم،

 ثم أكون ما أريد.. 
وتغلبني الرغبُة أحيانا ً للعبِث بعقارب الزمن ألُوققه ولو لِلَحظة..

هذه  أن  أم   !! مميزة  جنمًة  متتلك  زالت  ما  هل  املاضي..  في  كما  السماء  أِلرى 
النجمة رحلت برحيلي..؟

وأجسُّ نبضا ً ُملِيئاً لَِتِوِه باحلياة.. وأعودُ أِلربَط َجديلًَة لروايتي وأقول لها،، اْكَبري 
على مهل..

وأَُصيِّ�ُِرَها واقعا ً ِمْن بعدي.. لكن ليس ال�آن فهي يجب أن تكون متقنة..
وأحيانا ً كُل ما أريده هو أن تعييد السنني نفسها من أجلي..

ليكون جلمال وجودها مكاٌن بني أسطري,,
وأشعُر أن هناك من يقول بأني )أسطورة(.. ويحاول جعلي مميزة..

و للراوي أيضا ما يقول:-
وتعلمي  خدك،،  في  العشِق  غمازَة  وأريني  احلزِن  هاجَس  أَذهبي  بُنّية..  )أْي   

الغفران!! فإنَّ له أيضا ً ما مييزه((

                                                     الطالبة: ساجدة شقيرات/ أولى/  إدارة أعمال

يََتغط�����رُف            وم��ا  أن��ِت  غطريفٌة 

بَِصبابَت�����ي             ُمكبٌَّل  اجل��م��اُل  ذاَك 

لَ��ذي��َذٌة             والثِّم���ارُ  أجني  رح��ُت  قد 

ُمَت��أرجحاً             بِداخ�لي  الَنشيُج  ذاَك 

ش�اِعراً              وَذات���ي  نفسي  ف��ي  أبكيِت 

في             س���اَل  دم��ع��اً  اذرف���ُت  إذا  أن��ي 

ق��د ق��اَل أُس��ت��اذي بِ���أنَّ َع��واِط��َف ال            

ب����يَننا              ليست  ال���واُو  أي��َن  وال���واُو 

ل���ِعيِنها              يَ��دي��ُن  ال  شعري  ليَت  يا 

وَبُ�كائُها             وَص��رُخ��ه��ا  ال��دم��وُع  تلَك 

ُكحلِ����ها             فيها  أحببُت  ما  ليَت  يا 

وَطعُنها             امل��اض��ي��اِت  اجل����راِح  ك���لَّ 

بانَها فاحلَقيَقُة  ظل������ماً  ق��اَل  أن 

ي�������ََترفرَُف  بُِعيون��������ِِه  الذي  إال 

َمع���������رُِّف؟ للَح�ياِة  َهل  أنا  ويلي 

وَي�����جرُِف يَ�سيُل  َعَسٌل  فاِهها  من 

ل�������َتذرَُف والُدموُع  الَظفيرََة  تِلَك 

لَتع����رُِف وال�ُدموُع  يعِوُل  راَح  قد 

يوَق��ُف ال  َفأّن��َُه  الُثغ�������ورِ  ت���لَك 

نََتع������������ارَُف  بِها  ال�ثكلى  َعرَبيَِّة 

تُع��������ُطُف ال  تَوابِعي  لِتلَك  ُسحق�اً 

أقُطُف ُعيوني  ِم��ن  طفالً  ص�رُت  قد 

وَيُصرَُف يُ��داُن  ال  ِفيها  والط������فُل 

لتسِعُف العيوِن  تلَك  في  ف�����الكحُل 

منِصُف شخٌص  عيناَي  في  والطفُل 

ي���رِجُف وب����رٌد  وآه��اٌت  ج���رٌح 

الطالب: علي جمال القرعان/ أولى/ علوم مالية ومصرفية

أثناء مروره بسيارته الفخمة في حي من أحياء البلد ،وقعت عينه على شرفة املنزل 
اخلاص  سائقه  يأمر  نفسه  وجد  حتى  حلظات  هي  وما  يعرفه  شخص  فيه  يقطن 
قائال:«أوقف السيارة سريعا في أي مكان«،وما كان من السائق حتى داس على الفرامل 
موقفا إياها بشكل مفاجئ ،نزل من مركبته متجها إلى ذلك املنزل وهو يهرول،وعند 
يجب،  الطارق؟؟«لم  :«من  قائال  الداخل  من  ضعيف  صوت  اجلرس،فصاح  قرع  وصوله 
فقرع اجلرس مرة أخرى ففتح الباب وظهر من ورائه وجه بانت عليه قساوة من الزمن مع 
مزيج من الدهشة وحبات فرح وقليل من التعابير املبهمة ،«أختاه« قالها  وشريط من 
الذكريات القاسية املؤملة دار حلظتها ،فمنذ وفاة والديهما لم يستطيعا أن يجتمعا 
خلالف على قضية امليراث،األخت تطالب حقها به واألخ مينعها من ذلك مستنداً على 

عادات العائلة التي متنع األنثى من امليراث.

قيد  على  مازال  منك  جزءا  أن  تذكر  أن  تقول:”جميل  وهي  بتردد  املنزل  أدخلته 
احلياة”،”أختاه دعينا ننسى املاضي ونفتح لِك باب املستقبل واعدك بأنني سأصلح لك 
كل ما كسر”قالها ولم يزحزح عينه عن األرض ،”أتعني امليراث؟وبعد خمس سنني ماذا 

عن عادات العائلة التي كنت تنادي بها” قالت باستنكار .

“أختاه تناسي كل ما كان، تأكدي أنني لم اهنأ بعيش منذ وفاة والدنا فهذه األموال 
كلها لم تكن لي شرعا ،لكي فيها مثل مالي، جئتك بعد أن علمت أن احلرام زائل ،وان 
اهلل ال يضيع حق املظلومني “ قالها وانهمر بالبكاء،فما كان من أخته إال أن وضعت 
رأسه على صدرها ومسحت عبراته وهي تقول”لم نكن يوما أذالء فال تشعرني بذلك 
اآلن”،تناول من جيبه دفتر الشيكات وكتب لها شيكا بدون مبلغ طالبا منها أن تسحب 
من رصيده ما تشاء لعله يرجع جزءا بسيطا من حقها ،قالت له:”ماذا جرى لك؟ما الذي 
غيرك؟” قال”لقد غيرتني احلياة وأبعدتني عن أهلي وديني فأيقظني الزمان من غفوتي 
وها أنا اآلن أصحو على نفسي وأنا أعاني من مرض قد سكن جسدي منذ سنة انه 
السرطان وهو اآلن في مراحله املتقدمة ،أخاف أن أموت وفي رقبتي حقك ،أخاف على 
أوالدي من مال احلرام”،”سامحتك لست من يحمل احلقد طوال هذه السنني “قالتها 
ودموعها قد بللت وجنتيها على حال أخيها ،سلمها الشيك وهو يعدها بان يأتي إليها 

صباحا ليذهبا إلى احملكمة كي يسجل باسمها ثلث أمالكه تباعا لشرع اهلل.
خرج من املنزل مؤكدا قدومه في اليوم التالي ،ودعته وأغلقت الباب خلفه ثم انهمرت 

بالبكاء.                           

                                

                                                               الطالبة: أسماء األشقر  / تربية خاصة

     أعتذر لنفسي..
عندما يضيق صدري .. وتتزاحم الهموم في قلبي ..

وأشعر أنه ال أحد ممن حولي يستمع إلي .. وإن أستمع فهو ال يفهمني ..
فأجلأ إلى البكاء .. ال إلى أي أحد ..

وأهدر كثيرا من حقوقي وأصمت ..
وسحقا لصمتي ..

عندما مينعني لساني عن التحدث .. رغم أن هناك كلمات تود اخلروج .. 
تود التحرر .. ولكن ال ميكنها ذلك ..

وسحقا ألنانيتي ..
عندما يتحدث أحدهم معي بحرارة .. وأنا غارقة في عاملي ..

وسحقا لصغفي ..
عندما يقع الظلم أمام عيني .. وال أملك سوى املتابعة بصمت ..

غدرا الحبتي .. إن رحلت دون أن اخبرهم ..
فالرحيل لن يخبرني قبل أن يأخذني ..؟!

                                                                                                  
                                                                            الطالبة : رهام خالد بركات 

الصبر
هل خطر ببالنا ما مقدار ما تعنيه تلك الكلمة ؟ وهل يا ترى هي مصدر 
قوتنا وحتملنا ؟أو ملاذا هي بالذات مفتاح السعادة ؟وملاذا نقول عنها بأنها 

كل االمل؟
لم يبق غير االمل الرائج ،فساعة هم وغم توقفنا على الصبر احلامت ،لقد 
تظلمنا الوجود وتباعدت خطانا عن اخلالق ولم جند غير املشقة والتعب 
في ذلك ،اصبحنا االن من دون الصبر وكأن نقصاً يحتوينا جنهله ،نتفكر 

بجهل ونعمل بغفل والصواب مخفي ٍ دائما ً.

وحتى هذا الوقت ال يزداد اخلير إال إدبارا والشر إال إقباال، إجلس بلحظة 
مع نفسك واضرب بطرف عينك مبا شئت وأنظر إلى الفقير الذي يكابد 
الفقر وإلى الغني بدل َ نعمة اهلل إلى نقمة أو انظر إلى بخيل أتخذ بحق 
، فهل  املواعظ وقرا  املتمرد كان بسمعه عن سماع  اهلل وفرا وإلى هذا 
لم يجوع   الصحيح فمن منا  الطريق  أننا نسلك  ونظن  الطريق  ضللنا 
ولم يعرى ومن منا لم يرى أبدا في حياته دمعة ومن منا لم يحتاج إلى 

ضوء من  شمعة فهل فسدنا ام الزمان افسدنا. 

فهي أعمالك ، فيا عبدي عليك بالصبر ثم الصبر فبه تبلغ اخلفايا ،ولواله 
ملا إستنجحت االنفس من الرزايا وملا لبست ثوب الثنايا وبه جتملت بزينة 
بجهالة،  أنت  فما  سلكته  وإذا   ، املنايا  فهابتك  به  وتسلحت  الرزانة 
فبالصبر تعمر الدار وحتيا االمم وتنال اجملد وترتاد القمم فمن نال اجملد صبر 

ومن تخلى عن الصبر فقد خسر.

                                       الطالبة اسراء عبداهلل النظاميني / ثالثة /كيمياء

إبداع

بحثُت عنِك ولي في البحِث غاياُت
وكنُت همُت كما هامْت بِك الذاُت 

حّتى رأيُتِك تنسّلنَي من ُحلُمي 
نحو احلقيقِة والعالُت عالُت

قّلبُت كّفِك في صحوي فأسكرني 
أّن البسيطَة حتويها السماواُت 

فاحلّق أّنِك مهما غبِت عن وجعي 
تظّل تدعوِك أحالمي الشجّياُت 

أنِت احلياُة تعّذبني فأعبدها
حّتى أموَت ولي في املوِت حاجاُت

شوقي إليِك كما شوقي إلى لغتي 
أحبو إليه وحتبو فّي لّذاُت

ما سقُت قلبي ولكن ساَقُه لََهفي
إليِك أغنيًة واللحُن مأساُة 

" إّني أحّبِك " صمتي فيك يكتبها 
ال تستطيع بها للبوح أصواُت 

بحثُت عنِك معي ِشعري يدّللني

تلك القصائد ، لو تأتنَي ، جاهاُت 

إّن القصيدَة إْن جاعْت يباُن لها
صحُن احلننِي وتدري كيف تقتاُت 

لكّنني جعُت تاريخاً لَيشرَق بي
وجه الطريق وترويه املسافاُت 

تركُت دمعي لدى عيني فحّرقها 
حّتى دمعُت فسالْت فيِك أبياُت

بحثُت عنِك أضعُت احلبَّ في سفري
ولي طريقاِن آماٌل وآهاُت

هذا أموُت إذا فّكرُت أسلُُكُه 
وذا تسّمُرني فيه املصيباُت

وفي الطريقنِي كان احلسُن يسبُقني
وقلُت : "أنِت" ، فخانْتني املمّراُت 

فكيف أبكي وأنِت اليوم الهيٌة
ال شيء يحزنني واحلّب ملهاُة

وكيف أضحك ال خلٌّ هناَك أرى
وال غريَب هنا .. فالكّل أمواُت

ولي طريقان

الطالب : عضيب عضيبات

 تخصص اللغة العربية وآدابها
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محكمة

ُسِئلُت أُمذنٌِب أنْت؟
أَجبُت ُمختنقاً : »ُمدِمُن 

هواِك سيدتي«
صفعني الزماُن ُمدمياً 

آلمالي...
وَكرَّرْت عليَّ »أُمذنٌِب أنت؟«،،،
ُم  قلُت افعلي ما شئِت أعظَّ

الُذنوِب أنِت.
صاَح غريُبها بشوٍق -لسانُُه يَلُُم لعابَُه املَُتناثرَ شوقاً لهالكي - »ما ُحكُمِك 

بعاِشِق عيونك؟«
فأمَسَكْت ماضينا تضرُب بِه مستقبلي، قالت:

أعدموُه ضرباً باحلُِب ، فشنقاً بأحباِل الَوصِل وخذوا ُجَثَتُه كرروا إعداَمها 
غرقاً بالذكرى،،،،

أحضروُه إليَّ أُحرُقُه بشوِقِه لعناقي، ثُمَّ اصعدوا أعاليَّ أحاملِه بي واذروا 
رمادَُه........

وختمْت ُمشِفقًة » إن بقيَّ منُه شيٌئ فادفنوُه بدفاترِه على َعَجٍل .... إنَّ 
إكراَم ميٍت لَدفُنه«.                      

                                         الطالب: بالل البوريني/ هندسة برمجيات

نظرة
ان املتأمل في احلياة يجدها كالسفينة الكبيرة التي فيها من كل ما خلق اهلل 
عز وجل وكل واحد منا يحلم بأن توصله السفينه إلى بر األمان ،لكن هناك 
سؤال يجب أن نسأله ألنفسنا من نحن بالسفينة ؟ نحن إما أن نكون  الربان 

أو الراكب أو األمواج .

كل واحد منا إما أن يكون ربانا ناجحا ومبدعا إن أصلح أمور حياته وأدارها بحكمه 
 وإال فهو على العكس من ذلك ربان بال سفينة او مشورع لربان لم يتكلل بالنجاح.

وأن كنا على فرض املثال الراكب فإما أن نكون من الركاب الذين يركبون في املقاعد 
األمامية ويحملون بأيديهم تذكرة السفر  فهذا هو من أدى ما عليه من واجبات 
واخلص في أدائها وإال فهو على العكس من ذلك راكب متخاذل متواكل لن توصله 
 السفينة إلى بر األمان النه نسي تذكرة السفر أو ألنه باألصل لم يقم بشرائها.

بقيت االمواج فإما أن نكون  من تلك  أالمواج النافعه إن ساعدنا غيرنا في هذه 
احلياة وأرشدناهم إلى سبل اخلير، وإال فنحن أمواج طائشة متبعثرة في كل 
االجتاهات إن ساعدنا غيرنا على أمور  تضرهم وبالتالي تضر اجملتمع. الننا كلنا 
نطمح برقي اجملتمع فمن باب اولى ان نرقى بانفسنا فما انا وانت وهو وهي اال 
 اجملتمع ان اصلحنا انفسنا صلح اجملتمع واال فلنقرا على اجملتمع تراتيل السالم.. 

املقاعد  في  اجلالس  والراكب  الناجح  الربان  ذلك  نكون  أن  علينا  يجب  ولكن 
األمامية واألمواج النافعه في وقت واحد ألننا ال نعيش في هذه الدنيا لوحدنا.

فانا يجب علي ان احس��ن تدبير امور حياتي واق��وم بواجباتي باخالص وبنفس 
الوقت اس��اعد غيري ،انا ان فعلت ذلك وهو فعل ذلك وهي بل نحن فعلنا ذلك  
حينها حتما س��نحصل على مجتمع مثالي ،ال��كل قرا عنه  والكل يطمح ان 

يعيش فيه.
ولنتذك��ر دائما انه عار علينا ان ندخل كتاب احلياه مجرد قراء بل يجب ان نترك 
في��ه بصمة ،ألنن��ا إن لم نترك به  بصمه فحتماً هو من  س��يترك فينا بصمة 

وعادة ما تكون بصمته قاسية.

الطالب : أسامه محمد السعايده/ثانية/طب

للخريجني نصيب

في البداية  أحيي جريدة جامعتنا والقائمني عليها , ولي الفخر كل الفخر أن 
تسنت لي الفرصة ألخاطب زمالئي اخلريجني و اخلريجات  , و الذين هم كما أنا 

نتاج أربع سنني أو يزيد , من الدراسة والكد واالجتهاد , و املثابرة واالداء
و احملن صابرين مثابرين  الشدائد  ,و جترعنا مرير  فيها عملنا كل ما بوسعنا 

ليتحقق لنا في نهاية املطاف جناحنا الباهر
مسيرتنا منذ السنني األول كانت بدوام الدراسة على مدار األيام واألسابيع 
أوال بأول دون تأجيل وال تسويف لنصل موعد االمتحان وقد أجنزنا جل ما يترتب 

علينا و يقع على عاتقنا من مهمة اجتياز االمتحانات.
قدر  العملي  بواقعنا  دراستنا  ربط  جهدنا,  نحاول  و  نحاول  الدوام  على  كنا 
االستطاعة , متهيدا لتحقيق هدف االستخالف في االرض الذي الجله خلقنا, 

لنكون بناة معمرين على أحسن ماينبغي لنا و يرجتى منا  
كنا نسهر ليال ساعات طوال لنذاكر
أو نستيقظ في حالك الليل لنذاكر

أو في بكرة الصباح نذاكر
في حافلة اجلامعة نذاكر
في جامعتنا أيضا نذاكر
نبذل كل حهدنا ونذاكر

ليتحقق لنا في نهاية الفصل حصاد وفير لقاء ما تكبدنا من عناء , لتنتابنا 
عندها و عندها فقط فرحة غامرة , فرحة النجاح الذي حققنا والتفوق الذي 

أدركنا, ليكون قوة دافعة لنا إلكمال املسيرة على ذات النهج و املنوال
وصلت أحبتي و إياكم آلخر املشوار 

مشوار الكد و االجتهاد 
مشوار االمل والعمل 

مشوار النجاح و الفشل 
سيمضي حاضرنا بال رجعة, ليحفر في دفاتر االيام ,قصصا تتردد في االذهان, 

لها شخوصها  زمانها ومكانها
, قوانينها وأحداثها 

فيها احللو و املر فيها كل ما  أهوى وأحب و يا كرام حتى مرها, أضحى من 
جملة ما أحب

,أحب صحبي فيها, أحب مدرسيها ,أحب أبوابها مبانيها كل ما فيها 
جامعتي لك مني كل التقدير واالمتنان و جعلك اهلل منارة للعلم والعمل 

على الدوام 
                                    

الطالبة : أمل أبوعبيد/تكنولوجيا حيوية

حياتنا التكنولوجية
 اآلن نحن في القرن الواحد والعشرين أصبحنا بالتحديد في هذا القرن  املتطور 
في هذا  دخولنا  م،ولقد صادف  تاريخ1\1\2001  في  قبله  الذي  القرن  عن  جزيئاَ 
القرن قفزة نوعيه في حياتنا سواء حياتنا الشخصية ،حياتنا الدراسية وحياتنا 
فائقة  أجهزة  منلك  نحن  اآلن  تكنولوجياً  تطورنا   أخرى  ناحية   ومن  العملية، 
ما  بتفسير  قمنا  لو  وبالتالي  “العصري”  التصميم  ذات  باألحرى  و  التصميم 
معني  جهاز  تصميم  يدل  ،فهل  العصر  هذا  على  لتدل  عصري  بكلمة  نعنيه 
هذا،   والتصميم على عصرنا  والسرعة  الدقة  الهائلة من حيث  الصفات  ذات 
فعصرنا يتسم بالسرعة وبالتالي عند تصميم جهاز تكنولوجي معني يجب أن 
يعكس صفات العصر الذي أخترع فيه، وباملقارنة مغ العصور السابقة لوجدنا 

أي جهاز أُخترع كان يعكس صفاتها.

“التلفون  النقال  اجلهاز  حمل  على  بنا  األمر  يقتصر  كان  عصرنا  بدايات  في 
ذات  أم  كبيرة  أم  صغيرة  أكانت  سواء  يهم  فال  البسيطة  األنواع  ذي  اخللوي”  
فبمجرد  اآلن  أما  النقال،  التلفون  منلك  كنا  إذا  باألحرى  عالية،و  مواصفات 
التفكير بشراء  اجلهاز النقال يجب أن يكون أوالَ ذا التصميم اجلميل وأن يتواجد 
أم  املفاتيح  لوحة  خالل  من  سواء  االدخال  وطريقة  والبلوتوث  الكاميرا  فيه 
منتلك  أصبحنا  فحسب  النقال  التلفون  على  يقتصر  لم  ملس”touch”...،واألمر 
أجهزة حواسيب محمولة األمر الذي سهل لنا دراستنا والقيام بأعمالنا في أي 
مكان ،ولو رجعنا إلى السابق وبالتحديد إلى 1801 م، قام العالم:_ جوزيف ماري 
والتي تستخدم مجموعة  املوجودة  النولية  جاكوارد _ بعمل حتسني ألشكال 
متتالية من البطاقات الورقية املثقوبة وكأنها برنامج لنسخ أشكال معقدة 
والنتيجة كانت أول جتربة قبل أختراع احلاسوب”computer”ومن بعدها  مت أختراع  

طريق  عن  إليه  املعلومات  إدخال  يتم  كاملة  غرفة  عن  عبارة  وكان  احلاسوب 
التي مت صناعتها بواسطة آالت صممها _هيرمان هوللير_،  بطاقات مثقوبة 
تخيل أنك لو أردت أن تأخذ معك هذا احلاسوب إلى اخلارج فما عليك إلى أن حتمل 
غرفة كاملة وهذا الفضل التقني يعود أوالً هلل تعالى وثانياً إلى مخترع  فكرة 
احلاسوب العالم جوزيف واخملترع احلاسوب الكامل _تشارلز باباج_ الذي صمم 
»computer«على  لفظ  أطلق  وبالتالي  عام1820م،  بالكامل   مبرمج  حاسوب 
الذي يدخل البيانات وفيما بعد أطلق هذا اللفظ على اجلهاز نفسه، فلواله ملا 
وصل لنا اجلهاز احملمول”laptop “بأختراع  املهندس:_آدم أوزبورن_ في عام 1981 

م،الذي سمي اجلهاز بأسمه، األجهزة الكفيةواألجهزة املدمجة.

نحن اآلن عبر تسابق تقني في حياتنا فهل هذا األمر مفيد لنا أم ال ؟هل نحن 
نغفل عن أحداث جميلة في حياتنا  سببها هذا التطور؟ماذا افتقد الناس من 
املاضي  جمعتهم ، حياتهم البسيطة بال تعقيد ؟هل يعوض االنترنت عن األهل 
واألصدقاء،ملاذا جنيب عن هذا السؤال بحرقة؟!.مبا ال شك أن التكنولوجيا مهمة 
في حياتنا وعدم مجاراتها يعني لنا النهاية ،وكما أنها سهلت لنا أمور حياتنا 
بشكل أدق ،أسرع و أضمن ...،وبالتالي يجب احملافظة عليها من نواحيها املفيدة 
واالبتعاد أقصى ما ميكن عن  مجرياتها السيئة ألن التكنولوجيا بالعموم هي 
ذنبها  ليس  فالذنب  ألجلها،  تخترع  لم  ألشياء  أستخدامها  مت  ولكن   جيدة 
،الذنب بأستخدامها الغير االمثل.فماذا سيكون في القرن الثاني والعشرين،أي 
أمتالكنا  على  سيقتصر  األمر  سنة،بإعتقادي  ًوثمانني  سبعة  بعد  بالتحديد 

التكنولوجيا بأكملها، فاحلكاية لم تبدأ بعد.

 الطالبة:رؤى أحمد الرّواد/ثانية/ علم احلاسوب وتطبيقاته

من الرصيف إلى الرصيف
هكذا يستيقظ على ضجيج املارة, طفٌل صغيرفي التاسعة 
»«باكيت  يديه  وبني   , متعبة  بحيوية  يستيقظ   , عمره  من 

علكة«« ليرزق منه ويشبع االآلم بطنه املتمردة..
ميضي حائر الفكر بوجٍه أبيض, يجتاحه شحوٌب أسود ليسير 
في طرقات مبعثرة علَّ أحد املارة يعطف عليه بقرشني ثمناً 
لعلكة باهتة الطعم , ويجوب دروب املدينة من نواٍح متعددة 
ويشتري خمس حبات  الفالفل  لبيع  ليدخل مطعماً  ,يشتاق 
األمر  أن  تذكر  ألنه  األسود  طريقه  ليكمل  ويعود  واحدة  مرة 
بصمٍت  املكان  ذاك  من  فيغادر  العلكة  بيع  من  ملزيد  يحتاج 

قاهر.
منتصف النهار، الشمس بارزة وتكاد أن تصيبه بأزمة صداعية 
ويبقى مترجالً في مكانه عّله يحظى بنصيٍب مبرح ويحصل 

على نصف دينار في يوٍم واحد .

التي ال  املرورية تكاد تتفاقم عند تلك اإلشارة  يقترب ضجيج العصر واألزمة 
لذلك  مغادرته  موعد  يحني  أن  ينتظر  ألنه  إليه  الوصول  املارة  أحد  يستطيع 

املكان الكئيب.

وتقترب ساعة املغيب وهو ينتظر عّل أحداً يجيب نداء 
طفٍل مضطر بعيوٍن مدمعة وأنني متعب.

العارمة  الفوضى  وتبدأ  اليوم  ذاك  شمس  وتغيُب 
يشتاق  لطفٍل  احلزن  ساعات  وتبدأ  املنطقة  أرجاء  تهز 
..وعندئذ  يأكله  شيٍء  أي  ليلتهم  لسانه  يحرك  أن 
الشبان يستغلون ضعف حالته  يلتقي مبجموعة من  
مسٍل  كرتون  فيلم  كأنه  ومييناً  شماالً  به  ويتالعبون 
مبتسم  واقٌف  وهو  للمسخرة«   « فوضوي  مقر  أو 
هذه  إثر  قروش  خمسة  على  سيحصل  أنه  يعلم  ألنه 

الفوضى العارمة .
وها هي األنوار بدأت بالتخافت ناحية تلك الزاوية التي 
ويجعل  العلكة«ذاته  باكيت   « على  ليستند  يقطنها 
يومه على رصيٍف  آالم  ليلقي عليه  رقيقة  منه وسادة 

يظن الكثيرون أنه مّعبد.

                   الطالبة: أماني مسلم املشاقبة/ أولى/رياضيات

إذا مرَّ القطار وسمعت ضجيجاً إلحدى عرباته فاعلم أنها فارغة،وإذا سمعت 
تاجراً يحّرج على بضاعته وينادي عليها فاعلم أنها كاسدة ،وهكذا فكل فارغ 
فهم  املثابرون  العاملون  ،أما  وصراخ  وصوت  له ضجيج  واألشياء  البشر  من 

في سكون ووقار؛ ألنهم مشغولون ببناء صروح اجملد وإقامة هياكل النجاح.
في  فإنها  الفارغة  أما  ثقيلة،  ساكنة  خاشعة  املمتلئة  القمح  سنبلة  إن 
مهب الريح خلفتها وطيشها،وفي الناس أناس فارغون مفلسون أصفار رسبوا 
فاشتغلوا  واإلنتاج  واإلبداع  املعرفة  حقول  في  وأخفقوا  احلياة،  مدرسة  في 
رّسام  لوحة  إلى  أتى  الذي  األرعن  كالطفل  فهم  الناجحني  أعمال  بتشويه 
وهؤالء  روعتها،  وأذهب  محاسنها  فمحى  باجلمال  ناطقة  باحلسن،  هائمة 
الكسالى مشاريعهم كالم، وحججهم صراخ، وأدلتهم هذيان ال تستطيع 
أن تطلق على أحدهم لقباً ممّيزاً وال وصفاً جميالً، فليس بأديب وال خطيب وال 
كاتب وال مهندس وال تاجر،وال يُذكر مع املوظفني الرواد، وال مع العلماء األفذاذ، 
وال مع الصاحلني األبرار، وال مع الكرماء األجواد،بل هو صفر على يسار الرقم، 

يعيش بال هدف، 
على  تُنقد،فهو جالس  أعمال  له  بال همةليس  ويسير  تخطيط،  بال  وميضي 
األرض واجلالس على األرض ال يسقط، ال مُيدح بشيء، ألنه خال من الفضائل، 
املثابر  العامل  إبداعهم،ولهذا جتد  بتهميش  ألنه عجز عن مجاراتهم ففرح 
النشيط منغمساً في إتقان عمله وجتويد إنتاجه،ليس عنده وقت لتشريح 

جثث اآلخرين وال بعثرة قبورهم
فهو منهمك في بناء مجده ونسج ثياب فضله.

إن علينا أن نصلح أنفسنا ونتقن أعمالنا، وليس علينا حساب الناس والرقابة 
على أفكارهم واحلكم على ضمائرهم

اهلل يحاسبهم واهلل وحده يعلم سّرهم وعالنيتهم، وأما اخلّيرون فأعمالهم 
يحّوله  الزهر  برحيق  مشغول  األموركالنحل  توافه  عن  أشغلتهم  اجلليلة 

عسالً فيه شفاء للناس.
إن اخليول عند السباق ال تنصت ألصوات اجلمهور، ألنها لو فعلت ذلك لفشلت 

في سباقها وخسرت فوزها ،أعمل واجتهد وأتقن وال تصغ ملثّبط أو حاسد .

                          
                                 الطالبة: منال منر داود /رابعة / تربية طفولة مبكرة

حياتنا باتت مزروعة بالذكريات والتي أصبحت نتمنى أن تعود لنا من جديد ولو أن معظم هذه 
الذكريات كانت مليئة باأللم وألنه ال يوجد شيء ينسينا ماضينا الذي عشناه.

أحياناً نشعر أنه ال بد لنا أن نرحل عن الوجود ألننا كل يوم نعتقد شيئاً جميالً من حياتنا ، لذلك ال نود 
بأن نعتقد أشياء أخرى غير التي افتقدتها واصعب من هذا اننا افتقدناه وما زلنا نفتقد كل يوم اشخاصاً 
ذكرى  لهم  بقي  ولكن  يعودوا مجدداً  أن  بالطبع  عنا  رحلوا  ولألسف   ، معنا  يبقوا  بأن  ونود  احببناهم 
زالوا في ذاكرتنا ستبقى  ، وكل ذكرى لها موقف خاص ولها اشخاصها الذين ما  جميلة في أنفسنا 
حاضرة في أذهاننا ومن ليس له ماٍض ليس له حاضر ، يعتبر املاضي هو الذكرى فهذا هو املاضي الذي 
أصبحنا نتناساه مع العلم أن املاضي هو بدايتنا الصعبة واجلميلة بنفس الوقت، نتمنى املاضي بعدما 
يوم من األيام، بعبارة أخرى أصبحت الذكريات  كنا نتمنى احلاضر وننتظره بفارغ الصبر لنصبح شيئاً 
شيئاً من املاضي، واآلن اصبحت حياتنا بال عنوان، أصبحت امتنى املاضي مع انني كنت أود أن أصبح في 

يوماً ابن احلاضر.

                                                     الطالب : عوض حسن العزي / رابعة / لغة عربية

جالسون 
عـلى 
األرض 

حياتنا أصبحت ذكريات

تجليات
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إبداعات طلبة التصوير الفوتوغرافي وطلبةاملرسم

فكرة الطالبة: روان حموضة

تواجه  التي  والعقبات  الصعوبات  كافة  لتذليل  املستمر  الهاشمية  اجلامعة  سعي  ضمن 
طلبتها خالل فترة دراستهم اجلامعية وتوفير اخلدمات املثلى لهم، عملت اجلامعة على توفير 
سكن منوذجي لطالباتها يعد األول منذ إنشائها يتكون من مبنيني يحوي كل مبنى )20( شقة، 
تتكون من )3( غرف نوم )تتسع كل غرفة لطالبتني(، ومطبخ، وصالون واسع إضافة إلى املرافق 
الصحية، ويتسع السكن ألكثر من )200( طالبة خاصة الطالبات الوافدات، واألردنيات املغتربات 
باشرت  وقد  اجلامعة،  عن  بعيدة  مناطق  في  يسكن  اللواتي  األردنيات  الطالبات  إلى  إضافة 
اجلامعة باستقبال طالباتها لاللتحاق في السكن اجلامعي اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 

للعام اجلامعي 2012/2011.

العزيز  عبد  بن  عبداهلل  امللك  مدينة  في  بعناية  موقعه  اختيار  مت  قد  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
في الزرقاء ، ويتميز بقربه من اجلامعة الهاشمية ومن اخلدمات الالزمة ومرافق املدينة احليوية 

والتجارية مع انه كموقع مالئماً للدراسة والراحة وبعيداً عن الضوضاء واالزدحام.

وإلى  اجلامعة  من  املواصالت  خدمة  الهاشمية  اجلامعة  طالبات  سكن  به  يتميز  ما  أهم  إن 
السكن بشكل مجاني من خالل حافالت اجلامعة احلديثة،  بحيث يتم نقل الطالبات املقيمات 
على مدار الساعة وفقاً لبرنامج احملاضرات واالحتياجات الدراسية باالضافة الى برنامج تسوق 
على  السكن  في  متواجد  التعامل  في  متميز  اشرافي  كادر  الطالبات كذلك  ورغبة  يتناسب 
مدار  الساعة)24( ساعة، ومتابعة أمنية من قبل مشرفي األمن اجلامعي ليالً ونهاراً، ومتابعة 
إرشادية من عمادة شؤون الطلبة، ومتابعة ميدانية متواصلة ألعمال الصيانة الهندسية، وذلك 
تزويد  إلى  إضافة  لطالباتها،  واألمان  الراحة  وسائل  كافة  توفير  على  اجلامعة  ادارة  من  حرصاً 
السكن بوسائل التدفئة والتبريد ) مكيفات ،ساخن ، بارد(  بكافة املستلزمات واألثاث واخلدمات 
 .LCD األساسية وصالة استراحة مجهزة لقضاء أوقات الفراغ مزوده بشاشة تلفاز مسطحة
وخدمات املياه الساخنة والغسيل األتوماتيكي بحيث تتهيأ الفرصة الستثمار وقت الطالبة 

للدراسة بشكل جيد.

ومما تقوم اجلامعة حالياً عليه تغطية سكن الطالبات بشبكة االنترنت بحيث تتمكن جميع 
الطالبات االستفاده منه وبشكل مجاني كذلك تركيب وحدات تكييف دافئة وبارده داخل الغرف حيث انها مجهزة للطالبات في الشقق »الصالون« حالياً مع 
حرص اجلامعة على اعتماد أقساط مالية متواضعة بدل اشتراك الطالبة في السكن وفي متناول جميع الطالبات من مختلف الشرائح االجتماعية ولالطالع 
على املزيد من اإلمكانات التي توفرها اجلامعة خلدمة السكن اجلامعي ميكن للطالبات وأولياء األمور مشاهدة السكن من خالل مراجعة عمادة شؤون الطلبة في 

 www.hu.edu.jo    -:اجلامعة أو أو االتصال على هاتف رقم 3903333 – فرعي 4132 والدخول على املوقع االلكتروني للجامعة

 فكرة الطالبة: سالم اجملالي
       أولى / هندسة طبية

سكن مميز لطالبات اجلامعة الهاشمية

جنح��ت حملة »أنت قدها« الت��ي انطلقت يوم األحد في اجلامعة الهاش��مية بإقناع مجموعة من الطلبة 
املدخن��ني باإلقالع عن��ه، وتنظم احلملة جمعي��ة )مجددون( التنموي��ة اخليرية بالتعاون م��ع دائرة مكافحة 

اخملدرات في مديرية األمن العام.
 

وتهدف احلملة إلى التوعية بأضرار التدخني واألرجيلة خاصة لدى فئات الشباب وطلبة اجلامعات، ومساعدة 
الراغبني باإلقالع عن هذه العادة. وتغطي احلملة اجلوانب الدينية واالقتصادية والتربوية والنفسية والصحية 

املتعلقة بهذا املوضوع.
وش��ملت نش��اطات احلملة محاضرات يقدمها متخصص��ون وتربويون، ونش��اطات إبداعية من قبل فريق 
)مجددون( في اجلامعة كالنش��اطات الرياضية والصحية كمبادلة سيجارة بتفاحة وغيرها من النشاطات، 

وستختتم يوم اخلميس مبباراة خماسي كرة قدم بني فريقي املدخنني وغير املدخنني.
 

وفريق اجلامعة الهاش��مية املكون من )40( متطوعا من طلبة اجلامعة تقوده الطالبة سمارة خاطر، حيث 
تتوزع املهام داخل الفريق إلى مهام إعالمية، وتسويقية، وعلمية، وتنظيمية، وبنك املتطوعني. 

حملة "أنت قدها" التطوعية تنجح 
بإقناع عدد من الطلبة باإلقالع عن التدخني

اكتشف الطالب نائل موسى منسي الذي يدرس هندسة طبية في اجلامعة 
لها  جديدة  رياضية  مصفوفة  تكوين  على  قادرة  رياضية  قاعدة  الهاشمية 

ميزات خاصة تُفيد بتوزيع القيم املتزايدة بشكل ثابت ومتساٍو.
 

مستطيل  شكل  على  للمصفوفة  توزيعا  منسي  نائل  الطالب  أوجد  قد   
حيث أن األعمدة تعطي مجموعا متساوية والصفوف كذلك تعطي مجموعا 
لتصميم  حاسوبياً  برمجتها  على  املستقبل  في  وسيقوم  أيضاً،  متساويا 
لبرامج  وميكن  تطبيقاتها.  فعالية  من  نهائي  بشكل  والتأكد  تشفير  برامج 
التشفير هذه في حال جناحها أن تستخدم في القطاعات املصرفية، واألمنية 

واملعلومات السرية املراد تشفيرها في مختلف اجملاالت.
 

الرياضيات في اجلامعة الهاشمية  وأوضح الدكتور نضال طاهات من قسم 
الصفوف  من   )  N  ( عدد  من  مكونة  عامة  رياضية  قاعدة  أوجد  الطالب  أن 
 ALGamal و ، RSA �واألعمدة، وميكن استخدامها في خوارزميات التشفير كال
، التي ميكن استخدامها في التشفير والتوقيع اإللكتروني حيث تتميز باألمن 

املعلوماتي العالي.
 

الدين عوض من قسم أنظمة املعلومات احلاسوبية في  الدكتور عماد  وذكر 
املصفوفة  أن  املعلومات  لتكنولوجيا  الثاني  عبداهلل  بن  احلسني  األمير  كلية 
آمنة ضد  بطريقة  البيانات  تشفير  تطبيقات  في  استخدامها  اجلديدة ميكن 
دون احلصول على  املهمة  البيانات  التي حتاول فك تشفير  القراصنة  هجمات 

املفتاح السري.
 

وأضاف الدكتور عماد الدين أن التقنية اجلديدة ميكن استخدامها في معاجلة 
خاصة  برمجيات  خالل  من  الفكرية  امللكية  وحماية  البيانات  وضغط  الصور 

تستخدم املصفوفة اجلديدة.  
 

هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  لألستاذ  الشكر  منسي  نائل  الطالب  وقدم 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  معه  تواصل  الذي  الهاشمية  اجلامعة  رئيس 
الفيسبوك Face Book ، وقابله في مكتبه وأرشده لألساتذة اخملتصني الذين 
اهتموا مبا قدم. كما قدم شكره لكل األساتذة الذين استمعوا له، وقدموا له 

النصح واإلرشاد والتشجيع.

طال��ب يف الجامعة 
يكتشف  الهاشمية 
رياضية  مصفوف��ة 
جدي��دة ق��د تقود 
لتطبيق��ات هام��ة

نوافذ

أكبرعلم من القماِش في العالم، لونتُه أكُف األردنينَي وحتملُه 
رمال وادي رم يوم اخلامس والعشرين من شهر آيار عام 2013م
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يأتي إنشاء مكاتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ) التأهيل الوظيفي ( 
في اجلامعات األردنية استجابة لرغبة وتوجيهات صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل 
اجلامعات  الوظيفيي  لتأهيل  باستحداث مكاتب   - ورعاه  - حفظه اهلل  الثاني 

االردنية. 

الرغبة السامية  قامت اجلامعة الهاشمية باستحداث مكتب لتنفيذ هذه 
في عمادة شؤون الطلبة ضمن مكتب صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية ) 
التأهيل الوظيفي( ليتولى خدمات املشورة الفنية واإلرشاد املهني في مجاالت 
مهارات االتصال وطرق احلصول على فرص العمل مبا يعزز الفرص التسويقية 

خلريجي اجلامعات.
 

 وانطالقا من هذه الرسالة امللكية السامية واملوجهة إلى احلكومة ، مت إصدار 
ليعمل   2001/12/13 بتاريخ  للتنمية  الثاني  اهلل  عبد  امللك  صندوق  قانون 
األردني  للمواطن  الكرمي  العيش  حتقيق  إلى  تهدف  حكومية  غير  كمؤسسة 
في كافة احملافظات من خالل املساهمة في احلد من معدالت الفقر والبطالة 
، واملساهمة في تأسيس املشاريع التنموية ، إضافة إلى دعم اإلبداع والتميز 
إنشاء مكاتب استشارات مهنية متخصصة  اجملاالت. جاءت فكرة  في كافة 
في حرم اجلامعات وحتت إشراف عمادات شؤون الطلبة في اجلامعات األردنية 
الفنية واإلرشاد املهني في مجاالت مهارات االتصال  لتقدمي خدمات املشورة 
خلريجي  التسويقية  الفرص  من  يعزز  مبا  العمل  فرص  على  احلصول  وطرق 

اجملتمع  بني  التواصل  حلقات  من  حلقة  املكاتب  هذه  تكون  بحيث  اجلامعات 
الطالبي ومؤسسات القطاع اخلاص وهيئات اجملتمع املدني محليا وإقليميا. 

اخلالقة  املبادرات  إطالق  الهاشمية على  اجلامعة  في  الصندوق  ويعمل مكتب 
أنها تقوم على  الوطن واجلامعة واجملتمع احمليط بها، كما  التي تدعم  والريادية 
وتضعها  اإلبداعية  وتوجهاته  ورغباته  ميوله  وتنمي  الطالب  شخصية  صقل 
في الطريق الصحيح باإلضافة إلى إشغال أوقات الطلبة وتزيد من دافعيتهم 
نحو الدراسة والتميز وحتفزهم على املبادرة وحتمل املسؤولية وتعمل على إزالة 
الفوارق بني الطلبة وجتعل منهم قادة قادرون على حتمل مسؤولياتهم وواجباتهم 
ما سيجعل  وهذا  بهم  احمليطة  والبيئات  وأنفسهم  وجامعتهم  وطنهم  اجتاه 
إشغال  إلى  باإلضافة   , بهم  ويتأثرون  إليهم  ويتقربون  يحذون حذوهم  اآلخرين 
أوقات الطلبة وزرع  حب العمل فيهم والتغلب على الصعوبات وحتويلهم من 
أمامهم  الطريق  وفتح  تواجدهم  أماكن  في  فاعلني  منتجني  إلى  مستهلكني 
تنفيذ  في  انخراطهم  خالل  من  واملتوسطة  الصغيرة  مشاريعهم  تكوين  في 
على  وتشجيعهم  زمالئهم  بني  التأييد  كسب  وطرق  والفعاليات  األنشطة 
املشاركة في األنشطة الطالبية الفعالة وتأصيل احترام الرأي والرأي اآلخر في 

نفوسهم وقبولهم للرأي والتسلح بالعلم واملعرفة.

للتنمية        الثاني  اهلل  عبد  امللك  مدير مكتب صندوق  السيد حمدي شديفات 
ملحق  الدستور  الهاشمية شكر صحيفة  اجلامعة  في   ) الوظيفي  التأهيل   (
شباب الدستور واألستاذ املبدع نضال اللويسي على اجلهد املميز الذي يقومون 
الغالي  الوطن  أرجاء  الفعاليات واألنشطة الطالبية في  به من تغطية لكافة 
مواقعهم  كافة  في  الشباب  الطلبة  ومشاريع  ملبادرات  للملحق  ومتابعة 
الذي  الطيب  واملهني  الوطني  احلس  على  دليل  ميثل  وهو  اخملتلفة  وقطاعاتهم 
يشكل حافزاً أما الطلبة والشباب والقائمني على األنشطة الطالبية والشبابية 
بتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء الذي يدعم مسيرة العمل والعطاء والبناء خلف 
احلسني  ابن  القاني  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  احلكيمة  الهاشمية  القيادة 

حفظة اهلل ورعاه .

ويضيف الشديفات بأن مكتب صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية ) التأهيل 
اجلامعة  منارت  من  مهمة  منارة  يشكل  الهاشمية  اجلامعة  في   ) الوظيفي 
املبادرات  إطالق  و  مهني  اإلرشاد   ( من  الصندوق  مكتب  يقدمه  مبا  الهاشمية 
الريادية وإعطاء الدورات التدريبية وتنفيذ ورش العمل وإقامة احملاضرات و إطالق 
العلمية  الرحالت  إقامة  و  الندوات  وعقد  و  والشبابية  العلمية  املسابقات 
والترفيهية وتسويق الكفاءات اجلامعية إلى سوق العمل والتواصل والتنسيق 
مع اجلهات واملؤسسات والشركات واملصانع وغيرها في سبيل توظيف وتأهيل 
وتدريب طلبة الطلبة من اخلريجني أو املقبلني على التخرج من طلبة اجلامعة 

الهاشمية (.

امللك  الرئيسي ملكتب صندوق  التواصل املستمر مع  املكتب على  ويقوم  كما 
واألهداف  الرؤى  لتوحيد  في عمان   ) املهني  اإلرشاد   ( للتنمية  الثاني  اهلل  عبد 
الوطن  مستوى  على  واملبادرات  األنشطة  من  للكثير  املستمر  والتنسيق 

من  الصندوق  مكتب  شركاء  إلى  باإلضافة  واجلامعة 
مؤسسة إجناز مبا تقدمه من دورات تدريبية داخل اجلامعة 
وجهات ذات عالقة محلية وعاملية ذات عالقة باألنشطة 
داخل  تنفيذها  يتم  اخلالقة  الريادية  واملبادرات  الطالبية 
اجلامعة  طلبة  مباشر  بشكل  منها  ويستفيد  اجلامعة 

الهاشمية .

ان  املكتب   مدير  مساعد  املومني  حازم  السيد  واكد 
الصندوق يعتبر من احلواظن االبداعية املهمة في اجلامعة 
حيث اطلق املكتب مبادرات القت استحسانا لدى الطلبة 
ومبادرة  جذور  ومبادرة  الهاشمية  فرسان  مبادرة  مثل 
عن  املومني  السيد  وحتدث  االردن  وعد  ومبادرة  ابتسامة 

حيث  اململكة  في  نوعها  من  االولى  تعتبر  والتي  الهاشمية  فرسان  مبادرة 

في  الطالب  يتطوع  حيث  االكادميي  باملسار  التطوعي  العمل  ربط  الى  تهدف 
مجال دراسته وتخصصة بحيث يصبح التطوع سلوكا متاصال في شخصيته 

وتنعكس على حياته الوظيفية

من جهته حتدث السيد عبد الكرمي اخلزاعلة رئيس شعبة اخلريجني والتوظيف 
في مكتب الصندوق بأن شعبة اخلريجني والتوظيف في مكتب الصندوق تقوم 
اجلهات  من  الكثير  مع  والتنسيق  التواصل  على  يقوم  وحيوي  معهم  بعمل 
القطاعات  كافة  تخدم  والتوظيف  والتأهيل  التدريب  بشؤون  العالقة  ذات 
والتخصصات العلمية والتعليمية من خالل املؤسسات املالية من بنوك وصرافة 
وغيرها  اململكة  في  السفارات  ومكاتب  ومصانع  وأجنبية  محلية  وشركات 
التخرج  املقبلني على  أو  اخلريجني  الطلبة  بالتواصل مع  من اجلهات كما نقوم 
بشأن عقد الدورات املناسبة لهم يحتاج لها سوق العمل مع مراعاة املتغيرات 
الوظيفي في  األيام  التعليم كما نعمل على عمل  التي تطرأ على  والتطورات 
على  بالتعرف  الطلبة  أما  الفرصة  لتقدمي  الدراسية  الفصول  من  فصل  كل 
اجلهات املشاركة وتقصير املسافة بني صاحب العمل وطالب العمل والتوظيف 
املباشر من خالل اليوم الوظيفي فيما يتضمنه اليوم من مقابالت للطلبة من 
قبل اجلهات املشاركة كما سنقوم بعمل برنامج تفاعلي بني الطلبة اخلريجني 
والشعبة يتم التواصل مع الطلبة وحتديث بيناتهم وخبراتهم يأتي ذلك إمياناً منا 
بأن الطلبة هم أمانة في أعناقنا نقوم على خدمتهم وتذليل الصعاب أمامهم 
بدعم من مكتب الصندوق ومبتابعة من عميد شؤون الطلبة وبدعم من األستاذ 
والهمة  القوية  العزمية  اجلامعة صاحب  رئيس  هاني  بني  الدين  الدكتور كمال 
العالية مستلهمني العطاء والنقاء من سيدي صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 

عبد اهلل الثاني ابن احلسني حفظة اهلل ورعاه.

وعبر العديد من الطلبة املتميزين الفاعلني في مكتب صندوق امللك عبد اهلل 
الثاني للتنمية ) التأهيل الوظيفي ( في اجلامعة الهاشمية :-

الطلبة  من  وهو   – اآلداب  كلية   –  ) أبودّية  مصطفى  مازن   ( الطالب  يتحدث 
املتميزين، والفاعلني في مكتب صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية ) اإلرشاد 
الوظيفي؛ هو  للتأهيل  الثاني  امللك عبد اهلل  إن مكتب صندوق  قائالً   ) املهني 
األردنية؛  اجلامعات  طلبة  من  والّداني  القاصي  بها  يهتدي  وفائدٍة،  علٍم  منارة 
فهو من جهة يعمل على صقل وبناء شخصية كل طالب وطالبة، من خالل ما 
يقدمه، أو يساهم في تقدميه من دورات، ومبادرات، ومعسكرات شبابية علمية 
تأهيلية، بعيدة عن منط الدراسة األكادميية التي تتبع أسلوباً معيناً، ليكون لكل 
في  يواجهه  قد  موقٍف  أو  أي مكان،  في  القوي  والتأثير  الفاعل،  احلضور  طالب 

حياته بعد األكادميية.
ومن جهة أخرى، يقوم املكتب أيضاً- من خالل شعبة اخلريجني املوجودة فيه- 
أسماء  وترشيح  واخلاص  العام  القطاعني  وشركات  مؤسسات،  مع  بالتشبيك 
بخدمة  يقوم  فهو  املطلوبة،  والشواغر  يتناسب  مبا  اخلريجني  الطالب  بعض 

الطالب خالل مرحلة دراسته، وبعد تخرجه .

األردنية؛  اجلامعات  جميع  في  منتشره  املكتب  هذا  فروع  إن  أيضاً؛  ويضيف 
في  املوجود  املكتب  لفرع  باالنظمام  اجلامعات  أنصح كل طالب من طالب  لذا 
جامعته، واملشاركة، واالستفاده من كل اخلدمات التي يقدمها؛ ألن مدى نشاط 
وفعالية أي فرع من فروعه معتمد على نشاط وفعالية طالب اجلامعة املوجود 
فيها ذلك الفرع وأدّل مثال على ذلك فرع مكتب الصندوق املوجود في جامعتنا - 

اجلامعة الهاشمية -وال ننسى في النهاية أنه موجود خلدمة الطالب.

مكتب  إن  فتقول   - االقتصاد  كلية   -  ) أحمد  أمني  أحمد  إميان   ( الطالبة  أما 
يأخذونه  وما  اجلامعة  بني طالب  وصل  هو حلقة  الثاني  عبداهلل  امللك  صندوق 
من دراسة أكادميية من جهة، وبني سوق العمل األردني واخلارجي الذي يؤهلهم 
ليصبحوا كوادر مدربة إلغناء سوق العمل بكل ما يحتاجه من مجاالت مختلفه 

ولالرتقاء باحلالة االجتماعية واالقتصادية لفئة الشباب باجلتمع األردني.

وحتدث الطالب )عالء الغشمري( بقوله إن  العمل في مكتب الصندوق هو من 
أجمل التجارب التي مررت بها في اجلامعه الهاشمية ، إذ منّا لدينا روح املشاركة 
ومهاراتنا  شخصياتنا  وتنمية  وصقل  تطوير  على  وساعدنا  اجلماعي،  والعمل 
التي  واملعسكرات  والدورات  النشاطات  طريق  عن   ، النواحي  بشتى  اخملتلفة 
يقوم بعقدها لنا في مختلف اجملاالت احلياتية واالجتماعية، ومن أهمها مبادرة 
»فرسان الهاشمية«، ويقدم لنا كافة أشكال الدعم املادي واملعنوي ملشاريعنا 
اخملتلفة ومن أهمها مشاريع التخرج ، ويؤهلنا الى سوق العمل ويساعدنا بإيجاد 

الوظيفة املناسبة بعد التخرج.
وتضيف الطالبة )رنا النصر( بأن الصندوق يعمل على تنمية شخصية الفرد من 
خالل ما يقدمه من مبادرات ونشاطات ودورات، ويسلط الضوء على قضايا تهّم 
وتنظيم  التخطيط االستراتيجي  الطالب وتساعدهم على  جميع تخصصات 
أوقاتهم ، كما أنه يعمل على تنمية روح الفريق والتعرف على خبرات البعض 
من خالل املشاركة وسماع اآلراء ، كما يعمل على تنمية املهارات الفكرية لدى 

الفرد وتنمية جميع جوانب شخصية الفرد .
وأّكد الطالب )محمد العموش( أن الهدف األساسي لصندوق امللك عبد اهلل 
النظر  دون  اجلامعه  طالب  من  عدد  وضّم   ، وظيفيا  الطالب  تأهيل  هو  الثاني 
مجال  في  يستفيدون  جتعلهم  مبادرات  في  وتوزيعهم  تخصصاتهم  الى 
كل  الطالب  بني  جتمع  التي   , الهاشمية«  »فرسان  مبادرة  مثل  تخصصاتهم 
في كليته وتسير ضمن استراتيجية مدروسة لتحقيق األهداف املرجّوة منها 
الصندوق  ومدير مكتب  للمبادرة  العام  املنسق  التي وضعها   - بالرؤيا  متمّثلة 
في اجلامعة الهاشمية األستاذ )حمدي شديفات( – وهي »ربط املسار األكادميي 
الطالب  لدى  الفريق  روح  تنمية  في  دورها  عن  عدا   ، التنموية«  العملية  في 
املشاركني وزرع ثقافة العمل التطوعي في نفوس شبابنا الواعد, أما عن جتربتي 
الشخصية في الصندوق فقد جعلني قادرا على مواجهة أي صعوبات تواجهني. 
اهلل  عبد  امللك  صندوق  مكتب  إن  بقولها  يامني(  وليد  )مها  الطالبة  وعّبرت 
اهلل  عبد  امللك  الذكر جاللة  مكارم طيب  إحدى  هو  الوظيفي  للتأهيل  الثاني 
منها طلبة  يستفيد  كثيرة  أهداف  املشروع  ولهذا   ، املفّدى  احلسني  بن  الثاني 
اجلامعه في صقل الشخصية واملساعدة املادية للطلبة ودعم الطلبة املتميزين 
سلوك  تنمية  الى  باإلضافة  التخرج  بعد  العمل  على  احلصول  طرق  وتسهيل 

الطلبة لألفضل وحتسني مهارات االتصال في كافة مناحي احلياة .
بينما حتدثت الطالبة )نورا نادر كفاية( بأنه - أي الصندوق – يقدم دورات مفيدة 
الثقة  لنا  وحتفز  وتنمي  قيادية  شخصية  لنا  جتعل  تطوعيه  عمل  وورشات 
بالنفس ، ويساعد على تبادل اخلبرات والثقافات بني الطالب ، ويزيد التعارف بني 
الطالب من جميع الكليات في اجلامعه أثناء التعاون واملشاركة في الفعاليات 

التي يقدمها.
بأن  بني خالد(  ) إسالم  والطالبة  العقرباوي(  الطالب )شهاب  وأضاف كل من 
اجلامعه من خالل  يقوم مبساعدتنا كطالب في  الثاني  امللك عبد اهلل  صندوق 
تقوية مهاراتنا وشخصياتنا، كما أنه يخرجنا إلى سوق العمل ويهيئنا نفسيا 
في  فاعلني  أعضاًء  ونصبح  فيه  نعيش  الذي  اجملتمع  في  نندمج  ويجعلنا   ، له 
اجملتمع، كما ويعمل على تنمية روح املشاركة فينا ويساعدنا على صقل الذات، 
ويقوم بتسليط الضوء في الزوايا املظلمه من مهاراتنا، كما أنه يجعلنا نرتقي 
بشخصياتنا نحو مستوًى أفضل ، ويزرع فينا بذور طيبة وينمينا باملعرفة الالزمة 
لنصبح أشجارا يافعهة تستطيع أن تنتج ثمارا طيبة تتمثل في حب الوطن 
واالنتماء له وخدمته واملساهمة في بنائه بكل صدق وأمانه ويضعنا في بداية 
النجاح  قلعة  لبناء  احلجارة  جمع  على  يحفزنا  الذي  املزهر  املستقبل  طريق 

املرجّوة. 

في كل بقعة من بقاع اململكة  االردنية الهاشمية تغمر مكارم جاللة امللك عبداهلل 
, فها هو  الى غربها  الى جنوبها ومن شرقها  اململكة  ابن احلسني من شمال  الثاني 
صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية واالرشاد املهني مكرمة من مكارم ابي احلسني 
املباشر  ودعمه  املتواصل  عطائه  من  ,مكرمة  اململكة  جامعات  في  الطلبة  البنائه 

للشباب وهذا ليس بغريبا عن هذا االب احلاني على أبنائهز
يعد صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية نبراسا المعا للطالب في جامعتنا احلبيبة 
للغوص في بحور اجملتمع املدني فافكار صندوق امللك عبداهلل وليدة الواقع فهي تعمل 
على صقل شخصية الشباب وحتفيزهم وتدريبهم على ابتكار افكار ملشاريع ومبادرات 

ذات اثر اجتماعي يخدم سوق العمل االردني .

من  زال  وما  كان  الفتي  في مجتمعنا  الصندوق  الذي المسه  الواقع  ان 
خالل مبادراته وأعماله ميطر خيرا علينا ورزقا يهتم بطالبنا في اجلامعة 
مكان  فهو   , الطالب  عند  متكاملة  واعية  شخصية  لبناء  الهاشمية 
ننهل من معينه الفياض معارف وعلوم تؤهلنا للوصول الى سوق العمل 
. فهو حريص على توفير سبل املعرفة وطرق االعداد والبناء لنتمكن في 

املضي مبسيرة العمل والعلم ومعطيات العصر .
اجملتمع  بني  االتصال  قنوات  فتح  عبداهلل  امللك  صندوق  أهداف  من  فأن 
املدني  اجملتمع  وهيئات  اخلاص  القطاع  وفعاليات  اجلامعة  في  الطالبي 
وايصال الشباب الى مرحلة متكاملة للمضي في احلياة املدنية , وهذا ما 
اوعزه واراده جاللة امللك عبداهلل الثاني املفدى لبناء مجتمع واع متكامل .
فكان الدور الشبابي من االمور التي اوالها صندوق امللك عبداهلل الثاني 

لكي يأخذ دورا رياديا في بناء طريق االجناز والعطاء.

                                                           الطالبة: دعاء العجارمة 
                 اللجنة االعالمية “صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية

صندوق امللك عبداهلل الثاني

 نبراس لطلبة اجلامعة الهاشمية 

دور ريادي وأنشطة وفعاليات مميزة

ملكتب صندوق امللك عبد اهلل الثاني للتنمية

»للتأهيل الوظيفي« في اجلامعة الهاشمية

نوافذ
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حتى  مبقولة  االستشهاد  أريد  حديثي  أبدأ  أن  قبل 
شعراً  قلت  إذا  “حسبي   : أقول  ما  فهم  تستطيعوا 
الشعر ألحد  يوماً  أكتب  لم  أنا   , يرتضيه ضميري  أن 
شعري  أِبع  لم  أنا  وبهذا  يوماً  بذلك  شعرت  ألنني  إال 
نزار  إلى  نظرت  مليئ  قلب  من  أكتب  وألنني   .  “ يوما 
في  نفسي  وغمرت  كتاباته  تناولت  تفصيلية  بعني 
عامله ولم أنقده دون النظر إلى ذاته كما فعل اآلخرون 
ولألسف أن معظمهم  ذوو خبرات البأس بها في األدب 

احلديث والقدمي فكانوا أول جملة ينطقون بها.
 

نزار ) شاعر املرأة (

نزار )حط من قيمة املرأة وهدم حياءها (، فنمت في مخيلتي  أفكار حتُط 
من شأنه ، وأخذت على عاتقي دراسة شعره حتى أستطيع الرد بعني 

ثاقبة عن علم واِع  وليس ألنني أحب قصائد نزار فقط ، ولكن هذه الدراسة التي افتقدناها  لعلي أثير كل من حاول اإلساءة له بطريقة غير مباشرة ، خصوصاً 
بعدما قرأت ذاك الكالم من نزار في ديوانه األول قالت لي السمراء قصيدة بعنوان ورقة الى القارئ، لم يك معنى وجودي فضوال، وال كان عمري سدى،  فما مات 
من الزمان.  أحب وال مات من غردا ، بعد ذلك اخذت جانباً واحداً لعلي أُلِمَّ به بطريقة جيدة وهي على أنه   شاعر املرأة : نعم هو كتب عن املرأة لكن من غير 
االنصاف أن أحُصر كتاباته فقط في املرأة ألن نزار شاعر والشاعر ال ينحصر مبخيلة واحدة إذ انه كتب عن األم والسياسة واألنثى واحلب اخلفي والشعور الزائل 
وخمرة احلب غير احملرمة فكيف يقال عنه شاعراملرأة، والنساء اللواتي أعرف يفتخرن  به كونه كتب عن األنثى فهو استطاع أن يجسد األنثى بكامل صفاتها 

احلسنة والسيئة وطال حتى رسم خلجاتها ووعيها على كل شيء، 

 فهو كالطفل ينقش على جدرانه ما يرى دون تزييف حقائقه، أيعقل أن تكون نهايته مثل  سقراط والسيد املسيح كالهما كانا يتحدثان عن الظلم  وغياب 
العدالة دون اخلوض بالتفاصيل ودفع كل منهما بذلك حياته لذلك تشابهت محاكمتهما وكذلك وقد واجه كل منهما الواقع بهدوء وكرامة ال حدود لها 
أدى جلمع آالف املؤمنني بهم بعد موتهم، أنا الأشبه نزار بهم لكنه كان صادقاً في شعره وصفه غزله وقوميته، ستسألونني أن هناك أشخاصاً يستحقون 
الكتابة أكثر من نزار ؟ سأرد عليكم أن نزاراً من أكثر الشخصيات التي أحبت شبابها وتعلقت به وكان صادقاً لذلك أخذ النصيب األوفى من القدح، فهو 
لديه حق على كل عربي بأن يصل إليه بالطريقة الصحيحة وأنا على ثقة أنه لو مازال على قيد احلياة ورأى أن هناك شخصاً واحداً فهم مراده الكتفى بذلك 

ألن كل شاعر هو صاحب رسالة.

كتب حتى انتقل من شاعر يكتب باحملبة واحلنني الى  شاعر يكتب بالسكني ألن ما نحسه أكبر من أوراقنا فال بد أن نخجل من أشعارنا ،ملاذا نلبس قشرة 
احلضارة والروح جاهلية ؟

ً مسألة أن نزار حّط من قيمة املرأة  ...... عامة 

هذا خطأ فظيع يؤمن به بعض قراء الشعر، بل على العكس نزار جعل املرأة تستشعر حضورها حينما أحبها ورفع من قيمتها حني وضعها مناط احلضارة 
وهذا موجود في قصائده خصوصاً في باب )100رسلة حب( كتبه في عام 1970.

ونزار كان في كل كتاباته برجوازياً إستثنائياً نرجسياً والنساء  يحترمن  كل حرف خطته قلمه في سياق حديثه عن املرأة حينما نفى احلكمة في حبه، وحينما 
شبهها بالسنبلة وأن كل مدينة عربيٍة هي أمه وبالسمكة اخلارجة من البحر .

األلوان  بأزهى  مليئة  زراعة  وزارة  وأنها  الشعبي  الفلكلور  من  جزء  بأنها  وصفا  حينما  عنها  بحديثه  أم  كل  أمتع  فهو  املعتز(  أم  عن)  حديثه  سياق  وفي 
ومصاحبتها ملطحنة القهوة النحاسية وكيف أصبح حنوناً يتجوُل في الشوارع بعد موتها وكيف سقط آخر قميص له ، وأن أجمل أنواع  احلب أن تعشق دون 
أن تعرف ملاذا أنت تعشق وهذا يعني أن ال أحداً أحبه مثل أمه، تلك األم التي كلما سألوها عن شعره جتيب ب� : ) مالئكة السماء واألرض ترضى عليه (  فهو 

من شدة حبه للمرأة بقي عشرين عاماً( لم يعرف رسمها ال بالطبشور أو بالشعر ، لذلك وصفها بأنها:-
1( أعظم أعماله 

2(احلضارة 
3(القانون 

4(اإلناء مبعنى االحتواء 
5(النهار 

6(اللغة الوردة والفنجان 
7(جملة التجارب العظمى في حياته

 
كل ذلك وأكثر جتد في أعماله وفي باب ) هكذا أكتب تاريخ النساء ( كتبه في عام 1981   حينما ابتدأه في )إقرأيني كي حتسي دائماً  بالكبرياء(.

,’ الزائرة ,   فهو في رأي النقدي وظف املرأة في شعره لتكون: احلبيبة )املساملة( , الثرثارة, املكابرة , الشاعرة , كستنائية الشعر خضراء العيون , العجوز 
الى, الطفلة  , الهمجية , الذئبة , امرأة من دخان , طائشة الضفائر , الوردة , الهرة )مراوغة( , الصديقة , املدخنة , ذات العيون الزرقاء , الفيروزية , اجملاهدة , 

الغضبى, القديسة , األم , السمكة والعصفورة , املستبدة .

                                                                
                                                                                                                                                               الطالبة: رشا سمير غامن

                                                                                                                                                               ثانية لغة عربية

ملف أزرق

صدر 

حديثا 

صدر حديثا للطالبة نور قبيالت تخصص هندس��ة مدنية س��نة 
ثاني��ة مجموعة قصصي��ة من اص��دارات مأدبا مدين��ة الثقافة  

2012    بعنوان.... " بقايا اوراق من كتاب احلقيقة واخليال " ..
يقع الكتاب في 96 صفحة  من القطع الصغير،  يحوي بني ثناياه 
فيضاً من املشاعر اإلنس��انية ..التي يصقلها القدر كيفما شاء 

رغم متردها.
وم��ن ب��ني العناوين الت��ي ضمها الكت��اب .."من ينتص��ر " ..وداع 

الشمس لألرض "و"اسطورة احلب واالنتظار"..وغيرها ..
يكتش��ف القارئ سريعا لهذه اجملموعة من اخلواطر والقصص ان 
الكاتبة أس��قطت أحياناً الش��خوص على رموز مجودات الكون  
ومكونات��ه  وحك��ت ما تريد دون ان تش��ير صراح��ًة الى املقصود 
،ولك��ن هذه احلقيق��ة الصغيرة الت��ي حاولت الكاتب��ة اخفاءها  

ستظهر جلياً رغم خيال الكلمات التي اكتنفتها .
جاء هذا كله في اس��لوب سلس وبسيط يحبذه اجليل اجلديد من 

املطالعني .

السنافر يتقلبون على الجمرن 

   تختلف السنة األولى في اجلامعة عن باقي السنوات اجلامعية 
حياة  من  مرحلة  فصل  جتاه  طريق  بداية  باعتبارها  األخرى؛ 
السنة  »اجلامعية«،  في  أخرى  "الثانوية" عن مرحلة  الطالب 
املدرسة  عالم  من  االنتقال  صعوبة  من  الطلبة  يعاني  األولى 
والتسجيل  واملدرجات  احملاضرات  عالم  إلى  واألستاذ  والصف 
الطلبة  . لكن معاناة  واخملتبرات  والدكتور  والسحب واإلضافة 
تأقلم  صعوبة  إلى  لتصل  تتوسع  إمنا  احلد  ذلك  عند  تقف  ال 
البعض مع احمليط اجلديد الذي دخلوه لغياب أي توعية مسبقة 

من قبل البيت واملؤسسات التعليمية حول اجلامعة وحياتها.

   إن أكثر ما يخشاه طالب السنة األولى "السنفور" هو تلك 
قد  التي  األعلى  السنوات  طالب  عليها  يقدم  التي  املقالب 
إلى  القدامى  الطلبة  أحيانا، حيث يسعى  تكون نكات ثقيلة 
وامتالك  والتباهي  الذات  إثبات  من  كنوع  املقالب  تلك  اختراع 
إضافة  املستجد  الطالب  على  بالتفوق  واإلحساس  اخلبرة 
ويحاول  التجربة  بهذه  مر  انه  ينسى  القدمي  الطالب  أن  إلى 
التردد  من  نوعا  يضفي  قد  الذي  األمر   , غيره  على  تطبيقها 
ويحد من حالة  بل  بالقدامى،  االحتكاك  املستجدين في  لدى 

التفاعل بني الطلبة ويزيد من الفجوة بينهم. 

   أي عاقل يرى أن هذه السلوكيات من قبل الطلبة القدامى، 
وال ميكن بها إثبات الذات حيث أن تعرض املستجدين للسخرية 
حساسية  بسبب  نفسية  لصدمة  تعرضهم  إلى  يؤدي  قد 

البعض املفرطة. 
األساتذة  يواجه  القدامى  املقالب وسخرية  تلك  عن  بعيداً     
صعوبة مع طالب السنة األولى الذين يتعرضون لنقلة سريعة 
واملدرسة  العائلة  وروتني  وربط  وضبط  اجتماعية  تنشئة  من 
األولى  السنة  أن طلبة  كما  متاما.  اخملتلفة  اجلامعة  حياة  إلى 
يتعرضون كذلك إلى مشكلة التعرف على طبقات اجتماعية 
إضافة  ومتغير.  مختلف  حياة  ومنط  لبس  وطريقة  مختلفة 
إلى ذلك فهم معرضون للوقوع بالكثير من األخطاء اخملتلفة 
كاالجتماعية واملتعلقة باالختالط إلى جانب تغير منط اللبس 
والتقاليد كما يصعب على هؤالء الطلبة تكوين صداقات في 
القرى  أن طالب  االجتماع  ويؤكد أساتذة علم  أحيانا،  اجلامعة 
الطلبة  واملقالب من  الصدمة  الطالب تعرضا لهذه  أكثر  هم 
ويدعون إلى ضرورة أال يقتصر دور األستاذ اجلامعي على اجلانب 
األكادميي بل ال بد من أن ينبههم مبا لهم وما عليهم كطلبة.

   عند احلديث عن حال الطلبة املستجدين ال ميكننا أن نقتصر 
تلقوا  ممن  الطلبة  بعض  أن  حيث  معاناتهم؛  ذكر  على  فقط 
اجلامعة  دخولهم  قبل  الصحيحة  والتربية  املناسبة  التهيئة 
من  مواهبهم  وصقل  وتنمية  إلطالق  مكانا  اجلامعة  يتخذون 
اجلامعة  توفرها  التي  اخملتلفة  الالمنهجية  األنشطة  خالل 
كما  إبداعاتهم،  و  مهاراتهم  مختلف  مع  تتناسب  والتي 
وينظرون إليها بداية الطريق نحو بناء الذات واملستقبل. كما أن 
انخراط الطالب في مجتمع اجلامعة يساعد على بناء وتطوير 
شخصيته االجتماعية، ويساعد على إزالة حاجز التردد واخلوف 

والقلق من تكوين العالقات االجتماعية لدى بعض الطلبة.
   إن هذه املعاناة في البداية ال بد منها فهي تشبه التسلسل 
أو التدرج الوظيفي، وهنا الكل مدعو لتجسير الفجوة وإيجاد 
الطلبة  البناء بني  والتفاعل  اإلبداع  ملزيد من  مناخات مناسبة 
املستجدين والقدامى واالنطالق بالعملية التعليمية قدما إلى 

األمام. 
                   

         الطالبة: : إباء عرار/ أولى/ العلوم الطبية اخملبرية     

إهداء إىل

 ِنزار قباين

إىل ِشعره 

إىل شبابه 

أفق
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 حبيب اإلنسان حبيب الشاعر

حبيب الزيودي )1963-  2012( 
  

- ُولد حبيب حميدان الزيودي في الهاشمية/ الزرقاء 
عام 1963.

- حصل على شهادة البكالوريوس في األدب العربي 
من اجلامعة األردنية عام 1987.

- التحق عام 2003 باجلامعة الهاشمية في الزرقاء 
للحصول على شهادة املاجستير.

األردنية  اإلذاعة  في  الثقافي  القسم  في  عمل   -
خالل األعوام 1987-1989، ثم في وزارة الثقافة حتى 

عام 1990، ثم في التلفزيون األردني.
عّمان  ألمانة  التابع  األردني  الشعر  بيت  أسس   -

الكبرى، وأداره.
حقل  اآلداب،  في  التشجيعية  الدولة  جائزة  نال   -

الشعر عام 1992.
للشؤون  األردنية  اجلامعة  لرئيس  مساعداً  ُعني   -

الثقافية )2010(.
باإلشراف  والتلفزيون  اإلذاعة  مؤسسة  كّلفته   -

على مشروع جمع تراث األغنية الوطنية )2012(.
- عمل مستشاراً ثقافياً في وزارة الثقافة.

اليومية  "الرأي"  صحيفة  في  مقاالته  كتب   -
األردنية.

والوجدانية  الوطنية  األغنيات  من  الكثير  كتب 
التي كان لها حضور كبير في املناسبات الوطنية، 
ومنها: "عمان يا حّنا على حّنا"، "يا بيرقنا العالي"، 

"أردنيني وما ننضام".
قدم قصائَدُه مغّناة، ملعظم الفنانني األردنيني وكثير 
من املطربني العرب، منهم: عمر العبدالالت، متعب 
السقار، خالد السلمان، فرقة اللوزيني، وفرقة هيل، 

وأنغام.
يا  "أردن  منها:  الوطنية،  األوبريتات  من  عدداً  كتب 

بلدي" و"موعدنا الشمس".
- توفي في 2012/10/27.

- من مؤلفاته:
* الشيخ يحلم باملطر .

* طواف املغّني .
* ناي الراعي .

* منازل أهلي.
ومن أجمل  ما كتب رحمه اهلل قصيدة »من القلب«

التي غنتها الفنانةاملصرية »أنغام«

صباح اخليرْ يَا عمان
يَا حّنه على حّنه

يَا فوح اخُلزامى والندى
ويَا ريحة اجلّنه

ويا دار بناها العّز
ال هانْت وال هّنا

أِهْلها جبال فوق جبال
بيها اجملد يتغنى
وإْن تْتبّدل األيام 

حّنا ما تبّدلنا
صباح اخلير يَا عمان

يَا حّنه على حّنه
يَا املاتعرف النكران
ويَا التعطي بال مّنه

ويا دار الكرام اللي هِلْك
سّنوا الهوى سّنه

صباح اخلير يا عمان
يَا حّنه على حّنه

كفو و تدوم يا بو حسني, نبٍع نرتوي منه
و اذا طلو ضيوف اخلير يوقد هيله و بنه

وإْن تْتبّدل األيام 
حّنا ما تبّدلن

............
رحمك اهلل ياحبيب

   طلبة اللجنة اإلعالمية 
  صحيفة الواحة الهاشمية

University governance is responsible to 
lead the university in reaching its vision, 
mission and ensuring the correct and 
maximum use of all its resources which 
will ensure its continued existence.

The evaluation of University governance 
whether it is  far sighted or whether it is in need of 
more supervision and strictness is based on how 
is solid, coherent and consistent it is in applying 
the principles of its vision and mission.

 There are many steps in the operating of the 
university in order for it to reach a high standard 
of education in order to prepare and produce 
graduates that will be able to meet the needs of 
the society. For example some of these steps are:
 
1. Creating an  environment in the university that 
provides the incentives, and motives for academic 
excellence and real democracy. This is achieved 
by the formation of clubs and student councils 
where students have an important role in the 
academic process and policies of the university. 

This process allows the students 
to participate in implementing the 
universities policies and have a part in 
decision making which will result in 
the students having more confidence in 
the university.  Such process increases 
the interaction between students and 
faculty. It also allows the students 
councils and clubs to organize various 
seminars to address various issues. For 
example the students councils have 
lately been able to organize seminars 

to address the issue of student violence in the 
University and the cultural club has been able to 
promote cultural awareness through symposiums 
of books , by its author and titles. In all Jordanian 
Universities there are many funds and councils 
set up to provide employment opportunities to 
graduates. For example there is the King Abdullah 
Fund in the Hashemite University that provides 
grants to students with exceptional skills in order 
to produce highly qualified graduates that will 
provide the labor market with experience and 
skilled workers.    
 
2. The financial status of the universities is what 
will give it continuity. Scientific research, students 
clubs, and various activities, in addition to providing 
student financial aid requires a lot of money. 

Because the issue of finance is very important 
Jordanian Universities have set up academic 
funds and student banks in order to give financial 
assistance to its students. The government also 
gives financial aid to the Universities so that 
Universities can provide such financial assistance 
for it students like providing exceptional students 
with scholarships to enable them to complete their 
specialty studies overseas.  Without this financial 
assistance from the government, universities will 
face many problems.
 
3. The informed governance of the University is 
the key to reaching a high quality of Education. 
This plays a major role in decreasing violence 
among students and provides many opportunities 
for students to complete their studies by providing 
loans and scholarships. The Evaluation of the 
universities, the development of its strategies, it 
modernization, upgrading the qualifications of its 
professors and administrators, the adapting of new 
teaching methods, the practice of equal treatment 
and opportunities for all students, the expansion 
of scientific and cultural research all contribute to 
the training and turning out of highly skilled and 
experienced graduates.

   
 Zarifa omar al bash / Media Committee  

University Governance

كان  ما  كل  لهم  سأحكي  بقلبك  ما  وسأكتب  بك  ما  سأنثر  حبيب  أنك  أجل  من 
انك  إال  املرض  رغم كل  انك  . حيث  لهم كيف كانت هي طبائعك  أنقل  و  بخاطرك 
تناولت حالوته بطيب عيشه و كتبت ما بعمرك لعمرك حتى متردك شيء جميل فانت 
و  احلب  بفيروز  تصطبح  فأن  املعقول,  من  اكثر  و سجيه  الطبع  عفوي  وصلتنا  كما 
فنجان قهوة سادة املزاج و سيجارة الِكنت هذا بحد ذاته له في قلوبنا رعشة وأن تنُظر 
من نافذة اخلميس نحو فراغك العالوكي ،فتشعر بحزٍن غامض وتتخذ من صوت أُنثاك 

املُبهمة نايُّ الراعي في ما هو طرد للحزن او رمبا تقلب املواجع.

أبغض الناس اليك املترفع على قومه مع انك أرفعهم شأناً فقد اشتملت بك وجاهة 
برجولة  أحاط  الذي  األربعيني  الطفل  ذاك   ، البطن  اندحاق  حقيقي،  )صلع  الرجال 

املوقف وطفولة العبارة وعفوية الكالم.

اعتدنا على سماعك  ما  بعد  الكانونية  الَعبرة  في جوى  رِياح شمالية  االن  َضمتك 
أثيرا في موجات اإلذاعة األردنية تقول )سنديان األرض ، سنديان اجلبل، سنديان الشعر( 
و نحن نرد عليك بكل امتالء )سنديان احلب، سنديان احلبيب، سنديان الهوى( فكلنا 
ل الكالم صاحب مبدأ : إن  إصغى لسنديانك ، فأنت السنديان و مختصرِ احلديث و جُّ
جاع ال يأكل سوى اخلبز رغم أمتالء الطعام على سفرته.فراشك األرض و أنغامك تُرابه 
، كثيراً ما كنت تردد أنا ابن االرض حتى ضمت األرض جسدك فاألم حتن حلضن أوالدها 

يا ابن األرض يا حبيب .

ما زالت اغانيك تصدح في فهومنا )صندوق العروس( كان صندوق تلك الفتاة التي لم 
تزف لشاعرها بعد و صباحك العماني من اجمل اغانيك بصوت انغام الناعم و تراتيل 

احلب املغنى ال يعلم سرها اال قلب الشاعر .. رحمك اهلل الف رحمة.

أفق
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Paralyzed our children lie!
Watching shows so full of lies

This tech. is it a curse or a bliss?
Will it help us? Or spread a mess?

Regardless that we can decide and 
think,
But nowadays, most of us in addiction 
sink

Horror, doom and violence for kids
Porn, death and nonsense in adults’ 
heads

Families rent, love and compassion 
shrink
Filth fills the minds of girls so pink!

To the cyber realm the most flee
From this life’s hardship and misery

Living in dreams so fake and childish
Like a rainbow so beautiful, but 
suddenly vanishes

Our way of thinking, our way of life
Changed severely, increasing my strife

Moral and honor are now dull and 
forsaken
Lust, greed and selfishness are now 
reigning

This advanced life we are living today
Like everything, is good and bad in 
many ways

It helped us flourish in many ways, I 
admit!
But the devil also, may help before he 
hits!!!

By: Adam lebzo
Biotechnology

TRY TO ASK ME ??
Ilove you and you know ...
 how much you can know.. by asking 
me .. by listeing to my breathing when i 
see you grow ... you love me thats what 
i know .. when your feeling become 
like snow .. i trying to make it blow .. 
to make your blood flow..please don›t 
make problems grow .. i am feeling bad 
because i am not like what you draw .. 
i am not angel dosen›t flaw .. and you 
know how many times say i am flaw 
.. please you feel like i am out of law.. 
and my voice like crow .. by my heart

HANEEN ALL SHAREEF

Nature is my 
obsession…it 
doesn’t contain any 
aggression…
It has a special 
magic…that I find it 
very magnetic…
The animals, the trees, 

the birds…they are so gaze…
It has a lot of secrets…you should try to 
beat it…
Though I love all places…there is one I 
like to sit…
It’s a beautiful lake…that I can see my 
date…
It’s glowing like a silver plate…and 
nothing can reach its rate…
Everything looks beautiful and neat…
even the beast…
People believed it’s chanted…and no one 
can abandon it…
I find it nice…a place where boys go to 
make up their ties…
So, that lake is the bless…it’s something 
I should confess…
Till the day I find something weird…
after I finished my feast…
The lake was green…it becomes ugly 
like never been…
All people were surprised…wondering 
what happened to their prize…
It’s the most beautiful thing in the 
forest…like a wonderful sonnet…
But I think there are so many things that 
I like…
From the old tree...to that sight…
I never stop going to the forest…every 
day I find something astonished…
I can say that people only care about 
looks…and never look into the box…
Try to polish your soul…instead of going 
to the mall…
Look into people’s heart…not their 
money’s accounts…
Every story has a theme…it’s something 
I have seen…

Name: Rawand Sameer Salahat
Major: English language and Literature
4th year student

Beside the Lake 21st century

 Many times we feel that we are 
going in one way, and in one direction 
adopting a one self-perspective that 
can’t be changed till we ask ourselves 
is that really what was fated to us, or 
do we have to be that one?. And in 
many times we badly need a new path 
to create an energetic spirit of a new 
person who yearns for a bright sun, for 
fresh air, and for a new shining life.
 While renewing everything in us 
we will be hit by others’ glances, 
judgments and invalid arguments; 
therefore, we fall surrenderly having 
nothing but to draw the tears of 
recovery that heal our entity from the 
shadow of others, but once again we 
come back standing with our own 
willpower to learn new things that can 
be added to our account, so if you have 
ever lived this experience before then 
you should know that you are seeking 
positively for a new page in a new you . 

     Nasma kamal Derbas 
     Senior , English literature 

Mansions of love
It’s hard to suffer from lack of feelings
To be the cold heart
It’s so hard to fill the black space in your 
rebel heart
Which is bleeding
But it must be filled!
Who will fill it?
Where are you? And where is she?

Will you remain silent and let the love flee
Who will take the first step?
Or you’ll leave your heart so ripped?
Will that day when you quench your puzzled 
heart come?
Will your love sun?
Will you lead your heart?
Or will he lead you?
And who’ll eventually lead through?
However, this query mustn’t last forever

Let your mind be the judge
Fair and honest, not misled with love or 
grudge
And do not fool yourself with fake dreams
That will day with life’s early beams
Be a sane with a soft sensation
And be the gentlest traveler in the world of 
passion

By: Ammar salah
Biotechnology 

A  New  You 

 English Corner   
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لك   نفع  فيها  نصيحٌة  كلماتي  من  تضجر  وال  أخالقَك  حّسن  الشاب  أيها 
فاسمعها :

بصنع  وتأمل  جانباً  اليأس  ودع  دهرك  صعوبات  وواجه  قدرك  أمام  صامداً  كن 
كن  الناِس  وبني  والكبر  نفسك...إياَك  تهذيب  و  اخليرِ  فعِل  إلى  أقبل  خالقك 
الى حتقيِق  بالصدِق يسمو  وافياً  فاملرُء  العهد  األمانة وحفظ  و على  متواضعاً 

أهدافه التي بها يكون آتياً ...
وتباهى بصفاِء قلبَك وملكارم  صن عرضك واحفظ لسانك و للعبادِة ُكن مؤدياً 

األخالِق كن قاصداً . 
الطالبة: لينا خليل العنزي 
أولى / إرشاد مدرسي      

كيف تعرف بأن أحد الفيتامينات 
ناقص لديك ؟

إذا كنت تعاني من:
• االلتهابات املتكررة وخصوصاً في اجلزء العلوي من اجلهاز التنفسي. 

• ظهور تقرحات في الفم . 
• العشى الليلي . 

• جفاف وتقشر اجللد . 
فإنه يوجد لديك نقص في فيتامني )) A (( وهو موجود في: 

1. زيت كبداحلوت / اجلنب / اللنب / القشطة . 
2. النباتات اخلضراء وامللونه مثل :السبانخ / اجلزر / اخلس . 
3. الكرنب / الطماطم / البقول / اخلوخ / عصير البرتقال .

إذا كنت تعاني من: 
• اإلجهاد املتواصل . 

• عدم القدرة على التركيز . 
• تشقق الشفاه . 

• التحسس من الضوء . 
• القلق املستمر . 

• األرق . 
فإنه يوجد لديك نقص في فيتامني )) B (( وهو موجود في: 

1. اخلميرة / الكبد / اللحوم / صفارالبيض . 
2. اخلضروات / الفواكه / الفول السوداني / السبانخ / الكرنب / اجلزر.

إذا كنت تعاني من: 
• اإلصابة املتكررة بالبرد . 

• نزيف اللثة . 
• عدم التئام اجلروح بسهوله . 

فإنه يوجد لديك نقص في فيتامني )) C (( وهو موجود في: 
1. الكبد / والطحال واملوالح بكثرة . 

2. عصير الليمون / البرتقال / اليوسفي الفراولة / اجلوافة / الفجل / التفاح / 
الكرنب / البقدونس / الطماطم . 

إذا كنت تعاني من: 
• آالم املفاصل آالم الظهر . 

• تساقط الشعر . 
فإنه يوجد لديك نقص في فيتامني )) D (( وهو موجود في: 

1. زيت كبد احلوت / والقشطة / اللنب / صفار البيض / وفي أشعة الشمس . 
إذا كنت تعاني من: 

• الشعور بالتعب عند أقل جهد . 
• بطىء التئام اجلروح . 

فإنه يوجد لديك نقص في فيتامني )) E (( وهو موجود في: 
1. اخلضار الورقية: كاخلس / اجلرجير / البقدونس / السبانخ. 

2. وزيت بذرة القطن / زيت الصويا / زيت الذرة / بادرات القمح.

ُسئلت عجوز يفيض وجهها بشراً وجماالً :
أي مواد التجميل تستعملني؟

فقالت :استخدم لشفتي احلق، ولصوتي الذكر، ولعيني 
غض البصر، ولقوامى االستقامة،ولقلبي حب اهلل،ولعقلي 

احلكمة،ولنفسي الطاعة، ولهواي اإلميان.
أسأل اهلل أن ينّور وجوهنا واياكم بنور اإلميان.

أجمل الكلمات تلك التي لم تكتب بعد، وأخطرها من تستعصي على 
الكتابة،  وأروعها تلك التي تطل من وراء البرقع..

الطالبة: سيرين يونس
 ثالثة/أدب ودراسات باللغة اإلجنليزية

مكارم األخالق

ف��ي مقدم��ة ابن خل��دون ذك��ر أن األرض بع��د تقل��ب الفصول م��ن فصل إلى 
فص��ل.. أي م��ن الش��تاء إلى الصي��ف، تبدأ بلفظ أم��راض وحش��رات لو تركت 
بقتله��ا، والغب��ار  األترب��ة  الغبار،فتق��وم ه��ذه   ألهلكتالعال��م فيرس��ل اهلل 

وتت��راوح حجم حبة الرمل بحس��ب احلش��رة فبعضه��ا صغير يدخ��ل عيونها 
وبعضها يدخل أنوفه��ا وبعضها في جوفها وبعضها في أذانها ومتيتها . وأيضا 
تلفظ األرض األمراض بعد الرطوبة خالل فصل الش��تاء. .فال يقتلها ويبيدها إال 

الغبار.
فس��بحان من بيده التدبير وله احلكمة البالغة )وََعَس��ى أَن تَْكرَُهواْ َشْيًئا وَُهَو 

َخْيٌر لَُّكْم،وََعَسى أَن حُتِبُّواْ َشْيًئا وَُهَو َشرٌّ لَُّكْم وَاهلّلُ يَْعلَُم وَأَنُتْم الَ تَْعلَُموَن(     
                                                                                  )216( سورة البقرة

                                                       

اختراع نتاج عمل عقلي صعب 
االستعمال  سهل  التصميم 
كم اصبحت احلياة اجمل واروع 
واسهل مع اختراع زيباد..اليكم 

نبذة عنه:
يعتبر الكمبيوتر الذي يضعه املستعمل حول معصمه، كما الساعة، آخر صرخة 
في عالم اإللكترونيات املُصٌغرة. ويقف وراء هذا االبتكار شركة إيطالية ويسمح 
لنا بإجناز جميع العمليات التي تتطلب منا عادة التسمر أمام شاشة الكمبيوتر 
املكتبي أو الشخصي. وأطلق على هذا الكمبيوتر املنمنم)املصغر( اسم “زيباد” 
تصميم  في  متخصصة  شركة  وهي   ،)Eurotech( “يوروتيك”  وتنتجه   ،)Zypad(
وإنتاج نُسخ الكمبيوتر املصغرة جداً )Nano PC( عدا عن الكمبيوترات ذات القدرة 
احلسابية العالية وتتخذ من مدينة “أوديني” )Udine( شمال شرق ايطاليا مقراً 
رئيسياً ألعمالها. ويزن الكمبيوتر “زيباد” 290 غرام وهو ثمرة نتائج البحث املكثف 
وسيسمح  الطاقوي.  واالستهالك  التركيبية  واملواد  املعلوماتي  التصميم  حول 
الالسلكي)بالشبكة  التواصل  خالل  من  بالعمل  للجميع  “زيباد”  الكمبيوتر 
هذه  بالفعل،  الثابتة.  العمل  بأماكن  التعلق  دون  من  مثالً(  العنكبوتية 
الكمبيوترات املصممة للوضع حول معصم اليد ستهدينا أفق حرية جديد في 
اليومية. ويكمن هدف شركة  أيدينا ما سيحدث ثورة في عاداتنا  حتركاتنا وحترر 
“يوروتيك” في تسهيل مهمات أولئك املنخرطني في العمل في بيئات “صعبة”. 
االستعمال.  سهل  جهازاً)زيباد(  تصرفهم  حتت  اإليطالية  الشركة  تضع   إذ 

على مستوى اجلهاز بحد ذاته، أو )Hardware(، يعمل “زيباد” كأي كمبيوتر تقليدي، 
ونظراً الفتقاده الى لوحة املفاتيح يتفاعل املستعمل مباشرة مع شاشة تواصل 
باللمس )Touch-Screen( حجمها 3.5 بوصة وذلك سواء من طريق قلم ضوئي 
أو عبر لوحة حتكم إلكترونية “جويستيك”. وهناك تشكيلة من األوامر الصوتية 
التي يعطيها املستعمل للكمبيوتر، قيد التطوير. ومن حيث تخفيض االستهالك 
الكهربائي، أجازت شركة “يوروتيك” حزمة من احللول التي جتعل الكمبيوتر “زيباد” 
الكمبيوتر  هذا  حوله  يلتف  معصمه)الذي  املستعمل  يُقٌرب  عندما  ذاتياً  يُضاء 
 Windows( الى عينيه. أما نظام التشغيل داخل الكمبيوتر فيمكن أن يكون )املصغر
 )Flash Memory( ومضية  بذاكرة  يتمتع  كما  الطلب،  حسب   ،)Linux( أو   )CE
سعتها 64 ميجابايت. هذا ويكمن مدماك قوة “زيباد” في التواصل بصورة سلسة 
الى  التي تستند  الالسلكي  التواصل  أنواع من  اخلارجي بفضل عدة  العالم  مع 
 .)peer to peer( وأنظمة مشاطرة املعطيات )GSM(و )Wlan(تقنيات “بلوتوث” و 

 زيباد   

)خصمان(

قال الرشيد البي يوسف : ما تقول في الفالوذج والبالوذج )نوعان من احللويات 
( أيهما أطيب ؟

أبو  فجعل  باحضارهما  فأمر  غائبني  بني  أقضي  ال   ، املؤمنني  أمير  فقال:يا 
يوسف يأكل من هذا لقمة ومن ذاك أخرى حتى نّصف انائهما ، ثم قال: يا 
أمير املؤمنني ما رأيت خصمني أجدل منهما ، كلما أردت أن أقضي ألحدهما 

أدلى اآلخر بحجة

تعاريف :

* احلقيقة    :     هي الشئ الوحيد الذي ) ال ( يصدقه الناس !!!
* األوكازيون :     فرصة للحصول على األشياء التي ) ال ( حتتاجها !!!!

* الزواج  :    جمع .. وطرح .. ثم ) ضرب ( !! … ولكنه قبل ذلك ) قسمة ( !!!!
* احملامي :    يدافع عن مال موكله ليكون من نصيبه هو !!!!

* املذيع   :   يخاطبنا بقوله ) أعزائي ( وهو ال يعرف أحد مّنا !!!!

هذا اللغز عبارة عن أعواد ثقاب فى صورة معادلة وهذه املعادلة إذا إضيفت 
 لها عود

ثقاب واحد سوف تصبح املعادلة صحيحة:-
 واملعادلة هى : 5+5+5=550

ملحوظة : ال ميكنك خذف عود كبريت واألعواد املتاحة لك إلستخدامها هى 
 عود واحد

550 = 5 + 545 

ُلغز :

وزراء
أتى يوما احلجاج بإمراة من اخلوارج ، فقال ألصحابه :ما تقولون فيها ؟ فقالوا 

:عاجلها بالقتل أيها األمير . فقالت املرأة : لقد كان وزراء صاحبك خيراً من 
وزرائك يا حجاج .

قال :ومن هو صاحبي ؟ قالت :فرعون ،استشارهم في موسى عليه السالم 
فقالوا: أرجه وأخاه 

لصاحب  قول  أعجبني   " العربية  اللغة  "فلسفة  لكتاب  قراءتي  خالل  من 
قوم  لغة  حب  على  ينشأ  لم  "من   : قال  حيث  أمني  عثمان  الدكتور  الكتاب 
استخف بتراث أمته ،واستهان بخصائص قوميته، ولم يبذل اجلهد في بلوغ 
درجة اإلتقان في أمر من األمور اجلوهرية،واتسمت حياته بتبلد الشعور،وانحالل 
الشخصية، والقعود عن العمل وأصبح ديدنه التهاون والسطحية في سائر 

األمور ..
فكن يا أخي وكوني يا أختي منوذجا مخلصا لألوفياء لتراث قومهم وعروبته.

من  كثير  لسان  على  والدارجة  الشائعة،  اللغوية  األخطاء  بعض  واليكم 
الناس وأوردها مع الصواب ووجه اخلطأ.

1.يقولون : يا أبتي  والصواب  يا أبت الن التاء عوض عن الياء احملذوفة فال يجوز 
اجلمع بني العوض واملعوض عنه . 

2-ويقولون : أثر عليه والصواب أثر فيه أو بيه الن الفعل أثر "ال يتعدى ب على.  
3- يقولون أنت مبثابة أبي والصواب أنت مثل أبي من معنى املثابة وهي البيت 

امللجأ اجلزاء.
 " "حاز  الفعل  الن  األموال  حاز  والصواب  األموال  على  فالن  حاز  4-ويقولون 

بنفسه.
5- هذا البئر عميق والصواب هذه البئر عميقة الن كلمة "بئر" مؤنثة.

6- ويقولون بت في األمر والصواب بت األمر الن الفعل "بت يتعدى بنفسه".
"شيق"  كلمة  الن  شائق  حديث  هذا  والصواب  شيق  هذحديث  7-ويقولون 

تعني مشتاق.
8-ويسمي الناس العلم بالغة لغوي والصواب هو لغوي الن معنى لغوي كثير 

اللغو ثرثار.
9-ويسمي الناس أيضا العالم بالنحو نحوي والصواب هو نحوي.

املكان يصاغ  التجاري الن  والصواب هو املصرف  التجاري  البنك  10-ويقولون 
على وزن مفعل إذا كان الفعل صحيح اآلخر مكسور عني املضارع .

11-ويقولون:تردد على املكتبة والصواب تردد إليها ألن معناها أي جاءها املرة 
بعد األخرى.  

 إعداد الطالب : عاصم محمد احلنيطي /رابعة / اللغة العربية وآدابها
                                       املصدر: الكفايات املعرفية في فن الكتابة والتعبير/ إعداد الدكتورة ليلى العمري.

أخطاء شائعة!

دروس

أجوبة مسكتة!
- دخل لص بيتا ألحد الظرفاء األذكياء فلما رآه صاحب البيت قال له: إن الذي تطلبه 

بالليل ما وجدناه بالنهار. 
موته  سبب  ما  ،فقال:  فقال:مات  حاله؟  له:كيف  أخ  عن  حكيماً  رجل  سأل    -

؟قال:طول حياته. 
- يروى أن رجالً عنده زوجة  مات عنها 4 أزواج،فمرض اخلامس ،فجلست عند رأسه 

تبكي، وقالت:  من توصي بي ؟ فقال: إلى السادس ثم مات!
 - جاء رجل إلى اجلاحظ وقال له: سمعت أن لك ألف جواب فسكت،  فعلمني منها. 
فقال له اجلاحظ: لك ما تريد، فقال الثقيل: اذا قال لي  رجل: يا ثقيل: الدم وياخفيف 

العقل. فبماذا أجيبه؟ فقال له اجلاحظ:قل له:صدقت.

- دخل وفد أعرابي على أحد الوالة وانشده قصيدة يثني عليه فيها وكان ملتمساً 
للمكافأة  فلم يأمر له بشئ  ،  فقال له الوالي: مابال فمك معوجاً ؟ فقال :لعله 
عقاب من اهلل تعالى، فقال الوالي:على اي شئ عاقبه ؟ فقال: لكثرة ما كذبت باملدح 

والثناء بالباطل على بعض الناس، يعني  وانت منهم. 

إعداد الطالبة :إميان عبد اهلل عمر السميرات/ ثانية / معلم صف

إعداد الطالبتان : إيناس عمر الكرونز / منار احمد عادي 

    وائد الغبار )سبحان الرحيم بعباده(

فكرة الطالبة: هيا جمال برهم /اولى /هندسة برمجيات

استراحة العدد



16

                                              في محراب الوطن...

 من قلبي لقلوب اخمللصني من أبناء هذا الوطن األشم.....
أيتها القلوب الصادقة القوية املؤمنة بربها العازمة على رفعة الوطن وأهله 

أسعد اهلل اوقاتكم بكل خير..
فإننا ، ومما الشك فيه ندخل مرحلة سباق جديدة وأي مرحلة ...؟ مرحلة حتدد مصير امتنا وتقرأ واقعنا ومستقبلنا 
القادم ... ال أريد بهذا احلديث أن أحمل عقولكم النيرة على أن حتمل فكري أو ماشابه ذلك ، إني أخاطب شغاف قلوبكم 
نراهن على  ال  التي  الداخلية  التي ستضعف جبهتنا  الفتنة  بنار  بالدنا  يغرق  تلقوا كل حمل  فؤادكم كي  وصميم 

سواها.

أيتها القلوب احملبة للوطن ...

إن الوطن يتفرس في وجوهكم اآلن ..فقد حان وقت التضحيات ال األمنيات ، فأين الغالي والنفيس من األنفس واملال 
والبنني لتساق اكراما لرفعة الوطن، فمن الوطن له ال حياة له.

إن عالقتنا بهذا الوطن عالقة أم بأبنائها وتبقى أمنا التي منها خرجنا وإليها نعود .
فاألرض تلفظ من يخونها أو يعتدي عليها ،فعالقتنا بأرضنا عالقة انتساب بتراب قلبوه أجدادنا ومنى فيه زيتونننا 

ونامت عليه دوالي عشقنا. 

أيتها القلوب...

لألردن عالقة خاصة بأبنائه ,فانتسابنا إليه اليجوز أن يكون مرهوناً مبصلحة أو ماشابه ذلك ،انتسابنا يجب أن يكون 
روحا تغني الوطن صباح مساء إمياننا به جزء من إمياننا بعقيدتنا وإمياننا باهلل ،واخالصنا لب العقيدة أيتها القلوب 

الندية ...فالوطن بحاجة اآلن إليكم ..وإلى قلوبكم فمن يجيب النداء.
مدير النشاط الثقافي والفني 

            مالك املومني

علـىموعــد

 

 األردن أوالً

تبدو عالقة اإلنسان بالوطن، ثقافياً، عالقة تصاحلية مندرجة 
في إطار مفاهيم احلّب واإلخالص والوفاء واالنتماء.

لتكون  تاريخياً،  بوطنهم،  األردنيني  عالقة  تتجّلى  وهكذا 
واقعاً  احلضارة  الوطن-  صورة  تكّرس  ومتميزة   فارقة  عالمة 

وتفاصيل ممتدة ذات فضاءات غير محدودة. 

ومن نعم اهلّل علينا في هذا الوطن احلبيب أْن حبانا بقيادة 
هاشمية حكيمة أسهمت إبداعاتها اخلاّلقة في حتقيق صورة 

األردن النموذج علماً وثقافة ومسيرة.

أمجادٍ  صّناع  زالوا،  وما  كانوا  اهلّل،  عباد  خير  فالهاشميون 
وقادة أمة؛ وما كانوا يوماً إالّ لهذا الوطن وهذه األمة؛ وهذا ما 

حتفظه لنا ذاكرة التاريخ وتدّونه مسارات الزمن.

أبنائي الطلبة؛

امللك  جاللة  له  املغفور  ميالد  ذكرى  اليوم  األردنيون  يُحي 
ويبّجلون  يستذكرون  وهم  ثراه  اهلّل  طّيب  طالل  بن  احلسني 
العظيم  احلسني  قّدمها  التي  اإلجنازات  وتلك  اإلخالص  ذلك 
وأمجاد  عّزٍّ  ووطن  واستقرار،  أمن  واحة  األردن  غدا  إذ  للوطن؛ 
في  مّنا  فللحسني  واحلداثة.  واإلبداع  احلضارة  بقيم  يحفل 
ذكرى ميالده جتّلًة ووفاًء، وبكاء عني، وكلمات صادقات بأّنا على 

العهد باقون. 

وأّما الوالء ألبي احلسني قائد الوطن وباني نهضته املعاصرة 
الوطن  أبناء  يفخر  إذ  وعقولنا؛  قلوبنا  في  متجّذر  والء  فهو 
بعطاء القائد واألب احلاني الذي حّقق األردن في عهده امليمون 
إذ أّسس  والبناء واحلضارة،  الّتقدم  نوعية نحو معارج  قفزات 

لألردن مكانة مرموقًة عربياً وعامّلياً.

أبنائي الطلبة؛

إّن حديثي عبر هذه النافذة عن عطاء الهاشميني لهو غيض 
من فيض مدرسة الهاشميني ونهجهم وفكرهم؛ وإّن اجلامعة 
الهاشمية التي حتمل أجّل األسماء وأنبلها لهي منارة علم 
وفكر وثقافة اقترن ميالدها مبباركة احلسني العظيم؛ واستوت 
بن احلسني  امللك عبداهلل  اجلاللة  بإرداة صاحب  على سوقها 
حفظه اهلل وأعّز ملكه، وستظل هكذا هاشمّية في والئها 

وانتمائها وفكرها الرصني.

الوطن  حضارة  احلضارة-  هذة  فإّن  تقّدم؛  ما  على  وتأسيساً 
ونبني  احلضاري  اإلرث  هذا  فلنحفظ  أبنائه؛  أعناق  في  أمانة 
عليه في هذا الوطن النبيل اجلميل، وفي هذا الوطن املقدس 

واحلرم اآلمن ....، وألجل هذا كّله فليكن األردن أّوالً.

:
:
:

فريق العمل من الطلبة

طلبة
 اللجنة اإلعالمية  واألسرة الثقافية 

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العالقات الثقافية والعامة

ــر         ــس التحريـــ رئي
التحريــر    ــر  مديـــ
التحرير  ــكرتير  س

ــات عليـم ــف  يـوس د. 
ــي املومنـــــــ ــك  مال
اخلـزاعله أحمد  رائــد 
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