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أبنائي الطلبة :

    ألن املعرفة هي ما ميّيز اجملتمعات املعاصرة بسبب 
التغيرات املتسارعة والكبيرة التي يشهدها عاملنا 
واقع   - واحلال  بد  فال  خصوصاً،  والعربي  عموماً 
راهن– أن نعمد إلى استثمار املعرفة بعد تعميمها 
وجعلها احملرك األساس والفعل املنجز الذي نتكئ 
لتحقيق  بد من شروط مهمة  ال  أنه  عليه، وحيث 
املعرفة  مكان  بتوفير  أوالً:  جميعاً  إليه  نسعى  ما 
املناهج  وتوفير  اجلامعة  وهو  أال  واألوفى  األشمل 
الطموح  تلبية  على  القادرة  الفّعالة  والبرامج 
وفي  الفاعلة  عناصرها  إلكساب  الوعي،  وزيادة 
مقدمتهم الطلبة بكل ما يخدم مسيرتهم ويعزز 
امكاناتهم إلستقبال املعرفة في حّيٍز مثمر يكون 

نواة ملستقبل مشرق .

أبنائي الطلبة.

    من هنا أجد أن علينا في الهاشمية رئيساً وأعضاء 
لنقل  جسام،  مسؤوليات  وإدارية  أكادميية  هيئِة 
ليس  املتقدمة  اجلامعات  مصاف  إلى  الهاشمية 
عاملي،  دولي  وإمنا على صعيٍد  اإلقليم  على صعيد 
بعلومها  املعرفة  تتدفق  عندما  ببعيد  ذلك  وليس 
وثقافاتها لطلبٍة قادرين على فهم املطلوب منهم 
وبالتجربة  بالدرس  حاضراً  ومستقبالً،  حاضراً 
وحشد  واإلستقصاء  البحث  على  واملواظبة 
وهو  أال  املطمئن،  اآلمن  للمكان  املعطيات  كافة 
جامعتكم الهاشمية التي خطت وضمن سنواتها 
األخيرة خطوات مهمه ومبدعة في البنيه التحتية 
وبرامجها، ومناهجها جلعلها جامعًة للمستقبل 
وصدوركم  املنفتحة  بعقولكم  إال  ذلك  يكون  ولن 
كما  الهاشمية  لتظل  األكيد  وعزمكم  الواسعة 
مليكنا  جاللة  يأملها  وكما  قيادتنا  تتوخاها 
الشاب حفظه اهلل جامعًة لألردن كله ، ولإلردنيني 
وكونوا  وعمادها،  رسالتها  حملة  فكونوا  قاطبة، 
رُُسَل مستقبلها للعالم كله وثقتنا بكم ال حدود 

لها واهلل املوفق.
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جاللة امللكة رانيا العبداهلل: »الهاشمية« 
مثال وقدوة نأمل تكرارها باألسلوب والنهج

تهنئة ومباركة

التفاصيل ص )2(

رئ��ي��س  ي��ت��ق��دم   
اهلامشية  اجلامعة 
الدكتور  األس��ت��اذ 
بين  ال��دي��ن  كمال 
هاني وأسرة اجلامعة 
حضرة  م��ق��ام  م��ن 
ص���اح���ب اجل��ال��ة 
امللك  اهل��امش��ي��ة 
ابن  الثاني  عبداهلل 
املعظم  احل��س��ن 
الشعب  أبناء  ومن 

األردني عامة وذوي الشهيد خاصة بأحر آيات التعازي بفقدان الشهيد البطل الرائد راشد حسن 
الزيود، والذي قضى دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره،  وإن الكلمات واملفردات لن متنح الشهيد 
رحلوا  من  فهم  كله،  للوطن  سامية  حالة  الساح  يف  ورفاقه  هو  رسم  فقد   , يستحق  الذي  وصفه 
ليبقى االردن وأهله ينعمون باخلري واالمان دون أن يكدر صفوهم حاقد أو صاحب فكر مظلم 
اليرقُب يف مؤمن إاًل وال ذمة  داعن املوىل عّز وجل أن حيفظ األردن وقيادته اهلامشية املباركة.

                                         وإىل جنات اخللد ......) إنا هلل وإنا إليه راجعون (

اهلامشية  اجلامعة  رئيس  يتقدم   
األستاذ الدكتور كمال الدين بين هاني 
التهنئة  آيات  بأمسى  اجلامعة،  وأسرة 
اهلامشية  اجلالة  لصاحب  والتربيك 
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسن املعظم 
واخلمسن،  الرابع  مياده  عيد  مبناسبة 
سائلن املوىل عز وجل أن يدميه قائدًا 
رمزًا للوطن واألمتن العربية واإلسامية.  
وتؤكد أسرة اجلامعة اعتزازها وفخرها 
بقائدها، وراعي مسرية البناء واإلجناز، 
أمنوذجًا  ليكون  باألردن  ارتقى  والذي 
للتقدم والتطور واالزدهار، وواحة لألمن 

واالستقرار.

      زارت جاللة امللكة رانيا العبداهلل اجلامعة الهاشمية، 
تنفذها  التي  الريادية  املشاريع  من  عدد  على  واطلعت 
احلضانة  افتتاح  وشملت  األكادميية،  مسيرتها  لدعم 
األكادميية لكلية امللكة رانيا للطفولة النموذجية التي 
جاءت بالتعاون مع اجمللس الوطني لشؤون األسرة، وزيارة 
»املستشفى  السريرية  املهارات  وفحص  تعليم  مركز 
االفتراضي« الذي يدرب طالب كلية الطب على النواحي 

العملية.



23 إضاءةإضاءة

  مبناسبة االحتفال العاملي لذوي الضرر )اإلعاقة( الذي 
بهذه  اجلامعة  احتفلت  األول  كانون  من  الثالث  يصادف 
املناسبة حيث أعلن رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال 
الضرر«  »ذوي  مفهوم  تستخدم  اجلامعة  أن  هاني  بني 
املصطلح املستمد من القرآن الكرمي والثقافة اإلسالمية 
بديال عن مصطلح )اإلعاقة(. وأضاف أن اجلامعة ستقدم 
الضرر  ذوي  من  املتفوقني  للطلبة  كاملة  دراسية  منح 
الذين يحصلون على معدل )3( نقاط فأكثر الذين يشكلون 
)25%( من الطلبة ذوي الضرر في اجلامعة الهاشمية البالغ 
عددهم )140( طالبا وطالبة، واالستمرار في تقدمي املنحة 

بنسبة )90%( للطلبة الباقني.
وأعلن عن إطالق مبادرة أصدقاء »ذوي الضرر« بحيث يتم 
اختيار مجموعة من الطلبة الراغبني مبساندة ومساعدة 
الطلبة من ذوي الضرر، وسيكون رئيس اجلامعة أول صديق 
لهم من خالل رسالة في البريد االلكتروني حيث سيصل 
رئيس اجلامعة إلى أي طالب منهم في محاضرته وكليته.  
وأضاف أن اجلامعة أطلقت منذ عدة سنوات تدريس مساق 
لتسهيل  اجلامعة  لطلبة  اختيارية  كمادة  اإلشارة  لغة 

التواصل والدمج بني طلبة اجلامعة.
وذكر الدكتور بني هاني أن اجلامعة تضم )140( طالب من 
ذوي الضرر منهم )130( بكالوريوس، و)9( ماجستير وواحد 
والهندسة.  االقتصاد  كليتي  في  يدرس  و)%40(  دكتوراه. 
وتتوزع صعوباتهم بني صعوبة حركية، وسمعية، وبصرية، 

وسمعية بصرية.
الدكتور  الطلبة  شؤون  عميد  احلفل  فعاليات  وحضر 
سالم املالول، والدكتورة أمية احلسن عميدة كلية امللكة 
كلية  عميد  الشوابكة  يحيى  والدكتور  للطفولة،  رانيا 
امللكة رانيا للسياحة، والدكتور فراس هناندة عميد كلية 
املعلومات،  الثاني لتكنولوجيا  بن عبداهلل  األمير احلسني 
ومساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر بطاينة، ومدير 

دائرة اخلدمات والرعاية الطالبية  السيد فادي عويدات.
وقدم مجموعة من الطلبة من ذوي الضرر فقرات متنوعة 
منها مرافقة السالم امللكي بلغة اإلشارة، ونشيد موطني 
واملعبرة  الهادفة  الفقيرات  من  ومجموعة  اإلشارة،  بلغة 

من فقرات مسرحية وأغاني وخواطر.

ــي يعلن اجلامعة  ــور بني هان الدكت
ــمية جامعة صديقة لذوي  الهاش
ــح  من ــدمي  وتق ــة(  )اإلعاق ــرر  الض
منهم كاملةللمتفوقني  ــية  دراس

ــا الــعــبــداهلل  ــي ــة املــلــكــة ران ــالل ج
ــهــاشــمــيــة ـــــزور اجلـــامـــعـــة ال ت
 وتطلع على عدد من املشاريع الريادية

الثورة العربية الكبرى.. 
حلم أمة وحترير وطن

رئيس اجلامعة 
يتفقد موقف 
حافالت الزرقاء 

النموذجية التي 
تقدمها شركة 
اجلغل لطلبة 

احملافظات 

هاني  بني  الدين  كمال  الدكتور  األستاذ  أكد    
النقل  خدمة  »أن  الهاشمية  اجلامعة  رئيس 
بنسبة  حلها  مت  قد  احملافظات  في  اجلامعة  لطلبة 
وأضاف  الشركاء«،   جميع  وبتعاون  جدا  كبيرة 
خدمة  مستوى  على  لإلطالع  بجولة  قيامه  خالل 
مدينة  في  اجلامعة  لطلبة  املقدمة  املواصالت 
شركة  قبل  من  املقدمة  النقل  خدمة  أن  الزرقاء 
حيث  من  املتميزة  العاملية  مثيالتها  تضاهي  اجلغل 
والطالبات،  للطالب  واالحترام   اخلصوصية  ضمان 
واتخاذ  الطلبة  نقل  في  والتميز  والسرعة  والراحة، 
احلافالت،  القصوى على  والسالمة  األمن  احتياطات 
اجلامعة  أن  وأضاف  الطلبة،  مع  اإليجابي  والتواصل 
بالتعاون مع شركة أحمد اجلغل تقوم بعمل موقف 
غرار  على  اجلامعة  في  احملافظات  حلافالت  منوذجي 
املوقف اخملصص للطلبة في مدنية الزرقاء من حيث 
اخلصوصية،  وضمان  والدور،  واملظالت،  اخلدمات، 
والراحة للطلبة وجتميل املوقف. كما أعلن الدكتور 
بني هاني عن تبرع اجلامعة بـ)200( كتاب من مكتبة 
اجلامعة لركن القراءة اخملصص في قاعة االنتظار في 
)مجمع  عبداهلل  امللك  مجمع  في  للطلبة  موقف 

الزرقاء القدمي( في مدينة الزرقاء.
 والتقى رئيس اجلامعة خالل اجلولة بكل من السيد محمود اجلغل مدير عام شركة اجلغل للنلقيات، 
مشروع  مدير  النوايسه  أدهم  والسيد  اإلداري،  املدير  الغويري  ناصر  والسيد  اجلغل،  أحمد  والسيد 

اجلامعة الهاشمية.
ورافق رئيس اجلامعة باجلولة التي شملت كافة مرافق   املوقف اخملصص لطلبة اجلامعة الهاشمية 
كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم املالول، مساعد العميد الدكتور عمر بطاينة املكلف 

مبتابعة ملف مواصالت الطلبة، والسيد عبداإلله الزبون مدير دائرة العالقات الثقافية والعامة.
 وقال السيد محمود اجلغل مدير عام الشركة أن الشركة بادرت بتقدمي حلول جذرية ملوصالت طلبة 
واحلافالت،  للطلبة  منوذجي خاص  وتوفير موقف  احلافالت،  عدد  زيادة  الهاشمية من خالل  اجلامعة 
وبناء عالقة ثقة مع الطالب من خالل التواصل اليومي، وتوفير محطة صيانة متنقلة تتابع أعطال 
احلافالت أوال بأول، وتوفير محطة وقود في املوقف. وأضاف أن وقت الطلبة مقدر جدا قائالً "لدينا 
االستعداد لتحريك احلافلة بطالب واحد أو طالبني فقط" خاصة في أوقات االمتحانات. مؤكدا أن 
")95%( من طلبة اجلامعة في احملافظات التي تخدمها الشركة ال ينتظرون وال دقيقة كون احلافالت 

بانتظارهم، والنسبة الباقية ينتظرون مدة زمنية بني )5-10( دقائق فقط في حدها األعلى".
مسؤوليتها  وضمن  للطلبة  اإلضافية  اخلدمات  من  متكاملة  حزمة  تقدم  الشركة  أن  وقال 
االجتماعية في خدمة اجملتمع احمللي والطالبي، وأضاف أن الشركة ستقدم خدمة تعد األولى من 

نوعها في احلافالت العامة وهي Wi-Fi املتخصصة للحافالت وهي ذات سعات وسرعات عالية.
كما أكد أنه مت القضاء نهائيا على أية ظواهر سلبية كانت حتدث سابقا من خالل تركيب مجموعة 
من الكاميرات ترصد أية مخالفة ويتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة بالسرعة القصوى وبشكل يضمن 

عدم تكرارها.  
وإربد،  الزرقاء، ومأدبا،  )8( مواقف وهي  )7( محافظات وضمن   ويذكر أن شركة اجلغل تخدم طلبة 
واملفرق، وجرش، وعجلون، والسلط، إضافة إلى   منطقة "اجلبل الشمالي" خلدمة طلبة أحياء مدينة 

الزرقاء.
واخلدمات  ونوعيتها  اخلدمة  مبستوى  أشادوا  الذين  الطلبة  ملالحظات  االستماع  اجلولة  خالل  ومت   
التي تقدمها الشركة لهم واملتمثلة في قاعة االنتظار التي تضمن الراحة للطلبة، وتتوافر فيها 
املقاعد املريحة، ومكان للقراء Reading Zone ، وخدمة Wi-Fi ، كما حتدثوا عن التغير اجلذري الذي مت 
باخلدمة حيث مت توفير مظالت اصطفاف للطلبة، وجتميل املوقف برسومات، ووجود حديقة جميلة 

بعيدا عن االكتظاظ في اجملمعات.
العلمية  الرحالت  ومنها  للطلبة  اإلضافية  اخلدمات  من  مجموعة  تقدم  الشركة  أن  وذكروا 

والترفيهية واملساعدات للطلبة ونقل الطلبة في أوقات متأخرة أو أيام العطل أواالمتحانات.

ــة اآلف طالب وطالبة  ــا يزيد عن ثالث م
ــتفادوا من احلملة الشاملة لطب  اس
وعالج االسنان في اجلامعة الهاشمية

مجاناً  االسنان  وعالج  لطب  شاملة  حملة  الهاشمية  اجلامعة  أقامت    
مبادرة  ضمن  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمتها  التي  احلملة  تضمنت  للطلبة 
سفراء احلياة للتنمية اجملتمعية ملكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية 
بالتعاون مع نقابة أطباء األسنان االردنية وضمن مبادرة "ابتسامتنا صحتنا" 

التي تشمل جميع العيادات في اململكة لطب األسنان.

الهاشمية على  اجلامعة  رئيس  بني هاني  الدين  الدكتور كمال  وأكد األستاذ 
اهمية التعاون املشترك بني القطاعات اخملتلفة ملا فيه خدمة لطلبة اجلامعة 

واجملتمع احمللي وخاصة في مجال الصحة والرعاية الصحية.

 وأضاف الدكتور بني هاني خالل لقائه مع وفد ٍ من أطباء األسنان املشاركني 
في احلملة ان دور اجلامعات ال يقتصر على التعليم والبحث العلمي فحسب 
الرئيسية النشاء اجلامعات في مختلف  ان خدمة اجملتمع احمللي من احملاور  بل 
الصناعية  اجملتمع  شرائح  خملتلف  اخملتلفة  خدماتها  لتقدمي  اململكة  مناطق 
الشاملة  الوطنية  التنمية  يحقق  مبا  وغيرها  والزراعية  والصحية  والتجارية 
وأبدى استعداد اجلامعة ملزيد من التعاون البناء مع نقابة اطباء األسنان االردنية 
في  وخاصة  املشتركة  واألهداف  الغايات  لتحقيق  واملساعدة  العون  وتقدمي 
ابدى  احمللي كما  اجملتمع  اليه  الذي بحاجة  الصحي  والتثقيف  التوعية  مجال 
اطباء  نقابة  العضاء  مجانية  دوره  لتقدمي  اجلامعة  استعداد  اجلامعة  رئيس 

االسنان االردنية في مجال التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

كما اعرب الدكتور بني هاني عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس واعضاء نقابة 
احلملة  اجناح  في  املساهمة  واملؤسسات  والشركات  االردنية  األسنان  اطباء 
الشاملة لطب وعالج األسنان التي اقيمت باجلامعة، معرباً عن امله في املزيد 
من التعاون املشترك في العديد من اجملاالت ملا فيه خدمة اردننا العزيز حتت ظل 
قائد املسيرة حضرة صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

شؤون  عميد  املالول  سالم  الدكتور  اجلامعة  رئيس  عن  مندوباً  افتتح  كما 
املشاركة  واملؤسسات  الشركات  اصحاب  من  عدد  بحضور  احلملة  الطلبة 
من  وجمهور  واالدارية  االكادميية  الهيئتني  اعضاء  من  وعدد  واألطباء  باحلملة 

الطلبة.
وأبدى الدكتور املالول استعداد العمادة ملزيد من التعاون مع نقابة األطباء مبا 
اجلامعة  لدى طلبة  الصحي  الوعي  رفع مستوى  في  ويسهم  الطلبة  يخدم 
النشاطات  الى مزيد من  بحاجة  الذي  الصحي  التثقيف  اهمية  على  مؤكداً 
اجلامعي  الطالب  بشخصية  تعنى  العمادة  ان  حيث  الشأن،  بهذا  العلمية 
وغيرها  والعلمية  والثقافية  والرياضية  الصحية  اجلوانب  وصقلها في جميع 
بأن "العقل السليم في اجلسم السليم"، وجتول في اجنحة املعرض  مؤمنة 
من  املعرض  اجنحة  بها  اجملهزة  احلديثة  والتجهيزات  اخلدمات  على  واطلع 
معدات ومسلتزمات طبية متخصصة في طب االسنان وطرق احملافظة عليها 

باألساليب العلمية.
كما اكد الدكتور محمد اجملالي ممثل عن مبادرة ابتسامتنا صحتنا أن احلملة 
ابتسامتنا  مبادرة  من  الهاشمية  اجلامعة  في  يقام  توعوي  برنامج  اول  تعتبر 
صحتنا وتعتبر هذه اخلطوة انطالقه الى مختلف اجلامعات االردنية واملدارس 

واملؤسسات الوطنية وخاصة اجلزء التوعوي من املبادرة.

من  العديد  على  يحتوي  على معرض طبي شامل  احلملة شملت  ان  واضاف 
اجملاالت والتخصصات في طب األسنان شارك فيه )14( شركة متخصصة في 
علوم طب األسنان باالضافة الى اطباء االختصاص والطب العام في االسنان 

من مختلف القطاعات الطبية في االردن باالضافة الى مختبرات طبية.

 واكد الدكتور اجملالي على ان احلملة ركزت على تثقيف الطلبة وتعريفهم بطب 
األسنان بأنه ليس مجرد قلع سن او حشوة بل ان صحة االسنان هي من صحة 
اجلسم كامالً ويجب احملافظة عليها بالطرق العلمية باالضافة الى تعريفهم 
بالعلوم احلديثة والتطورات التي يشهدها طب االسنان منها استخدام الليزر 
وعالج االسنان باستخدام احلاسوب والبرامج اخلاصة في تركيب وتقومي االسنان 
كما شمل املعرض عيادة مجهزة وفق احدث التجهيزات احلديثة وروعي فيها 
الديكور اخلاصة الذي يكسر حاجز اخلوف لدى االشخاص والرعب لدى املريض 
من عيادة االسنان باالضافة الى اسلوب الطبيب املعالج وتعامله مع املريض 
لكسر اخلوف من مراجعة عيادة االسنان، وقد شهد املعرض اقباالً مزدحماً بني 
صفوف الطلبة حيث استفاد من احلملة ما يزيد عن 3200 طالب وطالبة من 

طلبة اجلامعة.

  زارت جاللة امللكة رانيا العبداهلل يوم األربعاء 2016/2/24 اجلامعة 
تنفذها  التي  الريادية  املشاريع  من  عدد  على  واطلعت  الهاشمية، 
لدعم مسيرتها األكادميية، وشملت افتتاح احلضانة األكادميية لكلية 
اجمللس  مع  بالتعاون  جاءت  التي  النموذجية  للطفولة  رانيا  امللكة 
الوطني لشؤون األسرة، وزيارة مركز تعليم وفحص املهارات السريرية 
»املستشفى االفتراضي« الذي يدرب طالب كلية الطب على النواحي 

العملية.

وخالل لقاء جاللة امللكة رانيا مع عدد من الطلبة الذين شاركوا في 
أنشطة المنهجية، قالت جاللتها »إن جتربة اجلامعة الهاشمية مثال 

وقدوة نأمل أن تتكرر باألسلوب، والنهج، وطريقة التفكير«.
وحلول  نتائج  من  اجلامعة  إليه  وصلت  ما  »إن  جاللتها  وأضافت   
للتحديات التي كانت تواجه الطلبة ومجتمع اجلامعة أثبت أنه مهما 
كانت التحديات كبيرة ميكن أن جند لها احللول«، مؤكدة »أن اجلامعة 
والريادة رغم قلة  االبتكار  بيئة تشجع  بإيجاد  السباقة  متيزت وكانت 
املوارد والظروف الصعبة وهذا اجناز يسجل لها ولطلبتها ولرئيسها 

ولهيئتيها اإلدارية واألكادميية«.
وخالل اللقاء، الذي حضره رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور كمال الدين 
بني هاني، ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية الدكتور مروان عبيدات، ونائب 
استمعت  الكرمي،  علي  الدكتور  العلمية  الكليات  لشؤون  الرئيس 
جاللتها إلى شرح من الطلبة عن نشاطاتهم وقصصهم ومبادراتهم 

الريادية.
وفي اللقاء الذي أداره مدير مكتب صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية 
حمدي شديفات، حتدث الطلبة عن أنشطتهم والتي شملت كيفية 
وتنظيم  االيجابي،  والطرح  العقالني،  باحلوار  التحديات  مع  التعامل 
مجموعات لتطوير اللغة االجنليزية، ومبادرات أطلقت من الطلبة، ومت 

تسجيلها كمؤسسات غير ربحية تعمل خلدمة اجملتمعات احمللية.
األسماء اسم  أغلى  التي حتمل  اجلامعة  »إن  بني هاني  الدكتور  وقال 
الهاشميني عملت لتكون على قدر هذا االسم، واستطاعت أن حتقق 
القروض،  أن تكون جامعة مستدامة ال تعتمد على  القيادة في  رؤية 
الريادة  على  أمثلة  تقدم  واليوم  مالي،  وبدون عجز  احلكومي،  والدعم 
يتم  التي  والتطوير  التوسعة  ومشاريع  األكادميية  مراكزها  خالل  من 

تنفيذها حاليا بكلف وصلت لنحو 70 مليون دينار«.
ضعف  تنتج  جامعة  أول  ستكون  أسابيع  ثالثة  بعد  »أنه  وأضاف 

احتياجها الكهربائي من الشمس باستخدام مزرعة خاصة ومظالت مت تغطيتها باخلاليا الشمسية«.
وبحضور رئيس اجلامعة واألمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة فاضل احلمود وعميدة كلية 
األسرة  لشؤون  الوطني  للمجلس  العام  األمني  ونائب  احلسن  أمية  الدكتور  للطفولة  رانيا  امللكة 
محمد املقدادي، استمعت جاللتها إلى ملخص عن حضانة أبناء العاملني في اجلامعة ونشاطاتها 

ودور اجمللس الوطني لشؤون األسرة في إنشائها بدعم برنامج اخلليج العربي للتنمية )أجفند(.
وقالت مديرة احلضانة هنادي أبوعيد أن احلضانة تقدم اخلدمة لألطفال من الوالدة إلى عمر أربع سنوات، 
وبدأ التشغيل التجريبي لها في آذار 2015 وتستقبل حالياً 38 طفل وترعاهم أربع مربيات، وثماني 

طالبات تدريب ميداني.
االفتراضي«،  »املستشفى  السريرية  املهارات  وفحص  تعليم  مركز  عمل  على  جاللتها  واطلعت 
من  بدءا  الطب  لطلبة  والتدريبية  التعليمية  العملية  حتسني  في  دوره  حول  شرح  إلى  واستمعت 
السنة األولى من خالل توفير أحدث األجهزة واملعدات الطبية والبرامج احلاسوبية والُدمى التعليمية 

التفاعلية.

ويهدف املركز إلى تعليم وفحص املهارات السريرية )العملية(، وكيفية التشخيص السليم واملعاجلة 
الطبية املتقنة، ومهارات التعامل مع املريض، وأخالقيات مهنة الطب، ويعتبر من املراكز املتقدمة من 

حيث شمولية املهارات الطبية التعليمية التي يقدمها.
قسم  عن  شرح  إلى  جاللتها  استمعت  والطفولة،  لألسرة  عبداهلل  بنت  إميان  األميرة  مكتبة  وفي 
في  تأسست  التي  للطفولة  رانيا  امللكة  كلية  في  اخلاصة  التربية  وقسم  املبكرة  الطفولة  تربية 
اجلامعة الهاشمية عام 2002 وهي أول كلية مخصصة لتربية وخدمات الطفولة املبكرة في األردن 
والثانية في العالم العربي، وهدفها األساسي جتهيز وتزويد اخلريجني املؤهلني باملهارات املهنية الالزمة 

للتعامل مع األطفال وأسرهم.
طالب   )600( حوالي  األول  عامها  في  واستقبلت   ،1995 عام  تأسست  الهاشمية  اجلامعة  أن  يذكر 
وطالبة ليتجاوز عدد طالبها اآلن 27 ألف طالب وطالبة. وحصلت اجلامعة في عام 2015 على املركز 

األول بـ«جائزة احلسن بن طالل للتميز العلمي« عن مشروعها الريادي في التعليم الطبي.

   قامت الدولة األردنية على أساس مبادئ الثورة العربية 
البالد  إلنقاذ  الوحيد  السبيل  كانت  التي  التحررية، 
العربية من االضطهاد العثماني، واحلفاظ على وحدتها 
واستقاللها وحتررها. والتزاماً من قيادة األردن الهاشمية 
وإرثه لواء الثورة، أصبح األردن منذ البداية مؤمناً مبفهوم 
احلضارية،  األمة  مكونات  ومستوعباً  العربية،  الوحدة 
التجزئة  ترفض  العربي  للواقع  شمولية  رؤية  ومؤسساً 

واإلقليمية والقطرية.

وأثبتت املصادر التاريخية أن بني هاشم حتملوا مسؤولية 
قيادة األمة منذ فجر التاريخ العربي، ولم يأت هذا الدور 
وجتارب  تطورات  نتيجة  كان  إمنا  صدفة،  محض  القيادي 
كافة  على  ومتيزهم  القيادية،  كفاءتهم  أثبتت  تاريخية 
املستويات مما مكنهم من نيل احترام العرب وتقديرهم 

قبل اإلسالم.

لتعزيز  اإلسالمية  الدعوة  بظهور  اإللهية  اإلرادة  وجاءت 
بني  بل  فحسب  العرب  بني  ليس  هاشم،  بني  مكانة 
أمور  في  إضافية  ميزات  ومنحتهم  جميعاً،  الناس 
أن  يجد  اإلسالمي  للتاريخ  واملتتبع  والقيادة.  السيادة 
الدفاع  اإلسالم حملوا مسؤولية  فجر  منذ  الهاشميني 
احتوت  التي  املظلة  وكرامتها، وشكلوا  األمة  وحدة  عن 
ال  بحيث  بينهما،  ووازنت  واإلسالمي،  العربي  البعدين 
تلتقي  التي  االرتكاز  ونقطة  اآلخر،  أحدهما على  يطغى 

حولها كافة االجتاهات اإلسالمية.

األمة  وحدة  حتقيق  في  دورهم  شكل  املنطلق،  هذا  ومن 
ونهضتها في العصر احلديث، استمراراً طبيعياً لدورهم 

العربي  املستوى  على  العصور  مر  على  مارسوه  الذي 
واإلسالمي؛ لذلك ميكن القول إن رؤية القيادة الهاشمية 
بها  مرت  طويلة  تاريخية  جذور  إلى  تستند  الوحدوية 
والثورة  احلنيف،  اإلسالم  مبادئ  وتغذيها  العربية،  األمة 

العربية الكبرى، وإرادة األمة وطموحاتها وآمالها.

حركة  إلى  أصولها  في  الكبرى  العربية  الثورة  وتعود 
بدأ  الذي  القومي  الوعي  ومنو  احلديثة،  العربية  النهضة 
الواليات  أخذت  عندما  ميالدي،  التاسع عشر  القرن  منذ 
من  حالة  تعيش  العثمانية،  للدولة  التابعة  العربية 
مبا  والشعور  باإلحساس،  ارتبطت  السياسي  الوعي 
واقتصادية،  وعسكرية،  سياسية،  تطورات  من  يحدث 

واجتماعية، وثقافية.

 10 في  الكبرى  العربية  الثورة  احلسني  الشريف  أعلن 
حزيران 1916م، وأطلق بنفسه في ذلك اليوم أول رصاصة 
وتولى  الثورة  بإعالن  إيذاناً  مكة،  في  األتراك  قلعة  على 
قوات  قيادة  وزيد  وفيصل،  وعبداهلل،  األربعة: علي،  أبناؤه 
األقطار  لتحرير  املكرمة  مكة  من  انطلقت  التي  الثورة 
العربية، ومتكنت هذه القوات من حترير احلجاز أوالً، وفرض 
فيصل  األمير  قوات  ومتكنت  املنورة،  املدينة  احلصار على 
والعقبة،  ينبع  واحتلت  احلجاز،  حديد  سكة  نسف  من 
معان،  في  التركية  القوات  ضد  عديدة  معارك  وخاضت 
وتقدمت  األزرق.  بلغت  حتى  شماالً  وتقدمت  والطفيلة، 
1918/9/30م،  في  فدخلتها  دمشق  نحو  منها  قوات 
قواته  واستمرت  1918/10/3م،  في  فيصل  األمير  ودخلها 
في مالحقة القوات التركية املنسحبة إلى ما وراء حلب 
حتى توقف القتال بإبرام الهدنة في 1918/10/30م، وأعلن 

تشكيل  عن  1918م  األول  تشرين   5 في  فيصل  األمير 
بداية عهد جديد  بذلك  معلناً  بدمشق،  عربية  حكومة 

في تاريخ بالد الشام.

قاصمة  ضربة  الكبرى  العربية  الثورة  كانت  لقد 
العربية،  األقطار  في  العثماني  واالضطهاد  لالستعباد، 
ولم تكن ثورة على اخلليفة واإلسالم، ولكنها كانت ثورة 
من أجل اخلليفة الذي جرده االحتاديون من سلطاته، ومن 
ثورة  فهي  االحتاديون،  وعطله  شوهه  الذي  اإلسالم  أجل 
عربية إسالمية، وكما جاء في منشور الشريف احلسني 
غايتني  أجل  من  نحارب  »نحن  قوله:  فلسطني  ألهل 

شريفتني: حفظ الدين، وحرية العرب عامة«.

الفيصلي في سورية على يد فرنسا  العهد  انتهاء  ومع 
في متوز عام 1920م، بدأ اإلجنليز يبسطون نفوذهم على 
شرق األردن، مبوجب اتفاقية سايكس بيكو، التي عينت 
فأقاموا  الشام،  بالد  على  املنتدبتني  الدولتني  بني  احلدود 
وضع  بهدف  األردن،  شرق  في  حكومات محلية ضعيفة 
واملنازعات.  واالضطرابات،  الفنت،  من  حالة  في  البالد 
حيث لم تكن هذه احلكومات متلك املواد املالية الكافية، 
والقوة العسكرية الالزمة لفرض األمن، والنظام وسيادة 
القانون. وكان هذا متهيداً لالحتالل العسكري البريطاني 
للمنطقة. وصادف في هذا الوقت وصول جماعة احلركة 
أنفسهم  لتنظيم  دمشق،  من  األردن  إلى  العربية، 
مساعدة  طلب  على  وحملهم  الفرنسيني،  مناوأة  في 
بريطانيا لتهدئة احلال، والذين بدورهم اتصلوا بالشريف 
أبنائه  أحد  إرسال  منه  طالبني  احلجاز  ملك  احلسني 
فوقع  األردن،  شرقي  في  الوطنية  احلركة  قيادة  ليتولى 

اختيار الشريف احلسني بن علي على ولده عبداهلل الذي كان يتولى اخلارجية 
كانت  التي  معان  باجتاه  ألفي شخص  من  مؤلفاً  فقاد جيشاً  الثورة،  أثناء 
حتت سلطة احلجاز، وأعلن األمير عبداهلل عن سبب قدومه، وهو العمل على 

إخراج الفرنسيني من سورية وحتريرها.

وصل األمير عبداهلل إلى معان في 21 تشرين األول 1920م، فاستقبل بحفاوة 
من قبل أهلها، وأصدر األمير عبداهلل في 5 كانون األول عام 1920م بياناً إلى 
أهالي سوريا كافة طلب فيه إعالن الثورة على الفرنسيني، وحمل السالح 
لتحرير وطنهم، وطرد املعتدين. ثم أعلن نفسه نائباً مللك سوريا، ودعا إلى 
اجتماع يعقد في معان، وعلى اثر ذلك قدم عدد من رجال احلركة الوطنية 
إلى معان لاللتفاف حول األمير، فبدأت احلركة الوطنية الشعبية في شرق 
األردن تعمل على متهيد األمور جمليء األمير إلى عمان. وبعث األمير مندوباً عنه 
أخذت  إذا  الوطنية،  للحركة  مركزاً  عمان  وأصبحت  لقدومه،  متهيداً  إليها 
أنباء وصول  تستقبل وفود الوطنيني األردنيني والسوريني. وكانت ردود فعل 
األمير عبداهلل بن احلسني إلى معان مقلقة الفرنسيني في سوريا واإلجنليز 
فنت  قيام  من  ويتخوفون  حسابه،  لألمير  يحسبون  فأخذوا  فلسطني  في 

واضطرابات.

ركز األمير عبداهلل بن احلسني منذ البداية على إقامة دولة عربية مستقلة 
سبيل  وفي  منتخب،  تشريعي  ومجلس  دستورية،  حكومة  لها  األردن  في 
بريطانيا  حتقيق ذلك بذل األمير عبداهلل جهوداً كبيرة لتوقيع معاهدة مع 
األردنية  الدولة  بكيان  االعتراف  مبوجبها  يتم  األردن  على  املنتدبة  الدولة 
بشكل يعطيها احلق في الدخول بعضوية عصبة األمم املتحدة، األمر الذي 
الدولية،  اخلريطة  على  كيانها  وتثبيت  الدولي،  باالعتراف  حتظى  يجعلها 
ومينع املطالبات الصهيونية املستمرة الرامية إلى إدماج شرق األردن في إطار 

وعد بلفور والوطن القومي لليهود.

واستمر النضال الوطني على املستويني الرسمي والشعبي من أجل احلصول 

على االستقالل، وبقيت بريطانيا متاطل في حتقيق املطالب الوطنية. إال أن 
املعاهدة  على  تعديالت  إجراء  من  املميزة  بسياسته  متكن  عبداهلل  األمير 

األردنية البريطانية لصالح األردن.

وفي صباح يوم 1946/4/25م عقد اجمللس التشريعي األردني جلسة خاصة 
رغبة  املتضمنة  البلدية  اجملالس  وقرارات  الوزراء،  مجلس  قرار  خاللها  قدم 
البالد باالستقالل، كما أعلن قراراً باإلجماع يقضي مبا يلي: »إعالن استقالل 
البالد  لسّيد  والبيعة  الهاشمية،  األردنية  اململكة  باسم:  األردنية  البالد 
ومؤسسها عبد اهلل بن احلسني ملكاً دستورياً، وتعديل القانون األساسي«، 
وقد أعلن هذا القرار بعد توشيحه باإلرادة امللّكية السامية على الشعب 
األردني، واألمة العربية، ثم أجريت مراسم البيعة للملك عبداهلل في قاعة 
أبناء  من  الكثير  شهده  العربي،  للجيش  حافل  استعراض  وجرى  العرش، 
استقالل  عيد  يوم  1946/5/25م  يوم  اعتبار  وتقرر  العربية،  واألقطار  األردن 

للمملكة األردنية الهاشمية.

لقد حمل الهاشميون آمالنا وطموحاتنا القومية منذ إعالن الثورة فأسسوا 
األردن وحققوا له االستقالل وبنوا له هذا اجليش العربي وريث الثورة العربية 
جغرافية  حدود  حتدها  لم  قومية  رسالة  نشأته  منذ  حمل  الذي  الكبرى 
ألنها لكل العرب، وهذا شأنهم دائماً حيث تأصل فيهم هذا احلس القومي 
اإلمارة،  تأسيس  مع  اجليش  هذا  بدايات  كانت  وهكذا  األولى،  النشأة  منذ 
واستمر يكبر وتكبر معه الطموحات واألماني ويزداد عدداً وعدة ويواجه كل 

التحديات ليبقى هذا البلد صامداً قوياً.

لها  أسماء عظيمة  والتي حتمل  اجمليدة  العزيزة  الوطنية  املناسبات  وبهذه 
في النفس الكثير من الكبرياء والشموخ نرفع أكفنا إلى اهلل العلي القدير 
أن يحفظ جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم ومينحه الصحة 

والعافية، وكل عام والوطن بألف خير.
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مدير عام شركة املتكاملة للنقل يؤكد زيادة عدد 
احلافالت واستحداث )8( مواقف جديدة وتأهيل 

احلافالت لضمان أفضل درجات السالمة

مدير عام شركة اجلغل للنقليات: جنحنا بالتعاون مع الشركاء 
بتقدمي خدمة نقل متميزة ترضي الطلبة...وزدنا عدد احلافالت ووفرنا 

موقفاً مناسباً وأسسنا لتواصل مثمر مع الطلبة واجلامعة

خلطوط  الرسمي  الناقل  اجلغل  أحمد  شركة  عام  مدير  اجلغل  محمود  السيد  أكد    
وهيئة  الهاشمية  اجلامعة  مع  بالتعاون  جنحت  الشركة  »إن  احملافظات:  من  اجلامعة 
تنظيم النقل البري في تقدمي خدمة نقل منتظمة، وآمنة، وثابتة، ومتطورة باستمرار، 
حتظى برضى طلبة اجلامعة«. ووصف واقع اخلدمة اآلن بـ«النوعية، واملتميزة، واملتقدمة 
جدا عما كان في السابق«. مبينا »أن )90%( من طلبة اجلامعة في احملافظات التي تخدمها 
الشركة ال ينتظرون وال دقيقة كون احلافالت بانتظارهم، والنسبة الباقية ينتظرون مدة 

زمنية بني )5-10( دقائق فقط في حدها األعلى«.
مع  اليومي  والتواصل  املستمر،  التطوير  على  تقوم  الشركة  استراتيجية  أن  وأوضح 
متلقي اخلدمة متمثال بالطالب، وأضاف لقد »جنحنا سويا بالتعاون مع الهيئة واجلامعة 
في مواجهة مشكلة وطنية كانت تشكل حتديا كبيرا للطالب، وللعملية التعليمية، 

وتتسبب بقلق آلالف األُسر وأولياء األمور«.
وقال السيد محمود اجلغل: »إن اجلامعة شريك أساسي في النجاح الذي حتقق«، ومثنيا 
على تعاون اجلامعة الكبير، وما قامت به من إنشاء مواقف جديدة للحافالت ومواقف 
لسيارات الطلبة، وإنشاء مظالت انتظار، وتواصلها املستمر مع املشغلني مما أسهم في 

جتنب حدوث املشكالت أو حلها في بدايتها وقبل تفاقمها.
جاء ذلك خالل مقابلة مع مدير عام شركة أحمد اجلغل للنقليات السيد محمود اجلغل 
في مقر الشركة في مجمع امللك عبداهلل )مجمع الزرقاء القدمي( بحضور السيد ناصر 

الغويري املدير اإلداري، والسيد أدهم النوايسه مدير مشروع اجلامعة الهاشمية.
وحتدث السيد محمود اجلغل عن املراحل األولى عند التقدم بعطاء لنقل طلبة اجلامعة 
الهاشمية، قائالً: »لقد شخصنا املشكالت التي تواجه طلبة اجلامعة بشكل دقيق في 
دراسة شاملة استمرت على مدار عام«، والتي تركزت في ثالث مشكالت أساسية، وهي: 
)1( »عدم كفاية عدد احلافالت التي تنقل الطلبة من احملافظات، و)2( عدم وجود موقف 

مناسب للطلبة واحلافالت خاصة في مدينة الزرقاء ذات الكثافة 
من  اخلدمة  مزود  بني  تواصل  وجود  عدم  و)3(  العالية،  الطالبية 

)الشركات الناقلة( ومتلقي اخلدمة من )الطلبة واجلامعة(«.
 فقمنا بالعمل اجلدي واملستمر حلل هذه املشكالت؛ وكانت احللول 

على النحو التالي:
أوالً: مت زيادة عدد احلافالت بواقع )20( حافلة من )54( حافلة حسب 
ملواجهة  حالياً  حافلة   )74( إلى  النقل  هيئة  مع  املوقع  العقد 
الزيادة في أعداد الطلبة البالغ عددهم حاليا )29( ألف طالبا حوالي 
النصف منهم ينطلقون من احملافظات التي تخدمها الشركة، ومتتاز 
تلك احلافالت بكونها حافالت حديثة، تضمن راحة الطالب، ملتزمة 
كما  التكييف،  بأنظمة  ومجهزة  العامة،  والسالمة  األمان  مبعايير 

تخضع احلافالت لنظام التتبع اإللكتروني.
وقال السيد اجلغل: »إن الشركة تخدم طلبة )7( محافظات هي الزرقاء 
التي يشكل طلبتها حوالي )75%( من طلبة احملافظات، إضافة إلى 
محافظات: مأدبا، وإربد، واملفرق، وجرش، وعجلون، والسلط«. وأضاف 
بتوفير  واجلامعة  الهيئة  مع  والتنسيق  بالتعاون  قامت  الشركة  أن 
حافالت في »اجلبل الشمالي« خلدمة طلبة أحياء مدينة الزرقاء حيث 
حافلة   )20( إلى  البداية  في  حافالت   )3( من  احلافالت  أعداد  تزايدت 
حاليا كونها تخدم شريحة واسعة من طلبة تلك املنطقة. وردا على 
سؤال حول إمكانية توفير الشركة حلافالت في مواقف أخرى خاصة 
في مدينة الزرقاء وضواحيها، قال السيد محمود اجلغل: »إن الشركة 

مستعدة بشرط موافقة الهيئة والتنسيق مع اجلامعة«.
ثانياً: استطاعت الشركة مواجهة التحدي الثاني »عدم وجود موقف 
مالئم« بالتعاون مع وزارة النقل ومؤسسة اخلط احلديدي بتأهيل قطعة أرض كموقف 
إنشاء  ومت  القطار،  سكة  حرم  وضمن  عبداهلل  امللك  مجمع  مبحاذاة  واحلافالت  للطلبة 
قاعة انتظار صديقة للطلبة تضمن اخلصوصية، والراحة للطلبة، وتتوافر فيها خدمات 
ماء،  )كولر(  ومبرد   ،  Reading Zone للقراء  ومكان  املريحة،  املقاعد  أبرزها:  من  إضافية 
وماكنة لبيع القهوة والنسكافيه بسعر الكلفة، وخدمة Wi-Fi ، كما يتضمن املوقف 
دورية،  وخدمة صيانة  احلافالت،  واسعة الصطفاف  للطلبة، وساحة  اصطفاف  مظالت 
إضافة إلى محطة للتزود بالوقود. وأضاف أنه مت جتميل املوقف برسومات طلبة اجلامعة، 
بيئة مناسبة بعيدا عن  الزينة لتصبح  وزراعة مجموعة من األشجار احلرجية وأشتال 

إزعاجات اجملمعات وتراعي متطلبات الطالب، وحتافظ على حياء الطالبة اجلامعية.
الثقة  وبناء  التواصل  بتعزيز  التواصل«،  الثالث »غياب  التحدي  ثالثاً: كما متت مواجهة 
إميانا بأن »التواصل املباشر أساس تقدمي خدمة متميزة، وأحد أسباب االرتقاء باملستوى«، 
مؤكدا بأنه مت بناء نظام شكاوى متكامل يخدم الطلبة حيث يتم استقبال الشكاوى في 
الشركة وأرشفتها، وانتهاء باتخاذ اإلجراء املناسب واالتصال باملشتكي وإبالغه النتيجة. 
عالقة  لبناء  االجتماعي  والتواصل  االتصال  وسائل  كافة  يستخدم  املشغل  أن  مؤكدا 
مركز  خالل:  من  وذلك  واالقتراحات؛  واملالحظات  الشكاوي  وسماع  الطلبة،  مع  متينة 
 Facebook االتصال، والرسائل القصيرة، والبريد اإللكتروني، وموقع التواصل االجتماعي

، وجميع هذه اخلدمات معلنة ومعروفة لدى الطلبة ومتابعة من الشركة.
وبني السيد اجلغل »أن نوعية وشكل الشكاوى تغير، بل أصبحت حاليا مطالبات أكثر 
بتحسني جودة اخلدمة، وذلك بسبب الثقة الكبيرة بثبات اخلدمة في األوقات التي تناسب 
محاضرات الطلبة، فلم يعد جتمهر على أبواب احلافالت، وال مشادات كالمية، وال حجز 
قلت  اخلدمة  حتسنت  »كلما  أنه  مبينا  مالئم«.  غير  مكان  في  انتظار  وقت  وال  مقاعد، 

الشكاوي«.
وقال مدير عام الشركة أن وسائل االتصال والتواصل وسعت من آفاق اخلدمات املقدمة 
للطلبة، ُمضيفاً: »إن كثير من األفكار التطويرية قدمها طلبة أو عاملني في الشركة«. 
كما أكد على أن الشركة حترص على االحترام املتبادل بني السائقني والطلبة، قائال: »إن 
العسكريني،  املتقاعدين  من  كونهم  اململكة  في  السائقني  نخبة  من  هم  السائقني 
ويتمتعون بحس أبوي، وأن هناك عالقة ثقة بني الطلبة والسائقني، وال نقبل بأي جتاوزات 

على اآلداب العامة سواء من قبل السائق أو الطالب«.
البرنامج  من  وعنصر  عناصر جناحها،  من  النقل كجزء  أخذ خدمة  اجلامعة  على  ومتنى 
الرسمية  اجلامعات  بعض  مثل  عديدة  بخطوط  مخدومة  ليست  فاجلامعة  التعليمي 
األخرى، بل لها خصوصية فهي محكومة مبجموعة محددة من املشغلني، داعيا اجلامعة 
بنسبة  الثامنة صباحا  الساعة  أعداد طلبة محاضرة  »تقليص  مبقترح  للتفكير جديا 
ال تتجاوز الـ)10%(« حيث يبلغ عددهم حسب سنوات سابقة حوالي )60%( من إجمالي 
عدد طلبة احملافظات؛ موضحا أن هذا العدد الكبير يسبب مبشكلة كبيرة من االزدحام 
ويحتاج إلى عدد كبير جدا من احلافالت حيث ال يستطيع أي مشغل توفيرها في الوقت 
وأكد  االزدحام وحتسني اخلدمة،  التخفيض سيسهم في تقليل  أن هذا  املناسب. مبينا 
هنا السيد اجلغل أنه في حال تيقن الطالب بثبات اخلدمة، واحترامها ملواعيد محاضراته، 
سيلتزم باحلضور للجامعة حسب موعد محاضرته وليس قبل ذلك بساعة أو ساعتني 

كما يجري حاليا.
وحول اخلدمات التطويرية قال: »إن الشركة تقوم مبرحلة جتريبية إلطالق الرحالت املوقوتة 
)اجملدولة( وفق مواعيد محددة ومعلنة مسبقا للطلبة مبا يتناسب مع بدء محاضراتهم 
وانتهائها، وهذه املرحلة تتطلب تعاون كبير من الطلبة وذلك لضمان جناح هذه التجربة 

اجلديدة«.
وذكر إن الشركة تقدم مجموعة من اخلدمات اإلضافية للطلبة ومنها الرحالت العلمية 
تقدمي خدمة  وأعلن عن  اجلامعة،  التعيني خلريجي  األولوية في  والترفيهية، كما تعطي 
تعد األولى من نوعها في احلافالت العامة وهي Wi-Fi املتخصصة باحلافالت وذات سعات 
وسرعات عالية. كما ستطرح الشركة مجموعة متنوعة من اخلدمات األخرى سيعلن 
من  املزيد  تقدمي  واجب  علينا  »لذا  النجاح  بشركاء  اجلامعة  طلبة  ووصف  الحقا.  عنها 

اخلدمات والتسهيالت لهم«. وأضاف »هدفنا تعزيز الثقة في قطاع النقل العام«.
وأكد على تعاون الشركة التام مع شركات النقل األخرى، »فهم زمالء مهنة نكن لهم 
كل االحترام والتقدير وال يوجد تقاطع باخلدمات املقدمة إطالقا«، وال نسعى إالّ إلى تقدمي 
»إن  وقال:  العكر،  املاء  يقال سوى االصطياد في  أو  ملا يشاع  وال أساس  األفضل،  اخلدمة 

املنافسة هي مع الذات للتفوق في اخلدمات املقدمة حاليا نحو خدمات أفضل وأوسع«.
وقدم في اخلتام الشكر جلهود الشركاء في النجاح وهم كل من: وزيرة النقل الدكتورة 
لينا شبيب التي رعت إطالق املرحلة األولى من موقف طلبة اجلامعة في الزرقاء، ورئيس 
اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني الذي تبنى مطالب الطلبة 
ودافع عن حقهم بخدمة نقل نوعية، مـــدير عــام هيئة تنظيم النقل البري املهندس 
مروان احلمود، ومدير عام مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني صالح اللوزي، والدكتور 
سالم املالول عميد شؤون الطلبة، والدكتور عمر بطاينه مساعد العميد املتابع املباشر 
مللف مواصالت الطلبة، وأعضاء مجلس الطلبة الرابع عشر وجلنة مواصالت الطلبة في 
اجمللس، ومدير دائرة األمن اجلامعي السيد عصام الغويري، ومدير دائرة العالقات الثقافية 
والعامة   في اجلامعة السيد عبداإلله الزبون، إضافة إلى   الطلبة والعاملني في الشركة.  

اجلامعة  املرخص على خطوط  الناقل  املتعدد  للنقل  املتكاملة   أكد مدير عام شركة 
الهاشمية من العاصمة عمان الدكتور مؤيد أبوفردة: »إن الشركة حريصة على االلتزام 
ومريحة  آمنة  نقل  خدمة  بتوفير  البري  النقل  تنظيم  هيئة  مع  التعاقدية  بالشروط 

لطلبة اجلامعة الهاشمية، وضمن أقصى درجات السالمة العامة«.
وقال:   »إن الشركة أجنزت مجموعة واسعة من اخلدمات اجلديدة والتحسني على اخلدمة 
اخلدمات  تلك  وشملت  اجلامعة،  طلبة  خدمة  على  إيجابا  انعكس  بشكل  القائمة 
من  مجموعة  باستئجار  حافلة   )120( إلى  ليصل  احلافالت  عدد  زيادة  والتحسينات: 
احلافالت السياحية اإلضافية نتيجة زيادة أعداد الطلبة، مؤكدا أن هذا العدد مناسب 
ألعداد الطلبة، وأضاف أنه مت استحداث )8( خطوط جديدة، بالتنسيق مع هيئة النقل 
من  يقلل  مما  العاصمة  في  متعددة  مناطق  على  اخلطوط  تلك  وتتوزع  واجلامعة،  البري 
االزدحام في اجمُلمعات الكبرى ويخفف على الطالب في عملية التنقل، وشملت اخلطوط 
اجلديدة املناطق التالية: منطقة الطيبة )شرق عمان(، ودوار اجلُمرك، ومنطقة سحاب، 
واملقابلني، ومنطقة املستندة في أبوعلندا، والبيادر، ومجمع اجلنوب، والقويسمة إضافة 
)احملطة(، ومجمع الشمال، ومنطقة صويلح، بحيث  الرئيسية في رغدان  إلى اجملمعات 
يصل عدد اجملمعات التي يستخدمها الطلبة إلى )11( ُمجمعاً، مؤكداً استعداد الشركة 
واجلامعة،  الهيئة  مع  بالتنسيق  الطلبة  احتياجات  تراعي  جديدة  خطوط  الستحداث 
ُمضيفا أنه سيتم تفعيل بعض اخلطوط في مختلف مناطق عمان لتخفيف الضغط 

على اجملمعات الرئيسية بالتعاون مع الهيئة.
وأضاف الدكتور أبوفردة: »إن الشركة التي تعمل على خطوط اجلامعة الهاشمية منذ 
احلافالت  ملعظم  والتجديد  الشاملة  الصيانة  تشمل  هيكلة  بإعادة  قامت   ،2008 عام 
والعمل  )85( حافلة  إعادة هيكلة ما مجموعه  العاملة على خطوط اجلامعة حيث مت 
جاري إلعادة هيكلة البقية«. ُمبينا أن عملية التأهيل شملت صيانة احملركات وامليكانيك 
صيانة  وكذلك  العامة،  السالمة  أعمال  وكافة  واإلطارات  الدهان  وجتديد  عام،  بشكل 

وجتديد املقاعد واألرضيات، وتركيب الستائر )البرادي(.
العامة  السالمة  درجات  أقصى  ضمان  على  حترص  الشركة  أن  أبوفردة  الدكتور  وأكد 
اجلامعة  في  صيانة  محطة  وتوفير  سيطرة(،  )سيارات  متحركة  صيانة  فرق  توافر  من 
حال  في  أنه  وأضاف  صيانة،  إلى  حتتاج  التي  احلافالت  إلى  الوصول  لسرعة  الهاشمية 
إلى وقت  إذا كانت حتتاج  ولكن  للحافلة في موقعها،  إجراء صيانة  يتم  حصول ُعطل 
يؤثر على رحلة الطلبة يتم على الفور استبدالها بأقرب حافلة. وذكر أن هناك »متابعة 
دائمة من قسم الصيانة وتشمل على الصيانة الدورية والصيانة الوقائية، فقبل خروج 
أي حافلة يتم التأكد من جاهزيتها للعمل من خالل قسم الفحص الفني«، مشيرا إلى 

أن »أعطال احلافالت ضمن النسبة الطبيعية«.
كما بنينَّ مدير عام الشركة أن قسم الكاميرات يراقب تصرفات السائقني، إضافة إلى 
احترامهم  ومدى  السائقني  مخالفات  يرصد  مراقبة  فريق  خالل  من  امليدانية  املراقبة 
اإلجراءات  الشركة  تتخذ  حيث  السائق،  قبل  من  ترتكب  قد  سلبيات  وأية  للركاب، 

الشكاوى  وتتلقى  املالحظات  كافة  ترصد  الشركة  أن  وقال  اخملالفني.  لردع  املناسبة 
وتتابعها أوال بأول وتتخذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلتها.

   وقال مدير عام شركة املتكاملة: »إن خدمة نقل طلبة اجلامعة الهاشمية حتسنت 
كثيرا عما كانت عليه في السابق«، ولكنه أوضح أن خطوط الشركة تواجه حتديات 
متعددة من أبرزها البعد النسبي للجامعة ومرور احلافالت بأزمات سير خانقة خاصة 
في الفترة الصباحية، فاحلافلة تعلق في األزمة مدة نصف ساعة إلى ساعة أحيانا، 
ونصف  )ساعة  لتصبح  الصباح(  في  )خاصة  الواحدة  الرحلة  زمن  من  يضاعف  مما 
التي  التحديات  من  أن  وأضاف  الطبيعي،  الوضع  في  دقيقة   )45( عن  بدال  الساعة( 
تواجه الشركة خروج عدد كبير من طلبة اجلامعة معا والعودة معا حيث قدر خروج 
يحتاج  جدا  كبير  عدد  وهو  صباحاً   )8-6( ساعة  من  في  طالب  آالف   )6000( حوالي 
العاملة  الشركات  بالتعاون مع  »إن اجلامعة  إلى أسطول ضخم من احلافالت، وقال: 
على خطوط اجلامعة تسعى لتصميم برنامج إلكتروني يتيح لسائق احلافلة معرفة 
مواعيد بدء محاضرات الطلبة خاصة طلبة الساعات الصباحية ليتسنى إعطاؤهم 
األولوية، ويتم جدولة مواعيد انطالق احلافالت وإعالنها للطلبة ليتم االلتزام بها من 
قبل الطلبة والشركات الناقلة«. مشددا »أنه من حق كل طالب أن يصل للجامعة 
الدراسي  اجلدول  حسب  ستمنح  التي  األولوية  صاحب  زميله  وقت  احترام  مع  لكن 
في  الطلبة  شؤون  عمادة  مع  بالتنسيق  وذلك  واالمتحانات«،  احملاضرات  ومواعيد 
اجلامعة.  وذكر أن »متوسط تردد احلافالت عال جدا خاصة في الفترة الصباحية من 
الساعة )6-8( صباحا بحيث تنطلق حافلة كل دقيقة، ثم من الساعة )8-9( تنطلق 
دقائق«،   )8-4( فترة  في  حافلة  تنطلق   )11-9( الساعة  وبني  دقيقة،   )2( كل  حافلة 
موضحا أن هذا رقم كبير »تعجز كبريات الشركات عن اإليفاء به« وخاصة في الفترة 

الصباحية من الساعة )8-6(.
 وحول أعداد الطلبة قال: إن الطلبة مازالوا في طور تعبئة البيانات اخلاصة باجملمعات، 
ولكن حسب األرقام املتوافرة لدى الشركة أن النسبة األكبر من طلبة عمان يستخدمون 
مجمع رغدان حوالي )40%(، ثم ُمجمع الشمال حوالي )20%(، ثم صويلح حوالي )%10(، 

وتتوزع النسبة املتبقية من الطلبة على اجملمعات األخرى.
نتيجة  تقلصت بشكل كبير  السابق  تتم في  التي كانت  الطالبية  اخملالفات  أن  وقال   
داخل  التدخني  أو  بالدور،  التزام  وعدم  للمقاعد،  حجز  نلحظ  نعد  فلم  اخلدمة  حتسن 

احلافالت، أو تناول املأكوالت واملشروبات وغيرها من التصرفات الفردية.
 وفي جولة على قسم شؤون املوظفني، قالت السيدة لونا شموط أن من شروط التعيني 
احملكومية،  عدم  وشهادة  املناسبة،  القيادة  رخصة  على  احلصول  حافلة،  للعمل سائق 
وشهادة خلو من األمراض، ومعرفة بأمور السالمة العامة وامليكانيك، وكياسة ولباقة 
في التعامل مع الُركاب. وأضافت »أن الشركة ال تتهاون بأية مخالفات تؤثر على سالمة 
وكرامة الركاب«. لكنها أكدت على »ُحُسن تصرفات معظم السائقني فهم على درجة 

عالية من املهنية واالحترام«.

 )30( برأسمال  املتعدد هي شركة مساهمة عامة  للنقل  املتكاملة  الشركة  أن  ويذكر 
مليون دينار أردني، موزعة نسبة )50%( للحكومة، و)10%( ألمانة عمان الُكبرى، والنسبة 
املتبقية تتوزع على )600( مساهم تقريبا، وتخدم خطوط النقل الداخلي في العاصمة 

عمان واحملافظات.
  وذكر الدكتور عمر بطاينة مساعد عميد شؤون الطلبة املكلف مبتابعة ملف مواصالت 
من  الشركاء  جهود  بفضل  كثيرا  حتسنت  للطلبة  املقدمة  النقل  خدمة  أن  الطلبة 
العام  األمن  مديرية  ومساندة  الناقلة،  والشركات  البري  النقل  تنظيم  وهيئة  اجلامعة 
ممثلة مبدير سير الزرقاء الرائد زياد محمود ومتابعاته امليدانية املستمرة، مؤكدا أن اجلهود 

ماضية للوصول إلى خدمة مثلى تلبي حاجات الطلبة.
 وقال إن اجلامعة ستزود الشركات الناقلة خالل الفترة املقبلة ببيانات تفصيلية حول 
إمكانية  ودراسة  يومي،  بشكل  يستخدمونها  التي  واجملمعات  الطلبة  انطالق  أماكن 
استحداث مواقف جديدة لتخفيف االكتظاظ في بعض املواقف احلالية، وجتنب املرور في 

األزمات املرورية أن أمكن ذلك، إليصال للطلبة حملاضراتهم في الوقت احملدد.

  مندوباً عن رئيس اجلامعة الهاشمية رعى األستاذ الدكتور 
واملراكز  الكليات  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب  الكرمي  علي 
العلمية حفل استقبال الطلبة اجلدد لعام 2016/2015 الذي 

نظمته عمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة الرابع عشر.

وقد اشتمل برنامج احلفل الذي حضره عميد شؤون الطلبة 
واعضاء  الكليات  عمداء  من  وعدد  املالول  سالم  الدكتور 
الرابع  الطلبة  مجلس  وأعضاء  واالدارية  االكادميية  الهيئتني 
وتالوة  امللكي  السالم  اجلامعة على  عشر وجمهور من طلبة 
ألقاها  اجلامعة  رئيس  وكلمة  احلكيم  الذكر  آيات  من  عطرة 
نحن  وقال:  اجلدد  بالطلبة  فيها  رحب  الكرمي  علي  الدكتور 
وانتم  بكم  واملأمول  املوعود  بالغد  االمل  على  اليوم  نلتقي 
وطنكم  ببناء  وتساهمون  املسؤولية  عبء  ستحملون  الذين 
وانتم  عام  وكل  بكم  وسهالً  فأهالً  وجه  خير  على  وامتكم 
بخير مع بداية العام اجلامعي الذي أرجو اهلل ان يوفقكم فيه 

لتكونوا خير رسل خلير صالح.

طلبتها  من  فوجاً  تخرج  الهاشمية  عهد  هو  كما  وأضاف 
منذ  وطيبة  مباركة  اهلل  بإذن  مسيرة  آخر  فوجاً  لتستقبل 
دأبها  على  وهي  املاضي  القرن  تسعينات  أوائل  في  عهدها 
وتصميمها بأن تبلغ رسالتها ذلك الفضاء الواسع الذي نأمله 
ومواكب  واملعرفة  بالعلم  واع مسلح  بتخريج شباب  جميعاً 
للعلوم وتطوراتها ومتميز في حتصيله العلمي وثقافته وبهي 

في اخالقه وسيرته.
    وأكد الدكتور الكرمي على أن الهاشمية تعي ضرورة بناء 
مستقبلكم  ليكون  مدروسة  واضحة  اسس  على  الوطن 
خدمة  في  املباركة  االردن  ورسالة  رسالتها  فتكملوا  واضحاً 
وطنكم واهليكم وانفسكم ونحن على ثقة بأنكم القادرون 
ايدي  على  الهاشمية  في  بالدراسة  حظيتم  وقد  واملتميزون 
وااللتزام  للخلق  مثاالً  فكونوا  اساتذتكم،  من  علمائها 
واعلموا  الدراسة  في  اجلد  هويتكم  ولتكن  بهمتكم  وشباباً 
البررة ان شاء اهلل  ابناؤها  الرؤوم وانتم  ان اجلامعة مبثابة االم 
اخلير واحلق مسيرتكم  تعالى وفقكم اهلل وسدد على طريق 

ملا فيه اخلير الردننا العزيز في ظل راية 
الهاشمية  اجلاللة  صاحب  حضرة 
احلسني  بن  الثاني  عبداهلل  امللك 

املعظم حفظه اهلل ورعاه.

الطلبة  شؤون  عميد  ألقى  كما 
أشار  كلمة  املالول  سالم  الدكتور 
يزيد  ما  اجلامعة حتتضن  أن  إلى  فيها 

اردننا  قلب  ونبض  وطننا  ميثلون  وطالبة  طالب  الف   )30( عن 
الغالي اردن التاريخ واحلاضر والغد واملستقبل املشرق بإذن اهلل، 
هو  الهاشمية  اجلامعة  تشهده  الذي  النجاح  ان  على  واكد 
الذي  بانتمائهم  واملوظفني  االجالء  العلماء  من  اسرتها  بعزم 

ميأل اآلفاق وحكمة ادارتها ورئاستها ممثلة برئيسها.
الرؤى  لتجسيد  وطاقاتنا  جهودنا  بكل  نسعى  أننا  واضاف   
امللكية السامية حيث يجىء ذلك ضمن استراتيجية واضحة 
الى  والنهوض  تراعي متطلبات احلاضر  ووعي مسبق وخطط 

البالد جاللة  اراده سيد  لالردنيني كما  اشراقاً  اكثر  مستقبل 
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

  وحتدث عن دور عمادة شؤون الطلبة واخلدمات التي تقدمها 
خدمة لطلبة اجلامعة واجملتمع احمللي داعياً الطلبة املشاركة 
يعود  مبا  العمادة  تنظمها  التي  والفعاليات  النشاطات  في 
واكسابهم  شخصيتهم  صقل  في  والفائدة  باخلير  عليهم 
اخلريجني.    من  غيرهم  عن  متيزهم  التي  اخملتلفة  املهارات 
واشتمل برنامج احلفل على فعاليات رياضية تضمنت عروض 

الدفاع عن النفس  وفقرات فنية.

اجلامعة الهاشمية تقيم حفل استقبال للطلبة املستجدين

اجلامعة الهاشمية  ومديرية ثقافة الزرقاء حتتفالن 
ــورة العربية الكبرى بعيد ميالد القائد ومئوية الث

رئيس اجلامعة الهاشمية يُكّرم طالبني متميزين في كلية
 األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا املعلومات

الثاني  عبداهلل  امللك  جاللة  ميالد  عيد  مبناسبة  الزرقاء  ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  الهاشمية  اجلامعة  احتفلت     
الثقافي  الثاني  عبداهلل  امللك  مركز  في  الكبرى  العربية  الثورة  انطالق  ومئوية  واخلمسني،  الـرابع  املعظم  احلسني  ابن 
بالزرقاء، ونظم االحتفالية التي رعاها مندوباً عن وزيرة الثقافة  مساعد األمني العام الدكتور أحمد راشد، مكتب تنمية 
خدمة اجملتمع احمللي باجلامعة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة، وتضمنت إلقاء كلمات وقصائد شعرية، 
ومجموعة من املعارض الفنية والصور، وعرض فيلم حول مسيرة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم وإجنازاته، وكما 
تضمن فقرات غنائية تراثية، وفقرة احلكواتي للحديث حول االنتماء والوالء للوطن والقائد، ومشاركة مديرية التوجيه 

املعنوي، وموسيقات األمن العام.

 ومندوباُ عن رئيس اجلامعة ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم املالول كلمة رفع من خاللها أسمى آيات التهنئة 
والتبريك باسم رئيس اجلامعة وأسرتها جلاللة امللك مبناسبة عيد ميالده الـميمون، وأضاف: »يحتفل األردنيون بعيد ميالد 
جاللة امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني املعظم، وهم يتطلعون بثقة وأمل للمستقبل، واطمئنان باحلاضر الذي يشهد 
نهضة على مختلف الصعد واجملاالت«، وأكد على أن »جاللة امللك نذر نفسه خلدمة أبناء شعبه ونهضة األردن«. كما أشار 
عميد شؤون الطلبة إلى أن مرور مئة عام على انطالق الثورة العربية الكبرى هو ذكرى عربية ووطنية ألنها كانت نواة 
ألردن السيادة واألنفة واإلجناز. وقال مدير ثقافة الزرقاء السيد رياض اخلطيب في كلمة له: »من حقنا أن نفخر مبليكنا الذي 
وضع في طليعة أولوياته بناء الدولة احلديثة، دولة املؤسسات والقانون، وترسيخ قيم العدالة واملساواة وحتقيق الرفاه 
واحلياة الفضلى، وبناء املستقبل املشرق للشعب األردني، الذي ينعم فيه كل مواطن باألمن واالستقرار، وفرص التميز 

واإلجناز، والعيش الكرمي على الرغم من التحديات التي يواجهها وطننا العربي«.

من  واسعة  مجموعة  ضم  الذي  التدوير  إعادة  معرض  خالل  من  اجلمهور  إعجاب  الهاشمية  اجلامعة  مشاركة  ونالت 
اللوحات الفنية التي حاكت مناسبة عيد ميالد القائد ومئوية الثورة العربية الكبرى، باإلضافة إلى إعادة استخدام الورق 
والكرتون في إنتاج مجسمات فنية بإشراف السيد إبراهيم اجملالي من دائرة النشاط الثقافي والفني، كما ألقى الطالب 
مشعل العنزي أحدطلبة النشاط الثقافي قصيدة شعرية وطنية، إضافة إلى مشاركات قدمتها مديرية ثقافة الزرقاء، 

وأبناء اجملتمع احمللي.

الدين بني  رئيس اجلامعة الهاشمية األستاذ الدكتور كمال    كرََّم 
هاني طالبني من كلية األمير احلسني بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا 
االحتاد  قدمها  مشروع  أفضل  مسابقة  في  ملشاركتهم  املعلومات 
األوروبي بعنوان ) Best Business Plan (. ومت تأهيل الطالبني للسفر 
لتميز  نظرا  القادمة  األشهر  خالل  البرتغال  في  بورتو  جامعة  إلى 
رئيس   وقال    .  Jo-Service األردن(  بـ)خدمات  املعنون  مشروعهما 
الدكتور  الكلية  عميد  بحضور  الطالبني  استقباله  خالل  اجلامعة 
فراس هناندة إن تكرمي الطلبة املتميزين سياسة متواصلة للجامعة، 
الدولية  العلمية  املسابقات  في  الطلبة  مشاركات  أن  وأضاف 
تتميز  التي  اجلامعة  مخرجات  أحد  ميثل  ينفذونها  التي  واملشاريع 
وبخاصة  والعاملي،  احمللي  العمل  سوق  متطلبات  ومواكبة  باجلودة 
احلديثة  العملية  واملساقات  الدولية  الشهادات  أدخلت  اجلامعة  أن 

منافسة  لتضمن  املعلومات  تكنولوجيا  كلية  وبرامج  مناهج  في 
اخلريج في سوق العمل. وأضاف أن اجلامعة تعمل بتشاركية عالية 
مع قطاع األعمال والصناعة وأرباب العمل لتطوير اخلطط والبرامج 

النظرية والتدريبية.          
الطالبية  بالنماذج  اجلامعة  اعتزاز  هاني  بني  الدكتور  أكد  كما 
احملافل  في  إيجابياً  اجلامعة  سمعة  على  تنعكس  التي  املتميزة 

العربية والدولية.
أبوشنب  ومصطفى  أسعد  محمد  الطالبان  قدم  جانبهما،  من   
خصاونة،  أحمد  الدكتور  عليه  أشرف  الذي  املشروع  عن  شرحا 
وأوضحا أنه نظام مبيعات إلكتروني يربط البائع باملشتري، بدون أية 
كلفة سوى ثمن املكاملة الهاتفية، حيث يقوم بإجراء بحث إلكتروني 

إليجاد أفضل خدمة أو سلعة وتوفيرها   للزبون حسب الطلب.

ــة اجلـامع ــي  ف ــا  ُعرض ــان  أوروبي ــان  فيلم
الهاشمية ضمن مهرجان الفيلم األوروبي

الذي  األوروبي  الفيلم  ملهرجان  والعشرين  السابعة  الدورة  فعاليات  ضمن   
مع  بالتعاون  األوروبي  االحتاد  ومفوضية  لألفالم  األردنية  امللكية  الهيئة  نظمته 
عمادة شؤون الطلبة في اجلامعة الهاشمية ُعرِض فيلمان أوربيان حائزان على 
عدة جوائز، األول تشيكي "الفاشل احملظوظ"، والثاني أملاني "معجزة برن" مع 

تقدمي وتعليق من قبل الناقد السينمائي السيد رسمي محاسنة.
     

 وقال الدكتور ممدوح الشرعة نائب عميد شؤون الطلبة "إن الرغبة متلؤنا للتعلم 
واملشاركة من خالل اإلطالع على ثقافات اآلخرين من خالل مختلف وسائل الفن 

والثقافة".
 وذكر السيد شادي النمري مدير املشاريع في الهيئة امللكية لألفالم أنه مت في 
املهرجان عرض )13( فيلما أوروبيا في مختلف مناطق اململكة، وكذلك نظمت 
العاصمة.  الصامت خارج  الوثائقي  الفيلم  ورشات عمل خاصة بصناعة  عدة 
وأضاف أن الهيئة امللكية تولي احملافظات أهمية كبيرة وخاصة طلبة اجلامعات. 
وحتدث عن نشاطات الهيئة امللكية األردنية لألفالم حيث تعمل لتأسيس صناعة 
أفالم متينة ولتسهيل إنتاج األفالم في األردن، وإيجاد بيئة تعليمية لدعم الفنون 
السينمائية، وتقدمي خدمات متنوعة لصناعة السينما. وقال مندوب مفوضية 
العروض  أن  نافارو  إدوارد  الثقافية في األردن السيد  املراكز  االحتاد األوروبي واحتاد 

السينمائية تفتح النوافذ للتبادل الثقافي واحلضاري بني الشعوب.
بني  السينمائية  الثقافة  نشر  إلى  محاسنة  رسمي  السينمائي  الناقد  ودعا   
طلبة اجلامعة من خالل إدامة العروض السينمائية التي توسع من آفاقهم في 

احلوار احلضاري واإلنساني، وتساهم في تثقيف ورعاية وتنمية الفكر الناقد.

ــام 1956  يوم  عز وفخر من  ــر األول من آذار من ع يعتب
ــث حتملنا  ــعبه،  حي ــازات قيادته وش ــن واجن ــام الوط أي
ــود خلت كان فيها  ــادة اجليش الى عق ذكرى تعريب قي
ــني«-طيب اهلل ثراه-  ــة امللك الراحل »احلس صوت جالل
ــيادياً اضاف  ــاً وتاريخياً وس ــراراً قومي ــاً ومعلناً ق مدوي
ــق باجملد واحلرية  ــخ االردني العاب ــة ناصعة للتاري صفح
ــه الواضحة  ــب اهلل ثراه- بصمات ــني -طي ،وكان للحس
ــة االردنية ــيادي للمملك ــرار الس ــتكمال الق ــي اس ف
ــمي إنهاء  ــن وبصوته الهاش ــا اعل ــمية عندم  الهاش

ــش العربي قائالً:  ــات الفريق كلوب من قيادة اجلي خدم
ــل أُحييكم  ــود البواس ــاط واجلن ــا الضب »أيه
ــاً  ــا وجدمت ضباطاً وحرس ــا كنتم وحيثم أينم
وجنوداً وبعد ، فقد رأينا نفعاً جليشنا وخدمة 
ــن اإلجراءات  ــا أن جنري بعضاً م ــا ووطنن لبلدن
ــش ،فنفذناها  ــب اجلي ــي مناص ــة ف الضروري
ــر ، ومتوخني  ــى اهلل العلي القدي ــني عل متّكل
ــا ،وإنني آمل  ــالء كلمته ــا واع ــة أمتن مصلح
فيكم كما هو عهدي بكم ، النظام والطاعة«. 

 ذكرى تعريب قيادة اجليش العربي 
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ــى نبينا  ــالم عل ــالة والس ــدهلل والص احلم
ــه  ــه وصحب ــى آل ــني وعل ــمي االم الهاش
ــع هديه واقتفى  ــه وذرياتهم ومن اتب وأزواج

سنته وسار على دربه الى يوم الدين وبعد:

مدرسة  من  تعلمناه  ما  بعض  من  وأنهل  اكتب  بأن  اتشرف  أن  لي  يطيب        
دواعي  فمن  وأياكم،  وتشربنا حبها  رحابها  في  تتلمذنا جميعا  التي  الهاشميني 
فخري واعتزازي أن أعبر عن حب الوطن كما تشاطرونني احلب واالنتماء واملواطنة 
واالعتزاز  التقدير  تتخلف عن مخزونه من  وال  أيا  منكم  تنقص  التي ال  الصاحلة 
الرساالت  مهد  فهو  تعالى،  اهلل  ببركة  مبارك  فوطننا  الوطن.  وبقائد  بالوطن 
وكبرياًء  فخرا  ويكفينا  املبارك  مائه  من  وشربوا  منه  مروا  األنبياء  وأرض  االلهية 
باملصطفى صلى اهلل عليه وسلم  فسالم  يرتبط نسبه  قائده  ننتمي لوطن  أن 

عليكم آل البيت طبتم وطاب محياكم . 

إن الشعور بحب الوطن واالنتماء له ليس شعارا أو مجرد تقليد بل هو احساس 
وفطرة تنبع من خالل العمل الدؤوب واالنخراط في سلك االنشطة التطوعية ال 
وحبه جزء  فالوطن مقدس   ، أعتبارات  أي  فوق  الوطن  إال ملصلحة  أجل شيء  من 
أردنية هاشمية واحدة  ما قام به رسولنا  الدين ودليلنا نحن كأسرة  اليتجزأ من 
وحبيبنا صلى اهلل عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى املدينه ، فقد نظر إلى 
إلي ولوال أهلك  البقاع  إنك ألحب  ارادته قائالً: » واهلل  مكة وهو خارج منها رغم 

أجبروني على اخلروج ما خرجت منك«، صدقت يارسول اهلل، ياعلم الهدى.
أنت أردني: نعم، فلترفع رأسك ليعانق اجملد والشرف والكرامة، وليسألوا تاريخ

األردن يجيبهم وينطق بقصص البطولة والتضحية والفداء، لتكون يا أردن أنت 
وطني.

العربية  الثورة  مئوية  ظالل  نتفيأ  ونحن   ، اجلميل  بأردننا  واعتزازنا  شموخنا  يزداد 
و  األول  عبداهلل  املؤسس  وامللك  علي  بن  احلسني  وطن  الوطن  هذا  وإن   ، الكبرى، 
امللك الباني احلسني بن طالل و هو درة أبي احلسني امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني 

حفظه اهلل و رعاه.

بوعيه  لنا  وأدامه  الهاشمية  الدوحة  سليل  الوطن  وقائد  الوطن  اهلل  حفظ 
السياسي والفكري الذي يدل على رجاحة عقله وسعة ادراكه وانسانيته رغم كل 
التحديات والظروف الصعبة. وكل عام والوطن وقائده وأبناءوه اخمللصون بألف خير.

لهؤالء  صوتاً  سأكون  »اليوم 
صاحب  أعلنه  عهد  األطفال« 
السمو امللكي األمير احلسني بن 
في  العهد،  ولي  الثاني،  عبداهلل 
حفل  فيها  سموه  استهل  كلمة  ختام 
التي  حدود«،  بال  »سمع  مبادرة  إطالق 
بالصمم.  املصابني  االطفال  تسهتدف 
حياة  غّيرت  التي  االنسانية،  املبادرة  هذه 
من  اآلآلف  حياة  وستغير  بهم،  بدأت  من 
من  وتنقلهم  وأسرهم،  اآلخرين  األطفال 
تفرضه من  وما  االعاقة  املعاناة مع  ضيق 
والراحة  الفرح  ضياء  الى  وعزلة  وحدة 
واالخرين  أقرانهم  مع  والتواصل  واالنطالق 

بسعادة.
مستدامة  حلول  بإيجاد  سموه  اهتمام 
احلس  مدى  يعكس  وتأهيالً  بالصمم عالجاً  املصابني  األطفال  تستهدف 
االنساني لولي العهد جتاه أبناء األردن، حيث بدد اهتمام سمو ولي العهد 
بهذه الفئة من االطفال جميع التحديات والعوائق التي تقف حائالً أمام 
أكثر  الى  تصل  والتي  املرتفعة،  كلفته  حيث  من  سواء  العالج  إمكانية 
من )16( الف دينار، إلى جانب إيجاد املراكز املتخصصة للعالج والتأهيل 

والرعاية.
" سمع بال حدود " ومبادرات أخرى عديدة أطلقها سمو ولي العهد ما هي 
إال تأكيد لنهج هاشمي في البذل والعطاء بدأه جاللة امللك عبداهلل األول 
وكرسه من بعده امللك طالل وجاللة امللك الباني املغفور له احلسني بن 
طالل وعززه جاللة امللك عبداهلل الثاني بن احلسني -حفظه اهلل ورعاه- ، 
اجملتمع  أطياف  جميع  لتشمل  وتنوعت  السامية  مكارمه  تعددت  حيث 
زراعة قوقعة للصم  أول عملية  أجريت  إذ  الضرر،  وأولي  األصحاء منهم 
في االردن عام 2003م، وبإشراف اخلدمات الطبية امللكية بالتعاون مع فرق 
طبية أجنبية، ليصل عدد عمليات زراعة القوقعة إلى )500( عملية حتى 

اآلن.
كل  تقدمي  على  احلرص  مفادها  رسالة  حتمل  مبادرة   " حدود  بال  سمع   "
لهم  القواقع  زراعة  من خالل  الصم  االطفال  لتأهيل  واملساعدة  الدعم 

وتدريبهم على النطق وتوعية اجملتمع باحلاالت املسببة للصمم.
وتسعى املبادرة بأهدافها الى معاجلة االطفال الذين يعانون من الصمم 
لهم،  التأهيلية  مراكز  وإنشاء  لهم  القوقعة  أجهزة  زراعة  خالل  من 
وتدريب اخملتصني بتأهيل النطق لالطفال وتدريب اسرهم على مساعدة 
بأبرز أسباب احلاالت التي  التوعية  ابنائهم على تعلم النطق. إلى جانب 
أخرى  أو مسببات  االقارب  زواج  إما عن حاالت  والناجتة  الصمم  الى  تؤدي 
إجراء مسح لتحديد ووصف  الى  باالضافة  التهاب السحايا،  مثل مرض 

الصمم  حاالت  من  حالة  كل 
بالتعاون  معاجلتها  وطرائق 
مختلف  من  املستشفيات  مع 
القطاعات في اململكة واالعداد 
من  االستفادة  ميكنها  التي 
بيانات  قاعدة  وبناء  املبادرة 
السمع  فحوصات  حلفظ 

لألطفال حديثي الوالدة.

 )172( يقارب  ما  االردن  في  يولد  السمعية  االعاقات  إحصاءات  وبحسب 
طفل سنويا، إثنان من كل الف منهم مصابان بالصمم، حيث يقدر عدد 
املصابني بالصمم بـ)19( ألف شخص، معظمهم ال يستطيعون التواصل 
مع مجتمعهم بصورة كاملة، على الرغم من تعلمهم لغة اإلشارة. كما 
تنبغي اإلشارة إلى كلفة زراعة القوقعة والتأهيل الالحق لها والذي يصل 
نحو )16( ألف دينار، باملقابل تبلغ كلفة التعليم اخلاص للشخص االصم 

)6( االف دينار سنوياً.
على  أخذت  التي  الدول  من  يعد  األردن  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتنبغي  هذا، 
عاتقها حمل األمانة وحتفيز العمل مع فئات األفراد ذوي اإلعاقة وتقدمي جل 
العناية والرعاية واالهتمام ضمن ما يتوافر من إمكانات لتعويض بعضاً 
املشاركة  فرصة  وأسرهم  إلعطائهم  يسعى  فقد  احلياة،  في  فقدوه  مما 
االجتماعية وتوفير الوسائل اخملتلفة لدعمهم ومساعدتهم في التخلص 
أو احلد منها  من اآلثار التي حلقت بهم جراء إعاقتهم أو جتاوز هذه اآلثار 

وتهيئة الظروف املعيشية الكرمية وفق قدراتهم وإمكاناتهم. 
التربية  في مجال  العاملة  الرسمية  وغير  الرسمية  اجلهات  تعدد  ورغم 
اخلاصة، إال أن هناك نوعاً من التوافق في آليات العمل، حيث تعمل جميع 
اجلهات من أجل مصلحة وطنية تخص تلك الفئات، وقد منحت الدولة 
األردنية الفرصة للقطاعات الدولية واحمللية من أجل االنخراط في العمل 
االجتماعي مع كافة فئات ذوي اإلعاقة، وتقدمي جميع أشكال الدعم لهذه 
أنحاء اململكة،  القطاعات وبرامجها وخدماتها دون استثناء وفي جميع 
وتعد وزارة التنمية االجتماعية اجلهة الرسمية التي تشرف على توجيه 
سياسة التربية اخلاصة األكثر التزاما جتاه األفراد ذوي اإلعاقة وما يستجد 
من إحداث للمؤسسات التي تعنى بهم بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 
ووزارة  والتطوعي  االجتماعي  للعمل  علياء  امللكة  كصندوق  األخرى 
التربية والتعليم واالحتاد العام للجمعيات اخليرية، باإلضافة إلى الهيئات 
واخلاصة  األهلية  والقطاعات  اخليرية  واجلمعيات  الدولية،  واملنظمات 
منطلقني من مبادىء راسخة أول أركانها بأن هؤالء األفراد ليسوا مخيرين 
لديها  أسرة  خاصة  حاجات  ذو  طفل  كل  وراء  وإن  إعاقاتهم،  حدوث  في 
حاجات خاصة أيضا، كما أنه ال يوجد فرد معاق وإمنا يوجد مجتمع معيق، 
وآخر تلك األركان أن تطور أي مجتمع كان يقاس بحجم ما يقدمه ألفراده 

من ذوي اإلعاقة.

أردن...
      العزة والفخار

بوح نوافذ

مـَع نـظـراتـها وتَصـاعـد أنـفاسـي بني احلروف...
هل تخفي وراء تلك العباءة املكللة بالصمت، 

عاصفة كفيلٌة بإسقاط الرجال إلى أودية الطفولة؟؟
هل لصوتها نـاي يُبهج مـن يشرُب  الهواء؟؟؟

هل تـفهم لـغة الطـير أم أنها تطـير بال جـناح ؟؟ 
هل ذاقـت حلـظة انـفصال احلـب عن الـالحب ؟؟

أتُـراهـا حُتب اخلُبز املغموَس بذكريـات طفـولـتي ؟؟
أم لـديها صـبر االنتظارعلى قــارعة الطـريــق لـركـوب احلـافلــة؟؟

هل شـربت كأسـاً مـن الفــرح واألســى؟؟؟ 
هل زارت املـريـض الـذي بـداخلـهـا ؟؟؟

هل ضمدت جرحه ؟؟؟
هل فكـت قيود الـخوف عن قـواُه املتهمَة بالضعـف؟؟؟ 

هل سألت عن ثمن السعادة لعـل نقودها ال تكفي لشرائـها؟؟؟
 تُراهـا جتيد حياكَة صـوف القـلب بالـشتـاء ؟؟؟

وتقبيل الصبـاح بـدون رهبة منه؟؟؟
وارتداء األصيل معطفاً من ياسمني؟؟؟

هل رأتني وهل عرفتني من ردائي األسود؟؟؟
هل ميزت أن قلبي جريح وأن أزهاري طريحُة الرحيـق؟؟؟

هل جمعت بقايا صوتي ووضعتها في أسطوانة من الكلمات؟؟؟
إن وصلها سؤالي.. فأخبرها أيـها القمر أن تزرع جوابها 

على شرفة احللم املطرز بالنعاس، وامللون بنشوة عاشق، 
أسقط عشقُه الشمس، عن عرشها وأَلبَس احليـاة ثـوباً مَن الليل .وإن 

لم يصلها سؤالي ضعُه أيها القمر تذكاراً على صدر النجوم.
وعنَد فنائي ,يبقى سؤالَي ناقوساً يدُق في عالم الكلمات.

 
                                                     

نـشـوة

ها قد أطل الشتاء من جديد ... ونحن نعزو الدفء للشمس ! وقرب 
قليلها يُحرق ... لكن حنيننا لبعدها يُؤرق ...!

أفقها  من  تغطي  و   ، الثلوج  حتت  األجواف  معالم  تطمس  قد 
من   ، ضباب  من  طمس  قد  ما  ستذيب  األشعة  لكن   ... السبل 
ألسنتها  متادى سقف  التي  تلك  .غارقٌة  مما قد حسر  و   ، غشاوة 

الكلم ... كما األبكم كما األصم ...!
ثيني يا رقيقة ... كيف لدروبك أن متاشي احلقيقة  ؟! و كيف  حدِّ

لألدمع أن تهمي لذكريات عتيقة ...! 
ثيني يا رقيقة كيف للعبرات أن تزاول آالما شقيقة ؟! و كيف  حدِّ

للمهج أن تتجلى بسالطني وثيقة ...!
_ رويدك ... أمهلني ... دع فيض الآللئ يُْنهكني ... ثم قل : هل لي 

بالسبب ؟!
تريدني أن أعلِمك السبب ! 

هاك ... اكتب ...!
ر على أوراقك باحلبر الطلب ... سطِّ

و قل : متني مذ ُعرف الشعر باألدب ...
فاكتب على جدران أضرحتَك الشجب ،

و جلجْل من مكانك اخلفيِّ أنغام العتب ،
فانتحِل الشجاعة و قد احتواك التعب ...!

ثم عد و قل : هل لي بالسبب ؟!
_ كفكفي األحزان عن وجنتيِك املليئتني باللهب ...

قِل : الصبر قربي يَتمّلؤني عن كثب ...
فانثري التماعك بعالم ميلؤه الصخب ...

و اشدي بترانيمِك معايير الُعرَب...
فانيري عتمات أرجائك احلانية للقبب ...

_ ظننت أن الشعر سُيحدث بهجة أطياف اللنَّقب ...!
و أن تسطيري ... سيخفف من وطأة الرتب...!

ال العجز يستهوي أرجائي ... ال احلزن يتملك نيراني باحلطب .
سيْنَداُح صدقي في األعالي، زبد العنان ، بني السحب .

ل فيهم ... فالفعل مني قد وجب ...! دام التملق أُصِّ

 الطالبة :هناء وليد العمري /ثالثة /صيدلة 
             طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

يا رقيقة ... حدِّثيني !        

أستفيق على حلن الفراق 

فيميل احلزن على عنق الروح

ويعتصرني الشوق أملاً 

ال اجلرح يصدق مبوضعه

وال اجلمر يشق البحار 

يحتضنني الليل بسكونه املهيب

يشعل بذكرياتنا جنوم السماء

فيكون الدمع مرسال الضياء

يا ليتك ذكرى يوٍم أو حلظات

أو كبرق خاطف وبعدها ترحل 

ليت أن احلب قصيد

ألغرقتك مأل الكون كلمات

وجعلتك ملكا على هودج الصحراء

يهتف الصدى باسمك 

ويهتز صمت الرمال 

أكتب عنك لألقمار 

ألنفاس الصباح 

وبسمة األطفال 

ياسيد الشعر والقلم 

مللم شتات قصائدي                            

 ويا ليت الشعراء اليكذبون 
 

       
     الطالبة:  أمنة علي اخلالدي  

  ثالثة / تكنولوجيا حيوية 
طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

أمنيات

   
....مرت فترة ليست  الوحي من جديد  أن يعاوده  كان البد لقلمي 
بالقليلة ، لم تخط يدي حروفاً جديدة واآلن يبدأ قلبي بقصة بوح 

جديد   .... 
أريد أن اسألك سؤاالً! 

هل جربت يوماً أن حتس اجلمال بقلبك وتتفكر فيه ؟؟ 
ال بد لك أن تكون قد جربت ذلك..... 

حينها أظن أنك قد شعرت بالسعادة 
وزاد حب احلياة في قلبك ....  

باألمس كنت أُحاكي الطبيعة..... 
جلست بني أحضان الشجر..... 

يا هلل !!!! . ....  
كم شعرت براحة قلبية كبيرة.... 

قلبي  على  الرائعة  الطبيعة  تلك  أنفاس  مارسته  ساحرة  كيد 
الصغير ..... 

ال أدري ما السر العجيب الذي يجمع بني سحر الطبيعة وذكريات 
القلوب ! 

بدأ قلبي يقلب صفحات املاضي اجلميل 
يأخذني مينة ويسرة 

لكنه سرعان ما هدأ على أنفاس دافئة كانت مخبئة في ذاكرته 
اجلميلة.... 

مارست سحرها على قلبي ... 
وفجأة انقلب تأثير ذلك السحر 

ر صفو سمائي والحت في األفق سحب سوداء وتعكنَّ
 أمطرتني بوابل من مرارة حارقة

 , فأيقنت أنها لعنة الذكريات األليمة
 , لكنها لم تدم كثيراً ورفضت اإلنصات لها

 واستدعيت أجمل الذكريات من جديد لتحل محل األلم ..... 
سجن  في  أسيراً  سأظل  متى  إلى  ترى  يا  ؟  نفسي  وسألت 

ذكرياتي؟؟؟؟
 الطالب: محمد مصباح جابر / تخصص العلوم احلياتية

وحي القلم  
همسة 

رسائلك في الصباح تغنيني عن القهوة.. تعدل لي مزاجي طول 
النهار ...  في احلافلة ،ال يهم من سيجلس عند النافذة سينتهي 

الطريق دون أن أشعر به ، وعند الوداع إن سألتني كم أحبك ؟
سأخبرك كم أحبك في املساء

في املساء سيغلبك النعاس قبل أن أخبرك اجلواب 
إهداء لرجل لم أقوى على ذكر اسمه يوماً......

الطالبة:  تسنيم زهير / إرشاد نفسي
    طلبة الرواق واألنشطة الثقافية

يبوح   ، اقتصرت على خيال  ... حياة  املاضي قصة حياة  في جوف 

آماالً معقودة في شتاء قاٍس .. حوار بني قلب وعقل ، بني عواطف 

وهدوء الليل ، دماً أحمر َ ينزف حباً ينتظر من يوقفه ، يقول له كفى 

! ال حتزن !! هنالك سعادة آتية ال محالة ، بقلوٍب أنقى من العذوبة 

... هيا لنبدأ باحللم ، هيا لنبني جسوراً طاملا باتت تَنتظر الوقوف ، 

لتفتح أبواباً كانت ُمَغلنََّقًة بحروف اخلوف اخلمسة ، لنبدأ حياة ال 

حزن فيها ، ال ألم ، فقط إبتسامات ، فقط سعادة و آمال ، لننسى 

حلماً بقي شوقاً يُنتظر قدومه ، لُيصبح واقعاً ، لِنراه كل يوم يَزرع 

بذرة ترّبى على الدفء ، على احملبة ، على  معنى الوفاء والتضحية ...

نبض  اجلدران  على  لنرسم   ، بها  حلمنا  طاملا  دروباً  لنمضي  هيا 

الشجر  على  لنترك   ، املعاكس  اإلجتاه  ذلك  إلى  مسرعة  قلوب 

، فنحن  البحر ونرمي سالسل اخلوف  إلى  ، لننظر  نظرات ساحرة 

اآلن أصبحنا أحراراً ! منتصرين !! ال قيود تأسرنا ، ال أشواك تؤملنا ، 

فقط نُحقق ذكريات املاضي ...

  الطالبة: تَبارك محمد إسماعيل الدعاسني
ثالثة/صيدلة / طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

 في جوف املاضي ....
ــؤله         ــاذا يريد بس ــائلي م ــل س س

ــا       ــن تطرف ــا طرقه ــت طرق فطرق

ــي هجره        ــه فـــ ــا هّب ــت هبوب هّب

ــه        حلبــ ــن  املّئ ــات  أنّ ــت  فأنّنـــــ

ــل القتيـــل بلحظه         ــا قاتلي قت ي

ــم مهجــــــتي         ــم من تأل ألم تأل

صبحا صبوحا صّبحت إصباحتي   

ــه          ومّل ــالم  امل ــن  م ــالم  امل ــّل  م

ــه         حب ــة  املكان ــون  مكن كان  إن 

ــير متلمِل ــؤال وسار س سأل الس

ــارق عّجـل ــرق املط ــا كما ط طرق

هّبت كهّبات اللهيـــــب املهمل 

ــي مقتـــــل  ــه ف إن أّن آن أنيـــــن

قتل القتيـــــل بال قتال مقاتـــل

املتــــعلل ــورة  ث ــري  بثغــ ــارت  ث

كّل الكليل يكيل كيل املــــــكتل

األول  ــي  ف ــّره  مـــــــ ــرا  مري ــّرا  م

كونا أكون مكانــــــــه بالكامل

دندنات

شاعرة

 شعر الطالبة : 
هبة الصراوي

 رابعة / هندسة احلاسوب
طلبة الرواق واالنشطة 

الثقافية

 ، ابتسامتي  بها  وأروى  دموعي   ازاح  الذي  الرجل  ذاك  تبقى 
تبقى انت من أنار  عتمتي، واسكنتني قلبك ،  وأخذتني لعالم 
علمتني  وقد  واحلياة،  باألمل  ، مفعٍم  قزح  بقوس  مملوء  جميل 
كيف اعشق نفسي  حني حملتها فوق براكني احلياة، لتعلمها 

النجاة،

 الطالبة: أميرة حمزة حسونة 
تخصص تكنولوجيا حيوية

ومضة

واملغتربات  االردنيات  جامعاتنا  لطالبات  نزجي 
والوافدات من الدول الشقيقة والصديقة ،  أجمل 

التمنيات والتحيات. 
من  االغلب  بالنسبة  اجلامعة  حضيت  أماوقد 
اجلامعة على  ادارة  املمزيات فقد حرصت  الفتيات 
منوذجي   سكن  بتوفير  لهن  املثلى  اخلدمات  توفير 
يعد االول منذ انشاءها يتكون من مبينيني يحوي 
 ( غرف  ثالث  من  تتكون   ، شقة   )20( مبنى  كل 
تتسع كل غرفة لطالبتنني ومطبخ وصالون واسع 
السكن  ويستقبل   ، الصحية  املرافق  الى  اضافة 
الطالبات الوافدات واالردنيات املغتربات اضافة الى 
محافظات  في  سكن  اللواتي  االردنيات  الطالبات 

بعيدة عن اجلامعة .
السكن  موقع  يكون  أن  أهمّية  نعلم  وألننا 
الهادئة  الدراسة  أجواء  لتوفير  مالئما  اجلامعي 
واألزدحام  الضوضاء  عن  بعيًدا  الراحة  لهن  ويأمن 
فقد متنَّ اختياره بعناية في مدنية امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز في الزرقاء حيث متيز بقربه من اجلامعة 
املدينة  ومرافق  الالزمة  اخلدمات  ومن  الهاشمية  

احليوية والتجارية .
اجلامعة  طالبات  سكن  به  يتميز  ما  أهم  إّن 
إلى  اجلامعة  من  املواصالت  خدمة  الهاشمية 
خالل  من   مجاني  بشكٍل  وبالعكس  السكن 
برنامج  إلى  ،باإلضافة  احلديثة  اجلامعة  حافالت 
كادر  كذلك  الطالبات  رغبة  و  يتناسب  تسوق 
 )24( مدار  على  السكن  في  متواجد  إشرافي 
األمن  مشرفي  ِقبل  من  أمنّية  ومتابعة  ساعة 
اجلامعي لياًل ونهارًا ،باإلضافة إلى كميرات رقمية 
، وتتولى عمادة  تغطي املنطقة احمليطة بالسكن 
للطالبات  اإلرشادية  املتابعة  دور  الطلبة  شؤون 
الصيانة  ألعمال  امليدانية  املتابعة  إسناد  متنَّ  ،وقد 
دائرة  من  أكّفاء  مهندسني  بإشراف  الهندسية 

الهندسة والصيانة في اجلامعة .

بكافة  السكن  تزويد  متنَّ  قد  أنه  إلى  إضافًة 
متنَّ  الكهربائية حيث  واألجهزة  واألثاث  املستلزمات 
وتتوفر  الساعة  مدار  على  الساخنة  املياه  توفير 
الفرصة  تتهيأ  األتوماتيكي لكي  الغسيل  خدمة 
جّيد  بشكل  للدراسة  الطالبة  وقت  الستثمار 
من  والتبريد  التدفئة  وسائل  توفير  إلى  ،باإلضافة 
خالل تركيب وحدات تكييف داخل غرف الطالبات 
مجهزة  استراحة  صالة  متنَّ  وقد   ، والصالونات 
لقضاء وقت الفراغ مزودة بشاشة تلفاز مسطحة 

 ....  LCD
قد  اجلامعة  إدراة  بأّن  إليه  اإلشارة  يجدر  ومما 
بحيث  األنترنت  بخدمة  الطالبات  سكن  تغطية 
وبشكل  االستفادة  الطالبات  جميع  تتمكن 
تؤمن  السكن  داخل  بقالة  توفير  ،وكذلك  مجاني 
أشكالها  بكافة  والتموينة  الغذائية  االحتياجات 
متواضعة  مالية  أقساط  اعتماد  ،مع  للطالبات 
متنوعة  ،لتكون  بالسكن  الطالبة  اشتراك  بدل 
وفي متناول جميع الطالبات من مختلف الشرائح 

االجتماعية .
توفرها  التي  األمكانات  من  املزيد  على  لإلطالع 
للطالبات  ميكن  اجلامعي  السكن  خلدمة  اجلامعة 
وأولياء األمور في داخل اململكة مشاهدة السكن 
من خالل مراجعة الدكتور/عمر بطاينة – مساعد 
رقم  هاتف  على  االتصال  أو  الطلبة  عميد شؤون 

3903333 – فرعي 4132 .
ومن خارج اململكة ميكن التسجيل األولي واحلجز 
السيدة  على  االتصال  خالل  من  السكن  في 
منتهى القهموس / رئيس شعبة سكن الطالبات 
في اجلامعة هاتف رقم )0797552345( أو الدخول 

على املوقع اإللكتروني للجامعة
             

 . www.hu.edu.jo                             

   سكن طالبات
 اجلامعة الهاشمية
من جناح... إلى جناح

ِبأَنُفِسِهْم((  ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما   ال يَُغيُِّر َما 
َ ))إِنَّ اهللَّ

»الرعد:11«

    كثير من الناس يشكون من القلق على الرغم أن الشعور 
بالقلق أمر طبيعي يتوافق مع حاجة اإلنسان في البقاء وبذل 
عندما  املرض  مبثابة  يصبح  أنه  إال  التميز.  أجل  من  الطاقات 
يحول  نفسي  حاجز  إلى  فيتحول  الطبيعي  حده  عن  يزيد 
يؤثر  وبالتالي  اإلعتيادية  واألنشطة  املواقف  مواجهة  دون 
الصحة  تدهور  على  وحتى  اإلجتماعي  والدور  الوظيفة  على 
وإضطراباته  القلق  أشكال  من  العديد  وهناك  اجلسدية. 
فمنها ما يصيب الطلبة مثل قلق اإلمتحان وهناك قلق آخر 
والتكلم أمام جمع من  يكون جتاه مواقف معينة. كالوقوف 
اإلنسان  فيشعر  للعيان  واضحة  القلق  أعراض  فترى  الناس، 
ويتلعثم  العرق  ويتصبب  الراحة  وعدم  والتأهب  بالضيق 
بالكالم، وكثير من األشخاص وخاصة اإلناث لديهم مخاوف 
املرتفعة  املناطق  من  مخاوف  لديهم  وآخرون  احلشرات،  من 

وحتى املفتوحة، وهناك القلق املرتبط بتدهور احلالة الصحية 
واحلديُث عن القلق طويل.    

من  عليها  متفق  عاملية  معايير  وفق  القلق  تشخيص  ويتم 
املريض  معاينة  يتم  حيث  التشخيصية،  املقابلة  خالل 
إلى  املرضى  يخضع  ما  وغالباً  مشكلته  على  والتعرف 
األفكار  دحض  إلى  يهدف  والذي  السلوكي  املعرفي  العالج 
الناحية  بالقلق؛ ألن هناك عالقة بني  املرتبطة  الواقعية  غير 
جهة  من  املشاعر  وبني  جهة  من  التفكير  وطريقة  الذهنية 
لألحداث،  إنتقائي  تذكر  لديهم  املرضى  من  فكثير  أخرى، 
اجلانب  على  ويركزون  التفكير،  منط  في  كارثية  أو  ومأساوية 
ميثل  بدوره  وهذا  السلبية.  خبراتهم  من  لألحداث  السلبي 
البيئة اخلصبة للقلق، وعلى الرغم من أن الدراسات تتحدث 
يتفقون  العلماء  لكن  بالقلق،  لإلصابة  اجليني  البعد  عن 
واإلجتماعية  النفسية  العوامل  بني  تفاعل  هناك  أن  على 

والبيلوجية فيما بينها. 

 السيد: زيد إحسان اخلوالدة

القلق

نائب عميد شؤون الطلبة 
الدكتور ممدوح الشرعه

نائب عميد كلية الدراسات العليا 
أستاذ التربية اخلاصة املساعد 

الدكتور هشام املكانني العجارمة 

سـمـع بـال حدود ...
                  مبادرة ملكية ألولي الضرر عمادها اإلنسانية

الطالب:عالء خالد نصر بنات                                             
ثالثة /محاسبة وقانون

  طلبة الرواق واالنشطة 
الثقافية
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تجلّياتتجلّيات

ان عمَّ تنهيدة ليل

 َلَهَفاُت َعاِشق

َعَجِبْي

أَْشَجانِي” َهينَّْجَت  ــْد  َق الــَبــاِن  َطــائـِـرَ  ــا  “يَ

ــا َشــِقــَيــْت ــَه ـــاً بِ ـــرَاَح ْ ـــُروِح أَت ـــلْ تـَـــُردُّ لِ

ـُتـَها  َطلنَـّ َكــالــَبــْدرِ  لََنا  ْت  ــدنَّ ــَب تَ )رمِْيـَـــاً( 

يَْقُتلُِني َكـــادَ  ــْد  َق ـــَورٌ  َح ــَهــا  َطــرِْف ــي  ِف

جَتَبُّرَِها ــْن  ِم لَــِكــْن  ـــّروَح  ال أَسلَْمُتـَها 

َعَطَفْت ــَهــا  ــُت َصــارَْح إذَا  ـي  أنِـّ ــُت  ــلْ وَِخ

ــٌل  ــَوتِــي أََم ــلْ ــا ُح ــْل لِــلــَوَفــا يَ ــُت: َه ــلْ وَُق

ــِه  ــــذُّ بِ ــــٍل أَلَ ـــــُد ِســــَوى وَْص ــا أُرِي ــَم َف

ِحَكايََتَنا  نَْحِكي  أَوْ  الِعْشَق  نَْتلُُو  َكــْي 

دِيرَتَِنا  أْعــَطــاِف)4(  ِفي  الـُحبنَّ  نَْنُشرَ  َكْي 

وَابَْتَعـــَدت ــاَلَي  ــْي لَ ــا  َ أَي املـَـــزَارُ)5(  ــطنَّ  َش

َكَمٍد؟ ِفي  الْـلَيِل  ــاَلَم  َظ أَُقاِسي  ذَا  َكــْم 

ــَؤرُِّقــِنــي  ْكـــرَى تُ ــاَن وَالـــذِّ ــاَن َشــْجــَي ــَه وَلْ

َغْيرَُكُموا؟ أْحَبْبُت  ــْل  َه ــَة  ــبنَّ اأْلَِح َسلِي 

ــي ــْد َســَفــْكــُت دَِم ــُر أَنِّـــي َق ــي تـُـَخــبِّ ــأَتِ تَ

ــراك  ذك ــي  ف ــني  للح ــا  وان ــي  ياقاس ــل  اللي ــام  تن

ــواك  جف ــد  بع ــن  م ــا  علي ــم  ياظال ــل  اللي ــدت  فق

ــاك  بنع ــة)ن(  بـلحظ ــز  يح ــي  ياعين ــعر  الش ــدام  م

ــل يرضاك  ــانك  جل ــى ش ــي عل ــي قلب ــم ف ــيل اله واش

ــاك  لغن ــد)ن(  فاق ــك  جت ــت  يابن ــن  اللح ذاك  ــى  عل

ــزاك  يج ــى  ماهق ــي  بقلب ــي..  الغبت ــوت  امل ــاج  عج

ــاك  لعين ــي  أج ــي  ياروح ــواق  االش ــى  عل ــي  كل ــا  ان

ــاك  ــي لقي ــب ف ــير احل ــوفك أس ــي ش ــني ف ــوف الع هن

ــراك  ــدت الضحك في مس ــمة فق ــن البس ــا صامي ع ان

ــاك   انع دوم  ــرت  ماص ــد  بع ــن  م ــامت  ع ــون  الك ــت  لقي

ــاك  أزم جف ــي  نوح ــى  ــك عل ــى هون ــدك عل بع ــى  عل

اآلك  ــه  مطرق ــد)ن(  قصي ــي  انت ــا  ي ــاس  الن ــد  قصي

ــاك   الغط ــل  اللي ــل  دخي ــه  يازين ــذوق  ال ــل  دخي

ــه  ــر القطاع ــه كث ــاب ولي ــه الغي لي

ــراعه اش ــرد  نف ــب  واحل ــي  جت ــا  إم

ــه  للبضاع ــرض)ن(  ــو مع ــب ماه احل

ــه ــوف قاع ــم واجل الغي ــل  ــب مث احل

ــه ــذب وال خداع ــوالف ك ــي س ماه

ــر العه ــع الهج ــوق)ن( الي ــي خف هاك

ــه ــاج وال مجاع ــك محت ــت ل ــا جي م

ــه ــه مناع ــدي للقطاع ــاد عن ــا ع م

ــي وداعه ــرف ف ــي يعت ــون صاح مجن

ــوق باعه ــل وصافي الش يبغى الرحي

ــوع موج كل  ــا  ونه ــا  م ــي   ونت ــا  ي

ــب ويلوع ــرى يلطم القل ــي كل ذك ف

ــموع ــا صاح ما هو مبس يصيح مهم

ــوع الل ــت  مي ــا  بقربه ــم  اليتي ــا  أن

ــبوع ــاس بالغدر مش ــا ميت االحس ي

ــردوع م ــاودت  وع ــك  ارجعل ــت  حاول

ما حدن يشابه وحدتي صوت مفجوع

جذع الشجر ساسه مع االرض مزروع

ــوى مطلب اجلوع ــك على عز اله جيت

من اليوم ابكتب قصة انسان مخدوع

ــكني  ــا طعن س ــدري انه باحلش ــا ت م

ــن  ــل ويزي ــم الوص ــالم)ن( يخت وال س

ــني  بالدكاك ــي  جت ــلعة  س ــا  كم وال 

ــاتني  بس ــا  والعطاي زرع)ن(  ــوق  والش

ــني  ــر املصل ــل عص ــي قب ــب مبط احل

ــنني  ــاعر ميتة مدة اس ــي مش وهاك

ــني الع ــش  يري ــي  تلن ــو  ه ــال  الغ إال 

ــني  ــن اجملان ــار ضم ــي ص ــرى احلويط ت

ــني ــذرف الب ــه ت ــن دمعت ــجاع لك ش

ــني تأم ــني  احملب ــد  عن ــه  ل ــاد  ع ــا  وم

ــه أم ــد  فاق ــر  بالصغ ــم  يتي ــة  ون

ــر كمه ــه غي ــي دمعت ــدن يواس مح

ــي يلمه ــوت يات ــى هالص ــه عس ظن

ــمه ــي يوم اش ــداري دمعت ــره ي وعط

ــه بحم ــد  تزاي ــد  موق ــي  داخل ــي  ف

ــي أملــه  ــي كفوف ــي ف ــتات قلب واش

ــه ــمايا واضم ــي س ــك ف ــع خيال أتب

ــه ــي بهم ــاس مبن ــا س بلّي ــك  وحب

ــه ــوف فم ــه ج ــر لقمت ــدك يزاف وح

ــمه ــى صدر الغدر فاح س ــب عل واكت

ــي           أحـزانــ ــروي  تــ ــي  وعـيـن ــي  يــبـك ــب  القـلـ

ــي       أحلانــ ــت  ضــاعـ ــا  بـاله ــب  الـعـجـايــ ــا  دنـيـ

ــي          أوزانــ ــر  تــكــس ــروٍف  حـ ــرة  زفــ ــال  احلــ

ــي        ودانـــ ــدرب  والــ ــدام  األقــ ــي  بـــ ــت  تــاهـــ

ـــانــي        إنس ــروف..  معــ ـــهر  ينش ــوى  نـ ــي  واللـ

ــي     حيران ــرت  ص ــٍد  وحي ــي  كن ــوم  والي

ــي            ريــانــ ــدام  قــ ــا  إنــهـــ ــــوف  تـش ــاٍس  نــ

ــي         أزمــان ــوة  بصـف ـــرعة  بـس ــي  ميـض ــت  الـوق

ـــــقـــانـي          أش وراح  ــال  تــخــ ــــريــتـه  ش ــي  اللـ

ــي  أوطـــان ــرب  الـــُع ــالد  ِـ بـ ــا  فيهــ ــاد  مـــاعـــــ

ــي  بـوصالــ ــزن   احل ــم  عظي ــى  تـنع ــد  والـيـ

ــي  وأهوالـ ــت  الوق ــروح  جـ ــزف  ين ــب  والقـلـ

ــي  مـوالــ ــه  داعـب ــع  وجــ ـــهـقــة  ش ــم  والـهـ

ــي ــة وصـالـ ــد لـحظـ يـعـان ــم  الـمـتـيــ ـــبــه  ش

ــي األرذالــ ــل  فـعــ ــي  وخـلـ ــك  بـطـيـبـ ــد  اضـمــ

ــي  يختالــ ــاع  ضـ ــي  الل ــره  حب ــي  ف ــم  القـل ــف  جـ

ــي  يــاخالــ ــف  بــالـخلـ ــا  إنـهــ ـــكـلـة  والــمـش

ــي احلالــ ــة  فـجـعـ ــا  يـ ــوٍة  غـفـ ــي  ف ــاس  والنـ

ــي حـالــ ــزا  والــعــ ــر  تّغي ــــرانـي  ش ــي  واللـ

ــي واجـاللــ ــز  الـعـ ــاري  بطـ ــض  تـركـ ــاس  النـ

ــدرك  غ ــد  بع ــي  فين ــا  وان ــأل  ماتس ــدون  ب ــام  تن

ــرك  ــد هج بع ــي  تباكين ــه  دمع ــي  ف ــوم  الن ــاني  كس

ــرك  فك ــي  تب ــي  كتف ــى  عل ــرة  فك ــي  ف ــول  الق أزم 

ــرك  خب ــر  كس ــي  فين ــا  ان ــي  يالغال ــول  وتق ــي  جت

ــرك  حب ــى  عل ــطرها  نس ــي  الباق ــا  عمرن ــي  أغان

ــدرك  بص ــي  يحتم ــموك  س ــرة  ياحظ ــوت  امل ان  او 

ــرك  بقص ــه  مندفع ــي  جت ــك  حتتل ــوق  الش ــوش  جي

ــرك  فج ــى  عل ــت  هام ــا  لي ــدك  تراوي ــي  تعزين

ــرك  ذك ــي  ف ــز  ح ــن  م ــا  لي ــي  هم ــى  عل ــر  مفط ــا  ان

ــرك  ــى حج ــك عل ــى ظلم ــه عل ــعر واوزان ــي الش نعان

ــدرك  ت ــل  االم درب  ــى  عل ــعري  بش ــع  مطل ــي  اغن

ــرك  ــي صب ــك أب ــى هون ــر عل ــه العاب ــي طرق ــي ف يج

ــرك بنح ــون  ه ــك  دخيل ــي  الجيت ــمس  الش ــل  ــنُي وتـَـصــُعــُبدخي ــل ــا تَ ــَي ــّدن ــْي ِمـــَن ال ــِب ــَج َع

قـــورِنـَــْت ــا  م إذا  ــا  ــي ــدّن ال هـــَي  َهـــذي 

َمحاِسناً ــاِل  ــم اجلَ ــَن  ِم َملَكَت  َفلََقد 

ــدو كــل شــــيٍء حــولَــهــا ــب ــّل ي ــظ ــال ك

َمها بَسمِتها  ُحــســن  ــن  ِم رَأى  وإذا 

ــٍة ــَي ــش مِبَ ـــاِن  ـــس احلِ ـــّل  ك ــت  ــَف َق وإذا 

ــهــا ــَق ــاَه وري ــف ــش ــَك ال ــل يــا حــّبــذا ت

ــصــًة ــٍل ِق ــي ـــّل ل ــا ك ــاه ــظ ـــن لَ لــي ِم

يجيُئها ـــادَ  ـــه ُس ال  عـــيـــوٌن  ولـَــهـــا 

ــِه ــائِ ــآَن رشــَفــُة م ــم ــظ ــع ال ــد تُــشــِب ق

ــَك إّنــنــي ــلِ ــوص ــي بِ ــّل ــا ِخ ـــَت ي ُجـــد أن

ــزَاِن ـــ ـــ ـــ ـــَواٍق وَأَْح ـــأَْش ــا َصـــَدْحـــَت بِ نَّ مل

ــاِن”)1( ــَب ال ــرَ  ــائِ َط ــا  “يَ أاَل  املـُـَعــننَّــى  رُوُْح 

الَقانِي)2( لَونُُه  يـَـزُْهــْو  وَالـَخدُّ  َخــْجــاَلَء 

أْشَقانِي الَفتنَّاِن  وَْجِهَها  ِفي  َفاحلُْسُن 

إْحَسانِي! ــُه  ْ ــازَت َج ــْد  َق لِْم  والظُّ ــْورِ  ــاجلَ بِ

الَعانِي)3( الــَواِمــُق  احلَِبيُب  إنِّــي  َفُقلُْت: 

ــــواِن؟ وَإْه بـِـَتــعــِذيــٍب  َشِقْيــُت  ــْم  ــَك َف

ــي؟ ــانِ اجلنَّ ــا  ــَه أَيُّ َسِبيالً  إلَْيــَك  ــْل  ــَه َف

ِشْيَحاِن« »َسْفِح  ِفي  أَوْ  الَباِن«  »ِجْيرَِة  ِفي 

ــاِن ــَح ْ ــا ُعـــودَ رَي ــْل يَ ــــرََة الــُعــْمــرِ بَ ــا زَْه يَ

ُشْطآِن ـــرَاِف  أْط ــْن  َع الَسِفيَنُة  بِــِك 

أْشَجانِي نَــارِ  ــْن  ِم ُمــْحــَتــرٌِق  وَالـْــــَقــلْــُب 

ــَدانِــي ــِوْج ــْت بِ ــِتــي َحــلنَّ ــاِة النَّ ــَت ــَف ـــى الْ ذِْكَ

ُشرْيَانِي ــاِت  ــزَْف نَ ــْن  َ مِل وَلَْتْسَئلِْيــِهْم 

ــْت لـِـَتــرَْعــانـْـي! ــانَ ــَبــاَء وََمـــا َك ِفـــَدى الــظِّ

ــُب ــَج ـــَك أَع ـــراِق ــرَي َعـــن ِف ــب ــّن ص ــك ل

ــُب ــلَ أَغ ــَك  ــظ حَل إّن  ـــٍل  وص حَلـْـــِظ  ـــْي  ِف

ــِذُب ــْك تَ ــَك  ــُت ــل خَلِ بها  ــَت  ــْق ــَط نَ ــو  ل ــا  م

ــغــُرب تَ تَـــــوارَت  إذا  ــوُس  ــم ــش ال ــى  حــّت

ــُب ُ ــَت ــك ــــؤاالً يُ ــه س ــِت ــَش ــده ــــدى لِ أَب

ــّدُب ــح ــَت ـــٍة تَ لَـــرَأيـــَت أَحــســن قـــاَم

ــِل أَعــــَذُب ــَه ــل ــه ِمـــن خــمــرِ قــيــٍس واملُ

يــنــَعــُب ــٍر  ــي ـــّل ط ـــا ك ـــداَه ــــروِي َص ي  َ

ـــيـــٍل يَـــذَهـــُب ـــاٌء كـــّل لَ ـــن ولَـــهـــا َع

ــحــّجــُب ــَت ــم تَ ــُك ــائِ ــّن رَشـــفـــَة م ــك لَ

أتَعب ُمــقــاِمــَي  ــي  ِف ذِكــــرَِك  ـــرِط  َف ِمــْن 
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والـَغـِد     ــِة  َ ــُروْب ــُع الْ ـــَل  أََم ــا  يَ ــاُن   َعـــــمنَّ

وَبَْسَمـِتْي؟    َهَواَي  يــَا  َعِشْقُتِك  ذَا  َكـْم 

أَبْـَصرتُـُه     َمْن  ُكـلنَّ  ُحـْسًنا  ُفــْقِت  َقْد 

ـــِذْي     ــاَكــَةالــّلــَحــَظــنْيِ ُســْبـــــَحــاَن اّل َفــتنَّ

ـًما؟ ُمـرَننَـّ ــاِك  َ رُب ِفـْي  ثَْغرَْي  َكـاَن  كم  

ـَذا     الــشنَّ طّيـَِبَة  اِق  الُْعــشنَّ أَْصَدَق  يـــَا 

َهـَفا)2(   إِذْ  ِك  قـــدِّ ُحْسَن  أَذُكـُر  زِلُْت  َما 

الَغَضى     َجْمرِ  َعلَى  ُمْشَتاًقــا  ِــْيــُت  وَأَب

ُمْحَتارٌة؟   وََعْبـرَتِْي  أَرِْقـــُت  َقـــْد  َكم 

ُقـرْبـَها ِفــيْ  َفا  الصنَّ ْقُت  تَـَنشنَّ َفلََقْد 

ــِدي رَِمــــاَح حِلـَـاِظــَهــا ــب ــى َك ــْت َعــلَ ــثنَّ َح

ُجـــُفونِـَهـــا ــُت  ْ رَأَي َحالِْي  َعـــلَى  آٍه 

نَـــَدًى أَوْ  ُدمعاً  ِعـْيِنّي  ِفــْي  تُبِق  لَــْم 

*******

َهاِمــةوَالِفدى الشنَّ أَرَْض  ــا  يَ ــاُن  عــمنَّ

وَنــُصــْونـُـُه َعــْهــَدنـَـا  نَــرَْعــى  َســـَنَظلُّ 

الـَمــــَدى َعلَى  ــوِف  األُنُ ُشمُّ  َفرَِجالَُنا 

ارتَـــُقوا  َقد  وَ   ، دِمــائَُهْم  الـباذِلُــْوَن 

أَْطرَافـِِه ِمــْن  الــَمـْجَد  اِمُعْوَن  الـجنَّ

املــاجــدوَْن ، َفــَمــا اْســَتــَكــانــوا حَلْــَظــًة

ــْهُم أثَْخَن في الِعدى          )5( فـــاألردنيُّ الشُّ

بِِدَمائِِه رًا  ُمَعطنَّ ِهيُد  الشنَّ َفَســــرى 

"ُغُرَفاتَِها" في  رِْف")6(  الطنَّ "َقاِصرَاُت  إِذْ 

أَبَْصرتِـــِه الـَوَغى  َساِح  ِفْي  ُكْنــِت  لَْو 

بِـالدَنَـــا  بـــأننَّ  الّدنَْيا  تَْعلَـَم  ــْي  َك

الـــــــَمْفَتـِدْي امْلُـَحبُّ   أَنِّي  فلَتْعلَِمْي 

يَا َغـــــــادًة َســــْمــرَاَء َكـالُْغْصِن الننَّـِدْي

الـُخـرنَّدِ)1( باِء  الظنَّ َمـَع  اَن  احلِسنَّ َكــَذا  وَ 

الـُمـَتـَورِّدِ ِك  ــدِّ ــَخ بِ ــْوَن  ــُي ــُع ال ـــَ�َ  َف

َفاْشـــَهـدي َحِبْيـَبُة   أَيَا  َعلِْيِك   لََهِفـْي 

يَـْنـَفِد لَْم  الَهَوى  َكــَما  إِلِْيِك  ُشــْوِقْي 

وَالــَمـــْورِدِ لِلْرُّبَى  َشْوِقْي  َفَيــزِيُْد 

و الُوْجُد يَْحِملُِنْي لــِـــــَذاَك الـُمــــــــْوِعِد

وجََتَــّلـِدْي َكــْتُمــَها  يَْنــَفُع  َكـاَن  َمـا 

ُمِسّهــِدْي احْلَِننْيُ  َكــاَن  ولُِبـْعِدَهــا 

تَــــزْدَدِْي بــَـابَُة  الصنَّ وإذا  َفـأََصــْبَنُه 

إِثْـِمِد بــُِكْحٍل  زِيَْنــْت  ــأننَّــهــا  وََك

َمـْصَيــِدي أََجـــــادَْت  َقْد  الَْغزَالَُة  تِلَْك 

*******

الـــَمْفَتـِدْي امْلُــِحبُّ   أَنِّي  َفلَْتْعلَِمْي 

ُمـَتَجرِّدِ)3( بــِبـَـارٍق  الِبالدَ  نَـْحِمـي 

الـُمـْفِسِد نِــزَاِل  ــْي  ِف َكَطـْودٍ  َكــانـُـوا  

والَفـــــرَْقِد)4( والُعال  ّا  الثُّرِيــ فــوَق 

الـَحاِسِد َغْيُض  ــَذاَك  وَك الَوَفــــا  أَْهــُل 

الـُمــْسَتْنِجِد َصرَْخِة  وَ  الــنِّــِداِء  ِعْنَد 

الـُمْعَتِدْي َفـــرنَّ  ِحــنْيَ  الَكرَاَمِة«  »يــوَم 

َمْقَعِد أَْحــَســن  ِعــْنــَد  ُخـلٍْد  لـِِجَناِن 

ـَـِد ـــ ــرْج َ ــزَب ـــَعـــْت ب ــُل الــآللــِئ  رُصِّ ــْث ِم

تَرَدُّدِ دُوَْن  الـَمــْوِت  ِحــــَياَض  يَـْغـَشى 

والَيـــِد« ِم,  والـــــدنَّ بالرُّوح,  »َمحروسٌة 

 كم يزيُد البعد حبـا ؟ 
وبعدي عنِك يا يافا 

 يزيُد الشوَق فـي قلبي ..
 ويبعُث من َضيـا قلمـي
 قصيداً يرجتـي وصال  

 أبعثُر حرَفـُه بالريِح
 فتحمله طيور احللْـِم
وتكتَب فـي جوانبـِه 
 كالم القلِب بالدمِع 

 أراِك اآلن يا وطني
 ورغَم البعِد

 كزهرِ اللوزِ تبدينـا
كزنبقٍة حباها اهلل 

كلنَّ جماِل آذارٍ وتِـشرينـا 
ورقي املُسَوّد سيغدو أبيَض 

في حضرة شطآنك

الـُخرنَّدِ )اخلريدة( : الفتاُة العذراُء ، التي يظهُر عليها احلياء .   )1(
ِك)القّد(، َهـَفا : قدُّ املرأِة أي خصرها قامُتها ، َهَفا : خفنَّ وأسرَع واْشَتدنَّ َعْدوه .   قدِّ  )2( 

يف الالِمع . ببـارٍق )الَبـارِق( : السِّ  )3(
الــــثُّرِينَّا و الـــَفرَْقد:  جنـمـان .  )4(

أثــخـَن    : أضعَف و أوَهَن و َضرَب بقّوة.   )5(
رف ، وهي : املرأُة التي يشتدُّ حياؤها وال تـمدُّ  قاصراُت الّطرف: مفردها قاصرُة الطنَّ  )6(

َعْيَنها إلى غيرِ زوِجها .

 يـافـا

شعر الطالب:
 مصطفى يوسف بشير 

اجلالية الفلسطينية 
 طلبة الرواق

 واالنشطة الثقافية

 وورود اللوز ستتفتح
 وأغدو تلميذ قصيدك

يا لغتي كيف ستحتضنني الشرخ 
 لقشرة رمان تاهت في املنفى

 تبحث عن أرٍض َخـصبة
 وردُ القرنفل يفتَح العينني كلنَّ صباْح

 ليرى انهمارَ احلزن في منفاي
 يافـا

 أراِك ِمن منفاَي جميلًة
 حتصني أعداد النجوِم بدقنَّـٍة

وتنتهني لتبعثي برسالٍة أخرى إلـينَّ
 مفادُهـا أننَّ النجوَم كثيرٌة 

 وأردُّ انـِك من جديٍد قد نسيت أهَمها
عيناِك مـا زالْت

  وسوَف تزاُل أغنيَة املساِء وكلنَّ وقْت 

 شعر الطالب : مشعل خالد العنزي 
أولى /اللغة االجنليزية /طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

 شعر الطالب : سعد احلويطي  
رابعة /اللغة العربية وادابها

طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

 شعر الطالبة : مرمي وليد عبداجمليد عودة
ثالثة /علوم حياتية

 طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

شهقة وجـع

ليه الغياب

يا ونتي

 شعر الطالب : سلطان وريكات العدوان 
ثالثة / علم احلاسوب وتطبيقاته
طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

رواق الهاشمية الثقافي:
 منبٌر لكل مبدع وكاتب

َف َما يَُشقُّ َعلَْيه .  )1( الـُمَعننَّى : احملبُّ الذي تَكـــلنَـّ
ِديُد احْلُْمرَة. )2( الَقانِـي : الشنَّ

)3( الَواِمق :اسٌم ِمْن أسماِء الَعاِشق .
)4( أَْعَطاف: َجوانــِب .     

)5( شطنَّ الـمزار : ابتعَد موِضُع الزيارة .

 شعر الطالب :عامر سلمان أبو محارب 
ثالثة/ اللغة العربّية وآدابها

طلبة الرواق واالنشطة الثقافية



1011

الهاشمية ... جامعة الزمان 

نافذةِحْبر جديد

*  قفي أيُتها املسكونة على أصابع احلرية ، ومتسكي مبا وراء األفق 
وانظري من نافذة األيام نظرة الدقائق إلى الساعات ...واستنشقي 
وال  باخليال  مملوءة  صوراً  تنسجي  وال  بعيداً  ،.وحلقي  بروية  الهواء 

تباغتي مبا عليِك ،واصنعي ما شئت فأنت الروح واجلسد معاً.  

* سأجعلك زهرة الربيع ،ونسمة الهواء ، وحرارة  الصيف ومذاق 
احلياة وكهولة العجز .. وأوراق خريفي التي ال تتساقط أبداً وحفيف 
أشجاري ووقع األمل وبردي وقت الشتاء ومالذي وقت الشدة. فأنت 
صوت أنفاسي التي تتموج على وجهك ،وقبلة السفر وأنت الوجود 

والعدم !.
*  متنيت مالمسة الهواء.. لكي أضّمه والتحف حتت يديه ليشدني 

ألحالمه املترامية على الشطآن الهاربة......

                  الطالبة :هبة نصراهلل
ثالثة/ معلم صف/ طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

يتمناُه  ما  ،كّل  فيه  ُولِـَد  اّلذي  املفتوِح  قفِصِه  في  مغطاٌة  عيناُه 
إال  الّطيراَن  يعرُف  ال   ، نفِسه  َحْوَل  يدورُ  دائًما   ، اخلارِج  في  موجوٌد 
إرادٌة  به  تعصُف  جناِحْيِه   بني   ، القفص  داخَل  محدودًا  طيرانًا 
لتحليِقِهم  فرًحا  يغّردون  اخلارِج  من  يَْسَمُعُهْم  للّطيران،  جامحٌة 
ا هو فال يَُدلُّ طريَق اخلروج ، طريَق احلريِة حيُث األُفق  حيُث يريدون ، أمنَّ
 ، اخلارج  في  يجري  الذي  ذلك  يرى  كي  شوًقا  ليذوب  إننَُّه  الفسيح، 
تدخُل كلنَّ يوٍم يٌد من ذلِك الباِب املفتوح ، وتزيُل الغطاَء عن عينيِه 
،و من ثَـمنَّ تضُع لَُه الّطعاَم ، ولكننَّه ال يريدُه بل يريُد احلرّية ، لَطامَلَا 
رَنَا إِلى تِلِْك اليد اّلتي متتلُك مصيرَ حياتِه ، يَأُْمُل أّنها يوًما ستجعلُُه 
حرًّا طليًقا ، وينهمُر احلماُس البالُغ  حّتى ليكادُ يفيض من عينيه 
، يظُن أّنها ستخرُجه أننَّه سيطيُر أننَّه سيحّلُق حيث الّسماء اّلتي 
يريد، ولكّن احلقيقَة املُرنََّة تفقأ فقاعاِت األحالِم التي تشبنََّث بها حنَي 
يُْغلَُق الباب، يتسلُل اليأُس إلى قلِبه فينادي تلَك الَيَد لتعودَ وتُعيَده 
إلى أحالِمِه الّسرمدّية أو كي تُغطّي- على األقل- عينيه من جديد، 
يُنادي   ، أَْن تظلنَّ احلسرُة شاخصًة مرئيًة أماِم عينيه  فهو ال يرغُب 
–املسكنُي-  عينيه  ، يغمُض  يُجيب!!  َمْن  ثّمَة  لكْن ليس  و  ويُنادي 

ويغفو ؛ ليرى أحالَمه عّلها تتحقُق في الـمنام!!.

                                          الطالب: يوسف حلمي مسامح 
                                                 اللغة اإلجنليزية وآدابها )الّسنة الثالثة(

ومضات

َمن أنا؟!!عيناِك

سراديب منسية بني احلريّة والَقْيد

ا يسّر له ببعض  يزداد اصفرار بالطها ومييل احلجر على أخيه كأمننَّ
منه  جزء  كل  وكان  فشيئا  شيئا  اجلدار  دهان  يتساقط   , القول 
يقف على شفا جرف الهاوية ;ليودع اجلدار السميك الذي احتواه 
لسنوات ويسقط إلى األرض ليصبح بعدها نسياً منسيا, ليست 
أجزاء الدهان وحدها هي من تداس وتهرس على األرض بال مباالة!!

أو  الظهر  من  يُطعنون  شفقة,  بال  عليهم  يداس  بشر  هناك   
أم ال لم يعد مهماً فكالهما  في الصدر سواء كان اجلاني ُملثماً 
سَيان!! قرب هذا اجلدار وفي سراديب مدرسة “عاتكة” نشأت “ورد” 
واأللم  القسوة  تصارع  هناك  وحدها  عشرة  الثالث  ربيعها  في 
لبث  وما  احتمله  فما  والدها  كاهل  أثقل  فقر  اخملتلفة:  بجوانبه 
أن خرَ الفظاً أنفاسه األخيرة, مرض ينهش جسد والدتها, يغيب 
ضيف  من  ويحه  الثالثة..  في  الزيارة  ويعيد  ليلتني  أو  ليلة  عنها 
ثقيٍل ال يخلف موعده! , أخ عاطل عن العمل, يشق طريقه أشعث 
أغبر من الصباح حتى املساء يجوب “كراجات السيارات” عّله يتقن 
الصنعه, ألقى بشهادة الكلية ليأكلها غبار السنني؛ فما نفعها 
أمام “فيتامني و” الذي ميلكه جارهم “ابو خالد”..كسوٌل باع ضميره 
أن  املفروض  من  كان  منصب  في  خالد  ابنه  توظيف  أمر  وتدبر 
يشغله ذلك املسكني, وكلها إجراءات متت بحذر من حتت الطاولة!. 
تراجع مستوى “ورد” الدراسي؛ فعملها في البيوت ال يوفر لها وقتاً 
لنفوٍس  فكيف  وحسب,  ذلك  بكل  البشر  يكتف  ولم  للدراسة. 
مريضة أن تترك “ورد” حتتفظ مبا تبقى من كرامة اإلنسان لديها!..

بني  الفرقة  قائد  منصب  وتشغل  املدرسة  مديرة  ابنة  “نهى”   
النفوذ  حب  أمها  عن  ورثت  وقد  ؟  ال  كيف   - بالصف,  زميالتها 
والسيطرة!- باألمس تهامسن عن حذائها املفتوق, واليوم افترت 
مرور  عند  املستوى  ودناءِة  املشهد,  بقرف  تُنذر  فراغ  أفواههن عن 
ل!, وتلك “سهى” وزمرتُها ال تنفك جتعل  “ورد” أمام موكِبِهّن املبجنَّ
من “ورد” أضحوكة كلما سنحت لها الفرصة. “نائل” عُمها األكبر: 
مؤمن هو باجلاهلية األولى, ومتمسك بأن ورد ستكون من نصيب 
ال  هو  الساذجة!  واألهداف  البليدة  الطّلة  صاحب  ابنه  “سمير” 
يفقه في صلة األرحام إال هذه الفكرة.! نبتت وردفي ِخَضّم هذه 
الظروف, ومرت السنوات مسرعة مدبرة, تعصف بها تارة وحترقها 
بشمسها تارًة أخرى... حملُتها ترتقي ِمنّصة احملاماة؛ لَتُبّت في قضية 
طالق “نهى” من زوجها لسوء أخالقها, لَِترفع اجللسة, وتبدأ بعدها 
بعدها  ولتتفرغ  خالد”,  “أبي  على  االختالس  تهمة  تثبت  مبرافعة 
لقضية تورط “سهى” وزمرتها بعد ضبِطِهّن في قضايا مشبوهة. 
رقياً  حسبكم  بخالً  حسبكم  البشرية,  على  الطارئون  أيها  فيا 
على أجساد الضحايا, حسبكم استغالالً لسلطاتكم, وحسبكم 
جهالً !! اتركوا الورد ينمو بهدوء وسالم دون أن تدوسوه بأقدامكم 

وإال.. فاجتهوا إلى الغاب عّل قوانينكم تعانق قوانينها.
    

 الطالبة: بشرى فؤاد اجلواودة / ثالثة/ هندسة حاسوب

إلى متى ؟

حياتُه َو ِشْعره، مولده ودراسته :

   ولد ُمصطفى وهبي بن صالح التنَّل في إربد في25- أيار )مايو( 
1897وقيل 1888 ، وتلقى فيها تعليمه االبتدائّي ، وفي العام 
1912 غادر إلى دمشق ملواصلِة تعليمه الثانوّي ، لكّنه أكمله 
في حلب فتخّرَج من مدرستها التجهيزّية ، ثم درَس القانوَن 
الّتركّية وتعلم الفرنسّية  امتحاَن احملاماة 1930،واتقَن  واجتازَ 

والفارسّية.

لقبه )عرار ( :
بن  عمرو  اعر  الشنَّ قول  من  لقبه  الّتل  وهبي  مصطفى  أختار 

شاس األسدي في أبنه ِعرار : 
رَاَدْت ِعَرارًا ِبالَْهَواِن َوَمْن يُــــــِرْد    

                                     ِعـــــَرارًا َلَعْمِري ِبالَْهَواِن َفَقْد َظَلْم 
َفِإْن ُكْنِت ِمنِّي أَوْ تُِريـِديَن ُصْحَبِتي  

ْمِن رُبَّْت َلُه اأْلََدْم                                      َفُكوِني َلـــُه َكالسَّ

تنطُق  كيف  هو  السؤال  إلى  يدعو  الذي  الغريب  ولكننَّ 
ونحن  العني(  )مكسورة  القصيدة  في  إنها  إذ  كلمِة"عرار"؟ 

ننطقها )بفتح العني( ؟! .

حياته :
 عمل مدرًسا في مدرسة  أسكيشهر التركـّية عام 1922، ثم 
ُعنّي في مدرسة إربد ، وبعدها في عام 1923 أصبح حاكًما إداريًا 
لبلدة وادي الّسير ثم وفي عام 1925 ُعنينَّ مرًة أخرى حاكًما إداريًا 
لبلدتي الشوبك ووادي موسى ،وبعدها عاد ملهنة التعليم في 
عام 1926 ، إذ درنَّس  العربّية في مدرسة عّمان وقتذاك ، وفي 
وحّرض  البريطانية  األردنية  املعاهدة  عرار  عارض   1928 سنة 
على التظاهر مما أسفر عن طرده من الوظيفة ،وبعد عام واحد 
جريدة  في  نُِشرَ  مقال  بسبب  اعتقل  احلقوق  إجازة  نيله  من 
الكرمل ونفي إلى العقبة، ثم عني في الّسنة نفسها معلًما 
للغة العربّية في مدرسة إربد، بعد ذلك َشِغَل عدة وظائٍف : 
في ِسلك القضاء، وفي الديوان األميرّي، وفي وزارة املعارف، وفي 
الّداخلية، وظّل يتنقل من وظيفة ألخرى، ومن حبس إلى نفي، 
أن وافته  إلى  إقامة في آخر،  إلى  إقامة جبرية في موقع  ومن 

املنية في 24– )أيار( – 1947.

 آراء نقدية في جتربته :
* الدكتور ناصر الدين األسد :

غير  تعبيرًا  قصائده  في  يعّبُر  عرارًا   أّن  األسد  الّدكتور  يرى 
 ، مباشٍر عن فلسفته االجتماعية ونظرتِه للحياِة من حوله 
حيُث إننَّ ِشْعره الَغزَلِيِّ اّلذي قاله في الَنَورِّيات ال يزيد عن إننَّه  
قناٌع عّبر من خلفه عن آرائه ومعتقداته وأفكاره ،اجتاه قضايا 
ة  عدنَّ حول  قصيدته  تتمحور  ،إذ  ودينية  وسياسية  وطنية 
مواضيَع مختلفٍة تدخل كلُّها حتَت عباءِة القصيدة الغزلّية .

* الّدكتور عبد القادر الربّاعي :

أّنها شخصّيُة شاعٍر  إلى شخصيٍة عرارٍ على  الرّباعيُّ  ينظُر 
أْن يعيَش ُحرًّا  ، يدافُع وينافُح عن اإلنسان وحّقه في  إنسانيٍّ 
يراُه  ، فعرارُ كما  إّي حصار  يفرض على حريته  دومنا استعمارٍ 
الرّباعي "إنساٌن " أردنيٌّ  أحبنَّ األردَن و فلسطنَي ويافا والقدَس 
ا  والعرب، ومتنى لهم العيَش في حريٍة واستقالٍل وَمَنَعة ، ولرمبنَّ
اجملتمِع  إلى  بل  والتعساء  الفقراء  إلى  ميله  يفّسُر  ما  هذا 
العّزة  فيه  عظيًما  إنسانّيا  مجتمًعا  عرارُ  وجدُه  اّلذي  الَنَورّي 
عرار  عيني  في  الّنَورِيُّ  فاجملتمُع   ،  - الّتعبير  جاز  إذا   - الَنَورّية 
ميتألُ بالعدِل واإلنصاِف والّتكافِل ، وعلنَّ ما يدّل على تعّمق هذ 

الفكرة عند عرار  قوله : 
بنَي اخلرابيِش ال عبٌد وال أََمٌة         وال أرقاَء في أزياِء أَْحَرارِ

وال جناٌة وال أرٌض يضرٌِّجَها          َدٌم زَِكٌي وال اّخاَذ بالَثارِ
املكان في ِشْعره : 

تواتراً  يجُد  لِشْعره  فاملتتبُع   ، خاصًة  عنايًة  باملكان  عرار  ُعني 
يدلُل  وهذا   ، ْعره  شِّ في  واملناطِق  لألماكن  عرار  ذِْكر  في  الفتا 
مرتبٌط  فعرار   ، و)املكان(   اإلنسان  بني  العالقة  متانة  على 
واألّم   ، الّصبا  وملعُب   ، الفتوة  "مرتُع  باألردن  وجوديًا  ارتباًطا 
الرؤوم على أبنائها " ، ولذلك ال ينفّك عرارُ عن مخاطبة املكاِن 
ومناجاتِه واحلننِي إليه ، ومن األماكن اّلتي ذكرها  مثاًل  " ماء 
راحوب، ماحص، الفحيص، جلعاد، شيحان، عجلون، الّسلط ، 
الغور، وادي الّشتا، احلُْصن ،إلخ ..." ، و يرى رشيد العناني أننَّ هذا 
األماكِن يكسُب ِشْعر عرار خاصّية   ذْكرِ  العظيم في  التدفق 
هي الشعبّية  والسيرورة بني الّناس ، أّما أشهر املناطق اّلتي 

ذكرها عرار في قصائده هي : 

1.وادي الّشتا:
َتا َو ِظَباِءِه  أَناِشُدُكْم َواِدي الشَّ

ْعَجا                                 َو ِغزاْلَن َواِدي الّسيِر واألعنُي الدُّ
ا َكَلَما َخَطَرْت َلُه َو َقْلًبا َشِجيًّ

ا                                 َخَواِطَر من ِلْيلى باْشَواقِه َعجَّ
2.وادي الّسير :

ِلْيَت الوقوَف بَواِدي الّسيِر إِْجَباري 
                                            َو ليَت َجارَك يَا َواِدي الّشتا َجارِي

ِلَعلَِّنْي من رؤى َوْجِدي الَقــِدمْيِ ِبـِه
ا جلنّياِت أَْشَعارِْي                                               أَرْتَاَد َمسًّ

3.وادي رم : 
يا أخَت " رٍم " وكيف  رمُّ " ؟      وكيَف َحاُل " بني َعِطّيْة "؟

ا وديرتُُهْم َعِذيَّْة َهل ما تزال هضابُهُم                ُشمًّ
 

عرارُ رائًدا في ِشْعِر الّتفعيلة : 

بالوزِن والقافيِة لم مينعه من محاولِة التجديد  إننَّ التزاَم عرارٍ 
في بناء القصيدِة العربّية ، فقد قال عرارٌ أَواخرَ حياتِِه شيًئا من 
ْعر اّلذي يشبه ِشْعر التفعيلة فهو ليس ِشْعرًا ُحرًّا ، ألنه  الشِّ
القافية،  الوافر ويلتزم  البحر  معتمٌد على تفعيلة واحدة من 
ْعرِ  ولكن َمَع ذلك أعتبره بعض الباحثني رائًدا للحداثة في الشِّ

األردنّي ، ومنه قوله: 
متى يا حلوُة النظراِت والبسماِت واإلمياِء واخلطِر ؟

متى أملي َعَلى اآلالم واحلدثاِن والدهِر ؟
أحاديث الَهَوى العذرّي

َمَتى ؟ 
َمْن لي بأن أدري !

تلُّ إربَد املثوى األخيُر ِلعرار :
 أوصى عرار أن يُدفن في »تل إربد« بقوله:

يا أردنياُت إن أوديُت مغتربَا       
                           فانُْسْجَنَها بأبي أننّت أَْكَفاِني

َوُقْلَن للّصحِب : وارواِ بعض أعظمه 
                                         في تلِّ إربَد أو في َسْفِح ِشْيَحاِن

قالوا : َقَضى َوَمَضى َوْهِبْي ِلَطيَِّتهِ 
َدْت روُحه رحماُت رحماِن                                            تََغمَّ

َعَسى وعّل به يوًما مكحلةً 
                                              مترُّ تتلو عليِه حزَب قرآِن

ـــــــــــــ
* جل األبيات املذكورة مسبًقا موجودة في الديوان ،

  ينظر ديوان "عشيات وادي اليابس" 
  َجْمع وحتقيق د. زياد الزعبي . 

ْعر العربيِّ املعاصر  أحُد فحوِل الشِّ

 ُمصطفى وهبي التَّل)عرار( 

إعداد  الطالب: عامر أبو محارب/ طلبة الرواق واألنشطة الثقافية

عيناِك ... كيف أقوُل بِهما َقصائدي  

والِشعُر فيِهما يَغرق 

أيُّ َقَشٍة حَتِملُني أيُّ َقَشٍة بِها أتَعلَق 

في َعيَنيِك مَملََكتي َف كيَف أرجوا مليكًة إلآلِك؟ 

في قلبِك وََطني َف كيَف أحيا باِل َهواِك 

قد ماتت نساء االرِض في عيني 

وَتسارَع في اخر الليِل نَبضي 

أِحُبِك ولَسِت تَدرين 

وتَبَحثني في الرِجاِل عن غيري 

إبَحثي ونادي واصُرخي 

وإسمعي َصدى الَصوت يُدّوي 

يجيُب ال أحد ... ال أحد

مغرورٌ تَقولني.. وهو ِكبرياٌء حد علمي 

حَتسّسي َجميَل مشاِعري 

ثَِقٌة عمياٌء أن لن يُِحَبِك أحٌد ِمثلي 

إبحثي من جديد سأوقُد نارَ َصبري 

دقيقة... أثنتان ... ثالثة 

يا صبر كم هو ُمرٌّ َمذاُقك ؟

الطالب: محمد ريحان
ثالثة / متريض

 طلبة الرواق الثقافي

ذاك  يرتدون  ،وهم  اجلامعات  طلبة  من  االف  يتخرج  عام  كل  في 
بأيديهم  ويحملون  والنجاح،  بالفخر  املطرز  اجلميل  الثوب 
شهاداتهم حصلوا عليها بعد تعب و عناء طويل ، يتفاخرون أمام 
األهل ويحتضنون تلك الشهادة كإحتضان األم لطفلها الصغير. 

ويطلقون بعض العبارات تعبيرا عن قمة سعادتهم .
أنا مهندس و أنا طبيب أنا محاسب و أنا محامي و أنا و أنا و أنا 
.... وتبقى األلقاب هي الفكرة التي تشغل عقولنا دوماً وبعد مرور 

أزمنة على عيش اجملتمعات اإلنسانية على األرض.
مازالت تعاني من مشكلة البحث عن العمل، ومازالت تبحث عن 
مكانة إجتماعية أكثر من بحثها عن عمل ما فالبعض يتخرج و 
يبقى عاطال عن العمل كي يرفع من مستواه التقديري في اجملتمع 
. هو مصطلح  العيب  ثقافة  إلى ظهور مصطلح  أدى  ما  و هذا 
عجز  الذي  املصطلح  هذا  البعض  عند  غريب  لكنه  جديد  ليس 
الكثير من الطلبة عن إعطاء مفهوماً له . ال أعلم ماهو السبب 
الذي يكمن وراء ظهور ذاك املصطلح . هل هو التكبر و الشعور 
بأننا أفضل من غيرنا أم هي عادات و تقاليد ترسخت بعقولنا منذ 

الصغر .
أعود بذاكرتي إلى أيام الطفولة عندما كنا في املدارس اإلبتدائية 
أو  النجارة  لنتعلم  سيرسلونا  بأنهم  أبائنا  قبل  من  نهدد  كنا 
املهن  وكأن هذه  بالدراسة،  إذا فشلنا  يدوية  أي مهنة  أو  احلدادة 

عيٌب أو حرام.
 ومفهوم ثقافة العيب ال يعني الواسطة أو احملسوبية و ليس له 

أي عالقة بالفتيات و خروجهن من املنازل كما قال لي البعض .
العديد  مت جمعها من خالل طرح  التي  اآلراء  من  العديد  فهناك 
فكانت  العيب:  ثقافة  مفهوم:  حول  الطلبة  على  األسئلة  من 

اإلجابات تتأرجح مابني إيجابية و أخرى سلبية .
تلك  عن  واإلبتعاد  املنزل  في  اجللوس  يفضل  إنه  قال:  البعض 
األعمال ألنها حسب رأيه غير الئقة به ،والبعض اآلخر قال ليس 
هنالك عيب مادام العمل يؤمن مستقبلي ويجعلني أعتمد على 
كانت  اآلراء  أغلب  فإن  دقة  أكثر  أكون  أن  أردت  إذا  ولكنني  ذاتي 
ترفض العمل بعيداً عن مجال تخصصها حفاظاً على مكانتها .
نفسه  يبرأ  كي  عيب  ثقافة  ال  بطالة  هناك  أن  يعتبر  من  ثمة 
أو ينتظر العمل كي يطرق باب  املنزل  فالبعض يريد اجللوس في 
بيته، فالعمل مهما يكون أفضل من الوقوف على األبواب، ومد يد 

العون إلى الناس أو العيش على حساب  اآلخرين.

 فالبد من صعود السلم درجة درجة حتى نصل إلى القمة و إذا 
حاولنا القفز عن إحدى الدرجات سنقع وحتماً سنعود إلى نقطة 

البداية .

بكرامة  نعيش  كي  املال  من  الكثير  تتطلب  و  صعبة  احلياة  إن   
،فهل توافقونني أخوة الطلبة الرأي أم ستقولون لي تلك اجلملة 
املشهورة )اهلل بعني (،  فقد أعتاد البعض على اجللوس في املقاهي 

دون البحث عن العمل  والسعي إليه .
 فمن منا يقبل أن يعمل حارس عمارة أو عامل وطن ؟

وهل العيب فينا أم بالعمل ؟!! والصحيح أنه ال عيب مادام هناك 
عمل يغنيك عن الناس  فيعطيك هذا ويصد عنك هذا.

                                الطالبة :فرح حسام احلليسي 
تخصص ادارة اعمال /2

الطالبة : أنسام بكر طيار
تكنولوجيا حيوية/رابعة

انطالق مسابقة » مبدعو الهاشمية«

 تعلن عمادة شؤون الطلبة / دائرة النشاط الثقافي والفني عن البدء باستقبال 
مشاركات الطلبة مبسابقة »مبدعو الهاشمية« في احلقول التالية:-

- الثقافية : القرآن الكرمي، احلديث النبوي الشريف،  الشعر الفصيح، الشعر النبطي 
، اخلاطرة ، املقالة األدبية ، القصة القصيرة ، التحقيق الصحفي.

- الفنيـة  : الغناء ، العزف ، املسرح والتمثيل ، الفلكلور الشعبي )الدبكة( ، الرسم 
بكافة أشكاله وانواعه. 

  -  ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة موقع عمادة شؤون الطلبة وبوابة الطالب االلكترونية ودائرة النشاط 

الثقافي والفني.

في  النجاح  أسباب  أهم  من  العاطفي  الذكاء  إن 
احلياه من جميع جوانبها وهو وصفة النجاح املذهل حتى 

انه قد يفوق الذكاء العادي ( في أهميته .

شديد  املساء  ذلك  أذكر  زلت  “ما  جوملان  دانيال  يقول 
 , نيويورك  مدينة  في  أغسطس  أيام  احد  من  الرطوبة 
حيث التجهم والتوتر السمة الغالبة على وجوه الناس 
,كنت في طريق عودتي الى الفندق , وبينما كنت أصعد 
الى احلافلة , وكان رجل في منتصف العمر أسمر اللون 
بود  الذي حياني   , دافئة  ابتسامة  , ترتسم على وجهه 
أن أخذت مكاني سمعته  وبعد  ؟”  “مرحبا كيف حالك 
يرحب بكل راكب يصعد الى احلافلة وهو يشق طريقه 
مالمح  وكانت  املدينه  زحام  وسط  شديد  ببطىء 
وألن  متاما,   مثلي  راكب  كل  وجه  على  تبدو  الدهشة 
اجلميع استغرقهم املزاج الكئيب لذلك املساء الشديد 
الرطوبة , لم حتظ حتية السائق بالرد اال من عدد محدود منهم غير انه مع تقدم مسيره وسط الزحام اخلانق 
الى وسط املدينه ,حدث حتول بطيء وسحري داخل احلافلة فقد ظل السائق يجري “مونوجلا” مع نفسه  حيث 
شّد اهتمام جميع الركاب , سمعناه يعلق بصوت مرتفع على كل ما نراه من النوافذ حولنا مثل »في هذا احملل 
تخفيض هائل في األسعار » أو في هذا املتحف معرض رائع ...«أو هل سمعتم عن الفيلم اجلديد الذي بدأ عرضه 
في هذه السينما » ومع الوقت انتقلت عدوى ابتهاجه مبا تتمتع به املدينه من امكانات ثرية الى الركاب و نزل كل 
فرد  الى محطته وقد خلع عن وجهه ذاك القناع املتجهم الذي صعد به وعندما كان السائق يوذع كال منهم 

بقوله .. الى اللقاء .. يوما سعيدا ....« كان الرد يأتيه بابتسامة جميلة على الوجوه ....« 

فالذكاء العاطفي هو قدرة االنسان على فهم مشاعره والتحكم بها وادارتها لألفضل مما يسهل عليه فهم 
نفسه وفهم األخرين ومساعدتهم . لقد استطاع هدا الرجل بابتسامته وذكره لالشياء اجلميلة بتغير أمزجة 

الركاب ,مما سيؤثر على يومهم وطريقة تعاملهم مع االمور وانتاجيتهم في هذا اليوم . 
و  مشاريعهم  لنجاح  اكبر  فرصه  ليهم  سيكون  الذكاء  من  النوع  هذا  املوظفني  و  العمل  أرباب  امتلك  فلو 
أعمالهم . ذكرت احدى سيدات التى تعمل في مجال املبيعات في احذى الشركات ,حيث قالت : أن زميالً لها 
بتوجيه أقصى  املدير  قام  املدير وحنقه حيث  أثار عصبية  مما  target((املطلوب منه حتقيقه  الهدف  لم يحقق 
الكلمات الى الشاب , مما انعكس سلبا على املوظفني الذين قرروا عدم الذهاب الى العمل في اليوم التالي مما 
أدى الى مزيد من اخلسائر للشركة . فلو أن هذا املدير كان ميتلك الذكاء العاطفي كان سيستخدم هذا الفشل 
لتحفيز املوظفني لديه حتى ميتلكو الروح املناسبة لإلنتاج والعمل مما سيؤدي الى تعويض اخلسائر أو تقليلها .

ومن اجلدير بالذكر أن الذكاء العاطفي أوجه عديدة ويحناج الشخص ألن ميتلك واحدة أو أكثر ليعتبر من ذوي 
الذكاء العاطفي .... 

1-الوعي بالذات :- ويشير ذلك الى معرفة الشخص لعواطفه و احساسه بها واستخدامها من أجل الوصول 
الى قرارات صحيحة .

2- ادارة االنفعاالت :- ويشير الى قدرة الفرد على إدارة أفعاله وأفكاره ومشاعره بطريقة متوافقه ومبرونة  حتت 
ظل الظروف اخملتلفة .

3-حفز الذات :- ويشير الى قدرة الفرد على حتفيز نفسه لتحقيق طموحاته وأهدافه. 
4-التعاطف :- وهو قدرة الفرد على إدراك ما يشعر به اآلخرين ومعرفة أحاسيسهم. 

و ميكن اكتساب الذكاء العاطفي من خالل دورات معنية بذلك واملعرفة بلغة اجلسد لتسهيل فهم  االخرين 
وكيفية التعامل معهم , ومن اهم الكتب التي كتبت عن الذكاء العاطفي هو كتاب الذكاء العاطفي لدانيال 

جوملان . 
الطالبة: كنده عمر حسن الظاهر

    تخصص علوم مالية ومصرفية/ طلبة الرواق واألنشطة الثقافية

الذكاء العاطفي   

يا عني »غرون«

ممنوع والقنص  املقناص  لي  تبدي 

والقلب من رمح العشاشيق موجوع

مزروع  بالقلب  هاحلب  بال  واكبر 

مدري أنا طعته من الشكل والنوع

ومصنوع جلله  مخلوق  الهوى  كن 

ينسج قوافي في وصوفه وموضوع

مجموع اخملاليق  كل  دلع  وفيها 

مرجوع عنه  ما  والطيب  وكرم  عز 

كشخه وفخامه مع إيتكيت متبوع

جــزاع باملراتيع  ـــرون«  »غ عــني  يــا 

وطماع خايف  محتار  شفتها  من 

طواع والعني  بالعني  الهوى  مير 

طاع والهوى  بالهوى  رماني  مــدري 

منصاع واليوم  عشق  اتلذذ  وقمت 

مطواع  والشعر  فيه  اتغزل  وصرت 

بإجماع العذارى  يسوى  خجل  فيها 

واالطباع  البداوة  اهل  سمات  وفيها 

ــداع  واالب احلضارة  اهل  ترف  فيهل 

شعر الطالب : احمد األحيوات 
رابعة/ تخصص: التربية اخلاصة 

غرون : هو الغزال

»شاعُر األردّن« 

    يعدُّ املتنبّي شاعر العربّية األكبر ، إذ قّل نظيره؛جلزالِة شعرِه ورقِته وبالغِته  عالوًة على  
َقاَل إنه شيُخ الشعراء العرِب على  ، ولرنَّمبا ال يبالُغ  املرُء إن  فصاحِته و دهائِه وحكمِته 
األطالق ، فهو النَّذي إذا ذّم وضع، وإن َمَدَح رفع ، وإننَّ املتتبَع حلياتِِه سيجُد أَننَّ نقطَة الَفْصِل 
ولة  فيها ، كانَْت خيباُت اآلماِل املستمرة ِ التي رافقتُه في حياته ، بدايًة في بالِط سيِف الدنَّ
،ومن ثَمنَّ نهايًة في ِمْصرَ عند كافورَ اإلخشيدّي ، فلقد رافَق املتنبي سيَف الّدولِة ومَدَحُه 
ولة عليه ،  بُغرِّ القصائِد، لـّما كان معه في َحلََب، قبل أن يبدأ بالشعورِ بتغّير سيِف الدنَّ
إذ يبدو أننَّ هذه اجلفوَة بينهما قد دّبرها الوشاُة حينًئذ، ومـّما زادَ في تأّزِم العالقِة بينها 
ولِة بَْيَد أننَّ األميرَ لم يحّرْك  هو أّن ابن خالويه رََمى بـَِدوَاِة احلِْبرِ على املتنبّي أمام سيِف الدنَّ

ساِكًنا لِفْعلَِة ابن خالويه ، ولم ينتصرْ للمتنبّي، ولكننَّ ِعَظم نَْفِس املتنبّي جعلتُه يغادرُ َحلبا ، متجًها إلى مصر ليكون 
بجوارِ كافورَ االخشيدّي ، حيُث مدَحه ثم هجاُه ثم كانت نهايُته على يَد فاتك األسدّي ، اّلذي لَِقَيُه وهو عائٌد إلى الكوفة  
د ، وفاتك األسدي َمَعه  فقتله ، ألّنه خاُل ظّبة اّلتي هجاَها املتنبّي ، فتقابل الفريقاُن املتنبي وغالمه ُمفلح وابنه محسنَّ

مجموعٌة  من الفرسان ، فأرادَ املتنبي أن يهرَب لكننَّ ابَنه قاَل له : كيف تهرب؟ وأنت القائل :
                                اخلَْيل والّلْيُل والَبْيداُء تَْعرُفني ... والّسْيُف والّرْمُح والقرَْطاُس والَقلَُم

فعادَ وقاتَل حتنَّى ُقِتَل هو وابنُه وغالمُه . 

* الطالب: قتيبة عادل أبو احلّج
  )ّثالثة( اللغة العربّية وآدابها

طلبة الرواق واالنشطة الثقافية

الشاعر األردني : فوزي العابد

ــْه ــر أنـــغـــاًمـــا شــجــينَّ ــع ــش ـــُت ال ـــزف ع

ــًى وعــلــمــاً ــن ــع س ــش ـــرُح امل ـــص هـــي ال

ــزهــو ــم ت ــل ــع ــال ــــٍل ب ـــن ع أطــــلنَّــــْت م

ــاهــي ــب ـــدارســـني بــهــْم تُ ـــال مــضــْت ب

ــاٍع ــط ــت ــس ــــــلنَّ عــــــوٍن م تــــقــــّدم ُك

ـــوى وتـــرعـــى ـــه ــــهــــا ت ملـــــْن قـــــْد أمنَّ

ـــهـــد حــّتــى ـــذُل مـــن لــُدنْــهــا اجلُ ـــب وت

للمعالي شـــريـــٍف  ـــٍم  ـــاْس ب ســمــْت 

ـــّدى ـــف ــة امل ــك ــل وتـــرقـــى بـــاْســـم مم

ــيِّ تـــزيـــد تــيــهــاً ــم ــاش ــه ـــم ال ـــاْس وب

ــــّدى بــاْفــتــخــارٍ ــــف هـــو املـــلـــُك امل

ــبٍّ ــة رمـــــزَ ح ــينَّ ــم ــاش ــه ــبــقــى ال ســت

فضٍل ـــل  أه مــن  ـــمـــُه  اْس ــخــذ  ت فــمــن 

ــــْن ُكـــــّل قــلــٍب ــا م ــه ــس ــي ــرئ لـــهـــا، ل

ــى ــرق ون ــو  ــم ــس ن ــا  ــده ــي ــم ــع ب  ، ــا  ــه ب

ـــا ـــراًم ـــت ـــذة اْح ـــات ـــألس ونــــهــــدي ل

ـــني فــيــهــا ـــس ـــن ــــن اجل ــــالٍب م ــــط ل

ــٍم ــل ـــوا بــرحــابــهــا أخــــــوان ع ـــض م

ــى ــّن ــا وغ ــم ــُع س ــي ــرف ــُم ال ــلْ ــع ــا ال ــه ب

ــٍم ــل ــِع ـــٌر ل ـــح ـــلُّ تـــخـــصـــٍص ب ـــك ف

ــى ــرع ــــــة لـــلـــِعـــلـــم ت ــــا واح ــــراه ن

ـــاً حـــقًّ األردّن  ـــد  ـــيِّ س وتـــعـــشـــق 

ــِه ــي وتــــهــــوى مـــوطـــنـــي ومتـــــــوُت ف

ــــــــوالُء لــهــا شــعــارٌ ــي وال ــض ــم ــت س

ــْه ــينَّ ــم ــاش ــه ــــان ال ــــزم جلـــامـــعـــة ال

ــــْه ــــينَّ وآدابـــــــــــاً وأمـــــــجـــــــادًا أب

ــْه ــبــهــينَّ ال بطلعتها  نــيــا  الــدُّ ــى  ــل ع

ـــْه ــــــْت وفـــينَّ ــــا زال ـــْت وم ـــان ــم ك ــه ل

ــْه ــينَّ ــخ ــــــا س ــا دوًم ــه ــائ ــط ـــــفُّ ع وك

ــحــمــى يـــهـــوى الـــرعـــينَّـــْه ــل كــــــراٍع ل

ـــْه ـــرينَّ بـــألـــقـــاب الـــعـــطـــاء غـــــدْت َح

ــْه ــينَّ ــم ــاش ـــي ه فــــأشــــرُف أســــــرٍة ه

ــــْه ــــينَّ ـــى أردن ـــدع ـــفـــخـــرْ ت ـــلِّ ال ـــك ب

عــلــينَّــْه هـــمـــٍم  ذو  فــــعــــبــــُداهلل 

ـــْه ـــرينَّ ـــب ال ربُّ  مـــلـــَكـــه  ويـــحـــمـــي 

ـــا فــتــينَّــْه ـــوره ـــط ــــي ت ـــبـــقـــى ف وت

ــْه ــينَّ ــم ــــدى يــهــوى َس ــى امل ــل يــظــلُّ ع

ــْه ــينَّ ــح ــت ـــدي ال ـــه ــم نُ ــه بـــإخـــالٍص ل

ونُــــهــــدي الــــُكــــلنَّ أزهــــــــارًا نـــدينَّـــْه

ــُم بـــاْســـِمـــُهـــُم رُقــينَّــه ــل ــع يـــنـــاُل ال

ـــْه ي ـــدنَّ ـــــزف لـــهـــم قـــصـــائـــدنـــا ه ن

أخـــينَّـــْه فــيــهــا  ـــــُه  ل أٍخ  ـــكـــل  ف

ـــْه ــــدا هـــوينَّ ــــبُّ الـــعـــطـــاء غ ــا ح ــه ل

ــْه ــرينَّ ــك ــس ــع ال ــوم  ــل ــع ال ــنــســى  ن وال 

ــْه ــينَّ ــن ــغ ــى ال ــل ــث ــا املُ ــره ــك ـــة ف ـــواح ل

ــْه ــــُه قـــوينَـّ ــــُم ــــزائ ـــا ع ـــُدن ـــيِّ ـــس ف

ـــْه ـــينَّ ـــم احل رمـــــــزَ  أّواًل  ــــــــراُه  ت

ــْه ــينَّ ــم ــاش ــى الــهــاشــمــينَّــُة ه ــق ــب وت

اتعّطش لقليل من الراحة ...راحة تنسيني ضوضاء 

متقنعي الوجوه الكثر، أريد مكانا خالياً من صدى 

ال متناهي الشفافية لعلي  وردياً  ... عاملاً  الذكريات 

أجد نفسي ..... أجد روحي التي تلونت بألوان الفرح 

... أريد ان اكون صادقًة مبشاعري أريد ان احزن .... أن 

افرح .. أن اتنفس ..أن أبكي .. أن أضحك .. أن احب ... 

بإختصار أريد أن أشعر  ... دون مجامالت ... دون كذب 

النوم  في  أجد  لعلي   ... النوم  من  لقليل  أحتاج   ...

أجد  ال  لعلي  للسماء  أصعد  أن  إلى  أحتاج   .. راحة 

السالم  أكاليل  يهديني  حٍب  إلى  أحتاج   ... نفاقاً 

واألمان .. أحتاج فقط ... أن أجد نفسي ... 

نهايُة َشاِعر !!
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طلبة اللجنة اإلعالمية لصحيفة الواحة 
ــمية الثقافي في  الهاشمية ورواق الهاش
حملة تنشيط وتعريف الطلبة بفعاليات 

الرواق والصحيفة.

ــمية الثقافي في حملة  ــمية ورواق الهاش ــة اللجنة اإلعالمية لصحيفة الواحة الهاش طلب
تنشيط وتعريف الطلبة بفعاليات الرواق والصحيفة.

مشاركة طلبة الرواق 
الثقافي باحتفال كلية 

العلوم التربوية باستقبال 
الطلبة اجلدد  بقصائد 

شعرية فصيحة ونبطية 
والعاب خفة وفقرات فنية 

متنوعة نالت اعجاب 
احلضور.

أمسية  تنظم  والفني  الثقافي  النشاط  دائرة 
بحضور  أبداع«  غيرة   « بعنوان    نبطية  شعرية 
الباسلي  سامي  االردني  الشاعر  الشرف  ضيف 
رواق  شعراء  فيها  شارك  الكرامة  مسرح  في 
مشعل  الطلبة  من  كل  الثقافي  الهاشمية 
 ، العدوان  سلطان  احلويطي،   سعد  العنزي، 

ممدوح  الدكتور  االمسية   حضر  وقد  عودة،   مرمي 
من  وعدد  الطلبة  شؤون  عميد  نائب  الشرعة 
وجمهور  واالداريــة  التدريسية  الهيئتني  اعضاء 
غفير من طلبة اجلامعة .وفي نهاية األمسية قدم 
الضيف  للشاعر  اجلامعة  درع  الشرعة  الدكتور 

سامي الباسلي.

ــج املفتوح الصباحي  من  ــة األمن العام »أف أم« تبث البرنام إذاع
ــاركة األستاذ الدكتور كمال  ــمية الثقافي مبش داخل رواق الهاش
ــرادات مدير  ــة، والعميد محمد ج ــي هاني رئيس اجلامع الدين بن
ــي حياصات، ومندوب  ــدم البرنامج الرائد عل ــرطة الزرقاء، ومق ش

اإلذاعة في محافظة الزرقاء النقيب جواد الصالحات.

بعنوان                                       نثرية  أمسية  تنظم  والفني  الثقافي  النشاط  ــرة  دائ
»في حضرة احلواس « في مسرح الكرامة، شارك فيها مجموعة من 
طلبة رواق الهاشمية الثقافي كل من الطلبة .. أنوار اخلتالني ،دانية 
جنم : تسنيم زهير ، آمنة بني خالد ، وتقدمي الطالب محمد ريحان 
وسوزان  الطيار  أنسام  غنائية  بفقرة  الطالبتني   من  كل  ومرافقة  

حسني. نالت اعجاب احلضور.

Interview by: Suleiman Mazen and Mohammad 
Taiseer.

Written by: Mohammad Taiseer.

 It’s important for us as students to have a neat 
and healthy environment where we can put our 
abilities to full use, and that’s why our brothers at 
the Mechanical Engineering Department started a 
beautiful initiative, and it is: “Mechanical is pret-
tier with roses.” The initiative was about planting 
some new flowers and bushes around the Me-
chanical department to make it more appealing.

 For this project a fundraising- called 
“The 1 JD” - was held by the organiz-
ers to gather enough money for the plants. 
 
 more than fifteen mechanical engineering stu-
dents gathered in front of the department to start 
the process, where they had planted four ba-
sins with different kinds of flowers and bushes. 
The job was over watched by Engineer. Mo-
hammad Shboul and some other supervisors. 

  We had talked to the brains, which gave birth to this 
idea, and asked them some questions about their job. 
They –gladly- answered us. Here are some of them.

 What was the purpose(s) behind your initiative?
1- We want to be unique, doing something that 
would raise us above else and mark us, also 
we’re trying to teach team work between ev-
eryone at the mechanical department –spe-
cially the first year class- and we want to make 
our university more beautiful than it is, to help 
grow a more proper educational environment.

2 - Did the fundraising receive good participation 
from the students?

 -Actually, yes! We managed to gather more than 
90 JD which was enough to buy the best plants and 
the prettiest. We were also amazed to know that 
even some other students from different courses 
donated the 1JD for this cause, which made us very 
happy. And again, we would like to say thanks to 
everyone who helped us with the work physically 
or by money and spiritually.

3 - Is this job a onetime thing or do you have 
more plans for the future?

-Right now we don’t have any ideas for anything, 
but we are sure it’s not the first and last initiative 
done. Hopefully, we’ll start something else in the 
near future.

4  -Do you have a message, you wish to deliver to 
the readers?

 -”College is not just a place to study in, it’s 
our second home, where we spend most of the 
week in, and so it’s our first priority to keep 
it both clean and unharmed. So take us as the 
model to start your own projects and initia-
tives to keep this second home of ours growing.”

The Hashemite can’t be any more proud 
than it is by its students. The future is in 
our hands; let’s work hard to make it better. 

Special thanks to the organizers:  
 
1-Mohammad Al-Mardini  
2-Sulieman Mazen. 
3-Saad Al-Zawaahirah 
4-Omar Gaddoomi 
5-Ahmad Al-Qatawi 
6-Alaa Safia.

Mechanical isprettier with roses
لوحٌة وردية ...أصوات ربابية ... مهرةٌ عتية ...

أراِك عنوان وطن ... عزفت الشموخ وعّرفت األلم ..

أعربت الفرح وصغِت من صفحات التاريخ سلما 

نعلوه فخراً 

جملت بالورى ما اظلم ...

وأضأِت شمساً في سرداب األيام 

علماً جلّد من صفحات التاريخ ذكرى 

وقلماً كتب فيِك جوارح الشهادات 

فيِك نعلوا وبك نفتخر 

أنِت أنِت وإن لم تكوني كما أُريد 

أنِت أنا وأنِت من أحب أنا 

أحبك بصخب ..أحبك بلهفة طفل

أحبِك كما لم يحب احد ...

تتسامني فّي ألبعد احلدود 

وتتجلني في قلبي وأنبضِك 

أتنفسِك .... فأحبك بقداسة األماكن ....

بألق األفعال ..بعملقِة األساطير

أحبِك بروحي ..روحي التي تسكنيها 

أُحبِك ألنِك الهاشمية............ 

نرجسة أنا

ارحل بعيداً..
أو اغتنم لّذاَت عشقك ..

واستبح لَظی الشروق.. وعامَي العشرين ..ارحل بعيداً 
خلف صهيِل الريح..

فال الُصبُح يستريح ..
وال قافلة الشتاء تعود للحنني ..

ُجُنِب  علی  عتاب  فال   .. ارحــل 
الهوى ..

ولكن.. رُدنَّ سالم عيني
وفرقُد الليِل ينتظرنا..
فارحل بعيداً أو ُمْت ..

َكموِت الزهرِ .. أو َكُقبلِة رجاء ...

            
                                                                

عن ذمة احلب أتكلم ..
ذمة معصوبة العينني حتى ترانا أضّراء...

ال نلتف  سوى لهوامش... عالقة هي بكاملها نبضها 
سطحية البقاء...

وردية األحالم ...
متردية احلقيقة ....

ال شيء في ذمة احلب صادق...
سوى حلقبة قيس وما قبله.

» رمبا كان قيس أصدقهم وآخرهم« 

ن
ف
ح
ا
ت

دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم أمسية شعرية 
فصيحة بعنوان » أهازيج شوق « في مسرح الكرامة، 
شار ك فيها شعراء رواق الهاشمية الثقافي كل من 
الطلبة .. عامر ابو محارب ،صقر الزغول : مصطفى 

وتقدمي  شديفات  حسام   ، الصراوي  هبة  بشير، 
رائد  السيد  العود  ومرافقة  احلسيني  أنس  الطالب 
حضر  وقد  الغدير.  فيصل  الطالب  وغناء  اخلزاعلة 

األمسية عدد غفير من طلبة اجلامعة. 

قراءات شعرية ونثرية ضمن فعاليات الرواق األسبوعية

مشاركة طلبة الرواق الثقافي 
باليوم العاملي للغة العربية  
بقصائد شعرية ونثرية نالت 

اعجاب احلضور.

مشاركة طلبة الرواق الثقافي  بقصائد شعرية ونثرية 
ومشاهد متثيلية وغنائية في حفل افتتاح مبادرة 

 » نشامى املستقبل لإلعداد الوظيفي«  في مسرح 
الكرامة بحضور الدكتور ممدوح الشرعة نائب عميد 

شؤون الطلبة نالت اعجاب احلضور.

  أنشطة وفعاليات طلبة رواق الهاشمية والنشاط الثقافي

وعشقاً  نرجسية  أزداد  يوم  وفي كل  والعشرين،  الثاني  عامي  في  أمضي  أنا  ها 
لنفسي...فأنا لم أضع يوماً من أيامي.

الغناء.  جتد  لم  وإن  بحياتك...غني  واستمتع  نفسك،  صديقي...اعشق  يا   وأنت 
تذوقه وانظر لكل شيء جميل من حولك..ال تكره حياتك وال متضي كئيبا..هشا..  

ملاذا ال ترى فيها إال كل رديٍء وحزين؟
وألوان  فرشاة  ستجد  حقبة..  كل  وفي  متعاقبة،  كحقبات  ميضي  العمر  إن    
مختلفة...لترسم بها مبتغاك.. فهنيئاً ملن جعل لوحته كنجوم متأللئه في ليلة 

صيف دافئة...وبئساً ملن جعل لوحته غيوم  سوداء في يوم شتاء بارد...

يا أنت.. أتقن فن احلب والتسامح، وكن مقاتالً نبيالً إذا لزم األمر... سّطر بقلمك 
حروف اجملد ،فنحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا...اتسعت لنا السماء فال تيأس.   

 الطالبة:أمان غيث
 رابعة/ تخصص جيولوجية وبيئة 

دائرة النشاط الثقافي والفني تنظم أمسية نثرية بعنوان  »تناقضات « في 
ــارك فيها مجموعة من طلبة رواق الهاشمية الثقافي  ــرح الكرامة، ش مس
ــراء املناصير ،هبة نصراهلل، أنسام الطيار،  كل من الطلبة هناء العمري ، إس
أميرة حسونة ،  محمد ريحان، و قدمت الطالبة سوزان حسني فقرة غنائية 

نالت اعجاب احلضور.

ُسهاٌد مكتوم 

طالبان من كلية املوارد الطبيعية والبيئة يحصالن على املركز 
السادس في مسابقة اخلطابة البيئية العربية ضمن )57( فريقاً

طلبة الهاشمية يَحيٌّون اجليش العربي واألجهزة األمنية 
ويقدمون واجب العزاء ألسرة الشهيد البطل الرائد راشد الزيود

طلبة اجلامعة الهاشمية يطلقون
 بأجسادهم مبادرة )كلنا راشد(

ألُق املكان

   الطالبة:
 أسيل إبراهيم /.ثالثة 

تكنولوجيا حيوية 
طلبة الرواق واألنشطة الثقافية 

الطالبة: دانية جنم /ثانية/ تربية خاصة 
طلبة الرواق واألنشطة الثقافية 

 الطالبة: ملك التميمي /ثالثة
تكنولوجيا حيوية 

طلبة الرواق واألنشطة الثقافية 
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برعاية وزير السياحة...إدارة الشرطة السياحية واجلامعة 
الهاشمية تنظمان ورشة عمل ملناقشة األمن السياحي

مشاركة طلبة املرسم اجلامعي في امللتقى الفني في جامعة االسراء

معالي الدكتور محمد نوح القضاة يُحاضر في اجلامعة

طلبة كلية املوارد الطبيعية بالهاشمية
 يشاركون في مبادرة مدينتي بيئتي

  * أعّد الصفحة/ الطالبات :  ُنسيبة صالح العجولين                                                                                                  
سوار السمارات ، سناء العجارمة ، راما أبو صالح                                   

ابتسم
ابتسما

ابتسم

أخطاء شائعة

ابتسم وازرع األمل في كل مكان
وانثر الزهر عبر األزمان
وال تستسلم لألحزان

فإنه عدو اإلنسان
“ابتسم”

واعلم بأن متاعب احلياة جزء من القدر
وسلم أمرك لرب البشر

وانظر إلى كبد السماء في الليل والتفت إلى النجوم والقمر
وستلقى األحزان قد هربت من دفاتر العمر واملطر

يجعل الهم يتكدر
فلقد مللنا رؤية الدموع

فلنضيء في قلوبنا الشموع
وجنعل ألهم ينحصر...                 

الّنحويُّ املَِريُْض وجاره :

َمرَِض رجٌل من أهِل الّنحو ، وَكاَن مولًعا باللغِة والّسجِع ، فعادَُه َجارُُه 
 في مرِضِه وسألَُه َما بَِك ؟

فقاَل النحويُّ : حمى َجاِسية ) َشِديَْدة( ، نارُها َحاِمية ، منها األعَضاُء 
وَاِهية والِعَظام بَالِية , فقال له َجارِِه وََكان أميًّا : لِْيَتَها كانْت 

الَقاِضَية !
ُحجا في دَارِ األُْجرة :

َسَكَن ُجحا في دارٍ بأجرٍة، وكاَن خشُب الّسقِف يقرقُع كثيرًا، فلّما 
جاَء صاحُب الّدارِ يطالُبُه باألجرِة ، َقاَل لَُه: أْصلِْح هذا الّسقَف فإّنه 

يقرقُع، فقال: ال بأَس عليك فإّنُه يسبُح اهلَل،فقال ُجحا: أخاَف أن 
تدرَِكُه خشيٌة فيسجد !

الَعُجْوزُ والَباِئع : 

وقفت عجوزٌ قبيحٌة عند بائٍع فلّما نََظرَ إليها َقاَل: )) وَإِذَا الُْوُحوُش 
ُحِشرَْت (( ، فرّدت عليه قائِلًَة  : )) وََضرََب لََنا َمَثالً وَنَِسَي َخلَْقُه(( .

أبو حنيفة و األعمش:
دََخَل أبو حنيفَة يوًما على األعمِش في مرَِضه وقاَل له :لوال أن يشقنَّ 
عليك يا أبا محمٍد لزرتَُك كّل يوم ،َفَقاَل األعمُش :و اهلِل يَا ابَن أخي، 

أنَت ثقيٌل علينَّ وأنَت في بيِتَك، َفَكْيَف وأنَت في بيتي ؟!

املأموُن والشاِعر :

دََخَل أعرابيٌّ على اخلليفِة العّباسّي املأمون وأنشأ يقول :
رأيُت في النوِم أّني مالٌك فرًسا

ْي دنانيُر ولي وصيٌف وفي َكفِّ
فقال قوٌم لهم علٌم ومعـرفٌة

رأيَت خيرًا ولألحالِم تفسيُر
اقصص رؤياك في قصر األميرِ جَتِْد

حتقيَق ذاَك وللفأُل التباشيُر
فقال املأمون : » أَْضَغاُث أَْحالٍَم وََما نَْحُن بَِتأْوِيِل األَْحالَِم بَِعامِلنَِي«.

سعيد البخيل :

قال أحدُهْم يَِصُف بخياًل اسُمُه سعيد :
رغيف سعيد عنده عدل نفسه

فطورًا يداعبه وطورًا يالعُبْه
ويخرجه من كمه فيشمه
ويجلسه بجواره ويخاطُبْه

وإن جاءه املسكني يطلب فضله
فقد ثكلته أمه وأقاربُْه

ف
رائ

ط
 و

در
وا

ن

نكت 
للسنافر

- أن تضيء شمعًة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظالم. 

- ال يحزنك أّنك فشلت ما دمت حتاول الوقوف على قدميك من جديد.

- ليست السعادة في أن تعمل دائماً ما تريد بل في أن تريد ما تعمله.

-  إّن أسوأ ما يصيب اإلنسان أن يكون بال عمل أو حب.

-  احلياء جمال في املرأة وفضيلة في الرجل. 

- صديقك من يصارحك بأخطائك ال من يجملها ليكسب رضاك.

-  الصداقة بئر يزداد عمقاً كلما أخذت منه. 

- االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف. 

- ال تفكر في املفقود حتى ال تفقد املوجود. 

- من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير. 

- الكلمة الطّيبة جواز مرور إلى كل القلوب. 

- إذا ازداد الغرور نقص السرور. 

- الضمير املطمئن خير وسادة للراحة.

-  من يزرع املعروف يحصد الشكر. 

- البستان اجلميل ال يخلو من األفاعي. 

- العمر هو الشيء الوحيد الذي كّلما زاد نقص.

-  القلوب أوعية والشفاه أقفالها، واأللسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان 

مفتاح سره. 

قصة َمثل : حكم

» ومْن َيْصَنِع الَمْعُروَف »

فإنهم  حار  يوم  في  الصيد  إلى  َخَرُجوا  قوماً  أن  يحكي 

فَطَرُدوها  الضبع  وهي  عامٍر  أُمنَّ  لهم  َعَرَضْت  إذ  لَكَذلك 

وأتبعتهم حتى أجلؤها إلى ِخباه أعرابي فاقتحمته ) أي حلقوا 

بها فدخلت إلى بيت أعرابي( فخرج إليهم األعرابي وَقال : ما 

شأنكم ؟ َقالوا : َصْيُدنا وَطريدتنا َفَقال : كال والذي نفسي 

)رفض   ، بيدي  سيفي  قائُم  ثََبَت  ما  إليها  تصلون  ال  بيده 

األعرابي أن يقتلوها( َقال : فرَجُعوا وتركوه ، وقام إلى لِْقَحٍة 

» ناقة » فحلََبَها وماء فقرب منها فأقبلت تَِلُغ مرًة في هذا 

ومرة في هذا حتى عاشت واستراحت فبينا األعرابي نائم في 

َجْوف بيته إذ ّوثََبْت عليه فَبَقَرْت بطنه وشربت َدَمه وتركته 

فجاء ابن عم له يطلبه فإذا هو بَِقيٌر في بيته فالتفت إلى 

موضع الضبع فلم يرها َفَقال : صاحبتي واهلل فأخذ قوسه 

وكنانته واتبعها فلم يزل حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول :

 َوَمْن يَْصَنِع املَْعُروَف مْع َغيِر أَْهِلِه 

يُـالَقي النَّذي الََقى ُمِجيُر امِّ َعاِمِر 

أداَم لها ِحنَي اسَتَجــارَْت بُقْربِِه 

رَائِِر  لهـا مْحَض ألَباِن اللَقــاِح الدنَّ

َوأَْسَمَنَها َحتنَّى إذَا َمـا تََكـاَملَْت

َفــَرتُْه بأنَْيــاٍب لََهـــا َوأَظاِفِر 

َفُقْل لِِذِوي املَْعـُروِف َهَذا َجَزاُء َمْن بََدا 

يَْصنـُع املَعُروَف ِفي َغْيِر َشاِكِر 

ألغاز 
1.  ما هو الشيء الذي كلما طال قصر ؟

2- أيهما أوفر أن تدعو صديق إلى السينما مرتني أو أن تدعو صديقني 
مرة واحدة ؟

3- رجل ترك 17 جمل وأوصى بأن يأخذ االبن األول نصفها والثاني ثلثها 
هذه  في  ليفصل  جمله  راكبا  املدينة  قاضي  فجاء  تسعها  والثالث 

الواقعة فماذا فعل؟
4-ما هو احليوان الذي يوجد عظمه باخلارج وحلمه بالداخل ؟ 

5- ما هو الطائر امللقب بالطائر اجلمل ؟

من  االولى  السنة  السنافر..طلبة 
اجلامعة يقعون دائماً فريسة مقالب 
عدة فهم يأتون الى اجلامعة ألول مرة 
فيستغل  شيء  عنها  يعرفون  وال 
أخواننا هذا ويعملوا فيهم العمايل

* أختنا السنفورة ألول مرة تدخل اجلامعة كانت واقفة على بعد امتار 
قصيرة من املكتبة يا حرام سألت أحد األخوة :وين املكتبة ؟؟ لففها كل 

اجلامعة و ملا وصلت اكتشفت إنها كانت واقفة على ابواب املكتبة!!!!

* أخونا سنفور في كلية الطب كان عطشان و براد املاء املوجود ينضغط 
من االسفل )يعني من عند القدم ( حتى يشرب منه هاملسكني وقف امام 
البراد و مو عارف يشرب جاء أحد األخوة و شرب فسأله السنفور : كيف 

شربت ؟؟ عرف أخونا أنه هذا سنفور وقال بنفسه واهلل »صيده«،
املهم قال له : هذا في سر بيني و بني براد املاء أنا اقول لها شربني وهو 
واملي  شربني  وقال  الدواسة  على  قدمه  وحط  البراد  على  وقرب  بعينك 
طلعت وشرب الشاب، والسنفور واقف مبهور  وقال له: علشان أصدقك 
رح أجرب ، قرب السنفور على البراد وقال شربني و طبعاً األخ اخملادع كان 
املية  طلعت  شربني  السنفور  قال  ما  أول  الدواسة  على  قدمه  حاطط 
وشرب املسكني املية، واملقلب  طبعاً االخ شرح للسنفور واالثنني اخدوها 

بروح رياضية !!!!

اجلامعة  في  املوبايالت  كل  االول  الفصل  بداية  في  احكيلكم  نسيت   *
نشيد  يسمعوه  سنفور  مر  ما  وكل  السنافر  أغنية  نغمتها  تصبح 

السنافر !!!

- عندما تصلي  وتصل لدرجة اخلشوع في الصالة  يفرز اجلسم 

هرمون » األندروفني« والذي يعادل 6 حبات من مادة املورفني،

احلبيب  قول  ويكفي  االكتئاب«   « يعالج  الهرمون  وهذا   

املصطفي صلى اهلل عليه وسلم » أرحنا بها يا بالل«.

-  أن عقل اإلنسان يخزن أكثر من 2 مليون معلومة في الثانية 

رغم ان وزنه اليزيد عن 2 كغم.

- أن العني تفتح وتغلق في اليوم  أكثر من 8000 مرة.

- ان  أول من ركب اخليل هو إسماعيل عليه السالم.

- أن  أعظم آية في القرأن الكرمي هي آية الكرسي.

الصداع  عالج  في  يساعد  فارغة  معدة  على  املاء  شرب  أن   -

والتهاب  الزائدة  الدهون  من  والتخلص  العضلية  واالوجاع 

املفاصل وغيرها من األمراض.

يقولون :  مألت الكأس من احلنفية والصواب هو مألت الكأس من الصنبور 
، والصنبور قصبة يتسرب منها املاء سواء أكانت حديدا أم رصاصا أو غيرهما.

معهدنا  في  والصواب قضى  دراسية  معهدنا سنة  في  :  قضى  يقولون 
سنة مدرسية ألن السنة املدرسية ال تشمل فصل الصيف بينما تعني السنة 

الدراسية سنة كاملة من الدراسة املتواصلة مما ال يتاح للطالب في املدارس .

استعمالها  شاع  عامية  دوخة  وكلمة   ، بدوخة  فالن  أصيب    : يقولون 
والصواب أن يقال أصيب فالن بدوار أو دوران .

يقولون : ذهبت إلى بيته الكائن في شارع كذا ... والصواب ذهبت إلى بيته 
في شارع كذا ... ألن كلمة ) الكائن ( حشو ال مسوغ لوجوده .

الزجاجة  أو  الفارغ  القدح  مأل   : والصواب  الفارغة  الكأس  مأل   : يقولون 
الفارغة ألن ابن األعرابي قال » ال تسمى الكأس كأساً إال وفيها الشراب »

كثير منا يستخدم كلمة ) ممنون ( مبعنى ) شاكر ( وهي كلمة تركية أما في 
العربية فمعنى ممنون ) مقطوع ( وقد جاء في التنزيل )) لهم أجر غير ممنون ((

ثمن  بلغ   : والصواب  كذا  مبلغ  واخلادم  الطعام  تكاليف  بلغت    : يقولون 
الطعام وأجر اخلادم . أما التكاليف فهي جمع تكليف أو تكلفة مبعنى املشقة 

والعسر .فقال هناك من يقول )ملفت للنظر، والصواب الفت للنظر(.

رواق الهاشمية الثقافي:
 منبٌر  اإلبداع والتألق

والتي  القوى  االردنية أللعاب  الرياضي للجامعات  االحتاد  االول في بطولة  املركز  الهاشمية  اجلامعة  ابطال  حقق 
اقيمت على ستاد اجلامعة االردنية على مدار يومني  مبجموع نقاط لفريق الطالب )141( نقطة تاركا املركز الثاني 
لفريق جامعة العلوم والتكنولوجيا األُردنية الذي جمع )110( نقطة، وحل فريق جامعة اليرموك باملركز الثالث 

مبجموع  )106( نقطة.
كما وسيطر فريق الهاشمية على  بطولة الطالبات محققا  املركز االول بامتياز  مبجموع )163( وجاء باملركز الثاني  

فريق جامعة اليرموك  الذي جمع )124( نقطة، وفريق اجلامعة االردنية  ثالثا مبجموع نقاط )96( نقطة. 
وكان فريق الهاشمية تصدر املراكز االولى للمسابقات الفردية للبطولة التي اقيمت  مبشاركة 15 جامعة رسمية 

واهلية واقيمت فعالياتها في 14 مسابقة للمضمار وامليدان 

وتوشح طالب الهاشمية بامليداليات االغلى في حفل التتويج الذي اقيم حتت رعاية االستاذ الدكتور ناصر اخلوالدة 
رئيس االحتاد الرياضي للجامعات االردنية رئيس جامعة العلوم االسالمية وبحضور اعضاء اللجنة الفنية وكوكبة 

من مدربي والعبي اجلامعات املشاركة 
ومما يجدر ذكره ان فريق الهاشمية شارك بخمسة وثالثني العب والعبة توزعو على الفعاليات اخملتلفة حتت اشراف 

وتدريب الكاب� سليمان الزبون واداري الفريق احمد العموش.

االسم :  محمود نايف ابو مرضي
تاريخ امليالد :  1993/10/6

الكلية  :  التربية البدنية وعلوم الرياضة
التخصص : ادارة وتدريب رياضي

املستوى :  سنة رابعة  
القدم  لكرة  االردني   الوطني  املنتخب  العب 
والعب  الشباب   ومنتخب  االوملبي  واملنتخب 
اجلامعة  منتخب  ــب  والع االهلي  الــنــادي 

الهاشمية .
ويشارك االن مع املنتخب الوطني االردني لكرة 

القدم في التصفيات املؤهلة لكاس العالم .

نظمت دائرة النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة 
بطولة مفتوحة في العاب املضرب مبشاركة اكثر من الف 

طالب من كليات اجلامعة اخملتلفة 
يوسف  الدكتور  االستاذ  الطلبة  شؤون  عميد  رعى  وقد 
على  اقيمت  والتي  للبطولة  اخلتامية  اللقاءات  عليمات 
نائب  بحضور  اجلامعة  في  الرئيسية  الرياضية  الصالة 
العميد الدكتور بسام النعامي  ومدير النشاط الرياضي 
السيد حسني سويلم ومشرفي النشاط الرياضي وجمع 

غفير من طلبة اجلامعة 
وقد جاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي :

فردي التنس االرضي طالب 
املركز االول راكان الوديان ..كلية االقتصاد والعلوم االدارية

املركز الثاني لؤي عنبر ...كلية الهندسة 
املركز الثالث عالء ربحي ...كلية الهندسة

تكنولوجيا  سارة...كلية  ابو  محمد  مكرر  الثالث  املركز 
املعلومات

فردي كرة الطاولة طالب
املركز االول  طارق بني سالمة  ...كلية الطب

املركز الثاني رائد غنيم  ...كلية العلوم
املركز الثالث حسن الغامن ...كلية االقتصاد
...كلية  باسم  مكرر محمد  الثالث  املركز 

التربية البدنية 
فردي السكواش  طالب

املركز االول رعد عناسوة  ...كلية االقتصاد 
والعلوم االدارية

والعلوم  االقتصاد  .. كلية  الثاني  حامد حسونة   املركز 
االدارية

املركز الثالث  عمر اجلبور  ...كلية التربية البدنية
التربية  ...كلية  بني سلمان   مكرر محمد  الثالث  املركز 

البدنية 
فردي الريشة الطائرة  طالب

املركز االول  راكان الوديان...كلية االقتصاد والعلوم االدارية 
املركز الثاني  عبيدة ملكاوي ...... كلية التربية البدنية

املركز الثالث  صهيب املزرعاوي  ... ...كلية التربية البدنية
املركز الثالث مكرر محمد بني سلمان  ... ...كلية التربية 

البدنية
فردي الريشة الطائرة  طالبات

املركز االول  لينا مزاهرة...كلية االقتصاد والعلوم االدارية 
والعلوم  االقتصاد  كلية    ... خالد  اسيل  الثاني  املركز 

االدارية
املركز الثالث وفاء اسبير... كلية االداب

زوجي الريشة الطائرة  طالب

املركز االول الطالبان راكان الوديان / كلية االقتصاد وعمر 
اجلبور/ كلية التربية البدنية

 املركز الثاني الطالبان عبيدة ملكاوي وصهيب املزرعاوي 
/ كلية التربية البدنية

زوجي الريشة الطائرة  اخملتلط 
/ كلية االقتصاد وعمر  لينا مزاهرة  الطالبان  االول  املركز 

اجلبور / كلية التربية البدنية 
االقتصاد  كلية  خالد/  اسيل  الطالبان  الثاني  املركز   

وعبيدة ملكاوي/ كلية التربية البدنية.
ــمية  الهاش اجلامعة  حققت 
املركز الثاني في بطولة االحتاد 
ــات االردنية  الرياضي للجامع
ــة  الطاول ــرة  ك ــة  لعب ــي  ف
ــاركة 16  اقيمت مبش ــي  والت
ــة  حكومي ــة  اردني ــة  جامع
وخاصة في الصالة الرياضية 
ــني بن طالل في  جلامعة احلس

محافظة معان 
ــمية  الهاش ــق  فري ــل  ومث

الالعبون : 
ــالمة ) كلية   ــي س ــارق بن ط

الطب ( 
رائد غنيم )كلية  العلوم / كيمياء ( 

ــاد / ادارة  ــن الغامن ) كلية االقتص حس
اعمال (

راشد نور ) كلية االقتصاد / محاسبة (
ــة التربية  ــر )كلي ــم خض محمد باس

البدنية / تاهيل رياضي(
ــة /  عبداحلافظ قنيبي )كلية الهندس

هندسة حاسوب ( .
ــل  تأه ــد  ق ــمية  الهاش ــق  فري وكان 
ــاراة النهائية عقب فوزه في دوري  للمب
ــق جامعة الزرقاء  ــات  على فري اجملموع
ــة  ــق جامع ــة 3/. وفري ــة بنتيج االهلي
ــة 0/3 وفريق  ــني بن طالل بنتيج احلس
بنتيجة  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
ــي الدور الثاني للبطولة منكن  3-0 ، وف
ــمية من الفوز على فريق  فريق الهاش
ــة 1/3 قبل ان  ــة االملانية بنتيج اجلامع
ــة بفوز صريح  ــل للمباراة النهائي يتاه

ــة مؤتة  ــى فريق جامع ــتحق عل ومس
ــاة اجلامعة  ــل ملالق ــة 0/3 ليتاه بنتيج
ــة التي  ــاراة النهائي ــي املب ــة ف االردني
ــة الذي  ــق االردني ــح فري ــت لصال انته
ــب  ــال املنتخ ــن ابط ــة م ــوي نخب يح

الوطني االردني بنتيجة 1/3

ــت  ــة اقيم ــر ان البطول ــي ان نذك بق
ــاط الرياضي جلامعة  ــة النش في صال
ــني بن طالل في معان   مبشاركة  احلس
ــة ، فيالدلفيا  ــات: األردنية ،مؤت اجلامع
ــة  ــوم التطبيقي ــا والعل ، التكنولوجي
ــت  ــب آل البي ــى جان ــمية ال ، الهاش
ــة ، الطفيلة  ــوك ،الزرقاء اخلاص ،اليرم
ــاء  ،البلق ــة  االهلي ــد  ،ارب ــة   التقني
ــة األردنية ، العلوم  التطبيقية، األملاني
ــمية  ــالمية ، وجامعة االميرة س األس
ــن  ــني ب ــتضيفة احلس ــة املس واجلامع

طالل. 

معسكر جلوالة اجلامعة 
الهاشمية  في جنوب اململكة 

الهاشمية تظفر بامليدالية
 الفضية في بطولة االحتاد الرياضي 

للجامعات في كرة الطاولة 

ــي ــون ف ــمية يتألق ــة الهاش طلب
 البطولة املفتوحة أللعاب املضرب

الهاشمية تتربع على 
عرش قوى اجلامعات 

الهاشمية تشارك في بطولة العالم 
للجامعات وابطالنا يحرزون نتائج مشرفة

مدير  عطوفة  رعاية  حتت 
السيد  البتراء  لواء  شباب 
أقامت  ـــازي  اجل حسني 
الرياضي  النشاط  ــرة  دائ
اجلامعة  جوالة  )معسكر 
في  الــرابــع(   الهاشمية 
أيام  اربعة  وملــدة  البتراء 
املعسكر  اشتمل  حيث 
القاها  محاضرة  على 
مدير  املعسكر  راعـــي 
بعنوان  البتراء  شباب 
الهاشمية  القياده  )دور 
االردني  الشباب  دعم  في 
اجملتمع(  في  دورهــم  ألخذ 

اجلامعة  جوالة  مسيرة  يحكي  الفوتغرافية  للصور  معرض  افتتاح  الى  باإلضافة 
عام  تأسيسها  منذ  اجلامعة  في  اجلوالة  لنشاطات  صور  عرض  خالل  من  الهاشمية 

. 2005
كما اشتمل البرنامج على زيارة ملدينة البتراء الوردية وتنظيم مسير خلوي في منطقة 
البيضا استمر ملدة 3 ساعات ،وقام الطلبة بزيارة الى قلعة الشوبك تعرفوا من خاللها 
على تاريخ بناء القلعة وأهميتها في منطقة الشوبك ومت تنفيذ أعمال تطوعية في 
بيت شباب البتراء فقد عمل طلبة اجلوالة على جتهيز احلديقة التابعة لبيت الشباب 
الطفيلة  محافظة  في  ضانا  قرية  في  نظافة(  )حملة  تطوعي  عمل  الى  باإلضافة   ،
بعد زيارة قام بها الطلبة حملمية ضانا تعرفوا على اهمية احملمية باحلفاظ على البيئة 

وفي ختام املعسكر مت تنظيم حفل السمر وكّرمت اجلهات الداعمة للمعسكر حيث 
االغاني  الى  باإلضافة  بالبتراء  تتغنى  شعرية  قصائد  احلفل  في  اجلوالة  طلبة  وقدم 
مت  احلفل  نهاية  وفي  املسرحية  والسكتشات  للمشاركني  وكلمة  الوطنية  واالهازيج 

توزيع شهادات املشاركة على الطلبة املشاركني باملعسكر .

اجلامعة  مــن  ريــاضــي  ــد  وف شــارك 
العالم  بطولة  فــي  الهاشمية 
مدينة  في  اقيمت  التي  للجامعات 
جوانغجو في كوريا اجلنوبية في الفترة 
التي  البطولة  في   2015/7/15-1 من 
اقيمت مبشاركة 240 جامعة من نخبة 
مدير  الوفد  وتراس  العالم   جامعات 
السيد  اجلامعة  في  الرياضي  النشاط 
حسني سويلم اضافة الى مدرب فريق 
الزبون  سليمان  الكاب�  القوى  العاب 

. وقد احرز ابطال الهاشمية  النجار  : عواد الشرفات – بالل سعادة – سماح  والالعبني 
نتائج مميزة في الفعاليات كانت االبرز على صعيد وفد االحتاد الرياضي للجامعات االردنية 
حيث احرز الالعب بالل سعادة املركز الرابع في سباق  400 م واملركز السابع في سباق 
200 م كما احرز الالعب عواد الشرفات املركز اخلامس في سباق 1500 م واملركز السادس 
في سباق 5000 م . اما الالعبة سماح النجار فقد احرزت املركز السادس عشر في سباق 
النصف ماراثون ) 21 كم ( .كما وحقق مدرب الفريق الكاب� سليمان الزبون املركز االول 
في سباق 3000 م في الفعالية التي اقيمت على هامش البطولة كسباق ملدربني الفرق 

املشاركة مبشاركة 200 مدرب .

بطاقة العب

أقمار غابت عن اجلامعة الهاشمية خطفها املوت

فريق اجلامعة الهاشمية يقسو على
 منتخبنا الوطني خلماسي الصاالت

اجلامعة  منتخب  اليوم  حقق 
قدم  خلماسي  الهاشمية 
صريحا  فوزا  الرياضية  الصاالت 
املنتخب  فريق  على  ومستحقا 
 5-6 بنتيجة  األردنــي  الوطني 
مباراة  في   .3-3 األول  والشوط 
قوية حظيت بحضور جماهيري 
اجلامعة  طلبة  ــن  م كبير 
وراء  وقفوا  الذين  الهاشمية 
وشجعوه  الهاشمية  فريق 
خالل األداء البطولي الذي قدمه 

خالل اللقاء.
 ويقوم بتدريب فريق الهاشمية 

عامر  املميزين  الالعبني  الفريق  وميثل  الرياضي  النشاط  دائرة  من  سعد  خليل  املدرب 
ورشاد  القزعة،  وبهاء  الرفاعي،  الهادي  وعبد  محمد،  وسامر  جرار،  وصدام  الروايضة، 

الفراهيد، وفراس اخلوالدة، ومحمد التكروري.

1. عبد الرحمن اسماعيل أحمد العالم.
2. محمد أديب العتيبي.

3. محمد حسام رضوان عوض املومني.
4. عبد الغفار العسالي.

5. حازم حمدان كايد قواسمة.
6.هبة مؤيد سعيد عثمان.

7. أمل محمد خلف اخلاليلة. 
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علـى موعــد

:
:
:

فريق العمل

طلبة
 اللجنة اإلعالمية  ورواق الهاشمية الثقافي 

التصميم واإلخـراج      
رائــد أحمد اخلزاعله

             األخبار
  دائرة العالقات الثقافية والعامة

ــر         ــس التحريـــ رئي
التحريــر    ــر  مديـــ
التحرير  ــكرتير  س

ــول ــالم املــــالـــ د. س
صــابـــر الـهــزاميـــه
اخلـزاعله أحمد  رائــد 

بقلم: رئيس التحرير 
عميد شؤون الطلبة
د.سالـم املالـــــول

مدير دائرة النشاط الثقافي والفني
صابر الهزامية

 ألنها الهاشمية يحق لنا أن نستند إلى إرث 
واالنفتاح  والتسامح  العزم  من  متألق  كبير 
أن  لنا  يحق  الهاشمية  ألنها  اآلخر،  على 
مقدمة  في  الذين  وهم  بطلبتها  نفخر 
أقرانهم وأشقائهم ، حتصيالً للعلوم والتزاماً 
وألننا  املتعلمني،  وأخالق  العلم  برسالة 
نعلم في عمادة شؤون الطلبة محبة أبنائنا 
لوطنهم  ووالئهم  وأنتمائهم  جلامعتهم 
وقيادتهم   سنسعى دائماً  وبكل إصرار  ويقني 
تبقى  كي  الصعاب  وتذليل  الظروف  لتهيئة 
وأنشطتكم  لتطلعاتكم  عمادتكم مواكبة 
احتياجاتكم  عن  واملعّبرة  لكم،  الداعمة 
الهيئات  دائرة  برامج  ضمن  ذلك  كان  سواء 
والفني  الثقافي  النشاط  دائرة  أو  الطالبية 
وتفاعالت مكتب صندوق  نشاطات  أو ضمن 
امللك عبداهلل الثاني داخل اجلامعة وخارجها 
إضافة الى ما تقدمه دائرة اخلدمات والرعاية 
تشغيل  وفرص  ومنح  قروض  من  الطالبية 
بتقدير  اجلامعة  رؤية  ضمن  باألساس  هي 
املتفوقني ومساعدة احملتاجني،  إضافة إلى ما 
الرياضي من نشاطات  النشاط  دائرة  تقدمه 
في  جهداً  نألو  لن  أننا  طلبتنا  ونعد  فاعلة، 
سبيل بلوغهم أهدافهم املتمثلة بتحصيل 
لنهج  امتداداً  قومي  أردني  وُخلٍق  راٍق  علمي 
جاللة  مسيرته  وحادي  الوطن  قائد  رسالة 
امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني حفظه اهلل 

ورعاه، 

    وكل عام وسيدنا وأردننا وشعبنا بألف خير.

ألنها الهاشمية

موالي
ــني والقلُب ــو إليك الع تهف

ــا وحدتن ــَز  رم ــا  ي ــا  تن وحدَّ

»يـالهاشمي« يـا فخَر أُمتنا

ــرُب والع ــخ  والتاري ــد  واجمل

ــُب ــاق واحِلَق ــك اآلف ــت ب َفَزه

طيُب األصول ، اجملُد واحَلَسُب


