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الخوالدة يدعو الشباب للتوجه الى صناديق االقتراع
أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور علي الخوالدة ان فئة الشباب األكثر قدرة على احداث
التغيير و التأثير من خالل صناديق االقتراع و افراز مجلس نيابي قادر على أداء مهمته الرقابية و التشريعية.
و أضاف الخوالدة خالل ندوة حوارية عقدت مساء السبت مع طلبة من الجامعة الهاشمية عبر تقنية االتصال
المرئي "زووم" بعنوان "تعزيز مشاركة الشباب في االنتخابات النيابية" و التي نظمتها دائرة الهيئات الطالبية/عمادة
شؤون الطلبة في الجامعة ،ان الشباب لديهم تحديات و قضايا بحاجة الى تغيير و تحسين من خالل التشريعات و
القوانين و هو األمر الذي يح ِّتم عليهم اختيار أعضاء قادرين على تمثيلهم تحت القبة و ترجمة مطالبهم على أرض
الواقع.
وجدد الخوالدة تأكيده على ان التوجه لصناديق االقتراع و اختيار أعضاء أهم مؤسسة دستورية تمثل الشعب
باالضافة الى انه حق دستوري فهو واجب وطني و مسؤولية وطنية.
ودعا الخوالدة الشباب/الشابات للمشاركة الفاعلة في االنتخابات و تشجيع من حولهم على ذلك حيث ان رفع نسبة
ً
مشددا على االلتزام بقواعد و اجراءات السالمة العامة التي وضعتها
المشاركة تنعكس على تمثيل أفضل للمجلس،
ً
حفاظا على صحة المواطن.
الهيئة المستقلة لالنتخاب
و أشار الخوالدة خالل حواره مع المشاركين الى ان وظيفة النائب األساسية هي الرقابة و التشريع لذلك يجب عليهم
اختيار المرشح األفضل ألداء هذه المهمة الف ًتا الى ان الناخبين و مؤسسات مجتمع مدني بامكانهم مراقبة أداء النواب
و متابعة تنفيذ برامجهم.
من جهته وجه عميد شؤون طلبة الجامعة الهاشمية الدكتور صادق الشديفات جميع الطلبة للمشاركة في االنتخابات
النيابية و اختيار المرشحين بنا ًء على أسس الكفاءة و الموضوعية لتحقيق تمثيل أفضل ينعكس على قضاياهم و يحسن
واقع حياتهم.
وثمن الشديفات دور الوزارة و ما تقوم به من جلسات حوارية و برامج مع الشباب لتحفيزهم على العمل السياسي
و المشاركة في االنتخابات النيابية .بدورهم طرح مشاركون في الجلسة عدة محاور تتعلق بأهمية المشاركة في
االنتخابات خاصًة في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا و أبرز تعليمات الهيئة المستقلة لالنتخاب للحفاظ على
السالمة العامة و أهمية االلتزام بها ،و غيرها من االستفسارات و الطروحات التي تمت مناقشتها.
وزارة الشؤون السياسية

حصل الدكتور أنس الطرابشة ،األستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي ،على براءة االختراع
األمريكية تحت رقم "  "US20180372073A1-15/995,760عن نظام توليد طاقة هجين ومعدل يعتمد على الرياح والطاقة الكهروضوئية
حصل الدكتور أنس الطرابشة ،األستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي ،على براءة االختراع
األمريكية تحت رقم "  "US20180372073A1-15/995,760عن نظام توليد طاقة هجين ومعدل يعتمد على الرياح والطاقة الكهروضوئية ،حيث
يمزج النظام بين مصادر طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في نظام واحد ليكون بديالً لألنظمة الهجينة التقليدية لهذين المصدرين من الطاقة.
ويقدم النظام الجديد ،الذي تم اختباره في مختبرات جامعة أبوظبي ،فكرة مميزة ورائدة في دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نظام ذاتي واحد
يعمل على تحسين معدالت حصاد الطاقة الشمسية ،حيث يمكن للنظام إنتاج الطاقة خالل النهار وفترة الليل ،ويمكن استخدامه كمحطة شحن صغيرة
للطائرات بدون طيار واألنشطة المتصلة خارج الشبكة .ومن بين العديد من الفوائد التي يوفرها النظام هو أنه يقي الخاليا الشمسية من اإلرتفاع
العالي لحرارتها ،األمر الذي يحافظ على فعالياتها وكفاءتها.
ويقدم النظام المقترح جملة من المميزات ،بما في ذلك حجمه الصغير ،كما يساهم دوران الخاليا الكهرضوئية في تبريدها بشكل منتظم ،ما يقلل
من تكون الغبار على الخاليا الشمسية .كما يتميز النظام بسهولة تطبيقه ،كما أنه يعمل عند معدالت سرعة رياح منخفضة ،ما يسهم في رفع مستويات
توليد الطاقة.
وفي هذا الصدد ،قال الدكتور أنس الطرابشة" :بداية يسعدني أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لجامعة أبوظبي على دعمها المتواصل وتوفيرها
للموارد واألدوات الالزمة من خالل مرافقها البحثية المتميزة على مدى فترة تطويري لهذا المشروع خالل األعوام األربعة الماضية .وأنا أعتز
بحصولي على هذا التكريم العالمي الهام ،وأتطلع قدما ً ألن يساهم اختراعي في إثراء جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة الحثيثة في قطاع الطاقة
المتجددة وتقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المجتمع ككل".
من جهته ،قال الدكتور حمدي الشيباني ،عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي" :سعداء جداً باإلنجازات المتميزة التي يحققها أعضاء الكوادر
التدريسية في جامعة أبوظبي ،ونحن فخورون باختراع الدكتور أنس ،متطلعين إلى تحقيقه نقالت نوعية هامة في قطاع البيئة والطاقة في اإلمارات.
ونحن في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي نجدد التزامنا ببناء بيئة أكاديمية تحتضن رواداً مؤثرين ومبتكرين يقدمون أمثلة حية لطلبتنا ويساهمون في
مواصلة مهمتنا القائمة على تخريج جيل متعلم ومتميز يمضي قدما ً بتولي المناصب القيادية البارزة في المستقبل".
الدكتور أنس الطرابشة حاصل على بكالوريوس العلوم وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة األردنية
الهاشمية ،كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وأجهزة أشباه الموصالت من جامعة شتوتغارت األلمانية عام  .2007وهو عضو
أول في معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات ويعمل حاليا ً كأستاذ مشارك في جامعة أبوظبي ،وتتضمن أنشطته البحثية األجهزة اإللكترونية
والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة .ونشر الطرابشة أكثر من  40مقاالً كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة بما في ذلك
تعيينه عضواً أول في معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات وحصوله على منحة الجامعة الهاشمية ،إضافة إلى حصوله على المركز األول في
خمس مسابقات إقليمية بما في ذلك أسبوع االبتكار في اإلمارات ومسابقة أجيال المستقبل وجوائز الشرق األوسط للكهرباء ومسابقة "بالعلوم نفكر".
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تقرير اليومي للفيسبوك
ما يرد لخاص صفحة الجامعة الهاشمية على الفيسبوك من أسئلة واستفسارات ومالحظات من الطلبة

واولياء األمور والزوار كما يتم رصد اهم التعليقات على ما ينشر على الصفة من اخبار ،ورد للصفحة ()43
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بعض التعليقات وردود األفعال على ما يتم نشره على الصفحة من اخبار ونشاطات واعالنات
بوست منصة الممارسات الصيدالنية

بوست توعوي/االلتزام بإجراءات منع وضبط العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين والمراجعين

اعالن إطالق مسابقة “ض” للمحتوى الرقمي العربي لشباب الجامعات

بوست/ثالث طالبات من قسم اللغة العربية في كلية اآلداب يشاركن في نصوص أدبية في صحيفة الدستور وهن

أسيل خليل ،ونادين الدمسيس ،لمى الحياري.
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