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ثقافات طارئة
العنف منوذجاً

بديالً  يكون  أن  للفرع  ميكن  هل 
أن  يصّدق  وكيف  األص��ل؟  من 
الّثابت؟ وهل  اّلطارئ على  يطغى 
على  املستحيل  يتّفوق  أن  يجوز 

املمكن؟

عليكم  األسئلة  هذه  أط��رح 
نشاهد  ونحن  الّطلبة،  أبنائي 
مضاجعنا  تقّض  ب��دأت  ثقافة 
األردني  مجتمعنا  في  وتستشري 
بأشكالها  العنف  ثقافة  الكرمي، 
واجلسدي  اللفظي  العنف  كافة 
أشبه  ثقافة  وهي  والسلوكي، 
باألعشاب الّضاّرة اّلتي تنبت حول 
فهي  الباسقة،  اليانعة  الّشجرة 
طارئة، ولكّنها ضاّرة، إذا لم يتنّبه 

اخمللصون على استئصالها من جذورها، فهي مسيئة إلى األصل الّثابت، 
وتعوقه عن االستمرار في عطائه.

إّن املتبّصر في بلدنا سامي الّشأن، لتصيبه احليرة، وتأخذه الّدهشة، 
راح يتفاخر به عدد من  اّلذي  العنيف  الّسلوك  الّذهول من  ويستبد به 
طلبتنا في جامعاتنا، ونحن نُقّر أّن أسرتنا األردنية الفاضلة اّلتي أسدت 
إلى األّمة أخياراً وأصفياء، ال ميكن إالّ أن يكون هذا الّطارئ العنيف فيها، 
وليداً غير مكتمل اخللق، أو خياالً كسيحاً ال ينتج صورة زاهية أو لوحة 

فّنّية جميلة.

ويتساءل املرء عن ثقافة الّسماحة اّلتي تعّلمناها، وحسن االستماع 
الّشريعة  هو  ثقافتنا  جماع  في  األبرز  الّثقافّي  واملكّون  اآلخر،  إلى 
اإلسالمية الغّراء، ونحن نعّتز بكّل كبرياء، ونقول بكّل فخر إّن ما يسّمى 
»العنف اجلامعي« اّلذي يشار إليه في هذا األوان ما هو إالّ دخان منفوث 
متصاعد في وجه الّشمس األردنية املنيرة، وهو دخان يزكم أنوفنا؛ ألّنها 

لم تألفه من قبل.

فأنتم-  ثقافتهم،  تثبيت ملكّونات  إعادة  إلى  الكرام  أدعو طلبتنا  إّنني 
قرآننا  في  املروءة  آيات  شئتم  إْن  واقرأوا  والوعاة،  البناة  الّطلبة-  أّيها 
في  ومتّثلوا  اجلاهلني«،  عن  وأعرض  باملعروف  وأمر  العفو  »خذ  الكرمي 
شأنكم كّله. »وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً«، واجعلوا شعاركم 
ما  الّسالم- مع  عليه  يوسف  اّل  نبّي  فعله  ما  وترحالكم  في حّلكم 
فعله به إخوته- »من بعد أْن نزع الّشيطان بيني وبني إخوتي« إّنكم إْن 
استحضرمت كّل ذلك في ذاكرتكم نصل بكم جميعاً إلى ثقافة:اذهبوا 

فأنتم الّطلقاء.

أقول قولي هذا والوطن واألمة يحتفلون مبناسبات عظيمة ، هي ذكرى 
امللك  اجلاللة  صاحب  مليالد  اخلمسون  والذكرى  الشريف  النبوي  املولد 
لتسلمه  عشرة  الثالثة  والذكرى  املعظم  احلسني  بن  الثاني  عبدال 
سلطاته الدستورية، إننا نحتفل باجلد األعظم سيدنا محمد صلى ال 
كبرياء  بكل  نفسه  وسمت  األمور،  عن صغائر  تّرفع  الذي  وسلم  عليه 
واستعالء إلى املعالي والعلياء ، ونحتفل كذلك باحلفيد املعظم جاللة 
إلى  ينظر  وال  الكرمي  اإلجناز  إلى  إال  يلتفت  ال  الذي  الثاني  امللك عبدال 
السقطات ، فاحتفالنا بهذه املناسبات رّد جلميل قدمه العظماء الذين 

بنوا وأعلوا ، وهمتهم اإلنتاج والتقدم.

إعادة  إلى  بل  عندها،  الّتوّقف  إلى  تدعو  ناصعة  أمثلة  تراثنا  في  إّن   
فبلدنا  اجلميل،  القادم  تنّور  إلى  أمل  ألّنها مبعث  مّرات كثيرة؛  إنتاجها 
وقراءاتنا  بحوثنا  في  جباهنا  تعلو  اّلتي  العرق  حّبات  إلى  بحاجة 
ومعاينة  والّدرس  البحث  أن يصرف في  العرق  لهذا  بّد  وال  ومناقشاتنا، 
اّلتي  الّدخاّنية،  الورقّية  البطوالت  في  يهدر  أْن  ال  اخملتبرات،  في  احملاليل 

تعلو طبقات اجّلو، وال تنتج إالّ عدماً.

وإذا تأّملنا »هل جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان« فمن يصدق أّن وطننا العزيز 
برجاالته الّشّم وتوجيه قيادته الّرشيدة بنى الّصروح وعمّر البنيان، ويأتي 
ينتفخ  يائس،  غضب  حلظة  أو  بائس  تكّبر  من  ساعة  في  أبنائه  بعض 
أنفه لسبب بغيض تافه، فيهدم ويحطم، أليس هذا املنتج البديع في 
أْن نعّزز هذا اإلحساس  بلدنا من صنائع األفذاذ املتأّلقني؟ أفال يجدر بنا 
باإلحسان إليه؟ أليس حرّياً بنا أْن ننهد للمحافظة عليه، وأْن يكون كّل 

واحد مّنا ركناً ركيناً للّدفاع ومواجهة من يسيء؟.

نحُن أمام ثقافة عنيفة طارئة، ال متّثل إالّ أناساً أزيغوا عن طريق احلّق، 
ونحُن مدعّوون جميعاً إلى دعوتهم والّتحاور معهم، وتوعيتهم بطرائق 
الّتفكير وسبل احلوار الّنافعة، وإّنا لواثقون أّن فيهم خيرات حساناً تتدفق 
شاّلالً من اخلير، فهاّل أخذ كّل واحد مّنا دوره في نشر ثقافة الّتنوير ونبذ 

ثقافة العنف والّتثوير؟!    
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األستاذ الدكتور : 
كمال الدين بني هاني

  رئيس اجلامعة

رعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي األستاذة 
الدكت��ورة رويدا املعايطة حفل توزيع جوائز مس��ابقة 
البحث العلمي الطالب��ي الثالثة التي نظمها مكتب 
صندوق امللك عبداهلل الثاني للتأهيل الوظيفي بعمادة 

شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية، 

 التفاصيل ص)2(                                  

 التفاصيل ص)2(                                  

 التفاصيل ص)2(                                  

اإلفتتاحية
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وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي 
األستاذة الدكتورة رويدا املعايطة ترعى 

حفل توزيع جوائز مسابقة البحث العلمي 
الطالبي الث�الث�ة ف��ي اجل��امع��ة

تهنئة

English Corner ............. ص13   

تهنئة ومباركة

 تتق��دم أس��رة اجلامع��ة الهاش��مية ممثلة 
بالهيئة التدريسيس��ة   واإلداري��ة  وطلبتها   
بأجمل   التهنئة واملباركة من األستاذ الدكتور 
كمال الدين بني هاني مبناس��بة صدور اإلرادة 
امللكية الس��امية بتعيينه رئيساً للجامعة 
الهاش��مية، داعني املولى عّز وج��ل أن يوفقه 
ف��ي خدم��ة اجلامعة والوطن حتت ظ��ل الراية 

الهاشمية املظفرة. 

ممثل��ة  الهاش��مية  الجامع��ة  أس��رة  تتق��دم 
برئيس��ها األس��تاذ الدكتور  كم��ال الدين 
بن��ي هاني  وأعض��اء الهيئتين التدريس��ية 
واإلدارية وطلبتها بأس��مى آي��ات المباركة 
والتهنئ��ة م��ن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
عب��داهلل الثاني ابن الحس��ين المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه بمناس��بة عي��د ميالده الخمس��ين 
والذك��رى الثالثة عش��رة لتس��لمه س��لطاته 
الدس��توية، ويضرع��ون إل��ى المول��ى العل��ي 
القدير أن يحفظه فخراً لكل األردنيين ومنارة 
تني��ر دروبنا للخير والنم�اء والعط�اء، وعه��داً 
موص��والً ب���أن  نبق��ى جنداً من جن��ود الوطن 
العزيز تح��ت ظل الراية الهاش��مية  الوضاءة 
الطاه��رة ،وأن  نس��تمد عزمن��ا وإرادتن��ا من 
عزيمة الهاش��ميين. حفظكم اهلل  يا سيدي 

وسّدد على طريق الخير خطاكم.

اجلامعة حتتفل مبيالد جاللة امللك
 عبداهلل الثاني بن احلسني املعظم

نتائ��ج انتخاب���ات مج��لس الط�لب�ة 
الث�الث عش�ر ف����ي اجل���امعة اله�اشمية

رعى األس��تاذ الدكت��ور كمال الدين بن��ي هاني رئيس 
اجلامعة احتفاالت اجلامعة مبناس��بة العيد اخلمس��ني 
مليالد جالل��ة امللك عبداهلل الثاني بن احلس��ني املعظم 
والذكرى الثالثة عشرة لتسلمه سلطاته الدستورية.

وتضمن��ت االحتف��االت محاضرة علمي��ة ثرية حتدث 
فيها األس��تاذ الدكتور بش��ار عواد معروف عضو هيئة 
الباحث��ني في اجلامع��ة األردنية ورئي��س جامعة صدام 
اإلس��المية س��ابقاً مبيناً منزلة آل البيت في اإلس��الم 
ومستش��هداً بق��ول ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة: »إن 
قريش��اً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم أفضل بني هاش��م 

فهو أفضل اخللق نفساً وأفضلهم نسباً«. 

 اختتم��ت عن��د الس��اعة الرابع��ة م��ن عص��ر يوم 
اخلميس املواف��ق 2012/3/8 انتخاب��ات مجلس طلبة 
اجلامعة الهاش��مية الثالث عشر، وقد جرت العملية 
االنتخابية بهدوء وسالسة، ويبلغ عدد أعضاء اجمللس 

)75( عضواً ميثلون )43( قسماً أكادميياً.



23 إضاءةإضاءة

رعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي األس��تاذة الدكتورة رويدا املعايطة 
حفل توزيع جوائز مسابقة البحث العلمي الطالبي الثالثة الذي نظمها  مكتب 
صن��دوق املل��ك عبدال الثان��ي للتأهيل الوظيف��ي بعمادة ش��ؤون الطلبة في 
اجلامعة الهاش��مية، بحضور رئيس اجلامعة األس��تاذ الدكتور كمال الدين بني 
هان��ي ونواب الرئيس ومستش��اريه وعدد من عمداء الكلي��ات وأعضاء الهيئتني 

األكادميية واإلدارية وجمهور من طلبة اجلامعة.

 وأكدت معالي الدكتورة املعايطة في كلمة لها استعداد الوزارة لدعم مشاريع 
البحث العلمي وخاصة الطالبية منها، وإنش��اء احلاضنات العلمية لهم، ودعم 
مب��ادرات املتميزين واملبدعني، مش��يرة إلى أن الوزارة تع��ي أننا نعيش في »عصر 

اإلبداع واملعرفة« الذي يضمن املستقبل املشرق للفرد واجملتمع.
 

 وبني الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة أن الدور األهم للجامعة هو 
االرتقاء بالبحث العلمي ونش��ر الوعي بأهميته وضرورته بني الطلبة وتدريبهم 
التدري��ب الكافي على مه��ارات البحث واالس��تقصاء وتعريفه��م باملنهجيات 

العلمية وحتفيز تفكيرهم العلمي على البحث اجلاد.
 

وقال الدكتور ماجد القرعان عميد شؤون الطلبة إن العمادة هي احلضن الدافئ 
للطلب��ة الت��ي يقع على عاتقه��ا توفير اإلمكان��ات واملرافق والكوادر البش��رية 
للدع��م ورعاي��ة املتميزين واملبدعني من الطلبة. وأض��اف أن اجلامعة تعمل على 

رفع القدرة التنافسية خملرجاتها وضمان النوعية ودورها للنهوض بالوطن.
 

وذكر الس��يد محمد داللعة مدير مكتب صندوق امللك عبدال الثاني للتأهيل 
الوظيفي: أن املس��ابقة ش��ملت اجمل��االت العلمي��ة والتكنولوجي��ة، والدينية، 
والثقافي��ة، واالجتماعي��ة والرياضي��ة. وب��ني أن األبح��اث املش��اركة خضع��ت 
للتحكي��م من جلنة من أس��اتذة اجلامعة،  وأش��ار إلى أن املس��ابقة تتكون من 
أربعة مستويات، ومية مجموع جوائزها يبلغ )2000( دينار. مشيراً إلى أن اجلامعة 

تسعى لتوسيع املشاركة الطالبية خالل احلقبة القادمة.
 

وجاءت نتائج املسابقة على النحو التالي:-
 

املستوى األول:

املرك��ز األول: الطالب��ة: رجاء العبادي، في بحثها املرس��وم ب��� »اجتاهات طلبة 
اجلامعة الهاش��مية نحو القراءة احلرة« وقد أش��رفت عل��ى البحث الدكتورة رنا 

الدجاني.
 

املرك��ز الثان��ي: الطلب��ة: آثار بن��ي يونس، وخال��د أبو مش��رود، ونغ��م الزياح، 

ببح��ث بعنوان: "االس��تعمال اخلاطئ 
للمضادات احليوية" بإشراف الدكتورة 

جميلة أبو ادحيل.
 

املرك��ز الثال��ث: الطالبت��ان: إس��راء 
ع��ن  احلبش��ي  وإحس��ان  العرب��دي، 
املع��دل  تدن��ي  "أس��باب  بحثهم��ا: 
التراكم��ي لطلب��ة الهاش��مية م��ن 
وجه��ة نظره��م". بإش��راف الدكتور 

يحيى العلي.
 

املستوى الثاني:

كم��ال  الطالب��ان:  األول:  املرك��ز 
حجاوي، وس��ائد العوض: عن بحثهما 
"اكتشاف مضادات البكتيريا في عدد 
من النبات��ات املوجودة ف��ي محافظة 
مهن��د  الدكت��ور  بإش��راف  الزرق��اء" 

مساعدة.
 

املرك��ز الثان��ي: الطالبتان: نور أبو غلي��ون، وأمل صالح:  »معيقات اس��تخدام 
البالك بورد "نظام تعليم إلكتروني« من وجهة نظر طلبة اجلامعة الهاشمية". 

بإشراف الدكتور ميرفت فايز.
 

املرك��ز الثال��ث: الطالبتان: ورود القيس��ي، وروان الدرواش��ة »س��لوك ومواقف 
األطفال األس��وياء جت��اه إخوانهم م��ن ذوي اإلعاق��ة« بإش��راف الدكتور محمد 

شطناوي.

 املستوى الثالث:

املركز األول: الطالبتان: روان أحمد، وآالء أبو دوح »الوثبة التكنولوجية والشباب« 
بإشراف الدكتور إبراهيم العقيلي.

 
املركز الثاني: الطالب: عمر عالء الدين، وحنني قدسية، وميساء حسن، وأحمد 
الس��ياح »الكشف عن املمارسات الصحية في تقدمي الرعاية حلديثي الوالدة في 

األردن« بإشراف الدكتورة لينا مريان.

 

املستوى الرابع:

املركز األول: الطالبات: إسراء طوالبة، وأسيل أبو رجب، وإيباء النشاش »احلميات 
الغذائية املبتدعة: هل تكس��بك الصحة أم تفقدك إياها؟"   بإشراف الدكتورة 

هدى احلوراني.

املرك��ز الثاني: الطالبت��ان: زريفة الب��اش، وآالء احلجاوي »أثر اس��تخدام مواقع 
التعلي��م اإللكتروني في تطوي��ر مهارات اللغة عند طلب��ة اللغة االجنليزية في 

اجلامعة الهاشمية« بإشراف الدكتور محمود احللحولي.

املركز الثالث: الطالبتان: جناح ش��حادة، وأميرة س��عادة »اجتاهات دمج الطالب 
في اجلامعة الهاشمية« بإشراف الدكتور إبراهيم جميعان.

 
كما قدمت عدة جوائز عينية لعدد من الطلبة على أبحاثهم املتميزة.

 وقد سيطرت الطالبات على جوائز املسابقة بنسبة تتجاوز ال� )75%( وقد متكن 
طلبة كلية التمريض من حصد ثالثة جوائز في املسابقة.

 
وفي نهاية احلف��ل وزعت الدكتورة املعايطة اجلوائز عل��ى الفائزين، كما كرمت 
جلنة التحكيم املكونة من الدكت��ور عمر فجاوي، والدكتورة جنود عازر، والدكتور 

خليل السوطري، والدكتور يوسف الكيالني، والدكتور وسام عبدالرزاق.

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ترعى حفل توزيع جوائز 
مسابقة البحث العلمي الطالبي الثالثة في اجلامعة

مندوباً عن رئيس اجلامعة افتتح األستاذ الدكتور محمد مسمار نائب 
الرئيس لش��ؤون الكلي��ات واملراكز العملية فعالي��ات امللتقى الطالبي 
األول للتوعي��ة املرورية ال��ذي ينظمه املعهد املروري ف��ي مديرية األمن 

العام بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة.
 

وقال الدكتور محمد مسمار إن على الطلبة مسؤولية كبرى وخاصة 
الطالب��ات كونه��ن مربي��ات األجيال القادم��ة، وأض��اف أن للجامعات 
دورها الريادي في نش��ر الوع��ي املروري لدى طلبته��ا ومبا ينعكس على 
سلوك أبنائها وهم الذين يشكلون النخبة التي ستحمل الوطن على 
كاهله��ا ومبا لهم من دورٍ كذلك في التأثير على أس��رهم ومجتمعهم 
وتقدمي الس��لوك األمثل في الطريق واحلفاظ على قواعد املرور وممارسة 
مواطنته��م الصحيح��ة للحد م��ن احلوادث الت��ي تفت��ك بالكثيرين 

وتخلف مصائب اجتماعية خطيرة وتستنزف موارد اقتصادية كبيرة.
 

وق��ال العميد محمد حس��ن ظاهر مدير ش��رطة محافظة الزرقاء إن 
احل��وادث املروري��ة باتت تهدد أم��ن اجملتمع األردني بأكمل��ه من خالل ما 
تخلفه من آثار مأس��وية مؤملة للفرد واجملتمع، وأضاف أن املتضرر األكبر 
من احلوادث هم فئة األطفال وطلبة املدارس ممن تقل أعمارهم عن )18( 
عاماً، مشيراً إلى إحصائيات عام )2010( التي تكشف عن وقوع حوالي 

)14( ألف حادٍث مروري نتج منها )670( وفاة.

وأض��اف أن انعق��اد هذا املؤمتر ما هو إال جتس��يد حل��رص مديرية األمن 
العام واجلامعة الهاش��مية على الدور الهام امللقى على عاتق الشباب 
اجلامع��ي، داعياً إياهم إلى التأمل والتفكير في األس��باب الكامنة وراء 

ارتفاع أعداد احلوادث.
 

وش��مل برنام��ج املؤمتر عدة جلس��ات حوارية قدمها طلب��ة اجلامعة: 
ففي اجللس��ة األولى التي ترأس��ها املقدم حس��ن الكساس��بة رئيس 

قس��م اإلعالم في املعهد املروري األردني، ومقرر اجللسة الطالب محمد 
القادري، قدمت الطالبة أس��ماء بدران ورقة بعن��وان: »األخطاء املرورية 
م��ن منظور أخالقي«، والطالبة عنود العثامنة حول الس��المة املرورية، 

والطالبة إسراء العتوم حول حوادث السير في األردن.
 

وترأس��ت اجللس��ة الثانية الدكتورة خلود العم��ش نائبة عميد كلية 
اآلداب، ومق��رر اجللس��ة الطالبة إين��اس اخلوالدة، وق��دم الطالب عمر 
بن��ي هاني فيها ورقة بعنوان: »احل��وادث املرورية من وجهة نظر دينية«، 
والورق��ة الثاني��ة قدمها الطال��ب نص��ر الطوالبة بعن��وان: »التوعية 
املروري��ة«، وقدمت الطالب��ات: آفاق التميمي وس��الم القض��اة، وروعة 
العواملة ورقة حول »اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية املسببة 
للحوادث املرورية«، وفي اجللس��ة الثالثة التي ترأسها األستاذ الدكتور 
محمود الوهر، ومقرر اجللسة الطالبة زريفة الباش، كانت الورقة األولى 
بعنوان: »اآلثار الس��لبية: االقتصادية واالجتماعية والنفسية الناجمة 
م��ن حوادث الطرق« للطالبة ش��هد كنعان، وورقة بعنوان: »الس��المة 
املرورية وذوو االحتياجات اخلاصة« للطالبتني نانس��ي الطهاروة وإيناس 

أبو رياش.
 

وخرج الطلبة في اجللس��ة األخيرة التي ترأسها عميد شؤون الطلبة  
األس��تاذ الدكتور ماجد القرعان، بجملة م��ن التوصيات تالها الدكتور 
عمر بطاينة مس��اعد عميد ش��ؤون الطلبة متثل��ت في تفعيل خطط 
التوعي��ة املروري��ة وخاص��ة للفئ��ات األكثر عرض��ة للح��وادث، وطرح 
مساقات للس��المة املرورية في املناهج املدرس��ية واجلامعية، وتطوير 
مهارات الشباب اجلامعي في اإلسعافات األولية، وتطوير خدمات النقل 
العام في األردن وخاصة لطلبة اجلامعة مع التركيز على طلبة اجلامعة 
الهاش��مية، وتطوير قواعد البيانات املتعلقة باحلوادث املروية وتصميم 

الطرق ومستخدميها.  

مندوباً عن األس��تاذ الدكتور كمال الدين بن��ي هاني رئيس اجلامعة رعى 
األس��تاذ الدكتور ماجد القرعان عميد شؤون الطلبة احتفاالت اجلامعة 
بذك��رى املولد النبوي الش��ريف في ندوة نظمتها عمادة ش��ؤون الطلبة 
وكلي��ة اآلداب، وحت��دث فيه��ا الدكت��ور طارق األس��عد من كلي��ة اآلداب، 
والدكتور صادق ش��ديفات من كلية العلوم التربوية، وأدارها الدكتور عمر 

فجاوي نائب عميد شؤون الطلبة.
 

وأكد املتحدثون في الندوة أهمية أن نعيش ذكرى مولد النبوي الش��ريف 
ُخلقاً وس��لوكاً وتعامالً يومياً في كل حلظة م��ن حلظات حياتنا، وان نتبع 
س��يرة املصطفى صلى ال عليه وسلم، ونتأسى بعظيم أخالقه صلى 
ال علي��ه وس��لم. وبين��وا أن محب��ة رس��ول ال محمد علي��ه الصالة 
والس��الم أصل في تكويننا العق��دي، وان طاعتنا للمصطفى برهان على 

األميان ودليل على اإلسالم.
 كما أقيمت بهذه املناس��بة العديد من الفعاليات منها أناش��يد دينية 
ومدائح نبوية قدمتها فرقة األناش��يد اإلس��المية ف��ي جمعية الثقافة 

العربية اإلسالمية في مسرح الكرامة.

كما افتتح األستاذ الدكتور ماجد القرعان عميد شؤون الطلبة معرضاً 
بهذه املناس��بة نظمته مجموعة من طالبات اجلامعة للتعريف بالسنن 

النبوية التي هجرها بعض الناس بعنوان: »أحيا ال من أحياها«، وذلك لتذكير 
الطلبة ودعوتهم لالقتداء بها. وشمل املعرض بعضاً من السنن النوبية مثل: 
ش��رب اللنب، والتداوي باحلجامة، وتناول ش��راب التلبينة والتداوي به، وش��رب 
ماء زمزم، وقراءة الرقية الشرعية، وتناول زيت الزيتون وفوائد الدهن به، وتناول 
العس��ل والتداوي به، وأكل التمر، وس��نة الوصية وغيرها من السنن النبوية. 

واستمر املعرض ثالثة أيام وشهد إقباالً من طلبة اجلامعة.

كما عقدت جلنة النش��اط الطالبي والعمل التطوعي في كلية اآلداب بهذه 
املناس��بة ورش��ة عمل حول: »اله��دي النبوي في احلي��اة اجلامعي��ة«، أدارتها 
الدكتورة خل��ود العموش نائب عميد كلية اآلداب، والدكتور عمر فجاوي نائب 
عميد ش��ؤون الطلبة، وش��ارك فيها مجموعة من طلبة اجلامعة واشتملت 
عل��ى محاور الهدي النبوي في اآلداب العام��ة كالنظافة العامة في القاعات 
الصفي��ة، وآداب التعامل مع املعلمني والزمالء واس��تخدام القاعات الصفية 
واملكتب��ة ومختلف مرافق اجلامعة، كما ش��ملت الورش��ة كيفية التأس��ي 
باله��دي النبوي في اآلداب الش��خصية كاحلياء والعفة والص��دق وأدب تلقي 

العل��م والتواضع وخدم��ة الناس ومس��اعدتهم، واألخ��الق العالية حتى مع 
اخلصوم وغيرها من اآلداب الشخصية.

 
وتناول��ت الورش��ة محور الهدي النب��وي في تغيير اجملتمع م��ن خالل التركيز 
عل��ى تغيي��ر األفكار ث��م الس��لوك، والتدرج واملراح��ل في اإلص��الح املدروس، 
وكس��ب املؤثرين للفك��رة، واملباردة، واالتصال مع اجملتم��ع وعدم االنكفاء على 
الذات وغيرها. كما ناقش��ت الورشة سمات الش��خصية الناجحة من خالل 
اله��دي النبوي كاإلخ��الص والوض��وح واإلرادة والتخطي��ط والصبر والتحمل 
والثب��ات والقدوة احلس��نة والتعالي على الصغائر والتف��اؤل والرضى واإلبانة 
وق��وة الكلمة وغيرها من الس��مات األخرى، وبينت الدكت��ورة خلود العموش 
أن الورش��ة تناقش كيفية متثل حياة املصطفى في حياتنا اجلامعية واالقتداء 

بسنته في مختلف نواحي حياتنا.
 

وح��ث الدكتور عمر فجاوي الطلبة على االهتمام باللغة العربية لغة القرآن 
الكرمي وتعلمها وإتقانها اقتداًء بنهج الرسول محمد صلى ال عليه وسلم.

 

طلبة اجلامعة يعقدون املؤمتر الطالبي األول
 للتوعية املرورية بالتعاون مع مديرية األمن العام

رع��ى األس��تاذ الدكتور كم��ال الدين بني هان��ي رئيس اجلامعة احتف��ال اجلامعة 
بعيد الش��جرة، حيث شارك الدكتور بني هاني أسرة اجلامعة من أعضاء الهيئتني 
التدريس��ية واإلدارية والطلبة بزراعة غراس الزيتون حيث بلغ عددها حوالي )1000( 
غرس��ة زيتون إضافة إلى زراعة نحو )500( غرسة حرجية مختلفة. ومت إطالق اسم 
حديقة جوالة اجلامعة الهاشمية على موقع التشجير الواقع في موقف احلافالت 
اجلديد في اجلهة الش��مالية الغربي��ة للجامعة، ويأتي تخصيص احلديقة باس��م 
جوال��ة اجلامعة لتنمي��ة متابعتها من قبل الطلبة ما يع��زز مهاراتهم في العمل 

الزراعي ويزيد من وعيهم البيئي.
 

وأع��رب الدكتور بني هاني عن بالغ الش��كر والتقدير لكل من س��اهم في عملية 
الغرس، متمنياً أن تتمكن اجلامعة من حتقيق أهدافها وغاياتها وتتس��ع املساحات 

اخلضراء فيها.
 

مدير دائرة اخلدمات العامة الس��يد حسني السرحان أفاد بأن هذه االحتفالية تأتي 
متزامنة مع احتفاالت اجلامعة بالعيد اخلمس��ني مليالد جاللة امللك عبدال الثاني 
ابن احلسني حفظه ال ورعاه، وتنفيذاً لتطلعات جاللته برؤيته أردناً أخضر، وأضاف 
أن دائ��رة اخلدم��ات العامة ممثلة بش��عبة الزراعة، وبتوجيه��ات إدارة اجلامعة تولي 
اهتماماً كبيراً ملش��اريع التخضير في اجلامعة، إذ مت زراعة اجلامعة باألنواع النباتية 
والش��جرية الت��ي تتحمل قلة املياه وملوح��ة التربة، فحوالي )40%( من مس��احة 
اجلامعة تكس��وها اخلضرة الدائمة وتغطيها حوالي )18000( شجرة زيتون و)800( 
ش��جرة فس��تق حلبي، و)800( ش��جرة نخيل، وأكثر من )40000( شجرة وشجيرة 

زينة وورود مختلفة.

اجل��ام�ع���ة حتت�ف��ي بذك��رى املول��د النبوي الشري�ف  اجلامعة حتتفل بعيد الشجرة

اجلامعة حتتفل بتخريج  الدفعة األولى من
 الفوج الرابع عشر من طلبتها 

رع��ى األس��تاذ الدكتور كمال الدي��ن بني هاني رئي��س اجلامعة احتف��االت اجلامعة 
مبناس��بة العيد اخلمس��ني مليالد جالل��ة امللك عب��دال الثاني ابن احلس��ني املعظم 

والذكرى الثالثة عشرة لتسلمه سلطاته الدستورية.

وتضمنت االحتفاالت محاضرة علمية ثرية حتدث فيها األس��تاذ الدكتور بشار عواد 
معروف عض��و هيئة الباحثني في اجلامعة األردنية ورئيس جامعة صدام اإلس��المية 
س��ابقاً مبيناً منزلة آل البيت في اإلس��الم ومستش��هدا بقول ش��يخ اإلس��الم ابن 
تيمية: »إن قريش��اً أفضل العرب وأن بني هاش��م أفضل قريش، وأن رسول ال صلى 
ال علي��ه وس��لم أفضل بني هاش��م فهو أفضل اخللق نفس��اً وأفضلهم نس��باً«. 
مس��تعرضا التراث اإلسالمي الذي يؤكد أفضليتهم املوهوبة التي عملوا على املزيد 
من اكتسابها في مزيد من خدمة الناس والتواضع وبذل التضحيات في سبيل األمة.

كما استش��هد بالتاري��خ قدميه وحديثه من خ��الل مئات املواق��ف التي ضحى بنو 
هاش��م بالنفيس للدفاع عن األمة والنهوض بها. واس��تذكر املواقف البطولية التي 
وقفها الشريف احلسني بن علي حينما أعلن الثورة العربية الكبرى والتي استطاعت 
بفضل تضافر أح��رار العرب وتأييدهم املطلق حترير البالد العربية من اجلور والتخلف.

وأضاف يذكر التاريخ للملك عبدال املؤس��س واجنازاته الرائعة في تأسيس اململكة 
األردنية الهاشمية واستثناء أراضيها من الوعد املشؤوم وعد بلفور، وجهاده املستدمي 
من أجل فلسطني واحملافظة على عروبتها. أما باني األردن احلديث جاللة امللك احلسني 
ب��ن ط��الل طيب ال ثراه، فق��د أوقف حياته عل��ى النهوض باألم��ة العربية وباألردن 
ووضع��ه في مصاف الدول. وح��ني تولى احلفيد احلادي واألربع��ون للنبي محمد عليه 
الصالة والس��الم  عبدال الثاني ابن احلس��ني حفظه ال س��لطاته الدستورية في 
الس��ابع من ش��باط عام 1999 كان همه األكبر تعزيز التجربة الدميقراطية وحتسني 

املستوى املعيشي للمواطن األردني وحتقيق التنمية الشاملة في األردن.

وكان األس��تاذ الدكت��ور ماجد القرعان عميد ش��ؤون الطلبة قد ق��دم كلمة بهذه 
املناس��بة قال فيها: إن املتمعن في تاريخ القيادة الهاش��مية احلديثة يرى فيها قيادة 
وحدة حتمل رس��الة نهضة برؤى العصر املنفتح املتجدد، وأضاف أن الرؤية الهاشمية 
هي بناء القوة الذاتية على أسس يشترك فيها اإلنسان الواعي. وقال في ذكرى ميالد 
القائ��د إنن��ا نرى في اجملتمع األكادمي��ي اهتمام جاللته البالغ بقطاع الش��باب وإميانه 
بأنه��م األدوات األق��در على النه��وض مبتطلبات حركة اإلمناء والتغيي��ر والتفاعل مع 

املستجدات.
 

وقال الدكتور عمر فجاوي نائب عميد ش��ؤون الطلبة والذي أدار احملاضرة إن هذه أيام 
فرح وس��رور نعيش فيها ذكريات املولد النبوي الشريف وميالد القائد عبدال الثاني 

ابن احلسن املعظم، وجرأته في اإلصالح ومحاربة الفساد.
 

كما ش��ملت احتفاالت اجلامعة بهذه املناس��بة التوقيع على س��جّل توكيد الوالء 
والبيع��ة الذي أقيم في عمادة ش��ؤون الطلبة وإقامة طقس ش��عري، كما مت افتتاح 

معرض الفن التشكيلي الذي أبدعه طلبة اجلامعة.
 

كما أقامت العمادة فقرات فنية وأغاني وطنية ولوحات تراثية معبرة تّدل على مدى 
التحام الطلبة بقيادتهم الهاش��مية وعلى تأكيد والئه��م لقائد الوطن وانتمائهم 
لث��رى األردن الطه��ور. وذكر الدكت��ور كمال الدين بن��ي هاني رئي��س اجلامعة أن هذا 
االحتف��ال يأت��ي للتعبير عن معان��ي الوالء للعرش الهاش��مي واس��تذكار االجنازات 
الوطني��ة الزاخ��رة التي حتققت في عه��د جاللته الذي يقود مرك��ب اإلصالح والبناء 

بهمة وعزم.
 

وحت��دث عن دور جاللة امللك ورؤيته في تطوير قط��اع التعليم العالي وحتديثه ليغدو 
أكث��ر قدرة على تخري��ج طلبة مؤهلني قادري��ن على تلبية االحتياج��ات اخملتلفة من 
األنش��طة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة، مزودي��ن باملؤهالت 
األكادميية والتطبيقية التي تنسجم مع االحتياجات احلالية واملستقبلية للمجتمع.

 ه��ذا وق��د أقامت عمادة ش��ؤون الطلبة احتفالي��ة بهذه املناس��بة تضمنت إلقاء 
مجموعة من القصائد الشعرية للطالب شاكر املشاقبة، والطالب السعودي مقبل 
الش��مري، كما ألقت الطالب��ة فاطمة أبو زينة مجموعة من أش��عار حيدر محمود. 
كما مت عرض فيديو يظهر اجلهود امللكية في التحديث والتطوير في األردن باملشاركة 

مع هيئة شباب كلنا األردن في محافظة الزرقاء.
 

وقدم��ت فرقة كورال اجلامعة مجموعة من القصائد الوطنية من كلمات الش��اعر 
صابر الهزامية، كما قدمت فرقة فلكلور اجلامعة مجموعة من الدبكات التراثية.

اجلامعة حتتفل بعيد  ميالد جاللة امللك عبداهلل  الثاني بن
 احلسني املعظم والذكرى الثالثة عشرة لتسلمه سلطاته الدستورية

 احتفلت اجلامعة برعاية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة بتخريج الدفعة 
األولى من الفوج الرابع عش��ر من طلبة الفصل الصيفي والفصل األول من العام اجلامعي احلالي 
2012/2011، والبالغ عددهم )2136( طالباً وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

 وذكر األستاذ الدكتور ماجد القرعان عميد شؤون الطلبة أن اجلامعة وبتعاون وحداتها ودوائرها 
قد اتخذت اإلجراءات اإلدارية الضرورية إلجناح هذا احلفل، مبيناً أن احتفاالت اجلامعة استمرت ملدة 

خمسة أيام، في الصالة الرياضية الرئيسية.

 حي��ث مت في الي��وم األول تخريج طلبة كليات: اآلداب، والتربية البدني��ة، وتكنولوجيا املعلومات، 
والس��ياحة والتراث، وفي اليوم الثاني مت تخريج طلبة كلية: االقتصاد والعلوم اإلدارية، وفي اليوم 
الثالث تخرج طلبة كليتي: الهندس��ة، والطفولة، وفي الي��وم الرابع تخرج طلبة كليات: العلوم 
التربوية، والعلوم الطبية املس��اندة، والتمري��ض، والعلوم، واملوارد الطبيعي��ة والبيئة، واختتمت 

احتفاالت اجلامعة يوم اخلميس بتخريج طلبة: املاجستير والدبلوم.

ويذكر أن اجلامعة وبتخريج هذا الفوج تكون قد خرجت )36.125( طالباً وطالبة من بدء التدريس 
فيها عام 1995م.

 وأعلن أس��ماء الفائزين في انتخابات مجلس الطلبة الثالث عشر، وجاءت على 
النحو التالي:

الهندسة املدنية:   صهيب محمد عوض،محمد سالمه محمود،صفاء بسام النفيعي
الهندسة امليكانيكية: عمر عبد احلكيم الغامن ،دميا موسى العقيلي.

الهندسة الصناعية:   دعاء محمد غازي سرحان،بالل عبدالرحمن ابوغزاله   
الهندسة الكهربائية: طارق زياد جروان ،إشراق خالد اخلليفات         

املناهج والتدريس:   ميس حسن اجلنيدي،مروه محمد اخلطيب،ياسمني إبراهيم األغواني     
محمود سليمان البريصي .             

علم النفس التربوي:  نوره محمد اخلوالدة ،محمد طالل شاعر
تربية الطفل:  إسالم هيثم هنيه،حسني هليل املساعيد         

علوم األرض والبيئة:  أسيل حربي أبوخضر ،إدارة األراضي والبيئة:  غدير محمد اخلوالدة         
إدارة املياه والبيئة:  وسام سالم الشرفات،التربية البدنية:  محمد طارق درويش.        

العلوم الطبية األساسية:  حذيفة عيسى اخلشاشنة ،رنني مصطفى عباد         
العلوم الطبية السريرية:  ليث غازي الفالح،الرياضيات:  إسالم عمر النبابته،الكيمياء:
انس عصام عواد ،إيناس فريد رماحه، أنظمة معلومات حاسوبية:  إيهاب علي السرحان

العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  محمد هاشم الهباهبة ،اللغة اإلجنليزية وآدابها:
محمد جنيب الفقيات ، ش��هد كامل احلمايده، غفران مس��لم الش��وابكة ،اللغة العربية 

وآدابها:  أسماء رياض الشيخ،أسيل عبد اجلبار محمود، عبير محمد الفيومي.
االقتصاد:  عال حسن احلمود ،إسرار طارق العطار ،إباء "محمد عوني" عتوم، احملاسبة: روعة 

محمد اخلطيب، عثمان يوسف عثمان، محمد كامل الدريدي، عبد ال عمر عبدالرزاق ،  
إدارة األعم��ال:  مي نادر الزرو،همام س��مير نصار ، مصعب عبد اله��ادي ابوبريك، طارق زياد 
الرواشدة ،  العلوم املالية واملصرفية:  حمزة محمد عبد ال، عمر احمد الفريحات ،      

مصع��ب "محم��د نبي��ل" احلوراني، س��ماح جه��اد العمري،التأهي��ل الرياضي :  أس��امه 
عبدالسالم قطوس، اإلدارة والتدريب الرياضي:  زيد ياسني العويوي ، علم التمريض:

بتول بسام اخلليلي، حسام محمود الالال، معاذ جودت عتوم ، الفيزياء:  فوزي عمر ابوسلمى،  
العلوم احلياتية:  اميمة عمر علي، عبد ال عوض بني عيسى ، علم احلاسوب وتطبيقاته: 

أحمد خالد ابوعيد، هندسة برمجيات:  محمود خالد النونو.
الهندسة الطبية:  مها محمد موسى احلسبان، هندسة العمارة:  إسراء احمد منروطي        
هندسة احلاسوب:  أسماء حسن النجار،هندسة امليكاترونكس:  عبد القادر نعيم عامر        
أص��ول التربي��ة واإلدارة:  س��وزان إبراهيم ياس��ني،العلوم الطبية اخملبري��ة:  أفنان محمد 
الدهون،عمر محمود الش��جراوي، التصوير الطبي:  أريج بسام السعدي،العالج الطبيعي 

والوظيفي:  إميان هشام ابازيد،التغذية السريرية واحلميات:  هديل يوسف سيالوي،       
السياحة املستدامة:  آيه احمد الشديفات، إدارة موارد تراثية:  عال جمال نهار ،  

احملافظة على اآلثار:  اش��رف محمود خشاشنه،التربية اخلاصة:  دينا ناجح حسني، شاكر 
محمد الشرفات.

  نتائ�����ج انتخاب������ات مج��ل��س الط��لب��ة 
الث�الث عش�ر ف����ي اجل���امعة اله�اشمية

 
 قام رئيس اجلامعة األس��تاذ الدكتور كمال الدين بني هاني بجولة تفقدية لالطالع 
على س��ير العملية االنتخابية ومتابعتها ميدانياً ش��ملت مراك��ز االقتراع، والتقى 
الطلبة واستمع ملالحظاتهم. كما قام فريق من املركز الوطني حلقوق اإلنسان مبتابعة 
العملية االنتخابي��ة، وقد التقى الفريق برئيس اجلامعة الذي قدم للفريق موجزاً عن 
اإلج��راءات التي اتخذتها اجلامعة إلجناح العملية الدميقراطية الطالبية، والتعليمات 
التي أقرتها اجلامعة نتيجة احلوار الطالبي املوسع لزيادة التمثيل الطالبي. مؤكداً أن 
اجلامعة تعكف على تعديل التعليمات االنتخابية لتصبح حسب القوائم النسبية 
خالل الفترة القليلة القادمة. كما استمع الدكتور بني هاني ملالحظات الفريق حول 

سير العملية االنتخابية.
 

كما أكد األس��تاذ الدكتور ماجد القرعان عميد شؤون الطلبة رئيس اللجنة العليا 
لالنتخابات أن العملية االنتخابية جرت بكل س��هولة ويسر، مشيراً إلى أن اجلامعة 
اتخذت الترتيبات الالزمة إلجناحها وس��يرها ضمن أجواء دميقراطية ونزيهة ليتمكن 
الطلبة من ممارسة حقهم في اإلدالء بأصواتهم لفرز مجلٍس طالبي فاعل في خدمة 
اجلسم الطالبي. كما أعلن الدكتور القرعان أن نتائج االنتخابات سجلت وصول )37( 

طالبة بنسبة بلغت )49.3%( من اجملموع الكلي لعدد املقاعد.
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 يف يوم ميالد القائد

 يـا هـامشـي

حسام احلق  

بطاقات تهنئة يف عيد ميالد 

 يف عيدكم سيدي

فالصح��ة النفس��ية الت��ي رمزها الش��عور بالس��عادة تقوم 
االجتماع��ي.  والتواف��ق  الش��خصي  التواف��ق  بعدي��ن:   عل��ى 
إذ ك��ي يش��عر اإلنس��ان بالس��عادة الب��د من متتع��ه بالصحة 
النفسية، وكي يتمتع بالصحة النفسية البد أن يكون متوافقاً 

شخصياً واجتماعياً وهذا ما يخفق فيه بعض الناس.

ويق��ول الدكتور ثائر الغباري من كلية العلوم التربوية/ قس��م 
عل��م النف��س التربوي به��ذا اخلصوص  : يواج��ه املراهق  - وهو 
هن��ا الطالب اجلامعي - اضطراب يس��مى )اضط��راب الهوية(، 
حيث يسعى الى حتديد هويته اجلنسية واالجتماعية واملهنية، 
وتتفاق��م املش��كلة إن لم يج��د املراهق املس��اعدة من احمليط، 
فه��و في ه��ذه املرحل��ة ش��ديد احلاجة إل��ى مس��اعدة ودعم 

احمليطني به من أسرة ومدرسة 
وجامعة ورفاق. وعند التحاقه 
بإح��دى اجلامع��ات فإن��ه مي��ر 
بفت��رة انتقالية ميك��ن القول 
إنه��ا فجوة م��ا ب��ني نظامني 
هم��ا:  مختلف��ني  تعليمي��ني 
التعل��م املدرس��ي والتعلي��م 
اجلامع��ي، واملراه��ق ف��ي هذه 
الفترة يحتاج الى جسر الهوة 
الت��ي تولدت نتيج��ة اختالف 
النظام��ني. ومع األس��ف تزداد 
ه��ذه الفج��وة اتس��اعاً م��ع 
ع��دم قدرت��ه عل��ى التكي��ف 
االجتماع��ي واألكادمي��ي داخل 

املش��كالت  تل��ك  اجلامع��ة. كل 
وغيرها، تبرز لنا احلاجة الى نظام 

إرش��ادي نفسي وتربوي واجتماعي، يعمل على ردم الهوة بني ما 
تربى عليه هذا املراهق، وما هو متوقع منه أثناء احلياة اجلامعية. 
فه��ذا النظ��ام يعمل عل��ى تزويد الطال��ب مبب��ادئ وأفكار عن 
شخصيته أوالً، حيث تعرفه مبن هو قبل أن يعرف اآلخرين، نظام 
يعمل على مس��اعدته على اختيار تخصصه الذي يالئمه ، ألن 
هذا التخصص سيكون مهنته املس��تقبلية التي ستساعده 
على بناء حياته وتكوين أس��رة. من هنا تتضح أهمية اإلرش��اد 
النفس��ي واالجتماع��ي الى جانب اإلرش��اد األكادمي��ي في إبراز 

صورة الطالب اجلامعي الذي نريد.

كما جتولت صحيفة الواحة  باجلامعة بهدف تس��ليط الضوء 
عل��ى ه��ذا املوضوع  وأخ��ذت مجموع��ة م��ن آراء  الطلبة من 
مختل��ف التخصص��ات في كلي��ات اجلامع��ة ومعاهدها حول 
اإلرش��اد النفس��ي وأهميته في حياتنا  وكان من بني هذه اآلراء 

مايلي : 

*  إن اإلرشاد النفسي من التخصصات الهامة في حياتنا الذي 
أصبح من الضروري ليس على مس��توى الفرد فقط ولكن على 

مستوى اجملتمع .  )الطالب حمزة بني ملجم ( .
* اإلرش��اد النفس��ي يعتبر في عصرنا احلديث حاجة أساسية 
لكل ف��رد في اجملتمع ملا ل��ه من أهمية تهذي��ب وإصالح للذات 
واألخالق قبل تعلم أي تخصص آخر .) الطالب أيوب أبو غليون ( .
* اإلرشاد النفس��ي من التخصصات الهامة وهذا التخصص 
غي��ر مقب��ول م��ن قبل بع��ض أف��راد اجملتم��ع بس��بب العادات 
والتقاليد التي تعيق توجه الناس نحو هذا التخصص  )الطالب 

محمد حسن حتاملة ( .
*  في البداية كانت نظرتي لتخصص اإلرش��اد النفسي نظرة 
س��لبية ولكن بعد خوضي عدة جت��ارب مع هذا التخصص تبني 
ل��ي انه من الض��روري املعرفة بهذا التخصص مل��ا له من فوائد 

عظيمة تعود على اجملتمع. ) الطالبة ملك اخلطيب ( .
* أرى إن اإلرش��اد النفس��ي تخصص مهم ف��ي حياتنا وجميل 
لكنه بنف��س الوقت يعتبر معقداً ملا فيه من فلس��فة ) كلية 

امللكة رانيا للطفولة (.
* م��ن وجه��ة نظري إن اإلرش��اد س��ابقاً كان ال يلقى االهتمام 
لكن��ه في الوقت احلال��ي أصبح ضرورياً ومهم��اً جداً ونحن في 

أمس احلاجة له.) الطالب فيصل العجارمة ( .
* من وجهة نظري اإلرش��اد النفسي من التي ال ميكن اهمالها 
ولكن هناك من يقول انه يس��بب العقد النفسية لهم  .) إدارة 

أراضي ومياه(.
*   لإلرش��اد أهمي��ة ف��ي حتليل الش��خصية وحل املش��كالت 
بطريق��ة بناء على ش��خصية املسترش��د فمثالً ل��و كان جلي 
مش��كلة لذهبت للمرش��د حتى يس��اعدني في حلها .) رانيا 

محمود سنة أولى لغة عربية ( .
لق��د أجرينا عدة لقاءات مع أش��خاص مختصني في اإلرش��اد 
داخل اجلامعة حيث تبني لنا أن اإلرش��اد النفسي يساعدنا على 
اإلحساس بالسعادة واإلرشاد يساعد الفرد على أن يصبح أكثر 
استقالالً إضافة وبالتالي اصبح اإلرشاد النفسي ضرورة ملحة 
وموض��ع اهتمام كبي��ر  ليس فقط على الصعي��د احمللي ولكن 

على مستوى العالم .

لذلك كان البد من وجود مركز لإلرش��اد النفسي والتربوي في 
اجلامعة الهاش��مية،  للعمل على خدمة طلبة اجلامعة الذين 
ق��د يتعرضون لصعوب��ات إثناء فترة دراس��تهم ف��ي اجلامعة، 
وملس��اعدة الطلب��ة على ح��ل مش��كالتهم الت��ي تواجههم 
ونح��ن نأمل بأن يخدم هذا  املركز اجملتم��ع احمللي كمركز مؤهل 
ويح��وي نخبه من األس��اتذه االفاضل في اجلامعة الهاش��مية 
ذوي تخصص االرش��اد والصحة النفسية كما يخدم ها املركز 
طلب��ة اجلامع��ة كمرك��ز لتدريب الطلبة س��واء ف��ي مرحلتي  

البكالوريوس واملاجستير على العمل اإلرشادي.
  

ومن بني أهداف اإلرشاد النفسي :
- مس��اعدة الفرد على إحداث تغيير إيجابي في س��لوكه عن 

طريق فهمه لذاته.

- حتقيق الذات بالتحكم بالعواطف السلبية اخمليبة للذات مثل 
القلق والشعور بالذنب.

- مساعدة الفرد في تغيير عاداته وسلوكه غير الفعال سلوك 
أكثر فعالية.

-اكتس��اب مهارات التواصل الش��خصي الفعال م��ع اآلخرين 
وتعلم استعمالها.

- حتقيق الصحة النفس��ية واملقصود هنا بالصحة النفس��ية 
حال��ة دائمة نس��بياً بحيث يك��ون الفرد متوافقاً ومنس��جماً 
نفسياً ويشعر بالس��عادة مع نفسه ومع اآلخرين، ويكون قادراً 
على استغالل قدراته إلى أقصى حد ممكن ، وقادراً على التعامل 

مع مطالب احلياة ومشكالتها بسلوك فعال سوي.

واإلرش��اد النفس��ي يدخ��ل جميع مج��االت احلياة النفس��ية 
 واالجتماعية، ولإلرشاد النفسي دور منائي ودور وقائي ودور عالجي.
إن أهمية اإلرش��اد النفس��ي كأهمية املاء والهواء البن العصر 

احلديث.

ومن خ��الل هذه اآلراء التي مت احلص��ول عليها من قبل الطالب 
الت��ي كانت بني مؤيدين ومعارضني لكن الغالبية العظمى تلح 
وتؤك��د على وجود هذا التخصص ملا له م��ن أهمية في حياتنا 
س��وا ء على املستوى الش��خصي أو االجتماعي وباإلضافة إلى 
ما مت اإلش��ارة إليه س��ابقا من أهداف وفوائد ميكن أن يحققها 

اإلرشاد النفسي . 

واختصاراً لكل ما قيل: إذا كانت الس��عادة صناعة فإن مهمة 
اإلرشاد النفسي إكساب الفرد فنيات صناعتها.

                               
                                إعداد الطلبة: 

          عبد الرزاق خطاطبة،  آالء  محفوظ،  إسراء العتوم،
          ايهم خزاعلة ،آفاق التميمي، سالم القضاه، إسراء بني     

           مصطفى، رشا صالح العثمان

ارتس��مت بس��مة على ش��فتي وبرقت من الش��وق لها عيناي وقلت لها  ألم تريها ؟ إنها عمادة شؤون الطلبة 
فسألت منذ متى بدأت العمل معها؟ فأجبت منذ انتسابي للجنة أصدقاء عمادة شؤون الطلبة للمواصالت.

وما هي حلظات  إال حتى وصلنا إلى موقف الباصات وتعالت ضحكاتنا س��وية عندما رأينا املش��هد حيث جتمع 
ع��دد كبي��ر من الطلب��ة بدون اصطف��اف وانتظ��ام، وليس هناك م��ا يكفي من 
احلافالت، فالتقينا مع زميلتنا الطالبة اميان الكسبي سنة أولى/ تغذية فوجهت 
لها س��ؤاالً مف��اده هل تعتقدي��ن أن للجامع��ة دوراً للحد من أزم��ة املواصالت؟ 
فأجاب��ت: نعم بالتأكيد لها دور في ذلك، وأنا متابعة وعلى اطالع بذلك من خالل 
املوقع االلكتروني اخلاص بعمادة شؤون الطلبة، حيث تعمل على توجيه الطلبة 

وارشادهم مبحاولة إيجاد حلول ألزمة املواصالت.

باملقاب��ل نفت زميلتن��ا الطالبة براء صالح تربية خاصة /س��نة ثالث��ة وجود دور 
للجامعة في ذلك: قائلة لو كان كذلك للمس��نا نحن الطلبة التغيير على أرض 
الواق��ع،  وملا عدنا نعان��ي أزمة املواصالت، فكان س��ؤالي اآلخر له��ا هل تتابعني 

التقارير واألخبار التي ترد على موقع اجلامعة؟أجابت: بصراحة ال. 

أما س��ؤالي اآلخر ف��كان للطالبة دانا الهواري متريض/ س��نة أولى: هل تعتقدين 
أن وج��ود األمن اجلامع��ي عند موقف الباصات يحد من الس��لوكات اخلاطئة من 

الس��ائقني والطلبة أنفس��هم؟، فأجابت: ال لم أرَ أنه حدث أي تغيير مع وجودهم، 
فهن��اك كثير من التجاوزات التي حت��دث على مرأى أعينهم دون أي تدخل اليقافها 

أو حتى احلد منها!

أما وقفتي األخيرة فكانت مع زميلة من قسم الفيزياء / سنة  رابعة لم ترغب بذكر اسمها فكان سؤالي لها: 
هل سمعِت عن جلنة أصدقاء عمادة شؤون الطلبة للمواصالت؟ فقالت نعم ،أظن انني سمعت بذلك من قبل، 

لكن ال أعرف ما يقومون به وطبيعة املهام املوكولة اليهم.

رمبا أن ما ال يعلمه الكثير من  زمالئي الطلبة أن املسؤولني في اجلامعة  قد باشروا بعقد اجتماعاتهم قبل بداية 
الع��ام اجلامعي  ملتابعة هذه األزمة والوقوف على حيثياته��ا وقامت أيضاً بعقد اجتماع مع طلبة جلنة أصدقاء 
عمادة ش��ؤون الطلبة للمواصالت ومناقش��ة الهموم واملش��اكل الت��ي تواجه الطلبة واالس��تماع  ملطالبهم 

وأرائهم حيال هذا األمر.

وف��ي وقت لي��س ببعيد قام الدكتور عمر بطاينة/ مس��اعد عميد ش��ؤون الطلبة  بزيارة للمدي��ر العام لهيئة 
تنظيم قطاع النقل البري وبرفقته مجموعة من طلبة جلنة املواصالت وطلبة اجلامعة، حيث ناقش��وا  الوضع 
املتردي خلدمات النقل على خطوط اجلامعة الهاشمية واقتراح بعض احللول لالنتهاء من هذه األزمة التي باتت 

هماً يؤرق املسؤولني في اجلامعة قبل الطلبة أنفسهم.

وحول فكرة انش��اء )جلنة أصدقاء عمادة ش��ؤون الطلبة للمواصالت( قال: الدكتور  البطاينة  مس��اعد عميد 
شؤون الطلبة لقد كانت الدعوة الى تشكيل اللجنة بحيث يعمل الطلبة على احلد من السلوكيات السلبية 
ف��ي احلافالت واجملمعات من خالل النصح واالرش��اد والكلم��ة الطيبة ، وصوالً الى بيئة ومن��اخ جامعي مثالي.  
ونتطل��ع أن يك��ون جميع طلب��ة اجلامعة أعضاء في هذه اللجن��ة، بالتالي فإن الكثير الكثير من الس��لوكيات 
الس��لبية س��يتم جتاوزها من خالل مجتمع طالبي واع.  واس��رة العمادة على تواصل مس��تمر مع اجلهات ذات 
العالقة لتذليل الصعاب وتوفير مواصالت آمنه للطلبة.  احترامي وتقديري وشكري جلميع أعضاء هذه اللجنة 
والقائمني على التواصل معهم، ملا بذلوه م جهد خالل الفترة املاضية حيث كانوا عوناً لعمادة ش��ؤون الطلبة 
في نقل هموم ومش��اكل الطلبة في هذه املس��ألة .  ونرحب باالعضاء اجلدد في هذه اللجنة وهي دعوة جملتمع 
الطلب��ة للمش��اركة واالنضمام لهذه اللجنة ملا تقدمه من خدمات وتس��هيالت تصب ف��ي مصلحة الطلبة 

وتوفير الظروف املناسبة حلياه جامعية سعيده.

ما أود  قوله بأن ال عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام مع قدرته دون شك على فعل  ذلك في يوم بل حتى ثوان 
مع��دودة ففي ذلك حكمة  للنفس البش��رية، فاحللول موجودة لكن م��ن الصعب أن تعالج مثل هذه األمور بني 
عشية وضحاها  فمصباح عالء الدين السحري انقرض منذ زمن بعيد وعلى الطالب أن يعلم أنه وفي كثير من 
األحيان وممارساته اخلاطئة وعدم وعيه املروري في التعامل مع أزمة املواصالت  قد يكون سبباً مباشراً في عرقلة 
س��ير النظام، فعلينا أن نتكاتف جميعاً بحث الطلبة على االلتزام وأن يعي كل مكانه الواجب الذي يقع عليه 
، وأال يتوان��ى أي طالب في ايصال ش��كواه لعمادة ش��ؤون الطلبة  بهذا اخلص��وص . فأنا أرى ومن خالل اطالعي 

املستمر بهذا األمر أنها  مثال لألم احلانية التي تستمع لشكوى أطفالها وملالحظاتهم دون كلل أو ملل.

 أم��ا بالنس��بة للجنة أصدقاء عمادة ش��ؤون الطلب��ة للمواصالت فهي جلنة مكونة من طلب��ة اجلامعة الذين 
يقومون بكل ما له عالقة بش��أن املواصالت  وكتابة التقاري��ر وايصالها لكل من له عالقة باألمر حيث  يتابعها 
املسؤولون أول بأول وايصال مالحظات الطلبة للمسؤولني في الهيئة، وما تسعى إليه عمادة شؤون الطلبة هو 
اس��تقطاب جميع طلبة اجلامعة  للتس��جيل في هذه اللجنة؛ وبذلك سنتخلص من جميع املشاكل املتعلقة 

باملواصالت بإذن ال تعالى.                

                                                                                              جلنة أصدقاء عمادة شؤون الطلبة للمواصالت 
                                                                                                 الطالبة: نانسي محمد الطهاروة  ) رابعة/ تربية خاصة(

اجلامع��ة  ف��ي  نس��ير  أخذن��ا 
س��ألتني وقد ب��دا التعجب في 
بريق عينيها: ما سر تعلقك بها؟ 
بالكالم عنها  فانطلق لس��اني 
دون ت��ردد، وكي��ف ال يكون ذلك؟
ه��ي أخت��ي.. صديقت��ي ..أمي... 
نعم األم هي الوحيدة التي ترجو 
اخلير ألبنائها أكثر من نفس��ها 
حتب أن تراهم أحسن منها حاالً.

يالروعته��ا ... رمب��ا ال تس��عفني 
مش��اعري  لوص��ف  الكلم��ات 
جتاهه��ا.... ل��م أرَ كصفاء قلبها 
كم أمس��كت بيدي وأنا بدوامة 
م��ن احلي��رة وك��م فك��ت قي��ود 

تفكي��ري الس��لبي بع��د أن كن��ت له أس��يرة ،  
لم ت��رَض لي في يوم ما  أن أك��ون خلف الركب 
ب��ل طالبتن��ي ب��أن أك��ون القائد ل��كل معارك 

احلي��اة ... ش��حذت همت��ي لتعان��ق الس��ماء 
وتضف��ي رونقه��ا عل��ى األرض ،كم أنا ش��اكرة 
له��ا وال أدري كي��ف ل��ي أن أرد أفضاله��ا علي.

اإلرشاد النفسي وفنيات صناعة السعادة املواصالت ... في طريقها إلى احلل

الس��عادة صناعة وهي مطلب كل إنسان ومقصده 
ف��ي س��عيه احلثيث في احلي��اة وهي حاج��ة ملحة 
لديه يتبع شتى األس��اليب كي يشبعها. وملا كانت 
السعادة صناعة ، وملل كان اإلنسان ساعياًٍ جاداًفي 
طلبه��ا  اذن فلم��اذا هناك من يفتقد الس��عادة من 
الناس؟ويعاني مرارة الصراع وألم الفشل فهو قلق.. 
متوت��ر.. حزين.. موس��وس.. مهموم..عصبي.. يائس.. 

مضطرب..؟

ب��كل بس��اطة اإلنس��ان غير الس��عيد فش��ل في 
صناع��ة الس��عادة لنفس��ه فل��م يج��ب مطلب��ه 
كإنس��ان وال أشبع حاجته ككائن ذي احتياجات. إن 
فشله في صناعة الس��عادة هو أساساً فشله في 

التكيف مع نفسه أو مجتمعه أو كليهما.

ووالء  للوطن  وانتماًء  وعرفاناً  إجالالً  نقف  القائد  ميالد  يوم  في 
بوطنها،  واالرتقاء  شعبها  ملصلحة  نفسها  نذرت  التي  للقيادة 
نتيجة  الدول  بني  نظيرها  عز  وقدوة،  وفخار  عز  منارة  غدا  حتى 
نضال  نستذكر  كما  باملعجزات،  أشبه  منجزات  من  حققته  ما 
عن  كابراً  وسالمها  وأمنها  اإلنسانية  خير  أجل  من  الهاشميني 
قيادتنا  بهمة  خفاقة  ستبقى   التي  الراية  وصلت  حتى  كابر 
الهاشمية وانتماء الشعب املعطاء إلى قائدنا الغالي نقف إكبارا 
احلسني  أبي  الغالي  وبقائدنا  الهاشمية  بقيادتنا  وفخارا  واعتزازا 
وما قدمه من معجزات نباهي ونفاخر بها الدنيا   بأسرها نعاهد 
ال والوطن والقيادة أن نبقى املنتمني للوطن واخمللصني للقيادة 
أداء  إال منهج  لن يكون  للقيادة  ووالئنا  للوطن  انتماءنا  أن  ونؤكد 

وتنفيذ يسهم في البناء والتقدم .
 

تذوب،  موالي  حبكم  في  فأصبحت  سيدي  يا  القلوب  ملكت 
ابن  وألنك  ،أحببناك،  الكبير  القلب  صاحب  موالي  يا  فألنكم 
احلسني العظيم عشقناك،.وألنك امللك الذي يفيض قلبه باحلب 
وزين  البلدان  في كل  الوطن خفاقة  رايه  رفع  الذي  امللك  واحلنان، 
مبلكه العرش ويا قمرا بني النجوم،  ملكت منا األفئدة والوجدان، 
عروقنا  في  تسري  كالدماء  صرت  قد  الذي  االنسان  امللك  وألنك 
وكنبض قلوبنا وفي صميم األعماق قد زرعناك,وعلى عرش قلوبنا 
قد ملكناك.أبشر أبا احلسني فدماؤنا وأرواحنا موالي فدى عينيك،  
لهذا  وذخراً  سنداً  ودمتم  خير،  بألف  وأنتم  سيدي  يا  عام  فكل 

الوطن العزيز على قلب كل أردني وأردنية.
                                                                 

                                                                       الطالب: املعتصم بال اخلاليله

الوطن  قائد  الثاني  عبدال  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  االردنية  االسرة  حتتفل   
والذي  والسؤدد  والرقي  الرفعة  نحو  مسيرته  وراعي  احلديثة  نهضته  ومعزز 
واالجتماعية  االقتصادية  الصعد  مختلف  على  واسعة  اجنازات  جاللته  حقق 
والتعليمية والثقافية ، وخطت البالد خطوات كبيرة نحو التقدم واالزدهار حيث 
ارسى جاللته قواعد متميزة من العمل االيجابي والهادف والبناء انطالقا من 

سياسة االردن العربية واالقليمية والدولية.

الوطن  سياسة  غدت  جلاللته  املديد  العيد  بهذا  حتتفل  وهي  االردنية  واالسرة 
وعدم   ، اجلوار  حسن  ثوابت  علي  ترتكز  سياسة  انتهاج  في  يحتذى  امنوذجا 

التدخل في شؤون اآلخرين واحترام القوانني واالعراف الدولية.

والواقع ان جاللة امللك عبدال الثاني منذ ان تسنَّم حكمه املديد وهو يعمل 
بكل جهد واقتدار لدعم مسيرة التنمية وفق سياسة حكيمة اعدها جاللته 
وتنفيذ  والسياسي  الفكري  العطاء  لتحقيق  الثابتة  ،وعزميته  املتقد  بفكرة 
واالفادة  االردني  االقتصاد  يشهدها  التي  التحوالت  لترسيخ  والبرامج  اخلطط 
من السلبيات املاضية واعداد اخلطط التي تستهدف ضمان استقرار متوسط 
اخلصخصة  سياسة  وتنشيط  العمل  فرص  بتوفير  الفرد  احلقيقي  الدخل 
وإسهام جاللته في ارساء دولةاملؤسسات وحتقيق الرعاية التعليمية والصحية 
واالجتماعية وغيرها وعلى ارقى املستويات ليقوم املواطن بدوره في حتقيق هذه 

اجملاالت عبر السنوات املاضية.

 الطالب: عالء املعايطة

باحلُ�لُ�ِم                            ي�ِب  الشَّ وَُقورُ  شّب�َت 

َصَمُم                            بِِه�م  من  لُيسِمع  ِشْع�راً 

َضَمأُ                             بِِهم  م�ن  لَِتروي  جَتْري 

األَسدا                           ذل�ك  م�ن  َجن�ى  ِش�ْبالً 

أم�َدا                           ل�ه�ا  م�ا  روح�اً  ن�َْف�دي�ِه 

ل�ألب�َدا                          ال�َح�ِق  ُح�س�اَم  ي�َْب�قى 

َف�رِحا                          َق�ْد  اِل  ع�ب�د  ِع�ي�ِْد  ف�ي 

نَ�َف�حا                           م�ِْس�ُك�ه�ا  َف�ت�اٌة  َغ�نَّ�ت 

ِمحا؟                            السَّ َع�ْط�َفُه  ل�لُم�لوِك  َه�ْل 

النَّ�َس�ب�ا                             َط�ّي�ََب  َم�لي�ك�ي  ه�ذا 

ك�ال�لََه��با                            ش�ارَ  ل��و  لَ�ُه  ُج�ْن�ٌد 

رََجبا                             م�ن  ك�انُوَن  م�َّي�َزَت  م�ا 

َش�رِب�ا                            ُم�ْمَت�ٍل  الّس�ِياَس�ة  ك�أُس 

أَرَب���ا                             ب�ه�ا  ل�ن���ا  بِ�ها  نَ��ْع�ل��وا 

وال�َع�رَب�ا                             َغ�رُْب  ي�ا  ف�لَتْش�َه�دي 

يا هاش��مي  إذا القصائد ُشّيدت

أقَبل��َت م��ن وحي اإلمام رس��الًة

وفطم��ت من لنب املعام��ع حربًة

ي��ا س��يدي إن��ي أتيتك ش��اعراً  

ً ي��ا س��يدي إن��ي أتيتك ش��اعرا

يكفيك فخراً بأن النور مكتسٌب

ً يا ابن الهواش��م للم��كارم رائدا

ناطق��اً ح��راً  عب��دال  ُحيي��ت 

ي��ا أيه��ا األعج��ازُ إن��ك معج��ٌز

يا ابن احلس��ني وللمل��وك مهابٌة

ي��ا هاش��مُي إذا القصائ��د دونت 

ق�َلَ�ِم أوراِق�ه�ا  ع�لى  َغ�نَّى 

ِحَكِم َمَضت  للثاني  َخمسنَي 

الَك�رَِم ذِي  اِل  لِع�بد  َشوق�اً 

واحلَِكِم الطيِب  اخلِصاِل  ُكُل 

ال�ِه�َم�ِم ع�الِ�َي  َش�ْع�ب�اً  أردُُن 

الُظ�ل�َِم زائ�َِل  ال�رُّؤوِس  َف�وَق 

ال�نَّ�َغ�ِم بَ��راَءِة  ع�ل�ى  ِط��ف��ٌْل 

الَبِسِم ف�اِه�ها  من  زَْغ�رَدَت  ق�َْد 

َك�لِ�ِم ُم�ْق�ل�ت�ي  ي�ا  َف�لْ�َتْش�َه�دي 

ال�ِق�َم��ِم َم�َق�رُّه  �م��ا  السَّ نَ�ْج��ُم 

األثِِم ال�مع�َتِدي  ُوج�وَه  تَ�ش�وي 

احلَِم�ِم وت��َْق�ِذُف  بِ�ِه�ْم  تَ�ْغ�ل�ي 

َع�لَ�ِم بِها  يَعل�وا  الَوَط�ن  أرُْض 

زُلُ�ِم ُك�لُّهُ�ُم  إْخ�َوُة  �ْع��ُب  وَال�شَّ

�لُ�ِم وال�سُّ ال�ج�س�ِم  ِع�ظ�اُم  أنَّ�ا 

ول��دت إلي��ك م��ن البح��ور قصائُد

مول��ُد النب��وة  آل  م��ن  نس��لوك 

ُعقل��ت إلي��ك م��ن الس��باع قالئُد

مجاه��ُد املف��ردات  ب��ني  أصبح��ت 

ُهمل��ت إلي��ك م��ن ال��ُذكا فرائ��ُد

فرق��ُد للدي��اِج  وجه��ك  ون��ور 

عوائ��ُد من��ك  باألن��واِء  كامل��زِن 

لش��اهُد الن��اذرات  ف��ي  كمهن��د 

يول��ُد عظيم��اً  ربان��اً  بامله��د 

قواع��ُد للمل��وك  مل��كك  وهي��ب 

فطمت إليك م��ن القصيِد قصائُد

الطالب: حسني خليل ابورياش/اللغة اإلجنليزية وآدابها

الطالب: شاكر نايل املشاقبة
    ثالثة / معلم صف

هو القلُب يحِضُن القلمَّ بُِكِل ما أوتيت شرايُنُه 
وأجمل  أََحرَّ  سيدي  لكم  قوة...ليكُتَب  من 

التهاني بعيِد ميالدِ جاللَِتُكم اخلمسني...
ُكل عاٍم وأنَتم بخيٍر، أطاُل اُل بُِعمرِكَم لتبقى 
بيميِنَكم  األُردنيوَن  يتجّلى،  الديارِ  حاميَّ  فارساً 

سيفاً.
الطالب: بالل ناصر البوريني/رابعة هندسة البرمجيات

سكنت  القلوب،  بحبك  فاضت  من  يا 
لنا  كنت  يامن  عقولنا،  و  وقلوبنا  فؤادنا 
أرواحنا... و  قلوبنا  وتفديَك  وقائداً،  ملكاً 
أعطيَت فأجزلَت العطاء...لَك منا يا َملَِك 
القلوب عهٌد...بالوالِء و االنتماء و الوفاء.
دُمَت لنا ذُخراً  سيدي و أطاَل اُل بُعمرَِكم.

الطالب: أحمد الهندي /مبادرة ابدأ بخطوة

كُل عاٍم وَمَحَبُتكم في قلِب َشعِبَك أكبر...كُل 
وأنتِم  عاٍم  وكُل  يعمر  سيدَي  بِكم  واألردُُن  عاٍم 

بخيٍر يا صاِحَب اجلاللة.

الطالب: محمد كمال النابلسي
رابعة هندسة البرمجيات

اتقِدُم الى سيدي صاحب اجلاللة امللك عبد ال 
بعيد  والتبريك  التهاني  بأحر  املُعظم  الثاني 
احلافل  املديد  العمرَ  لُه  وامتنى  اخلمسني  ميالدِِه 

بالعطاِء و األمل.

الطالب: عبد ال بركات مبارك/نُظم معلومات ادارية

وتستدُل   ، يانعاً  أريجاً  بهمساتِِه  نتعطُر  من  الى 
بحروفِه سراجاً صاعداً... يامن على نهجه نخطو 
القلب  إليه  من  شعلته...يا  عباءة  خلف  ونستتر 
مواليَّ  أهديَك  وينَفِطُر...  حباً  وينبض  ينفعل 
سحابَة عطاٍء ال تنقطع كل عاٍم وأنَت بألِف خير...

الطالبة: عنود حسن عثامنة/ هندسة صناعية 

مما يزيدني فخراً واعتزازاً أن أتقدم بصفتي مواطن 
في رحاب وطن تعلو فيه األمجاد واالجنازات في 
ظل الهاشميني بأسمى آيات التهنئة والتبريك 

مبناسبة عيد مبالدكم امليمون ، فدمتم يا سيدي 
ودام الوطن في عز وخير وسدد على طريق اخلير 

خطاكم ، وكل عام وأنتم بألف خير.

الطالب: سيف ابراهيم الزواهرة / تخصص كيمياء

ابن احلسني  الثاني  امللِك عبدال  أتقدُم جلاللِة 
جاللتِه  ميالد  عيد  مبناسبة  األمنيات  بأطيِب 
الصحة  من  املزيَد  جلاللِته  متمنيًة  امليمون، 
والعطاء في اردِن اخلير و كل عاٍم وانت بخير يا 

سيدي.

 الطالبة: ملياء أحمد العمري 
العالقات الدولية و الدراسات الثقافية

وكلمات  جمل  لَك  ُن  أكوَّ احلروِف  بعبرِ 
بعمرَِكم  لكَم  تبارُك  لعلها  متواضعة 
أشعَل  والذي  تعالى،  اِل  بإذن  املديد 
كِل  من  لَكم  وادعو  اخلمسني  شمعتُه 

قلبي بالعمر اجمليد واحلكِم السديد.
كُل عاٍم ومليَك األردِن بألِف خير. 

 الطالب: مقبل طخطيخ الشمري/ محاسبة
اململكة العربية السعودية

موالي صاحِب اجلاللة املُعظم
عيد  مبناسبِة  والتبريك  بالتهنئة  أتقدُم 
وسنداً  ذخراً  ال  وأداَمَكم  اخلمسني  ميالدَكم 

لنا يا أبا األردنني جميعاً.

     الطالبة: إميان حامت العرابي/االرشاد املدرسي

آياَت  بأسمى  لَكم  أتقَدُم  اجلاللة  صاِحَب  مواليَّ 
وكُل  امليمون  ميالدَكم  بعيد  والتبريك  التهنئِة 

عاٍم وانِتم بألِف خير سيدي.

الطالبة: رشا صالح ذياب /تربية فنية

أضاءت شمعُة اخلمسني معها دروُب احلِق واألمِل 
اجلديد.

سيدي وموالي أبا حلسني حماَكم اُل لنا قائداً 
على  واجنازاتَكم  عمركَم  في  لَكم  ال  وبارَك 
بكم  حتتِفُل  واعيادنا  عاٍم  كُل  األبي،  االردُن  أرِض 

سيدي.

الطالب :مراد بني عواد

أتَقَدُم الى سيدي جاللة امللِك عبد ال الثاني 
عيد  مبناسبة  والتبريك  بالتهنئة  املعظم 
ميالدِه اخلمسني، أداَم اُل على جاللَِتِه الصحَة 
اجلميل  الوطِن  بهذا  اُل  وأدامُه  والسالمة 

داِعماً وقائداً وسيداً وُمعلماً.
الطالبة: متارا »محمد بسام« املوسى/ إدارة االعمال

فريق  يرفُعها  األمنيات  وأطيب  التهاني  أصدق 
اجلاللة  صاحب  حضرة  مقاِم  إلى  األردن«  »وعد 
احلسني  ابن  الثاني  عبدال  امللك  الهاشمية 

املعظم مبناسبة عيد ميالدِِه امليمون.

أن يعيَدُه علينا وعليكم  املولى عزَّ وجل  سائلني 
والفالح ملا فيه   ِ سيدي أعواماً سعيدة من اخلير 

خيٌر وعزة أهلها الشرفاُء الطيبني.

موالنا املعظم بعيونكم نرى املُستقبل وبهمتكم 
تقوى عزميتنا فكُل عاٍم وأنِتم بخير.

فريق وعد األردن 

 عنهم الطالب: عمر »محم خير« بني هاني 

طب / سنة سادسة

د. عمر البطاينة
مساعد عميد شؤون الطلبة

د. ثائر الغباري
قسم علم النفس التربوي
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فكرة أيقنا بوصولها منذ البداية... توهج درب ال تعرف له ناحية... اميان قلبي يغرس في كل خفقة 
قلب قيم من قيمنا في ثوب فكرتنا البهّي... 

وبالصدق  شعاراً...  وبالتفاؤل   ... عنواناً  بالتميز  إال  نرضى  لن  أننا  رأينا  عندما  الفكرة  بدأت  فقد 
واألمانة والعطاء وحب اخلير والعمل اجلماعي .

وألننا نعلم أن مناحي احلياة كثيرة منها  السهل ومنها الصعب، فقد استهدفنا مئة طالب وطالبة 
من مختلف كليات ومعاهد اجلامعة كلبنة أولية ملشوارنا الطويل، حيث بدأ التخطيط واحلماس يعم 
األرجاء..وفوح األريج زين ذرات السماء...فمنذ أن كنا في فصلنا الدراسي الثاني من عامنا الدراسي األول 
والفصل الصيفي الذي يتبعه ونحن على نهج التخطيط الدقيق للفكرة في مضمونها ، اجتهنا إلى 

عمادة شؤون الطلبة في جامعتنا احلبيبة
فكانت مجموعاتنا التسع ) احللقات الدراسية، الطالب الكرمي، إدراة الذات )1+2(، ثقافتي كتابي، Nothing But English ، الصحة، بسمة 

أمل ذوو اإلعاقة واجملموعة احلرة ، والنشاطات الالمنهجية (.

وكل مجموعة يترأسها منسق و)10( أعضاء آخرين مت اختيارهم بعناية. وتتميز مبادرتنا عن كل املبادرات بهدفها الشبابي البحت، ال 
نقول ال نعلم بل نقول سنتعلم ونعّلم .. نظرتنا تنمية مئة “ابدأ بخطوة” بكل جزء من مئتها... ال نقول تنقصنا إدارة لذاتنا بل نقول 
سندير ذاتنا ووقتنا... وسنتغلب على عاداتنا السلبية... حلقات دراسية تعنى برفع كفاءتنا... لغة فرضت قوتها فأطلقنا حماسنا عليها 
بتعلمها ال بل واتقانها حتى بدأنا أولى خطواتنا وكانت اإلنطالقة ب� 2011/10/4م حتت رعاية العني الدكتورة نوال الفاعوري وبحضور 

متميز من طلبة اجلامعة وضيوفها.

                                       مبادرة خذ بيدي:
 

وأعمها  الفكرة  بهيكلية  املعمق  والتفكير  التنظيم  وخالل 
ألدقها... طرحت فكرة العمل مع مؤسسة نهر األردن من خالل 
مبادرتنا  من  متطوعني   7 اختيار  مت  حيث  بيدي”  “خذ  مبادرة 
اللغة  أساسيات  إلعطاء  الدراسية  احللقات  محور  ضمن 
مجتمع  من  وطالبة  طالباً   45 يقارب  ملا  واحلساب  العربية 

الزرقاء احمللي الذين تتراوح أعمارهم 15-18 عاماً .
“ابدأ  أولويات  من  وأولوية  أعناقنا  في  أمانة  مجتمعنا  وألن 
بخطوة” عملنا سوية على مدار شهر رمضان املبارك من تاريخ 
العمل  هذا  انهينا  احلالي.. حيث  عامنا  من   8/31 ولغاية   8/2

الدؤوب بتخريج جتربتنا األولى بنجاح واحلمدل... 
اما عن فعاليتنا الفريدة من نوعها United Nations In HU   فقد 
متت حتت محور النشاطات الالمنهجية من حيث التخطيط 
والتنظيم حيث كانت في يوم األثنني املوافق 2001/11/14 في 
مختلفة  دول   10 أقنعة  ُوزعت  ،حيث  الطلبة  شؤون  عمادة 
القمر،  جزر  اسبانيا،  اليونان،   ( فمثلت  مجموعاتنا  على 
والبرازيل(  املغرب  كندا،  الهند،  ماليزيا،  روسيا،   ، ، ايطاليا 
وأخذنا   ، لغتهم  من  والقليل  وتقاليدهم  بعاداتهم  وحتدثنا 
اخلير من أعالمهم وعلمائهم... فاتخذت فعاليتنا شكل مؤمتر 
د.  الطلبة  شؤون  عميد  اجللسة  افتتح  حيث   ، املتحدة  األمم 

ماجد القرعان مبشاركة أعضاء مبادرتنا.

مستوى  امتحان  االجنليزية  اللغة  مجموعة  أقامت  كما 
الكتروني  وامتحان مستوى شامل  ،كاحملادثة  املبادرة  ألعضاء 
في مركز التعلم االلكتروني، كذلك فقد نظم طلبة مبادرة 
دائرة  في  الشباب  وقاية  فريق  أصدقاء  دورة  بخطوة«  »أبدأ 
قدمها  الطلبة  شؤون  عمادة  في  والفني  الثقافي  النشاط 
جنسياً  املنقولة  األمراض  خبير  القضاة  عبداحلميد  الدكتور 
اإلسالمية.  الطبية  للجمعيات  العاملي  االحتاد  في  وااليدز 
واشتمل برنامج الدورة على العديد من احملاضرات واملوضوعات 

.

وفي نهاية الدورة مت توزيع الشهادات املقدمة من االحتاد العاملي للجمعيات الطبية اإلسالمية على الطلبة املشاركني بالدورة. 

  ومن اجلدير بالذكر أن الهدف من انعقاد الدورة كان توعية وتثقيف شباب الوطن من اخملاطر واألمراض اجلنسية املنقولة، باعتبار أن 
الشباب هم حاضر األمة ومستقبلها فهم بؤرة االهتمام من كل اجلهات الرسمية واخلاصة ألن األمة التي حتسن تربية ووقاية شبابها 

ستنعم مبستقبل زاهر. وسيتم العمل على تنظيم املستوى الثاني واملستوى الثالث في حال امتام الطلبة ملتطلبات املشاركة فيها. وقد القت الدورة استحساناً من جميع الطلبة املشاركني.
 أفكارنا كثيرة وطموحاتنا ال تعرف املستحيل ... عملنا وتعاوننا برهان جناحنا .

 أسماء منسقي  مبادرة » ابدأ بخطوة« :

املنسق العام وصاحب الفكرة : الطالبة عنود عثامنة ، ، منسق مجموعة إدارة الذات )1( : مراد بني عواد ، منسق مجموعة ادارة الذات )2(: محمد عالونة، منسق مجموعة النشاطات الالمنهجية : غيداء 
أبو قدورة، منسق مجموعة التنسيق : وعد الصعوب ، منسق مجموعة الصحة : هبه حرباوي، منسق مجموعة Nothing But English  : أسماء مسعود ، منسق مجموعة بسمة أمل : نادر مناور ، منسق 

مجموعة الطالب الكرمي : كرم عطاري ،منسق مجموعة احللقات الدراسية : هديل السرور ، منسق مجموعة ثقافتي كتابي : بائنة الطوالبة. وأحمد الهندي.

نوافذابداع

س��معنا ف��ي اآلون��ة األخي��رة ببع��ض 
الكلمات واجلمل والعبارات التي لم يكن 

لها اهتمام أو تأثير من قبل.
 فف��ي األش��هر األخي��رة ت��ردد كثي��راً 
ف��ي الش��ارع األردن��ي عب��ارات وكلمات 
مثل )الش��عب يريد مكافحة الفس��اد، 

واالصالح، وغيرها(.  

ل��ن اتط��رق في هذا املق��ال إلى من أين ج��اءت أو كيف أصبح��ت تنتقل  تلك 
العبارات بني األلس��ن في كل مكان، ولكن األمر الذي حيرني !. املعنى والقصد 

منها.

أبدأ بعبارة )الش��عب يريد مكافحة الفس��اد ( ، وهنا س��ألت نفس��ي من هو 
املقصود بالشعب ؟ 

خرجت إلى الش��ارع وس��ألت أين أنتم الذين تريدون !.س��ألت ج��اري وأقربائي 
وأصدقائي والكثير من الذين ميثلون ش��عبي ال��ذي )أعرفه(، ولم يجبني أحد !.  
ه��ل هم فئ��ة قليلة !. أم هل يوجد ش��عب آخر نحن ال نعرف��ه !. أم هل هناك 
أشخاص يبحثون عن الش��هرة أو عن أهداف ال نعلمها ويتحدثون بالنيابة عن 

)شعب(.

أن��ا أري��د ومن حقي أن أعرف من أعطى احلق لهذه الفئة أن تتكلم )باس��مي(. 
ومن الذي مُيلي عليهم ماذا أريد !. أما بالنسبة لكلمة )االصالح (، هذه الكلمة 
الت��ي ترددت كثيراً في كل مس��يرة واعتص��ام ومظاهرة ،ومن  ب��ني الذي رأيته 
والذي يأتي من نبض الشارع أن االصالح هو اغالق لشارع ، واغالق لدوار ، واعتداء 
ب��ني مواطن ورجل أم��ن ،ورجل أمن وصحف��ي،  ومواطن في مس��يرة وآخر في 
اعتص��ام، وقطع ألرزاق أصحاب احملال التجارية، والتعبير عن غضب وأمور ال متت 
بصل��ة لالصالح، فضالً عن دور االصالح )ال��ذي تطالبه الفئة التي أبحث عنها( 
في تعطيل وتأخير مهام مجلس األمة،حيث أنه بدالً من أن تنعقد جلسة حول 
)قانون املوازنة، أو قانون االنتخاب( ، تنعقد اجللسة حول ما جرى من أحداث يوم 
اجلمعة.وبدال ًمن تش��ريع قانون يتم كتابة بيان وبدالً من أن نس��مع استجواب 
نس��مع اس��تنكار عن اعتداء ما، باإلضافة إلى الدور الكبير لألصالح  في تأخير 

املهام التنفيذية للحكومة ومهام األجهزة األمنية.
وبعد ذلك يس��ألو ما س��بب تأخير و ضعف أداء مجلس األمة وضعف في اداء 

احلكومة وتقصير األجهزة األمنية !!! .
)الشعب يريد االصالح( ! .هل هذا هو االصالح !.. ليس هذا االصالح الذي يريده 
)ش��عبي(، أنا ال أنظر الى املوضوع بس��لبية ولكن عذراً هذا ما يحدث وهذا ما 

نراه جميعاً.
ان��ا لس��ت صحفياً أق��وم بكتابة مق��ال ألداء مهمت��ي ووظيفت��ي ، ولكن أنا 
والكثير س��ألنا وبحثنا عن إجابات عما نراه في الش��ارع  ونستغرب من ضعف 
الوعي السياس��ي لدى البع��ض من رواد هذا اجملال. فكلن��ا نريد االصالح ولكن 

بالطرق احلضارية واحلوار اجلاد الذي يحقق ما نصبو إليه.

اإلصالح !! 
صم��ت قلم��ي كثي��راً ولك��ن أب��ى إال أن ينط��ق حاولت 
اسكاته فرفض وصرخ يكفي صمتاً يكفي خضوعاً حان 
وقت الكالم الكل يتكلم إال أنا،  فتركته يّخط ويعبر عن 
م��ا يجول في خاطره فأول ما نطق به هو كلمة االصالح، 
كلمة نس��معها كل يوم بل كل ساعة ، إنها كلمة هذا 
الزمان وموضوعه الرئيس��ي بل إنها الش��غل الش��اغل 
الذي يشغل بال الكثيرين في وطننا العربي عامة وأردننا 
احلبي��ب خاصة االص��الح بجميع جوانب��ه، ولكن أكثر ما 

يتحدث عنه هو االصالح السياسي.
جمع��ات كثي��رة مض��ت ب��دت مبظاه��رات واعتصامات 
وغيره��ا من ط��رق التعبير ع��ن ال��رأي، كل جمعة حتمل 
عنواناً جديداً وتزيد من الضغط على احلكومه ولكن الى 

أين ....؟
سؤال يحيرني إلى إين ستؤدي بنا هذه االعتصامات ؟

هنا ش��عرت أن قلمي هو ف��ي حيرة من أمره صمت قليالً 
ثم عاود النطق ملاذا خلق ال الدنيا في س��تة أيام ويقدر 

على خلقها بثانية بل بجزء من الثانية ؟
إن��ه الصبر وهو ماال نش��اهده في صف��وف املعتصمون 
فهم يري��دون : »كن فيك��ن«. ولكن أقول هن��ا أنه يجب 
علينا نحن الش��باب احلريص على وطن��ه التروي والتأني 
ألن عملية  االصالح مس��تمرة وحتتاج لوقت حتى نلمس 

نتائجه.
وقد كان جاللة جالل��ة امللك عبدال الثاني املعظم أول 
من نادى باإلصالح وهو الذي يقف دائماً بجانب الش��عب 
ويس��عى جاهداً لتوفي��ر مصاحله��م واحتياجاتهم وهو 
الذي لم نش��اهده ارت��اح يوماً دون أن يج��ول هنا وهناك 

لتوفير الرزق واألمان لشعبه احلبيب.

 نعم ال أحد يستطسع تنفيذ مطالبكم بالسرعة التي 
تريدونها ، نعم هناك فس��اد ،هناك ج��وع وفقر وبطالة ، 
ولكن احلل بأيدينا فبدالً من اشغال حكوماتنا مبظاهراتنا 
دعونا نعطيه��م الفرصة، دعوهم يعمل��ون على حتقيق 

االصالح.
نط��ق قلم��ي وهنا قرر الس��كات أرضى بعض��اً واغضب 

بعضاً ، لكٍل رأيه ونحن بدولة تدعم حرية الرأي .  

   الطالب: محمد عبدالرحمن بني ملحم/ ثانية/كيمياء

  الطالب: ياسني الزيود/ طلبة اللجنة االعالمية
  رئيس نادي التنمية السياسية وحقوق االنسان

صمت قلمي كثريًا ولكن!

 لطامل��ا كان األردن صام��داً في وج��ه التحديات التي ش��هدتها الس��احة العربية عامة 
واإلسالمية خاصة وذلك بفضل همة الشباب.

رأين��ا في الفت��رة املاضية ثُلة من الش��باب يخرجون ف��ي اعتصامات ومظاهرات باس��م 
االص��الح، ولك��ن أود ان أؤكد هنا بأن اإلصالح يبدأ من  اصالح أنفس��نا نحن الش��باب ، ألن 

الشباب هم عماد اجملتمع والركيزة األساسية في بنائه ورفعته.

 ومل��ا كان الش��باب هو اللبنة األساس��ية في بن��اء اجملتمع ،كان لزام��اً عليهم أن يظهروا 
س��لوكهم احلض��اري والتربوي من داف��ع وطني،  فبن��اء اجملتمع واالصالح يأت��ي من العلم 
والعمل يداً بيد لرقي مجتمعنا و احملافظة على  نعمة أمنه واستقراره ، هذه النعمة التي 
ب��ات الكثير من اجملتمعات اجملاورة حتس��دنا عليها وعلى القي��ادة احلكيمة من  لدن جاللة 
املل��ك عب��د ال الثاني املعظم  حفظه ال ورعاه،  فالش��باب يج��ب أن يكونوا قدوة ملن 
حولهم ، ال أ ن ينقادوا خلف املمارس��ات غير اجملدية ،  ألن اإلصالح من مس��ؤولية الشباب 

الواعي،  وبالتعاون والتعاضد لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي)املسلم أخو املسلم(.
ونح��ن الش��باب الواعد يجب علين��ا أن نعبر عن وطنيتنا وحبنا للوطن عبر نش��ر  ثقافة 

الوعي في اجملتمع، وعبر احلوار البناء الهادف الذي يصب في مصلحة الوطن.

                                                                                  الطالب : محمد بدر الدين املومني 
                                                                                         أولى/ متريض 

دور الشباب فـي اإلصالح

م��ن بني ه��ذا الضجيج الذي س��معناه ف��ي اآلون��ة األخيرة من 
جماهير العرب ، ومطالبتهم بإسقاط أنظمة احلكم في بالدهم، 
وهتافاتهم التي تعالت في س��ماء العالم، وموت معظمهم في 
س��بيل التخلص من حاكم مس��تبد ؛ من ب��ني كل ذلك .. دعونا 
نفكر قليالً ، لم لم نس��مع مثل هذه الهتافات في وطننا وبيتنا 

األردن الغالي؟
هل هذا ألن الش��عوب األخرى تعاني من الفقر والبطالة وغيرها 
وشعبنا ال يعاني من ذلك؟ هل ألنهم دول متأخرة اقتصادياً ونحن 

في املقدمة مثالً ؟.
إن كان كذل��ك.. فلم��ا جند  أن الفق��راء من أبناء و أفراد ش��عبنا 
يعش��قون النظ��ام وقائ��ده؟! ال بل ه��م مس��تعدون للتضحية 

بأرواحهم في سبيل إبقاءه ولي أمرهم.. ترى ملاذا؟!   
نحن نعشق قائدنا ، ونتباهى أمام الشعوب بنظامنا.

وهذا ال يقتصر على أبناء الش��عب األردن��ي فقط، بل هناك أفراد 
من مختلف البالد العربية يعيش��ون على ت��راب هذا الوطن ، وال 
يشعرون بالغربة فيه رغم بعدهم عن أوطانهم ، ويحبون القائد 

كما لو كان أباهم، ويعلقون صورته على جدران منازلهم.

ما ال��ذي تفهمه حني تدخل بيتاً ف��ي األردن لعائلة مغتربة وترى 
صور جاللة امللك متأل اجلدران ، واألغاني الوطنية األردنية تش��غل 

احليز األكبر من ذاكرة الهواتف اخللوية في ذلك البيت؟!

ال ميكننا أن نسمي ذلك خضوعاً ، وال أذعان للسلطة ، ال  إنه أكبر 
م��ن ذلك، إنه ح��ب مزروع ومغروس في قلوب أفراد ش��عب كامل 

لقائدهم ، إنه شعوراً داخلياً بالوالء للملك وللنظام.

إنه امللك األب القائد االنس��ان الذي إذا أمرنا ننفذ ، ليس انصياعاً 
وانس��ياقا أعم��ى، بل ألننا نحب��ه ونثق بقدراته الت��ي تورثها من 
أس��الفه. فهنيئ��اً لن��ا بقائدنا،وندعو لكم س��يدي بطول العمر 

ويبقيكم ذخراً لهذا الوطن املعطاء.

 الطالبة :شفاء نعيم الشمالوي
                          ثالثة/ تربية الطفولة املبكرة

العربي  الربيع 

إبداعات
 طلبة 

التصوير
الفوتوغرايف

وطني العزيز...

 ف��ي كل صب��اح أنظر إلى شمس��ك 
أغمر بالدفء،  وطني.. في كل مس��اء 
أرى في��ه جنومك وقمرك يُنار لي طريقاً 
مليئة باحلب والسعادة ... وطني احمل 
في قلب��ي ش��غفاً خلدمتك وعش��قاً 

لتربتك.

 أُحبك بكل م��ا فيك من طيب أهلك،  
أحب فيك كل ش��جرٍة شّقت طريقها 
نح��و الش��موخ، أح��ب في��ك كل حتدٍّ 

يقودك نحو التميز والفخار.

وطني.. أعش��ق أحالمي وعشقي لها 
أنت س��ببه ، وطني أرى فيك كل وجه 
طموح باس��م، وكل عاش��ق للتغيير،  

وكل متأهب للتضحيه.
وطن��ي.. وال م��ا غادرت أرض��ك اال ألرفع علمك ،وطن��ي .. إن لك من قلبي كل 

نبضة، ومن عقلي كل عمله ، ومن عملي كل تعبه، ومن تعبي كل اخالصه.

وطني ..  وإن جمعت أرقى الكالم وأعذبه لن أوفيك حقك.
وطني ..  وعدي لك، وعهدي لك، وعمري ومستقبلي لك.

وطني ..  عهداً علي سأعطيك كل ما لدي.
                                           

 الطالبة:  دعاء اسماعيل أبو منصور

 رسالة إىل وطين

 عدسة الطالب: محمد صواحلة عدسة الطالبة: رمي املغربي عدسة الطالبة: بيان علقم

وطني أيها األردن الذي يضم في حناياه عبقاً من ريح اجلنة 
، يا من أطلقت خيول اجملد تقطف أحالم األزل ، يا وطناً  يوماً 
 , منتهى  له  ليس  صباح  بنجمات  دروبك  زّهر   ، انحنى  ما 
على  صباح  كل  مع  سيولد  لفجر  ونداءات  ومجدا  انتماء 
ثراك املضمخ  بدم الشهداء بقيادة أبي احلسني »رعاه ال«

 , التيه  ساعة  الطرق  معالم  والكواكب  النجوم  ترسم 
من  لها  يا   , والتحدي  احلب  أمواج  مع  الرمال  قصور  وتزول 
 , ندري مغزاها  الهواء مرددة هتافات ليس  مسيرات تضرب 
كأنها صرير األبواب , إنها حلظات يحبسها الغبار فوق زجاج 
النافذة , إنها أمواج  مألت جوفها من غرور الزمان  إذ تنهش 

مورد األمان مهيئاة للدمار سبيال , لكنها إن صاحت بغير احلق ال بد أن تنحني , متحوها يد 
البواسل ليبقى األردن وضاء منيرا آمنا . فما أروع هذا األمان الذي يدثرنا صباح ومساًء ويجعلنا 

قادرين على احلياة .

نحن مألنا الدنيا أهازيج للحب كنجمة وضاءة  في سماء صيفية يغنيها لعيون أبي احلسني 
حترسها أقمار حماة الوطن وهم يعزفون بأبدان صمودهم على سيقان السنابل أروع قصائد 

العطاء .

سنبقى نحن األردنيون فدًى لوطن فيه يخضل الياسمني حني متوج أمواج  الدنيا , من دفئه 
نرجتي سموا ومجدا ، ولن ننحني على اخلنجر املسموم لنقول يا لذاذة األلم !عمان يا لوحة 
رسمها األردنيون النشامى بألواح الشيح والقيسوم وخجلة الدحنون ,عمان يا صاحبة الوجه 
الطفولي املبتسم األقرب الى وجه )تولني( احللم وبراءة العقاد الذي ُقدر لدمه ودم ابنته )رميا( 
أن ميتزجها بتراب اجملد على ثراك الطهور وثقي يا عمان أنك بسواعد النشامى ستبقني بيت 
عز مطرز بالكرامة والشهادة , وأبوابك لم ولن توصد بوجه ضيف لكنها ستكون بركانا في 

وجه كل من اعتدى .

الطالبة: زريفة الباش/ اللجنة االعالمية

هوييت

إطالق مبادرة شبابية للحث 
على تنمية القدرات الذاتية يف 

اجلامعة اهلامشية
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ملاذا؟

أراد أحد التجار أن يجذب إليه أكبر عدد ممكن من الزبائن 
ملنتجه اجلديد من السجائر، واجتمع مع أكبر اخلبراء في 
يصنعوا سيجارة  أن  على  اتفقوا  النهاية  وفي  اجملال  هذا 
من  دخان  علبة  ثمن  ضعف  منها  الواحدة  وثمن  جديدة 
النوع املتوسط اجلودة ، وكانت املفاجأة أن هذه السيجارة 
حتتوي على قطعة إضافية مثل الغطاء ومبجرد رفعه فإن 
السيجارة تشتعل من دون والعة، واقبل عدد من املدخنني 

على ذلك املنتج اجلديد.
النوع  هذا  من  سجائر  علبة  أحدهم  نسي  ما  يوم  وفي 
في أحدى احلدائق الكبيرة، وأثناء عبث أحد الصغار  بعلبة 
احترقت  احلديقة حتى  بها في  فرمى  اشتعلت  السجائر 
كلها،  وعليه فإن كانت علبة واحدة من السجائر  تُشعل 
النيران بحديقة كبيرة فكيف تشعل النار بجسدك كل 

يوم. 
 الطالبة: لينا خالد شجراوي 
 معلم صف /سنة ثالثة

سيجارة بال واّلعة 
أجلُس في غرفتي ليالً، أقرأُ كتاباً عن شيء ال أذكره..

وإذا بنقراٍت خفيفة متتاليٍة على نافذة غرفتي وكأنها طرقات مقصودة..
ل��م أعره��ا أي اهتمام في البداي��ة .. ولكن بعد فترة وجيزة ، اش��تدت تلك 

النقرات لدرجة استدعت مني النظر في أمرها .
      نهض��ُت من مكان��ي متوجهة إلى نافذتي .. أزحُت س��تائري بقليل من 
اخل��وف وكثير من الهدوء ألرى أن س��بب هذا الصوت ه��ي قطرات املاء التي 
كان��ت تنهمر بغ��زارة، فُخيَّل لي بأن الس��ماء حزينة، وبأنه��ا تبكي وتطرق 

نافذتي طلباً للمساعدة وبحثاً عّمن يخرجها من حزنها .
وم��ا إن اقترب��ُت من حلظ��ة جاريُت فيها خيال��ي وكدت الب��دء باحلديث مع 

السماء، حتى عدُت إلى الواقع بفعل صوت الرعد وومضات البرق.
ت العاصفة وازدادت غضباً . لم أُكن أعلم سبب غضبها املفاجئ،        اشتدَّ
ولكن ما أعلمه هو أنها ضربَْت بكّفيها أس��الك الكهرباء سارقة مني ذاك 
الضوء الذي يجالس��ني بال رجعة . فبدأُت أحتسس ما حولي أناجي شمعًة 

عمالقة كنُت قد وضعُتها ذات مّرة على مكتبي .
أضأُت ش��معتي وجلس��ُت أتأّمُل قطرات املطر وهي تنس��اب حيناً وتنهمر 

حيناً آخر. 
تعمقُت إلى درجة أوصلتني إلى العيش مع تلك القطرات ، ُخيِّل لي أن لكل 

منها قصة مميزة تختلف عن األخريات.
  شعرُت حقاً وكأني أصبحت مثلهّن ..

ترمينا الس��ماء إلى األرض، ثم نرحتل من مكان إلى آخر ونفترق عن أحبائنا.. 
بعضه��م يغ��رق، وبعضه��م تناديه الس��ماء من جدي��د لتكرر ل��ه جتربته 

السابقة.
      انتهت دموع السماِء لتلك الليلة، ولكني كنُت أشعر بأن هناك قطرات 
ال زالت تسيل. وما إن انطفأْت الشمعة التي كنُت أحتضنها .. حتى أدركُت 

بأن ما سال كان مصدره أنا .
ح��ررُت ما تبّقى في جعبت��ي مما خّبأتْه جفوني .. تركُت ش��معتي ، وغفوُت 

على وسادتي املبللة ...
الطالبة: منال اسعد عبدال/   عالقات دولية 

علمتني معنى الغرق 
يامن أغرقتني في عينيك 

علمتني كيف النجاة من الهالك عند الرجوع إليك
أشعرتني معنى الوفاء كلما نظرت إليك

ترفعني إلى السماء فرحاً عندما املس يديك
أنسيتني معنى الظالم فالشمس تشرق من عينيك 

أدور حول نفسي ضياعاً عندما ابتعد عنك
أوصلتني إلى األفق من جمال كلماتك

أذقتني طعم األمان حلظة وصولي إلى الهالك
جعلتني ال استطيع اكمال مسيرتي دونك
ضيعتني في بحر قلبك وال أود النجاة منك

أبعدتني عن الظالم وجهتني لنور دربك
أبعدتني عن الضياع واسكنتني في دفىء قلبك

الطالبة:رهام صالح تربية طفولة /سنة ثالثة

الغرق يف عينيك

 ف��ي محراب روحي .. ت��دق نواقيس احلكايات .. أجد ل��كل دقة صدى مؤملاً.. 
ينازع حزن البدايات .. حني كنت .. نعم كنت شيئاً .. و لم أعد أعني للوجود 
اليوم ش��يئا .. حثالة ذاتي .. تقبع عالم الب��ؤس الذي لم ترده يوماً .. تنعت 
مرة بحيوان و في حلظة احتياج وجودي قد تنعت بروح إنسان . .. و قد ال متر 
سوى حلظات قليلة على الشعور .. لتنعت بأقذر ما وجد .. بحذاء .. تؤمر أن 

تضعه في فمها عله يسكت متردها على الشعور با لال شعور ... 
   كل األلم أنا ... كّل التشتت أنا .. كّل الدموع .. كّل .. و كّل ما قد يحط من 
قدر إنس��ان أنا ... لس��ت سوى .. لم أعد أجد ما يعّبر عن حرقة الفؤاد ...لم 
يع��د للدموع معنى في بوتقة االنبعاث من رم��اد حقيقة مكاني .. نقطة 
الصف��ر أنا .. بل نقطة محتها .. بل أضاعتها عيون الزمان من دفتر الوجود 

.. فلم تستأنف قصة كينونتها .. 
  ه��ل أك��ره ذاتي ... هل أن��ا فعالً موجودة ف��ي هذا العالم ؟؟ ال أس��تطيع 
االس��تمرار  أقس��م .. ضعيف��ة أنا ... أعلن استس��المي .. ل��م يعد مبقدور 
رضوخي .. إال أن يحاور أسباب بؤسه .. مع قسيس احملراب .. عله عند غرفة 
االعتراف يقدم حالً  لن يكون حقيقة س��وى بعد جديد عن الذات امللتهبة 

بقوانني البشرية احلمقاء .. فقد سئمت من احلب .. 
 نع��م س��ئمت .. فهل هناك ح��ّد ليقام..؟؟ ليت لقاض��ي املدينة الفاضلة 
أن يحكم بقطع رأس��ي .. ليته يأمر أن يكون جحيم البعد بؤس��ي .. ليت 
ألخالقيات أفالطون أن تقدم لي حالً واحداً .. ألجد في ثنايا البؤس نفسي .. 

  ال أريد سوى السالم .. لست شيئاً أعلم ... لست لك حلماً .. أعلم ... 
   لس��ت ل��ك أمال ً.. أعلم أن��ي لم أكن و ل��ن أكون يوماً مع��ك إلى نهاية 
الطري��ق .. س��أرفع كفي إلى إله��ي عله يجعلني ممن يؤم��ن بقضائه  و إن 
كنت في حلظة ما قد أيقنت  أن ال وجود للحب في هذا العالم .. و آمنت أن 
االحتياج لن ينتهي في حلظة .. حتى و إن وارى جس��دي التراب .. لكن اعلم 
.. ل��ن يكون يوم��اً لك أنت .. فلم تثبت جدارتك أم��ام قلبي ليتقبل جرحك 

ببسمة .. لذلك .. 
                               سأخرجك من حيز وجودي إلى األبد.. إلى األبد

                              

    الطالبة لبنى عبد الفتاح / ماجستير

 يف حمراب روحي 

 إىل متى؟!

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
وقف هذا الرجل وهو ال يستطيع الكالم ،جحظت عيناه بقوة..من شدة ما رآه، 
تسارعت نبضات قلبه بسرعة..أحس بشيء كبير يذوب فيه..وهو ال يعرف ما هو..

اختلجت روحه في جسده الترابي، استرعى انتباهه هذا املشهد املفزع وسيطر 
على جميع احاسيسه وكأن قلبه يتمزق ما رآه، نظر بعني ملؤها احلزن واألسى 
بعني دامعة حزينة ، تساءل في نفسه عن سبب هذا الدهس،عن سبب قتل نفس 

بريئة ال ذنب لها،عن سبب هذا التهور ولكنه لم يجد جواباً لتلك األسئلة.

اقترب قليالً من الشخص املدهوس، أغمض عينيه بشدة لم تعد لديه القدرة 
على التحمل، ها هو يرى دمه ملطخ بالتراب،دمه ينزف وينزف، وما زال ينزف، يداه 
مبسوطتان على األرض،قطعت إحداهما هذا املنظر احملزن واملفجع..الذي تتقطع 
القلوب لرؤيته وتدمع العينان لدمويته، وعلى الرغم من كل هذاهناك ابتسامه 
تعلو وجهه في هذا الصباح الباكر..البد أنه متوجه إلى عمله بكل سرور ..البد 

من ذلك.

مايجول في خاطره،يجول في خاطر كل انسان يحس باملسؤولية..ويهتم بأرواح 
البشر..ألن ال أحد في هذه الدنيا الواسعة يحب ان يصاب مبكروه أو أن ميسه أدنى 

خطر..ولكن..ملن يتهور ويسرع ويأخذ احلياة لعبا..؟!!
يقتل   ، أحد  يراه  ال  ..يفُر مسرعا حتى  البشر  بأرواح  يبالي  ال  نقول إلنسان  ماذا 

ويهرب يدمّر عائلة بأكملها وال يبالي..يقتل وينسى..إلى متى؟؟
..الى  االنتباه  وأخذ  واحليطة  العامة..وباحلذر  بالسالمة  نُذكر  سنبقى  متى  إلى 
متى سنعقد االجتماعات وننظم الندوات ..ونرفع الشعارات ..التي تنادي بضرورة 

التقيد بقواعد املرور وحركة السير ؟!

وعقول  واعدة..  قادمة..وايد  اجياالً  ..ويدمر مستقبل  البشر  يقتل  كل  أن  إلى 
ينرة تضيء العالم بعلمها وثقافها ...الى متى سيدهس ارباب البيوت والعمل .. 
.... وتسود الدنيا في وجوههم  ....ويخيم الفقر على حياتهم  وتتشرد العا ئالت 
ألن معيلهم قد مات،دهس باخلطأ..من شاب طائش يقود مركبته بسرعة جنونية 
تتعالى منها أصوات املوسيقى والغناء ، يتمايل مع نغماتها ويرقص مع كلماتها، 
أو  واألنظمة،  بالقوانني  تقيد  أنه  لو  نادماً..ويتمنى  أصابعه  يعض  النهاية  وفي 
سمع نصح والده وأصدقائه..ليته متهل  وليته..... وليته..ولكن ماذا ينفع الندم 
أن يتمتع  املواطن في  ........وكوني مواطنة  احس باملسؤولية وحق  بعدما حدث 

بحياة سعيدة يسودها راحة البال األمان..اوجه سؤاالً للسائقني.

ملاذا السرعة ؟ ملاذا الدهس ؟ ملاذا القتل؟!

إلى متى سيستمر مسلسل الذعر واخلوف، الى أن تتوقف احلياة  وتبقى الشوارع 
فارغة ليلهو بها اصحاب السيارات كما يشاؤون.. عندها يكونون قد قتلوا احلياة 
..وكل شي جميل فيها.. قد قتلوا مستقبل اجيال قادمة باخلير والعطاء ..كفى 
..ملا  اذنا تصغي  اجد  ياليتني   .. بهدوء  والسير  بالنظام..  التقيد  ..كفى..ارجوكم 

يقال.. وما سيقال .. في املستقبل .. ياليتني اجد .. 
يا ليتني .. يا ليتني .. وهل ليت تنفع.

 
 الطالبة : رهام خالد بركات
                                                                   أولى عالج طبيعي

املليئة باألحالم اجلميلة،  الليلة الطويلة  ما هذه 
اآلتي  بالغد  أفكر  الغريبة  باألفكار  املكدسة 
التعبير  أستطيع  ال  ما  كل  معه  يحمل  الذي 
بالكلمات يحمل كل ماهو قادم من أعمال  عنه 
وأسرار ورمبا آهات، أفكر بكل هذه األشياء وفجأة 
،وبدون سابق انذار ،وأنا أسبح في بحر من األفكار، 
تناديني أختي بلهفة، وكأنها توقظني من غفلة 
 ، :ما بك ؟! ماذا يحصل لك؟ ملاذا لم تنامي بعد 
هل تفكرين بالغد حيث سينتهي الضحك ويبدأ 
اجلد ، اذهبي ونامي اآلن فستستيقظني غداً باكراً 
قبل اآلذان ، وستذهبني إلى مكان لم تعرفيه حتى 

اآلن. 
عقلي  من  األفكار  تلك  طرد  محاولة  مع  خضت 
سبات  في  غرقت  بأن  وانتهت   ، طويلة  معركة  
 ، صديق  لي  سيكون  الغد  بأن  وشعرت   ، عميق 
من  استيقظت  طريق،  أطول  بشق  منه  وسأبدأ 
والطير  الديوك  أصوات  اجمع  الباكر،  الصباح 
من  جعبته  في  يومي  يحمله  ما  املهاجر،ألرى 
وحملت  مالبسي  ارتديت  ومخاطر،  جمال 
باملعلومات  كاحلها  سأثقل  التي  حقيبتي 
وسنوات  اشهر  بعد  وريقات،  قلب  في  املكتوبة 
مسيرًة  ألبدأ  انطلقت  ثم  عقلي،  في  ستتراكم 
التي  أهدافي  بها  أحقق  مستقبلي،  بها  أصنع 
رسمتها منذ صغري  ألبدأ حتقيق أحالم الطفولة 
بعيون مذهولة وبأفكار مجبولة بالقدمي واجلديد ، 
ال أعرف ماذا أريد، وكيف سأعرف أين سأذهب ومن 

أين سأعرف املزيد؟!
أدري ما الذي يحصل لي، يداي ترجفان، عيناي  ال 
لكل  تنظران  مكان  كل  في  تتحركان  واجمتان، 
كبيرة،  بنايات  أجد  بي  فإذ  حولي  أنظر  انسان، 
بعيون  الي  تنظر  عمالقة،   طيوراً  إال  ِخلتها  ما 
ابتالعي!،  تريد  نعم   .. ابتالعي  تريد  مشتاقة 

ليخبرني قلبها عما يحمله من العلوم واملعرفة 
،وعينني كتب فيهما  املعرفه والعلم.

متاهة  في  وكأنني  ....فشعرت  مبسيري  مضيت 
،حلل   هدفي  إلى  الوصول  عّلي  لكن  معقدة،  
احتاج   ، املقابلة  اجلهة  في  ، هدفي  العقدة  تلك 
إليه.. لكن علّي بذل كل ما  لسنوات حتى أصل 
 ، الباقة  تلك  واحمل  أصل  حتى   ، طاقة  من  فّي 
ثم  ومن  الى هدفي  والنجاح، ألصل  التفوق  باقة 
جلد  يحتاج  ذلك  كل  لكن  »مرتاح«  أعيش  ثم   ..

وتعب، لنصبو إلى الفوز والفالح.

واصلت مسيري بني تلك األبنية اجلميلة فنظرت 
حولي ، فإذ بي أراُهن .. نعم إنهن صديقاتي طول 
أيام حياتي ،لن أنساهن حتى مماتي ، بدأنا رحلتنا 
معاً وسننهيها معاً بإذن ال. شعرت حينها بأن 
مباء  الصداقة  مياه  غسلته   ، تالشى  قد  خوفي 
عذب سلسبيل جعلني ارتوي منه ، واطلب منه 
الكثير ال القليل ، وتابعت املسير إلى آخر النهار 

الطويل.
وفي نهاية املشوار  حملت حقيبتي بأثقالها لكن 
ال بأس مبساعدة ربي ومبساعدة األمل الذي أخبئته 
ما  هدفي،وأحقق  بلوغ  في  سأنتصر   ، قلبي  في 
أصبو إليه رغم كل ما فّي من تعب ونصب ... ولن 

أرَض أبداً بأن تنتصر علّي املعلومات.
 ال حول لها وال قوه مقارنه بقوتي، فانتظريني يا 
ارتباكي  كتبي سأتغلب عليك كما تغلبت على 
قادٌم  فأنا  جامعتي  في  لي  يوم  أول  ،زُفي  وخوفي 
أن تصديني  إليك ،فمني ال تهربي.وال حتاولي ابداً 

عن بلوغ هدفي ، فعلّي لن تنتصري.
                                                  

الطالب: ورد البستنجي /اولى / تكنولوجيا حيويه

سأنتصر عليك واحقق هديف

 ستة أنواع من النساء

قال العرب :إن على الراغب في الزواج أن يبتعد 
عن ستة أنواع من النساء هن :

االنّانة،واحلّنانة،واملّنانة،واحلّداقة،والبّراقة، 
والشّداقة.

أم��ا االنّان��ة : فه��ي الت��ي تكث��ر م��ن األن��ني 
والش��كوى في كل س��اعة وكل وقت بسبب 

وبال سبب.
احلّنان��ة: هي التي حتن إل��ى زوج آخر وال ترضى 
بوضعه��ا مع زوجها وتقارن بينه وبني غيره من 

الرجال.
املّنانة :  هي التي متن على زوجها فتقول : فعلت من أجلك كذا وكذا. 

احلّداقة: هي التي ترمي الى كل ش��يء بحدقتها فتشتهيه وتشتريه أو تكلف زوجها 
بشرائه.

البّراق��ة : هي التي تظل طول النه��ار تصقل وجهها وتزينه وتبال��غ في ذلك مبالغة 
شديدة.

الشّداقة : هي املتشدقة الكثيرة الكالم بفائدة وبدون فائدة.

تارات مخُ

أول أي��ام اجلامع��ة ذكري��ات ال أنس��اها حت��ى آخ��ر ي��وم ف��ي 
حياتي،إس��تيقظت من النوم والتف��اؤل واألمل ميآل وجهي، تناولت 
الفطور بسرعة وارتديت مالبسي وارجتلت مسرعة  ملوقف باصات 
اجلامع��ة .. طريق طويل انتهى بعب��ارة )البوابة اجلنوبية للجامعة 

الهاشمية(.
 دخلت اجلامعة فلم يكن هناك طابور صباحي، وجوه وأش��خاص 
كث��ر ... وبعده��ا انتابن��ي الصم��ت فج��أة أخرجت م��ن حقيبتي 
ج��دول محاضراتي وعندها بدأت بالس��ؤال ع��ن األماكن املكتوبة 
ف��ي اجل��دول ،املبنى الش��رقي والغرب��ي واإلقتصاد والط��ب ...إلخ 
وهن��اك محاضرات انتقل��ت وأخرى مت تبديل مكانه��ا  وبدأت أحلق 
وراء احملاض��رات مبواقعها اجلديدة ، ومن ث��م انتهت احملاضرة األولى 
فالثاني��ة وبعده��ا الثالثة وأتى موعد االس��تراحة ..خيارات كثيرة 
متاح��ة وقائمة طع��ام طويلة وتس��ميات كثيرة أع��رف بعضها 

وأجهل أكثرها.

وف��ي كل ه��ذه الدوام��ة يوجد هناك ش��يء يثل��ج الصدر حيث  
التقي��ت بأصدق��اء تائهني مثلي ف��ي نفس ال��درب ، فبعد أن كنا 
محاصري��ن في نظام مدرس��ة وصف��وف وعالم صغي��ر يتلخص 
في غرفة ومدرس��ني وجرس انتقلنا لنظام واسع ومجتمع وعالم 

جديد .
...ومجرد شعور أني  يوماً بعد يوم وأس��بوع يعقبه أسبوع مير علَيَّ
طالبة جامعية يخفف من وط��أة املعاناة وحالة اإلضطراب الناجت 
ع��ن تغير املن��اخ التعليمي ...فاحلل��م الذي كان يراودن��ي وأنا على 
مقاعد الدراس��ة اإلبتدائية مع ذكريات املريول األزرق وسندويش��ة 
الزي��ت والزعت��ر والذي بقي��ت ترافقني حتى في مراحل الدراس��ة 
اإلعدادية والثانوية ومن ثم التوجيهي حيث اجلهد وس��هر الليالي 
ولي��س لي أمل س��وى أن  التحق ف��ي اجلامعة الهاش��مية ليبدأ 
مش��وار التحدي وإثبات ال��ذات ألكون لبنة طيب��ة وبناءة في هذا 

البلد.

 وف��ي النهاية أود أن أقول من طلب الُعال س��هر الليالي ومن جد 
وجد ومن سار على الدرب وصل ومشوار األلف ميل يبدأ بخطوة.

 وطنن��ا يريدنا أن نك��ون طلبة مثقفني لنا الق��درة على مواكبة 
تغيرات العصر وحتدياته، ونحن على العهد بأن نحقق ذلك.

الطالبة: سارَّة الشرقاوي
 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية 

 سنفور

مذكرات

قبل أن يحفل بي القدر في مجالس الوداع، وقبل أن تقرع قافلة الرحيل أجراسها، وقبل 
أن تنطلق روحي الى مكان ال مكان فيه حيث ال ذكرى تؤلم وال شوق يتغلغل وال جنون تبحر 

فيه اشرعتي
قبل ذاك وذاك...أُشهر سلطة وصيتي الى مكنوناتي فقط..إلى الشاهدين الوحيدين على 
تلك القضية اجلنونية..إلى أدوات تلك التلميذة الساذجة في مدرسة اجلنون..الى سلوى تلك 

االسيرة في سجن رجولته االبدية.

وصية أولى جتر اثوابها الى جسد أنثى مشتهاة تقبلنا صبح مساء..الى الذكرى...ارجوك..
ألهميه جباال من النسيان..كوني خصيمه..بغزارة جارفة أهديه عداوة..فال أريد جلنونه إال أن 

يعزف نغمة احلياة..وال أريد لدفئه أال ان يغرد في أرض السعادة.
ووصية أخرى لك أيها الشوق..يا من مكثت في محراب صدري، يا من خضت ببراعة مضمار 
اجلنون  ذلك  عانق  الغياب،  النائب في حضرة  عزيزي كن  أليك  تلك،  املوت  قافلة  إلى  زفافي 
وصية  أو  أخرى خاصة  ،وحروف  القضية  تلك  في  وكيلي  دوماً..فأنت  البريئة  انوثتي  برائحة 

خاصة أخطها لترانيم أبجديتي..
القبلة  تلك  نرجسية..أهدي  حروفاً  األخير..أمطريه  مثواه  الى  حزنه  شّيعي  غاليتي: 
دوما  اللون..كوني  دافىء  مساء  حضن  في  الهوى..اغمسيه  ماجدي  رجل  الى  الصباحية 

حليف رجولته.
أما انت أيها اجلنون..فاسمح لي أن أفصل سطوتك على روحي ملرة أولى ونهائية..فهذه تارة 
اجبارية..وروحي بعد اآلن ستنطلق الى بارىء اودعها وكان اولى بامتالكها..فال أريد لك سوى 
حياة زاهية بعيداً عن نبضات روحي املنتهية..أشتهي لك روحاً رائعةمثلك..فلتسترد جنونك 
بالتراب..وليغني كٌل  مرمغاً  متهالكاً  امانته..ولتبقوني جسداً  سيدي يومها..وليسترد كٌل 
على لياله..اعذرني سيدي ..فالتقط بحفاوٍة جنونك بعيداً عن روحي ..ولتيقن روحك الرائعة 
اليك.. ..وهو اقصاء جنونك  ارغمت روحي على ذلك اجلرم  ان قضية قدرّية مسّيرة هي من 
ولتتيقن أن ذاك الذنب سيشهد ميالده يوم زفافي الى شرفة املوت فقط..ال قبلها وال بعدها.

الطالبة: يسرى محمد/ رابعة ادب اجنليزي

وصية

غريبة هي احلياة تعطي اإلنسان عكس ما ينبغي وما يحب ويشتهي، 
ولكن ملاذا ؟!

أهو القدر ! أ م هو ضعفنا وتقبلنا بذلك ! 

هذه احلياة التي شاء القدر أن حتكمنا وتفرض سيطرتها علينا ، ولكن 
بسيطة،  فهي  علينا  وسيطرتها  إرادتها  فرضت  ومهما  قويت  مهما 
اآلخر  والبعض  للبعض طقوس  في احلب  أكانت  ، سواء  بكل معانيها 
طقوس الكراهية، أو على العكس متاماً أال أن احلياة التي تفرض علينا نوع 
الطقوس التي يجب أن نعيشها ، تعلم ما خّبأ لنا القدر  وماذا يخبىء  

لنا في جوفه.
 وفي هذه اللحظة نعلم ما فرضت هذه احلياة علينا ألنها لو سايرت 
الدنيا بيضاء للبعض  ، لتعقدت األمور وأصبحت  يريد  اإلنسان بكل ما 
وسوداء للبعض اآلخر فهذه هي احلياة ،وهذا هو القدر وتلك هي الدنيا 
كلمات متانثرة تشير الى معنى واحد. وفي النهاية عندما ال ميلك املرء 

ما يحب ، يجب أن يحب ما ميلك.
                                                                  

الطالبة:  غدير احلوامده /  ثانية / جيولوجيا وبيئة

                                               
سيادة احلياة

 واخترق الصوُت
 جدار احللم

 يثير بجبروته غبارَ الصمِت
 يلملُم شتات احلرف

 وبقايا بسمٍة قد أُشِعلت
 عن سابق خبٍث

 نابساً كما ينبُس
 القطف ليخنق

 أعناق الزهر :
“إني أعتذر”

 وراحت الكلمُة
 متزق ببنادق املعركة

 أثواب اخلالية قلوبهم
 من سالح احلقد

تفتِّش بني أكوام الفرح
 عن بقايا حزٍن تشعله

 حريقاً يدلُع بصدر البهجة
 ثورة حقٍد بعدما ُملِئت

بورود حلب
 ما عاد الكبرياء كما كان

 بطالً على مسرح احلب
 في كينونة الصدر 

 فقد ارتدى ثوب اإلذعان 

 حينما قدر بجماله معاني احلب
منتظراً تبجيلة السالم...
 وما كان للروح اجلالسة

 على كراسي االنتظار
 سوى اخلذالن

تصفق بأنامل الغدر
 لبطل الوفاء

بعدما أطفأت سيجارة اجلرح 
 في منفضة القلِب

 ماشيًة كما متشي الريح
 في اجتاٍه معاكٍس لرحلة القدر

 ناكرة ًللجميل
 مكتنزًة لوهم االنتصار

 لعبة احلب
 حتولت إلى معركٍة حامية
 تقودها ناصية الكبرياء

وليس للوفاء حينها سوى 
أن ميشي على أكوام احلطام 

 خالعاً اجلرح شيئاً فشيئاً
 قائداً لقطار الرحيل

عارياً ميشي نحو بالد النسيان.

االنتصار وهم 

الطالبة: رهف اخلطيب / لغة عربية وآدابها

سؤال يراودني دائماً في مضجعي 
وفي سرائي وضرائي في فرحي وحزني 

وآالمي  ملاذا؟
ملاذا النعرف طريقاً للصداقة اخمللصة 

؟
الى متى سنبقى جائعني معنى 

اإلخالص واحلب والصداقة؟
أأرضعتنا أمنا حب النفس والذات 

ونسيان اآلخرين؟
أفطمتنا على احلقد والكراهية ؟أم 

ماذا؟
ما معنى احلياة بدون صديق ترتكز 

عليه وقت الشدة؟
وما معناها بدون قلب يحنو عليه 

وقت حزنه؟
وال لو أن الصداقة جتمع كحفنة 
التراب جلمعتها في صدري وأقفلت 
عليها بعظامي لكي ال تخرج من 

حياتي.

  الطالبة: رامة عدوي/ اللغة العربيةوآدابها

دائما يختبئ بني س��طور احلياة تفاصي��ل رمبا يراها اآلخرون 
أصغ��ر م��ن أن تذكر ولكن هذا ش��أنهم فحياتي ال تفهم إال 
بق��راءة حتليلية متمعنة له��ذه التفاصي��ل املتقنعة بقناع 
الكمالية والتكميلية ، وهي في حقيقة األمر تش��كل مادة 
دس��مة حلياة كل انس��ان حقيقي يحترم مشاعر اآلخرين إذا 

ما نظر إليها . 
س��اعات عديدة أجلس و أفكر، إلى متى س��وف أظل اكتم 
ه��ذه التفاصي��ل التي اس��جل كل مكنونات روح��ي بعدما 
تراكمت حتى غمرت نفس��ها في براكني الغضب الس��ارقة 

لكل مبادرات التروي والعقالنية .فمن أين أبدأ ؟
 ال عج��ب من هذا التس��اؤل فال تبدو تتراكم على ش��كل 
منتظم أبتدأ من قمته أو قاعه بل كانت اعتباطية الهيكلة.

سئمت الكتمان بعدما سئمت طويالً البوح، عجيب أمري 
فال عجب من روح سكنتها الذكريات املؤملة على مدى سنني 
ط��وال ، أما اآلن فليس��قط الصمت حتى اش��عار آخر تفرغ 
فيه بقايا انس��ان ما في جعبتها من آالم. حتى قلمي يرجتف 
مح��اوالً منع��ي و لكن س��أقاوم حتى لو نفذ مدد ش��رايينه 
فس��وف اس��تعني بقوارير الدمع ألكتب بها مخطوطات من 
ماليني الس��طور الت��ي تس��كنها تفاصيلي . ل��ن اطيل في 
املقدمة كما س��نفونية قدمية بل ساكتفي بهذه األخيرة أنا 
م��ن متزقه آالمه إلى أش��الء، أنا من يس��كنه احلزن متقمصاً 
عدة أس��ماء، أنا في احلياة ال يبعدني عن الفناء س��وى زفرات 

من الهواء ، أنا في السجالت الرسمية دعاء.
                   

                            الطالبة: دعاء منر  خليل/  تخصص اجنليزي

تفاصيل

 
1.   زيغ البصر :  يعتمد الكاذب دائماً ازاغت بصرة أثناء احلديث.

2.   اس��تخدام كلم��ات قليلة:  يس��تخدم ال��كاذب أقل عدد من الكلم��ات وهو في 
احلقيق��ة يفك��ر فيما يقول من أكاذي��ب وهناك من يقوم بالعكس ليربك املس��تمع 

ويثبت صدقه.
3.   التكّلف العصبي : مييل الكاذب الى تكلف منظر اجلاد ال سيما في وجهه إال أنه 

يكشف نفسه ببعض احلركات الألرادية كمس النظارة وملس الوجه وغيرها.
4.  التك��رار:   الك��ذاب مييل الى اس��تخدام نف��س الكالم مرات عدي��دة كذلك نفس 

املبررات.
5.  التعميم : يحاول الكذاب جتنب مسؤلية افعاله باستخدام اسلوب التعميم كأن 
يس��أل املدير املوظف عن س��بب التأخر فيرد املوظف)كل  املوظفني يتأخرون »حركة 

املرور سيئة«.
6.  جتنب االش��ارة الى الذات:   يتجنب الكذاب عادة اس��تخدام كلمة )أنا(ويقول بدالً 

منها )نحن ،معظم الناس(
7.  اط��الق كلمات االس��تخفاف باآلخرين:  مييل الكذاب أن ينس��ب لآلخرين تصرفات 
وأقواالً رديئة ، كما أنه س��ريع النس��يان وقد يفضح نفسه بنفسه من كثرة مواقف 

الكذب التي عاشها وتناقضها أحيانا.
 أسأل ال أن ينجينا من الكذب.

قصة طريفة 
أسوق إليكم قصة ظريفة لضفدعتني سقطتا في وعاء به لنب )حليب(، فحاولتا 
االثنتان اخلروج من هذا الوعاء لكن األمر كان شاقاً فاستسلمت إحداهما للغرق ، 
أما الثانية فظلت تدور وتدور في الوعاء  حتى حتّول اللنب إلى كرمية ، فاستطاعت أن 

تصعد الضفدعة على تلك الكرمية وتخرج من الوعاء...
لقد حافظ قرار تلك الضفدعة على حياتها وغّير مصيرها وهذا القرار من القرارات 
هو  كان  القوي  القرار  أن  بل  تنفيذه  الناجية  الضفدعة  استطاعت  التي  القوية 

السبب الذي جعل الضفدعة حتافظ على حياتها.
وخسرت  ماتت  أن  النتيجة  فكانت  ضعيف  قرار  فهو  األخرى  الضفدعة  قرار  أما 

حياتها أغلى مالديها.

الطالبة : روضة الطراونة
رابعة/ معلم تربية فنية

سبع عالمات تكشف إذا كان جليسك يكذب عليك

متّرد أيها السكون، فقد مللت السكات 
وانثري حروفك أيتها الكلمات 

 اطلقي همساً جديداً يتجاوز حدود 
اخلرافات

اطلقي اجلنون داخلي فأنا لست مالك 
أريد أن أصبح طفالً صغيراً مليئاًبالهفوات

أدعوك أيتها السطور
اصطفي 

اندثري
 غيّري حملات الصفحات

اكتبي قدراً جديداً يرنو باحلوارات 
فقد مللت السكات...

     
                  الطالبة: آيات حسان بني سلمان

                               رابعة/ رياضيات

صمت 
الكلمات

ملن أحياني هواها  احلياة  معنى 

حلبيبتي من أحياني هواها
حتيٌة...سالٌم...قبٌل...

يحملها شوٌق يسكنني،
وقلٌب يصلي لرٍب حماها

روحي تتراقُص...
تريُد الرحيَل...محرجٌة...تتلعَثُم...
ليلُة ميالدِ احلبيبِة والبعُد عنها 

أضناها
أيا صفحتي:

باِل عليِك أسعفيني...
أنا صاحُب قلٍم يرجتُف...وقلٍب 

بيديِك يغفو...
أنا املتيُم فيها، أنا أسيُر عيناها

أنا عاشٌق تغتالني حروف اسمها...
يقُف نبضي احتراماً...

اذا ملَح سينها...ألفها...راءها...
أن سبحاَن رٍب جمَع اجلماَل 

بصاحبِة االسم وسواها

أنا يا صفحتي تعُب...
فالشوُق أثكلني،

والعنُي تبصُر فقط ألمِل رؤياها

آٍه من سحرِ عيوٍن يغتاُل حرفي...
عيوٌن عسليٌة ذباحٌة...

وكم من مرٍة أراني ملكاً إذا ما 
وجدتني بعيناها

أيا صفحتي

اصمتي...فالكالُم بال معنى
أخرس قلُم الشاعرِ...
فهاِك حيبتي قلبي...

يقوُل كل عاٍم وانِت بخيٍر
هذي هديٌة سوايَّ ما هداها
كلُّ عاٍم وانِت بخيٍر حبيبتي

برغم الغياب عن ناظري ...أقولها
وأدعو ربي أن احمها لي

حبيبتي من عرفُت على يديها 
احلياة...

حفظها ربي من كلُّ شٍر ورعاها
                                                           
الطالب: بالل ناصر البوريني
تخصص: هندسة برمجيات

رفضوه..فقتلوا في داخلي كل معنى للحياة، أعادوا على 
 مسمعي سلبيات قتلت في معنى املشاعر،

 استمروا بتعذيبي كي أتركه، 
 رضخت لرغبتهم..

 لم أجد أمامي سوى هذا املهرب، فجميع األبواب موصدة.
 كم أمتنى لو أعيش حياة طبيعية..

أب محب، وأم تهتم، ولكني لم ولن أستطيع أن أكون إنسانة 
طبيعية.. فقدت معنى احلياة منذ سنوات، وعندما بدأ يكبر في 
قلبي معنى احلياة مجدداً وضعوا اخلنجر في صدري، قتلوني بعد 

 اجلهاد كي أحيا..
أجل أحببت احلياة، ولكن ليس وحيدة ،ليس بال أم وال أب وال أخ 

 وال صديق،
وعندما يحاول الوضع التمرد يجد أن الصندوق قد أقفل وأنه 

عالق حتى النهاية..
لم يستطع األول العيش في هكذا حياة فخرج منها بصمت، 

 أما أنا فال أعلم ملاذا قيدت كي ال أحاول النجاة.
تاهت سفينة حياتي في بحر اآلالم وعندما حاولت التشبث بها 

 للمرة الثالثة، قتلوا الطاقم وأغرقوا السفينة..
أخبروني بخرافات مر عليها عصور وانتهت ولكنهم يؤمنون 

بها..و يظنون بال شك أنني أؤيدهم، ولكنني آمنت أنني عصفورة 
طليقة ال تعرف معنى كونها صغيرة أو وحيدة، ولكنها تعرف أن 
السماء ال سقف لها وأن األرض ال حدود فيها وأنها إن المست 

 بجناحيها الهواء طارت بال توقف..
اقتلعوا هذه األجنحة، أغلقوا كل نافذة تطل على األرض، 
أوصدوا كل باب قد تطل منه السماء، وقالوا ال تبحثي عن 

 حياتك باخلارج فهي هنا، ولألبد..
 صرخت بصمت وبكيت لألبد ولكن بال جدوى..

فهم ال يعرفون معنى احلنان، بل إن احلنان ال يعرفهم. 

 الطالبة: سارة سمير محمد/ ثالثة لغة اجنليزية و آدابها

يف ليلة ماطرة 

همساتتجليات
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بوح امرأة قاتلها عاشق 
قتلَتني يا عاشُق

بشغِف ُحِبَك
وبنارِ الوصِل في اإلنتظارْ ..

ذوبَتني،
ذوبَتني

برواياِت سمِوَك .. أثملتني
بالقصائِد واألشعارْ

وبنشوِة الكماِل منَك،
وبنشوِة الكماِل منَك أوهمَتني

وكاَن كُل شيٍء فيَك ناقٌص
بشريعِة العشِق ِمْن اإلعتذارْ ..

َمّلكتني،
َمّلكتني ما استملكَت بي
ِمْن العشِق واحلِب واليتِم،

أوهمتني،
أوهمتني بأَن الفراَق عارٌ

عليَك والُف عارْ
أحَبْبَتني

أحييتني ..
أعدَت الربيَع لقلبي

أهديتني الروَح باألزهارْ ..
وِمْن ثُم،

وِمْن ثُم خلطَت املاَء بالهواِء
أنكرَت الُغبارْ

أشبعتني أحالماً ورديًة
سافرَت بي .. وتركتني

حطمتني
شردتني

وبال شيٍء وتركتني
كضرِب إعصارٍ في إعصارْ

فيا َمْن كنَت تطلُب 
وصلَي

إني أراَك اآلَن تتلذذُ 
في قتلَي

وأراَك حتترُف الدمارْ
دمرتني

أطفئتني ..
أشعلتني يا عشُق
وإني لرؤياُه اآلَن 

ملكُت
ما أستبقيُت شيئأً 

ِمْن اللهفِة
لإلنكسارْ

يا عشْق .. يا عشُق
           قل لي ما عندُه

            ما بالُه .. ما سرُه
      فإن الدمَع على هواُه محرٌم يا عشُق

         ملا بكيُت ِمْن أناِء الليِل وأطراَف النهارْ

      ولُتعطني ولُتعطِه يا عشُق مائَك كلُه
         فإني اآلَن ذابلٌة في غيابِه

        أفنى بساعاِت اإلنتظارْ
       أفنى بالشوِق ألوقاِت اإلنتظارْ .

  الطالب: محمد ابراهيم قاسم
    تخصص: محاسبة وقانون جتاري

سنتحدث من خالل هذا  املنبر عن موهبة استطاعت 
أن حتق��ق أول��ى أحالمها رغم الصعوب��ات  واملعيقات  
بإص��دار كتابها األول  »تس��اؤالت بريئة« والذي يعتبر 

االنطالقة األولى  لضيفتنا ومبدعتنا لهذا العدد ،
 تعال��و معي أعزائنا الطلبة لنتعرف على فارس��تنا، 

لتحدثنا عن جتربتها.

ف��ي البداي��ة، ه��ل ل��ك أن تطلعين��ا عل��ى بطاقتك 
الشخصية؟

اإلس��م : م��الك أحم��د أبو صاحل��ة تخص��ص اللغة 
العربية وآدابها 

الهوايات   : املطالعة والكتابة وركوب اخليل وسماع 
املوسيقى

املشاركات : خواطر في جريدة الواحة الهاشمية
الطم��وح : املضي ف��ي طري��ق األدب وتقليد مناصب 

مهمة في الدولة. 
- متى بدأت موهبة الكتابة بالظهور لديك؟

بدأت موهبتي في سن الثانية عشر
 

- من شجعك في تنمية هذه املوهبة ؟
 والدي العزيزين ومدرستي  ثم جامعتي الغالية.

- ه��ل هذه املوهب��ة دفعتك الختي��ار تخصص اللغة 
العربية؟

 نع��م،  مل��ا يتميز ب��ه ه��ذا التخصص م��ن اهمية في 
األم  اللغ��ة  واحملافظ��ة عل��ى  العرب��ي  تطويراالنس��ان 

العربيةوآصالتها. 

- في حال  قمت بعمل مقارنة بني كتاباتك بعد وقبل 
دخول��ك اجلامعة، كيف جتيدي��ن الفرق وحالة التطور 

بينهم؟

لق��د تط��ورت كتاباتي ع��ن ذي قبل في مج��ال الكتابة 
واالهتمام باالدباء والشعراء.

- م��ا ه��ي اهم امله��ارات الت��ي اهلتك له��ذه املوهبة 
وكيف تنظمني وقتك؟

املطالعة ونبع االحس��اس باحلي��اة واملعرفة باللغة ، اما 
بالنسبة لتنظيم وقتي للدارسة والكتابة وعادة  تكون 

معظم كتاباتي في وقت الشتاء،

-كيف تنمي موهبتك بالكتابة في اجلامعة؟
من خالل مش��اركتي في االس��رة الثقافي��ة وصحيفة 
الواح��ة الهاش��مية والن��ادي الثقاف��ي، اضاف��ة ال��ى 
اهتمام��ي باملطالع��ة في مكتب��ة اجلامع��ة من خالل 

انظمامي ألسرة القلم خارج اجلامعة.

هل لِك أن حتدثينا عن كتابك » تساؤالت بريئة«.
يعد ه��ذا الكتاب األول لي وهو عب��ارة عن خواطر نثرية 
متن��وع املوضوع��ات يتألف م��ن 90 صفحة ،وم��ن ابرز  
موضوعات��ه  منه��ا مجه��ول الهوية، همس��ات دافئة، 
جب��ل النار، وكالم الش��تاء، وعب��ارات اللي��ل ، كما متت 
اس��تضافتي ضمن برنام��ج يوم جديد عل��ى التلفزيون 

األردني للحديث عن هذا اإلصدار.

- ملن تقرأين من الكتاب واألدباء؟

اقرأ لكثير من الش��عراء مثل ن��زار قباني ، وفدى طوقان 
واملتنبي وغيرهم.

- ما هي طموحاتك املستقبلية؟
 الس��ير قدم��اً في طري��ق األدب والش��هرة األدبية على 

مستوى الوطن العربي ،وللعاملية مستقبالً بإذن ال.

        أجرى اللقاء : الطالبة:   نوال أبو صعليك 

وجها  لوجه

 
عندما حت��ّن حلظة الفراق تعلن معها نهاية قصة حب ...تتألم 
وتخرج من أعماق قلبي ...ولكن ال تدري في هذه اللحظه أيهما 

اشد إيالما لك ؟؟؟ 
حلظة الفراق ...أم حلظة احلنني بعد الفراق 

عندم��ا تفارق حبيباً صديقاً صدوقاً مخلصاً تش��عر أن عقلك 
يرفض إستيعاب هذه اللحظه وقلبك يراوده احلنني إليه ....

من املمكن إذا غابت األشياء يوماً ما تعود ولكن اذا غاب حبيب 
غابت معه االش��ياء ولن تعود ابداً تش��عر انك فقدت جزءاً من 
جس��دك وثم إس��تئصاله ونفصل توأم روح��ك عنك ،فتخيل 
مدى احلزن الذي حل بك ...!!! تشعر أنك غريب حتى عن نفسك 

...وحيد ...مهما التفت الناس حولك ...
 ق��د ذه��ب اآلن م��ن كان يش��اركك أحالمك ، م��ن كان يؤنس 

وحدتك 
وتبتغي حلظة الفراق قاس��ية وما أقسى مرارتها يا ال وما أن 
ينتهي إلى ان يبدأ احلنني بعد الفراق وما اشد قسوة هذا احلنني 

فكالً منا على مقدار حتمله يعاني الفراق ...
وكالً منا على مقدار حبه يراود احلنني ...

ففينا من يستسلم أللم هذه اللحظه ويفقد ثقته في الناس 
وفين��ا من يعيش في احلظر بجس��ده ولكن عقل��ه وقلبه في 

املاضي حيث هناك الذكرى ...

وفينا من متر هذه اللحظه عليه وتأخذ مس��ارها الطبيعي في 
األلم ويعود ويش��ارك في احلياة وال يفقد ثقته باحلب وإذا راوده 

احلنني يبتسم ويأخذ من ذكرياته احلى ما فيها .
ال شك أن الفراق  فيه حلظات مؤملة يشعر بها كل انسان يعي 

معنى احلب والصداقه واالخالص والوفاء .
      

      الطالبه : رانيا عبد ال/ ثانية/ تربية طفولة مبكرة 

 أهو الفراق أم احلنني بعد الفراق 

تجليات

طال الزمان أو قصر
ستبقى لعيني النظرحتى

 لو وصلت القمر
وبعدت وطال السفر
أنت الهوى املستعر
ان كنت أنت القمر

فأنا أم السهر
وان كنت السفينة
فأنا ملكة السفر

وان كنت انت الغيم
فأنا عاشقة املطر

انا لك وانت لي
فتجرأ وخلصني من الضجر

قل الكلمة التي انتظر
قلها قبل نهاية العمر

ان قلتها فسأفرح بها وان لم تقلها
فسأقولها بدالً منك

وأعيش معها على ذكراك
واسهر معك يوميا فأنت القمر

وأراك دائماً فأنت النظر
وسأرحل من بالدي

وأسكن فوق الغيوم
وأعيش معك...

ثم أموت معك ...إذا نزل املطر...

الطالبة: شفاء الشمالوي

اهلوى مسفونية 

قافية
السَفر

الطالب:
 عضيب عضيبات

باللَهِف وَُجْدُت  املكاِن  نفِس 

وَخفي هنا  ُمْسَتِتٌر  واحلزُن 

للّتلَِف القلُب  يسيُر  لوال 

َطرَِف في  عينيِك  وَشَقاوَتا 

الَكلِِف املوعِد  بهذا  مثلي 

تَِقفي أْن  غيرَ  أخشى  كنُت  ما 

ُمْخَتلِِف وراَء  أتوُه  وأنا 

تنصرفي قبِل  ِمْن  أنتهي  أْن 

َغِف الشَّ يِد  في  املُملَُّك  وأنا 

التَّرَِف في  وّغلُْت  أغنيِتني 

���فقي معي في البيِت تختلفي

الُغرَِف حاضرَ  تستبيحي  أن 

أََسفي وِمْن  َعَتبي  ِمْن  وأرّق 

الَهَيِف رّبَة  يا  أنا  غيري 

اخلَرَِف إلى  آلْت  حكمٌة  بي 

َدِف الصُّ على  ينمو  الذي  وأنا 

في  انتظرتُِك  عينيِك  وَحياِة 

ضاحكًة  جئِت   ، رأيُتِك  حتى 

َحَذرٍ  في  لُقياِك  ِمْن  كنُت  ما   

َطرٍَف  في  واحلبَّ  معاً  كّنا 

َكلٌِف  مغرٌم  صبٌّ  عُر  والشِّ

أغنيًة  هناَك  جلسِت  ملّا 

غاليتي  مختلفاِن  شيئاك 

عافيتي  تنسلَّ  أْن  وأودُّ 

مملكتي عيناِك  ؟  أنا  ما  أنا 
 

وإْن  غنيُت  أغنى  أْن  شئِت  إْن 

فاّت�� القصيدِة  بيت  في  ُسكناَي 

لي  ذكرياتِِك  من  غرفٌة  لي 
                           

َسَفري  اللحظاِت في  يا أجمل 

وأنا  عّرافتي  يا  رُحِت  ُمْذ 

أمََلاً  بي  فإّن  إليَّ  عودي 

ومضْت  صدفًة  كانْت  لُقياِك 

إبداعات
 طلبة 
املرسم 

اجلامعي

الطالب: عبد الرحمن اجلاعونيالطالبة: جنوى محمدالطالب: محمد قاسمالطالبة: نسرين العموش

على قارَِعِة الطريق, َعَثرَ على ُقصاصة زرقاَء 
مطوية بعناية، لم يتصّفحها،  بل خبَّأها في 
جي��ِب قميصِه وعادَ إلى البيت، فتَح خزانتُه 
 وزرَع الُقصاص��َة في دفترِ يوميات��ِه القدمي..

وذاَت ليٍل شتائي بعَد عام،  َس�ِم�َع أن�ي�ن�اً 
آت�ي���اً ِمْن َج��ْوِف اخلزانِة، توج��َه إلى مفتاح 
الض��وِء ُمعتق��داً بأن��ُه يَْح�لُ���م، ث��َم فتَح 
اخلِ�زان��َة بارتياب ، وعندما نظر فيها، س��رت 
 في جس��دِه رعش��ٌة قويٌَّة وأُْغ�م��َي عليه..
لقد رأى طف��الً ُم�لَطخ�اً باحلِبر، يُْش���ِبُهْه 

جالساً هناك.

 الطالب:  شهيد قبيالت

ذاكــرة
باقةتهنئة 

يف الثالثني من كانون الثاني

ابن  الثاني  عبدال  امللك  جاللة  وقائدنا  لسيدنا  والوالء  احلب  باقات  بأجمل  أتقدم 
من  مزيداً  جلاللته  متمنني  امليمون  ميالده  عيد  مبناسبة  ورعاه  ال  حفظه  احلسني 
ما  والوعد  العهد  على  نبقى  بأن  سيدي  يا  ونعدكم  والنجاح،  والتقدم  العطاء 

استطعنا لنمضي باألردن الغالي الى املراتب املتقدمة في جميع اجملاالت.

وعزتنا  أمننا  ال  وحمى  العزيز  األبي  شعبنا  ويا  قائدي  ويا  وطني  يا  ال  حماك   
وشموخنا وتضحية شهدائنا وقواتنا املسلحة، وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وكل 
الوطن واألردنيني الشرفاء األوفياء للقيادة الهاشمية بألف خير  عام والوطن وقائد 

وكلنا للوطن ولقائده أوفياء. 
الطالبة:  أفنان بسام احلراحشة

البالد  قائد  مبيالد  األردنيون  يحتفل  عام  كل  من  الثاني  كانون  من  الثالثني  في 
آل  من  سبقه  من  نهج  على  سار  الذي  الشاب  مللك  ،ا  االنسان  امللك  وراعيها، 
هاشم الكرام املتصل نسبهم بأشرف اخللق أجمعني سيدنا محمد عليه أفضل 

الصالة والتسليم،  ، امللك الذي كان وما يزال نبراس العمل الدؤوب.

فهنيئاً لكم يا سيدي عيدكم هذا ، وهنيئاً لنا بكم، أدام ال في عمركم وسدد 
ال على طريق اخلير خطاكم ، في ميالدكم سيدي يعجز الوصف حائراً أمام ما 
قدمتم وما تقدمون ، ألنه ومهما بلغت بوصفي ومهما بلغت بكم من مديح ، 
سيبقى القلم عاجزاً أمام هيبتكم وأمام منجزاتكم ، وأوجز الكالم بكلمة كل 

عام وأنتم بألف خير ، دمتم لألردن ذخراً وملكاً وحامياً  للديار.

الطالب: سامر اجل��رف

رؤية النادي :

إعداد مجتمع طالبي واٍع ومنتم للبيئة التي يعيش فيها قادرا 
على التعامل معها

 رسالة النادي :

بيئة جامعيةأمنة رافعا مستوى وعي الطالب من خالل برامج 
قابلة للتطبيق

  أهداف النادي : 

1- زيادة الوعي والتثقيف البيئي لدى الطلبة .
داخل وخارج  البيئية  والنشاطات  الفعاليات  2-املشاركة في 

اجلامعة .
العمل  في  قدراتهم  وتنمية  الطلبة  فراغ  وقت  3-اشغال 

االجتماعي والتطوعي
 .4-خلق قيادات طالبية تعمل في مجال البيئة.

5-احملافظة على نظافة احلرم اجلامعي

                                      اجنازات النادي :

* أقام النادي بالتعاون مع مركز تنمية مجتمع محلي/ اليوم البيئي في 
منطقة قرى بني هاشم   حتت رعاية متصرف لواء الهاشمية عطوفة 
في  واالنخراط  الوطن  خدمة  نحو  النادي  من  وسعياً  الهبارنة،  سامي 
اعمال اجملتمع احمللي الذي هو أسمى أهداف النادي وحتت شعار)) بيئتي .....

مجتمعي .....مسؤوليتي ((.

الدولي السابع جليولوجيا الشرق  املؤمتر  النادي في فعاليات  *  مشاركة 
والثروة  الطاقة  وزير  وبرعاية  اجليولوجيني  نقابة  من  بتنظيم  األوسط 
األردنيني  اجليولوجيني  ونقيب  األردنية  اجلامعة  رئيس  وحضور  املعدنية 
وعدد كبير من اخملتصني والباحثني األردنيني والعرب واألجانب. ومت خالل هذا 
املؤمتر الذي أقيم في اجلامعة األردنية مناقشة العديد من املواضيع التي 

تهم الطاقة والثروة املعدنية.

* قام النادي بإجراء زيارة إلى محمية األزرق املائية و محمية الشومري وكان 
هدف الزيارة التعرف على التنوع احليوي في احملميات وكيفية حماية هذا التنوع 
 والتعرف على احليوانات النادرة التي كانت شبه منقرضة والطيور املهاجرة .

الطبيعية  املوارد  كلية  مع  بالتعاون  تكرميي  حفل  بعمل  النادي   قام    *
الدكتور  الطلبة  رعاية عميد شؤون  وذلك حتت  الكلية  خلريجي  والبيئة 
و  الطلبة  شؤون  عمادة  بني  املستمر  التعاون  لتجسيد  القرعان   ماجد 
النادي  أعضاء  وتكرمي  مسابقات  و  مسرحية  احلفل  تضمن  وقد  الكلية، 
البيئي الذين شاركوا في فعاليات املؤمتر الدولي السابع جليولوجيا الشرق 

األوسط والطلبة اخلريجني .

* نظم النادي ندوة علمية مبناسبة اليوم البيئي العاملي برعاية األستاذ 
الدكتور  ماجد  القرعان بعنوان “ بيئتنا بحمايتنا “ وكان ضيف الندوة الدكتور 
احمد مالعبة مدير مركز الدراسات البيئية ، ومت إطالق مشروع إعادة تدوير 
 النفايات في اجلامعة وتعبئة استبيان يقيس مدى الوعي البيئي عند الطالب 

* إصدار مجلة حائط دورية لنادي
 رئيس النادي/ الطالب:  ابراهيم البكور

التعريف بالنادي:

نادي طالبي في عمادة شؤون الطلبة / دائرة الهيئات الطالبية ، يهتم 
ملمارستها  املثالية  البيئة  وتوفير  اإلجنليزية  اللغة  تَعلم  ثقافة  بنشر 

لكل من الطالب واجملتمع على حد سواء.
رؤية النادي:

توفير البيئة املثالية التي توفر ملتعلم اللغة اإلجنليزية األدوات الالزمة 
ملمارسة واتقان اللغة. 

رسالة النادي:
تطوير أداء الطالب وجتهيزه لسوق العمل وإبعاده عن البيئة الدراسية 

التقليدية.
أهداف النادي:

•مساعدة الطالب إلجادة اللغة اإلجنليزية على أحسن وجه ممكن
•زرع حب التعلم واستغالل أوقات الفراغ لدى الطالب

•زيادة احلصيلة العلمية والثقافية لدى الطالب
•حلقة الربط بني الطلبة.

النادي البيئي طريقك لإلجناز  والعمل التطوعي البنَّاء الذي خيدم الوطن               

نادي اللغة اإلجنليزية           

؟  الش��خصيه  ه��ي  م��ا   -
لتحم��ل  مس��تعد  أأن��ت 
القاده  أح��د  الراي��ه وتكون 
الذين أش��ار اليهم رس��ول 
اهلل عندم��ا ق��ال : )ُنص��رت 

بالشباب(.

- هل أنت فارس من فرس��ان 
القائ��د صقر بن هاش��م ؟ 
فارس  وهل متلك شخصية 
الش��خصية  إن  التغيي��ر؟ 
م��ا ه��ي إال ابراز لل��رأي  بني 
التأيد واملعارض��ة  والقبول 

والرفض الواقعي سواء أكان مجتمعي أو شخصي،  دون وجود ما يحط من الرأي 
و الرأي اآلخر.

لقد افتخر رس��ول اهلل )صلى اهلل عليه وس��لم( بنا نحن الش��باب ، فكان علي 
وعم��ر وعثم��ان رضي اهلل عنهم  وغيرهم من هم في ريعان الش��باب الذين كان 
لهم وجودهم ، فكانوا قادة املعارك ، يحملون راية االس��الم وهو أمر غاية باألهمية 
، يب��رزون حتديه��م للوجود، يدخل��ون الفرح الى النف��وس “بالنصر”  يثبت��ون آرائهم 

بالواقعية واحملبة فأمرهم شورى بينهم.

وعلى هذا النهج  نحن » شباب اليوم والفجر الطالع« نسير بخطى  رسولنا الكرمي 
ب��أن نتقبل اآلخرين كما ه��م عليه وعند وجود اخلطأ نح��اول اصالحه ولكن باحلوار 

واألسلوب احلضاري، فنحن نرى من يرمتون حتت راية االصالح، ولكن أين .. أين ؟!
إنن��ا جيل ننجز لنواجه اآلخر ، من خالل أس��لوبنا املقتدى  برس��ول ال )صلى اهلل 
عليه وس��لم(  ، فنحن “ش��باب اليوم والفجر الطالع “ قادة الفكر واحلضارة والرقي 
، فرس��ان عبد ال الثاني ابن احلسني، ظهرنا وكأننا نحرف عن مسارنا بسلوكياتنا 
وتصرفاتنا ، فهناك هموم أصبح وجودها يشكل عقبة في طريق الواحد منا إلثبات 
الرأي وعقبة أخرى في طريق الرفعة اجملتمعية والشخصية ، مع وجود اخملالفة وهي 
تق��دمي املصلحة الش��خصية على املصلحة العامة  مما س��ّبب م��ن وجود آهات لنا 

الشباب ... ملاذا ال نبدأ بأنفسنا ؟.

وبالرغ��م من هذا كله نريد وجود فكر يؤثر فينا “ ش��باب الي��وم والفجر الطالع “ ال 
نري��د أن نتمرك��ز حول جانب الترفيه كما يبدو لش��باب الي��وم » جيل الفيس بوك« 
ف��ال نريد أن نكون غافلني عن مواكبة التكنولوجيا في التواصل اإلجتماعي وال نريد 
ايضاً أن تهوي بنا التكنولوجيا الى سراديب نسير بها مظلمة ال نعلم أين نهايتها 
، ب��ل نريد أن نكون موكبني للتكنولوجيا ومتطلعني على املوضة ومقلدين لآلخرين 
ولكن ضمن ما يتناسب مع األطر املرجعية للعادة والتقاليد االسالمية و اجملتمعية 

االردنية املتميزة .

نعان��ي بهذه الفترة من زخم املعلومات واألخبار والتي في ظاهرها حقيقة وباطنها 
جمل من األكاذيب تصور الواقع وتهوله س��واء على االنترنت أو الفضائيات ، فنحن 
بدورن��ا منلك القدر الكافي م��ن الثقافة والوعي واالدراك ،ولألس��ف مبوازنة املعادلة 

اخلبرية بالواقع ومعرفة اطراف املعادلة بني مصدر اخلبر ومؤيديه ومعارضيه .

نريد أن نقود وال ننقاد إلى أرضية ثقافية ومنلك أرضية سياس��ية جيدة ، وهنا نشير 
إل��ى وجود أرض صاحل��ة متمثلة في وطننا األردن لبناء أس��اس صحيح متمركز في 
تطوير الذات واالتصال مع اآلخر باحلوار واالس��لوب احلضاري،ونحن منلك أقوى وأش��د 
فتكاً من الس��الح النووي وهو الهجوم الفكري الذي يكون به الشخص مؤثراً، تنبع 

رؤاه عن عقالنية وعن واقعية. 

الطالب : شادي منصور الناطور / محاسبة والقانون التجاري

 الربكـة بالشباب 

•أن يكون حلقة وصل بني الطالب وسوق العمل
وتوضيح  اإلجنليزية  اللغة  بأهمية  اجملتمع  •توعية 

األساليب املمكنة لتعلمها
نشاطات النادي املستقبلبة :

1-جلسة افتتاحية لتفعيل النادي 
في  والتعليمية  الوثائقية  االفالم  بعض  2-عرض 

اجلامعة الهاشمية
باللغة  يهتمون  الذين  بالطلبة  3-االجتماع 

االجنليزية وتفعيل دورهم
إدارة النادي:

1( مستشار النادي: الدكتور شادي نعامنة 
2( رئيس النادي: محمد محمود العموش 

بريد النادي :
English.club@hu.edu.jo

 «  )   Facebook  ( ال�   على  والصفحة  اجملموعة  اسم 
نادي اللغة االجنليزية في اجلامعة الهاشمية«

رئيس النادي/ الطالب: محمد العموش

َعلى َماذا أُراِهُن ِحنَي  أَكتب َعنِك
َعلى نَبِض الَقلب

أَْم َعلى آالمي و أحزاني و دُموعي
أَْم َعلى  األَشياء التى  إفَتَقدتُها بِِك  يا َحياتي

ُملِهمتي الَعزيزه
يا رَفيَقة  َقلمي ِمن بنَِي ُكل َحبيباتي

يا َمن َقادتني إليِك ُكل ِكتاباتي
يا َمن ِخفُت َعليِك ِمن ِشباك الَصيد الَقدميه

ِحني  وطأِت  َموانئ َقلبي
َعلى ماذا  أُراِهن في أَشعاري

و َهل َسأُمضي األَبدية   أَكتُب  َعنِك
و أَعيُش َعلى ذكراِك

َعلى َماذا أُراِهن وقد أَتَعبني احلَديُث َعنِك
أَكثر   مِما أَتَعبني احلَديث َعن  الَعبيد و املالِك

َعلى َماذا أُراهن و أَنِت الِعنوان
أَنِت  ِعنوان ِحكاياِت نَهرِ احلب

وَ ُمحيِط األَحزان . . .أساطيرِ الِعشِق
وَقصائِد الَغزل و األَلوان

أنِت أمواٌج   َجرَفتني
لبحٍر غدارٍ َضيعني

أو بكلمٍة  أُخرى َحَيرني . . . دَوََخني
َعلى َماذا أُراِهن  وَقد َجعلني ُحبِك

أَحّن الى األَيام  التي لَم  أُولَد بِها

و كأَنَِك جَنَمٌة  َقدميَُة الِطرازِ
أَبدا ال تَضعيني أَرضاً

ُخذيني َمعِك  وِطيري في ذاِكرَتي و َخيالي
ُخذيني َمعِك ألَكُتَب َعنِك

َخليطاً ُجنونياً  ِمَن الَكلِماِت
َعلى َماذا أُراِهن يَا لَُغتي اجلَميله

و أَنِت وردٌة َعلى  ُمْفترَِق  ُطرق
حُتُِب البحرَ  َقريًبا  منها

لُِيزودَها بالِعطر متى تَشاء
أَنِت احلرير في ذَاِكرَتي

و لَم أَرى ُجنوناً في احلُِب  اإلَِمعِك
في َسابِق ِكذباتي

َمعِك  احَتجُت مِلَفِكرٍة  أَحِملُها
لُِتَذِكرَني بِإسمي و ِعنواني

َمعِك ال َمكان اإل للرايَِة الَبيضاِء
و َقد َسرقت ِعيَناِك ِمني رَاية الَثوراِت

َسلُمت نَفسي إليِك بِكِل اشِتياٍق
و يا لَيتني بَقيُت َعلى َكلِمة أُحبِك

وتوقفت
َفأنا ال أُمن بَقصيدٍة َكا ملٍة

بَْل أُِمُن  بِأن َكلِمة الف َقصيدة تُساوي
بَدال ِمن اخِتراق ُغموض الَبحر

و بدالًِمن الَسفرِ  في دَرِب الَضياِع
َشجَعني ُحبِك َعلى اخلُسران

َكَوصيٍة  يَكُتُبها الَعاِشُق َقبَل أن يَنام
تُلزمُه بالرَحيِل األَْن

َكَكلَِمٍة لَم تُقال
َكغابٍة رُِسَمْت ِمن َغيرِ ألوان

َكَقصيدة ٍ لم جَترؤ أَن تَكُتبها األَقالم
أوَليَس َقتالً  نِسياُن األَلوان

َفُمنُذ  الَتقت  الَعينان
َعرفت أنِك ُحروُف َقصائِدي

و ُمفرداُت لُغتي
وأنك ِلَوحٌة لُِكل الَرسامني ِمن َغيري

أنِت  يا َملِكة َملِكات َقصائِدي
بل أنِت الَقصيدة

التي اليََتناَسُب فيها املوضوُع  مَع الِعنوان
رِواية َعن َمدينٍة

أَقصى دَرَجاِت الَفرح ِ ِفيها ِهَي األَحزان
يا دَمعًة باِل أَحزان . . .

لم أَُعد أُفرُق بَينها وبنََي األَمطار
أَيا ابِتساَمًة  تُسِقُط ُصمودَ اجلِبال

أنِت أرٌض  أَقمُت بِها َطويالً
ً وقلُت ُهنا في هذا املَنفى أصبحُت شاعرا

 

الطالب: أحمد عالية/ اقتصاد 

لِماذا أكُتُب َعنِك

عندما تريد الكتابة عن القهوة العربية األصيلة 
فيتب��ادر الى الذه��ن مجد و عز وش��موخ العرب 
ولعلها أبرز واجلى معالم الهوية العربية، و تدل 

القهوة العربيةعلى أصل البيت الذي توجد فيه و هي أيضاً احد اهم مرتكزات الشعب األردني الذي أصبح مع تبدل األجيال 
يتجه الى أن يكون نقطة في عالم الذكريات .

فم��ن املؤس��ف وبعد القيام بعمل اس��تفتاء على معرفة ط��الب اجلامعة بالقهوة العربية  ومدلوالتها  وجد أن نس��بة %78 
اليعرفون عنها أي ش��يء وما نس��بته 18% ال يعرفون عنها اال الش��يء القليل، أما النس��بة الباقية الضئيلة )4%( فهي التي 
جتيد معرفة أحد رموز الهوية األردنية واآلصالة البدوية ، وسنذكر فيما يلي أسماء فناجني القهوة العربية االصيلة ومناسبة 

كل واحد منها:

األول:  يطلق عليه اس��م فنجان الهيف وهو الفنجان الذي يقوم صاحب البيت )املعزب( بش��ربه ملعرفة طعم القهوة و هو 
نوع من استطعام القهوة و محبة شربها.

الثاني:  فنجان الضيف وهو الفنجان الذي يُّصب للضيف عند وصوله )بداية كرم الضيافة( وفي العادة يصب ثالث مرات.
الثالث: فنجان الكيف وهو الذي يصب في العادة بعد اعطاء الضيف حق الضيافة .          

الرابع : فنجان السيف وهو الذي يصب عادة في وقت احلروب .
وما ألهمية القهوة في حياتنا فقد كتب في القهوة الكثير  من الشعراء و الكتاب العرب عن القهوة وقيمتها في اجملتمع.
و قد تغنى الشعب األردني بالقهوة العربية األصيلة في أغانيه الشعبية مما يدل على أهميتها و علو مكانتها في نفوسنا .

                                                                                                               الطالب :سيف ابراهيم الزواهره / تخصص الكيمياء

رموزنا 
يف 

حالة
 إغماء!!

فضاءات
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دورة أصدقاء فريق وقاية الشباب قدمها الدكتور عبداحلميد القضاة 
خبير األمراض املنقولة جنسياً وااليدز في االحتاد العاملي للجمعيات 

الطبية اإلسالمية

النادي اإلعالمي ينظم محاضرة بعنوان األردن والهاشميون
 في عيون زهراب

أمسية شعربة فصيحة بعنوان »ألني أحبكم أكتب«
للشاعرين علي ابو شامية/ جامعة اليرموك ومحمد القادري/ اجلامعة الهاشمية 

أعضاء األندية الطالبية 
يشاركون في دورة بعنوان 

»استثمر قدراتك« 
بتنظيم من املؤسسة 

الدولية للشباب والبيئة 
والتنمية

املعظم  الثاني  عبدال  امللك  جاللة  ميالد  بعيد  اجلامعة  احتفاالت  ضمن 
الكورال  فرقتي   ، الدستورية  سلطاته  لتسلمه  عشرة  الثالثة  والذكرى 
والدبكات  والوطنية  الغنائية  الفقرات  أروع  املناسبة  بهذه  تقدم  والفلكور 

الشعبية والتراثية.

أمسية شعربة نبطية بعنوان » ترويدات هاشمية« للشعراء شاكر مشاقبة، 
وسيف السرحان ، وضيف ال القالب

النادي البيئي يطلق 
حملة للنظافة 
في محمية دبني 

الطبيعية

وفد طالبي من اجلامعة يشارك في مؤمتر دور الشباب
 في االصالح ضمانة لألمن واالستقرار 

وفد طالبي من اجلامعة  يزور هيئة تنظيم النقل البري
  ويناقش أزمة املواصالت

 وفد من طلبة املرسم اجلامعي يشارك مبعرض 
الفن التشكيلي في جامعة إربد األهلية

أمسية القصيدة النثرية بعنوان » مراسم تأبني«
للشاعرين بالل البوريني ومحمد قاسم برفقة عازف العود رائد اخلزاعلة

احتفاالت اجلامعة بعيد ميالد جاللة امللك عبدال الثاني املعظم

 English Corner   

-“You’ve given me reasons to smile and 
good times to laugh about , but most of all, 
you’ve given me memories I could never 
forget”. By MHar.  
-“Life is a festival only to the wise”. Ralph 
Waldo Emerson. 
-“We love television because television 
brings the world into our living room”. 
- “Radio is the theatre of the mind”. 
- “Talking comes by nature , silence by 
wisdom” Proverb 
- “For the first time , we have the power 
to decide the fate of our planet and 
ourselves… this is a time of a great danger, 
but our species is young and curious and 
brave. It shows much promise” Carl Sagan. 
-“Beautiful memories will remain in your 
heart until the end of time”.  
-“Life is a series of natural and spontaneous 
changes. Don’t resist them that only create 
sorrow. Let reality be reality. Let things flow 
naturally forward in what ever way they 
like”. 
Hanan Mohammad Al-Khalailah. 
English literature  
Forth year

No, it’s not the baby shampoo logo; it’s 
actually a new type of tear-free onion that 
could be tastier and healthier. Scientists at 
the New Zealand Crope & Food Research, 
led by Dr, Colin Eady, have managed to turn 
off the enzyme in onion that makes our eyes 
sting and fill with tears when chopping them. 
The team also believes that by stopping 
sulphur compounds from being converted 
to the tearing agent and redirecting them 
into compounds responsible for flavour and 
health, the process could even improve the 
onion, making it healthier and tastier. The 
tear-free onion could make an appearance 
on your very own kitchen chopping board 
within a decade. 
Duaa Albalawi. 
English literature 
Junior 

The informed governance of university is the 
key to reaching a high quality of education. This 
plays a major role in decreasing violence among 
students and provides many opportunities for 
students to complete their studies by providing 
loans and scholarships. The evaluation of the 
universities, the development of its strategies, 
upgrading the qualifications of its professors 
and administrators, adopting new teaching 
methods, the practice of equal treatment 
and opportunities for all students,and the 
expansion of scientific and cultural research 
all contribute to the training and turning out of 
highly skilled and experienced graduates.
 
Aidah Al-Maitah
English literature
Junior

No more tears

Here you are our blue book, filled up again 
and we noticed that most of the teachers 
had posted to you additional papers; the 
paper of today is not enough! So they 
believe the solution is to add another papers 
to write the names of today›s absentees, 
But did the teachers find the solution for the 
increasing number of absentees?
The one who had understood the problem, 
won›t say yes. Of course, the problem 
is repeated daily, and the number of 
absentees is still increasing,  similarly, the 
input of companies is also increasing, as 
well as tobacco factories by the back-up 
and support of children and the young-men.
So if we had a quick look to one of the steers, 
we›ll find a group of young-man hanging 
around , spending their time ; which they 
considered cheaper than hay and holding 
their cigarettes which are peaking out 
from their fingers , believing that it is an a 
civilized scene that make them men. In fact 
it is a scene of a lion chewing its prey.
Young ; You are the grandsons of Omar 
and  Sallah-Al Den , you’ re the generation 
of future and today’s men , every one of us 
needs you «Men»; we want your manners 
, ethics , and knowledge , we don’t want 
you to belong to those 
who are inactive and , 
passive !!!
 
So wake up ……be 
there.

Bayan Mohammad Alkam 

No one in this world can handle what I hold 
being imprisoned and cold  is what I remembered 
in this world
To be innocent and pleasant no place
But valiant and self utility is your case
Insincere and cheating you can't deny
Contrived piety is what you will find 
On behalf of beggar I will stand.. 
To declare our affair complying to the vague.
No sense of light nor life we have.
Living our last spark with happiness For the 
sure end of ease.
Is that a curse or bless we keep hum.
This is our life.
This is our misery world .

 Quotes and Proverbs 

University Governance

Limitless complaint

Alwaha Alhashemeyah Magazine is 
looking for writers with a social edge, 
interested in covering a wide range of 
social and economic issues. It wants to 
find English language writers with a focus 
on social and cultural issues. We are 
looking for creative writers.
So come, we’re waiting.

Zarifa Al- Bash
English literature
Junior.

Why Not Be A Writer ?  

Our  
King

By :   
 Nasma Kamal 

 Junior , English 
literature

A CALL FOR THE FUTURE MEN

A young blind boy is being tucked into bed by 
his mother. The mom says “ Now Billy, pray 
really hard tonight and tomorrow, your wish 
will come true!”. Billy says, “ Ok mommy.” 
And goes to sleep. The next morning, Billy 
wakes up and screams “ MOMMY! I’m still 
blind, my wish didn’t come true!” the mom 
answered, “I know – April fools!”.
Duaa Salam

A Joke

From a dynasty of light
Came a new dawn
A mighty king, a true knight
A man of our own

Whenever it's sad and dark
He shines to end all nights
A fierce leader, a brother, a dad
A defender of people's rights

Jordan comes first
In his heart, soul and mind 
Its people are his mighty fist
His strength that he'll always guide

So pray with me
Let's all just sing
As loud as it can be
Long live the king

Hani M. Lahawani
Faculty of Education
Department of Curriculum and Teaching Methods
Masters Program
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االعتقاد بأن اإلناء  إذا كسر أذهب  بالشر:
إناء أوكوب قال: »أخد الشر والراح«  واإلناء ال عالقه له  إذا كسر  الناس  يعتقد  فبعض 
باخلير وال بالشر ، إمنا اخلير والشر مقدر من قبل ال تعالى : »وإن ميسسك ال بضر فال 

كاشف له اال هو وإن ميسسك بخير فهو على كل شئ قدير«. 
االحتفال بعيد امليالد:

انواع  ويأكلون  ويسهرون  أصدقاؤه  ويجمع  ميالده  بعيد  عام  كل  يحتفل  من  الناس  من 
احللوى  ال سيما»التورتة« وهذا ايضاً بدعة وتشبه بالكفار. 

احللف بغير اهلل:
من الناس من يحلف بغير ال في  كالمه مثل قول بعضهم: وحياتك ، بذمتك، والعيش 
قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: »من  بغير ال  وكل هذا حلف   ، والنبي  وامللح، 
حلف بغير ال  فقد أشرك«  ومن كان متعوداً على هذه اإلميان فكلما أخطأ وحلف بغير 
ال فليقل »الاله إال ال ،  قال النبي صلى ال عليه وسلم : »من حلف منكم فقال في 
حلفه :والالت والعزى ، فليقل الاله إال ال ، ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك. فليتصدق 

بشيء. 
احللف باألمانة:

سيدنا  عنه  نهى   ورد  قد  احللف   من  النوع  وهذا   ، باألمانة  يحلف  الناس   من  كثير 
محمدصلى اله عليه وسلم حني قال: »من حلف باألمانة فليس منا«.  

يا رب يا ساتر: 
هذا القول خطأ.ألنه اليجوز وصف ال .بالساتر،ألمرين هما : 

1- لفظ الساتر  ليست من أسماء ال وال من صفاته. 
2- الساتر هو احلاجز الذي يحجز  ما وراءه واليجوز اطالقها على ال ولكن ال-عز وجل- 
والستر«  احلياء  يحب  ستير  حي  ال  »إن  والسالم:  الصالة  عليه   النبي  لقول  »ستير« 

فاألصحأن نقول :«يا ستير« . 

     مختارات من كتاب :الكلمات النافعة في األخطاء  الشائعة للشيخ وحيد بالي. 

 يسر اجلهاز الهضمي دعوتكم حلضور حفلة زفاف إبنتكم املعدة 

على إبن عمها األستاذ الكبير اإلثني عشر وسوف يحضر األستاذ 

الفاضل القلب وأبناؤه.

األمعاء  مجمع  قرب  البنكرياس  صالة  في  احلفل  هذا  ُسيقام 

الغربية  الغليظة  األمعاء  تبعد خطوات قليلة عن  التي  الدقيقة 

من حي املرارة ومنه الى الزائدة. 

جميع  على  الدم  بتوزيع  احلمراء  الدم  كريات  شركة  وستقوم 

في  الرأس  محطة  قرب  الرئتني  احلي  الكائن  مقرها  في  املدعوين 

شارع املصران بعمارة الطحال.

مالحظة هامة جداً:

يرجى عدم اصطحاب اللسان واألسنان إلى احلفل خوفاً من اإلزعاج 

 
اكتشف علماء الغرب جنماً صغيراً يبلغ حجمه مايقارب 
حجم كرة القدم، ولكنه ثقيل الوزن، وتصدر منه أصوات، 
وفّسر العلماء ثقل هذا النجم بحيث لو سقط على األرض 

لثقبها من رأسها حتى أسفلها )سبحان ال العظيم(.

                           نأتي اآلن للمفاجأة املذهلة

رّد عليهم عالم من علماء املسلمني قال لهم وبكل فخر: إن هذا االكتشاف نحن 
بشدة،  فاندهشوا   ، تكتشفوه  أن  قبل  سنه  ماية  وأربع  ألف  من  نعرفه  املسلمني 
وسألوه كيف تعرفونه؟!  فقال ورد ذكره بالقرآن الكرمي ،فهل منكم أحد أعزائي القراء 

يعرف هذه اآليات؟
إن هذا النجم له سورة كرميه في القرآن الكرمي وال عز وجل اقسم به، في سورة 
   ، الثاقب(  النجم   ، الطارق  ما  ادراك  وما   ، والطارق  )والسماء  تعالى:  قال  الطارق، 

سبحان ال العظيم.

ألغاز وفوازير

استراحةالعدد

أمثال
* استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان )حديث شريف(

* اجلس حيث يُْؤَخُذ بيدك وَتَُبرُّ وال جتلس حيث يؤخذ برجلك وجُتَرُّ.
*  ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا.

* لكل َجَوادٍ َكْبَوٌة.
* إن البعوضة تُْدمي ُمْقلَة األسد.

             
             

             
       

 دعوة
بطاقة

الزاوية الطبية
رفع املعلم لتالميذه ورقة من 100دوالر وسأل : من يريدها ؟ فرفع 
اجلميع أياديهم ثم كرمشها بيديه والقاها الى األرض وسحقها 
وداسها بحذائه ثم قال : من يريدها اآلن ؟ فرفع اجلميع أياديهم. 
فقال هذا هو درسكم ، مهما حاولت تغيير هيئة هذه الورقة 
أو  التعّثر  أو  للتحقير  تعرضت  مهما   ، تتأثر  لم  قيمتها  تبقى 
قيمتك  بأن  تؤمن  أن  يجب  التهميش   او  االهمال.  او  التقليل 
بعد  الوقوف  في  ستستمر  عندها   !!!! متس  لم  احلقيقة 
السقوط وستجبر الكل على االعتراف بقيمتك ، ومتى فقدت 

ثقتك بنفسك فقدت كل شيء.

ال تفقد الثقة بنفسك 
 حافظ على بصرك

البصر ال��رديء س��ببه وراثي ولكن 
للعي��ون  اخلاط��ئ  االس��تعمال 
البص��ر ضع��ف  يس��بب   أيض��اً 
مثل التحديق املستمر في شاشات 
احلاس��وب، وللتخفي��ف م��ن ه��ذه 
به��ذا القي��ام  ميكن��ك   املش��كلة 

التمرين البس��يط  بعد كل ساعة، 
ق��م بأخ��ذ نف��س عمي��ق، وأغل��ق 
 عيون��ك، ث��م انف��خ اله��واء وأرخي

جميع عضالتك، كرر ه��ذا التمرين 
وستشعر بأن الضغط على عيونك 

قد خف

الحكة أو الدغدغة في الحنجرة 

إذا أصابتك حك��ة أو دغدغة في احلنجرة، 
افرك أذنك! ملاذا ؟

األذن،  ف��ي  محف��زة  أعص��اب  هن��اك 
رد  بعم��ل  تق��وم  األذن  ح��ك  وعن��د 
يس��بب أن  ميك��ن  احلنج��رة  ف��ي   فع��ل 

تش��نج العضل��ة، هذا التش��نج يخفف 
احلكة املزعجة أو الدغدغة.

» دراسة للدكتور سكوت شافير«

* هو له رأس وال عني له، وهي لها عني وال رأس 
لها، ما هما ؟

* ما هو الشىء الذى يوجد في القرن مرة و في الدقيقة مرتني وال يوجد 
في الساعة ؟

* شيء بني السماء واألرض فما هو؟

* يتحرك دائماً حواليك لكنك التراه فما هو ؟
*  ما هي الشجرة التي ليس لها ظل وليس لها ثمار ؟

 * أسير بال رجلني، وال أدخل إال باألذنني فمن أنا ؟
*  ما هي املدينة التي ال يطحن فيها الطحني وال ميوت فيها ميت ؟! 

اكتشاف علمي حديث بطاقة حب ووالء
البشرة  شد  في  يفيد  البارد،  املاء  حمام   *
ومقاومة التجاعيد، كما يؤدى إلى إزالة احتقان 

الدم فيالرأس، ويفك األعصاب والعروق. 

وتؤثر على  الفم  رائحة كريهة تصيب  للثوم   *
تنشيط  على  يساعد  ولكنه  التنفس،  رائحة 
إزالة  وميكنك  تناوله،  من  مانع  فال  اجلسم، 
رائحته بشرب ملعقة كبيرة من عسل النحل، 

النعناع  أوراق  بلع  تزولرائحته،أو  بنصف ساعة حتى  الثوم  تناول  بعد  وذلك 
األخضر أو البقدونس. طرطوس.كوم

3-  للتخلص من السمنة: اغلي كمية من املاء، ثم انقعي فيها قليالً من 
في  وتناوليه  الليل،  طول  واتركيه  حلقات،  مقطعة  ليمونة  مع  الكمون، 

الصباح قبل تناول الطعام. 

على  يؤثر  أنه  إال  أناقة،  يعطيك  كان  وإن  العالي،فإنه  الكعب  إحذري    -4
التناسق بني أجزاء اجلسم، ويعني هذا االمتناع عن لبس حذاء ذي كعب عال، 
وليكن أقصى ارتفاع لكعب احلذاء 3 سم، حتى يعطيك رشاقة في املشي، 

مع احملافظة على صحة اجلسد وتناسق أجزائه.

أنه يساعد في  ا للمحافظة على جمال البشرة، كما  التفاح مفيدجدًّ   -5
احلفاظ على وزن اجلسم بال زيادة. 

البرتقال من الفواكه الهامة إلزالة السمنة، ولذلك ينصح به األطباء    -6
أصحاب اجلسم البدين. 

الزيتون،  زيت  من  ومقدار  العسل،  من  مقدار  يدمج  الشعر؛  لتقوية    -7
ويسخن ثم يدلك به الشعر، ويتم غسل الشعر بعد فترة قليلة، وتكرر هذه 

العملية مرة كل شهر، فيقوى الشعر ويكون أكثر صالبة.
8-  للعناية باجللدالعادي واحلفاظ عليه جميالً، وناعًما، يخفف صفار بيضة 
مدة  القناع  ويظل  والعنق،  الوجه  به  يدهن  ثم  الكرمي،  من  كبيرة  مبلعقة 

ساعة، ثم يزال باملاء الفاتر. 

ليزداد جمالك بريقًا ونضارة

أخطاء يجب تصحيحها

الطالبة: إميان سميرات
 ثانية / معلم صف

االعتقاد أن اسم النبي عليه الصالة السالم يحرس االطفال:
 بعض النساء اذا رأت من تنظر الى طفلها وخافت عليه من احلسد قالت: )اسم النبي حارسه وصاينه( 
وهذا اعتقاد باطل ألن النبي عليه الصالة والسالم افضل خلق ال ال ميلك لنفسه  نفعاً والضراً  إال ما 
شاء ال” وقال تعالى :”قل إني ال املك لكم ضراً وال رشداً، فكيف يحرس النبي عليه السالم األطفال أو 

يصونهم عما يؤذيهم؟! 

االعتقاد في اخلشب:
بعض الناس يعتقدون أن اخلشب مينع احلسد فإذا  ما خاف احلسد قال : »امسك اخلشب« 

وهذا اعتقاد باطل، ال ينبغي أن يعتقده مسلم عاقل وامنا إذا خاف أن يعني شيئاً قال: »ماشاء ال. اللهم 
بارك« قال تعالى: »ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ال ال  قوة إال بال«. 

االعتقاد في أن اجللد يجلب الرزق:
ايضاً  انها جتلب احلظ ويسمونها: »حظاظة« وهذا  يده حلقة من جلد ويظن  يلبس في  الشباب  بعض 
اعتقاد  خاطئ يجب ان ينزه عنه املسلمون وهو من التمائم لقول النبي عليه السالم : »من تعلق متيمه 

فال  أثم ال له ، ومن تعلق ودعة فال ودع ال له« . 
االعتقاد في الشمس

بعض الناس يعتقد أن الشمس تخلق بعض أعضاء اإلنسان، فإذا ما سقطت »سنة« أو ضرس« من فم 
ولده الصغير قال له : خذها وارم بها في عني الشمس وقل: ياشمس يا شموسة خذي سنة احلمار وهاتي 

سنة العروسة« فينشأ الطفل معتقدا أن الشمس هي التي تهب االسنان . 
التشاؤم من كثرة الضحك: 

فإن بعض الناس يعتقد أن الضحك الكتير البد أن يعقبه هم وألم وحزن فإذا ما ضحك كثيرا قال: »اللهم 
اجعله خيراً« وهذا اعتقاد خاطئ. 

نعم قد نهى النبي عليه الصالة والسالم عن كثرة الضحك، عن أبي هريرة أن رسول ال عليه الصالة 
واحلزن  والشر  باخلير  له  ،لكن العالقة  القلب  الضحك مييت  فإن كثرة  الضحك«  تكثر  »ال  قال:.  والسالم 

والغم.

اإلسم : اإلنسان 
األب     :   آدم

 اجلنسية : من التراب
العنوان    : كوكب األرض

محطة املغادرة  : كوكب األرض
موعد اإلقالع  :  وما تدري نفس بأي ارض متوت

موعد احلضور :  جاءت سكرة املوت باحلق

العفش املسموح به:

 * متران من القماش األبيض
 * العمل الصالح والصدقة اجلارية

 * الولد الصالح يدعوا له
 * علم ينتفع به

 * غير ذلك ال يسمح باصطحابه في الرحلة

شروط الرحلة السعيدة:

على السادة املسافرين الكرام إتباع التعليمات الواردة في كتاب ال وسنة 
نبيه رسول ال عليه الصالة والسالم.

بعض األمثلة:

 * طاعة ال ومحبته
 * الذكر الدائم للموت 

 * االنتباه انه ليس هنالك سوى جنة أو نار
 *  بر الوالدين

 * أن يكون مأكلك ومشربك من حالل 

مالحظات هامة جداً :
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال بكتاب ال وسنة نبيه الكرمي،

 * االتصال مباشر ومجاني
 * الوزن الزائد من األعمال الصاحلة مسموح به.

 * ال داعي لتأكيد احلجز فالرحلة إجبارية للجميع
            

                                 الطالب:  املعتز بال صالح عشوي                             

البطاقة الشخصية

حققنا  األيام  ،مرت  وظالم  ليل  بعد  من  اخلير  صباح 
باجلامعة  تفكيرنا  ولكن  واالحالم،  اإلجنازات  بعض 
اشتقنا  ،لقد  كبير  وشوقنا  عدنا  واآلن  دائم،  والعلم 

إلى األوراق واألقالم.
...لقد اشتقنا للدراسة واإللتزام ،لقد كشفت  لقد اشتقنا إلى الكتابة واإللهام 
حماسنا  يبقى  أن  ،وأمتنى  واألعالم  العلوم   عن  الغنى  وأنه  اللثام  وأزيل  االقنعة 

  للختام، وأن نرتقي بالعلم إلى األمام.   
                                                                                  الطالبة: زينب أسامة عبدال                                

أمجل صباح

تارات مخُ

 الطالبة: أنوار عيسى عنزة /اقتصاد 

الطالبة: أالء أحمد عكاشة/ تخصص اقتصاد 

موالي املعظم .. بكل معاني الكلمات الفواحة بأريج املشاعر أزج إليكم 
فأنت   ، امليمون  ميالدكم  عيد  مبناسبة  واملباركة  التهنئة  باقات  أطيب 
قائدنا وأبانا ومعلمنا وسنظل نشد بك الهمة ، فلكم مني يا سيدي كل 
املديد،   العمر  وندعو لكم بطول   ، الهاشمية احلكيمة  الوالء لقيادتكم 
وسنبقى اجلند األوفياء ، وكل عام وأنتم بخير ودمتم ذخراً للوطن واألمة .

- من األمثال احلكيمة في حفظ السر:
)سرك أسيرك، فإنَّ نطقت به كنت أسيره(.

يعقبك  سرك  وإفشاؤك  السالمة  يعقبك  سرك  كتمانك  بعضهم:  قال   -
التبعة، والصبر على

كتمان السر أيسر من الندم على إفشائه.
وقال آخر:

الَ تُْفِش ِسرََّك َما اسَتَطْعَت إلى امرِيٍء ***يُْفِشي إِلَيَك َسرَائِراً يُْسَتودَُع
َفَكَما تَرَاُه بِِسرِّ َغْيرَِك َصانِعاً *** َفَكَذا بِِسرَِّك الَمحالََة يَْصَنُع

ق�ل ملن يحم���ل هّم������اً      أن هّم������ك لن ي�����دوم
فمثلم��ا تفنى السع����ادة     هكذا تفن���ى الهم�����وم

-  حتى تكون من أسعد الناس اتبع ما يلي : 

املال  من  أعظم  ،والقناعة  الفراغ  من  أمتع  ،والعمل  االنتقام  من  ألذ  العفو 
والصحة خير من الثروة .

- الزرع  نوعان:
زرع الشجر وزرع األثر،  فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طّيب 

األثر حصدت محبَة ال ثم البشر.

مشاركة 
فاعلة لطالبات 
الجامعة  في 

معسكر
»حوارات 
شبابية من 
أجل الوطن« 

الصفحةالرياضية

رعى األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني رئيس اجلامعة فعاليات مهرجان 
»تيلي ماتش« السنوي الثالث الذي نظمته دائرة النشاط الرياضي في عمادة 
،وحضر  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  مع  بالتعاون  الطلبة  شؤون 
الكليات  عمداء  من  وعدداً  ومستشاروه  الرئيس  نواب  املهرجان  فعاليات 
ومساعديهم وأعضاء من الهيئتني األكادميية واإلدارية وجمع غفير من الطلبة 
الذين غصت بهم جنبات الصالة والذين تفاعلوا بشغف مع فقرات املهرجان. 
وشارك في فعالياته )120( العباً والعبًة ميثلون كليات ومعاهد اجلامعة كافة.

 
الكرات،  نقل  ألعاب  مثل:  متنوعة  رياضية  ألعاب  على  املهرجان  واشتمل 
والطوابق املرتفعة، واجلري باألكياس، وبساط الريح، وجمع الكرات إلى جانب 
اخملتلفة  الثقافية  املسابقات  جانب  إلى  وااليروبكس  الكراتيه  عروض  بعض 

التي تخللها توزيع الهدايا على الفائزين فيها، كما تضمن املهرجان فقرة خاصة 
لعمداء الكلية نالت استحسان احلضور.

 
 وظفر فريق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بكأس مهرجان العاب )تيلي 
ماتش( الثالث، وحل باملركز الثاني فريق تفاهم كليات: الطب والتمريض والعلوم 
رانيا  وامللكة  التربوية  العلوم  الطبية املساندة، فيما جاء فريق تفاهم كليتي: 

للطفولة باملركز الثالث.
 

وكان مدير النشاط الرياضي باجلامعة حسني سويلم قد ألقى كلمة أكد فيها 
ونفسية  صحية  فوائد  من  حتققه  وما  الشباب  حياة  في  الرياضة  دور  أهمية 

املرافق  توفير  على  اجلامعة  حرص  إلى  اشار  كما  لهم،  واجتماعية  وجسدية 
أساس  على  الرياضي  نشاطهم  ملمارسة  للطلبة  واملدربني  الرياضية  واملالعب 

علمي صحيح.
 

على  وامليداليات  الكؤوس  بتوزيع  هاني  بني  الدكتور  قام  املهرجان  ختام  وفي 
متكن  والذي  للضاحية  اجلامعة  فريق  تكرمي  جانب  إلى  األولى،  باملراكز  الفائزين 
العلوم  جامعة  في  أقيمت  التي  اجلنسني  لكال  اجلامعات  بطولة  إحراز  من 

والتكنولوجيا مؤخراً.

بمناسبة ذكرى ميالد الحسين بن طالل 
طيب اهلل ثراه واألعياد الوطنية الجامعة 
تقيم مهرجان "التيلي ماتش" السنوي 

الثالث بمشاركة 120 طالبًا

الهاشمية تحظى بفضية الكيك
  بوكسينج التحــاد الجامعــات

بطولة كليات

 الجامعة

 بكرة السلة

حص��د فريق اجلامعة 
لرياضات  الهاشمية 
بوكس��ينغ  الكي��ك 
املركز الثاني لبطولة 
االردني��ة  اجلامع��ات 
ف��ي  وذل��ك  للعب��ة 
الت��ي  البطول��ة 
استضافتها اجلامعة 
 13 مبشاركة  االردنية 
وق��د قدم   ، جامع��ة 
الهاش��مية  العب��و 
مس��توى فن��ي ممي��ز 

ابه��روا من خالله كافة املش��اركني وج��اءت نتائجه��م على النحو 
التالي :

فئة وزن  أقل من 57  :  ميدالية برونزية الطالب هيثم يوسف العبد /كلية 
االقتصاد والعلوم االدارية. 

فئة وزن اقل من 60   : ميدالية ذهبية الطالب أنس الدويك /كلية التربي��ة 
 البدنية وعلوم الرياضة.

فئة وزن اقل من63.5 : ميدالية فضية الطالب علي الزقزوق /كلية التربي�ة 
 البدنية وعلوم الرياضة.

فئة وزن اقل من67 : ميدالية فضية الطالب ج�الل ناظم /كلي�ة التربي��ة 
 البدنية وعلوم الرياضة.

فئة وزن اقل من 75 : ميدالية برونزية الطالب محمد رشدي / كلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة.

فئة وزن اقل من81 : ميدالية برونزية الطالب فائق اجلعفري / كلية التربي�ة 
البدنية وعلوم الرياضة.

فئة وزن اقل من 86 :  ميدالي�ة فضية الطالب محمد الضمي�ري /كلي���ة 
 تكنولوجيا املعلومات.

 فئة وزن اقل من 91 :  ميدالية ذهبية الطالب لؤي اسامه / كلية اآلداب.
فئة وزن ف�وق من9  : ميدالية ذهبية الطالب عامر مسودة /كلية االقتصاد 

والعلوم االدارية.

كرة  لعبة  في  اجلامعة  كليات  دوري  بطولة  الرياضي  النشاط  دائرة  نظمت 
السلة مبشاركة واسعة من فرق كليات اجلامعة مثلها فريق كلية الهندسة 
وعلوم  البدنية  التربية  كلية  وفريق  االدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  وفريق 
الى  الرياضة وفريق كلية تكنولوجيا املعلومات والكليات اخملتلفة وقد وصل 
املباراة النهائية فريقا كليتي الهندسة والتربية البدنية وعلوم الرياضة وذلك 
بعد ان تغلب فريق الهندسة على فريق االقتصاد بنتيجة 43/52 وعلى فريق 

تكنولوجيا املعلومات بنتيجة58/64 .
 75/79 بنتيجة  االقتصاد  فريق  على  تغلب  فقد  البدنية  التربية  فريق  اما 

بالوقت االضافي وتغلب على فريق تكنولوجيا املعلومات بنتيجة  77/ 68 .
وقد حل باملركز الثالث فريق كلية تكنولوجيا املعلومات بعد تغلبه على فريق 

االقتصاد  55/60 .

رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة يشاركان 
أفراد عشيرة الجوالة في حملة صيانة األرصفة  

ودهانها  في الحرم الجامعي

نظمت شعبة اجلوالة واملعسكرات في اجلامعة فعاليات طالبية تطوعية، وذلك 
وعيهم  تنمي  التي  اخملتلفة  النشاطات  في  ودمجهم  الطلبة  إشراك  أجل  من 
حيث  اجملتمع،  وعلى  عليهم  بالفائدة  يعود  مبا  شخصياتهم  صقل  في  وتساهم 
ودهان  والتي تشمل نشاطات متعددة منها: صيانة  التطوعية  أطلقت حملتها 
األشجار  والعناية  الزيتون،  قطاف  في  واملشاركة  اجلامعي،  احلرم  في  األرصفة 
العام  الطريق  في  الرئيسي  النفق  وتزيني  اجلامعة،  مداخل  وجتميل  اجلامعة،  في 
باجلداريات الرمزية واللوحات الفنية التعبيرية واخلطوط العربية التي حتمل أقوال 

مأثورة.
رعايته  خالل  اجلامعة  رئيس  هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  أكد  وقد 
للحملة بحضور األستاذ الدكتور مروان عبيدات مستشار الرئيس، وعميد شؤون 
لألعمال  ورعايتها  اجلامعة  دعم  على  القرعان،  ماجد  الدكتور  األستاذ  الطلبة  
االنتماء  يعزز  التطوعي  العمل  أن  إلى  الطلبة، مشيراً  بها  يقوم  التي  التطوعية 
ويصقل الشخصية ويسهم في تعزيز قدرات الطلبة ويشعرهم باملسؤولية جتاه 
مجتمعهم ووطنهم، وبني أن اجلامعة تعمل على تخصيص قطعة أرض ملتطوعي 
اجلوالة في اجلامعة للقيام بأعمال البستنة اخملتلفة من رعاية وري وتقليم وغيرها 
الدكتور  األستاذ  الطلبة   شؤون  عميد  وقال  واستدامته  التطوعي  العمل  إلبراز 
ماجد القرعان إن العمادة تعمل على مساعدة ورعاية الطلبة إلطالق مبادراتهم 
التطوعية مشيرا لعدد من املبادرات الطالبية الناجحة التي حققت اجنازات نوعية 

في مختلف اجملاالت. 

شاركت مجموعة من طالبات عشيرة جوالة اجلامعة الهاشمية باملعسكر 
الشبابي التثقيفي »حوارات شبابية من أجل الوطن«  والذي نظمته جامعة 
األردنية  اجلامعات  لطالبات  للشباب  األعلى  اجمللس  مع  وبالتعاون  اليرموك 
احلكومية واخلاصة وبرعاية األستاذ الدكتور عبد ال املوسى رئيس جامعة 

اليرموك.
اجلامعات  من  املشاركة  الوفود  مع  الهاشمية  اجلامعة  وفد  تفاعل  وقد     
األردنية احلكومية واخلاصة واتيحت لهم فرصة اللقاء بأصحاب القرار وذوي 
اخلبرة واكتساب املهارات وقد متيز بطرحه البناء في احلورات التي جرت ضمن 
، وقد  بالتعليمات وباملسؤولية  بإنضباطه  بالوفد  إطار املعسكر كما اشيد 
القت الطالبة اسالم العبادي من وفد اجلامعة الهاشمية كلمة املشاركات 
اليرموك واجمللس  في حفل االفتتاح عبرت فيه عن الشكر والتقدير جلامعة 

األعلى للشباب لتنظيم مثل هذه اللقاءآت ودعوة اجلامعات لها. 
واشتمل املعسكر على لقاءات ومحاضرات حول اإلصالح السياسي وأهمية 

دور الشباب فيه وتعزيز  اإلنتماء والوالء للوطن وقائد الوطن. 

االس��م  : ضياء محمود رافع الذيب
الع�ن�وان : الزرقاء-الهاشمية)احلي الشرقي(

تاريخ امليالد: 1990/4/30
التعليم   : طالب في اجلامعة في رعاية الطفولة 

املبكرة.  
                  العمل التطوعي: 

       
والتراث  السياحي  للنادي  إدارية  هيئة  عضو 

االردني)اجلامعه الهاشمية(
النادي  الصحي/  للنادي  عامه  هيئة  عضو 

الثقافي/ النادي السياسي وحقوق االنسان )اجلامعة الهاشمية(.
- قائد فريق عمل في مشروع )شباب الظل لرؤساء البلديات(.

- عملت على اطالق مبادرة )من حقي ان العب( لشباب املنطقة-الهاشمية.
- عملت على إطالق مبادرة )األطفال معنا أحلى( .

- عضو في مركز شباب الزرقاء.
- عضو في هيئة شباب كلنا االردن.

- عضو في مبادرة) احب أن اقرأ(.
- عضو في مركز بشرى لألبحاث النسائية.

- عضو في اللجنه اإلعالميه/ صحيفة الواحة الهاشمية.
 - عضو جلنة اصدقاء عمادة شؤون الطلبة للمواصالت.

- عضو في مبادرة )ابتسامه( اجلامعه الهاشمية.
- املشاركة بتنظيم حملة )طالب علم ال طالب عنف(  اجلامعه الهاشمية.

بطاقة طالب

 مندوباً عن االستاذ الدكتو رئيس اجلامعة رعى األستاذ الدكتور حمود 
عليمات نائب الرئيس اختتام املباريات النهائية في بطولة اجلامعات 
للجامعات  الرياضي  االحتاد  نظمها  التي  والكاتا(  )القتال  للكراتية 
الهاشمية. بحضور عميد شؤون  الرياضية في اجلامعة  في الصالة 
الطلبة الدكتور ماجد القرعان، وعميد كلية التربية البدنية وعلوم 
االحتاد  في  الفنية  اللجنة  ورئيس  الهندواي،  عمر  الدكتور  الرياضة 

الرياضي للجامعات السيد إبراهيم الرفوع.
 

وفي نهاية املباراة قام الدكتور عليمات بتتويج الفرق الفائزة بكأس 
البطولة وتوزيع امليداليات على الفائزين باملراكز األولى. وأشرف على 
البطولة جلنة يرأسها السيد حسني سويلم مدير النشاط  تنظيم 

الرياضي في اجلامعة .
 

 توشح فريق طالب اجلامعة األردنية بكأس بطولة اجلامعات للكراتيه 
بعدما هيمن العبوها على مختلف األوزان برصيد )5( ميداليات ذهبية 

وفضية واحدة. 
 

واحتل فريق جامعة البلقاء التطبيقية املركز الثاني ب� )ذهبية وفضية 
الهاشمية  اجلامعة  فريقا  الثالث  املركز  تقاسم  حني  في  وبرونزية( 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا ولكل منهما )فضيتان وثالث برونزيات(.

 
وقد مثل اجلامعة الهاشمية فريق مكون من الطلبة :

البدنية  التربية  كلية   / اسامة  هاشم  الهندسة،  كلية  منر/  محمد 
/ بقاعني  الهندسة، حمزة  كلية   / الشريف  الرياضة،اسامة  وعلوم 
كلية  االقتصاد والعلوم االدارية،عبدالرحمن عطاري/ كلية االقتصاد 
والعلوم االدارية،هيثم يوسف العبد /كلية االقتصاد والعلوم االدارية.

فريق  الجامعة  الهاشمية  للكاراتيه يحل 
في المركز الثالث في بطولة االتحاد الرياضي 

للجامعات 

http://tebasel.com/vb/forumdisplay.php?f=65
http://tebasel.com/vb/forumdisplay.php?f=65
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لشباب الهاشمية وشابَّاتها أقول:

والوسيلة  والغاية  واحملور  األداة  هو  اإلنسان  أن  تعلمون 
االقتصادية  أبعادها  بكل  الشاملة  التنموية  للعملية 
الشاملة  والتنمية  وإمناء،  مناًء  والسياسية  واالجتماعية 
تشكل أساساً ضرورياً لالزدهار والرخاء والتطوير والتحديث.

 ولتحقيق ذلك، ال بد من تأكيد مجتمع التكافل والتعاون 
الفرص  وتكافؤ  واملساواة  العدالة  من  ثابتة  قاعدة  على 
النزاهة والشفافية في  واحترام حقوق االنسان عبر اعتماد 
القانون  سائر ميادين العمل واإلنتاج، واالحتكام إلى سيادة 

على اجلميع دون محاباة وال متييز.

كيف  الواعي،  الشباب  أيها  باسمكم  أتساءل  أنني  كما 
عملية  في  اجلميع  ويشترك  اجملتمع،  طاقات  نفعل  أن  لنا 
التنمية وبخاصة الشباب واملرأة؟، إذ يجب أن تتوافر لكم كل 
مشاركة  أجل  من  املستحقة  واحلقوق  الالزمة  اإلمكانيات 

كاملة في احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

أيها  حتفيزكم  خالل  من  إال  يتحقق  ال  املنشود  فالتغيير   
عماد  أنتم  ألنكم  آرائكم،  إلى  واالستماع  األردني  الشباب 
الغد، ومادة التغيير، لذا عليكم أن تفكروا في كيفية تعزيز 
دوركم لتحققوا آمالكم وتطلعاتكم في مجتمع أردني قوي 
على  ترتكز  التي  الدميقراطية  الثقافة  تسوده  ومتماسك 
مبدأ احلوار واحترام الرأي اآلخر وتقبل االختالف، وااللتزام مبا 
تقرره األكثرية بعيداً عن التطرف واملغاالة والقول أو االعتقاد 
أن  األحبة  أيها  تذكروا  غيرها.  دون  جلهة  احلقيقة  باحتكار 
قبول اآلخر واالعتراف بحقه في التعبير واالختالف في الرأي 
لتطلعات كل  الشامل  التوافق  إلبراز  الصحيح  الطريق  هو 
وتذكروا  وطموحاتهم.  آمالهم  وحتقيق  واألردنيات  األردنيني 
انتقائية،  أو  نخبوية  ليست  السياسية  التنمية  أن  أيضاً 
شتى  في  كباراً  و  صغاراً  وشابات،  شباباً  للجميع  هي  بل 
مواقعهم بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية واحلزبية 
قوالً  األردن  ثم  األردن،  ثم  األردن،  هو  اجلميع  هاجس  أن  طاملا 

وعمالً.

للوالء  السلوكية  املظاهر  أبرز  من  أن  األحبة  أيها  تذكروا 
واملسؤولية  والتضحية  والعطاء  والبذل  احلب  هي  للوطن 
والتوازن بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة إضافة إلى 
التعاون واملشاركة والعمل املتواصل خلير اجملتمع، وأعلم أنكم 
بالتضحية  االعتزاز  ميلؤكم  أردنيون  بأنكم  فخورون  جميعاً 
من  سّيد  ويقوده  إليه،  تنتمون  الذي  اجملتمع  لهذا  الوطنية 
وقد  ونسلم،  وعلى جّده نصلي   ، نعتز  به  الذي  بني هاشم 
احتفلنا بكل محبة مبولد اجلّد سيدنا محمد صلى ال عليه 
وسلم، وذكرى ميالد احلفيد اخلمسني، والذكرى الثالثة عشرة 
لنا بهذه املناسبات  لتسلمه سلطاته الدستورية ، فهنيئاً 
التي تعيد األلق واألمل وإلى مزيد من البناء والعطاء يا طلبة 

الهاشمية الكرام.

:
:
:
:
:

فريق العمل من الطلبة

طلبة
 اللجنة اإلعالمية واألسرة الثقافية 

التصميم واإلخ�راج      
رائ��د أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العالقات الثقافية والعامة

ولنـا لقـــاء

مدير النشاط الثقافي والفني 
               مالك املومني

رئي��س التحري�����ر        
التحري�ر     مستشار 
التحري��ر    مدي�����ر 
س��كرتير التحري�ر

أ. د.  ماج�د القرع�ان 
الفّج��اوي عم����ر   . د 
مال���ك املومن�����ي
رائ��د أحمد اخل�زاعله

علـىموعــد

دعوة  
  إل��ى كل الطلب��ة الباحثني ع��ن اإلب��داع والتميز، وإب��راز املواهب 
الش��خصية في مجال الش��عر، وفنون الكتابة الصحفية اخملتلفة 
والغناء والعزف والرسم، واملسرح والفلكور والتصوير الفوتوغرافي 
واألنشطة الرياضية مراجعة دائرة النشاط الثقافي والفني، ودائرة 

النشاط الرياضي/ عمادة شؤون الطلبة .

اتقوقع على ذاتي املتعبة واتيه فيها ...أحاول أن أختصر كل عبارات الكالم واخلد للنوم بعيداً عن الكسل والهم 

واحلزن.. غافلتني احالمي وبت اذوب فيها كشمعة احرقتها نيران اخلوف من غد امسى في عداد املفقودين،  وال اعرف 

كيف سيصبح على الهاوية ، نحدد الرموز ونأخذ اخلريف رحلة إلى الربيع بعد مرورنا بصقيع الشتاء .. كنا سوية 

نتغّول على األرصفة ونشق ثوب املكان ونتهامس مثل الرفاق في الزقاق .. أحالمنا تهرب منا فنتبعها على الطريق 

وصوت الن�اي يشج أهدابن�ا  لتتساقط دموعنا دمعة فدمعة فدمعة، كأن امرأة عجوز تعود إلى صبابتها لتنثر 

الوجع بكلمتني من جداول الدموع  فتغيب وأغيب ويثور وجهي املتخاذل في الزقاق وال رفاق ..

                                                                                                                                  ويبقى الوطن رفيق دربنا

 بقلم رئيس التحرير : 
األستاذ الدكتور  ماجد القرعان / عميد شؤون الطلبة
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