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اإلف ِتتاحية

من أقوال
جاللة امللك
«حان الوقت لإلرتقاء بوطننا إلى مراتب
متقدم��ة ،جتعل كل األردني�ين يزدادون
فخراً بانتمائهم لهذا الوطن العظيم.
فه��ذه الدولة احلرة الت��ي أكملت مئة
عام من عمرها املديد ويحميها دستور
عصري ومتقدم ،س��تبقى عصية على
عبث العابثني وأطماع الطامعني.
ولق��د كان بلدن��ا عل��ى ال��دوام ،قصة
بن��اء وكف��اح ،س��طرها األردني��ون
بتضحياته��م .واالنتق��اص م��ن ه��ذه
اإلجنازات أو التقليل من شأنها ،إساءة
بالغة ال يقبلها أحد».

إحتفا ًء مبئوي��ة الدول��ة األردنية...اجلامعة
الهاشمية تعقد مؤمت ًرا دوليًا بعنوان «صورة
األردن في العالم بعد  100عام من التأسيس»
برعاية ملكية سامية ،وفي أجواء من األمل والتفاؤل،
إنعقد في اجلامعة الهاشمية املؤمتر العلمي الدولي
بعنوان« :صورة األردن في العالم في 100عام» ،في
الفترة من  4-2تشرين الثاني/نوفمبر  .2021ويأتي هذا
املؤمتر في خضم احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية
باملئوية األولى للدولة األردنية احلديثة.
التفاصيل ص ( )2

رئي��س اجلامع��ة الهاش��مية يرع��ى افتتاح
مؤمت��ر تيدك��س « »TEDx HUف��ي اجلامع��ة
رعى رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز
العبد احلق الزبون فعاليات مؤمتر ( )TEDX HUوالذي تنظمه
دائرة الهيئات الطالبية في عمادة شؤون الطلبة ،ويهدف
تيدكس إلى نشر األفكار التي تستحق التقدير واالهتمام
في مجاالت متعددة من ضمنها التقنية والتصميم
والترفيه ،والشعار الذي يحمله تيدكس أفكار تستحق
النشر .مبشاركة عدد من اخلبراء والباحثني واملهتمني في
مجاالت العلم اخملتلفة.
التفاصيل ص ( )3

اجل���ام���ع���ة حت��ت��ف��ي ب���ذك���رى م��ول��د
ن���ب���ي ال����رح����م����ة واإلن���س���ان���ي���ة
قال إمام احلضرة الهاشمية الدكتور أحمد اخلاليلة
خالل احتفال اجلامعة الهاشمية مبناسبة املولد
النبوي الشريف »:بأن اإلحتفاء بهذة الذكرى املباركة
ماهو إال دليل على مدى الوفاء للنبي الكرمي الذي يتصف
بصفة من صفات الرحمن وهي الرحمة التي تتجلى
بالتعامل اللني مع األطفال والنساء ولألمة كافة».
التفاصيل ص ( )3
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بقلم :األستــاذ الـدكـتـور
فـواز العبـد احلــق الزبــون
رئيـس اجلامعة الهاشمية

أبنائي الطلبة :أجنحة السالم وأهازيج الورد وإكليل احملبة

في مثل هذا اليوم األغر ُّ
حتل علينا مناسبة وطنية غالية على قلوب كل
األردنيني الشرفاء ،وهي عيد ميالد سليل األشراف ورب العزة والكرامة
وتاج الفخار والشموخ وفرع الشجرة الطاهرة احملمدية حضــرة
صـاحب اجلاللة الهـاشمــية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم،
أطـال اهلل فـي عـمـره وأدامه ذخراً وسنداً لألردن وشعبه العظيم.
فمنذ اللحظة األولى مليالد جاللة امللك عبداهلل الثاني أبي احلسني نذره
املغفور له جاللة امللك حلسني بن طالل طيب اهلل ثراه خلدمة الوطن
واألمة ،فكان جاللته خير خلف خلير سلف ،فحمل عن أسالفه أمانة
النهوض باألردن واحلرص عليه مواجهاً كل التحديات ومذلالً الصعاب
ّ
مسطراً في صفحات التاريخ
والعوائق  ،ماضياً في ذلك بروح العصر،
أمجاداًَ أردنية هاشمية رفع فيها البناء بسواعد النشامى من أبناء
األردن.
وتتزامن هذه املناسبة السعيدة مع احتفاالت اململكة األردنية
الهاشمية باملئوية األولى من عمر الدولة األردنية بأمان واقتدار ودخولها
املئوية الثانية بعزمية وإصرار ،مقرونة بأسمى آيات الوالء واإلنتماء والوفاء
للعرش الهاشمي املفدى.
عظم اإلجنازات التي ترجمت واقعاً ملموساً خالل مسيرة
وباحلديث عن
ِ
نيِّرة ومضيئة كانت عنوان عزنا وشموخنا ودليالً ونبراساً على البذل
والعطاء الذي رفع إسم األردن عالياً في سماء اجملد بقيادتنا الهاشمية
امللهمة ،ل ُنكبر تلك املساعي احلكيمة اخليرة في حتقيق السالم والعدل
الدوليني والهمة بعزمية ال تلني في الدفاع عن القضايا العادلة لألمة
العربية بكافة احملافل الدولية.
ُ
ونحن في اجلامعة الهاشمية هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحمل
من األسماء أرفعها وأشرفها كأسرة واحدة من مؤسسات الوطن
الغالي نفخر ونعتز بهذه املناسبة الغالية التي تشكل ميالد فجر
عنوانه مزيد من التقدم والتطور والعزة والكرامة حتى أصبح األردن
وطناً يُشار إليه بالبنان على املستوى العاملي ،وألن ثروة األردن احلقيقية
بأبنائه ،يقع الشباب األردني في ُصلب اهتمامات جاللة امللك ،ويحظى
برعايته ومساندته ،وها نحن ننتهج نهجك جاللة امللك املعظم ونسير
على خطاك من خالل احتضان أفكار أبنائنا الطلبة ودعم مشاريعهم،
تبنيِّنا رؤيتك بأن االستثمار احلقيقي لهذا الوطن احلبيب اإلنسان األردني
املبدع املتميز بعطائه وتفانيه.
ويكفينا فخراً يا صاحب اجلاللة أن نر ّدد عبارتك التي نضعها وشماً
على جباهنا «إرفع رأسك فأنت أردني» بكل ما تعنيه هذه اجلملة من
معان ،وننشد مقولتك العابقة بالعز والفخر حني قلت »:أقف بكل هذه
الثقة والقوة واالعتزاز ألن حولي شعباً عظيماً شامخاً»  ،ونحن كذلك
صاحب اجلاللة ،نقف بكل هذا السمو والبهاء والرفعة ألنك مليكنا
وحامل رايتنا وتاج أرواحنا وسنظل عاقدين العزم على أن يبقى األردن
أمنوذجاً لإلجناز والعطاء ،مؤكدين ثقتنا وإمياننا بقيادتك الهاشمية
احلكيمة التي حققت اإلجنازات من أجل رفعة الوطن وصون استقالله
ومنعته ،ما دامت هذه احملبة والثقة زادك ملواصلة التقدم واإلجناز والتطور.
داعني اهلل العلي العزيز القدير أن يهبكم العمر املديد  ،واهبني أنفسنا
جنودا أوفياء خلدمة ملكنا املفدى والذي هو فخرنا ومصدر اعتزازنا
وعنوان أمننا واستقرارنا في هذا البلد اآلمن وأن يحفظ جاللتكم وسمو
األمير ولي العهد من كل مكروه ويبعد عنكم شرار اخللق ممن يريدون
العبث بهذا البلد الطيب املبارك  .وفقكم اهلل ملا فيه خدمة بلدنا األردن
وشعبنا األردني الوفي وأسرته الواحدة .وكل عام وأنتم يا صاحب اجلاللة
بكل اخلير والعطاء واحملبة.
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إضاءة
إحتفاء مبئوية الدولة األردنية..اجلامعة الهاشمية تعقد مؤمت ًرا دوليًا بعنوان«صورة األردن في العالم بعد100عام من التأسيس»
ً
برعاية ملكية سامية ،وفي أجواء من األمل والتفاؤل ،انعقد في اجلامعة الهاشمية املؤمتر العلمي الدولي بعنوان" :صورة األردن
في العالم في 100عام" ،في الفترة من  4-2تشرين الثاني/نوفمبر  .2021ويأتي هذا املؤمتر في خضم احتفاالت اململكة األردنية
الهاشمية باملئوية األولى للدولة األردنية احلديثة ،ومبشاركة فاعلة وطنية وعربية وعاملية من (ُ )60مفكرًا ،وعاملًا ،وأكادمي ًيا ،وباح ًثا،
وسياس ًيا ،وإعالم ًيا من إثنني وعشرين دولة عربية وأجنبية  ،حيث ُق ِّدمت فيه ستون ورقة علمية.وكانت اللغات املعتمدة في املؤمتر
هي العربية واالجنليزية والفرنسية ،وعقدت فيه خمس عشرة جلسة علمية على مدار ثالثة أيام.
وقد حظي املؤمتر بحضور العديد من الشخصيات الفكرية والسياسية والعلمية والثقافية واإلعالمية األردنية والعربية الوازنة،
إذ نوقشت في املؤمتر القضايا املتعلقة بتاريخ الدولة األردنية وحتوالتها السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والتعليمية،
وصورة ملوك آل هاشم األطهار في العالم ،والدور القومي العربي للمملكة األردنية الهاشمية عبر قرن من الزمن ،وال سيما على
صعيد القضية الفلسطينية ورعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية في مدينة القدس الشريف ،وعالقات األردن اخلارجية مع
دول العالم اخملتلفة ،وحضوره في املنظمات الدولية ،والصورة املستقبلية لألردن في ضوء التحديات احمليطة باملشهدين اإلقليمي
والعربي.
وتوقف املشاركون عند "النموذج األردني" املشرق القائم على الوسطية،
واالعتدال ،والتسامح ،واحترام التنوع والتعدد ،واالنفتاح على اآلخر ،والوحدة
واالستقرار ،وقيم العيش املشترك ،وحصافة القيادة الهاشمية وعملها
الدائب لتعزيز العمل العربي املشترك وصولاً إلى مشروع الوحدة العربية.
وث َ َّمن املشاركون دور األردن املشرف في تعزيز صمود األهل في فلسطني احملتلة
ورعاية املقدسات في القدس ،وقدرة الدولة األردنية على التكيف مع املتغيرات
اإلقليمية والعاملية .كما وأثنى املشاركون على جهود اجلامعة الهاشمية في
عقد هذا املؤمتر وجهود اللجنة التحضيرية التي كان لعملها املتميز أكبر األثر
في جناح هذا املؤمتر.
َ
وخ ُل َ
ص املؤمترون إلى التوصيات اآلتية-:
 رفع رسالة شكر وتقدير إلى جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظملرعايته السامية للمؤمتر وجلهوده اخمللصة واملثابرة في نهضة الوطن األردني،
وعلى رأسها مسيرة اجلامعات األردنية واملسيرة التعليمية فيها.
 تكليف اللجنة التحضيرية بصياغة خطة تفصيلية ملتابعة القضايا التيأثيرت في املؤمتر واملتعلقة مبنجزات الدولة األردنية وتقييم التجربة خالل املئوية األولى ،والعمل على استشراف اآلفاق املستقبلية
للمئوية الثانية.
 توثيق صورة الدولة األردنية في جتلياتها اخملتلفة منذ نشأتها وجتربتها في مئة عام في اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعيةخصوصا الدور القومي لألردن في القضية الفلسطينية مبشروع "توثيقي"وطني كبير تتنباه وزارة الثقافة ،ليكون مرجعا
والثقافية،
ً
للمهتمني واخملتصني في الشأن األردني.
 الدعوة إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق العربي املشترك من خالل مأسسته ،ومد اجلسور الثقافية والتعليمية والتبادل الثقافيالذي يصب في مشروع الوحدة العربية ،وال سيما في العالقات من خالل اجلامعات العربية.
 العمل على نشر صورة اإلنتاج األدبي والثقافي األردني في احلقول اخملتلفة كالقصة والرواية والشعر واملسرح والنقد والفلكلور،ومختلف أشكال اإلبداع الثقافي واألدبي على املستوى العربي والدولي ليأخذ مكانته التي يستحقها.
 السعي نحو "صناعة "صورة لألردني واألردن عبر إنتاجه املعرفي والثقافي ،وحضوره السياسي ،ومنجزاته في احلقول اخملتلفة علىخصوصا وزارتي اخلارجية والتخطيط والتعاون الدولي.
املستويني اإلقليمي والدولي ،والتنسيق في ذلك مع مؤسسات الدولة اخملتلفة
ً
 العمل على عقد مؤمتر دولي متخصص ،ومبشاركة واسعة من علماء متخصصني في الشأن األردني محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،يكونعنوانه استشراف اآلفاق املستقبلية للمئوية الثانية للدولة األردنية ،لتجاوز التحديات التي تواجهها اململكة في الصعد اخملتلفة،
وعلى رأسها :حتديات التنمية املستدامة ،ومجابهة التعصب ووليده التطرف والعنف واإلرهاب ،وقضايا التعليم والصحة واملياه
والبيئة ،برؤية استشرافية تبني على املنجزات السابقة ،وتعمل على جتاوز النواقص والثغرات في احلقول اخملتلفة.
 التأكيد على أهمية عقد ورشات وندوات متخصصة لتقييم التجربة األردنية في كل مجال من مجاالت احلياة للخروج بالعبراملستفادة للمئوية الثانية ،وذلك تعميقًا للمخرجات التي خلص إليها املؤمتر.
*جلنة صياغة البيان اخلتامي-:
 األستاذ الدكتور عبدالباسط الزيود نائب رئيس اجلامعة الهاشمية ،املُنسق العام للمؤمتر. الدكتور عبداحلسني شعبان ،املفكر العربي واألكادميي ،نائب رئيس جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان في العالم العربي في بيروت. الدكتور الصادق الفقيه ،أمني عام منتدى الفكر العربي سابقًا ،والسفير السوداني في األردن سابقًا. األستاذة الدكتورة نيفني مسعد ،أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة. األستاذ الدكتور جمال الشلبي أستاذ العالقات الدولية والعلوم السياسية في اجلامعة الهاشمية.-األستاذة الدكتورة خلود العموش ،أستاذة اللغة العربية /علم النحو في اجلامعة الهاشمية.الهاشمية.

إضاءة
رئيس اجلامعة الهاشمية يرعى افتتاح مؤمتر تيدكس « »TEDx HUفي اجلامعة
رع��ى رئي��س اجلامع��ة الهاش��مية األس��تاذ الدكت��ور فواز الشباب الواعي يدرك ما يريد ،ويسهم في صنع القرار في
العبداحل��ق الزب��ون فعالي��ات مؤمت��ر (تيدك��س  ،)TEDX HUقضايا مجتمعية.
وال��ذي تنظم��ه دائ��رة الهيئ��ات الطالبية في عمادة ش��ؤون
الطلبة ،كما يهدف تيدكس إلى نش��ر األفكار التي تس��تحق وقال عميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق
التقدي��ر واالهتمام في مجاالت متع��ددة من ضمنها التقنية الشديفات »:بأن عمادة شؤون الطلبة حرصت على
والتصمي��م والترفيه ،والش��عار الذي يحمل��ه تيدكس أفكار استقطاب شخصيات ملهمة ،صنعت نفسها بنفسها
تستحق النشر .مبشاركة عدد من اخلبراء والباحثني واملهتمني فبدأت مبشاريع قد تبدو للوهلة األولى أنها بسيطة لكنها
في مج��االت العلم اخملتلف��ة .وبحضور نائب رئي��س اجلامعة وصلت بأصحابها إلى التميز على مستوى العالم بأكمله،
وها نحن نستضيفهم اليوم ليرى احلاضرون ويسمعون
للشؤون الطالبية واالتصال الدولي واخلارجي.
ويتمتعون كيف للحلم أن يصبح حقيقة ال خياال ً وكيف
رحب فيها للطموح ان يرتقي سماء اجملد».
وألقى الدكتور الزبون كلمة خالل افتتاح املؤمتر ّ
باحلضور واملشاركني والداعمني،معربا ً عن سعادته بانعقاد كما ذكر مدير الهيئات الطالبية السيد فراس احلمد بأن
هذا املؤمتر الذي يتواجد فيه نخب متميزة من الشباب الذين هذا املؤمتر يشرف عليه عدد من الطلبة بقيادة ( )9متحدثني
في موضوعات مختلفة شملت :األمن السيبراني والطب
لديهم أفكار ريادية إبداعية وقيادية .
والصيدلة والسفر والتعليم والكتب والفن ،والذكاء
وذكر الدكتور الزبون بأنه البد من تشجيع الشباب وحتفيزهم اإلصطناعي والعالقات الصحية وتصميم احلياة والدافع.
على نشر أفكارهم عن طريق عرضة عبر برنامج  TEDلتحفيز
الشباب األردني الذي يعمل على توسيع أطر معارفهم ويعزز وفي ختام املؤمتر الذي تضمن عروض تعريفية ببرنامج
( )TEDوفقرات متنوعة ،كرم الدكتور الزبون املشاركني
من إبداعاتهم اخلالقة مبختلف اجملاالت العلمية.
والرعاة ،وقدم لهم دروعا ً ملساهمتهم في إجناح هذا املؤمتر.
وقال الدكتور الزبون »:بأن إدارة اجلامعة مستعدة لتقدمي ومن اجلدير بالذكر أن ( )TEDهو اختصار لكلمات تعني
كافة أشكال الدعم وتقدمي اخلدمات والتسهيالت
للطلبة التكنولوجيا والترفيه والتصميم ،وهي سلسلة من
إلجناح هذا املؤمتر الذي يقوده الشباب منهم وإليهم  ،الفتا ً
بأن
املؤمترات العاملية التي تهدف لتعريف ونشر االفكار اجلديدة
اجلامعة تعمل على تشجيع مشاركة الطلبة في األنشطة واملتميزة للعالم وترعاها «مؤسسة سابلنج األمريكية»
الالمنهجية التي تع ّزز وتصقل مواهب الطلبة
وتوسيع غير الربحية.
آفاقهم املعرفية ،وتشجيعهم على اإلبداع ،مما يخلق جيالً من

اجل��ام��ع��ة حت��ت��ف��ي ب��ذك��رى مولد
ن��ب��ي ال���رح���م���ة واإلن��س��ان��ي��ة
قال إمام احلضرة الهاشمية الدكتور أحمد اخلاليلة خالل
احتفال اجلامعة الهاشمية مبناسبة املولد النبوي الشريف»:
بأن االحتفاء بهذة الذكرى املباركة ماهو إال دليل على مدى
الوفاء للنبي الكرمي الذي يتصف بصفة من صفات الرحمن
وهي الرحمة التي تتجلى بالتعامل اللني مع األطفال والنساء
ولألمة كافة ».وأضاف الدكتور اخلاليلة بأن هذا االحتفال مبولد
سيد األنبياء يستدعي من األمة االلتزام بتعاليم الدين
اإلسالمي احلنيف واإلقتداء بأفعال الرسول الكرمي وأقواله
وسماحته واعتداله.
وأشار الدكتور اخلاليلة ،خالل االحتفال الذي رعاه رئيس
اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبد احلق الزبون
والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة إلى أن األحتفال مبولد
النبي له صور كثيرة كإحياء ذكرى النبي بالقلب وإحياء
سنته باالقتداء بالسير على طريقه بصفاته وأخالقة
واستذكار سيرة النبي الكرمي واعتداله وسماحته.
ونوه سماحته بأن هذه املناسبة العطرة فرصة لتعود
األمة األسالمية للسير على خطى نبي الرحمة ،والسير
على نهجه باالعتدال والوسطية والرحمة مستشهدا ً
بقوله تعالى «وما أرسلناك إال رحمه للعاملني».
وقال عميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق الشديفات « :إنها ذكرى املولد ،وأكرم بها من ذكرى ،فالعالم مير باالصطخاب ،واجلن واالنس كلهم على رجل واحدة ينتظرون اإلقبال اجلميل،
ويفرح اجلد الكبير باحلفيد ».وأضاف قائالً بأن اخملاض قد أخذ بآمنة أحسن املأخذ ولم يبد لها مايبدو لسائر النسوة بل هي فرح وسرور والبشريات يهب شذاها من كل جانب حتى هيأ اهلل
للوليد األعظم أن يخرج من بطن أمه ساجدا ً هلل ،مسبحا ً مقدساً ،فامتألت أسماع مكة من قدسية النعم».
كما اشتمل احلفل على العديد من الفقرات املتنوعة من قصائد شعرية ألقاها الطالب أحمد اخلوالدة ،والشاعر حسام شديفات ،وفقرات فنية قدمها كورال اجلامعة الهاشمية مدحا ً بنبي
األمة الكرمي ،كما مت تكرمي الطلبة الذين فازوا مبسابقة القرآن الكرمي.
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دائرة النش��اط الثقافي والفني في عمادة ش��ؤون
الطلبة  /تعقد سلسلة من الفعاليات املكثقة بدءاً
من الفصل الصيفي حتى نهاية الفصل الدراسي األول
قامت دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة /اجلامعة الهاشمية
بسلسلة من الفعاليات املكثقة بدءا ً من الفصل الصيفي حتى نهاية الفصل الدراسي
األول من العام اجلامعي .2022/2021
أوال :افتتح نائب رئيس اجلامعة الهاشمية للشؤون الطالبية واالتصال اخلارجي األستاذ
الدكتور سلطان املعاني ورشتي الكتابة اإلبداعية وورشة الرسم واحلرف اليدوية اللتني
كانتا حتمل عنوان (الصيفي في الهاشمية أحلى)  ،وفكرة الورشات كانت بتوجيه من
األستاذ الدكتور صادق الشديفات عميد شؤون الطلبة الذي أكد على دعمه املستمر
للمواهب الطالبية  ،انطالقا ً من إميان عمادة شؤون الطلبة بدورها الرئيس في بناء
واع مثقف ومبدع قادر على مواجهة التحديات ،وحرصا ً منها على إعداد خريجني
جيل ٍ
ميتازون بقدرات عالية تساهم في تأهيلهم ليكونوا صنّاعا َ للنهضة وقادة للتطوير وبناء
احلضارة،
وأكد الدكتور املعاني خالل كلمة له في افتتاح الورشة أهمية تشجيع اإلبداع والتميز
والفن للطلبة الذين لديهم مواهب إبداعية ولديهم الرغبة والقدرة الفنية في إثبات
موهبتهم ،ووضعهم في املسار الصحيح ليتمكنوا من التعبير عن موهبتهم بكل
كفاءة .مضيفا ً بأن إدارة اجلامعة تفتح أبوابها دوما ً جلميع الطلبة ألنهم جيل الغد
واملع ّول عليهم لقيادة مستقبل زاهر .مثمنا ً جهود كوادر عمادة شؤون الطلبة في
رعاية االبداع واحتواء الطلبة وتقدمي كافة ما يحتاجونه من خدمات وتسهيالت إلكمال
مسيرتهم العلمية والعملية وملواهبهم اإلبداعية املتميزة أيضاً.
ثانياً :أطلقت دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة حملة توعوية
للكشف عن سرطان الثدي بالتعاون مع مرز احلسني للسرطان برعاية األستاذ الدكتور
فواز العبداحلق الزبون رئيس اجلامعة الهاشمية بالتعاون مع البرنامج األردني لسرطان
الثدي ،وبحضور نائب رئيس اجلامعة للشؤون الطالبية واالتصال الدولي واخلارجي األستاذ
الدكتور سلطان املعاني ،وعميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق الشديفات ومدير
دائرة النشاط الثقافي والفني د .حنان سعادات ،وحضور رسمي وشعبي من اجملتمع
احمللي في محافظة الزرقاء.
وأكد الدكتور الزبون خالل احلملة أهمية نشر التوعية والتثقيف حول هذا املرض الذي
يصيب بأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا في ظل انتشاره املتزايد وخطورته على صحة املرأة
وحياتها وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على األسرة واجملتمع ،مشيرا ً إلى ضرورة نشر
الوعي بكافة أشكاله بضرورة الفحص املبكر للكشف عن مرض سرطان الثدي هو
العامل األهم في محاربة املرض والشفاء منه .مثمنا ً جهود القائمني على جناح هذه
احلملة التوعوية بضرورة الكشف املبكر لسرطان الثدي.
وتضمنت فعاليات هذه احلملة العديد من األنشطة كتقدمي العرض املسرحي للفنان
حسني طبيشات ،ومقطوعات موسيقية قدمها الفنان رائد خزاعلة ،وقصائد شعرية
قدمها الشاعر الطالب أحمد اخلوالدة والشاعر الطالب صفوان العمري من اجلامعة
الهاشمية إضاف ًة إلى تقدمي جتربة مع مرض سرطان الثدي وكيفية التغلب على املرض.
ثالثاً :شارك الطلبة دائرة النشاط الثقافي والفني في اجلامعة الهاشمية بأصبوحة
شعرية في جامعة آل البيت ،حضرها مدير دائرة النشاط الثقافي والفني الدكتورة
حنان سعادات وأدارها مدير النشاط الثقافي واالجتماعي بجامعة آل البيت السيد
محمد احلسبان وجمع غفير من طلبة اجلامعة ،دار حوار ونقاش بني الشعراء واحلضور .
رابعاً  :احتفت دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بذكرى مولد
نبي الرحمة واالنسانية ،وأقامت فعالية حتت رعاية األستاذ الدكتور فواز عبد احلق الزبون
واستضافت إمام احلضرة الهاشمية الدكتور أحمد اخلاليلة الذي أكد أن اإلحتفاء بهذه
الذكرى املباركة ما هو إال دليل على مدى الوفاء للنبي الكرمي الذي يتصف بصفة من
صفات الرحمن وهي الرحمة التي تتجلى بالتعامل اللني مع األطفال والنساء ولألمة
كافة.
كما اشتمل احلفل على العديد من الفقرات املتنوعة من قصائد شعرية القاها
الطالب أحمد اخلوالدة ،والشاعر حسام شديفات ،وفقرات فنية قدمها كورال اجلامعة
الهاشمية مدحا ً بنبي األمة الكرمي ،كما مت تكرمي الطلبة الذين فازوا مبسابقة القرآن
الكرمي.
خامساً :بتوجيه من األستاذ الدكتور صادق شديفات عميد شؤون الطلبة  ،وتلبية
لنداء اإلنسانية ومن أجل بث روح األمل ملصابي مرضى السرطان ،؛ انطلقت رحلة طلبة
املرسم بإشراف مدير دائرة النشاط الثقافي والفني د .حنان سعادات في عمادة شؤون
الطلبة إلى العقبة؛ ليشارك طلبة املرسم في فعاليات أسبوع «لوحة أمل» التي
تنظمها «حرير الريادية للتنمية اجملتمعية» كانت تهدف الفعالية إلى عرض إبداعات
وفنون شريحة واسعة من األطفال وطلبة اجلامعات إضافة ملرضى السرطان لعمل
جدارية مساحتها  220مترا مربعا في أكادميية آيلة للجولف يتبعها حفل رسمي فني
الفتتاح اللوحة برعاية األميرة رجوة بنت علي ،وذلك بالتزامن مع يوم الطفل العاملي.
سادساً :افتتحت دائرة النشاط الثقافي والفني بالتعاون مع وزارة الثقافة ،الدورة 15
ملكتبة األسرة األردنية «دورة مئوية الدولة األردنية» ضمن البرنامج الوطني للقراءة /
مهرجان القراءة للجميع برعاية األستاذ الدكتور سلطان املعاني نائب الرئيس للشؤون
الطالبية واالتصال اخلارجي وحضور األستاذ الدكتور صادق شديفات عميد شؤون
الطلبة .
سابعاً :شاركت الفنانة التشكيلية السيدة إنصاف أبو العيس /مشرفة املرسم في
دائرة النشاط الثقافي والفني في حفل اختتام لواء الهاشمية (لواء الثقافة) الذي
أقامته مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع بلدية لواء الزرقاء ،مبجموعة من اللوحات الفنية التي ترمز للثقافة والتراث األردني.
ثامناً  :ضمن احتفاالت اجلامعة الهاشمية مبئوية الدولة األردنية ومبناسبة اختيار مدينة السلط األردنية مدينة للتراث العاملي ؛ افتتح األستاذ الدكتور
سلطان املعاني نائب رئيس اجلامعة الهاشمية للشؤون الطالبية واالتصال اخلارجي معرض الصور الفوتوغرافية للمواقع القدمية من مدينة السلط حتت
بالتنسيق مع دائرة النشاط الثقافي والفني وبالتعاون مع وزارة الثقافة.
تاسعاً :برعاية األستاذ الدكتور صادق شديفات عميد شؤون الطلبة  ،شارك الطالب أحمد السعود من دائرة النشاط الثقافي والفني في مسابقة شاعر
حي الهواشم» .
اجلامعات األردنية وحصل على املركز الثالث على مستوى اجلامعات بقصيدة شعرية عنوانها « ّ
عاشراً :شارك طالب املرسم  /دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة في مسابقة العنف الرقمي ضد املرأة واحلماية منه التي نظمها مركز
دراسات للمرأة في اجملتمع بالتعاون مع برنامج السالمة الرقمية سالمات  ،برعاية األستاذ الدكتور صادق شديفات ومشرفة املرسم الفنانة التشكيلية
إنصاف أبو العيس وقد حصد طالب املرسم املراكز األولى في املسابقة.
احلادية عشرة ُ :عرضت على مسرح الكرامة بعمادة شؤون الطلبة املسرحية اجلادة «صناديق»  ،للمخرج عبد الصمد البصول التي أدى األدوار فيها طلبة
مختبر املسرح اجلامعي في دائرة النشاط الثقافي والفني بحضور نائب رئيس اجلامعة الهاشمية للشؤون الطالبية واالتصال اخلارجي األستاذ الدكتور
سلطان املعاني وعميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق الشديفات ومديرة النشاط الثقافي والفني الدكتورة حنان سعادة
عد وسيل ًة للتأثير وإحداث التغيير في اجملتمع؛ وذلك من خالل تعزيز اخلطاب واحلوار االجتماعي ،وإلقاء
وقال األستاذ الدكتور سلطان املعاني« :إن املسرح يُ ّ
الضوء على جوانب مختلفة في اجملتمع ،إذ إ ّن اجملتمع الذي يخلو من اإلبداع قد يُصبح ميتا ً متاما مؤكدا على دور املسرح وهو التعبير عن هموم اجملتمع.
الثانية عشرة  :واحتفاء باليوم العاملي للغة العربية الذي يصادف  ،2021/12/18شارك األستاذ الدكتور صادق شديفات بكلمة لها نشرها على صفحة عمادة شؤون الطلبة  ،إضافة ملشاركة عدد من طلبة التفوق الثقافي
والفني املبدعني بنشر كتابات إبداعية متميزة احتفاء بهذا اليوم العظيم.

مسارات
مبناسبة أس��بوع الريادة العاملي ..مكتب
اإلرش��اد الوظيفي في اجلامعة الهاش��مية
ّ
ينظ��م مع��رض املش��اريع الريادي��ة األول

اجلامع��ة الهاش��مية توف��ر ق��روض وفرص
تش��غيل لطلبة اجلامعة تصل قيمتها إلى
( )170ألف دينار خالل الفصل األول 2022-2021

مبناسبة أسبوع الريادة العاملي ،رعى نائب رئيس اجلامعة للشؤون
الطالبية واالتصال اخلارجي األستاذ الدكتور سلطان املعاني افتتاح
«معرض املشاريع الريادية األول» الذي نظمه مكتب اإلرشاد الوظيفي
ومتابعة اخلريجني /صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية بالتعاون مع
مركز تطوير األعمال  BDCومركز امللكة رانيا للريادة ،وذلك بهدف نشر
ثقافة وزيادة الوعي اجملتمعي والشبابي بريادة األعمال وفتح
املشاريع اخلاصة بالشباب وتوفير فرص التشغيل والتشغيل
الذاتي .واشتمل املعرض على ( )18مشروعا ً ريادياً.
وقال الدكتور سلطان املعاني بأن هذا املعرض الريادي األول
الذي أقيم في اجلامعة الهاشمية يُعد نقطة انطالقة
ّ
محفزة للمشاريع وبدايتها وتساهم بشكل كبير في
خلق رياديني من الطلبة واخلريجني للحصول على وظيفة أو
امتالك مشاريع خاصة ،وأن لكل شخص يوجد بداخله ذرة
لكنه بحاجة الى التوجيه واإلرشاد لتظهر بشكل جلي
وواضح ،الفتا ً إلى أن الريادة مفهوم هام في حياتنا وأن على
الطالب إيجاد دوره اإلنساني في أن ميتلك مشروعه اخلاص
ويبذل كل ما بوسعة في تنميته وجني ثماره اإلقتصادية
واإلجتماعية والنفسية.
وثمن الدكتور املعاني جهود القائمني والداعمني على
ّ
جناح هذا املعرض الريادي ،والذي يحمل قصص جناح متميزة
استطاعت جتاوز كافة التحديات للوصول للهدف املنشود
في أن يكون للرياديني أصحاب مشاريع خاصة وهامة ومنتجة
محليا ً وعربياً.
وقال عميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق الشديفات»:
بأن اجلامعة الهاشمية في كل مساراتها وخططها
ومشاريعها حترص على مواكبة املشاريع الريادية ملا لها
من إسهامات حقيقية في دفع عجلة االقتصاد إلى األمام
وملواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العاملية،
ولقدرتها على التصدي لكل التحديات التي تواجه اجملتمع
األردني في شتى القطاعات كالتعليم والصحة واخلدمات
األساسية والتي يجب تقدميها جلميع فئات اجملتمع وفقا ً
ألعلى معايير اجلودة».
وقدم مدير مركز تطوير األعمال السيد غالب حجازي نبذة
ّ
تعريفية عن املركز بأنه مت تأسيسه عام  2004بهدف متكني الشباب اقتصاديا ً وإيجاد فرص التشغيل والعمل التي تناسب إمكانيات
الشباب ،مؤكدا ً بأن على الشباب دور هام في اإلميان بقدراتهم وابداعاتهم وفي ايجاد األفكار الريادية وحتويلها إلى مشاريع هامة منتجة
في اجملتمع احمللي والعربي والعاملي ،موضحا ً بضرورة الدافع والرغبة في تنمية هذه القدرات وإظهارها بشكل مميز ومنتج رائع مثمنا ً دور
اجلامعة الهاشمية في إتاحة الفرصة للطلبة لإلطالع على بعض املشاريع الريادية احملفزة لطاقاتهم اإلبداعية.
كما اشتمل املعرض على عرض قصص حية ملشاريع ريادية ناجحة ،حيث حتدثت السيدة نيفني املاضي صاحبة قصة جناح ملشروع انتاجي
واستطاعت أن تتجاوز كافة التحديات وأن تطور هذا املشروع ليكون رياديا ً على كافة األصعدة ،مثمن ًة الدور الهام لكافة اجلهات الداعمة
ملشروعها .كما مت عرض فيديو لقصص جناح لشباب وفتيات جنحوا في تطوير أعمالهم وحققوا فرص عمل.
وفي نهاية احلفل مت تسليم الدروع التقديرية على اجلهات الداعمة واملشاركة كالبنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة ،ومؤسسة إجناز.

الهاش��مية حت��ث ُ
اخلط��ى نح��و العاملي��ة:
اجلامع��ة الهاش��مية تحُ َ ِق ُق مراك��ز متقدمة
ف��ي التصني��ف العامل��ي التامي��ز 2022
َح َققَّت اجلامعة الهاشمية مراكز متقدمة في تصنيف التاميز العاملي
حسب اجملال املعرفي/التخصص في التصنيف العالي التاميز للعام
 2022 Times Higher Education Subject Ranking 2022في حقول
وتخصصات العلوم التربوية والطفولة ،والعلوم الطبية والصحية،
والهندسية ،والعلوم الطبيعية .إذ أن التخصصات التربوية ،والطبية،
والهندسية ،تدخل التصنيف العاملي في التاميز ألول مرة.
وح ّلت اجلامعة الهاشمية بترتيب عاملي متقدم ج ًدا في تخصصات
العلوم التربوية والطفولة ضمن الفئة ( )301-400عامل ًيا ،وفي املركز
الثاني محل ًيا ،إذ أن اجلامعتان الهاشمية واألردنية هما اللتان حققتا
الشروط الالزمة للدخول إلى التصنيف العاملي فقط.
وعلى صعيد التخصصات الطبية والصحية في كليات الطب،
والصيدلة ،والتمريض ،والعلوم الطبية التطبيقية ،فقد احتلت
اجلامعة الهاشمية املركز الثاني على املستوى الوطني بعد جامعة
العلوم والتكنولوجيا بترتيب عاملي (.)+601
كذلك ،حققت اجلامعة الترتيب الرابع محل ًيا في مختلف تخصصات
كلية الهندسة وضمن الفئة ( )801-1000عامل ًيا ،وجاءت في املركز
 ))+1001على املستوى العاملي في تخصصات العلوم الطبيعية في
تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء بكلية العلوم ،وتخصصات
كلية املوارد الطبيعية والبيئة.
وقال رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور فواز العبداحلق الزبون إن النشاط
البحثي واإلنتاج العلمي في معظم كليات اجلامعة هو نشاط متميز
ومهم ويحظى بسمعة علمية عاملية عالية لذلك فإن اجلامعة تتقدم
بشكل مستمر في مختلف التصنيفات العاملية ،كما أشار إلى دعم
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اجلامعة للبحث العلمي والباحثني من خالل مضاعفة املكافآت املالية
ملن ينشر في اجملالت العلمية العاملية احملكمة ذات التأثير العالي.
وأكد الدكتور الزبون أن هذا االجناز هو ترجمة للرؤية اإلستراتيجية
للجامعة كجامعة رائدة إقليم ًيا وعامل ًيا حيث كان عمادها دعم
البحث العلمي وخلق بنية حتتية متقدمة في جتهيز اخملتبرات البحثية
املتطورة ،باإلضافة إلى رفد اجلامعة بكوكبة من أعضاء هيئة التدريس
من أصحاب الكفاءة والتخصصات العلمية املتميزة من خريجي أرقى
اجلامعات العاملية.
وهنأ الدكتور الزبون أعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية في اجلامعة
على هذا االجناز املرموق .مشيرًا إلى التميز األكادميي والبحثي ألعضاء
هيئة التدريس والكادر الفني املساند لهم.
وأوضح األستاذ الدكتور سلطان املعاني نائب رئيس اجلامعة للشؤون
الطالبية والتواصل اخلارجي أن اجلامعة بذلت جهودا ً مثمرة ومتميزة في
سبيل التشبيك الدولي لتحسني السمعة العاملية للجامعة والتي
تعد من ركائز حتسني ترتيب التصنيف العاملي.
وأكد عميد التطوير األكادميي والتواصل الدولي األستاذ الدكتور
عدنان أبوصرة أن دخول مجموعة من التخصصات التربوية والطبية
والهندسية ألول مرة في التصنيفات العاملية يؤكد على قدرتنا على
إدخال املزيد من اجملاالت األخرى كما يشير إلى قدرات الكليات املصنفة
من حتسني تصنيفها في األعوام القادمة بعد أن شقت طريقها نحو
العاملية.
وأضاف أن عمادة التطوير األكادميي بجميع كوادرها تابعت ملفات
التصنيفات العاملية بطريقة علمية ومنهجية ومدروسة ،وط ّورت
بالتعاون مع مركز تكنولوجيا املعلومات في اجلامعة العديد من
البرمجيات واإلحصاءات املرتبطة مبلف التصنيفات العاملية بشكل
سهل من احلصول على البيانات لتقدميها للتصنيفات العاملية ،كما
يُ َّ
ساهمت عمادة التطوير األكادميي في زيادة التشبيك الدولي مبا يخدم
من بناء القدرات البحثية واألكادميية.

َق َّد َمت اجلامعة الهاشمية خالل الفصل الدراسي األول
وفرصا تشغيلية
قروضا
 2022/2021حوالي ( )170ألف دينار
ً
ً
في احلرم اجلامعي لـ( )822طال ًبا وطالب ًة .منها ( )100ألف دينار
قروض لـ( )490طال ًبا وطالب ًة ،وفرص تشغيلية داخل احلرم
اجلامعي لـ( )332طال ًبا وطالب ًة.
وبينّ َ نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية األستاذ
الدكتور حسام الدين خداش رئيس جلنة صندوق دعم الطالب
إن رئاسة اجلامعة واجملالس احلاكمة زادت الدعم املوجه للطلبة
خصوصا
وذلك مراعاة للظروف االقتصادية للطلبة وذويهم
ً
في ظل جائحة كورونا وكان الهدف مبضاعفة عدد الطلبة
املستفيدين من القروض مقارنة بالسنوات السابقة ،ورفع
نسبة القرض للطلبة حسب معدالتهم التراكمية لتصل
نسبة القرض املمنوح بني ( )%90 -%70من رسوم الساعات
للطلبة ووفق معدالتهم التراكمية .وأضاف أن كل من تقدم من
الطلبة وانطبقت عليه الشروط حصل على القرض أو فرصة
التشغيل.
ً
كما أك َّد بأن أسرة اجلامعة الهاشمية ممثلة برئيسها األستاذ
الدكتور فواز العبداحلق الزبون وإدارتها وكادرها األكادميي واإلداري
تعمل بقلب واحد ملصلحة الطالب الذي يعد محور وأساس
العملية التعليمية واملساهمة في تخفيف العبء على الطلبة
والتماشي مع الوضع االقتصادي العام الذي أثرت عليه تداعيات
أزمة «كورونا».
وأضاف الدكتور خداش أن اجلامعة استمرت للعام الثاني على
التوالي بتطوير اخلدمات اإللكترونية لكافة خدماتها املقدمة
للطلبة إذ يتم تقدمي القروض وفرص التشغيل إلكترون ًيا وكذلك
حتميل كافة الوثائق.
بدوره قال عميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق شديفات
أن اجلامعة قدمت العام املاضي خالل الفصل األول والثاني -2020
 2021ما يصل إلى ( )256ألف دينار قروض ومساعدات للطلبة
جلها من صندوق دعم الطالب وبعض املبادرات والصناديق
األخرى مثل مبادرة دينار .مشيرًا إلى أن هذه املبلغ يبلغ أضعاف
املبالغ التي كانت تصرف في السنوات السابقة التي لم تتجاوز
الـ( )40ألف دينار.
وذكر مدير دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية السيد فادي عويدات
أن فرص التشغيل توفر ( )40ساعة عمل داخل كليات ومراكز
ووحدات اجلامعة في الشهر الواحد .الفتا ً أن اجلامعة ومنذ عدة
سنوات تعتمد أجور تشغيل الطلبة بواقع دينار ونصف لكل
ساعة تشغيل.
وحول شروط احلصول على القرض أو الفرص التشغيلية قال
إن «صندوق دعم الطالب» في عمادة شؤون الطلبة يعمل
على استقبال ودراسة ومتابعة الطلبات ،إذ يتم التقدمي لها
إلكترون ًيا خالل الفصليني الدراسيني األول والثاني من كل عام،
وضمن شروط أن تكون جهة إنفاق الطالب «نفقة خاصة» ،وأن
يكون قد مضى على تسجيل الطالب فصل دراسي واحد ،وأن ال
يكون صدر بحق الطالب أي عقوبات تأديبية ،وأن ال يقل معدله
التراكمي عن ( )2نقطة ،وأن يُقدم وثائق تثبت حاجته للقرض.
وأضاف أن نظام التشغيل املعمول به في اجلامعة؛ ال يتعارض
مع أوقات احملاضرات لدى الطلبة وكذلك يوفر لها خبرات عملية
مفيدة .كما أشار إلى وجود مبادرة دينار التي أطلقتها أحدى
طالبات اجلامعة؛ لتقدمي مساعدات مالية للطلبة احملتاجني من
خالل مبادرة دينار.

بوح
أتق��دم من حض��رة صاحب
اجلالل��ة الهاش��مية املل��ك
عب��داهلل الثاني ابن احلس�ين
املعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه
بأس��مى آي��ات التهنئ��ة
والتبري��ك وال��والء مبناس��بة
عي��د ميالدك��م امليم��ون.
مناس��بة تط��ل علين��ا م��ع
إشراقة يوم الثالثني من كانون
الثان��ي من كل ع��ام ،إنّها من
أغلى املناس��بات على كل قلوب األردنيني ،هذه املناس��بة التي
تعم الفرحة فيها وتغمرالسعادة والبهجة كافة أرجاء الوطن،
بذكرى عيد ميالد جاللة امللك عبداهلل الثاني ،ومن حقنا جميعا ً
أطفاالً ،وشباباً ،وكباراً ،أن نفرح وأن نحتفل ابتهاجا ً وسرورا ً في
ومعان عظيمة لألردنيني.
هذه املناسبة ،ملا حتمله من رموز ودالالت
ٍ
الطالبة  :أريج حسني البرايسة
تخصص  :صيدلة
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الطالب :عبدالرحيم محمود كافيه.
تخصص اإلدارة والتدريب الرياضي

أتقدم بأس��مى آيات التهنئة والتبريك والوالء واالنتماء إلى
حضرة صاحب اجلاللة الهاش��مية امللك عب��داهلل الثاني ابن
احلس�ين املعظم حفظه اهلل ورعاه وس��دد عل��ى طريق اخلير
خطاه ،مبناسبة عيد ميالدكم امليمون الستني.

أشرقت شمس الصباح بنورها والح الضياء من بعيد أمواج
تالطمت على الصخور فرحا جنوم الليل سطعت وهدوء عم
املكان.
وهناك في األفق جاءت صرخة طفل وليد  ،زاد الكون فرحا
بقدوم صاحب العرش اجلديد ..انه سيد البالد صاحب اجلالله
عبداهلل فيا سماء امطري بهذا اليوم السعيد ،وانت ايها
القمر امأل األرض بنورك من جديد فاليوم أجمل أيام العيد.
كل عام وأنتم األب والقائد وملك البالد ايها القائد الوحيد.
الطالبه دعاء خليل شاهني
التخصص :صيدلة

بوح
أتقدم باس��مي وباسم كلية
اآلداب في اجلامعة الهاش��مية
بالتهنئة والتبريك ملقام حضرة
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك
عب��داهلل الثان��ي ابن احلس�ين
مبناس��بة عيد مي�لاده امليمون
حفظك��م اهلل ورعاك��م
وأدامك��م ذخ��را ً للوط��ن
وكل ع��ام وأنت��م بأل��ف خير.
الطالبة -:آية محمد براهيم الشماسنة
اللغة العربية وآدابها

صاحب اجلاللة
في عيد مي�لاد
ُ
الهاش��مية الس��تني عاما ً أال
نس��تذكر م ًعا مقوالته اخلالدة
في دعم الش��اب األردن��ي »،إن
الش��باب هم النواة األساسية
في نهضة أردُننا الغالي وارتفاع
مكانت�� ِه» ،ومعك��م وبكم يا
سيدي خلفك ماضون كالبنيان
املرصوص وإن توجهاتكم ل ُرقي
الش��باب ه��ي حجر األس��اس
الذي نس��تمد من�� ُه طريقن��ا  ،حفظكم اهلل وحف��ظ األردن
ً
ملكا وش��ع ًبا وكل عام وقائد الوطن بخير وصحة وس�لامة.
الطالب -:محمد التميمي
هندسة ميكانيك

الطالبة  -:أوسيان رائد اخلزاعلة
تخصص اللغة اإلجنليزية وآدابها

الطالبة :أسماء نضال الصابر.
التخصص :محاسبة وقانون جتاري
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والتبجي��ل ،والكثير م��ن التَّقدير
َ
َ
ق��درك في
تفي��ك جز ًء من
ع ّلها
الهاشمي ،يا
قلبي ،يا ابن احلسني
ّ
ُحرًا باسالً أبًا عن جد ،في الثالثني
ِّ��ب لبالدنا
م��ن كانون الثان��ي ُكت َ
احلبيب ُح ًبا وأمان ًا يَع َم ُر بك بعون
الباري.
َ
عي��دك ي��ا ملِّكن��ا وقائدنا
ف��ي
ش��اعت وجو ُه الش��باب سعادة،
وقلوب كبارنا بهجة ،لنتغنى َ
بك
ُ
َ
والزلت أبًا قب��ل أن تكون القائد
نت
ونس��أل اهلل أن
َ
يدميكُ ،ك َ
وح َ
وعطائك َّ
َ
فظ في الصدور.
حنوت،
عطفت،
َ
َّ
سطر ُه التاريخُ ،
َ
َّ
ُ
عربي ،س��يدي
ضيف
يامن منحك ربي قل ًبا رَح ًبا يتس�� ُع كل
ٍ
ّ
َ
ُّ
وطنك بسمائِه،
يكتنف روحه «شعبه»،
قلب أُردننا الذي
َ
أنت ُ
ُّ
ُ
ُ
تهتف باس��مك،
ماء فيه
تِالل��ه ،وِديانه ،أش��جاره وكل رُقع ِة ٍ
ودِال ُل القه��و ِة العربي��ة تُخبر َهيله��ا ب ِ َفخرِ أهله��ا ،وجمي ُد
ُصاف��ح
��ب بالتَّهلي�لات ،والتَّحي��ات تعل��و لت
َ
َمنس��فنا يُ َّ
ص ُّ
ُ
احلسني يشه ُد
أبا
يا
نا
ز
ع
يا
عاليات،
ُرفرف
ت
وأعالمنا
النَّجمات،
ّ
ِ
اهلل بأن كلماتي حقك ال تُعطيك ،يا نبع اخلير وللنخو ِة عادة،
رمزك َّ
َ
ني أن يُطيل
هاش��مي
يا
الش��هامة أدعو ربي وأزيد اآلم َ
ّ
بعمرك ،وينصرك على كل من يعاديك ،وتبقى أبًا لهذا الوطن
العزيز .
ومواطنتك التي تعت ُّز َ
َ
َ
ً
مليكا.
بك
ابنتك،
من
الطالبة -:رغد ياسر تيم اليازوري
التخصص :إدارة األراضي واملياه

وإنتهز هذه املناسبة الس��عيدة والعزيزة على قلب كل أردني
وأردني��ة  ،لنج��دد لك��م البيعة وال��والء واإلنتماء لعرش��كم
املف��دى .راجني املولى ع ّز وجل أن ميد ف��ي عمر جاللتكم وولي
عهدكم األمني وأن يحفظكم ذخرا ً وسندا ً ألردننا احلبيب.
وكل عام وأنتم بألف.

دمت
دمت س��ن ًدا للوطن،
َ
َ
األب ل��روح كل مواط��ن في
دمت عون ًا،
حمى هذا الوطنَ ،
دمت س��املًا يا س��يد البالد.
َ
نرف��ع إل��ى مق��ام حضرة
صاحب اجلاللة الهاش��مية
املل��ك عب��داهلل الثان��ي بن
احلسني املعظم حفظه اهلل
ورعاه أس��مى آيات التهنئة
والتبري��ك وال��والء واالنتماء
مبناسبة عيد ميالده امليمون
وإذ ننته��ز ه��ذه املناس��بة
الس��عيدة على قلب كل أردني وأردنية لنج��دد لكم البيعة
والوالء واالنتماء لعرشكم املفدى راجني املولى عز وجل أن ميد
في عمر جاللتكم وولي عهدكم األمني ،وأن يحفظكم ذخرا ً
وس��ندا ً ألردننا احلبيب ،وأن يعيد هذه املناسبة على اململكة
باخلير واليمن والبركات .كل عام وأنت بألف خير يا قائد الوطن.
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كي��وم انتص��ارٍ ج��اء ه��ذا
كي��وم ول��دت فيه
الي��وم ،
ٍ
َ
ميالدك
املعج��زات كان يوم
وأب
سيدي بل قائدي بل أبي ُ
األردنيني جميعا ً  ،هنيئا ً لنا
وهنيئ��ا ً ألرض أردنن��ا العزيز
َ
ب��ك ي��ا مليكنا يا س��يدي
كن��ت أعتق�� ُد أن ُه
العزي��ز ،
ُ
س��يأتي يوم وميت�لأ مقياس
فخ��ري بكون��ك س��يدي ،
َ
وبأنك مليكي،
زلت كلي فخر بأنن��ي أردنية
لكنن��ي لليوم ما ُ
ٌ
وش��عوب  ،يا ق��و ًة زعزعت دو ٌل ،
قبائل
ي��ا عروب ًة تغنت به��ا
ُ
منس��ب
ي��ا حكم�� ًة جتلت فيه��ا أردننا  ،ينب الهاش��ميني يا
َ
َ
مول��دك وهنيئ��ا ً لن��ا َ
الرس��ول  ،هنيئ��ا ً َ
ب��ك س��يدي .
ل��ك
الطالبة  :فرح صالح اجلرف
التخصص  :التربية اخلاصة

تهنئ��ة ملؤه��ا احلب والوفاء..إلى س��يدي صاح��ب اجلاللة
الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني..نهنئ أنفسنا
ووطننا بعيد ميالدك الغالي يا مليك العرب ،ونفخر بقيادتك
احلكيمة واملعطاءة وحبك لشعبك ووطنك وأمتك.
لك من��ا الوفاء ب��أن نبقى معك على احل��ب والعمل ألجل
رفعة هذا الوطن الغالي.
الطالبة :جود عقل /تخصص صيدلة

باس��مي واس��م جمي��ع ط�لاب اجلامع��ة الهاش��مية
يس��رني أن أرفع ملق��ام حضرة
صاح��ب اجلاللة امللك عبد اهلل
الثان��ي اب��ن احلس�ين املعظم
حفظ��ه اهلل ورعاه،أجم��ل
التهان��ي واملباركات مبناس��بة
عيد مي�لاده امليم��ون ،مقرونة
بأس��مى آيات ال��والء واالنتماء
والوف��اء للع��رش الهاش��مي
املف��دى ،داع�ين اهلل العل��ي
القدي��ر أن يحف��ظ جاللت��ه
وميد ف��ي عم��ره ويبقي��ه ذخرا ً
وس��ندا ً لألمتني العربية واإلس�لامية ،فخورون باس��تمداد
الع��زم والعزمية م��ن رؤى جاللتكم وفكرك��م الثاقب النير.
الطالبة -:سارة العامودي

التخصص :مختبرات طبية .
الي��وم عي��د جالل��ة س��يدنا
عب��د اهلل احلبي��ب الغال��ي
يجعل��ك رب��ي دوم بفخر وعز
ومرف��وع ال��راس بالعالل��ي
يا أبا احلس�ين يا أبا الشهامة
والع��ز وامل��روءة املتعال��ي
عطف��ك عل��ى ش��عبك ال
ينتهي مدى السنني والليالي
حبك بقلوبن��ا ال ينتهي كما
ح��ب األب ألبنائ��ه الغوال��ي
رب يدمي��ك ذخرن��ا وتبق��ى
محبت��ك بقلوبن��ا تالل��ي
الي��وم عيدك يا س��يدي يا أبا احلس�ين يا ن��ور الوطن املثالي
نهنيك بعيدك يا أغلى البشر ونهني أنفسنا مبليكنا الغالي .
الطالبة هداية خضر العمد
تخصص الهندسة الطبية
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لصاح��ب اجلالل��ة امللكي��ة
تتلَون الس��ماء فرح��ا ً مبيالدك
وتتباه��ى األرض بوج��ودك
عليه��ا ،زُرعت الس��عادة على
أرضن��ا مبث��ل ه��ذا الي��وم وه��ا
نح��ن نُعي��د احتفالنا ب��ه ،يوم
جماله كش��روق الش��مس في
الصب��اح الباك��ر م��ع أص��وات
العصافي��ر ،كفراش��ة تطي��ر
ف��ي حقل مل��يء بالزهور ،دمت
لن��ا ب��كل خير ي��ا من زَرع��ت فين��ا ال��والء واالنتم��اء ،أدامك
اهلل لن��ا وله��ذه الب�لاد املليئ��ة باألم��ن بظل��ك ي��ا س��يدنا
فخ��ر األردني�ين ومص��در اعتزازن��ا وأمنن��ا بأردنن��ا الغال��ي
وكل عام وأنتم بألف خير.
الطالبة -:آية محمد عريق
إدارة أعمال

ملخُ
في عي ِد ميالدِ َك س�� ّيدي أزُ ُّف َ
لص املحُ ِ ِّب
لـك حتَايا
ِ
ش��عب َك ا ِ
َ
َ
ني
ط ُّل
يحمل ب َ
إليـ��ك  ..ه��ا ه��و ي ُ ِ
عليـ��ك عامـً��ا جدي��دا ً ِ ،
واس��تكمال للطريق
جناح املَس��يرَ ِة الهاش��مية
ٍ
ط ّياتِه عبيرَ ِ
املؤسِ��س
لك
ّ
الذي بدأمت ُو ه من ُذ الطل َق ِة األولـى ُ ،من ُذ عه ِد امل َ ِ
شمسه من جديـد ُ ،مخلِّدا ً
ُش��ر ُق
ُ
إلـى اآلن  ،هـا ه َو األردُ ُّن ت ِ
ُ
امللك احلس�ين _
األم��ن واألم��ان والكرامـة ومتوارِث��ا ً ملقول ِة
ِ
ط ّي��ب اهلل ثراه _ “ اإلنس��ا ُن أغلـى ما منلِك “ حت��ت ِظ ِّل راي ِة
رش ُ
��كم س ّيدي  ،هـا نح ُن اليو َم نو ّد ُع ونستودِ ُع عا ًما مضى
َع ِ
ونس��تقب ُل
املس��ؤوليات واإلجنازات ،
من ُعم��رِك حا ِمالً أالف
ِ
ِ
يجددُ ب ِه األرد ُّن ثقت َُهم َ
َ
��خصك الكرمي
بش
مع��ك عا ًما جديدا ً ّ
ِ
ُ
َ
والصحة والعافية
البرك�� ِة
العا ُم الس��تون  ،جعلَ ُه اهلل عا َم
ّ
م��ت ُردنن��ا خير قائ��د وخير أب وخير ق��دوه  ،وأطـال اهللُ
َ ّ
 ،دُ َ لأِ ُّ ِ
َ
َ
َ
هلل وفضلِ َك
ين
م��رك أعوا ًم��ا عديده
في ُع
ّ
متنعم� َ
بفض��ل ا ِ
ِ
باألم��ن واألم��انُ ،
خير س�� ّيدي .
وانت
وك ّل
ع��ام َ
بأل��ف ِ
ِ
ِ
ألف ٍ
ٍ
الطالبة -:مـرح جـ ّرار
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

وجمعت كل ورود الكون ما بني يدي  ،ونثرتها حبا وقلت
لها أوردي  ،ودعي الربيع مير في أجفانه  ،ولتسعدي أمسه
ويوم��ه والغ ِد  ،هو ذا املليك احلر ليس كمثله بش��ر  ،حاز
امل��كارم كلها بتفردِ  ،يا طي��ور احلب غني غردي ،تغريد ودٍ
ولعينيه أنش��دي  ،يا هالة األحزان عنه أبعدي  ،ال تقربيه
ب��أي أي موعد  ،فهو املليك احلر ليس كمثله  ،بش�� ٌر كرميٌ
شهم رضي
طيب
ٌ
ٌ
والي��وم طاب الش��عر يو َم املول ِد  ،يوم��ا ً أنرت به الوجود
األمج ِد  ،وغزلت حبي للمليك قصيد ًة  ،س��ميتها باحلب
لك سيدي.

الطالبة-:رهف عطية
عالقات دولية ودراسات استراتيجية

ك���ل ع����ام وأن���ت���م ب��أل��ف
خ��ي��ر س��ي��دي ج�لال��ة امللك
عبداهلل الثاني اب��ن احلسني
أب���ارك لكم ع��م��رك وأمتنى
دوام الصحة والعافية عليك.
وف��ق��ك��م ورع���اك���م اهلل
وأط������ال ل��ن��ا ب��ع��م��رك �م️.
الطالبة -:نيفني عليان
كلية العلوم الطبية التطبيقية

تسابقت الدقائق مهرولة تنتظر قدومه وتسابقت نبضات
منى وهي تتهافت حلنانها كي يعومه ،فأقبل عبد اهلل وفي
عينيه الزرقاوين سماء األردن وغيومه والعرق األخضر في األردن
يدق على جداره من عينيه وشومه كنت إبنا وأصبحت أبا ً في
عيون األردن وبيوته.
أغنية لك ترمنت في جميع بحور الشعر و في رسمه وقوافيه
وسجعه و ورقه وقلمه ،وفي جبني عربي مصدر لقوته وحلمه
وعزمه.
ً
دمت يا نسب رسولنا الكرمي مصدرا لعطاء األردن وجوده وكرمه.

في الثالثني من كانون الثاني وقبل ستني عام أشرقت شمس
صلب هاشمي عريق ،من تغنى الشعراء
البالد بوالدة حفيد من
ٍ
به َّ
عصر جديد من التطور
وخطت ألجله قصائدهم اجلزلة ،والدة
ٍ
وزي��ادة لرفعه الوطن وتعزيز مرافقه ،من عاهده ش��عبه على
الوالء واالنتماء ليكونوا كتف بكتف في كل الظروف واألوقات.
دم��ت س��يدي وأط��ال اهلل في عم��رك قائ�� ًدا له��ذا الوطن .الطالبة رهف لؤي خليفة
الطالبة :سوار يوسف القضاة.
تخصص :صيدلة

تهنئة بعيد ميالد جاللة امللك
يوم بهجة لقلوبنا وعي ٌد ألرواحنا يوم تكللت به اململكة
األردنية احلبيبة بنور وجهك سيدي وازدانت بحضور حفيد
الرسول الهاشمي العربي .يو ٌم حفر تاريخه في قلوب
األردنيني جميعا ً فكيف ال وهو يوم ميالد أبيهم وسيدهم
ومليكهم عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه .يو ٌم رفعنا
فيه اعالم الفرح وارتفعت به أصوات الزغاريد واملوسيقى
احتفاال ً بذلك اليوم العظيم .فإننا وفي هذا اليوم العظيم
نتقدم من صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاني بالتهنئة
والتبريك وندعو اهلل ونسأله أن يطيل في عمره ويرفع
مقامه ويعز ملكه لنبقى سائرين في خطاه .
الطالبة :ميس ناصر املشاقبة
كلية العلوم الطبية التطبيقية

أسمى آيات التهنئة والتبريك والوالء واالنتماء مبناسبة عيد
ميالد سيدنا وقائدنا تهنئة مفعمة بالسرور مكللة بالورد
معطرة بعطر الياسمني حتملها أسراب من الطيور وحتلق
بها في األفق البعيد وتتألق في سماء احللم السعيد.
و ننتهز هذه املناسبة السعيدة على قلب كل أردني وأردنية
راجني اهلل عز وجل أن ميد في عمر جاللتك وولي عهدك األمني
وأن يحفظك ذخرًا وسن ًدا ألردننا احلبيب
وكل عام وأنتم بألف خير..
سليمان
الطالبة :دمية منذر ُ
تخصص األدب والدراسات الثقافية

قائ��د الوط��ن ،ف��ي مول��دك الستني،أس��أل اهلل أن
يكت��ب ل��ك اخلي��ر حي��ث كان و يوفق��ك ف��ي س��بلك
الت��ي س��لكت م��ن أج��ل ش��عبك ووطن��ك وأرض��ك.
أهنئ��ك ف��ي ذك��رى مي�لادك وأمتن��ى م��ن اهلل أن يب��ارك
ف��ي أيام��ك الت��ي كتبت ل��ك ،دمت قائ��دا محب��ا مخلصا.
الطالبة :مرام خالد أحمد أبودية
تخصص :العلوم الطبية اخملبرية

حض��رة صاح��ب اجلالل��ة الهاش��مية املل��ك عب��داهلل
الثان��ي اب��ن احلس�ين املعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه.
أسمى آيات التهنئة والتبريك والوالء واالنتماء مبناسبة عيد
ميالدكم ُ
وكل عام وأنتم يا سيدي ومليكي واألردن بألف خير .
الطالبة :وداد أنس صبرة
والدراسات الثقافية باللغة اإلجنليزية
التخصص:األدب
ّ

تخصص محاسبة

طاب بك العمر يا سيد البالد
ع���ام���ا ت���ت���ل���وه أع�����وام
تقضيه ف��ي خ��دم��ة للبالد
ومعطاء للمملكة وإجنازا لألمة
عمرا ً مديدا ً في طاعة الرحمن
ي��ا جميل اخلُ��ل��ق واخلِ��ل��ق��ة
ي��ت��ه��ادى ال��ك��ون كله أجمل
ال��ع��ب��ارات ف��ي ي��وم ميالدك
يعتنق الفرح وج��وه الشباب
ف���ي ح��ض��رة ي���وم م��ي�لادك
دم���ت ف��خ��را ً وذخ�����را ً وخير
أب م���ع���ط���ا ًء ألب��ن��ائ��ه
ٍ
يا س ِّيد الكلمة ويا فخر القادة أعواما ً مديدة في رضى اخلالق.
الطالبة -:نيڤني حسن الدريدي
التخصص :كلية امللكة رانيا للسياحة والتراث /اإلدارة السياحية

من��اذج م��ن برنامج «إع��ادة التدوي��ر واحل��رف اليدوية»
بإس��تخدام ال��ورق والكرت��ون ف��ي دائ��رة النش��اط
الثقاف��ي والفن��ي /بإش��راف الس��يد إبراهي��م اجملال��ي

بانوراما
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تجليات
ّ

ممَ ْ َل َك ُة الْ
ام
ر
ك
َ
ِ
ِ
شعر الطالب :حمزة احملادين
تخصص /رياضيات

حَ ِّي َ
َاشـمَ
الهو ِ

ُه��� َو الأْ ُرْدُ ُّن ممَ ْ��لَ َ
ام
��ك�� ُة الْ ِ
���ك���رَ ِ
س َّ
��ط��رَ ُك َّ
بِ��� ِه ال��� َّت���ارِي� ُ
���ل يَ��� ْو ٍم
��خ َ
��ح��ى ال���رِّ َج���ا ُل دَ ًم����ا وَ َم����ال
لَ��� ُه َ
ض َّ

��م�� َّي�� ْة
ِق��� َي���ادَتُ��� ُه ِق���� َي����ادَ ُة َه ِ
��اش ِ
�ح� ْ
ُم �لُ� ُ
�م أَنَ����ارُوا
�وك� ُ
�ه� ْ
�ه� ُ
�م و بِ� ِ
�ك� َم� ِت� ِ
وَ ِف���ي يَ��� ْوم الْ َ
��ك��رَا َم�� ِة خَ �� ْي�� ُر ذِ ْك���رَى
ِ

شعر الطالب:
أحمد محمد حفيظ السعود
تخصص:اللغة العربية وآدابها
الس��ــ َعــ ِد
َح
��ـم وَ ْجــ�� َه اخلَـ ْيـرِ وَ َّ
اش َ
ــــ��ي الهَ ــــ َو ِ
ِّ

س��ــــــالم لِـلأْ بَـــــ�� ِد
ن َـ ْب
َ
ــ��ض ُ
العــ ُروبَــــ�� ِة وَاإل ِ
ِ

ــل ثَـــ ْغـــ��رَ َّ
ــجــ�� ُد َقــ َّب َ
الطـلْــقَـــ ِة األ ُ ْولــى
وَامل َ ْ

ِمــ�� َن َ
ــنــيــس��ــ ِة
الك
ٌ
َ
بـاقــــات بِـــ�لا َعــــــ َددِ
الس��ــهَ ـــ ِد
الصـــ ْب ُ
ألَن َّــه��ا ُّ
ــل وَ َّ
ــح بَــ ْعـــ َد اللَّـ ْي ِ
نِـــ��دا َّ
ُّ ْ
ـ��م وَ َ
الكـ َمــ ِد
ِ
الش��ـــرِ
يـــف لِـ َد ْحـرِ الظـل ِ

َّـت ُحـرو ِفــ��ي وَان ْــت َ
بِ ُ
��ــت َطــــرَبًا
َــش ْ
ـ��م ت َـ َغـن ْ
ـك ْ
لَ ُ
ــم وَ َفــا ٌء ِمــ�� َن األ َ ْقــصـــــى وَ ُقــ َّبـــ ِتـــــ ِه
ــك ْ

ْ َ َ
َعـ َّمـ��ا ُن لَـــ َّب
ــن لِـلْـ َب َ
ـح ال َعـ ْي ِ
ـصــــرِ
ـــــت كـلـ ْم ِ
ــت بِـ�� ُورودِ احلُ
ــــــ��ب قــائِــــ َدها
اس��ــتَــقْــ َبـلَ ْ
وَ ْ
ِّ

��ــــــس لِلْــ َعــلْـــــيا إ ِ َمـــارَت َـــــ ُه
َس
َــــادَ املُــؤ ِّ
ُ
ــضــــ�� ٌة أُخْ ــــرى
وَ َمـــ�� ْع َط
ــ��ت ن َــهْ َ
ـــالل أ َ َطـلَّ ْ
ٍ
ضـ َمـائِــرِنـا
ــح
ـــــي فـــ��ي َ
أ َ َّمـا احلُ َ
ـس��ــ ْيـــ ُن َف َ
ٌّ

صــــ��رْ َح أ ُ َّمـــ ِتــــنَ��ا
بَــنَــ��ى الـ ِّديَــ��ار َ وَأ َ ْعـلَــ��ى َ

ــــضـــتُــن��ا
َ
َــمـــ ُر بِـ َعــ ْبـ�� ِداهلل ن َــهْ
وَت ْ
َــس��ــت ِ
س ت َــ ْعـــرِ ُفــــها
لَـــ ُه أَيَـــ��ادٍ ر ِ َح
ُ
ــــاب الـقُــــ�� ْد ِ

َ
ـــيـــــم ُ
َـظـيـرَ لَــ ُه
ـــك
ش َ
ٌ
شـهْ ٌ
ــجـــا ٌع ال ن ِ
ـم َح ِ
ْ
َ
ــل
ـــــك ن
ُـــحـــ ُّب
إِن َّـا ن ِ
َـــــشـــــ ُدو دُون َــما َمــلَ ٍ
ـســ ٍد
َــس��ــ َمــ ْع لِـ ِذي َح َ
ـجـ ِد ال ت ْ
ـض لِلْـ َم ْ
َفـلْـتَـ ْم ِ

ــ��ل
َفـ��األَر ْ ُ
ض تُـ ْعـ َمـــ�� ُر بِاإلِن َ
ْــجــــــ��از ِ وَال َعـــ َم ِ
ـحـ ُبـنا
هــ��ا َقــ�� ْد َم َ
ـض ْ
ـ��ت ِمـئَـ�� ٌة وَاخلَــ ْيــ�� ُر ي َ ْ
ـص َ
ــكــ َمـــ ِة َ
ــح ْ
فــاع َفـتًــى
ــــخ وَان ْــ ِد
ش��ـــ ْي
إِن َّـا ب ِ ِ
ٍ
ِ

رئيس الجامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبد الحق
الزبون وأسرة الجامعة الهاشمية وطلبتها يرفعون إلى مقام حضرة
صاحب الجاللـة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن الحسين
املعظم حفظه اهلل ورعاه أسمى آيات التهنئة واملباركة بمناسبة

ــ��ب وَ َ
ـبــ ِد
ـم
أَز َْجـ ْيـــتُــه��ا ِمـ�� ْن َ
ص ِ
ـيــم القَـلْ ِ
الك ِ
ِ

ــ��ن وَاألَيْــ ِدي
َحــ َّيــتْــ�� ُه بِالـقَــلْ ِ
ــ��ب َقـ ْبـل ال َعـ ْي ِ

ـ��ت خَ ـ ْيـ��رَ ُم ْعـتَـ َمـ�� ِد
ـت وَأ َ ْ
ض َح ْ
اس��ـتَـقَـلَّ ْ
َحـتَّـ��ى ْ
أَن َــ��ار َ ِت الـ�� َّدر ْ َب بِال ُّد ْ
س��ــــتُــــور ِ وَ َّ
الـس��ــــ َددِ
ـ��ت فـ��ي صـفــحــ��ة اخلُــلـــ�� ِد
أ َ ْمجـ��ادُ ُه زُخْ ـرِ َف ْ
وَ َعــ��رَّ َب اجلَــ ْي َ
ـ��ن الرَّ َمـ�� ِد
ـ��ش وَ ْ
اس��ـتَـ ْغـنَـى َع ِ
إِلــ��ى الـ َمـعــالـ��ي ب ِ َعــ��ز ِْم َغـــ ْيــــ��رِ ُمرْت َـ ِعـ��د

ـضــ��ي ر َ ْغــ�� َو ِة الزَّبَـــ�� ِد
اخلَـ ْيـ�� ُر يَـ ْبـقَـ��ى وَت َـ ْم ِ

وَوَ ْحـ�� َد ِة َّ
العــقَــ�� ِد
ْــ��ث فـ��ي ُ
ـب ال بِالـنَّـف ِ
الش��ـ ْع ِ

بِال َعـــ�� ْد ِل وَاحلُ
��ــان والرَّ َ
ش��ـــ ِد
ــس
ـــ��ب وَاإل ِ ْح َ
ِّ
ِ
ـضـ��ي إلـ��ى ِمـئَـ�� ٍة أُخْ ــ��رى ِمــ�� َن الرَّ َغـــ�� ِد
ن َـ ْم ِ
َـصـنَــ�� ُع ال ن َــرْ ُجـــ��و ُه ِمــ�� ْن أ َ َحـــ�� ِد
ـجــ�� ُد ن ْ
امل َ ْ
ــمــ��ي رُبـ��ا بَــلَــــ�� ِدي
يَـــ�� ٌد تُــ��داوي يَــ�� ٌد ت ْ
َــح ِ

س��ــــادَ بِــه��ا
س��ــادَ ْت بِــ�لادي َعـلَــ��ى ال ُّدن ْـي��ا وَ َ
ضــ ْيـــفًا
ــ��ي إِذا َمـــ��ا ِجـــئْـــــتَـــــ�� ُه َ
َفـاألُرْدُن ِ ُّ
أرد ُّن أنــفــ��س مـ��ن نـفـس��ـي ومــ��ن ولـــــ��دي

كـأنــه نـــفـــس��ـــي يــحــيــا بــه جـــســدي

َ
ــبـــ��اب الواحــــــ�� ِد األ َ َحـــــ ِد
ِ
إِن ِّــــ��ي ألُـــ��وذُ ب ِ

أرضـ��ي إلـ��ى األَبَـــ�� ِد
ـ��ي اخلـيـ��رَ فـ��ي ِ
أ َ ْن يُـ ْبـ ِق َ

يَ ْ
ـــش��ـــتــــا ُق للـ َمـــ�� ْو ِت َ
ش��ــ ْو َق األ ُ ِّم للـ َولَــ�� ِد
صـ��ال وَ ُ
ُجـــ��و ٌد يُــخَ ـــلَّـــ��قُ ِفــ��ي األ َ ْو
الغـــ�� َددِ
ِ
الب ْ
ــش��ــرِ َقـ ْب َ
ـكـرِ ْم َ
يُ ْ
��ف ال َبـلَـ ِدي
ـ��ل املَـن َ
ْـس ِ
ـ��ك ب ِ ِ

عيد ميالده امليمون الستين ،سائلين العلي القدير أن يمد بعمره
ويبقيه سندًا وذخرًا للوطن ،إنه نعم املولى ونعم النصير.
وكل عام وأنتم بألف خير

ميالد القائد
مع إشراقة يوم الثالثني من شهر كانون
الثاني من كل عام تطل علينا مناسبة غالية
على قلوب األردنيني ،فتعم الفرحة والسعادة
في وطننا احلبيب بذكرى ميالد القائد جاللة
امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني حفظه اهلل
ورعاه ،وكان ميالده بشرى زفها املغفور له امللك
احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه ألبناء الوطن
والتي حتمل تباشير اخلير والسعادة مبيالد سليل
الدوحة الهاشمية العريقة.
فقد نذر جاللة امللك عبد اهلل الثاني نفسه
منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من
شباط عام ألف وتسع مئة وتسعة وتسعني

��ام
ُم��� َب���ار َ َك��� ٌة لَ َ
��ه��ا َح����قُّ ا ْه�� ِت�� َم ِ
ُ
ُ َ
��ام
��ب� َ
ش���� ُرور َ الْ�� َغ ِ
��اص ِ
ين ِم��� َن احل��ط ِ
��س�ْي�نْ ِ َع�لَ��ى الْ ِ َ
��ام
ب َ� َع� ْ
�ه� ِد أَبِ���ي الحْ ُ َ
��وئ ِ
َ��ام
َّ
هلل ن َ��� ْغ��� ُدوا لِ
بِ������إِذْ ِن ا ِ
��ل��س��ن ِ
ُ َ
ْ
ام
يُ���رَف���رِف ش��ا ِم��خً ��ا دُو َن انْ��� ِع��� َد ِ
��ام
ْ��ه��ي�� ِه ز َ ْع����زَ َع���� ُة الخْ ِ� َ
وَلاَ يُ��ن ِ
��ص� ِ
ْ
َ
���ام
إِذِ اتَّ��� َب��� َع ال��� ِق��� َي���ادَة ِم��� ْن إ ِ َم� ِ
َ
ام
��ب
ِ
لِ�� َق��ائِ�� ِدن َ��ا الحْ َ ِ
��ي��ب َع��ل��ى ال���� َّدوَ ِ
َ
َ���ام
��ه� ْ
بِ� ِ
��م َج����از َ ال��تَّ�� َب��ا ِه��ي لِ�ل�أن ِ

َكـأَن َّـه��ا َّ
الش��ــ ْم ُ
ــس ال ت َـخْ ــفَـ��ى َعـلَـ��ى أ َ َحـــ ِد ِ
س��ـــ ِد
َــم
ــيـــ��م وَال َحــتَّـ��ى بَــ ِنــ��ي أ َ َ
ال فــ��ي ت ِ
ٍ
َ
وح وَاأل َ ْهــلِــيــ�� َن وَالـ َولَـــ�� ِد
ن َـفْـــ ِديــ��ك بِالـ�� ُّر ِ

َـحـ ُن النَّـش��ـا َمــى وَ َعـ��زْ ُم َّ
الش��ا ِم ِخـيــــ َن بِـــنا
ن ْ
ُ
ْـجــزَه��ا
واجلَــ ْي
ـــ��ش ِعـ�� ُّز دِيـــ��ارِي َ
صـ��ا َن ُمـن َ
ٌ
يَـــ ْو ُم َ
ــــش
الـكـــرا َمـــ ِة أَن ْــ َبـ��ا أَن َّـــــ ُه َجـــــ ْي

��م
هلل َ
س��� ِّي��� ُدن َ���ا ُم�� ِت ٌّ
وَ َع���� ْب���� ُد ا ِ
س الأْ َبِ��� َّي��� ْة
وَ َ
ص��ايَ��تُ�� ُه َع��لَ��ى الْ��� ُق��� ْد ِ
���ص���ى أَزَالَ
����ت
ْ
���ن الأْ َ ْق َ
ِح�� َم��ايَ��تُ�� ُه َع ِ
��ويَّ��� ِة الأْ ُولَ�����ى ا ْف��تَ��خَ ��رْن َ��ا
وَبِ���المْ ِ��� َئ� ِ
��اس��� ِت��� ْم���رَار ِ َع����زْ ٍم َم��� ْع ِق��� َي���ادَ ْة
وَبِ� ْ
وَيَ�� ْب�� َق��ى دَائِ��� ًم���ا َع���لَ� ُ
���ب�َل�اَ دِ
��م الْ ِ
وَيَ�� ْب�� َق��ى الأْ َ ْم���� ُن ِف��ي الأْ رْدُ ِّن ذُخْ ���رًا
وَ َج��� ْي� ٌ
��ش َح��قَّ��قَ الأْ َ ْه������ َد َ
اف دَ ْو ًم���ا
َ
اهلل ت َ�� ْو ِف��ي�� ًق��ا وَ ِح��ف� ً
�ظ��ا
وَن َ��� ْد ُع���وا
وَ ِح��� ْف� َ
����ي َع ْ
��ه�� ٍد َم��� ْع َ
س��� َدادٍ
��ظ وَلِ ِّ

وَأَر ْ ُ ْ
ْ َ
�ام
ض ال�� ِع��زِّ وَال��ف��خْ ��رِ ال � َّت � َم� ِ
َ
ْ
��ام
��ات وَأ َ ْم
َ
ُف��� ُت� َ
��وح� ٍ
����ج����ادَ ال�� ِع��ظ ِ
��م ُك ُّ
ام
لَ ُ
���اء َم��� َع ْ
��ه ْ
���ل ال��� َو َف ِ
اح��� ِت���رَ ِ
ََ
َ َ لمْ َ َ
��ام
بِ� َ
�ه��ا نَ� ْ
�س� ُ
�م��وا إل���ى أ ْع��ل��ى ا ��ق ِ
�ص��رِ َم�� ْع ن ْ
ال��س�َل�اَ ِم
َط��رِي��قَ ال � َّن� ْ
َّ
َ��ش��رِ
ام
إِذِ ان ْ�� َق��لَ َ
��ب الْ��� َع��� ُد ُّو َم��� َع انْ� ِ
��ه���زَ ِ
��ام
لمِ َ���ا وَ َ
ص���لُ���وا لَ��� ُه الإْ ِخْ ���َل��اَ ُ
ص َ
س ِ

خلدمة وطنه وشعبه و أمته  ،وقام بترسيخ
قيم العدالة واحلق و املساواة واالحترام ،وبناء
املستقبل املشرق لينعم األردنيون باألمن
واالستقرار.
وفي هذه املناسبة الغالية على قلوبنا جندد
البيعة والوالء واالنتماء للقيادة الهاشمية
راجني املولى عز وجل أن يحفظ جاللته وأن
يطيل في عمرة وأن يعيد هذه املناسبة باخلير
والبركات على وطننا الغالي ،وكل عام وقائد
الوطن واألسرة الهاشمية بألف خير.
الطالبة  :جود عقل

تفوق ثقافي /كلية الصيدلة

يا سيدي

شعر الطالب:أحمد اخلوالدة

تخصص عالقات دولية ودراسات استراتيجية

يـاس ّيدي لـك بـي مـعـزّه مـاليـيـــن
ّ
بــكـل الـميـاديـــن
مـنمق
تـاريـخك
ّ
مـن أ ّول الـعـراق حــتى فـلسطـيــن
نـشوش ال ص��ـ��ار الـوطن ل��ه عدويـن
ونـاخذ مـن عـدانـا هـنا قـ ّو أمريــن
ويـبطون مـا يـلقون غير الـسالحيـن
�ي مـثل الـسالطيـن
اسـمك تـبـروز ف� ّ
��دت م��ن الطيب للحني
��دك ي��ا ك��م م� ّ
ي� ّ
وربـعي حـسنـ ّيـة هم رج��ـ��ا ًل ميامني
اض��ـ��رب ي��ـ��س��ارك ل��ي على ك� ّ
�ف��ك ميني
وقـبل ت��ـ��و ّرد صـورتـك لـي مـح ّبيـن

وأهـل الـمعزّة مـا سـبق انـحشوهــا
هـم أفـعـالك لـهم اجـحـدوهــا
مـن
ّ
م��ن ه��و وق��ف م��ع هالعرب ف��ي خطوها
ونـبطي عـدانا لـني قـول ارحـموهـا
أمـــرً عـلى قـــــ ّوه وأمـــرً عـدوهـــا
اللـي تـدافـع عـن وطنها وحموهــا
اللـي حـموا اس��م العروبة فمضوهـا
سـاس عـطى واكتموهـا
طيب عـلى
ً
ً
الـصعيبات كــثـيـر انـجـزوهــا
أهـل
ً
واقـصى الـمشاكـل ليك ننعن أبوها
على الـقـلـب ص��ـ��ورة خ��ذم ناظروها

جديد
حبر َ
ٌ
عودي إلي أيتها املهترئة
خرجت من بطنها صغيره احلجم ليس لي قيمة فأنا بكرها
األول  ،أعيب أن يكون بكر األسرة فتاة .داخل جيبها مخدة مهترئة
وغطاء قدمي يعود إلى أجدادي  ...أنام هناك كل ليلة  .أستشعر
كل حركاتها فأنا في جيبها فأنا في جيبها دائما ال أفترق عنها
إن حزنت أصعد إلى عينها وأحمل دموعها في دلو كبير وثقيل
علي رمبا .
كل طلباتي تنفذ كقرارات احلاكم  ،لكن ال أشعر بالراحة  ...فأنا
الطفل املدلل لديها  ،خوفها حفيظ علي  ،لكنه مزعج أحيانا  ،إن
خرجت إلى املدرسة تبقى هلعة  ،أحقا خوفا علي !...
كعادتي أدخل إلى الصف فألقي التحية فال أسمع ردا  ،أحقا
صوتي ال يسمع ؟!
بعد حلظات تبدأ احلصة األولى  ،تدخل املعلمة العبوسة إلى
الصف ولهب في عينيها  ،ماذا فعلنا ؟ حقا إنه شيء مؤسف !
عندما أرفع يدي ألسألها ال ترى تلك اليد  ،أحقا هي صغيرة إلى
هذه الدرجة  ،اه كم حجمي الصغير يسبب لي املتاعب .
وعلى عتبة املنزل تقف تلك احلنون تنتظر عودتي بعد الرحلة
اجملهدة اليومية حتت أشعة الشمس احلارقة أو حتت البرد القارص
كعادتي أدخل إلى جيبها أتناول طعامي و أمت دروسي  ،ثم أنام على
تلك اخملدة .
وفي اإلجازة تكون حريصة علي أكثر  ،فعندما نذهب رحلة عائلية
كانت أو أسرية  ،ال تخرجني من جيبها  ،بل تسمح لي بإخراج
رأسي فقط ألمتع نظري  ،و إن سقطت تبدأ بالبحث عني و أنا
على انثناءات ثوبها ما زلت معلقة بها .
نفذ صبري  ،حريتي ال تطيق هذا السجن وتطالبني دوما باحلرية
وجدت من الدالل واحلنان واحلب ما يتمناه الكثير  ،لكنني أشعر
بأن حريتي مسجونة ...قررت حترير حريتي من ذلك السجن احلنون
وفي منتصف الليل أضع سلمي الصغير للخروج من ذلك اجليب
إنها ساكنة ال تتحرك  ،أصعد بهدوء كي ال أوقضها .
مفتوحة النافذة جزؤها  ،أعبر من خاللها ألرى العالم كما أريد
بعد سبات مرهق  .ابتعدت كثيرا حنى أصبحت مالمح القرية
تختفي .
أصوات مخيفة  ،أصبر نفسي و أخاطبها كي ال تشعر بالوحدة .
يسدل التعب أجفاني ويغلقها دون إذني  ،مع بزوغ الفجر أفتح
أجفاني وأظل متأملة متفكرة حتى تشرق الشمس احلارقة
قطع تأملي عصفور هرم فرض مجالسته علي  ،فأحسست
بغصةمزعجة  ،فأنا لم اعتد هذا التواصل  ،لكني حبست لساني
و أخبأت كلماتي  ،إلني قد أحتاجه فأنا في وحدة موحشة .
بدأ بسرد قصته وحكاياته ال أخفي عليكم أنني أستمتعت
بالبداية ولكنني مللت  ،فطلبت منه  -بعد أن سردت عليه
حكايتي -حكمة علها تكون نورا يهديني إلى وجهة حتتويني كما
أريد .
التفت إلي العصفور  ،صمت قليال  ،ضمني بجناحيه  ،ثم
نظر لنسمات الهواء الرقيقة وكأنه يخبرها سرا بنظراته ،
رفع جناحيه وسمح لها أن حتملني إلى جيب تلك التي كانت
تنتظرني حتت الشجرة .
الطالبة  -:مرام خالد أحمد أبودية
طلبة التفوق الثقافي
تخصص:علوم طبية مخبرية

متتمات ليلية
أنت ،نعم أنت شخص استثنائي ،فهل سألت نفسك من أنا؟
ماذا فعلت من أشياء مت ّيزني عن غيري؟ أنت تختلف عن الكل
لكونك أنت.
لديك شيء م ّيزه اهلل بك ،ال يوجد عند غيرك ،فهل بذلت ما
بوسعك لتعرفه ،لتكتشفه ،لتتفرد به؟ أنا اآلن صوتك الداخلي،
عقلك الباطن ،نفسك التي فقدت الثقة بها وهي أكثر من
تستحق الثقة ،ه ّيا لنتعرف من أنت ما قدراتك ،ما قوتك ،ما الذي
بوسعك أن تبذله لتكون أنت ،أنت فقط مصدر القوة والثقة
لنفسك ولغيرك؛ لتكون بذرة خير وعطاء؛ لتقدم تلك املز ّية
ولتثبت بصمتك التي امتازك بها اهلل.
يأت أحدا ً مثله ،تف ّرد بكل شيء
ُكن ذلك الشخص الذي لم ِ
وبكل صفةُ ،كن مختلف فاالختالف ذكاء وفطنة وجاذبية ،كن
أنت ال أحد غيرك ،كن مع اهلل وال تبالي.
الطالبة -:سناء أبو محفوظ
لغة عربية وآدابها

ٌ َ
ْض البَحر
سفينة تع ُب ُر في ُعر ِ
ض ال َبحرِ ال يَعتريها سوى الهدوء ،وقبطا ٌن
سفين ٌة ت َع ُب ُر في ُعرْ ِ
نيه ٍة
سفوح
راقب بُع َد ُه عن
جبال جليدية ،و ُه َ
في ُه َ
نيه ٍة أولى ي ُ ُ
ٍ
ِ
َ
اخلوف يأتي من
أخرى يطم ِئ ُّن ملَوض ِع ِه املُست ِق ّر ،كان يظ ُّن أ ّن
اح سان ِ ًدا ظهرَه إلى ُكرسيٍّه دون
اصطدام في أح ِد تلك اجلبال ،فرَ َ
ٍ
يعلم متا ًما أ ّن ال شي َء يجعلُه في مأ َم ٍن
اكتراث ألي شيء ،وهو
أدنى
ُ
ٍ
من شرِّ املُباغتة ،ولسوء ِّ
بضع دقائقَ
حظه ما كان ظنُّه أطو َل من
ِ
َ
رياح هائج ٌة تمُ ُ
َ
السفين َة
شابك فيها يدي ِه
رأسه حتى أتت ُه ٌ
يل ّ
خلف ِ
ِّ
وجهه كأ ّن ُه واجه حوت ًا
ُ
ثوان قليلةَ ،
فجزِ َع وأصفرَّ
بكل قو ٍة لعد ِة ٍ
َ
السفينة ،عاد
أوشك على ابتالعه ،وملّا عاد الهدو ُء مجددًا إلى ّ
ياح بعاصف ٍة ت َقلِ ُب
هو اآلخ ُر مطمئنًّا ال يأب َ ُه إ ْن
ْ
كانت ستعودُ ال ّر ٌ
نسي حتت املياه ،وحقًا لقد
هشيم َم
أركا َن السفين ِة وحت ّولها إلى
ٍّ
ٍ
أتت العاصف ُة على َغفل ِته ولكن لم تك ْن هوائية،
ْ
ُ
فأمواج البحرِ
َ
ّ
َ
ُ
ضجيج يُذكر ،أنزل القبطا ُن
املرتفع ُة هي عاصف ٌة تهلك ركابَها دون
ٍ
بأنفاس الطمأنين ِة
ِمرسا َة السفين ِة آ ِملاً بالنجاة ،حتّى ب َ َدأ يرتوي
ِ
س ِع
انقشاع األمواج ،وأي َق َن أ ّن املباغت َة
مجددًا مع
ْ
ليست من ُو ْ
ِ
ُ
َّ
َ
أمر صار َ باحلسبان ،فرف َع املرساة وأكمل إبحارَه دون
ال َبحر ،وأ ّن كل ٍ
ُ
ّ
قلق ولكن ب َ َد ْت عليه آثارُ احلذر ِ أكثر ،يَتلف ُت ميينًا ويسارًا ويَش ُّد
السفينةَّ ،
ظل على حال ِته تلك ليومني فقط ،جلس على
أشرِع َة ّ
َ
َ
تعب شدي ٍد و َغ َفا ،حينها
وشابك أصابعه
كرس ّيه
خلف ِ
رأسه بَع َد ٍ
وحتطمت ،فلَ ْم يبقَ له أ ُّي أثر.
كمن خو ِفه
ْ
ْ
اصطدمت ّ
السفين ُة مب َ ِ
جل َمخاو ِفنا على أنّها لن تد َع لنا شطرًا جميلاً
ُراقب أ َ َّ
ن
ما زلِنا
ُ
ُ
فنتغافل عن ُمحقَراتِها املُهلِكة ،وإ ْن ت َن ّبهنا الحقًا
في هذ ِه احلياة،
ملحُ
أوجه،
قَراتِها ستُشغلُنا وتُلهينا ،فنُض ِّي ُع ما كنّا نُرا ِق ُبه ونحن في ِ
فنهلَ ُك ال محالة.
الطالب :عبد الرحيم محمود
طلبة التفوق الثقافي /تخصص إدارة وتدريب رياضي

تَ َع ّ
ش ٌق سر َم ِد ّي
دخلت املنزل ووج��دت أيال كعادتها
العم��ل باكرًا الي��وم،
ع��دت من
ُ
ُ
ِ
بجانب املدفأة ،وشع ُر املُهرِ ينسد ُل على َك ِت َفيها ،تمُ ّرر أصاب َعها بني
رغم مرور ثالث
خُ صالتِه مداعب ًة إ ّياه ،وتس��تعني بنظارتِها للقراءةَ ،
وعش��رون س��ن ًة على زواجنا ،إلاّ أنها جميلة كما هيّ ،
وكل عام لي
مالمحها حقًا،وقلبها
معها وجدتها أكثر جمالاً من ذي قبل ،مبهر ٌة
ُ
ٌ
مذهل أكثر من أي شيء آخر .
يا ذات املالمح املالئكية ،يا هدوء الليل ،وصوت العود ،لو تعرفني كم
أنت عظيمة!
ِ
أنت تشربني القهوة
التمعن
انتظرت أربع دقائق من
ُ
ّ
فيكِ ،
الصامت ِ
ِ
ألومك على
بِن ََه��م وكأنك لم تش��ربيها من ُذ زمن ،في احلقيق�� ِة ال
ِ
ماليس في ِه ِجدال أو
ذلك؛ فنحن العرب نعش��قُ القهو َة ج ًدا ،ه��ذا
َ
تكذيب ،ومعظمنا يُحب القهوة املُ�� ّرة ويُطفي املرارة باصبع حلوى
ش��هي ،نعش��ق القهوة في الصباح على أغاني فيروز ،وفي املساء
أي شيء وال حتى فيروز،
نعشقها هي وحدها بال ّ
وأنت قهوتي املفضلة...
ِ
كنت نزارًا حبي ًبا
س��واك فاعذريني إن
يعش��ق
لم
الذي
العربي
فأنا
ُ
ِ
ّ
أنت فس��بحانه يجعل
أما
للتغني
فالش��عر
الش��عر،
د
جي
ي
ال
ُ
لك ُ
ِ
ِ
أنت حتتاجني
ا،
ر
ش��اع
حتتاجني
ال
أنت
،
عينيك
برموش
يتغنى
القلب
َ
ً ِ
ِ ِ
قيس أذاب��ه الهوى فانحنت روحه
قل ًبا فق��ط ،فاجعلي قلبي َ
قلب ٍ
تفاصيل وجهك البريئة التي
في
أنغمس
لفؤادك منادية ،اجعليني
ُ
ِ
ومشيتك
عيناك
جتعل التمعن لذي ًذا جدا ،اس��محي أن تس��رقني
ِ
ِ
وحديثك ّ ،
فيك .
،كالمك
وكل شيء ِ
ِ
ِ
وأظافرك
أنامل��ك
أطالع
،
وأميرتي
،
صغيرت��ي
،
طفلتي
ك
ب
ِ
ِ
أحس�� ُ ِ
جلدك وال تكادُ تظه��ر أو تُل ِفت ،
من
تخ��رج
د
تكا
ال
التي
الناعم��ة
ُ
ُ
ِ
ولكنها تُل ِفتُني .
ُ
ُ
��اك الذي يُحب ُمت ّي��م ،تفاصيل ِك واألما ُن في
��ك
ُ
بحفظ مح ّي ِ
فزوج ِ
ُ
ُ
ُ
أحفظها كلها عن ظهرِ قلب ،وأدركها كما نبر ِة صوتي.
وجهك،
ِ
أنت
أنت
ُ
وأنت النورُ حني الضو ُء يغيبِ ،
الش��باب حني العم ُر يشيخِ ،
ِ
كل األعوام وزهر ِة ّ
وجل سعادتي وضحكاتي ،يا جنم َة ّ
كل روحي ّ
كل
ِ
السنني.
الطالبة  -:سارة لؤي أبو هالل
لغة عربية وآدابها

10
اليوم العاملي
ُ
للغة العربية
البد أن الي��وم العاملي للغ ِة
العربية قد انقضى من ُذ عد ِة
لكن بالنس��ب ِة لي هو
أيامّ ،
ليس يو ًما أو يُح��دد بتاريخ،
َ
لُغت��ي العربي��ة أحتفي بها
ُّ
ُ
تخطه��ا يدي،
ب��ك ِّل كلم ٍة
أرتشف حروفهُ ،
ُ
وبك ِّل مر ٍة تعتنقُ أناملي بها قلمي.
كتاب
بكل
ٍ
لكن مبناس��بة هذا اليوم األحرى بنا التذكي ُر بهذه اللغة األصيل ِة،
وتسليط الضوء على أهميتها ،ووجوب احترامها فهي لغ ُة قرآننا،
واللغة التي وصلت بها رس��ال ُة نبينّا ،عرب ّيتي يا أم اللغات وأولها،
أن��ت الفصيح ُة عنوا ُن اجلمال ،لألناق ِة والعذوب ِة
وبك يكون اخلتام،
ِ
ِ
ً
بكت��اب اهلل ،ومحفوف�� ًة باحل��ركات
ة
يامحفوظ��
العن��وان،
أن��ت
ِ
ِ
الزَّاهيات.
عما هو
بها
ُعب��ر
ت
و
القلوب،
ه
تكن
م��ا
تعي
اللغات،
ر
خي��
عرب َّيتُن��ا
ُ
ّ
ُ
ُ
أفلت منها والكثي َر
ش��عور
من
وكم
يات!،
م
بالعا
ها
ل
د
ُب
ت
أ
َ
مرغوبِّ ،
ِّ
ٍ
من التَّعبيرات؟
لطامل��ا خانتن��ا اللغات املحَ
س��بات في
في
كيات
عما هو في ُ
البوح ّ
ِ
الورع والفؤاد.
ِ
َّها األس��اطير ،وغ��رَّدوا بها األقاويل ،وبالنثرِّ ِّ
والش��عرِ تغنى بها
حلن
َ
ونظم املصفوفات ،عربي ٌة أنا وهذ ِه
الوصف،
الشعراء ،أحسنوا بها
َ
الضادِ! فال يَصلُّها
ني بلغ�� ِة َّ
لُغتي يا كات ًبا بالعامي ِة أَوهل تس��ته ُ
ض ُّم
ما
م
ُك َّل من ادعى الثقاف َة
واألدب ،ويامن ُّ
يجب كس��ر ُه ..أَي ُ َّ
تض ُ
ُ
ِ
ُ
َ
األدب ،فهي
س��بب في الكس��رِ! تنبهوا ملا تُس��مون ُه لغة
من هو
ٌ
ِ
تستحقُ الظهور َ بأبهى ُحل ِة.
الضادِ العاملي نحتفي نح ُن روادُ اللغ ِة الرَّزين ِة ،أم ُة محم ِد
يوم َّ
ف��ي ِ
قيس وعنترِ.
وأحفادُ ٍ
بقلمي خَ َّ
أرضيت وعن ما يجو ُل
ولقلبي
،
زين��ت
ولس��طوري
،
ُّك
ت
ِّ
ِ
ط ِ
ُ
عاشقة.
صحى
ف
لل
قارئة
ة
كاتب
من
..
عبرت
بخاطري
ِّ
ٍ
ِ
الطالبة :رغد ياسر تيم اليازوري
التخصص :إدارة األراضي واملياه

فولة َ
السعادة ُط َ
َ
القلب
السعادة بمِ َعناها َ
حضن َم ْعنى ُمخْ َتلِف،
الكبيرُ ،كل َحرْ ٍف فيها ي َ ُ
َ
َ
يع ُهم وَ آلَة ال َب ِحث ُمستَمرة ُك َ
وم ودقيق ٍة
ي
ل
م
ج
ر
ش
ب
ال
ُ
َ
َ
َغاي ُة َ ِ ِ
ٍ
فل أو َ
َعنها ،كأنها لُ
شي ٌء يُقتَنى ..
ط
عبة
ِ ٍ
السعادة ِهي الرِضا الشامل لمِخُ َتلَف َجوانِب احلَياة ،ترتكز على
َ
ساحات رئيسية ،ال َوظي َفة والعائلَة واألص ِدقاء َ
وشريك
م
مس
َ
ٍ
خَ ِ
س املَرء وَ ْقتَه وَ ُج ْه َده َعلى
احلياة ومساحة ال َعطاء ،عن َدما يُ َكرِ ُ
َمساحة أو اثنَتان َفقَط ي َ ُ
توازن في املَساحات األخرى
عيش ُف ْق َدان
ٍ
وَب ِ َحياته.
التَطور وال َتقَدم ِفي ُمخ َتلَف املَساحات يُعطي ُ
شعورا ً أعمق
بالرِضا وبالتالي ُ
بالسعادة
شعورا ً أعمق َ
السعادة وَ لَذة اإلنجْ َاز
هذا املفهوم ال َعام َعن َ
ت َ َعلَمنا َهكذا َعليك الوصول ألعلى املَراتِب ِفي ُكل هذه املَساحات
رف ت َ َعلمناه،
َكي ت َكو َن سعيداًُ ،مع َتق ٌ
َدات تَرَ ْعرَعنا َعليها منذ أول َح ٍ
السعادة.
ال يمُ كن إنكارُها َفهي تمَ أل قدرا ً ال يمُ ْ ُكن تجَ ا ُهلَ ُه ِمن َ
ضلة َمهما َكانت ت َا ِفهة لل َغير"
"اس َت ْم ِتع بِأشيائِك امل ُ َف َ
ْ
امل ُ
َ
كوب
ب
أو
ها،
ث
ا
د
بأح
ق
ر
غ
وال
واية
ر
بقراءة
تكون
مبا
ر
عادة
والس
تعة
َ
َ
ْ
ِ
ُ
ِ ِ
ِ
َِ
الهواء ال َبارِدة ،رُبمَ ا بأم ِت َعته
َس
ن
ع
م
ر
الباك
باح
بالص
ة
هو
مات َ
َ
َ
َ
َق ٍ
ِ
ِ
ِ
ضلة وبِزوايا ُغرْ َف ِته
امل ُ َف َ
صغيرة تحَ ِم ُل املَعانِي َ
الكبيرة
أشيا ّء َكثيرة َ
يس إال،
سخا َفة و ُمتعة لَ َ
يَع َت ِق ُد ال َبعض أن ُك َل هذه األشياء َ
السعادة ت َكمن بالقَلب ،بالتَفاصيل ،بال َعائلَة ،باال ْم ِتنان ،لِ ُك ِل
َ
ال ِن َعم ال ِتي بَني ي َ َديك اآلن ،لِ ُك ِل َما جتْ َهله وت َعت َِبره شيئا ً عابرا ً
بِحياتك.
ُ
اخلي
د
ال
الم
الس
يها،
ط
ت
ة
و
ط
ل
ك
في
اهلل
جود
و
شعار
اس ِت
َخْ
خُ
َ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
للسعادة ال ي َ ْفتَرِقان َعنها ،ن َح ُن ال ن َبحث
وَاال ْم ِتنان أخوان ُمرا ِفقان َ
السعادة
كل منا َمعنى مختلف َعن َ
السعادة بَل عن َ
َعن َ
السالم ،وَلِ ٍ
سعادَته ،بَقا ُء املَرء سعيدا ً
ٌ
ه
ب
ة
اص
وات
ُوخُ ُط
خَ
ٌ
للحفاظ َعلى َ
ِ
ِ
للحزن القَاتل،
يَستَحقُ ب َ ْذ َل اجلُهد ِمنه لَعدم ُف ْقدانهَ ،عدم تَرْ ِكه ُ
احلاالت الطائِشة التي تُخْ رِ ُج املَرْ َء ِم ْن َط ْورِه ،ال بأس
نوبات ال ُبكاء ،وَ
وَ
ِ
ِ
بِها في بَعض األحيان َف َحتى باحلُزن سعادة أتصدق؟
ستُدرِك َكون َك ما زِلت ت َشعر وأنك على َقي ِد احلَياة
ِحينها َ
باحلُز ِْن سعاد ٌة َكبيرة..ال يُ ْدر ِ ُكها من َغفل عن استشعار السعادة.
الطالبة -:دانيا عمر مصباح حمد
أنظمة معلومات حاسوبية

جديد
حبر َ
ٌ
في رثاء والدي
شعرالطالبة :أريج محمود عبد بريص
تخصص لغة عربية وآدابها

ش��عري ه��ل أبي�ت َّ
ن ليل�� ًة
أال
َ
لي��ت ِ
األط�لال يُت ًم��ا وحي��ر ًة
أن��وح عل��ى
ُ
ِ
ُ
أرض��ا داس��ها َم��ن أحب�� ُه
أُق ِّب��ل ً
حس��نًا
حلي ًمــــ��ا عظي ًمــ��ا ُم ِ
��مات
َس
تق��ي
كرميـً��ا،
ال��روح والق َ
ِ
َّ
ِ
ُّ
يجف م��ن ال ُبكا
لي��ت جفن��ي ال
أال
َ
َّ
ُ
��رات
ومتط�� ُر عين��ي الث��رَّة ال َع َب ِ
وال يه��دأ ُ
القل��ب املعنّ��ى ثوانِي��ا ً
ُ
ش��ققت ثِياب��ي ف��ي امل��آتمِ َ َح��رَّ ًة
ُ
عروس الفجر والعمر مش��ر ٌق
وكنت
ُ
َ
النف��س ص��ارت غريب��ةً
وأدرك��ت أ َّن
ُ
َ
صويحبي
املن��ون
أيدي
خطفت
وق��د
ُ
ملحُ
ونبق��ى اخلليل�ْي�نْ ِ ا ِ َّب ْي�نْ� ِ دهرن��ا
بش��مس بعد ِح ِّبي تُضيؤني
َفهل لي
ٍ
ّ
خليل��ي قوم��ا نادِي��ا ُه لعل��ه*
َّ
أل��م يق��ل الواش��و َن م��ات حبي ُبها
��ات ال َّث��رى وش��ممتُها
وق َّب ُ
ل��ت ح َّب ِ
ق��رأت ل��ه ُ الق��رآن قلب��ي لع ّل��ه
ُ
احلبي��ب ج�لادةٌ
ومال��ي عل��ى بُع�� ِد
ِ
عل��ي وأقبل��وا
تكال��ب أعدائ��ي
َ
َّ
خض َب�� ٌة وق��د
وه��ذي س��رابيلي ُم َّ
��ف صنع ٍة
وما ُ
ش��عري من تكلُّ ِ
قلت ِ

بِ��دار اله��وى دمع��ي يذي��ع ممات��ي
فق��دت عزي��زًا أم فق��دت لذات��ي؟
ُ
َ
رب حيات��ي
وع��اش عزي��ز النف��سَّ ،
فـــ��ي الـــــــ��ذي مــــــض��ى
على مثل�� ِه محمود يُبك��ى كما ترى
بع�ين أو رِث��ا ب��دوا ِة
دمو ِع��ا
ٍ
ُ
القل��ب املعنّ��ى ثوانِي��ا ً
وال يه��دأ
ُ
وأبق��ى عل��ى ّ
الذك��رى حل�ين وفات��ي
الطرقات
ونح��ت على محم��ودَ ف��ي
ُ
ِ
آت
ولك��ن
ّ
م��اض ل��ن يغ ّي��ر ِ
ٍ
ُّ
ُ
م��ات
وأن��ي س��أفنى ف��ي ي��د الظل
ِ
فناش��دت رب��ي أن جت��ي َء وفات��ي
ُ
س��نوات
ه
رمس��
رمس��ي
ُ
ِ
يُج��اوِرُ
مش��رق وحي��ا ِة!؟
قل��ب
ٍ
وه��ل ل��ي ب ِ
ٍ
َ
َّ
يق��وم إذا بُث��ت إلي��ه ش��كاتي
وكان أب��ي ف��ي النّع��ش قب��ل صالة*
ألجم��ع م��ن ري��ح احلبي��ب ش��تاتي
يك��ون إذا غ��اب األُس��اة أس��اتي
تُص ّب�� ُر ،فانعون��ي بغي��ر أن��ا ِة
خض َب�� ٌة وق��د
وه��ذي س��رابيلي ُم َّ
��رات
جترع��ت
ُ
كأس املُ��رِّ واحلَ َ
َ
س ِ
ولك��ن أواري ف��ي القصي��د رفات��ي

ُ
درك؟!
ألم ت ِ
أُغرِزت أع ُينه في عيونها وقال :
َ
تأخرت كثي��را ً عن
ُ��درك م��ا
آن األوان ك��ي ت
َ
إدراكه.
وردت قائله :
_ لم يأن عندي بعد .....أحبا ُل آمالي ال تُقطع
يا لذ َة الفؤاد.
قال :
ال��م تدرك بأن��ي لم أجتاوز ب��ل جتاهلت  ،و لم
أبك بل استسلمت.
َ
أنس لكني اعتزلت  ،لم ِ
تصافحت بِرفق ًة وخجالً ُمح ِتم وقالت :
َ
جعل��ك تعتزل أذى
يأس��ت ِمن
أدرك��ت بأنني
ُ
ُ
أنامل��ي عل��ى عاتِق��ك ،وجتاهلت أل��م أصاب
روح َ
َّ
أنه��ل ِمن
تقبل��ت ما
��ك  ،ق��د
َ
صمي��م ِ
ً
بقلبك فك ّلي
ا
رفق��
ك،
معصم
في
جوارح��ي
ِ
ِ
ُمقيده في أحشائِك ،رغب ًة وأصرارا ً أ َّن أنتشل
صمي َ
مك.
جوارحي العميقه ِمن
ِ
قلبه  :و لم أكره لكن
قال وجوارحه��ا تطعن ِ
م��ا ح��دث كان مبت��ذال ً إل��ى حد أن��ي أرفض
احلديث عنه .
لهفت بالقول متلعثمه :
روحك
أعت ِذر ِم��ن كلم ٌة نطقتها ولم تُالمس ِ
من قبل "أكره"
أحقا ً تقولها وأنت احلُب يتدفق من جفون ِ َك.
رفضك للحديث عن��ه ،كان فقط لتعتزل إال
ِ
تؤذي قلبي.
جنسنا ،أ ُ
الرب يُح ُب َك
أنت ِمن
أحقا ً َ
قسم أ َّن ّ
ُ
ِ
قلبك.
في
عت
َّ ِ
لهذا زُر ِ
يئس ِمن قوله فرد قائِالً :
ليس هذا ف حس��ب ب��ل جعلتني أنظر إلى
نفس��ي بطريقه حزينه ش��عرت م��ن بعدها
بأنني سأظل اسفا إلى األبد.
قالت :
أتط ّرق َ
في رئتيك بل
إليك وَبِشده ،ما أنصهرَ ّ
ج��وف وفرا ًغ ال ميت�لأ إال بِك ،ال
أنغم��رَ حينها
ٍ
ولن تسمح لي افئدتي بأن تبقى في مكانها،
أأنت تُدرِك ذلك ،نعم أنت تُدرك وتش��عر بأنك
ينتظرك
ستتأس��ف إلى األبد ،سأجعل األبد
ِ
ويقس��م عل��ى وجودِ َك املحُ ��ب ،لعن ٌة
بتلهف
ُ
على أس��رافي بِك ،ولن أُظاهي بيو ٌم أن يتفرغ
أسمح باجلحيم ابدا ً
ِمنك ،لن
َ
حقا ً ان ُه عظيم قال لها :

أنا ش��خص ينس��ى األذى  ،يُسامح فى حقه
 ،يعبر املواق��ف املُوجعة به��دوء  ،ال يُخاصم
بس��هولة وال يغضب من أقل شيء  ،يتحمل
ويعطى ألف ُعذر  ،ويتهاون فى حق نفسه إن
قدم اآلخ��ر ُعذرا ً ولو كان تافه��ا ً  ،لكن ليس
علي بتصرفاتك فإنني
معنى ذلك أن تضغط ّ
واهلل بع��د ُكل ذلك التحمل لو قررت الرحيل
ما يوقفني ش��يئا ً وقد أبتعد ألتفه األسباب
كالقش��ة التي تقس��م الظهر  ،فال تتخذوا
م��ن حتملن��ا لكم س��ندا ً وتفعلوا م��ا يؤذينا
ألكثر من ذلك.
أس��ف حزين
في
ٍ
رُ ِفس��ت ِمن س��وئِها تندلع ّ
قائله :
قسم َ
عظيم ال أُفرِط َ
لك
َ
لك ،أ ُ ِ
أنت ش��خص ِ
��ب كفي ولو ُكف��ت يداي
أخض َ
ُمج��دداً ،ل��ن ِ
بي
من
في ش��غفي ُ
ِ
وح ّ
معاصمي ،لن أتهاون ّ
وأس��رفت أعذارا ً
تهاونت وس��امحت،
أالبدي،
َ
ُ
ّ
ُكث��ر ِم��ن أجل��ي ،ال يمُ كنن��ي التفري��ط بِك،
وأ ُ
قسم َ
لك ُمن ُذ الواحد ِمن نيسان في القرن
ُ
َ
قلبك
هشم
ي
ما
أتصرف
أال
والعشرين
احلادي
ُ
ُ
غض َ
ب��ك مهما كان الس��بب في ذلك وإال
أو أ ُ ِ
حم َ
لك ما فوق طاق ِتك ،حقا ً ال طاق َة لي على
أُ ِ
ُ
تنهمر
ك،
ن
قدا
ف
د
بع
قدمان
لي
د
َع
ت
ال
ك،
د
ُ
َ
ِ
بُع ِ
ِ
الكلي الكا ِمل
إلى
األسفل
ِمن
ّ
قال ب ِ ُكل صبرا ً على أذاها :
ال يسعني سوا ان اقول
أحزنك هو أجمل ما حدثَ َ
َ
َّ
لك.
لعل ما
وم��ا نحن في هذه الدنيا إال ودائع وأمانات ،وال
بُ َّد أن تُس��تردَّ الودائع يوماً ،وأن تُؤدى األمانات،
قبر ،ث��م بامل��وت ال تنتهي
وخامت��ة املرء إل��ى ٍ
احلكايه.
خُ ِتمت بشناع ًة أُغرورِقت بها قائله
بالبق��اء بِج��وارِك وصلت إل��ى أالُفق
رغبت��ي
ِ
األعلى ِمن الس��ماء وجتاوزت األعمق ِمن بِقاع
األرض ،أتسال حت ُدثُ َك عن املوت؟ فرا ِقك "باعد
اهلل في الكلمه" موتا ً بِحد ذاتِه.

الطالبة :أسيل سليمان الغليان
كلية اآلداب /قسم اللغة العربية

قلب ُمظلمٌ ب َر ُ
حيلك
ٌ
ِ
حلت
وتركت قلبي يظمأ من ش��دة
حلت
الش��وق  ،ر َ َ
َ
رَ َ
ِ
حلت ثم
وترك��ت عقلي يؤذي قلبي بكالمه اجل��ارح  ،ر َ َ
َ
حاولت مللمة شظايا روحي التي حت ّولت إلى الالشيء
ُ
_ الالشيء كيف ذلك
_نعم الالشيء أالّ تعرف معناها !
ٌّ
كل منا عندما يؤمله أم ٌر يقول الش��يء أي مبعنى أخر
كل شيء يحتويني وأنا كذلك الشيء ...
تالش��ت ابتس��امتي  ،أعلن عقلي االفتراق واالعتزال
ع��ن قلبي  ،يح��اول تعذيبه ألنه لم يس��مع كالمه ،
عقل��ي أرجوك ُك َ
ف ع��ن ذلك أنا بال��كاد أحاول جمع
رمادي الذي أخاف أن أفقده .....
كالمك الوحدة واالنعزال؟
_ أحسست في
ِ
_ ال يهم
اسمك؟
_ ما
ِ
ٌ
َ
قليل ِم َن
مع
د
الرما
ق
فو
تتراقص
حزينة
ة
معزوف
_ أنا
ُ
ِ
ٍ
اجلمر
ِ
_ متزحني ما هذا؟
_ كال وهذا هو اسمي
_ اسم يشبه التعويذة
خاص بها
_ نعم  ،هو كذلك في كل كلمة رمز
ٌ
_ لم أفهم
_ معزوف�� ٌة ح��رف امليم وفي حزين ٌة ح��رف احلاء وفي
تتراقص تاء وفوق فيها الف��اء والرماد خذ منها حرف
تصبح (محتفل
الالم وخذ مع وكلمة ح��زن بجانبها
ُ
مع حزني) أفهمت اآلن؟
قلبك اآلن هل هو بخير؟
_ نعم ،وما حال
ِ
_ قلت لك تحَ ّول إلى ُفتات من الورق
_ وما شأن الورق بذلك؟
_ س��أخبرك بذلك حت ًما  ،الورق يا عزيزي يحمل معنًا
أكبر من مجرد كلمة ورق  ،في أيام االبتدائي إلى يومي
ويت
ه��ذا وأنا أكتب أحداث يومي بش��كل دقي��ق ُ ،ه ُ
ٌ
س��هل متزيقه
أصبح قلبي من ورق  ،ور ٌق
الكتابة حتى
َ
ٌ
س��هل لدرجة أن بكل حدث مؤلم من حياتي تتمزق
،
ُ
الورقة شيئًا فشيئًا حتى أصبح فتات ًا من الورق.
عقلك؟
_ وما حال
ِ
_ تلف من شدة التفكير
_ التفكير مباذا؟
_ بكل شيء
أن��ك تلملمني
تتحدثني
قليل
قب��ل
كنت
أجنْن ِت��ي
_ ُ
ِ
ِ
الالشيء !
_ دعك من هذا قلت لك أنه قد تلف حقًا.
مظل��م في قلب ك ٍّل من��ا  ،جزء أصبح
يوج��د جزء
ٌ
مظل ًما بس��بب مواقف الزمن وأحداثه  ،بسبب َفقد
أحده��م أو رحيله  ،بس��بب كلمة تُق��ال  ،وقد يكون
خذالن من أع ّز األصحاب على قلبك  ،وميكن أال يكتفي
اجلزء بذلك قد يكون قل ًبا مظل ًما بشكل كامل .....
الطالبة -:عرين عايد مصطفى ذيب
لغة عربية وآدابها

رمادية املزاج
في هذه الرواية ستجدني أنا
جسدتني على هيئة صفحات
تنازلت أن أضعني و شعوري بني طياتها
أما عني ؛ فطفلة شغوفة
ال يتسع العالم ألحالمي
تكبرني و جدا ً
أنثرها هنا و هناك  ،،و أنثرني معها
حد السماء و في عالم غامض منمق
مزاجية للحد الذي ال حد له
سطرت مزاجاتي هنا
إن كنت مزاجيا ً سنتفق
و إن لم تكن سأجعلك مزاجيا ً ك أنا
اعذرني فأنا ال أخسر مطلقا ً
يبدو أنك تورطت ،،
لكن هنيئا ً لك الغوص بني ُمفرداتي
سأجنيك حتما ً
لن تغرق  ..ثق بي !
الطالبة :دياال زهدي  /ماجستير الترجمة
/قسم اللغة اإلجنليزية
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ُ
لغة الضاد
اللغات مت ّيزت ،وبنزول القرآن
فأغنت ،وعن سائر
بلسان
أفصحت
ْ
ْ
ِ
ٍ
اكتملت ،لغ ٌة إذا ما انصبت في النفوس تحُ ييها عل َما ً وبالغ ًة
تُسقيها ،اختارها اهلل من دون
أحمقَ
ابن يُعاديها ،بح ٌر يهوج من
من
رأيت
اللغات صفو ًة وما ُ
ِ
ٍ
ني بقدرها
ا
الع
منارة
هي
ُنهيها،
ت
د
الكي
حروفها فال اشتعال نار
لمِ َ
ِ
 ،وعيون احلاسدين ُ
اهلل يُعميها ،سرم ٌد يُط ّوقها ما بقيت ،فهي
َ
ُ
متوت وإ ْن أعداءها َك ِثروا ،تأبى
باقي ٌة بحفظ القرآن حاويها ،ولن
َ
املراثي مرورًا في أراضيها ،يا ابن العربية افخر وقم بحفظها
َّ
منك أعمقُ من أَعادِيها ،أما أنا ُحفر بفؤادي ُحبها ،فمن
فاجلرح
ُ
ذا الذي بغى يمُ حيها ،حاشا لدر ٍة أن يهبط بهاؤها ،لغة األعاجم
ٌ
ٌ
أطربت
وأصوات
أحرف
وصرف ش ّي َد بنا َءها،
ليست ببهائِها ،نح ٌو
ٌ
ْ
ٌ
دامت بحفظ اهلل
ميها،
ناظ
زت
ي
م
ة
وأسلوبي
سامعيها ،دالل ٌة
ْ
ّ
ِ
باريها ،وأدخلنا اجلن َة زُمرًا نحكيها.
الطالبة -:إميان علي محمد عبد احلافظ
كلية اآلداب  /اللغة العربيةوآدابها

ٌ
عربية أنا
عربية أنا أفخ��ر بأصلي العربي..
زين��ب التي
أب��ي قحط��ا ُن وأمي
ُ
وهن��ا وجئ��ت فخ��ور ًة باس��م ًة
وأنا الصغيرة عمرا ًكم كبرت بكم
شكرا لعروبتي وكم سعدت بها
لغ�� ٌة تس��امى بالفيال��ق ذكرها
وبه��ا خت��ام املرس��لني أت��ى لنا
واهلل حق��ا وليلي��ق بن��ا الع�لا
َ
احل��رف لنا
بح��روف نورٍ س��طروا
ِ
بعشق الضاد همنا به
سقينا
وكم ُ
ِ

فلتسمع الدنيا مني وهذا سببي
النسب
بعمق تلك األرض ضارب ُة
ِ
واألدب
أزهو بكم ب�ين أهل الفكر
ِ
مبفخ��رة ال�لآداب زين�� ُة الع��رب
فبعشق أهل الضاد قد سما اربي
ِ
يكفين��ا فخ��را ً أنها لغ�� ُة النبي
أوال يلي��ق الفخ��ر أن��ي عربي ؟؟
أحف��اد عدنان أنوارٌ م��ن ُ
تب
الك ِ
العجب
يتلوه ش��عرا وآث��ارا ً م َن
ِ
والشرب
فكانتاحللوىشهياألكل
ِ

شعرالطالبة :رهف جواد عطية
عالقات دولية ودراسات استراتيجية

قصيدة «بوح إلى نزار»
سؤا ٌل راودَ عقلي
َ
بعدما
راودك وراودَ
شاعر ميشي
ُك َل
ٍ
شاعر
طا
على
خُ
ٍ
قبل ....
من ِ
َ
كيف بدأت أشعارُك؟؟؟؟
الهدف شعرا ً
ُ
هل كا َن
أم بوحا ً ٓالهات ِ َك.....
تسألني لمِ ا تسألني؟؟؟؟
بتعظيم
ألنك خبي ٌر
ِ
معانات ِ َك .....وأنا ال أزا ُل نقط ًة
ببحرِ كلمات ِ َك ...وأرنوا أن أكون
َ
َ
وزمانك
نسائك
محيطا ً يغر ُق
شيء ينسيني إمياني
وكل
ٍ
و إميان َُك.....
قل لي
دمشقُ من أي َن أدخلها
من أي َن اسألها
من أين أفتحها؟؟؟؟؟
لست
واملفاتيح بأي ٍد
ُ
ُ
أملكها.....
شا ُم َك بكت ونحن
من أبكاها.....
شا ُم َك ضحكت
ونحن من أسكتناها....
قلبها كبير وجرحها كبير
ونح ُن ما نزا ُل بجراحها
نسير.....
خالص
لدت بع َد
ُو ُ
ِ
زمان ِ َك .....بطل قصتي
هوان َُك .....ثم
بآهتني.....
خلصتها
ِ
ملوت حبي....
آ ٍه ِ
زمانني...
زمان ..على....
حلزن ٍ
ِ
و آ ٍه ِ
الطالب :صفوان العمري/لغة عربية وآدابها
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English corner
On a cold December
night After midnight

The Corona pandemic imposed many variables all over the
world in various fields, and education had a large share of
them, so the Jordanian government has taken measures to
limit the spread of the virus, including distance education.
Distance education in Jordan is considered a unique
experience, in which the educational system was able
to achieve remarkable progress, it developed day after
day, but the experience was marred by many problems,
especially technology, the weakness of the internet and
the lack of computers or smart phones with some students,
which deprived them of this experience as a result of the
conditions of poverty that they are going through, in
addition to the fact that distance education does not suit
all students. About twenty percent of students are able to
adapt with it, at a time when the abilities of the rest vary.
This experience is considered a challenge for students and
professors, who are now forced to deal with the emotional,
physical and economic difficulties imposed by the pandemic,
while adhering to their role to limit the spread of the virus.

Finally, we hope that this pandemic will soon disappear,
because there is no substitute for face education.

Written by Meran Alkhazaleh
English department student

The day that will never come
Concept : The day that will never comeAbout fifteen
years ago, when I was a young kid in school, I
remember one of my teachers telling us about a
student who memorized five words daily from a new
language, that was fifteen years ago, just imagine how
fluent he became now.
I always felt sad that I was not that student who started
learning early, but guess what, even if you start late,
the opportunity is still available; begin now and do
not squander any time, so you do not feel remorseful.
Think of something that you had not started earlier
and see for yourself just how much you regret it.
What is the meaning of "the day that will never
come"? What is the secret behind it that encouraged
me to select it from all other concepts to be a book
title? Let me give a quick definition for these words;
it is a sentence that means the day we are all waiting
for to start doing anything, it is the day that we are
waiting for to change ourselves, to establish our own
business, to begin dieting,to search for a job,to start
achieving goals or even to start studying. The harsh
reality is that the day we spent years waiting for
will never come. That is why I did not start learning
the new language early when I was a kid, I was just
waiting for that day to come.
Let us be honest with ourselves, what are we waiting
for? How could today differ from tomorrow if we do
not take any actions to change? You are required to
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The streets are buzzing in celebration
of the holidays The bells are ringing
She is sitting in the corner of the cafe
not her She wasn't very well, as usual,
I know her well I know her well, she
doesn't like silence She was so talkative
that she was the center of the universe
she always has effect I saw her holding a cup of tea in her hand The mint
smelled like a French perfume Sitting in the corner on a wooden bench
On a cold December evening, she write
deeplyIt's like she's forced to break
her mind pen and paper Nosy parker
, I tried to get close to her to find out
what's wrong with her Previously,
she did not like to write, or rather a
failure at this field but she has never
recognition Whenever I get close to
her, a sheet of her pink notebook is
torn off The pendulum clock is ticking, the café is closing its doors and
she still writing when I got close to
her features, she seemed to me a pale
face, as if she had a right on all of us.
It seemed to me that this world was
not worthy of her tenderness And the
last thing I noticed from her writings
Write like it's the end of the end...

Wajeha Emad Shehadeh English
Literature and Cultural Studies.
forget about this day and realize it will never come
without taking actions, think about the past few years,
how many times you intended to do a new thing that
you believe would change your life, things
like studying, dieting, exercising,searching for a job,
learning a new language, gaining a soft skill, stopping
a bad habit, getting rid of depression, accomplishing
a task, changing a routine,achieving a goal, when you
delay any of them to the day that you think things will
become better, be aware that this day will never come.
Things will not get better until you start taking
actions to make things better, do not wait forthings to
change by themselves; try to change them by yourself.
However, read all these examples and remember how
many times this happened to you, how many times
you delayed something because you believe that the
suitable did not come yet, excuses like I will do it
after I finishexams, or after my financial situation
becomes betterthan before, or after moving to a new
city, or after anything else, observe the past few years.
You will discover that these excuses will never end;
whenever an excuse disappears, another one will
emerge, and your life is being asted; each day that
passes will not come back; you have to know that days
cannot be neutral. The day you do not approach your
target is a wasted day.
Now you realize that there is no such thing as an
appropriate date to start doing your goals; all you have
to do is prepare an excellent environment to start doing
it, even by the lowest possibilities that are available, do
not deal with your problems as something temporary

On the occasion of the sixtieth
birthday of His Majesty King
Abdullah II
On the occasion
of
the sixtieth
birthday of
His Majesty
King Abdullah II and
the amount
of giving he
gave to the
Jordanian
people and
citizens, and his focus on an important group, which
is considered half the pillar of the state, namely the
youth, His Majesty King Abdullah II, may God
protect him, focused on developing the talents of
young people and their many other skills. Young
people are a permanent priority in his list and his
keenness to renew and protect their ideas, values,
faith in them and their ambitions that raise the value of the country and its pride in them. Directing
successive governments to enhance their skills, focus
on them, support and ambush them, and we mention an example of his interest in the nation’s youth.
His meeting with His Highness the Crown Prince, a
group of distinguished youth with pioneering ideas,
listening to them and discussing with them about
the obstacles that might be in their way and other
young people
This indicates the interest of the
King, may God preserve him, and evidence of the
importance of young people, as they are the nucleus
of society and its advancement. Among his famous
sayings and messages he addressed to young people
is that Jordan's youth are the nation's future and its
broad horizons, in which he renewed certainty and
hope in them as the knights carrying the message of
Jordan, and bearers of drawing the bright image of
Jordan to the Arab world and the world as a whole.
May God keep Jordan safe and secure, an Arab
Hashemite, and protect the leader of the homeland and the march. Happy New Year, sir.

Aoun Raafat Al-Hathmala / College of Arts/English major
that will go by itself but deal with it as something
that will not be changed without taking actions, all
that you have to do is just starting.Let me remind you
about the sentence that I wrote at the beginning of
the chapter.
"Maybe some people will share the same vision of the
book and agree that these concepts should be refuted,
but their behaviors do not match their words."The
explanation for it is many people believe that this day
will never come and when someone tells them those
exact words, they will agree with them, they know they
have to do something to change themselves. However,
their behavior is showing different things; their
behavior indicates that they are not doing anything
to make a change; they are also waiting for that day
even if they believe it will never come without taking
actions, make sure to be from those whose behaviors
align with what they believe.

Mohammed Majed/ Medical Engineering
The greatest reason for success is not your
abilities and data that you possess, your pure
good intention for the sake of God is the one
which opens the doors of sustenance and
success for you from where it does not count .
Sarah Al Amoudi/ Genetic Engineering

العين الثالثة

إبداعات طلبة التصوير الفوتوغرافي
عمادة شؤون الطلبة/دائرة النشاط الثقافي والفني/للمرسم اجلامعي وصحيفة الواحة الهاشمية
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إنجاز رياضي

استراحة العدد
نصائح للطلبة ُ
اجلدد

فريق اجلامعة الهاشمية يفوز باملركز األول
ببطولة اجلامعـات األردنـيـة لكرة الطاولة

الهاش��مية حت��رز املرك��ز الثان��ي للطالب��ات واملركز
الثالث للطالب في بطولة اجلامعات لسباق الضاحية

النجاح سلم التستطيع تسلقه ،ويداك في جيبك.

مندوبا ً عن سمو األميرة سمية بنت احلسن رعى الدكتور ساري حمدان رئيس
اإلحتاد الرياضي للجامعات األردنية ،وبحضور األستاذ الدكتور فواز العبداحلق
الزبون رئيس اجلامعة الهاشمية فعاليات احلفل اخلتامي للدورة الرياضية
للجامعات األردنية التي يقيمها االحتاد الرياضي للجامعات األردنية ،احتفاال ً
مبئوية الدولة األردنية مبشاركة كافة اجلامعات األردنية أعضاء اإلحتاد الرياضي
وعددها  20جامعة ،حيث مت تتويج الفرق الفائزة باملراكز الثالث األولى في
فعاليات سباق الضاحية للطالب والطالبات والريشة الطائرة للطالبات
وكرة السلة للطالب.

أسلوب
احلياة احلديث
ّ
والصحة

كما التقى األستاذ الدكتور الزبون رئيس اجلامعة الهاشمية بنهاية احلفل
بالوفد اإلداري والطلبة املشاركني في البطولة ،وأثنى على النتائج الطيبة
التي حققتها الفرق الرياضية للجامعة ،وأكد على دعمه املستمر لطلبة
الفرق الرياضية في اجلامعة ،وتقدم الطلبة بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور
رئيس اجلامعة واألستاذ الدكتور صادق الشديفات عميد شؤون الطلبة على
دعمهم املستمر للطلبة.
وكان فريق سباق الضاحية قد ظفر باملركز الثاني للطالبات واملركز الثالث
للطالب.
وم ّثل الفريق الطلبة-:
محمد الزيادات ومحمد العطيات وأوس الرقاد وبلقيس فتيان وأمل الصباح
وهيا ابو حجر ،ويدرب الفريق الكابنت سليمان الزبون.

الهاش��مية تف��وز بامليدالي��ة الذهبي��ة ف��ي الكات��ا
اجلماع��ي ف��ي بطول��ة إحت��اد اجلامع��ات األردني��ة
للكراتي��ه واملرك��ز الثاني ف��ي اجملموع الع��ام للفرق
أحرز فريق اجلامعة الهاشمية امليدالية الذهبية في مسابقة «الكاتا
اجلماعي» مبش��اركة الطلبة  :عبداهلل شقرة ويزن شنيك وميالد احلياري،
كم��ا ظفر فري��ق اجلامعة الهاش��مية للكاراتيه ط�لاب وطالبات باملركز
الثاني للمجموع العام على مس��توى اجلامعات األردنية في بطولة االحتاد
الرياض��ي للجامعات األردنية التي اس��تضافتها جامع��ة عمان األهلية
يومي األحد واالثنني .2022 /3 -2
كم��ا حص��ل فريق مس��ابقة القتال اجلماع��ي على امليدالي��ة البرونزية
مبش��اركة الطلبة :س��يف جوزع وف��راس منصور وحس��ني ايوب وميالد
احلياري و يوس��ف الصاحل��ي ويزن ش��نيك وعبداهلل ش��قرة ،اضافة الى
ميداليات متنوعة في أوزان القتال كانت على النحو التالي -:
 الطالب سيف جوزع  /ميدالية فضية وزن حتت  55كغ الطالب حسني ايوب /ميدالية فضية وزن حتت  75كغ -الطالب ميالد احلياري  /ميدالية برونزية وزن حتت  84كغ

اجلامعة الهاش��مية تش��ارك ف��ي الدورة
التأهيلية ملس��ؤولي األنش��طة الطالبية

 الطالبة نوار الوادي /ميدالية ذهبية وزن فوق  64كغ .ويُش��رف عل��ى تدريب الفريق الكاب�تن معاذ الطعاني من دائرة النش��اط
الرياضي في عمادة شؤون الطلبة.

َكرَّ َم رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور فواز العبداحلق الزبون،
فريق اجلامعة بعد فوزه باملركز األول في بطولة اجلامعات األردنية لكرة
الطاولة  ،2021والتي استضافتها جامعة عمان األهلية خالل الفترة
 2021/8/5-4بتنظيم من اإلحتاد الرياضي للجامعات األردنية وبالتعاون
مع اإلحتاد األردني لكرة الطاولة.
حضر حفل التكرمي نائب رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور سلطان
املعاني ،وعميد شؤون الطلبة األستاذ الدكتور صادق الشديفات ،وقد
أشرفت على تدريب وجتهيز الفريق املدربة تغريد مؤمنة /دائرة النشاط
الرياضي في عمادة شؤون الطلبة.
و َم َّث َل فريق اجلامعة الهاشمية الالعبون :محمد بني سالمة /كلية
الطب ،وعمر احلاوي من كلية الطب ،وإبراهيم عفانه من كلية
تكنولوجيا املعلومات ،وإبراهيم أبوعدس ،ومحمد النادي من كلية
التربية البدنية.
و َق َّد َم الدكتور الزبون للفائزين في البطولة وللقائمني عليها الشكر
والتقدير للجهود التي بذلت لتحقيق الفوز ،مشيرا ً إلى أن اجلامعة على
استعداد تام لدعم كافة األنشطة والفعاليات التي تقدمها الكليات
والعمادات ،خاصة عمادة شؤون الطلبة ،ملا لها من عالقة مباشرة مع
الطلبة وتُعنى بشؤونهم ودعم مواهبهم واحتضان إبداعاتهم.
ومتكنت اجلامعة الهاشمية من حصد لقب بطولة الفرق للطالب
بعدما تغلبت في املباراة النهائية على جامعة العلوم التطبيقية
اخلاصة التي جاءت باملركز الثاني بنتيجة ( ،)2-3وقد َحقَّقَ الالعب
محمد بني سالمة من اجلامعة الهاشمية املركز الثاني في بطولة
الفردي العام.
شارك في البطولة التي افتتحها رئيس االحتاد الرياضي للجامعات
األردنية ورئيس جامعة عمان األهلية األستاذ الدكتور ساري حمدان،
 16جامعة أردنية .وأقيمت البطولة على مدار يومني ،حيث اجتاز فريق
ّ
ومتكن من الفوز في جميع
الهاشمية البطولة بالعالمة الكاملة،
مباريات دوراجملموعات واألدوار التأهيلية.

ف��ـ��رق ال��ه��اش��م��ي��ـ��ة حت��ص��ـ��د امل��ي��ـ��دال��ي��ة الفضية
وال��ب��رون��زي��ة ف��ي ب��ط��ول��ة اجل��ام��ع��ات ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة
ظفرَ فريق اجلامعة الهاشمية للطالبات بكأس املركز الثاني وامليداليات الفضية كما ظفر فريق
الطالب بكأس املركز الثالث وامليداليات البرونزية في بطولة اإلحتاد الرياضي للجامعات األردنية
للكرة الطائرة والتي استضافتها اجلامعة األردنية مبشاركة  ١٦جامعة حكومية وخاصة من
أعضاء االحتاد.
عال خالل فعاليات البطولة التي شهدت
فني
مستوى
الهاشمية
والعبات
العبو
وقد أظهر
ِ
مشاركة نخبة من العبي املنتخبات الوطنية وأندية الدرجة األولى.
م ّثل فريق الهاشمية للطالبات  :رند حيمور
ورغد حيمور وروان الكرد ومنار قريع وسندس
صافي و نانسي صافي وسارة العميري ودانيا
الصراوي وعرين سويدان وإميان أبو ميالة،
ويشرف على تدريبهم الكابنت خليل سعد.

مبناس��بة االحتفاالت مبئوية تأس��يس الدول��ة األردنية
ومئوي��ة الكش��افة واملرش��دات األردني��ة ،و حت��ت رعاية
معال��ي وزي��ر الش��باب محمد النابلس��ي أقيم��ت دورة
الدراس��ة األولية لتأهيل مس��ؤولي األنشطة الطالبية
ف��ي اجلامعات األردني��ة احلكومية واخلاصة ،حتت ش��عار
(زيادة العضوية طريق للتنمية املستدامة)،
حض��ر ال��دورة عم��داء ش��ؤون الطلبة ف��ي اجلامعات
احلكومي��ة واخلاص��ة واملش��اركني م��ن مش��رفي
األنش��طة بتنظيم من جمعية الكش��افة واملرشدات
األردن��ي بالتع��اون م��ع املنظم��ة الكش��فية العربي��ة
و جامع��ة آل البي��ت ف��ي الفت��ره م��ن .2021/11/9-6
وق��د م ّثل��ت اجلامعة الهاش��مية ف��ي الدورة األنس��ة
ياس��مني العموش /مش��رفة عش��يرة اجلوالة في دائرة
النشاط الثقافي والفني  /عمادة شؤون الطلبة.

حكمة العدد:

وم ّثل فريق الهاشميةللطالب :إبراهيم
الرفاعي وأسامة مرعي وجمال العمري
ومحمد مرعي ومحمود العوابدة وأسامة
هداية وموسى الشلودي وقصي اخلضور
وعبد الرحمن مطر ومحمد علي جاداهلل
ومعتز شحادة ومحمد عجاوي ،ويشرف على
تدريبهم الكابنت أحمد الزيود.
والشكر موصول للمدرب اخملضرم الكابنت
إياد توفيق مدرب املنتخب الوطني األردني سابقاَ ،الذي أشرف خالل البطولة على فريق الطالب وكان جلهوده دور فاعل في حتقيق النتائج الطيبة.

* خص��ص أول أس��بوع دراس��ي إلدراك الواق��ع اجلدي��د واملرحل��ة
العلمية التي دخلتها ،وتعرف على زمالء أكبر منك وفي س��نوات
دراسية سابقة ،ألنهم سيس��اعدونك على فهم األمور بسرعة،،
مما يساعدك على التأقلم على الوضع اجلديد سريعاً.
* علي��ك االلتزام بحضور احملاضرات ،التزم ثم التزم ثم التزم ،تذكر
أنك جئت للجامعة للدراسة كهدف أولي،
* تنمي��ة مهاراتك واملش��اركة باألنش��طة والفعاليات اجلامعية
والت��ي حتتظنها عمادة ش��ؤون الطلب��ة ف��ي اجلامعة.فعليك أن
تغتنم وقتك بكل ما هو جديد ،اجعل اجلامعة املكان الذي تتعرف
فيه على نفسك وذاتك ومواهبك ومنّها،

*

ّ
مهذبا ً واحرص على احترام زمالئك وأساتذتك دائماً.
كن

* اح��ذر من التس��ويف والتأجي��ل ،ابدأ من الي��وم األول بتحقيق
أهدافك ،ال تسوف ،ألنك بعد ذلك لن جتد الوقت الكافي ،واخلطوات
العملي��ة للتخل��ص م��ن التس��ويف ،هي :ك��ن واعيا مبس��ببات
التسويف ودوافعه وحاول معاجلتها.
* قس��م العمل إلى أقس��ام أصغ��ر وحدد وقتا إلجن��از كل منها،
تاب��ع تقدمك ألداء هذه األعمال الصغي��رة ،كن منطقياً ،فالبداية
املتحمس��ة واملندفع��ة نحو إجن��از كمية كبيرة م��ن األعمال ،قد
تنتهي إلى التكاسل والتسويف.
* ال جتالس أصحاب النفوس الدنيئة فتصيبك لعنة أفعالهم وإذا
كنت معهم فكن خير معني لهم على اخلير ومانعهم من الش��ر،
وال تنافس من أجل املنافسة ولكن من اجل أهدافك ،وال تنظر إلى
نفسك من خالل األخرين وإمنا من خالل ما أجنزت.
* قدميا قالوا“ :قل لي من تصادق أقل لك من أنت” اختر أصدقائك
بعناية فائقة .صدق أو ال تصدق ،تفوقك أو فشلك في هذه املرحلة
قد يكون سببه األصدقاء.
* هناك إش��اعة مشهورة بني الطالب و هي أن الدراسة اجلامعية
أسهل من املدرسة .لألسف هذا ليس صحيحاً ،الدراسة اجلامعية
أكث��ر تخصص��ا ً و عمقا ً و فيه��ا ال يكون املدرس املص��در الوحيد
للمعلومات ،لذا احرص على حضور جميع احملاضرات و س��جل كل
املعلومات التي تذكر.
* تاب��ع كل جدي��د في اختصاصك :ال جتع��ل معرفتك في فرعك
اجلامع��ي تقتصر على املقررات التي تدرس��ها ،ب��ل تابع كل جديد
في فرعك  ،ولقد وفرت شبكات اإلنترنت احلديثة ،ووسائل االتصال
إمكانية القيام بهذا املوضوع بشكل يسير  .وفي النهاية ،نتمنى
لك حيا ًة جامع ّي ًة س��عيد ًة مليئ ًة باإلجن��ازات ،ودعواتنا لكم بكل
التوفيق والنجاح.

بطاقة العب

العب نادي العودة لكرة السلة.العب نادي أم نوارة للريشة الطائرة . املش��اركة مع املنتخب األردني للكرة الطائرة في بطولة آسيا في البحرين.2018
اإلسم  :إبراهيم هشام الرفاعي
 املش��اركة مع املنتخ��ب األردني للك��رة الطائرة في البطول��ة العربية فيتاريخ امليالد 1998/6/1 :م
الكلي��ة  :التربية البدني��ة وعلوم الرياض��ة /إدارة سلطنة ُعمان .2019
 املشاركة مع املنتخب األردني للكرة الطائرة في البطولة العربية في األردنوتدريب رياضي /سنة رابعة
ُ
اللعبة  :كرة الطائرة والريشة الطائرة وكرة السلة .2017
 حاصل على املركز الثاني في الدوري األردني للشباب . 2019/2018/2017اإلجنـازات-:
 حاصل على املركز الثالث في بطولة الدوري املمتاز للرجال . 2021 العب املنتخب الوطني للكرة الطائرة . حاصل على املركز الثاني في دوري األندية للريشة الطائرة .2021-العب نادي العودة للكرة الطائرة .

عمادة شؤون الطلبة
حاضنة اإلبداع
والمبدعين

إ ّن أسلوب احلياة السريع
الذي يمُ ارسه األشخاص في
املهمات الالزم إجنازها خالل اليوم
العصر احلالي ،ووجود العديد من
ّ
ُ
تترك اخليارات الكثيرة لإلنسان؛ فكثيرون هم ال يَتّبعون نظاما ً
ال
صح ّيا ً ج ّيداً ،ونتيج ًة لذلك تتأثر الصحة اجلسد ّية والعقل ّية مع
الصحة ثروة؛ فإذا كان
هذا النظام ،ولكن يجب عدم نسيان أ ّن
ّ
فصحته العقلية
اجلسدية
اإلنسا ُن ال يُحافظ على صحته
ّ
سوف تتأثر تلقائياً؛ لذلك يَجب تناول الطعام في الوقت املحُ ّدد،
استراحات قصير ٍة خالل اليوم ،وكذلك ممُ ارسة الهوايات
وأخذ
ٍ
املفضلة يوم ّيا ً لتحقيق التوازن بني اجلسم والعقل،باإلضافة
ّ
كاف من النوم يتراوح ما بني 8-6
قسط
إلى احلرص على أخذ
ٍ
ٍ
ساعات يوم ّيا ً لضمان احلفاظ على صحة ك ٍّل من اجلسم والعقل.

صياد اجلراثيم:
يستنش��ق اإلنس��ان عددًا ال يحصى من اجلزيئ��ات التي يُحتمل أن
تك��ون معدية ،والت��ي إذا جت��اوزت بطانة اخملاط في مج��رى الهواء
العلوي ودخلت إلى الرئتني ،فرمبا تصيب الشخص باملرض .وعندما
يقوم الش��خص املريض بالزفير فإن اجلزيئ��ات املتناثرة الصادرة من
أيضا .ألكثر من عقد
اجلهاز التنفس��ي تنقل العدوى إلى اآلخري��ن ً
من الزمان ،عمل خبير الهباء اجلوي في جامعة هارفارد ،بروفيس��ور
ديفي��د إدواردز ،على ابتكار ما يس��ميه رذاذ األن��ف الذكي ،FEND
والذي يرى أنه يعادل فائدة غس��ل اليدين لتقليل مخاطر العدوى.
خال من امللح والكالس��يوم يعمل على
إن "فين��د" هو رذاذ أنف��ي ٍ
تقوية بطانة اخملاط ،مما يساعد على حبس وإزالة مسببات األمراض
الصغيرة .في دراس��ة أولية ،قام األشخاص الذين استخدموا رذاذ
"فيند" بالزفير بنسبة  %75أقل من جزيئات الهباء اجلوي ،مما يشير
إلى أنه رمبا يكون إضافة جديرة باالهتمام إلى ترس��انة الوقاية من
األمراض ،إلى جانب غسل اليدين والكمامات والتباعد اجلسماني.

إبداعات طلبة املرسم اجلامعي
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من نوادر العلماء:
ق��ال اب��ن اجلوزي :وبلغن��ا أن رجالً ج��اء إلى أبي حنيفة ،فش��كا أنه
دَ َف��ن ماال ً ف��ي موضع وال يذكر املوضع ،فقال أب��و حنيفة :ليس هذا
ِّ
فصل الليل َة إلى الغداة ،فإنك
فقه��ا فأحتال لك فيه ،ولكن اذه��ب
ً
ميض إال أقلُّ
َ
ُ
َ
فلم
ذلك،
الرجل
ل
ع
ف
ف
تعالى
اهلل
شاء
إن
ستذكره
َ
ِ
من ربع الليل حتى ذ ََكر املوضع ،فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره ،فقال:
أمتمت
علمت أن الش��يطان ال ي َد ُعك تصلِّي حتى تذك��ر ،فهال
ق��د
َ
ُ
ليلتك؛ شكرًا هلل  -عز وجل.

أحاديث نبوية:

 قال رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وصحبه وس��لم( :كلمتانخفيفتان على اللس��ان ،ثقيلتان في املي��زان ،حبيبتان إلى الرحمن؛
سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم) .رواه البخاري ومسلم.
(حب الدنيا
 قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلمُ :رأس ّ
كل خطيئة) .رواه البيهقي.

أبيات في ّ
حب اهلل :

إذا كان حب الهائمـني من الـورى
يسلب اللب والعقال
بليلى وسلمى
ُ
فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي
سرى قلبه شوقا ً إلى العالم األعلى

ألغاز لألذكياء:
 إذا دخل املاء ال يبتل وإذا انقطع عنّا بحثنا فورا ً عن حل فما هو ؟ أرض بكر ما ظهر لها ظهر إال مرة واحدة في الدهر ؟ شيء قلبه يأكل قشره فما هو ؟ -شيء يشم من اللسان وليس له أذنان وال يقربه اإلنسان فما هو ؟

كلمات ُمضيئة:
* إعمل حسنا ً ودع الناس يتكلمون كما يشاؤون.
* البيت الذي يُغلق أمام احملتاج يُفتح أمام الطبيب.
* البخي��ل يعيش عيش��ة الفق��راء في الدنيا ،ويحاس��ب حس��اب
األغنياء في اآلخرة.
* ال يتم املعروف إال بثالث خصال  ،تعجيلة وسترة وتصغيرة.

عبرة:

 قيل أن عنترة بن شداد هرب من ثور هائج  ،فسألوه أين شجاعتك ؟أتخاف من ثور وأنت عنترة ؟! فقال لهم  :وما يدري الثور أني عنترة ؟!
ال تبرز عضالتك الفكرية أمام جاهل فيهزمك بجهله !
 ما يؤلم الشجرة ليس الفأس التي تقطعها  ،ما يؤملها حقا ً أن يدالفأس من خشبها.

مقولة:

يقول شمس التبريزي:
"أنت ال حتتاج إلى البحث عن السعادة  ,فهي ستأتيك حينما تكون
قد ه ّيأت لها موقع إقامتها في قلبك"

على موعد
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ُ
الستِّني
حكمة ِّ

بقلم :رئيس التحرير
عميد شؤون الطلبة
أ.د.صـادق الشديفات

كل عام وأنتم بألف خير
في ذكرى ميالد قائدنا وسيدنا ملك القلوب صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني
إبن احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه ،والذي يتزامن مع احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية
باملئوية األولى من عمر الدولة األردنية بأمان واقتدار ودخولها املئوية الثانية بعزمية وإصرار..وفي
هذين املناسبتني العظيمتني نرفع أسمى آيات الوالء واالنتماء والوفاء وجتديد العهد والبيعة
للعرش الهاشمي املفدى ،داعني اهلل العلي القدير أن يحفظ جاللته وميد في عمره ويبقيه ذخراً
وسنداً لألمتني العربية واإلسالمية ،معاهدين اهلل بأن نظل اجلنود األوفياء واألبناء اخمللصني
ألردن اإلباء والشموخ  ،مستمدين العزم واإلرادة من رؤى جاللته وتطالعته وفكره الثاقب النير.
واحتفاء بهذه املناسبة العظيمة نطلق هذا العدد اخلاص بهذه املناسبة السعيدة العدد ()34
من صحيفة الواحة الهاشمية ذات الطابع الثقافي والفني املتنوع التي تستقي أبجديتها من
أعمال طالبية متميزة سامقة باجلمال والبهاء.
حمى اهلل األردن وطناً عزيزاً منيعاً وحفظ قائدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم
وولي عهده األمني سمو األمير احلسني بن عبداهلل الثاني ،وكل عام وأنتم بألف خير.

رئيــ��س التحــريـــر  :أ.د .صــ��ادق الش��ديفــات
مديـــ��ر التحــريـــر  :د .حـنــ��ان س��ـعـادات
سكرتير التحــريـــر  :رائــ��د أحم��د اخلـزاعل��ة

مدير دائرة النشاط الثقافي والفني
د .حنان سعادات

هذا عدد خاص من صحيفة الواحة الهاشمية الّتي تصدر
عن عمادة شؤون ّ
الطلبة في اجلامعة الهاشميّة ،إحتفاء
بعيد ميالد جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم،
قائد الوطن ،وسليل الرفعة والسمو ،وأيقونة اجملد والعز،
وسيمفونية الرفعة واإلباء؛ تخليداً لهذه الذكرى العطرة في
قلوب كل األردنيني الشرفاء ،ومتجيداً مليالد سيد البالد ،فمنذ
تسلم جاللته مقاليد احلكم حفظه اهلل نذر نفسه خلدمة
أبناء شعبه سيراً على خطى أجداده الشرفاء ،وقد أضحى
بالضرورة أ ّن األمم ّ
معلوماً
ّ
تعظم رموزها وبهم حتتفل ،ولهم
ً
ً
ً
ترنو األبصار ،فهي جتد مالذا آمنا ،وملتجأ أمينا ،فيمحضونها
ال ّنصح اخلالص ،والكلمة ّ
الصادقة ،واحلكمة البالغة.
وميالد ملكنا اجلليل في هذا العام له في ال ّنفوس أعذب
اإلشراقات ،وأزهى اللفتات ،فهي سيبلغ عامه ّ
الس ّتني ،وقد
أنفق ما يدنو من نصفه حامالً ميراث آبائه امللوك الهواشم،
الّذين انتهت إليهم س ّدة امللك ،وهي تعود بهم إلى مئات
من أعوام خلون ،وها هو ذا يتمّ ّ
السيرة العاطرة ،واملسيرة
الكرمية ،بعد أن فاضت الرّوح احلسينيّة إلى بارئها راضية
مرضيّة قبل اثنينْ وعشرين عاماً ،ولم تفتر له همّ ة ،ولم
تغادر محيّاه بسمة األمل ،وهو الفارس على صهوات اجلياد،
ينشر ّ
احلب ،ويبعث جميل الفأل ،بكرمي أخالقه ونبيل مروءته،
فأفنى ربيع عمره باإلخالص والبذل والعطاء ؛ إمياناً منه -أيده
اهلل -بأن األردن هو وارث رسالة الثورة العربية الكبرى ،وحامل
لوائها.
ونحن ماضون على خطى جاللة امللك املعظم حفظه اهلل
ورعاه هاتفني مبقولته اخلالدة« :فلننهض لبناء واقع جديد
يضاعف النمو ،ويخلق آالف الفرص لكل أردني طامح ،ملن
يعمل ويثابر ،ملن يتحلى باألمل ،ملن ال يضع لطموحه سقفاً،
ملن يحقق الكثير من القليل ،وال يتوقع إجنازاً بال عمل،
فنهضتنا ال مكان فيها ملن يستسلم للتشاؤم والسوداوية».
إنّنا نتبنى نهج جاللة امللك املعظم أعزه اهلل في أن ثروة
األردن احلقيقية تكمن بأبنائه ،لذا ،تركز دورنا في عمادة شؤون
الطلبة على جتسير العالقة الثقافية والروابط الفكرية بني
أبنائنا الطلبة واجملتمع احمللي بإفساح اجملال لطلبتنا األدباء
والك ّتاب واملفكرين للتعبير عن آرائهم وتدوين إبداعاتهم،
واحتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم ،بصقل شخصيتهم،
وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم مع احلفاظ على ثوابت
شخصيتنا الثقافية مبحمولها االجتماعي والفكري
واإلنساني ،وصوالً لتحقيق الغاية املرجوّة من تأسيس
ُ
تهدف إلى تخريج جيل مميز و ُمبدع يُسهم
اجلامعة الّتي
في تطوير مجتمعه وإحداث كل ما هو جديد ليغني العلم
واملعرفة.
حمى اهلل األردن حصناً منيعاً حتت ظل قيادة جاللة امللك
عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم ،وولي عهده األمني سمو
األمير احلسني بن عبداهلل الثاني حفظهم اهلل ورعاهم.
وكل عام وأنتم بألف خير
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