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طالبة في "القدس المفتوحة" تشارك في برنامج "أرابز جوت تالنت" في موسمه السادس
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رام هللا - دنيا الوطن 

تشارك أديان أيمن عقل الملتحقة بفرع سلفيت التابع لجامعة القدس المفتوحة، في برنامج أرابز جوت تالنت الذي تبثه قناة " إم بي سي" في موسمه الس

 

وتتمتع عقل بقدرات هائلة على حفظ التواريخ وربطها باألرقام، وتحديد اسم اليوم الذي يوافق أي تاريخ ُتسأل عنه حتى لو كان بعد مئات السنين أو قبل

 

وأكدت عقل أنها تشعر بالفخر لتمثيلها فلسطين في هذا البرنامج العربي الكبير المقرر انطالقه مطلع شهر تشرين األول المقبل، موجهة الشكر والتقدير لج

 

وأديان الطالبة ذات السنة الثانية في تخصص الشريعة تتعامل مع األرقام وتحفظ تواريخ األحداث منذ نعومة أظفارها، لتتطور موهبتها وتكتشفها في ع

 

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سمارة  "نفخر بأن شبابنا وطالبنا يبدعون في كل المجاالت، ونسعد بأن موهبة من مواهبنا تدُرس في جامعة

 

وبين سمارة أن مهمته األساسية، وبصفته رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز، ُتبنى على تشجيع المبدعين واإلسهام في تعريف العالم بهم لنقل الصور

 

من جانبه، قال رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو إن "القدس المفتوحة" ترعى على الدوام المبدعين، فهي جامعة أنشأتها منظمة التحرير الفلسطينية لتمكي

 

وتمنى أ. د. عمرو التوفيق ألديان في هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن اختيارها للمشاركة فيه يؤكد على الموهبة التي تتمتع بها. 

 

من جانبه، قال أ. د. محمد شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة إن الجامعة تتابع أصحاب المواهب الموجودة فيها باستمرار، وتسعى لتعريف العا

 

إلى ذلك، قال د. إياد حمودة مدير مركز "الشخص المهم"، إن أديان من المواهب النادرة، إذ تتمتع بذكاء عقلي خارق في التعامل مع األرقام، لدرجة أنها تت

 

من جانبها، بينت أديان أنها تحفظ عشرات آالف التواريخ الماضية والمستقبلية وتستطيع أن تحدد اسم اليوم الذي يوافق أي تاريخ كان بدقة متناهية، و

 

وكانت قناة " إم بي سي" أعلنت لعشاق برنامج " أرابز جوت تالنت" عن إطالق فعاليات الموسم السادس، داعية جميع الموهوبين في معظم المجاالت الفن
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