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 األردنية" تشارك في قمة "كيو إس للتعليم العالي" حول آفاق االبتكار

Wednesday, March 02, 2022  
ومدير مركز االعتماد  شاركت الجامعة األردنية ممثلة برئيسها الدكتور نذير عبيدات -أخبار الجامعة األردنية 

فريقيا  ، التي 2022وضمان الجودة الدكتور محمود القواريق في قمة كيو إس للتعليم العالي في الشرق األوسط وا 
وجاءت القمة، التي نظمتها شركة "كواكواريلي سيموندس  من الشهر الحالي. 3إلى  1تُقام في دبي في الفترة من 

("QSالعالمية، المتخصصة في الخدما)"ت والتحليالت والرؤى في مجال التعليم العالي، تحت شعارInnovation 
enabling environment: Redefining education in the Middle East and Africa." 

وتستكشف القمة سبل تعزيز االبتكار من قبل مؤسسات التعليم العالي ومجتمع األعمال والطلبة تحت شعار 
تكار"، كما تتدارس ماهّية االبتكار، وطرق تمكينه، ومدى أهميته في تناول األولويات المتغيرة "البيئات الُممّكنة لالب

والمتداخلة ومواجهتها على المستويين الوطني واإلقليمي. وناقشت قيادات إقليمية ودولية عبر مجموعة من الندوات 
وتطوير األولويات التعليمية والبحثية، وكيفية والحوارات التحديات التي يجب على مؤسسات التعليم العالي مجابهتها، 

خلق بيئة تعزز االبتكار من خالل  عدد من التدابير الُمقترحة كعقد الشراكات المؤسسية والصناعية. ويشارك في 
القمة عدد من رؤساء الجامعات المرموقة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وتضمت قائمة المتحدثين قادة ورجال 

 ناع سياسات التعليم العالي في المنطقة.أعمال وص



  
 

 
جامعة اإلمارات تستضيف قمة دولية للتعليم العالي حول "البيئات الداعمة لالبتكار"جامعة اإلمارات 

 تستضيف قمة دولية للتعليم العالي حول "البيئات الداعمة لالبتكار"
 من وتحقق االستدامة.زكي نسيبة : الجامعات هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز األ -

العين في األول من مارس /وام/ انطلقت في جامعة اإلمارات العربية المتحدة اليوم " قمة كيو أس للتعليم 
العالي للشرق األوسط وأفريقيا " التي تقام تحت شعار "البيئات التمكينية لالبتكار" وتستمر حتى الثالث من مارس 

 ود الرائد عالمًيا للخدمات والتحليالت والرؤى لقطاع التعليم العالي العالمي.الجاري، علما أن " كيو أس " هو المز 
وتناقش الوفود المشاركة في القمة ضرورة االبتكار لتوفير مؤسسات وأنظمة تعليمية مرنة وقادرة على 

االستدامة االجتماعية مواصلة العمل في عالم من عدم اليقين والتقلب العالمي، وتبحث أهمية االبتكار في تعزيز 
 والبيئية واالقتصادية في المنطقة.



وفي كلمة أمام الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، أعرب معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب 
السمو رئيس الدولة والرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، عن سعادته بمخاطبة حضور يمثل التنوع 

الشرق األوسط ومنطقة أفريقيا وأكبر مجموعة متنوعة من المؤسسات التي يتكون منها قطاع التعليم  الكامل لدول
 العالي، باإلضافة إلى العديد من أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع التعليم العالي".

جه، وقال معاليه: " سنتعاون معا في سبيل تحقيق غايات التعليم العالي في منطقة كبيرة ومتعددة األو 
وتتطور بمعدالت مختلفة، وتحظى بمستويات مختلفة من الموارد، وستتناول أعمال هذا المؤتمر دراسة أشكال 
وعمليات االبتكار المطلوبة في جميع أنحاء المنطقة، وتحديد كافة المتطلبات عبر مجموعة متنوعة من 

 مؤسساتنا لتمكين االبتكار".
خطابه بمثابة دليل للمناقشات في القمة، ووضع االبتكار في  وقد قصد الرئيس األعلى للجامعة أن يكون

سياق غايات وأهداف الجامعة، كما وضع إطاًرا أخالقًيا لـ "بيئة داعمة لالبتكار"، واختتم ببعض المالحظات 
 حول أهمية التنوع المؤسسي في التعليم العالي في المنطقة.
بأنها "مهد االبتكار"، بقوله : " الجامعات مدفوعة  وفيما يتعلق بغايات الجامعة، وصف معاليه الجامعة

بالرغبة في البحث عن معرفة جديدة، ومناقشة البدائل، وتعزيز الحالة اإلنسانية على أوسع نطاق. تولد الجامعات 
المعرفة والمهارات التي تتطلبها الصناعة والحكومة والمجتمع األوسع. كما تمتلك الجامعات مجموعة أوسع بكثير 

 النتائج التي تعتبر ضرورية لالبتكار ". من
وحدد هذه النتائج على أنها "حافز الطموح، وأدوات الحوار الحضاري، والقدرة على التعايش السلمي وحل 
المشكالت، ودعم األفراد ليكون لديهم شغف للمعرفة، وتحمل المخاطر، وتحقيق األهداف. واألهم من ذلك أن 

ج مستوى من الكرامة والشعور بقيمة الذات. يصبح الخريجون مصدر فخر التعليم الجامعي يمنح كل خري
ألسرهم، ويواصلون العمل بشكل منتج في مجتمعاتهم." ووفًقا لهذا المنطق، خلص الرئيس األعلى للجامعة إلى 

 أن "الجامعات هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز األمن وتحقق االستدامة االجتماعية.
أساسية لالبتكار ليكون ذا قيمة دائمة. كما إنها جزء أساسي من البيئة التمكينية وهذه األهداف هي 

يجب أن يقوم االبتكار على  وقال "إن البيئة التمكينية لالبتكار يجب أن تسترشد بإطار أخالقي. لالبتكار".
قين، والصراعات، أساس مجموعة من المبادئ التي تمكننا من حل األزمات العالمية الهائلة، وحاالت عدم الي

 والفقر الذي تعاني منه جميع الدول".
وأكد على المبادئ العشرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى الخمسين عاًما القادمة كمثال على 
مثل هذا اإلطار األخالقي. وقال: "مبدآن أساسيان هما تعزيز االتحاد السياسي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

اقتصاد حيوي وديناميكي ومختلط. كما تحدد ثالثة مبادئ أخرى األدوات التي ستمكن من تحقيق هذه وتعزيز 
األهداف. " وأضاف "سنطور رأس المال البشري، وسنوسع حدود تميزنا الرقمي والتقني والعلمي، وسنواصل 

ئ الخمسة المتبقية تعلمنا أيًضا سياستنا الخارجية القائمة على االنفتاح والتعاون متعدد األطراف. كما إن المباد
أننا لن ننجح في تقدمنا السياسي واالقتصادي إال إذا سعينا وراقبنا اهتماًما إنسانًيا باالستدامة االجتماعية 



والبيئية. تحفز هذه المبادئ حسن الجوار واالنفتاح والتسامح والمساعدات اإلنسانية. وتحثنا كذلك على الدفاع 
 واستخدام التفاوض والحوار كأدوات لحل النزاعات".عن السالم والوئام، 

وأشار إلى أن "هذا اإلطار األخالقي يجب أن يدعم كيفية عمل قطاع التعليم العالي، ويجب أن يكون 
خريجونا قادرين على توظيف ودعم هذه األخالقيات، ويجب أن يتقدم ابتكارنا نحو هذه الغايات ومن خالل هذه 

 األساليب.
أوضح الرئيس األعلى للجامعة سبب قوة تنوع قطاع التعليم العالي في المنطقة. بقوله: "يجب  وفي الختام،

 أن نشارك، ونحافظ، ونحتفل بالموارد الثقافية الغنية في منطقتنا التي تجعل دولنا وجامعاتنا فريدة من نوعها.
 يجب علينا أيًضا تكييف عروضنا مع مجموعة متنوعة من احتياجات المتعلمين.

ويجب علينا كذلك تلبية االحتياجات المتنوعة لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. لذلك، يعتمد نجاح 
نظام التعليم العالي لدينا على تنوعه. يضمن التنويع مالءمة نظام التعليم العالي ومرونته حيث يحتاج المتعلمون 

هتمام بالنتائج األوسع للجامعة والمهمة وأصحاب المصلحة إلى التغيير بمرور الوقت. وحث القمة على "اال
لالبتكار، واإلطار األخالقي الضروري حتى يساهم االبتكار في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامين، مع األخذ 

 في االعتبار أنه نظًرا لتنوعنا، ليس من المرجح أن "يكون الحل الواحد مناسًبا للجميع".
ودة التعليم والتعاون األكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي وناقشت الجلسة االفتتاحية سياسات ج

والجامعات في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا فيما ناقشت الجلسة الصباحية الثانية التعليم في عالم متغير 
ومضطرب وقد ناقشت الجلسة الحوارية الثالثة وعلى جزءين تناول فيها المتحدثون البحث العلمي والتطوير 

ام وآثاره االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا فيما تناولت الجلسة المسائية الرابعة محور المستد
كليات التقنية العليا  - 19استشراف المستقبل والقدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي ما بعد جائحة كوفيد 

 ة في مجاالت البحث العلمي."أنموذج" فيما تطرقت الجلسة األخيرة لمناقشة بناء شراكات عالمي
 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 نخبٌة من األكاديميين واالختصاصيين واألطباء يشاركون في المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي

 رئيس الجامعة الهاشمية
من جانبه أكد سعادة األستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية األردنية أنه 
لمن دواعي الفخر واالعتزاز للجامعة الهاشمية التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات االنسانية في عقد 

لى السعي الدؤوب من والذي يدل ع” جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة“مؤتمر 
قبل المؤسستين الحتواء ومناصرة وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة وفق أفضل الممارسات المعتمدة 

 على نتائج البحث العلمي.
وأضاف: يعد هذا المؤتمر ثمرة من ثمرات مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين تحقيقًا للرؤيِة 

دمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وتطوير التعاون في المشتركِة بينهما وتحسين جودة الخدمات المق
 المجاالت األكاديمية والبحثية والتدريبية والتشخيصية.



وقال: نتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر منصة انطالق لنهج جديد في العمل المشترك يؤسس 
 هم.لفرص نجاح نوعية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم واحتوائهم ومناصرتهم في الدفاع عن حقوق

الدكتور فواز أوضح أن هذا المؤتمر يتميز بتناغمه مع التوجهات الحديثة في مجال التربية 
الخاصة عالميًا، إذ يتم العمل حاليًا في جميع دول العالم على تحسين جودة حياة األشخاص ذوي 
 اإلعاقة في جميع مجاالت الحياة كأحد حقوقهم األساسية، كما يتميز بتسليط الضوء على فئة
اإلعاقات الشديدة والمتعددة التي تواجه تحديات عدة حيث يعد هذا المؤتمر من المؤتمرات القليلة 

 نسبيًا والتي سلطت الضوء على هذه الفئة من فئات اإلعاقة
كما يتميز هذا المؤتمر بتركيزه على الممارسات العملية في مجال اإلعاقات الشديدة والمتعددة 

تطبيقات عملية في تحسين واقع العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقات والتي يتوقع أن يكون لها 
 الشديدة والمتعددة وسد الفجوة بين ما هو نظري مثالي وما هو عملي قائم.

وختم رئيس الجامعة الهاشمية قائاًل: من المتوقع أن يالقي هذا المؤتمر أصداء واسعة في األوساط 
ه مؤتمرًا دوليًا محكمًا ويشارك فيه اختصاصيون من مجاالت العلمية والتربوية ذات العالقة نظرًا لكون

تماشيًا مع النهج الحديث عالميًا ” تربوية وطبية وعلوم طبية تطبيقية وتكنولوجية وحقوقية“عدة 
والمستند إلى التعاون بين التخصصات المتعددة، لتحسين نوعية حياة األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .وأسرهم
 ”جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة” االفتراضي المؤتمر العلمي الدولي 

بمشاركة نخبة من األكاديميين واالختصاصيين واألطباء تنطلق في الثامن من الشهر الحالي فعاليات المؤتمر 
الشارقة  الذي تنظمه مدينة” جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة” العلمي الدولي االفتراضي 

 9و 8للخدمات اإلنسانية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية في المملكة األردنية الهاشمية يومي الثالثاء واألربعاء 
 .2022مارس 

يتحدث في افتتاح المؤتمر كل من: سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة وسعادة األستاذ 
األستاذ المشارك ” موك –لي سانغ “ئيس الجامعة الهاشمية األردنية، والبرفيسور الدكتور فواز العبد الحق الزبون ر 

 في كلية العلوم األرضية والبيئية في جامعة سيؤول الوطنية عضو األكاديمية الكورية للعلوم والتكنولوجيا.
 مدير مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

ة للخدمات اإلنسانية أكدت أن الهدف الرئيسي للمؤتمر رفع سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارق
مستوى الوعي حول أحدث المستجدات والممارسات الطبية والعلمية والعملية والتربوية والتأهيلية لألشخاص ذوي 

ف اإلعاقات الشديدة والمتعددة، وتسليط الضوء على أهم القضايا والحقوق المتعلقة بهم، باإلضافة إلى توفير معار 
جديدة وتبادل خبرات مميزة، واقتراح حلول لبعض القضايا والصعوبات وهو ما يضيف إلى جودة حياة هذه الفئة 

 المهمة من أفراد المجتمع وأسرهم.



وقالت: تنطلق الخدمات اإلنسانية في هذا المسعى من رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية التي تتضمن اتباَع 
نتاج المعرفة على المستويين المحلي والدولي، ومن معايير التميز والجود ة والكفاءة وتبّني أسس المساواة والتنوع وا 

 توّجهها لتوظيف أفضل الممارسات لصالح رفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع بأسره.
مركز “ وأضافت: ألنَّ المدينة تولي أهمية كبيرة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة، خصَّصت لهم

ضمن مدرسة الوفاء لتنمية القدرات )فرع الرملة( سعيًا لتقديم  2012ـ 2011الذي أنشأته عام ” اإلعاقات الشديدة
أفضل الخدمات لهم، حيث بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة الذين قدمت لهم المدينة خدماتها 

فيبلغ عدد  2021 – 2022أّما في العام الحالي  ( شخصًا،95فقط ) 2021ـ  2020خالل العام الدراسي 
 ( شخصًا.115األشخاص المستفيدين من خدمات المدينة )

 سبعة محاور
وقالت مدير المدينة إن المؤتمر الذي يستمر ليومين بمشاركة أكاديميين واختصاصيين وأطباء وعاملين في 
المجال من: جمهورية كوريا الجنوبية، سلطنة عمان، ألمانيا، روسيا، الواليات المتحدة األمريكية، فنلندا، فلسطين، 

شمية واإلمارات العربية المتحدة يضم سبعة محاور هي: المملكة العربية السعودية، لبنان، المملكة األردنية الها
التربوي التأهيلي، الصحي العالجي، الحقوق والقوانين لألشخاص ذوي اإلعاقة، التمكين واإلرشاد األسري، تجارب 
وخبرات، التقنيات المساندة، قضايا جدلية وتوجهات معاصرة، ومع نهاية كل محور وقٌت مخصص لالستفسارات 

 ت الخاصة به.والمناقشا
وأوضحت أن معرضًا افتراضيًا للتقنيات المساندة ستنظمه المدينة ويكون مصاحبًا للمؤتمر بين جلسات المحاور، 

 كما يمكن للراغبين بالتعرف أكثر على التقنيات المعروضة أن يزوروه بالتنسيق مع اللجنة المنظمة.
 ورش عمل

تي سيشهدها اليوم الثاني من المؤتمر وهي ورشة اتّباع   سعادة منى عبد الكريم أشارت إلى ورش العمل ال
في المؤّسسات لمرافقة شاملة ومختلفة تقدمها األستاذة غادة كميد من مركز سيزو ” Basal Stimulation“مقاربة 

لونج  بيل في لبنان، وورشة التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة والمتعددة التي ستقدمها البروفيسورة توبي
تأهيل اإلعاقات المتعددة الناتجة “من جامعة جورج تاون في الواليات المتحدة األمريكية، وورشة العالج بالموسيقى 

عن الحوادث الشديدة التي سيقدمها كل من البروفسورة هيون جو شيونق  و الدكتورة قايول يو  و األستاذة جيون 
 .بارك من جامعة إيوا النسائية بكوريا الجنوبية

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 عمان الحداثة تحتفل بيومها الضارب في التاريخ والحضارة
 األولشهدت مدينة عمان بالتزامن مع وصول الملك المؤسس عبداهلل  –المومني  إيمانآذار )بترا(  2عمان 

نهضة الفتة ونقلة حضارية وعمرانية واقتصادية وثقافية واجتماعية لم تتوقف عجلتها حتى  1920يرحمه اهلل عام 
)بترا( بمناسبة االحتفال بيوم عمان،  األردنية األنباءهؤالء في تصريحات لوكالة  وأشار أيامنا هذه، بحسب معنيين.

رن الماضي، لكنها أصبحت عامرة بالحركة والنشاط في أنها كانت مدينة صغيرة هادئة في عشرينيات الق إلى
 مختلف المجاالت منذ استقبالها األمير الهاشمي عبداهلل المؤسس.

عمان التي حظيت برعاية الهاشميين، الرحالة والمؤرخين  أذهلتفمن بين ست مدن على قائمة التراث العالمي، 
 ستقرار ووئام.وأصبحت قبلة للسياحة العالمية لما تنعم به من أمن وا

قّرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الثاني من شهر آذار من كل عام يومًا  2021يذكر انه في العام 
لمدينة عّمان، تخليدًا لحدث مهّم في تاريخ الدولة األردنّية، يتمّثل بوصول الملك المؤّسس عبد اهلل األّول إلى مدينة 

 األردن، وفيما بعد عاصمة للمملكة األردنّية الهاشمّية. عّمان ، والتي غدت عاصمة إلمارة شرق
وبحسب استاذ علم اآلثار والتراث في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، فعمان التي قرية هادئة بنهرها 
المتدفق ومجتمعها البسيط اندفعت بسكانها وشيوخها ووجهاء العشائر االردنية نحو محطة المطار بمنطقتي 

 .1920يزيا إلقامة الخيام استقباال لألمير / الملك المؤسس عام ماركا وز 



على المحبة والفرح والسرور فأقاموا موائد الطعام والشراب  وقال وهيب، ان هذه الجموع الشعبية قدمت اروع امثلة
ووزعوا الحلوى وابتهجوا بقدوم األمير، الذي اتخذ من عمان عاصمة قبل أن تكبر ويتزايد عدد سكانها وتتسع رقعة 

 االراضي فغدت مهوى األفئدة والقلوب.
عوبة التحديات والظروف إلى أن تحولت إمارة ومن عمان تابع األمير عبداهلل مسيرة العمل والبناء والكفاح رغم ص
 شرق األردن إلى مملكة بقيادة الهاشميين الذين صنعوا أمجاد الوطن.

واضاف وهيب، اجتذبت عمان الزوار والمستثمرين فاتسع عمرانها وازدهر مكانها، وانشئت المباني العامة لخدمة 
اللها الميمون، فزاد ذلك من مكانة عمان العاصمة نالت المملكة استق 1946المواطنين وشقت الطرق، وفي عام 

عشرة االف نسمة أصبح بعد االستقالل اضعافا مضاعفة، حيث  1930بين مدن العالم، وبعد ان عدد سكانها عام 
 ألف نسمة. 60وصل في االربعينيات الى 

واضعه المشهور ينزل الى وكان الملك المؤسس بت الف نسمة 60واشارا الى انه في االربعينيات بلغ عدد السكان 
وسط العاصمة يشارك جموع المصلين صالة الجمعة ويتفقد احوال المدينة ويقابل المواطنين ويستمع إليهم ويتجول 
 في احيائها واسواقها ويصطحب معه احيانا االدباء والشعراء في جولة على اطراف نهر عمان والرصيفه والزرقاء .

مانة عمان الكبرى في تقديم الخدمات، فازدهرت المدينة بالمؤسسات وتستمر عمان في تطورها وتستمر ا
التعليمية والثقافية واالجتماعية والصحية، وفي مجال السياحة واآلثار والتراث كانت دائرة االثار العامة اولى الدوائر 

الذي  لتنهض باإلرث الحضاري 1923المتخصصة التي حظيت باهتمام الملك المؤسس عندما اسست في عام 
 نفاخر به العالم اليوم.

عام على تأسيس الدولة، يواصل الملك عبداهلل الثاني المعزز مسيرة المؤسس، وهو يقود المملكة نحو  100وبعد 
 مئوية جديدة، متسلحا بدعم شعبي ودولي، والتفاف أردني خلف قيادته، ليكمل مسيرة البناء والتطوير والريادة .

االعالمي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ان األمانة ستنفذ مجموعة من من جانبه قال الناطق 
النشاطات اإلعالمية والميدانية إحياء ليوم مدينة عمان ورمزيته التاريخية ، الفتا الى برنامج احتفالي من فعاليات 

 ثقافية ورياضية وأنشطة مجتمعية منوعة .
تعارفت عليه العديد من مدن العالم، ويتّم خالله استحضار تاريخها واضاف، يعتبر يوم المدينة حدثا رسميا 

واستشراف مستقبلها، وتعظيم دور ساكنيها وزائريها الذين تقوم على خدمتهم وتتفاعل معهم وتسعى إليجاد البيئة 
 النموذجية لتحقيق رؤيتها المستقبلّية.

وزائريها لترسخ قيم االنتماء للمكان والزمان، وتستذكر واشار الى انه في في هذا اليوم تتفاعل المدينة مع سكانها 
الماضي العريق بفخر واعتزاز وتعيش لحظات الحاضر بفرح االنجاز والتطور وترنو الى غد واعد شعاره مواكبة 

 التطور المتسارع في كلفة المجاالت .
ن حبه لعمان، مشيرا الى ما من جهته عبر الكاتب والباحث نبيل عماري والذي كان وال يزال من سكان عمان ع

التقطته عيناه من جمال المدينة وما رسخ في ذاكرته عن ثقافتها وحسن ضيافتها، وكل ما يشكل شخصيتها من 
حساس قوي بالهوية، وسحرها الخاص بجبالها السبع الغنية بالتاريخ  تراث غني نابض بالحياة، وقيم عربية أصيلة، وا 

 يعها الدافئ وشتائها األخاذ.وجمال الطبيعة الذي يتجلى في رب



فعمان، يوق عماري، التي تسعى للحداثة في عهد الملك عبداهلل الثاني المعزز، ال تنسى تاريخها العريق 
الضارب بالجذور، وعبق تاريخها الذي يحمل قصة حياٍة ُمُمَتدة تتجدد ِبَشعِبها الطيب المعُهود وفسيفسائها الجميلة، 

 وناسها الذين أحبوها.
وسط البلد تشدك ذاكرة الحنين للماضي بقهوته الفواحة، وهناك عبق ياسمينة دمشقية بجبل اللوبيدة، وحالوة  ففي

مشوار بجبل الحسين، والبيوت الحجرية العتيقة بجبل عمان تتدلى من أسوارها نفنافة وردية، وصوت أذان يدعو 
لد في يوم أحد بوسط البلد، ومدافع رمضان للصالة من جامع ابو درويش في جبل األشرفية، وأجراس كنيسة الب

 بجبل القلعة تعلن ثبوت العيد .
 
 
 
 
 
 


