مھرجان »فيالدلفيا« للشعراء الشباب
تطلق جامعة فيالدلفيا مھرجانھا الرابع للشعراء الشباب وبالتعاون مع المكتبة الوطنية في الحادي والعشرين من
شھر آذار الجاري ،بمشاركة عشرين شاعرً ا وشاعرة ينتمون إلى الجامعات األردنية الرسمية والخاصة .وقال
الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية اآلداب والفنون في جامعة فيالدلفيا منسق المھرجان :ھذه الدورة ستقام
برعاية رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم وعطوفة مدير المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي.وبين،
حرصًا من رئاسة الجامعة على التوجه باألنشطة إلى المجتمع األردني ومؤسساته الثقافية العامة والخاصة.
مضيفا لـ"الرأي " :أن الجامعة كانت أقامت المھرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة في محافظة جرش ومع
مؤسسة شومان في عمان .كما أ ّكد أن رئيس الجامعة ومدير المكتبة الوطنية لم ي ّدخرا وسعًا لدعم المھرجان
وتوفير كل اإلمكانات الالزمة إلنجاحه.وعن الحوافز المق ّدمة للمشاركين بين عبد الخالق أن الجامعة حريصة
على تعزيز الحوافز المعنوية اإلبداعية لدى الشاب الجامعي المبدع حيث دأبت على تقديم درع تذكاري وشھادة
مشاركة فضالً عن إصدار قصائد المشاركين في ديوان مشترك .وأكد عميد كلية اآلداب والفنون في جامعة
فيالدلفيا على ھذا الصعيد بالجھد المتميز الذي يبذله أعضاء لجنة التحكيم المكوّ نة من الشاعر عز الدين
المناصرة والناقد حسن عليان ورئيس قسم اللغة العربية وآدابھا د .يوسف ربابعة لتقييم القصائد المقدمة وإدارة
جلسات المھرجان وتزويد المشاركين بالمھارات والمفاھيم اإلبداعية المطلوبة لتطوير ملكاتھم الشعرية ،مبديًا
شعوره بالفخر الشديد ألن المھرجان ق ّدم على امتداد األعوام الماضية مجموعة من األسماء الشعرية الشابة
ً
وإناثا .كما توجه د.عبد الخالق بالشكر والتقدير لكل الجامعات األردنية التي بادرت لترشيح
المتميزة ،ذكورً ا
طالبھا وطالباتھا المتميزين للمشاركة في ھذه التظاھرة الشعرية الشابة التي تقام كل عام متزامنة مع ثالث
مناسبات  :يوم الكرامة ،ويوم األم ،ويوم الشعر العالمي .علمًا بأن الشعراء الشباب المرشحين للمشاركة )حست
التربيب األبجدي( ھم :أحمد أبو قبع ،أحمد الورّ اقي ،تسنيم الطيبي ،حسين أبو رياش ،حمزة عبابنة ،حيدر ھادي
نھر ،خالد الزعبي ،رانيا أبو النادي ،روان أبو ھديب ،طارق الشمري ،عاطف العيايدة ،علي أبو شامية ،عمر
خير ﷲ الحاج ،عمر شرف ،قصي إدريس ،محمد أكرم السالم ،ھيام أبو حمدة ،يوسف العلي.

