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طالبة في "القدس المفتوحة" تشارك في برنامج "أرابز جوت تالنت"

سلفیت- معا- شاركت أديان أيمن عقل الملتحقة بفرع سلفیت التابع لجامعة القدس المفتوحة، في برنامج "أرابز جوت تالنت" الذي تبثه

قناة " إم بي سي" في موسمه السادس.

وتتمتع عقل بقدرات ھائلة على حفظ التواريخ وربطھا باألرقام، وتحديد اسم الیوم الذي يوافق أي تاريخ تسأل عنه حتى لو كان بعد مئات

السنین أو قبل آالف السنین.

وأكدت عقل أنھا تشعر بالفخر لتمثیلھا فلسطین في ھذا البرنامج العربي الكبیر المقرر انطالقه مطلع شھر تشرين األول المقبل، موجھة

الشكر والتقدير لجامعة القدس المفتوحة التي رعتھا وكرمتھا في أكثر من مناسبة تقديراً لموھبتھا الالفتة.

وأديان الطالبة ذات السنة الثانیة في تخصص الشريعة تتعامل مع األرقام وتحفظ تواريخ األحداث منذ نعومة أظفارھا، لتتطور موھبتھا

وتكتشفھا في عمر الستة عشر عاماً، وھي تتقن خوارزمیة (زيالر) وقد اعتمدت علیھا للوصول إلى األرقام والتواريخ.

وقال رئیس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة "نفخر بأن شبابنا وطالبنا يبدعون في كل المجاالت، ونسعد بأن موھبة من مواھبنا

تدُرس في جامعة تفخر بمبدعیھا، فھي جامعة تقدم كل ما تستطیعه لخدمة أبناء شعبنا".

وبین سمارة أن مھمته األساسیة، وبصفته رئیس المجلس األعلى لإلبداع والتمیز، ُتبنى على تشجیع المبدعین واإلسھام في تعريف

العالم بھم لنقل الصورة الحقیقیة لفلسطین، وتابع: "إن نضالنا ضد االحتالل ال يعني التوقف عن اإلبداع، فالحیاة مستمرة ولنا شعراء وأدباء

ممیزون في مختلف المجاالت".

من جانبه، قال رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو إن القدس المفتوحة ترعى على الدوام المبدعین، فھي جامعة أنشأتھا منظمة التحرير

الفلسطینیة لتمكین شعبنا من التغلب على االحتالل، وھي فكرة مبدعة لقادتنا األوائل وعلى رأسھم القائد الشھید ياسر عرفات.

وتمنى أ. د. عمرو التوفیق ألديان في ھذا البرنامج، مشیراً إلى أن اختیارھا للمشاركة فیه يؤكد على الموھبة التي تتمتع بھا.

من جانبه، قال أ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة إن الجامعة تتابع أصحاب المواھب الموجودة فیھا باستمرار،

وتسعى لتعريف العالم بھم، وتنشر إبداعاتھم وتشجعھم على تطويرھا، بدعم وتشجیع من رئاسة الجامعة ومجلس أمنائھا.

إلى ذلك، قال د. إياد حمودة مدير مركز الشخص المھم، إن أديان من المواھب النادرة، إذ تتمتع بذكاء عقلي خارق في التعامل مع األرقام،

لدرجة أنھا تتعامل معھا بطريقة مختلفة عن طرقنا، وھذا أمر مرتبط بالشق األيسر من الدماغ، وھناك عدد ال يتجاوز (0.5%) ممن يتمتعون

بھذا على مستوى العالم.
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من جانبھا، بینت أديان أنھا تحفظ عشرات آالف التواريخ الماضیة والمستقبلیة وتستطیع أن تحدد اسم الیوم الذي يوافق أي تاريخ كان

بدقة متناھیة، وبینت أنھا منذ صغرھا تھتم بالتواريخ وتحفظھا، حتى أًصابھا "ھوس حب التواريخ"، فھي تستطیع حساب يوم الجمعة بعد

(500) عام خالل ثانیة واحدة.

وكانت قناة " إم بي سي" أعلنت لعشاق برنامج " أرابز جوت تالنت" عن إطالق فعالیات الموسم السادس، داعیة جمیع الموھوبین في

معظم المجاالت الفنیة والرياضیة والحساب الفوري من أجل اغتنام فرصة الحصول على اللقب.


