
الدكتور  الكلية  عميد  خاطب   
حسان زين العابدين يوم االثنين 
مهنئًا  الجدد  الطالب  ديسمبر   ٨
بإكمالهم المرحلة المدرسية حاثًا 
في  والمثابرة  اإلجتهاد  على  لهم 
وقد  خاصًة  الجامعية  دراستهم 
احتياجات  كل  لهم  الكلية  هيئة 
شجعهم  كما  الجامعية  الدراسة 
الثقافية  النشاطات  على ممارسة 
واالجتماعية والسياسية و حثهم 
التنوع واعالء قيمة  على احترام 
عن  والبعد  اآلخر  وقبول  الحوار 
والبدني  اللفظي  العنف  مظاهر 
بينهم  ـــالف  االخـــت ادارة  فـــي 

واإللتزام بلوائح الكلية.   
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OóédG ÜÓ`````£dG ÖWÉ``````îj ó«ª©dG

 ÖWÉ``````îj ó«ª©dG
OóédG ÜÓ`````£dG

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقيةالسنة األولى العدد الرابع  ديسمبر  ٢٠١٤م

التطبيقية  الخرطوم : 
بخطوط  الكلية  مباني  ربط  تم 
 Fiber) ــة  ــي ــوئ ــض ال األلــــيــــاف 
وهي خطوط ذات سرعة   (Optics
مما  كبيرة  بيانات  وسعة  فائقة 
البيانات  تدفق  سرعة  في  يسهم 
الجديدة  الشبكة  تنفيذ  تم  وقد   ،
احمد  الصادق  المهندس  بواسطة 

خليل بقسم تقنية المعلومات وعلى 
تدشين  حاليًا  يجري  الصعيد  ذات 
الرسوم  وتسديد  التسجيل  نظام 
االلكتروني ، الجدير بالذكر أن هذه 
االعمال تتم في اطار مشروع تطوير 
الكلية وقد تم انشاء شبكة داخلية 
جديدة واضافة سبعة معامل بسعة 

٥٠ جهازا لكل معمل.

á«∏µdÉH IójóL á«Fƒ°V ±É«dG áµÑ°T
á«∏µdÉH ø«∏eÉ©∏d áYÉÑW IQhO

äÉÑdÉ£∏d ôNBGh ÜÓ£∏d á∏°S ≥jôa

الدراسة فى   مرة اخرى نهنئ الطالب الجدد ببداية 
المستويات  الى  انتقلوا  الذين  الطالب  نهئ  كما  الكلية 
الجدد  الطالب  نستقبل  ونحن  دراستهم،  فى  المتقدمة  
الحديث  من  لنا  البــد  الجامعية  دراستهم  مرحلة  فى 
التقليد  جربوا  أن  بعد  الجادة  الجامعيه  التقاليد  عن 

الجامعى اللطيف المعروف (بالبرلمة).
الجامعية هى تقاليد قديمة ومستمرة والبد  التقاليد 
بعدة  تتعلق  وهى   . يحترموها  أن  والطالبة  للطالب 
جوانب ، جانب موقف الطالب تجاه دراسته، فالدراسة 
الجامعية تختلف عن الدراسة فى المرحلة الثانوية هنا 
بالطبع  التحصيل على نفسه إضافة  الطالب فى  يعتمد 
فعليه   ، التحصيل  أساس  هى  التى  المحاضرات  على 
للمحاضره  واإلنتباه  لها  حضوره  فى  الزمن  إحترام 
للحصول  المكتبة  الى  الذهاب  ثم  الملخصات  وكتابة 
على المزيد من المعلومات وعليه إحترام قوانين المكتبة 
ومعرفة  أساتذته  إحترام  الطالب  على  كذلك  ولوائحها. 
أسماؤهم ودرجاتهم العلميه ومخاطبتهم بها والحديث 
كليته مكانًا  إعتبار  أيضًا  الطالب  . على  إليهم بإحترام 
مقدسًا فال يجوز اإلتيان بأفعال تسئ الى جو أو بيئة 
حرم  داخل  فى  والتمباك  السجائر  تعاطى  مثل  الكلية 
الحدائق  على  المحافظة  وعليه   . الجامعة  أو  الكلية 
المهمه  التقاليد  ومن   . واألثاثات  والقاعات  والمبانى 
الزمالء  وإحترام  ولوائحها  الجامعة  قوانين  إحترام 
فى الدراسة والموظفين والعمال بل والمواطنين الذين 
يسكنون حول الكلية ، فطالب الجامعات مناط بهم خدمة 
وتطوير المجتمع الذي يعيشون وسطه ، وهنالك أيضًا 
أشياء البد من اإلشارة لها مثل مراجعة (لوحة اإلعالنات  

Board ) والكل يعلم ما هو  شرف (البورد) . 

كلمة التطبيقية

إفتتاح  فــي  والسياحة  الفندقة  قسم  ــارك  ش
فعاليات مهرجان الخرطوم الثقافي السياحي يوم 
الجمعة الماضي ٢٠١٤/١١/٢٨م. وكانت الفعاليات 
إلي  المقرن  منتزه  من  كرنفال  في  أنطلقت  قد 
جميع  شاركت   . االتــصــاالت  بــرج  قــرب  المنشية 

والفندقي  السياحي  بالعمل  الصلة  ذات  الجهات 
بالكليات  الفندقة والسياحة  بالبالد خاصًة طالب 
عروض  هناك  كانت  حيث  السودانية  والجامعات 
بالبالد  الثقافي  التعدد  تعكس  وتراثية  سياحية 
الموسيقية  للفرق  مصاحبة  برامج  قدمت  وكما 

بمثابة  القسم  طالب  مشاركة  وتأتي  والشعبية 
الجهات  على  والتعرف  والعملي  العلمي  النشاط 
في  والفندقي  السياحي  بالعمل  الصلة  ذات 
السودان هذا ويستمر المهرجان حتى فبراير من 

العام القادم.

»MÉ«°ùdG »aÉ≤ãdG ΩƒWôîdG ¿ÉLô¡e ìÉààaG »a á«∏µdG

الطـــالب  
الجددمبهورون 

بالكلية ..
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خ
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  ب
رأ

فى حضرة الكواليبإق
ــقــة»  ــي ــتــطــب «ال
الطالبة  تــحــاور 

رهام...  34

رئيس التحرير   محمد محجوب مصطفي 

يوم  للتدريب  التطبيقية  الخرطوم  كلية  مركز  أقام 
السبت الماضي ١٦ نوفمبر وتحت إشراف قسم تقنية 
في  بالكلية  للعاملين  الطباعة  في  دورة  المعلومات 

الطباعة  مهارة  لتطوير  واإلنجليزية  العربية  اللغتين 
وتحسين العمل اإلداري و تستمر الدورة لمدة ١٥ يوم 

وقد قام بالتدريب المهندس سليمان األمين. 

أن  ”التطبيقية“  علمت 
تأسيس  بصدد  الكلية  إدارة 
ليشارك  السلة  لكرة  فريق 
والمنافسات  المباريات  في 
المسيرة  ولــدعــم  المختلفة 

خاصة  للكلية  الــريــاضــيــة 
السلة  كرة  ملعب  تأهيل  بعد 
يناسب  جــعــلــتــه  ـــصـــورة  ب
البالد  في  الكبيرة  المباريات 
أرضيته  تغطية  بعد  وذلــك   ،

بالغطاء المطاطي الملون.
أن  التطبيقية  علمت  كما 
لتأسيس  تجري  المشاورات 
بالكلية  للطالبات  سلة  فريق 

أيضًا. 

 ¢SÉædGh ¢VQ’G
IÉ«ëdGh

 أبو ماوية

تعلن إدارة العالقات العامة بالكلية عن عزمها تأسيس 

ا�عباء  تخفيف  أجل  من  إستهالكية  تعاونية  جمعية 

أساتذة  مــن  بالكلية  العاملين  لجميع  المعيشية 

ا�شتراك  يرغبون في  بالذين  وتهيب  وعمال.  وموظفين 

(العافية)  ا�ستاذة  لدى  أسمائهم  بتسجيل  با�سراع 

با�ستقبال.

تعلن إدارة العالقات العامة بالكلية عن عزمها تأسيس 

جمعية التطبيقية التعاونية
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اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية 
التجهيز الطباعي والطباعة مطبعة فونت الحديثةالخرطوم التطبيقية

إشراف عام
خالدة الجنيد

رئيس التحرير
محمد محجوب مصطفي 

 

سكرتير التحرير
هيثم محمد دفع ا®

التصميم وا�خراج الفني
عزمي حسن خالد

صباح الخير 

عر
ش

صة
ق

ي 
ير

 ÉªãY »MÉªdG¿ قال

 ™HGôdG iƒà°ùªdG 

»∏NGO º«ª°üJ ¢SƒjôdÉµH 

≈dƒªdG É£Y ∫ÉªL

»∏NGO º«ª°üJ ¢SƒjôdÉµH

 »ª¶f ø°ùM

»∏NGO º«ª°üJ .O 

»fÉãdG iƒà°ùªdG 

á£b
فتاٌة صغيرة  تمشـــي على الطريق متأملًة 
أألرض والسماء والبشر، كانت تمشي بخطًى 
خفيفـــة على األرض ، خفيفـــة مثلها تمامًا ، 
لمحت عيناها الواسعتان قطة بلوٍن فستقّي ، 
تموء بصوت ضعيٍف متعٍب متهالك،  ركضت 
اليها وحملتها بيـــن يديها ، عادت بها نحو 
المنزل، واتجهت نحو الفناء الخلفي ، انزلت 
القطـــة برفٍق علـــى األرض «ســـآتي حاًال لن 
أتاخـــر» قالت لها بصـــوت صغير رحيم ، ثم 
ذهبت نحو الداخل وأتت بالقليل من الحليب 
والماء وبقايا مـــن اللحم الصغير ، وضعته 
أمامها كـــي تاكل القطة ، وجلســـت تراقبها 

وعيونها تتفجر محبًة ورقة.

ظلت تتفقد القطة ليومان ، تذهب وتجيء 
بالطعـــام ألجلها وتلعب معها قليًال ثم تهرب 
لدراستها وألسرتها ، عادت في اليوم التالي 
من المدرســـة ، ركضـــت نحو الفنـــاء بلهفة 
لتداعـــب القطـــة ، حملتهـــا بيـــن أحضانها 
وأصبحـــت تمرر يديها علـــى وبرها الناعم ، 
جـــاء والدهـــا ، ومـــا أن رأى القطة حتى ثار 
غضبـــًا «رحاب ، ماذا تفعليـــن ؟ من أين لك 
بهذه القطة؟ الم أقل لك إني ال أريد حيواناٍت 
هنا؟ الم أخبرك سابقًا؟ « واتجه والدها نحو 
القطـــة ، حملها بقســـوٍة وذهـــب نحو الباب 
األمامي ، ركضت رحاب خلفُه تبكي وترجوه 
أن يتـــرك لها القطة ، لكنه لـــم يلتفت اليها ، 

تعـــدى الباب ورماها عنـــد الرصيف ، رحاب 
كانـــت تراقب قســـوة والدها بحـــزن، وفمها 
الزال يتمتم «ارجوك دعها» متمنيًة أن يوافق 
والدهـــا على الطلـــب ، عيناها الواســـعتان 
ممتلئتان بالدمـــوع تراقبان القطة الصغيرة 
، ركضت القطة خوفًا من الرجل الى الشـــارع 
، وما أن مرت ثانيتـــان حتى ماتت بعجالت 
إحدى الســـيارات المارة.. برقت عينا رحاٍب 
ذات الثمانـــي ســـنوات وأرعـــدت وأمطـــرت 
قطـــراٍت بريئـــة لم تعرف القســـوة وال الظلم 
، صرخـــت به ببراءة فتاة لم تبلغ العاشـــرَة 

بعد:
 «أبي ، دخلت امرأٌة النار في هرة»..!

 حال العاشقين
 ó©H   ÉfôjhÉ°ûe  á`̀jGó`̀H  »`̀a  ÜGOÉ``̀j  ¬°ùd  øëf  É«∏Y  ≈°ù≤àH  ÖMÉj  ¬«d  Ö«W

 ¬°ùdh ∂æe ƒ∏«°TG …ÉédG ô¡°ùdÉH ∂JóYhh ∂«d »MGôaGh …ôªY ∂àjógÉe

 äóYh   øªJ  ¥Gƒ`̀°`̀T’G  ∂«d  ™aóæM  ø«∏jÉbÉe  ƒ∏°UG  ÖMÉj  ∑É©e  ÉæªdÉX

 ∂∏X ø«àeh  äÉ©eO  Éææe  ¥ô°ûJ  ø«àeh ∑É©e ÉæªdÉX ¬°ùdh ΩÉj’G  ∑É©e

 »Ñ«ÑMh  É`̀fG  π«∏N  iƒ¡dG  Éæ«d  »∏îJh  ∂ÑM  äÉ°SÉc  øe  Éæ«≤°ùJh  Éæ«∏Y  »`̀LG

 â≤Hh  á∏«ªédG  »fÉe’G  ÉfÉ©e  âHõ©JGh  πjƒ£dG  ∑ô¡°S  äÉYÉ°S  »a  ΩƒædG  ÉfÉaÉL

 É¡«a ìôØf ∂«∏jÉ«d ÉæjOGh Ωƒj ÉfQhR ¢UÓN ájÉØcÉe ø«≤°TÉ©dG ∫ÉM √O ∂«d ∫ƒ≤J ÉfÉ≤d äÉYÉ°S

 ¿ƒ«∏e áFÉªà°Sh ƒ¡«a ƒMôaG Ωƒj ø«≤°TÉ©dG ∫ÉM √O ƒgh ô«àcÉe ƒæÑdÉ£dG øëf ƒg »fÉJ øe

 »a Ghó°üMGh ∞jôN ¿ƒ«∏e É¡«∏Y …ó©jh áÑëªdG QhòÑH ájÉédG ΩÉj’G GƒYQRGh º¡dG ƒ°SÉ≤j

 √O  ≈≤HGh  ø«æ°S  øe áHƒàµe  äÉYÉ°ùH  ºgÉ≤d  áMôa  ¥Gƒ°T’G ¿É°†MCG  á«°SÉ≤dG  Éà°ûdG  ΩÉjG

ø«≤°TÉ©dG ∫ÉM ƒg

ÜÉgƒdG óÑY óªMCG

 ∫ÉªYG IQGOG

ådÉãdG iƒà°ùªdG

 QƒfCG øjódG ó©°S Qƒf

»fÉãdG iƒà°ùªdG - OÉ°üàbG 

™HGôdG iƒà°ùªdG

Oƒ¡©dG »aGhÉj ô«îdG ìÉÑ°U

OhQƒdG ∂jó¡H »Ñ∏b øe

ójôdG …hÉæZ ∂«d º°SôH

äƒbÉ«dG ó≤Y ∂«d º°†æH

∂jójEG ∂«d øjõJ á«∏M

 ÜÉ°†N ∂«d ¿ÉµdG ìôØdGh

Üƒ∏°SE’G ∫ÉªéH ógôØe

Ühô¨dG ¿ƒd ¬Ñ°ûÑdG ∂fƒd

ÜÉ°üe »Ñ∏b ƒ∏îdG ∂fƒ«Y

 »æe »∏≤Y »Jô«W

ó«©H ìô°SCG »æ«à«∏N

 Oƒ°SC’G ∑ô©°T ∫É°üN ºZÉfCG

 πjƒ£dG π«∏dG OGƒ°S ¬Ñ°ûÑdG

 ∂Ø£Y ábQh ∂Ñ∏b »a QÉàëe ÉfCG

 ∂«d √óæHh äƒªH óL ÉfCG

 ∫ÉeôdG äGQR Oó©H

ójôHÉe ∂«æ«Y ô«Z ÉfCG

 ∂«d ô«Z ∫ƒbG Qó≤HÉe

Oƒ¡©dG πc »d »aGh ∂fEG

 ó«©°ùdG ∫ÉØdG âª°ùHÉj

ójôÑdG Ö∏≤dG óYGhÉj

ójôa óL ∂dÉªLÉe

∂«æ«Y ójôÑdG ∫hõdG Ö∏b ÖYGój

¿É¡dh óL ∂«H ÉfCGh

 ó«©°ùdG ∫ÉØdG áª°ùHÉj

áMôa IôãµdG »a ƒdƒ≤Hh

∂«Ø£°üe »aGhh õjõY πc ìôH ∂«ah

≥jôØdG IQGƒfÉj πeC’G ™ÑæeÉj

www.tatbigia.edu.sd
info@tatbigia.edu.sd

ˆGóÑY ¥QÉW ôjóZ

 »∏NGO º«ª°üJ – ¢SƒjôdÉµH

محاوالت الطالب
 ô©°ûdG  »a  áØ∏àîªdG  ÜÓ£dG  ä’hÉëe Ωó≤f  áëØ°üdG  √òg »a

 º¡d  kÉ©«é°ûJ  Égô°ûæfh  ≈``dhCG  ä’hÉ`̀ë`̀e  »`̀gh  á°ü≤dGh  º°SôdGh

 QÉÑµdG AÉHOC’G ºcÉëj Éªc ºgƒªcÉëj’ ¿CG AGô≤dG øe ƒLôæa QGôªà°SEÓd

 IƒYódG  ¬Lƒf  Éªc  º¡dÉªYCG  øY  ºµJÉ¶MÓe  Éæd  GƒÑàµJ  ¿CG  ƒLôfh

.Égô°ûæH Ωƒ≤æd º¡dÉªYCG Gƒeó≤j ¿CG AGô≤dG Qƒ¡ªLhCG ÜÓ£∏d
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إضاءة
حول العالقة بيـــن النوبة فى الجبال 
والنوبـــة فى الشـــمال هنالك عـــدة آراء 

ونظريات وشواهد.
أهمها مـــا جاء فى (مجلة الســـودان 
فـــى رســـائل ومدونات) حـــول الكلمات 
التى جمعت من جبـــل حرازه وتطابقها 
أو تشـــابهها مـــع الكلمـــات النوبية فى 

الشمال.
عندمـــا يتحـــدث الناس عـــن الجبال 
فدائمًا مايتحدثون عن تســـعة وتسعين 
جبـــًال فمـــن أحصـــى تلك الجبـــال وهل 
صحيح ان لكل قبيلة جبل؟ عندما طرحنا 

ذلك السؤال كانت االجابة مدهشة لنا .
يقول ضيفنا اســـماعيل دودو ال ادرى 
مـــن اين جاءت هـــذه المعلومة قد يكون 
عـــدد الجبـــال اكثر من ذلـــك او اقل هذه 
سلسلة جبال طويلة ويعود للحديث عن 
النوبة فيقول ان احـــد العلماء االنجليز 
قســـم النوبة الى عشرة مجموعات وفق 
اللغة ونحـــن ندخل فى مجموعة واحدة 
مع المـــورو والهيبان واال تورو والتيرا 
وشـــوابة الهدرة وهناك تقـــارب فى لغة 
هـــذه المجموعة  ويوضح ذلك قائًال بان 
هـــذه المجموعة تتفاهم فيما بينها وكل 

يرد بلغتة.
طقوس دورة الحياة:

ايضاح:
نقصـــد بطقـــوس دورة الحيـــاة هي 
الطقوس التي تمارس من لحظة الميالد 
وحتـــى الممات وماتحتويـــه من عادات 
وتقاليدللرد على سؤالنا عن تلك الطقوس 
اجابنـــا هـــذه المـــره الســـيد عمر كجو 
وهو رقيب أول(فى ســـالح الموســـيقى 
يقول إن الكواليب يتمسكون  بأمدرمان) 

بعاداتهم وتقاليدهم أين ما حلو.
فهـــم حتى عند نزوحهم الى الشـــمال 
فالمـــرأة  الطقـــوس  نفـــس  يمارســـون 
الحامـــل تضع مولودها فـــى بيت أهلها 
وليـــس فى بيـــت الزوجيـــة وعند والدة 
ولـــد ذكر فـــأن اهـــل الـــزوج او الزوجة 
ياتى حامًال ترسا(درقة) وعصا ويثبتون 
ذلك علـــى باب المنـــزل . وكذلك اذا كان 
المولـــود بنتًافهـــم يثبتون علـــى الباب 
عقدًا من السكســـك وفى الغالب تحضر 
هذا السكســـك اخت الـــزوج كما يحتفى 
بالولد بصورة واضحة ثم تطلق النساء 
الزغاريـــد وتطلـــق االعيـــرة النارية فى 

الهواء.
االحتفـــال  ان  الســـيد عمـــر  ويؤكـــد 

بالمولـــود الذكر يكون بتقديم الســـالح 
كهديـــة لـــه على أمل أن يصبـــح محاربًا 
شجاعًا ويضيف إن الكواليب منذ زمان 
بعيد مرتبطون بالســـالح وهم يصنعون 
بعض األسلحة والذخيرة محليًا كما لهم 
دراية فى استخدام السالح وقد قاتلو به 
العديد من القبائل االخرى كما قاتلوا به 

االتراك واالنجليز.
ويوضح جانبًا اخر من تلك الطقوس 
فيقول انهم يطعمون المولود شـــيئًا من 
دقيـــق الذرة بعد ان يضـــاف اليه القليل 
ن الماء فيكون ذلـــك اول ما يدخل معدة 
المولـــود وهـــذا يوضح مـــدى عالقتهم 
واحترامهـــم لغذائهـــم االساســـى وهو 

الذرة وهى عملية تشبه (بالتحنيك).
المولود الذى يولد حامًال اسمه:
سألناه كيف يتم إختيار اإلسم؟

فكان الرد فى غايـــة الطرافة والظرف 
فإســـتنادًا على طريقة إطالق األســـماء 
الرقمية فإن المولـــود فى الحقيقة ياتى 

الى الوجود حامًال اسمة .
يقول السيد عمر موضحًا ذلك:

االســـم أصـــًال موجود فاألول إســـمه 
كوكـــو والثانى كـــودى وهكذا كما ذكرنا 

من قبل .
وأوضـــح إنـــه وبعـــد دخـــول بعض 
العـــادات العربيـــة فإنـــه تجـــرى عمـــل 
(عقيقة)ســـماية بعـــد ســـبعة ايـــام من 
الميالد. ويطلق اســـم عربى على الطفل 
مع وجود اســـمه االول مثًال قد يســـمى 
عمر او ســـليمان مع بقاء اسمه النوبى  
طلب االخ اسماعيل الحديث ليوضح لنا 
عالقة الميـــالد بالكجور فقال كان الطفل 
يحمـــل الى منـــزل الكجور حيـــث يقوم 
الكجور بمســـحه بشـــئ مـــن الزيت فى 
مواضع معينة من جسمه وعندما يصل 

الطفل الى ســـن الصبا يختن فى مراسم 
ال تختلف كثيرًا عن الشمال .

اذا كان الشـــباب فـــى المدن الكبيرة 
فى الســـودان يلتقون فى كل مكان فاين 
يلتقى شـــباب الكواليـــب؟ وفق مايقول 
مخبرنا فانهم يلتقون فى المناســـبات 
او فـــى اماكـــن معينة فـــى االحتفاالت 
العامة او فى اماكن الماء وعندما يذهب 
الشاب والشـــابات لجلب الماء وعندما 
يعجب الشاب بإحدى الحسناوات فانه 
يخبـــر والدة اوًال. عنـــد ذلك يقوم االب 
بتقصى ســـيرة اهل البنت وســـمعتهم 
فإذا هى ســـيرة طيبة فإنـــه يوجه ابنه 
للذهاب وخطبة الفتاة او قد يذهب االب 
بنفسه لخطبتها وهذا يتم  بالطبع بعد 

االتفاق بين الفتاة والشاب.
وعنـــد موافقـــة أهل الفتـــاة فإن أول 
خطـــوة تتخذ وترمـــز لبداية مراســـم 
الـــزواج هـــى ربـــط عنـــزة فـــى منزل 

العروس.
وعندها ياتى أهـــل العريس لتحديد 
موعـــد الـــزواج واالتفـــاق علـــى مهـــر 
العـــروس أجابنا عمـــر أن المهر يمكن 
أن يكـــون نقدًا أو كما فى الماضي تقدم 
الحيوانـــات كمهر المهم فـــى االمر ان 
المبالـــغ تدفع فورًا عنـــد تحديد موعد 
الزواج والمهر عـــادة مايكون (أبقارًا) 
أربـــع بقـــرات اضافة الـــى كبش يذبح 
(كرامة) ثم يعلن الزواج ويعود الســـيد 
عمـــر  مشـــيرًا الـــى أن مـــكان مقابلـــة 
الشـــباب هو مـــورد الميـــاه وهو عادة 
علـــى  الحصـــول  او  للتـــداول  مـــكان 
األخبار أيضـــًا. وهو المكان الذى يرى 
فيه الشـــباب مفاتـــن الفتيات ويالحظ 
قوتهـــن ويظهـــر ذلك كما يقـــول فى كم 
تحمل من المـــاء لمنزلها . ويضيف إن 
الـــزواج يكون من خـــارج العائلة وهو 
الخارجى ويضيف  بالـــزواج  مايعرف 
قد يخطـــب األب الى إبنه بنت صديقه 
منـــذ والدتها حيث يربط خيط (دباره) 
فى معصم الرضيعة وتكون الخطبة قد 
تمت, وعند ذلك البد لالبن ان يتزوجها 
عندما تكبر وهذا يعد التزامًا ال رجعه 
فيه.وحتـــى اذا تزوج باخـــرى البد ان 
يتزوج هذه الخطيبة االولى. وهنا البد 
لنا أن نشير الى أن الكواليب يؤكدون 

على الزواج الخارجـــى بمعنى أنهم ال 
يتزوجون من العائلة أو الحى فالزواج 
مـــن بنت العم او الخـــال مرفوض وقد 

يكون ضرب من ضروب المحرمات.
إشـــارة لمحاولة الكواليب لتســـهيل 
الـــزواج فإنهم فـــى مؤتمرهـــم األخير 
وهو الثانى حددوا المهر بخمســـمائة 
الف جنيـــه (٥٠٠جنيه االن) او بقرتين 
إضافة الـــى اربعة مـــن رؤوس الماعز 
او ٢٥جنيهـــًا واذا رغـــب العريـــس فى 

الزيادة فيمكن أن يزيد.
فى الرد عن سؤالنا حول كيفية عقد 
الـــزواج وطقوســـه يقول الســـيد عمر 
كجـــو إن الكواليب من ناحية الديانات 
مجموعـــات  ثـــالث  الـــى  ينقســـمون 
والدينيـــون.  ومســـيحيون  مســـلمون 
وتتـــم إجـــراءات العقد وفـــق الديانة 
كعقـــد الزواج اإلســـالمى المعروف أو 
الزواج فى الكنيســـة او وفق العادات 
القديمة. ويقول ان العملية المســـمااة 
تجرى ايضًا ويســـمى  (بقطع الرحط) 
(المقر) والمقر هو لـــون احمر يصبغ 

به الشعر .
عوض  عائشـــة  الســـيدة  وتضيـــف 
الى هذه الطقـــوس خدمة أهل العريس 
ألهل العروس حيث يقوم أهل العريس 
بالزراعـــة ألهل العروس وبناء منازلهم 
ويحملون لهم بعض الهدايا من المواد 
الغذائيـــة وهنالـــك مـــا يســـمى (بحق 
اذ البد من إخراج (حق الخال)  الخال) 
وهو شـــئ مـــن المـــال ويســـمى بلغة 
الكواليـــب (كاقرو) وكاقـــرو فى لغتهم 
تعنى( الدجاج)  والندرى ما هى الصلة 

بين المال والدجاج .
وتقول أن هناك المال الذى يقدم الخ 
العروس وهو يحتفـــظ به أخ العروس 
هـــو المرجـــع عنـــد حـــدوث الخالفات 
ويرجـــع اليـــه الزوج عنـــد الخالف مع 

وقد يتزوج االخ بهذا المال . زوجته , 
إضاءة:

الكجـــور فـــى جبال النوبة شـــخص 
مقـــدس ذو قـــوة كمـــا يقولـــون خارقة 
وهو مكان إحترام اشـــبه باالولياء فى 
الشـــمال يلجأون اليه فى حاالت كثيرة 
خاصـــة عند المـــرض أو عـــدم هطول 

االمطار او الكوارث.

ســـألنا الســـيد اســـماعيل مـــن هو 
الكجور اآلن فقال هو السيد ماكين.

ويقول لجدنا هذا قوة خارقه ويضيف 
إن اهللا يهب من يشأ القوة ويوضح لنا 
انهـــم عندما ال ينـــزل المطر أو يتوقف 
بعد الزراعـــة فانهم يقيمون ما شـــابه 
صـــالة االستســـقاء حيث يخـــرج كبار 
السن من الرجال والنساء لتلك الصالة 
ويقـــول إن الكبـــار قد أصبحـــوا لكبر 
ســـنهم خالين من الخطايا والســـيئات 
وفـــى صالتهـــم يرتلون (يـــا ربنا نحن 
نســـتنجدك فقـــد جف الضـــرع والزرع 
فأنظـــر إلينـــا ) ويقول أحيانـــًا ويقول 

ينزل المطر قبل نهاية الصالة.
ويوضـــح الســـيد عمر كجـــو كيفية 
إجـــراءآت هذه الصالة فيقول أنه وعند 
الجفـــاف يذهب اكبر الناس ســـنًا الى 
الكجـــور ويأخذ منـــه االذن للصالة من 
اجـــل المطر وعند الموافقة يخرج كبار 
الســـن فقط ويتحلقون فى شـــكل دائرة 

ويرتلون ماسبق ذكره .
وهنا بشـــير السيد اسماعيل الى أن 
وظيفة الكجور مقسمة فهنالك الكجور 
المختـــص بالمطر وآخر لـــدرء اضرار 

الجراد او الريح عند الحصاد. 
لمحة:

الكجور هو مايعرف (بالشـــامان) له 
مجموعـــة تعمل معه وقـــد تكون بينهم 
امراة ولكن ال يطلق عليها اســـم كجور 
يقول الكواليب ان  بل تســـمى (كيماو) 
الكجـــور عنـــد إجراء بعـــض الطقوس 
تعتريـــه حالـــة ينطق فيها بـــكالم غير 
مفهوم وال يعلم ما يقول الى أن يوضح 
أحد مســـاعديه ماذا قـــال وهذه الحالة 

تسمى (بيى).
خاتمة:

وغنيـــة  ممتعـــة  ســـاعات  قضينـــا 
بالمعلومات مـــع أهلنا الكواليب تمنينا 
ان التنتهى ونعلم جيدًا ان هنالك الكثير 
الذى لم يقال وقدموا لنا الدعوة لزيارتهم 

فى جبال النوبة.
واشـــار المتحدثـــون الى ان وســـائل 
االعالم ال تهتم بهم وال تصل اليهم سواء 
فـــى اماكنهـــم هنا فى العاصمـــة او فى 
موطنهم االصلى هنالك فى جبال النوبة 

وناشدوا تلك الوسائل للوصول اليهم.

حول العالقة بيـــن النوبة فى الجبال 
والنوبـــة فى الشـــمال هنالك عـــدة آراء 

ونظريات وشواهد.
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فى حضرة الكواليب

  أجرى الحوار أبو ماوية

حوارات

شركة جنيدكو تكنولوجي لالستثمار المحدودة
مشروع الجنيد لالنتاج 
الزراعــــي والحيـــــــواني

المشروع المتخصص في انتاج بيض المائدة الذي يعمل بالنظام المقفول 
وهو احدث نظام متبع النتاج وتربية الدواجن في العالم اليوم يكفل النظام 
الفضالت  من  ويتخلص  واالضاءة  والتبريد  والتهوية  والشرب  االكل  للدواجن 

بصورة آلية ١٠٠٪ وكذلك يتم جمع البيض وتعبأته دون تدخل العامل.

المالك: خالد عبد ا® محي الدين الجنيد.شركة جنيدكو مستعدة لتقديم كافة الخدمات للزبائن والعمالء .

العنوان: الخرطوم مشروع سوبا الزراعي.

لنـا أمـــل كبـيــر فـــى الشــــــــــــــــباب
 دخلُت إحدى الجامعات الســـودانية 
العريقة وكنـــت أتجول من مكاٍن لمكان 
أشـــاهد فتيات وفتيان فى مجموعات. 
مـــررت بمجموعة مـــن الفتيات وجدت 
إحداهن تكلم األخرى ” شـــفتى اللبسة 
بتاعتى دى كيف ! ترد زميلتها مبالغة!. 
وتســـتمر األخرى فى الحديث ،  وكيف 
الطرحة والمكياج وترد زميلتها تمام“. 
وتجولت فوجدت فتيانًا واقتربت منهم 
ماشفت  ســـمعت أحدهم يقول لزميله : 
آخـــر جـــوال جالكســـى فيهـــو ميزات 
عجيبـــة.  قـــال زميلـــه : «ياتـــوا نوع 
فى الجالكســـى، الجالكسي ده انواع؟ 

. ومـــررت بجانب مجموعـــات مختلفة 
ألسمع أحاديثهم وجدت  الفتى يخاطب 
الفتـــاة "أمبارح رســـلت ليك فيديو فى 
الواتســـاب شـــفتيهو؟" "ردت : فيهـــو 

فيهو عرسى". شنو ؟ رد : 
وارجع بذاكرتـــى الى أحاديثنا نحن 
طلبـــه بالجامعـــه كنـــا نعتقـــد حينها 
أننانحن كبار هذا الجيل ورواده. أتذكر 
زميلتنا التى تأتى دومًا دون أن تسرح 
شـــعرها خوفًا مـــن ضيـــاع دقائق من 
المحاضـــرات وأطوف فـــى الزمن الذى 
كنـــا نقضيه فى المكتبـــة نبحث ونقرأ 
وكل منـــا يفتخر بالمعلومـــة الجديدة 

أتذكـــر المجالت الثقافيـــه والجمعيات  
ومناقشتنا  القيمه  والمنتديات  األدبيه 

فى الكتب الروائية والفلسفة .
أسرح فى زمن كان عندما يشار إليك 
وُيقـــال هذا طالب جامعى ذلك أن عليك 
أإللتزام باإلسلوب الراقى فى التخاطب 
الحكيـــم  المميـــز والعقـــل  والســـلوك 
والمظهر الالئـــق فهل نحن قريبين من 

ذلك؟
مـــازال لدى أمـــل ويقين أن شـــبابنا 
بخيـــر ولنا أمل كبير فـــى تغيير وترك 
سفاســـف االمـــور وان يهتـــم شـــبابنا 

باألمور الجادة.

(2-2)

اشياء من هذا القبيل

 المستشارة القانونية
 ناهد محجوب الشيخ 
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إنها رائعة 
يقول عبد القادرعبد الرحمن محمد الحسن 
الطالب بقسم التصميم الداخلي عن إنطباعه 
أول مرة حضرت  في  انبهرت  لقد  رائعة  أنها 
إلي الكلية وقلت في نفسي إنني محظوظ جدًا 

لكي تتاح لي فرصة الدراسة في الكلية. وعن 
أكثر مالفت نظره في الكلية يقول لقد أعجبتني 
البنية التحتية جدًا وكذلك التخطيط والنظام 

والبيئة الداخلية للكلية.

التطبيقية في فؤادي:
بقسم  الطالب  بــدري  ميرغني  مهند  وقــال 
التصميم الداخلي: الكلية جميلة جدًا يعجبني 
الدراسي  والتقويم  باللوائح  إنضباطها 
ماعادي  جمال  جمالك   ، وقاعاتها  وعمرانها 
التطبيقية في فؤادي. وعن أكثر مالفت نظره 
فيها قال األشجار والمسرح وملعب كرة السلة 
والمبني  والزرقاء  الخضراء  بألوانه  الرائع 
وتعامل  والكافتريا  والورش  الجديد  اإلداري 

الطالب القدامى الراقي.
حركة النظافة المستمرة:

الكلية جميلة جدًا هذا ما إبتدرت به الحديث 

.. º¡à«∏c øY ¿ƒKóëàj ÜÓ```£dG.. º¡à«∏c øY ¿ƒKóëàj ÜÓ```£dG
 á«∏µdG »dEG âeób Iôe ∫hCG »a äô¡ÑfG ó≤d :  øªMôdG óÑY QOÉ≤dG óÑY ÖdÉ£dG

 :QGô`̀ c  ∫õ`̀«`̀dG  ∞«°S  AGô`̀ °`̀ SEG
 áÄ«¡e  á«ª∏©dG  áÄ«ÑdG
 ¿ƒ`̀ fhÉ`̀ ©`̀ à`̀ e ÜÓ```̀ £```̀ dGh
áª¶àæe  á°SGQódG  äÉ``̀bhCGh

استطالعات

.. º¡à«∏c øY ¿ƒKóëàj ÜÓ```£dG

«التطبيقية» تستطلع الطالب الجدد ...

هيثم محمد دفع ا®

الجديدة   الدفعة  التحاق  إكتمل  الماضي  نوفمبر   ٢٢
للطالب بالكلية ،  قامت ”التطبيقية“ باستطالع بعض 
معهم  تواصالً  الكلية  أقسام  كل  من  الجدد  الطالب 
في  نظرهم  مالفت  و   إنطباعاتهم  و  آراءهم  لعكس 
الكلية وهم يتحسسون عامهم األول ومعرفة آراءهم 
إلدارة  عكسها  يتم  حتى  منها  والسلبية  االيجابية 
الكلية والعمل على إزالة السلبيات وتطوير اإليجابيات 
وهذا يصب في خطط الكلية نحو التطوير المستمر 

فكانت الحصيلة التالية:

 عبد القادر محمد 
 فندقة وسياحة

 محمد بدر الدين 
محاسبة  

اسراء سيف اليزل  
دبلوم تصميم داخلي

مصعب عبدالقادر  
 نظم معلومات مصرفية

مرام ابوبكر 
تقنية معلومات

 احمد فتح الرحمن  
بكالريوس تصميم داخلي 
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وقالت  الداخلي  التصميم  قسم  من  صالح  شيماء  الطالبة 
الكلية مبانيها راقية وعن أكثر مالفت نظرها فيها الخضرة 
الجذابة والطبيعة الخالبة وحركة النظافة المستمرة وتعامل 
الطالب مع بعضهم وتعامل األساتذة مع الطالب مما يدفع 

الطالب الي اإلنضباط .

الطبيعة الهادئة:
وقال عبد الماجد بابكر احمد الطالب بقسم إدارة األعمال 
عن إنطباعه قال إن الكلية ممتازة من كل النواحي ووجود 
الناحية السلوكية  أساتذة بدرجات علمية عالية وكذلك من 
من الطالب آخيرًا اليبقى إال أن اقول أنها كلية ممتازة جدًا 
الهادئة  الطبيعة  يقول  الكلية  في  نظره  مالفت  أكثر  وعن 
للدراسة  الصالحة  الرائعة  واألجــواء  الجميلة  والمناظر 
بشكل  والعاملين  االدارة  جهة  من  الجيد  العام  والسلوك 

عام. 

استديوهات الرسم ضيقة:
إسراء سيف اليزل كرار الطالبه بقسم التصميم الداخلي 
قالت بسعادة كبيرة البيئة العلمية مهيئة والطالب متعاونون 
وأوقات الدراسة منتظمة ولكن (المراسم) ضيقة وعدم توفر 
بعض االشياء التي نحتاج إليها في الكلية. وعن أكثر مالفت 
ومكتبة  والمسرح  أرضيته  لجمال  السلة  كرة  ميدان  نظرها 
لقسم  العمل  والسياحة وورش  الفندقة  الكلية ومطبخ قسم 
أن  اتمنى  الحديثة  الكمبيوتر  ومعامل  الداخلي  التصميم 

يكون هنالك ملعب خاص للطالبات.

ساحة النشاط جميلة:
غير  الجدول   ، أبوبكر  مرام  المعلومات  تقنية  طالبة  وقالت 
مريح والشمسيات قليلة وعن أكثر مالفت نظرها في الكلية قالت 
الكلية جميلة جدًا  عام  والقاعات جيدة خالص بشكل  الكافتريا 

وساحة النشاط جميلة.

إنتظام المحاضرات 
راقية  الكلية  قرشي  وعد  والسياحة  الفندقة  قسم  طالبة  قالت 
ونظيفة وهادئة والبيئة الجامعية مناسبة للطالب وكذلك انتظام 

المحاضرات والقاعات مهيئة جدًا ومريحة.
جيدة  فهي  للطالب  مع  (الدكاترة)  معاملة  نظري  مالفت  اكثر 
أسعارهه  بس  كويسة  والكافتريا  جميلة  النشاط  وساحة  جدًا. 

مرتفعة شوية.

كلية عريقة عمرها ٢٥ سنة :
أن  االقتصاد  بقسم  الطالب  مصطفى  سليمان  مصطفى  وقال 
منهج الكلية مميز من ناحية الدراسة المتنوعة والتطبيق العملي 
للكلية في المواد األساسية وعن اكثر مالفت نظره قال مصطفى 
لم أجد مثله  الداخلي  الكلية عريقة عمرها ٢٥ سنة والهيكل  أن 
في كلية أخرى خاصة وانا بدأت دراستي في جامعة أخرى ثم 
توفر  مميزاتها  من  التطبيقية  الخرطوم  بكلية  والتحقت  تركتها 

جميع اساليب الترفيه بها.

المعامل حديثة ومهيئة :
المصرفية  المعلومات  نظم  طالب  إدريس  القادر  عبد  مصعب 
والبيئة  و(بنشات)  استراحات  وبها  جــدًا  جميلة  الكلية  قال 
الدراسية جميلة جدًا وكذلك القاعات هناك طفرة عمرانية بالكلية  
شملت المسرح. وعن أهم مالفت نظره بالكلية المعامل الحديثة 
المهيئة على أحدث الطرق وايضًا ميدان السلة الجديد بأرضيته 

الجميلة وساحة النشاط وكذلك الكافتريا.

 عالقة الطالب جيدة مع االساتذة:
ويقول الطالب محمد بدر الدين طالب المحاسبة الكلية جميلة 
ذات طبيعة جذابة وجميلة والدراسة فيها مميزة وعن أكثر مالفت 
مع  الناس  وتعامل  رائعة  مبانيها  الدين  بدر  محمد  يقول  نظره 

بعض راقي وعالقة الطلبة جيدة مع األساتذة. 
كلية معروفة بتاريخها في مجال الهندسة: 

الكلية  إن  المعمار  إدريس من قسم هنسة  الطالب معاذ  وقال 
سنوات  منذ  المعمارية  الهندسة  مجال  في  بتاريخها  معروفه 
طويلة وهذا مادفعني لإللتحاق بها. وقال إن أكثر مالفت نظره 
أقسامهم  ومختلف  مستوياتهم  بمختلف  الراقي  الطالب  تعامل 
ناحية  من  وايــضــًا  الصداقة  ــروح  ب ومتآخين  متحابين  فهم 

االساتذة .  

  :»æZô«e óæ¡e

 É¡WÉÑ°†fEG »æÑé©j

 ºjƒ≤àdGh íFGƒ∏dÉH

 É¡fGôªYh »°SGQódG

É¡JÉYÉbh

 âcôJ  :  ≈Ø£°üe  ¿Éª«∏°S  ≈Ø£°üe
 â≤ëàdGh  iô`̀ NCG  á©eÉéH  á°SGQódG
 á«≤«Ñ£àdG  Ωƒ`̀ Wô`̀ î`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀µ`̀H

استطالع

 ΩÉ`̀ ¶`̀ à`̀ fG :»``̀°``̀Tô``̀b ó````Yh
 äÉ`̀YÉ`̀≤`̀ dGh äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 á`̀ ë`̀ jô`̀ eh kGó````̀L á`̀Ä`̀«`̀¡`̀e

لتدريب  معتمد  • مركز 

ــة  ــص ــرخ ـــان ال ـــح ـــت وام

الدولية لقيادة الحاسب 

ICDL

الــوحــدات  تــدريــب  • يتم 

التشغيل  نظام   –  ICT)

 – الـــمـــلـــفـــات  وإدارة 

ــوص  ــص ــن ــة ال ــج ــال ــع م

الحسابية  ــداول  ــج ال  –

ــبــيــانــات –  قــواعــد ال  –

 – التقديمية  الــعــروض 

الويب واالتصاالت – أمن 

 ICDL و   ( الملعلومات 

ADVANCED

الحديثة  الــمــراكــز  • مــن 

مجاالت  فــي  للتدريب 

تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 

ـــلـــغـــات والـــبـــرامـــج  وال

الهندسية

• يــتــم تــدريــب الــبــرامــج 

 – ــكــاد  ال  : الهندسية 

اÉرشكاد – الرفت ...

 : الــلــغــات  تــدريــب  • يتم 

ا�لمانية – االنجليزية

مركز كلية 
م  طو لخر ا
التطبيقية 
للتـدريــــب

لالتصال : ٠٩٦٠٠٨٣٦٦٥
 شيما صالح                   ٠١٥٥١٨٥٦٢٦     

 تصميم داخلي

 مهند ميرغني   
تصميم داخلي 

 وعد قرشي 
فندقة وسياحة

معاذ ادريس 
 معمار

مصطفى سليمان   
اقتصاد

عبد الماجد بابكر 
 إدارة اعمال
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بداية من هى رهام؟ 
من  الحسين  محمد  حسن  رهــام  هى 
اإلبتدائية  درست  كسال  مدينة  مواليد 
والمتوسطة فى الملكة العربية السعودية 
فى  الثانوية  المرحلة  ودرست  (الدمام) 
السودان واآلن أدرس فى كلية  الخرطوم 

التطبيقية قسم التصميم الداخلى.
متى بدأت تكتبين الشعر؟

اإلبتدائية  المرحلة  بدأت كتاباتى فى 
وتحديدًا فى الصف السادس فى الدمام 
فى  الكتابية  نشاطاتى  كــانــت  حيث 
المرحلة االولى . بدأت بكتابة المواضيع 
اإلجتماعية تأثرًا بموهبة والدى العزيز 
الكافى  التشجيع  وجـــدت  بعدها  ثــم 

وإستمريت .
 هل في أسرتك من يكتب الشعر؟ وهل 
كانوا يشجعونك على كتابته؟ أم وجدِت 

معاناة؟
للفن  ومحبة  بالثقافة  مهتمة  األسرة 
وجدت  العكس  بــل  مــعــانــاة  أجــد  لــم 
دفعنى  الـــذى  والتحفيز  التشجيع 
لالستمرار. اكتشفت مؤخرًا أن أجدادى 
وأعمامى يهتمون بهذه الملكة ولكن لم 

يستمروا .
ماهى أول قصيدة كتبتيها؟

أول قصيدة كانت عن الوطن الحبيب 
ملتهبة  مشاعرى  كانت  حيث  وطنى)   )
ومتأثرة جدًا تجاه الوطن بالطبع الغربة 
زادت  التى  المؤثرات  أكبر  من  والسفر 
واألصدقاء  لألهل  وأشــواقــى  حنيني 

وريحة الدعاش والنيل .
ماهي أشهر قصائدك؟ 

حقيقة كل القصائد لها مكانة داخلى 
وداخل أى مستمع ولكن اإلعجاب األكثر 

بيتكيف)  كيفو  بى  زول  كل   ) لقصيدة 
مع  (حنين  برنامج  فى  إنتشارها  بعد 

في قناة النيل األزرق. رهام) 
النيل  حدثينا عن تجربتك فى قنوات 

االزرق و الشروق وام درمان؟
 البدايات كانت جميلة جدًا وكتجربة 
لشخص مبتدئ استفدت منها جدًا جدًا 
حيث دفعتنى وأتاحت لي فرصة إنتشار 
الشروق  وقناة  درمان  أم  في   . واسعة 
كانت استضافتى وقدمت سيرتي الذاتية  
النيل االزرق رحبت بى جدًا  . أما قناة 
فكان برنامجى حنين مع رهام الذى بث 

خالل شهر رمضان الكريم .
ماهي مشاريعك القادمة؟

قلبى  طالما  تتوقف  لن  مشاريعى   
ديوانى  اآلن  تتنفسان  ورئتاى  ينبض 
وسيديهات  كليبات  الطبع  قيد  على 

وكتب مختلفة ومتنوعة قيد النشر.
هل هنالك عالقة بين الشعر والتصميم 

وماهى هذه العالقة؟
 بالطبع العالقة فى اإلحساس باأللوان 
والذوق ، والشعر إحساس متلون . أما 
األذواق  فيه  تلعب  الداخلى  التصميم 
واأللوان دور كبير والفكرة هى البداية. 

حيث تأتى الفكرة غالبًا من اإلحتياج.
ــة  اذاع فــى  تجربتك  عــن  حدثينا 

الكلية ؟
 اذاعة الكلية قدمت لى فرصة جميلة 
جدًا اتاحت لى إبراز موهبتى المتواضعة 
حيث قامت بتسجيل قصائدى وعرضها 
في فترة الصباح الفيروزى المشرق فى 

سماء الوطن الرحيب .
كلمة آخيرة ؟ 

الموقرة  لـــإلدارة  الشكر  كل  الشكر 

وألجمل  واإلخـــوة  ولألصدقاء 
دفعة  وأجمل تجربة فى حياتى 

. لحنين مع رهام لكل المعجبين 
ــشــخــص والـــشـــاعـــرة  ـــام ال ـــره ب

المتمردة  والــفــتــاة  والــطــالــبــة 
الشغوفة الضاحكة . ألساتذتى 

الهادف  النقد  ذوى  االجــالء 
 . الحميدة  والتوجيهات 
الى  ــول وداعـــًا بل  اق ولــن 
مع  آخــر  لــقــاء  فــى  اللقاء 

ومتفردة  جديدة  تجارب 
الشعر  مــجــاالت  فــى 

والكتابة عامة.
آخر نص ؟

فى ناس يا سالم 
ياخ . . . . 
تحس انك قدر 
ماتبدأ تحكى تقول 
كالمك ما يكفيهم 
ُحنان حلوين 
معانى الريدة 
والطيبة صفات 
فيها 
قدر ماتوصف 
األطباع تقول 
يمكن 
تالقى كالمك 
المعسول
 بسيط جدًا 

قليل فيهم 

شركة جنيدكو تكنولوجي لالستثمار المحدودة
مشروع الجنيد لالنتاج 
الزراعــــي والحيـــــــواني

المشروع المتخصص في انتاج بيض المائدة الذي يعمل بالنظام المقفول 
وهو احدث نظام متبع النتاج وتربية الدواجن في العالم اليوم يكفل النظام 
الفضالت  من  ويتخلص  واالضاءة  والتبريد  والتهوية  والشرب  االكل  للدواجن 

بصورة آلية ١٠٠٪ وكذلك يتم جمع البيض وتعبأته دون تدخل العامل.

شركة جنيدكو مستعدة لتقديم كافة الخدمات للزبائن والعمالء .
المالك: خالد عبد ا® محي الدين الجنيد.

العنوان: الخرطوم مشروع سوبا الزراعي.

تلفون : ٠٩١٢٣٠٢٥٣١

 العدد الرابع  ديسمبر  ٢٠١٤ م
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٣٠ مارس١٨٥٣ - ٢٩ يوليو ١٨٩٠م
اعداد: محمد محجوب مصطفى

العالمى  الفنان  سيرة  العدد  هذا  فى  نتناول   
عن  الــنــاس  يتحدث  عندما  غــوخ  فــان  فنسنت 
الفنان  ــك  ذل ــه  ان يتحدثون  مــا  دائــمــا  فنسنت 
لحبيبته  واهــداهــا  اذنــه  قطع  الــذى  المعتوه 
انجزها  التى  الرائعة  االعمال  الى  والىلتفتون 
التشكيلى  بالفن  المهتمون  قدرها  يعرف  والتى 

لقد كان من أبرع فنانى هولندا.
(بالهولندية  غـــوخ  فـــان  فيليم  فينسنت 
مارس   ٣٠)  Vincent Willem van Gogh
هولنديًا،  رسامًا  كان   (١٨٩٠ يوليو   ٢٩  -  ١٨٥٣
مصنفًا كأحد فناني االنطباعية. تتضمن رسومه 
وأغالها  وشعبية  شهرة  القطع  أكثر  من  بعضًا 
من  متكررة  نوبات  من  عانى  العالم.  في  سعرًا 
من  العديد  حولها  توجد   — العقلي  المرض 
هذه  إحـــدى  وأثــنــاء   — المختلفة  النظريات 
من  كــان  اليمنى.  أذنــه  من  جــزء  قطع  النوبات 
أشهر فناني التصوير التشكيلي. اتجه للتصوير 
في  وعاطفته.  مشاعره  عن  للتعبير  التشكيلي 
آخر خمس سنوات من عمره رسم ما يفوق ٨٠٠ 

لوحة زيتية.
زندرت  جــروت  فــي  غــوخ  فــان  فينسنت  ولــد 
والدة  جاءت  مارس/آذار ١٨٥٣.   ٣٠ في  بهولندا 
الذي  الــيــوم  مــن  واحـــدة  سنة  بعد  ــوخ  غ ــان  ف
أيضًا  سمي  بالوالدة،  ميتًا  طفًال  أمه  فيه  ولدت 
لحدوث  كبير   توقع  هناك  كان  لقد  بفينسنت. 
كنتيجة  فان غوخ الحقًا  لفينسنت  نفسية  صدمة 
بنفس  ميت  أخ  له  وسيكون  طفل“  ”بديل  لكونه 
بقت  النظرية  هذه  ولكن  الوالدة.  وتاريخ  االسم 
فعلي  تاريخي  دليل  هناك  وليس  مؤكدة،  غير 

لدعمها.
ــان غوخ  ــن ثــيــودوروس ف ــوخ اب ــان غ ــان ف ك
١٨٨٥)، قس كنيسة منصلحة هولندية،   - ١٨٢٢)
 .(١٩٠٧  -  ١٨١٩) كاربنتوس  كورنيليا  آنا  وأمه 
فينسنت  سنوات  حول  معلومات  توجد  ال  عمليًا 
فان غوخ العشر األوائل. حضر فان غوخ مدرسة 
ذلك  وبعد  لسنتين  زيفينبيرجين  في  داخلية 
الثاني  ويليم  الملك  مدرسة  بحضور  استمر 
ذلك  في  أخرتين.  لسنتين  تيلبيرغ  في  الثانوية 
الوقت أي في عام ١٨٦٨، ترك فان غوخ دراسته 
في سن الخامسة عشرة ولم يعد إليها.  في عام 
مؤسسة  إلــى  غــوخ  فــان  فينسنت  انضم   ١٨٦٩
شركة  وهي   ،(Goupil & Cie) وسي  غووبيل 
غوخ  فــان  عائلة  كانت  الهــاي.  في  الفن  لتجار 
أعمام  كان  فقد  الفن،  بعالم  لفترة طويلة مرتبطة 
وفينسنت  كور“)  (”العم  كورنيليس  فينسنت، 
أمضى  فنيين.  تاجرين  كانا  سنت“)،  (”العم 
فني،  كتاجر  حياته  غوخ  فان  ثيو  األصغر  أخوه 

مهنة  على  كبير  تأثير  لــه  كــان  لذلك  ونتيجة 
الالحقة كفنان. فينسنت 

في خريف العام ١٨٨٠، وبعد أكثر من عام من 
إلى  فينسنت  توجه  بوريناج،  في  بفقر  العيش 
فينسنت  تشجع  الفنية.  دراساته  لبدء  بروكسل 
على بدء هذه الدراسات نتيجة للعون المالي من 
أخيه ثيو. كان فينسنت وثيو قريبين من بعضهما 
أغلب  وفي  طفولتهما  في  ــدوام  ال على  البعض 
بعضهما  يراسالن  بقيا  حيث  التالية،  حياتهما 
من  أكثر  الرسائل  هذه  عدد  باستمرار.  البعض 
فان  بتصورات  معرفتنا  أغلب  تشكل  وهي   ،٧٠٠

غوخ حول حياته الخاصة وحول أعماله.
كي  مع  العاطفية  النكسات  من  الرغم  على 
فينسنت  وجد  أبيها،  مع  الشخصية  والتوترات 
 -  ١٨٣٨) ــوف  م أنــتــون  مــن  التشجيع  بعض 
بالزواج. صنع موف من نفسه  ابن عمه   ،(١٨٨٨
فينسنت  زود  في الهاي  بيته  ناجحًا، ومن  فنانًا 
بمجموعته األولى من األلوان المائية، وهكذا بدأ 
فينسنت  كان  األلوان.  بواسطة  بالعمل  فينسنت 
معجبًا كثيرًا بأعمال موف وكان ممتنًا له. وكانت 
عالقتهما جيدة، لكنها توترت عندما بدأ فينسنت 

بالعيش مع مومس.
أخرى  انتقالية  مرحلة   ١٨٨٣ السنة  كانت 
وفي  الشخصية  حياته  في  غوخ  لفان  بالنسبة 
عام  في  الزيتي  الرسم  فينسنت  بدأ  كفنان.  دوره 
تدهورت  الرسومية،  مهاراته  تقدم  مع   .١٨٨٢
ترك  سبتمبر/أيلول.  في  فافترقا  سين  مع  عالقته 
سبتمبر/أيلول  شهر  منتصف  في  الهاي  فينسنت 
للسفر إلى درينتي في هولندا. عاش فينسنت في 
األسابيع الست التالية حياة البداوة، حينما انتقل 
الطبيعية  المناظر  ورسم  المنطقة  أنحاء  كافة  في 

من  ــى  األول األشهر  دفــي  سكانها.  مع  البعيدة 
سلسلة  إنتاج  غــوخ  فــان  واصــل   ،١٨٨٥ العام 
إلى  فينسنت  نظر  الفالحين.  حــول  اللوحات 
حرفته  تطوير  في  تستمر  كدراسة  اللوحات  تلك 
عمل  اآلن.  حتى  نجاحًا  األكثر  أعماله  لتحضير 
هذه  على  وأبريل  مارس  شهري  طوال  فينسنت 
الدراسات، وقد صرف انتباهه عنها لفترة وجيزة 
حينما رحل أبوه في ٢٦ مارس/آذار. كانت عالقة 
فينسنت مع أبيه متوترة جدًا في خالل السنوات 
سعيدًا  يكن  لم  بالتأكيد  أنه  إال  األخيرة،  القليلة 
بشأن موته، لكنه منفصل عاطفيًا عنه، مما سمح 

له بمواصلة العمل بشكل اعتيادي.

باستمرار  األساليب  وتطوير  الشاق  العمل  بعد 
لوحته  إنتاج  استطاع  الماضية  السنوات  في 
عمل  البطاطا“.  آكلوا   ” وهــي  ــى  األول العظيمة 
شهر  طــوال  البطاطا  آكلوا  لوحة  على  فينسنت 
مسودات  أنتج   .١٨٨٥ العام  من  أبريل/نيسان 
مختلفة لتحضير النسخة الزيتية الكبيرة األخيرة 
البطاطا  آكــلــوا  لــوحــة  تــعــرف  الجنفاص.  على 
فان  لفينسنت  ــادرة  ن حقيقية  قطعة  أول  بأنها 
مساء  في  بشأنها.  الفعل  ردود  إثر  فتشجع  غوخ، 
أخذ   ١٨٩٠ يوليو/تموز   ٢٧ الموافق  األحــد  يوم 
صدره  على  وأطلق  مسدسًا  غوخ  فان  فينسينت 
رصاصة. استطاع فينسنت العودة إلى رافو وهو 
رافو.  اكتشفه  ثم  السرير  على  انهار  يتمايل حيث 
تم استدعاء الدكتور مازيري وكذلك الدكتور غاشي، 
من  الرصاصة  إزالة  محاولة  عدم  على  اإلقرار  وتم 
إلى  طارئة  رسالة  غاشي  كتب  ثم  فينسنت،  صدر 
ثيو  بيت  عنوان  غاشي  الدكتور  لدى  يكن  لم  ثيو. 
كان  الذي  المعرض  إلى  يكتب  أن  من  بد  ال  وكان 
كبير،  تأخير  في  يتسبب  لم  ذلك  لكن  فيه.  يعمل 

فوصل ثيو في عصر اليوم التالي.
يلتقط  بأن  أعماله  في  غوخ  فان  فينسنت  تميز 
إبراز  على  عمل  كما  الضوء،  من  ممكن  قدر  أكبر 
المختلفة:  لــوحــاتــه  فــي  األلـــوان  طيف  تــمــاوج 
الشمس)،  (دوار  الورد  باقات  الصامتة،  الطبيعة 
(جسور  المنظرية  اللوحات  الشخصية،  للوحات 
السرو،  أشجار  من  بالقرب  القمح  حقل  النغلوا، 

المتأللئة). الليلة 
يعتبر فان غوخ من رواد المدرستين االنطباعية 
والوحشية. تعرض أهم أعماله في متحف أورساي 
شخصية)،  لوحات  البوهيميون،  (مخيم  بباريس 
أمستردام  فــي  الوطني  غــوخ  فــان  متحف  وفــي 

بهولندا.

مركز ا�طفال بكلية الخرطوم التطبيقية
يعلن مركز األطفال بكلية الخرطوم التطبيقية عن وجود أماكن شاغرة محدودة لألطفال من عمر 6•  

أشهر إلي 5 سنوات.
• رعاية كاملة في بيئة نظيفة و عناية بصحة األطفال بإشراف كادر متخصص.

• منهج بريطاني مع تدريس اللغة العربية .. و تحفيظ الفرآن.
• نشاطات متعددة (موسيقي .. رسم .. سباحة .. رياضة)

• فصول مكيفة  و آمنة و مجهزة  بأحدث األثاثات و المعدات التعليمية و األلعاب المختلفة

بالطالب  االجتماعية  الخدمة  مكتب  يرحب 
عامرة  دراســيــة  حياة  لهم  ويتمنى  الــجــدد 
الحياة  ان  لهم  ويوضح  ــار  واالذده بالتقدم 
المراحل  من  قبلها  ما  عن  تختلف  الجامعية 
الحياة  من  الفترة  هذه  فى  حيث  الدراسية 
قبل  ذى  من  اكثر  النفس  على  االعتماد  يكون 
مطلوب  ولذلك  لغير  ا  على  االعتماد  كان  اذ 
بالنفس  الثقة  المرحلة  هذه  فى  الطالب  من 
والمواظبة  االجتهاد  فى  عليها  واالعتماد 
ال  ذلك  على  والرقيب  المحاضرات  وحضور 
االسره وال االساتذه وال الجامعية بل الشخص 
واجتماعيًا  نفسيًا  النضوج  من  فالبد  نفسه 
تؤثر  مشاكل  دون  المرحلة  هذه  من  للمرور 
كثيرة  والمشاكل  الجامعية  الحياة  على سير 
واكثرها خطورة مشكلة المخدرات ونأمل فى 
هذا المنعطف الخطير من حياة الطالب ذكرًا 
بوعى  الموضوع  هذا  مع  التعامل  انثى   او 
تام . وأن يعي مشاكل وعواقب هذا المنحدر 
عقب  على  راســًا  الطالب  حياة  يقلب  الــذى 
التى ال يعرف عنها  الهاوية  الى  بهم  ويودى 
الحياة  فقدان  الى   تسوقه  قد  والتى  شيئًا 

الجامعية بل الحياة بأكملها .
طبيعية  مادة  كل  أنه  على  المخدر  ويعرف 
اذ  شأنها  من  المعامل  فى  مستحضرة  أو 
استخدمت فى غير االغراض الطبيه أن تؤدى 
إلي  ويــؤدي  ماشابهه  أو  السكر  حالة  الــى 
منتظمة  بصورة  تعاطيها  حالة  في  اإلدمــان 
و  النفسى  الــضــرر  مسببه  ــعــالج  ال لغير 

والمجتمع. للفرد  الجسمانى 
أما االدمان فيعنى وجود رغبة قوية وملحة 
المخدر  على  الحصول  الى  المتعاطى  تدفع 
وبأى وسيلة وزيادة جرعته من آن الى آخر. 
مع صعوبة اإلقالع عنه إلدمان أنسجة الجسم 

عضويًا له. 
قهرية  دافــعــة  ــوة  ق مــن  المدمن  ويعانى 
داخلية للتعاطى بسبب ذلك االعتماد النفسى 
او العضوى للمخدرات فى مجملها تؤثر على 
(موت)  ضمور  فى  يتسبب  وتأثيرها  المخ 
الدماغ  لقشرة  االمامى  الجزء  خاليا  بعض 
المدمن  شخصية  على  يؤثر  التدهور  وهذا 
فى كل نواحى حياته الشخصية واالجتماعية 

والنفسية واالكاديمية .
منها  كثيرة  المخدرات  انتشار  وأسباب 
الــرغــبــة فــى زيـــادة قــوة ونــشــاط الجسم   :
 ، اليومية  االعمال  اليقظة فى بعض  والذهن، 
والرغبة فى زيادة طاقة االستذكار والتحصيل 
ومجاراة  والنشوة  اللذة  على  والحصول 

أصدقاء السوء. 
الطالب  على  المعلومات  من  ولمزيد   ***
زيارة مكتب الخدمة االجتماعية بالكلية *** 

امال عثمان  

خدمة اجتماعية

امال عثمان  

خدمة اجتماعية

عباد الشمس

فينست  بعد أن قطع أذنه

آكلو البطاطا
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 أو االتصال على ٠١٢١٤٨٨٠٩٥

ELGUNEIDC@gmail.com أو ا�يميل

facebook او صفحة المركز في

العنوان : الطائف جنوب مربع ٥١

ا�خيرة

 – والــزمــالء  الزميالت   - الضيوف   الــســاده 
األبناء الطالب الجدد...

وبركاته  تعالى  اهللا  ورحمه  عليكم  السالم 
أهنئكم جميعًا بالعام الدراسي الجديد متمنيًا أن 

يكون عامًا موفقًا ومليئًا بالنجاحات.....
األبناء  إلــي  خــاص  بشكل  بالتهنئه  أتــوجــه 
الطالب الجدد بعد أن اكملوا مرحلتهم المدرسيه 
بنجاح وتفوق وهاهم علي أعتاب مرحله جديده 
وهي مرحله الدراسيه الجامعيه التي فيها يكتمل 
فيها  وتتفجر  للطالب  المستقله  الشخصيه  نمو 
طاقاته العلميه والفكريه والثقافيه واذا ما نجح 
المرحله  هذه  وإستغل  الطاقات  هذه  توجيه  في 
من  ــزود  وت للعلوم  تحصيًال  األمثل  االستغالل 
سوف  شك  وال  فإنه  والثقافيه  الفكريه  المعارف 
ورائــدًا  تخصصه  في  مهنيًا  للمجتمع  يخرج 
للتنميه ومصلحًا إجتماعيًا وباحثًا علميًا يسهم 

بفكره وعلمه في وضع الحلول لمسائل 
وتطور  الــتــنــمــيــه  ــات  ــوب ــطــل وم

الوطن......
وللمرحله الجامعيه سمات 
ومميزات وخصائص يجب 
حتي  جـــيـــدًا  مــعــرفــتــهــا 

تستغل بنجاح وهي:
الكامل  االعتماد  مرحله 
هذه  فـــي  الذات:-  عــلــي 

المرحله يكون الطالب والي 
نفسه  ألمــر  ــيــًا  ول كبير  حــد 

وموجهًا  إلختياراته  ومــحــددًا 
عن  ومــســئــوًال  الشخصي  لسلوكه 

شكل عالقاته داخل وخارج الحرم الجامعي . 
مرحله التالقح الفكري والثقافي:- في هذه المرحله 
فكريه  وآراء  مختلفه  ثقافات  علي  الطالب  ينفتح 
وسياسيه واجتماعيه متباينه وعليه أن يتعلم في 
قيمه  وإعالء  التنوع  إحترام  أسس  المرحله  هذه 
من  جو  في  معه  المختلف  اآلخر  وقبول  الحوار 
العنف  مظاهر  كل  عن  والبعد  المتبادل  اإلحترام 

اللفظي والبدني في إداره هذا اإلختالف
في هذه المرحله  الباحثه:-   الشخصيه  مرحله 
كانت  التي  التلقين  مظاهر  من  الطالب   يتخلص 
المدرسه  فــي  والــمــعــارف  للعلوم  تلقيه  تميز 
يستقصي  باحث  مشروع  الي  الطالب  ويتحول 
المعرفه بنفسه ويساهم في صناعتها. فالجامعه 
تعطيه  وإنــمــا  المعرفه  كامل  الطالب  التعطي 
الطالب  يتعلم  بموجبها  والتي  المعرفه  مفاتيح 
العلم  اكتساب  اسس  الحقًا  واالختصاصي  حاليًا 

وتطويره .
أكرر  أن  لي  أسمحو  الجدد:  الطالب  االبــنــاء 
بإختياركم  لكم  مهنئًا  المره  وهــذه  التهنئه  لكم 
وأقول  بها  للدراسه  التطبيقيه  الخرطوم  كليه 
فكليه  اإلختيار.  في  وفقتم  لقد  الصدق  بكل  لكم 
للدراسه  كليه  مجرد  ليست  التطبيقيه  الخرطوم 
من  وروضــه  للعلوم  قلعه  ماهي  بقدر  الجامعيه 

من  ودوحه  واإلبــداع  الفنون  رياض 
فكليه  السودانيه.   الثقافه  دوح 
إحدي  تعد  التطبيقيه  الخرطوم 
األهلي  العالي  التعليم  مفاخر 
ولم  السودان،  في  واألجنبي 
فراغ  من  النجاح  هذا  يتحقق 
مباشره  ترجمه  إال  هو  إن   ،
للفلسفه التعليميه التي تبناها 
المؤسسون األوائل للكليه وعلي 
الدكتورعبداهللا  المرحوم   رأسهم 
ترون  وكما   . الجنيد  الــديــن  محي 
أساسيه  ببنيات  مــســنــوده  الكليه  فــأن 
علي  ومعينات  فارهه  جامعيه  وبيئه  مكتمله، 

هيئه  بجانب  التقنيه،  مستويات  أحــدث 
إداره  في  ونحن  المتميزه.  التدريس 

ورؤيه  ــاب  وّث طموح  لدينا  الكليه 
ونطمح  محكمه  وأهداف  واضحه 
هذه  تطور  علي  جاهدين  ونعمل 
الكليه والوصول بها الي جامعه 
المبادره  لواء  لتحمل  أنموذج، 
والدوله  بالمجتمع  اإلرتقاء  في 

السودانيه.
محل  فهي  متميزه  مكانه  للكليه 

إشاده وتقدير في أروقه وزاره التعليم 
المختلفه  أقسامها  وتحظى   – العالي 

الهندسي  المجلس  بإعتراف  مثًال  كالمعمار 
حيث يمنح خريجوها الرقم الهندسي. كما يوجد 
خريجي  علي  السودان  وخارج  داخل  عالي  طلب 
بسوق  الداخلي  والتصميم  والسياحه  الفندقه 

العمل.
من  لإلبداع  محفزه  بيئه  للطالب  الكليه  توفر 
حيث الحدائق والمسارح كما نشير هنا الي مركز 
الجنيد الثقافي الذي يمكن للطالب اإلستفاده من 
الخدمات التي يقدمها وبما يملك من ُمعينات مثل 

نشاطهم  عرض  من  للطالب  يمُكن  الذي  القاليري 
كورسات  ــي  ال بــاإلضــافــه  اإلبــداعــيــه  وأعمالهم 

الموسيقي والتشكيل التي يقدمها المركز.
للطالب حقوق عديده نجملها في اآلتي:-

المعرفه  علي  الحصول  فــي  الــحــق  للطالب 
اذ إنه وباألساس طالب علم.  الدراسيه المتميزه - 
وتكوين  الثقافي  النشاط  ممارسه  في  الحق 
مع  اليتعارض  بما  واألدبيه  الثقافيه  الجمعيات 

الئحه تنظيم النشاط الطالبي.
وخدمه  اإلجتماعي  النشاط  ممارسه  في  الحق 
المجتمع بالمساهمه في النشاطات الخيريه مثل 
الفقر  ومعالجه  البيئه  وإصحاح  الكوارث  درء 

الخ.....
الرأي  وإبداء  العام  النشاط  ممارسه  في  الحق 
في مجمل قضايا المجتمع اإلجتماعيه والسياسيه 
واإلقتصاديه عن طريق الطرح والحوار السلمي. 

وفيما يلي أهم واجبات وإلتزامات الطالب:-
• اإللتزام باألخالق الفاضله والسلوك القويم 

داخل وخارج حرم الكليه.
• اإللتزام بالنظم والضوابط الدراسيه. 

• اإللتزام بالزي المحتشم والمظهر الحسن. 
• حسن العالقه مع جميع العاملين بالكليه.

بسير  يــخــل  ــشــاط  ن أي  ــارســه  ــم م ـــدم  • ع
الدراسه.

وأماكن  والــمــعــتــقــدات  ــــان  األدي • إحــتــرام 
العباده.

• اإلمتناع عن حمل أي نوع من أنواع األسلحه 
داخل حرم الكليه أو في محيطها. 

والكحول  المخدرات  تعاطي  عن  • اإلمتناع 
داخل الحرم الجامعي. 

منشآت  علي  • المحافظه 
الكليه وممتلكاتها.

اإلعتصام  عــن  • اإلمــتــنــاع 
فـــي مــبــانــي الــكــلــيــه أو 
أغراض  ألي  إستغاللها 

غير مشروعه .
علي  • يـــجـــب 
علي  االطـــالع  ــطــالب  ال
المنظمه  اللوائح  جميع 
بالكليه  والعمل  للدراسه 

وهي:- 
• الالئحه األكاديميه 

• الالئحه النظام العام
• الالئحه تنظيم النشاط الطالبي

• الئحه المكتبه.
• الئحه المظهر العام.

الكليه  إداره  بأن  الطالب  جميع  نذكر  وختامًا 
تحتفي دومًا بالطالب المتفوقين أكاديميًا وتقدم 
الي  تصل  قد  التي  الالزمه  المعينات  جميع  لهم 
(منحه الجنيد نموذجًا)  الدراسيه  إعفاء الرسوم 
كما تستوعب بعضهم في هيئة تدريس وتساعدهم 

في تمويل دراساتهم العليا. 

انت معـــاي في جــواي
غرستك من ثمـار دمي
بنيت منك جمال دنياي

العامة  الــعــالقــات  إدارة  تهنئ   
األستاذ  التطبيقة  الخرطوم  بكلية 
ــاذة  واالســت هللا  دفــع  محمد  هيثم 
نجالء خليفة  بمناسبة عقد قرآنهما 
سعيدة  زوجية  حياة  لهما  وتتمنى 

وبالرفاه والبنين.

انت معـــاي في جــواي

افــــــــــــــراح إدارة 
العالقات العامة

بالتطبيقية

OóédG ÜÓ£∏d ó«ª©dG /ó«°ùdG ÜÉ£N øe äÉØ£à≤e

يعلن مركز الجنيد الثقافي عن بدء كورســات   لدراســة اÉالت الموســيقية 
نظريــÓ وعمليÓ يمتد الكورس لمدة ثالثة أشــهر ، وســتكون البداية الفعلية 

في ١٥ يناير ٢٠١٥م 
على الراغبين التسجيل بمباني  المركز بكلية 

الخرطوم  التطبيقية

افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة افــــــــــــــراح إدارة 
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 كورسات  موسيقى

جديد كإضافة من  يطل عليكم فى هذا العدد «عمود» 
جريدة اتطبيقية الى موادها التى تاتيكم فى كل أصدارة 
الطيف)  (ألوان  بإسم  العمود  هذا  ويأتى  لها.  شهرية 
القارئ  يعلم  كما  واإلســم  الموضوعات  شتى  متناوًال 
الكريم  يشير الى تنوع  القضايا التى سيتناولها سواء 
كانت ثقافية أو إجتماعية إو تربوية . . . ونأمل أن تجد 

القبول .
فى  لطالبين  سلوك  عن  نكتب  األول  العمود  هذا  فى 
كلية الخرطوم التطبيقية أعادنى الى الزمن الجميل ذلك 
أنه سلوك جميل ومهذب . . . فقد مررت أمام الطالبين 
فما كان منهما إال أن وقفا إحترامًا لمرور أستاذ بالكلية 

.
ما  أدرى  ال   .  .  . السن  فى  كبير  شخص  مــرور  أو 
الدافع لكن أظن انه إحترام للمعلم هذا السلوك غاب من 
مدارسنا . . . غابت « قيام وجلوس» والتى كان التالميذ 
أدرى   وال  والعلم.  للمعلم  إحترامًا  يؤدونها  والطالب 
قف للمعلم ووفه التبجيال كاد المعلم أن  لماذا غابت « 

يكون رسوًال»
عندما كنا صغارًا ال نحترم المعلم فحسب بل نهابه  
هو  حياتنا  من  لحظة  كل  وفى  مكان  كل  فى  كان  ألنه 
مر  اذا  السير  نتوقف عن  الطريق  له  نترك   .  .  . المعلم 
فى  نلعب  كنا  اذا  خاصة  نهرب  أحيانًا   ، منا  بالقرب 
الوقت الذى أمرنا (بالمذاكرة)  فيه  وكان المعلم يراقب 
تالميذه فى كل مكان وزمان وينصحه فى اليوم التالى 
فى المدرسة بترك هذا الفعل أو ذاك ويوضح له خطورة 

تواجده فى ذلك المكان أو ذاك .
ويوبخه إذا رآه يفعل فعًال غير الئق  . . . كان المعلم 
هو المعلم فى كل مكان . . . فيجب على التلميذ والطالب 

أن  يحترم أساتذته وشكرًا للطالبين المهذبين.

محمد محجوب مصطفى   محمد محجوب مصطفى   

الـــي المملكة العربية  غادرنا 
السعودية فنى الكهرباء الطيب 
العاقب متعاقدًا للعمل هناك وقد 
المحوالت  بتركيـــب  الطيب  قام 
الكهربائية للمبنى (٣) والمبنى 
الجديـــد (٤) وكان العاقب مثاًال 
للعامـــل المتفانـــي فـــي عملـــه 
العالقـــات  إدارة   ، والصبـــور 
لـــه التوفيـــق  العامـــة تتمنـــى 

والنجاح في عمله الجديد
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ترحب إدارة العالقات 
العامة باإلستاذة صفية 
عبد  صــــالــــح  أمــــيــــن 
إنضمت  التي  الــواحــد 
اإلدارة  ألســرة  مــؤخــرًا 
مسئول  ــة  ــف وظــي ـــي  ف
الــشــئــون اإلداريــــــة. و 
في  التوفيق  لها  نتمني 
نأمل  و  الجديد  عملها 
أن تشكل إضافة نوعية 
بخبراتها  اإلدارة  لعمل 

المتنوعة.

مرحبًا با�ستاذة صفية
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