
التطبيقية  الخرطوم : 
بالمجتمع  الجامعية  الدراسة  ربط  إطار  في 
اقتصاد  والثالث  األول  المستوى  طــالب  قــام 
المسنين  ــدار  ل بــزيــارة  يناير   ٧ األربــعــاء  يــوم 
أستاذة  يوسف  عواطف  االستاذه  اشراف  تحت 
االستاذه  الطالب  على  والمشرفة  االجتماع  علم 
اميمه احمد واالستاذه سيده عبد هللا واالستاذه 
تلك  أن  عواطف  االستاذه  وقالت  اسماعيل  آالء 
بالواقع  اإلجتماع  علم  مادة  لربط  تأتي  الزيارة 
وقام الطالب خالل تلك الزيارة بتقديم المالبس 
له  كان  مما  للدار  الغذائية  والمواد  والبطاطين 
وذكر  الــدار  على  المشرفين  لدى  الطيب  االثــر 
وعبد  أمير  ومحمد  ونسيبه  مصدق  الطالب 
القادر أنهم استفادوا من هذه الزيارة التي زادت 

معرفتهم بواقع هذه الفئة .
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التطبيقية  الخرطوم : 
كرمت جامعة البحر االحمر كلية الخرطوم 
عبد  الدكتور  شخص  فى  ممثلة  التطبيقية 
برنامج  رئيس  محمد  العزيز  عبد  الفتاح 
له  قدمت   حيث  بالكلية.  والسياحة  الفندقة 
الجامعة شهادة تقديرية للمجهود الذى بذله 
السياحة  كلية  منهج  ومراجعة  وضــع  فى 
الخاصة  الورشة  ختام  فى  وذلك  بالجامعة، 
فى  والسياحة  الفندقة  كلية  فى  بالمناهج 
 ١٥ فى  عقدت  والتى  االحمر  البحر  جامعة 
المشاركون  أشــاد  وقــد  ٢٠١٤م،  ديسمبر 
فى  التطبيقية  الخرطوم  لكلية  الرائد  بالدور 
مجال تدريس علوم السياحة بوصفها األولى 
فى  التخصص  هذا  أدخلت  التى  البالد  فى 

مجال الدراسات الجامعية.
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تزف  وهى  الجديد  العام  هذا  فى  التطبيقية  تصدر 
ذكرى  التهنئة بمناسبة االعياد الثالثة التى هلت علينا , 
صلى  االستقالل المجيد واعياد الميالد ومولد الرسول « 
هللا عليه وسلم» الذى كلل رأس هذا العام بالوقار والذكرى 

الطيبة.
خير  فاتحة  السعيدة  المناسبات  هذه  تكون  ان  نتمنى 
وبركة للطالب والقراء ولكل المواطنين في بالدنا الحبيبة 
الحسبان  فى  السريع  المرور  هذا  وضع  الطالب  وعلى 
من  واالغتراف  والمذاكرة  التحصيل  من  للمزيد  والسعى 
مناهل العلم المختلفة وهم ينتقلون من مرحلة الى أخرى 
بهم  رحبنا  والذين  الجدد  طالبنا  التوجيه  بهذا  ونخص 

ونرحب بهم مرة اخرى فى هذا العام الجديد.
المؤسسه  هذه  من  تخرجوا  الذين  لطالبنا  ونتوجه 
العريقة لإلنخراط مع زمالئهم فى رابطة الطالب الخريجين 
والتى وجدت فكرتها الترحيب من العديد منهم , وقد كتبنا 
عن فكرتها فى وسائل االتصال االجتماعى . ومن المعلوم 
ان خريجى الكلية حققوا نجاحا كبيرًا فى حياتهم العملية 
كانت  سواء  النجاحات  تلك  الجمهور  على  بغائب  وليس 
فى مجال االعالم أو الفندقة والسياحة والترجمة وغيرها 
والتى نود نحن من خالل تكويننا لهذه الرابطه ان نقف 
فيها  النجاح  إلى  والوصول  عديدة  فالتخصصات  عليها 
بعض  الى  الخريج  يحتاج  أيضًا   . بالتواصل  اال  اليتم 
توفيرها  نحاول  التى  الكلية  من  والمساعدات  الخدمات 
درسو  خريجين  فلدينا  «التجسير»  أو  الترفيع»    » مثل 
يحتاجون الى هذا الترفيع . كما  دبلوم»   » ثالث سنوات 
هنالك مشاريع اخرى  في األفق يمكن للخريج ان يرسل 

معلوماته الشخصيه الى البريد االلكترونى :
Info@tatbigia.edu.sd

الكائنة  بالكلية  العامة  العالقات  بــادارة  االتصال  أو   
بالخرطوم الطائف مربع ”٥١“.  

كلمة التطبيقية

الثالثاء  يــوم  العامة  العالقات  إدارة  أقامت 
الماضي حفل تعارف بهيج لألساتذة والموظفين 
رئيس  بحضور  وذلك  والعمال  األقسام  ورؤســاء 
محي  هللا  عبد  خالد  األستاذ  المؤسسين  مجلس 
زين  حسان  الدكتور  الكلية  وعميد  الجنيد  الدين 

الفقرات  مــن  العديد  الحفل  احــتــوى  العابدين 
االستاذه  العامة  العالقات  مديرة  بكلمة  ُأبتدرت 
خالدة الجنيد التي حيت الحضور مهنئة بحلول 
ذكرى االستقالل المجيدة والمولد النبوي الشريف 
العديد  الحفل  وإشتمل  المجيدة  الميالد  وأعياد 

من الفقرات الغنائية التي كانت نجموها األستاذه 
وهيثم  الجودة  إدارة ضبط  رئيس  الجنيد  فاطمه 
وفاطمة  الداخلي  التصميم  بقسم  األستاذ  صالح 
بابكر واألستاذ مجاهد عمر حيث تفاعل الحضور 

مع الفقرات الغنائية
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رئيس التحرير   محمد محجوب مصطفي 

التفاصيل ص (3)

التطبيقية  الخرطوم : 
العمل في  يجـــري اآلن 
إعـــادة تأهيـــل وصيانـــة 
مركز الجنيد الثقافي وتتم 
اعمال الصيانة في قاليري 
خور طقـــت باإلضافة الي 
جديـــدة  قاعـــات  إنشـــاء 
 ، الموســـيقى  لدراســـة 
قاعـــة  إعـــداد  تـــم  وقـــد 
تذكاريـــة تضـــم اللوحات 
الشـــخصية  والمقتنيات 
عبـــد  االســـتاذ  للراحـــل 
هللا محـــي الديـــن الجنيد 
وكل مـــا دونه بعلمه، يتم 
إســـتعدادًا  العمـــل  ذلـــك 
للفعاليات المتوقعة للعام 

الجديد. 
(التفاصيل ص 4)  

التطبيقية  الخرطوم : 
اإلستبيان  نتائج  أوضحت 
أن  (التطبيقية)  أجرته  ــذى  ال
الذين  جملة  مــن   ٪٨٠ نسبة 
اإلستبيان  اسئلة  على  اجابو 
وأعجابهم  رضاهم  عن  عبرت 
الموضوعات  حــيــث  مــن  بــهــا 

الطالب  ومساهمة  والتصميم 
أثنى  كما   ، فيها  الكتابه  فى 
الصورة  مستوى  على  البعض 
نسبة  وأقــتــرحــت  والــطــبــاعــة، 
أخرى  موضوعات  إضافة   ٪١٥
تشمل أخبار ونشاط الجامعات 
نسبة  شملت  فيما  المختلفة 

”التطبيقية“  مختلفة.  آراء   ٪٥
أجابو  للذين  بالشكر  تتقدم 
والذى  االستبيان  أسئلة  على 
ُوزعت  التى  االوراق  عــدد  بلغ 
بالعمل  وتعد  ورقة   ١٥٠ خالله 
الذين  القراء  رغبة  تحقيق  على 

شاركوا فيه.
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ايقاعات

التطبيقية  الخرطوم : 

التطبيقية  الخرطوم  كلية  إجتماعات  بقاعة  عقد 
٢٠١٥م  للعام  األول  الكلية  أمناء  مجلس  إجتماع 
برئاسة بروفسيور هاشم الهادي رئيس المجلس و 
بحضور  يناير   ١٥ الموافق  الخميس  يوم   في  ذلك 
وفي  أعــضــاء   و  مؤسسين  من  المجلس  عضوية 
مدير  الطاهر  الحافظ  عبد  بــروفــســور  مقدمتهم 
األجنبي  و  األهلي  العالي  للتعليم  العامة  اإلدارة 
بالسودان. حيث ناقش اإلجتماع التقارير األكاديمية 
بالوقوف  األجتماع  قام  كما  المالية.  و  اإلداريــة  و 
علي جميع مناحي العمل و األداء بالكلية في الفترة 

المنصرمة.
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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 
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 ÉªãY »MÉªdG¿ قال

 ™HGôdG iƒà°ùªdG 

»∏NGO º«ª°üJ ¢SƒjôdÉµH 

≈dƒªdG É£Y ∫ÉªL

»∏NGO º«ª°üJ ¢SƒjôdÉµH

ájô©°ûdG ÜÓ£dG äÉªgÉ°ùe ≈∏Y Ö«≤©J
الطالب  مساهمات  تــركــزت  الــمــرة  هــذه  فــى   
أمير)  للطالب(  المرثيات  على  كبيرة  بصورة 
أخترنا  ولذلك   . الرحمه  له  غرقًا  توفى  الذى 

أجزاء من بعض تلك القصائد للنشر.
قسم  مــن  قيجه  آدم  محمد  الطالب  ونشكر 
 ، الثانى  المستوى  المعلومات)  نظم  (برنامج 
 . أخرى  مرة  وحاول  الكتابه  واصل  له  ونقول 
كذلك نشكر أنور سعد الدين على مرثيتة ألمير 
تراجع  أن  نرجو  له  ونقول  أنسان“  كل  أخ   ”

القصيده خاصه بناءها اللغوى والوزن.
بعض  أن  ومالحظة  الكتابه  مواصلة  ونأمل 
األبيات قصيره وبعضها طويل جدًا . . . . مثل: 
معاهو  ليهم  مرت  لحظة  كل  متذكرين  ألنهم   ”

ومخيمة فى الوجدان“
األبيات  مع  اليتناسب  الذى  القصير  وهنالك 

األخرى مثل :
طبعًا  والخد  الخدان“؟  بتفارق  الما  بسمته   ”

اليبتسم
للمشاركة  نشكرك   : نقول  امــيــره  وللطالبه 
التجويد  بعض  الي  تحتاجين  إلينا  والكتابة 
أجمل  قصيدة  من  االبيات  ببعض  البــأس   ..

عيون.   
الطالب طه الجيلى طه نقول :  القصيدة البأس 
بها لكنها طويلة إخترنا هذا الجزء منها للنشر 

نرجو مواصلة الكتابة الينا.  
ونشكر كل من كتب إلينا.

أجمل عيون

¿ÉgƒàdG »a »Ñ∏b GhQõYCGh Égƒaƒ°T ƒàfGh ƒdÉ©J
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 ¿GõMC’G áëØ°U »©LôJh »°ûªJ ƒd ˆGh ΩGôM

¿Ébô¨dG »Ñcôe …ò≤æJh π°UÉëdG »aô©J âjQÉj

¿ÉÑë∏d GƒLƒe ¢übôjh ió¡j ¿É°ûY π«ædG »dRÉ¨J
ó«ªëdG óÑY ¬∏«°SƒdG √ô«eG

OÉ°üàbG »fÉãdG iƒà°ùªdG

¬W ≈∏«édG ¬W

áMÉ«°Sh ábóæa

ådÉãdG iƒà°ùªdG

∫CÉ°ùÑdG ƒæe ≈fÉJ äƒµ∏ªdG ≈a âÑZÉe ó©Hh

πªLG ôª©dG ƒÑæL ¢ùMGh ∫CÉ°ùÑdG ƒæe ≈fÉJ

πµ°ûàj »aÉ°UhCG ø«Hh ìhôdÉH ºdC’G ≈æª°SÉ≤jh

∫óæ°üdG ≈a áëØædG ¿ƒµ°S ≈æ«jGô°T ≈a øµ°ùjh

 ºdCÉàH ˆGh ∞«ch iGƒédG ±QÉY ∂àjQGh

º∏µàj ƒ¡«ØdG ∫ƒ≤j QOÉb ƒd ≈°SÉ°ùMG âjQCGh

 º°ù∏ÑdG ∂bGôØd â«≤dh ≈fõM øe âëJQG ¿Éc

 ¿É°T ∑Góa É¡à«µH ´ƒeO iôYÉ°ûe âë°†aÉeh

 º∏°ùJ

ó«Mh ÉjGôH ¢û«YCG ¬ØdÉM ÉfQGóbCG ƒfEG ôgÉXh

ó«©dG Ωƒj É¡YƒeO ¬∏jÉ°T ¿ƒµJ ≈fƒ«Y ≈d âÑàch

ó«©H âfGh ∂«d ¢ûàØJ QÉªb’G ∂æY ∫CÉ°ùJ

ójó°T øëf ƒfóbÉa ∑Óe ∑GôcP ≈H Éæ«a ¢ûjÉYh

 ∑É©e ≈°VQGh ≈©eO ∞cG ¢VhôØe í«ë°U

ÜƒàµªdÉH

ÜƒjG ôÑ°U iR ôÑ°UGh ¥ÉªY’G ≈a ≈fõM ºàcGh

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

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

¬£∏Z ôÑcCGh ¬£∏Z √ƒjCG

∂fƒ«Y √ójôdG âjOG Ωƒj

 º∏°ùH âæc ô©°TG Ée ¿hO

∂fƒæL »fÉ©e √ƒL πNOGh

πeÉJGh ìhôdG ∞∏N íàaGh

∂fƒé°T ƒà«°ùM Qƒ©°T …G

∂fÉ°ûY »JGP ≥∏£H …OÉYh

∂fƒcG âæc ƒd •ƒ°ùÑe ÉfGh

kÉJÉàH äôµaÉe kÓ°UGh

∂fƒNG √ôe ƒd ∫É«N ≈àM

 ∑ó©H âfÉc á∏µ°ûªdG πch

∂fhóH É«fódG ¢û«YÉM ∞«c

∂fÉ°ûY â∏ªY ÉeÉj

...»àfGh

∂fƒæX »æ«a »bó°üJ ¬jÉL

»°UÓNG øe √ócÉàeÉeh

∂fƒ°üJ »fƒ«Y »à«YGQÉeh

 ¢üdÉN ∞°SCÉàH ÉfGh kGôµ°T

∂fƒµj ƒà«°†b ∫Éée …G

 ∂æY ™LGôàH ÉfG k’ÉM

∂fƒæL ƒ¡«ªJ ó«©H »æe

 ƒ°ùØf ¢VQÉØdG ¥ƒ°ûdG »°ùfGh

 ∂fƒæée ¿ƒµj á≤«bO πc

 ∑ôeG º∏°ùH »°SG øe ÉfGh

 ∂fhóH »JÉ«M »°ûeG ÉM »°VGQ

ôcÉH ™LQG »∏«îàJÉe

∂fƒ«Y »æ«a ôKCÉJ »fÉJ »fÉJ

∑ójôH âæch ∂à«ÑM ìÉ°U

∂fƒ°UGh ÖëdG ¿ƒ°üH âæch

∂àgôc ≈°SG ƒd ¢û«∏©e ¢ùH

 ∂fhóH ≈≤HG ƒd äƒeG ÉM Ée

ˆG óÑY ¢SÉÑY óªëe

»fÉãdG iƒà°ùªdG – ¬Ñ°SÉëe
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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.

قهوة على الحائط
 قـــرأت أن هنـــاك مقهى فـــي إيطاليا 
يدخل اليه الزبائن فيطلب أحدهم قهوة 
ويقول للجرسون قهوه لي وقهوة على 
الحائط فيأخذ الجرســـون ورقة ويكتب 
عليهـــا قهـــوة ويضعها علـــى الحائط 
وحيـــن يأتي شـــخص آخـــر ليس لديه 
ثمن القهوة يطلب من الجرســـون قهوة 
من الحائط فيأخذ الجرســـون ورقة من 
الحائـــط للقهوة التي ُدفع ثمنها مقدمًا 

ويقدم القهوة للذي اليملك ثمنها.

والتعـــاون  التكافـــل  هـــذا  انظـــر 
فـــي كامل صوره  واإلحســـاس بالغير 
تجلـــت في معنى صغيـــر في مقهى من 
المقاهي وهي تعبير عن الصدقه بشكل 
مـــن أشـــكالها ومحاولة مـــن اآلخرين 
لتخفيف ضغط الحياة اإلقتصادية على 
آخريـــن بتوفير ثمـــن القهوة لهم ألنهم 
اليستطيعون توفيره وهناك في بالدي 
الكثير ممن اليســـتطيعون توفير األكل 
ألنفسهم والشرب َفِلم التكون هذه سنه 

فـــي كل مطاعمنا ومقاهينا وأســـواقنا 
ليتصدق الـــذي لديه المقـــدرة المالية 
للغيـــر دون تجريـــح ودون أن يعـــرف 
من هو من خالل هذه المســـاعدة (على 
تمامًا كفاعل خير ويســـتمتع  الحائط) 
اآلخـــرون الذيـــن ليـــس لديهـــم القدرة 

المالية بقليل من ملزات الحياة.
ولنبـــدأ بكليتنا ونطبـــق هذه الفكرة 
ونكون البادئيـــن لنكون قدوة لآلخرين 
حتى َتُعم هذه الفكرة كل أنحاء وطني.     

اشياء من هذا القبيل

 المستشارة القانونية
 ناهد محجوب الشيخ 

 إنه الحنين لعمارة تكسوها حوائط الطين عمارة تالئم البيئة 
والمناخ ، عمـــارة تعكس العادات والتقاليـــد والموروث الثقافي 
الســـوداني األصيل ، عمارة تتوســـطها الحيشـــان الواسعة ذات 
األشـــجار الكثيفة والرواكيب الخشـــبية واألرضيـــات الترابية ، 
عمـــارة تحكيهـــا المباني النوبية في شـــمال الســـودان ، وخيم 
الرشـــايدة  والبجا في شـــرق الســـودان ، و القطاطـــي في غرب 
وجنوب الســـودان ، وبيوت الجالوص في وســـط السودان. هذا 
الحنيـــن يمتد حتى لعمارة المســـتعمرين في فترة الحكم التركي 

والحكم اإلنجليزي المصري .
     والمقصود بعمارتنا القديمة جميع العمارات الســـودانية 
القديمة بمختلف فتراتها الزمنية بداية بعمارة دولة كوش وحتى 
عمارة فترة المســـتعمرين في السودان ، العمارات التي إحترمت 
منـــاخ الســـودان بالرغم مـــن تنوعة حيث إســـتخدمت مواد بناء 
تناســـب هذا المناخ والتي كان أغلبهـــا الطين ، الحصير والقش 
والتى تمثل المواد المحلية بالســـودان ، أن هذه المواد تتناسب 
مع بيئة و مناخ الســـودان الحار و خاصية عزلها الجيد للحرارة 
وتدفئتها لهذه المباني في الشتاء  ، كما أن هذه العمارة عكست 
كل الموروثـــات الثقافيـــة األصيلة لكل منطقة مـــع مراعاة جميع 
النواحي اإلجتماعية كما أن المباني التي تم تشـــييدها في فترة 
المســـتعمرين حققت ذلك من خـــالل تكييف المبنى مع البيئة من 
خالل مـــواد البناء المســـتخدمة مثل الطـــوب والتحكم في بيئة 
المبنى عن طريق أشـــكال الفتحات في هذه المباني ، حيث نرى 
ذلك بوضوح في العديد من أبنية تلك الفترة مثل :  مباني جامعة 
الخرطـــوم ، مبنى البريد والبرق وســـط الخرطوم ومبنى محلية 

أمدرمان الذي يقع في مدينة أمدرمان .
         لكـــن مـــاذا يحـــدث فـــي عمارتنـــا الحالية ، مـــواد بناء 
مستوردة ال تناسب المناخ مثل الكالدن والزجاج اللذان يساعدان 
في جذب الحرارة لداخل المبنى بدًال عن مواد تعزل هذه الحرارة 
، واإلستخدام المفرط للخرسانة ، ومباني  ليس لها أي صلة بأي 
طابع معماري ســـوداني قديم أو  بالعمارة المحلية ، ويظهر ذلك 
جليـــًال في المباني في وســـط الخرطوم . كمـــا أدى إندثار بعض 
الفراغات الســـودانية اإلجتماعية خاصة في األبنية السكنية مثل 
فـــراغ الحوش الذي يمثل ناحية اجتماعية مهمة لســـكان المبنى 
ولـــه تأثير بيئي علـــى المبنى أيضًا في تلطيف الجو إلى التأثير 
على بيئة األبنية السكنية مع زيادة تكلفة الطاقة لتحقيق التوازن 

البيئي للمبنى .
         أصبح جميع المستخدمين الحالين للمباني والمعماريين 
أيضًا يلجأون للتفكير في المقام األول بمحاكاة العمارة العالمية 
والتقليـــد األعمى لها بحجة مواكبـــة التطور العمراني العالمي ، 
دون اإلنتبـــاه لتأثير هذه العمارة على عمارتنا المحلية من حيث 
مواد البناء والطابع المعماري وأشكال المباني والبيئة المناخية 
للســـودان . وهنا نجد أن مشـــكلة العمارة الحالية تقع على عاتق 
المعماري في المقام األول ، فالمعماري السوداني هو الذي يقوم 
بإســـتخدام مـــواد بناء ال تناســـب الحالة المناخيـــة في حين أن 
الغريب (المســـتعمر) أجاد التعامل مع هذه البيئة بصورة رائعة 
وإســـتخدم مـــواد البناء المناســـبة ، كما تقع أيضًا المســـئولية 
بصـــورة ثانوية على جهـــات اإلختصاص مثـــل وزارة التخطيط 
والتنميـــة العمرانية ، وهيئة المواصفـــات والمقاييس من حيث 
متابعة مواد البناء ومدى مالئمتها لمناخ الســـودان وغيرها من 

جهات اإلختصاص األخرى .
           دور المعماري فيما يحدث حاليًا في العمارة يتلخص 
في إســـتخدام مواد البناء التي تتناســـب مـــع البيئة المناخية ، 
كما يمكنه إســـتخدام مواد البناء المحلية مثل الطين مع التعديل 
في بعـــض خواصها لزيادة قـــدرة تحملهـــا ولمواكبتها للتطور 
الـــذي يحدث في مواد البنـــاء العالمية مع المحافظة على الطابع 

المعماري للعمارة السودانية .

الحنين لعماراتنا القديمة 

رة
ما

ع

أ.رؤى قمر ا¹نبياء

 أقامت إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقية حفل 
عمالها  و  إدارييها  و  أساتذها  في  ممثلة  الكلية  ألسرة  تعارف 
و  بالكلية،  الجنيد  بمسرح  يناير   ١٣ الثالثاء  يوم  في  ذلك  و 
الحفل  فقرات  وبدأت  عصرًا  الرابعة  حوالي  في  الحفل  بدأ  قد 
بكلمة مديرة العالقات العامة األستاذة خالدة الجنيد ثم توالت 
الكلية  أساتذة  فيها  شــارك  غنائية  فقرات  شملت  و  الفقرات 
بقيادة الموسيقي المعروف مجاهد عمر عازفًا للعود و مصاحبًا 
لألستاذة فاطمة الجنيد التي قدمت بعض أغاني الفنانة عائشة 
الرحمن  عبد  بابكر  فاطمة  الكلية  سكرتيرة  قدمت  كما  الفالتية 
قسم  من  صالح  هيثم  األستاذ  شــارك  كذلك  و  غنائيًا،  فاصًال 

زيدان  الراحل  الفنان  أغاني  بعض  مقدمًا  الداخلي  التصميم 
إبراهيم و أتو مجاهد من إدارة الخدمات علي اآلالت اإليقاعية 
قدمت  والتي  أميرة  الطالبة  اإلحتفال  مفاجأة  كانت  و  الغربية. 
فاصًال غنائية لبعض األغاني العربية للمطربة اللبنانية فيروز.

و في فقرة المشاركات المفتوحة فقد كانت هناك مسابقات و 
سحب علي الجوائز و فقرات خفيفة الظل تنافس عليها الحضور 
للحصول علي الجوائز. و قد تخلل الحفل تكريم ثالثة من أقدم 
العاملين بالكلية (أقدم أستاذ، أقدم موظف و أقدم عامل). و قد 
كمقدمة  العامة  العالقات  إدارة  من  األمين  األستذة صفية  برزت 

مميزة لفقرات الحفل. و قد أشاد الحضور باإلحتفال عمومًا.

في حفل التعارف ا¹ول...

AÉæ¨dG ∫Éée »a ´óÑJ ó«æédG áªWÉa
...Oƒ©dG ádBG ≈∏Y ôgÉe ±RÉYh »æ¨ªc ídÉ°U ºã«g PÉà°S’G Qƒ¡X

...õeGQódG ádBG ≈∏Y ±õ©dÉH ™«ªédG ô¡Ñj ógÉée ƒJCG  »°ù«fhóf’G

اتو مجاهد  مجاهد عمر

سارةفاطمة   صحيفة السوداني تشرف الحفل

خالدة الجنيد

محمد محجوبالوكيل العميد 

صفية

منى هبةبخيتةفاطمة
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(â≤WQƒN) áYÉb ìÉààaEG IOÉYEG(â≤WQƒN) áYÉb ìÉààaEG IOÉYEG
ó`̀ «`̀ æ`̀ é`̀ dG ∫É````̀ª````̀YC’ á```̀jQÉ```̀cò```̀J á```̀YÉ```̀b

تقارير

(â≤WQƒN) áYÉb ìÉààaEG IOÉYEG

مركز الجنيد الثقافي ...

(خورطقت)  قاعة  إفتتاح  إعادة  سيتم  قريبا 
االنتهاء  عقب  جماعي  بمعرض  الجنيد  بمركز 
قاعة مجهزة إلقامة  الصيانة. و هي  أعمال  من 
ورش  و  المؤتمرات  و  التشكيلية  المعارض 
السينمائية  العروض  و  المنتديات  و  العمل 
قاعة  إلفتتاح  العمل  يجري  أيضًا  و  الصغيرة. 
الجنيد التذكارية التي ستوثق لحياة و أعمال 
الراحل د. عبداهللا محي الدين الجنيد مؤسس 
دائم يحوي  بمعرض  التطبيقية  الخرطوم  كلية 
مقتنياته الشخصية و صور تذكارية لرحالته و 
أسفاره العديدة و مخطوطات هامة تؤرخ سيرة 
من  زمالؤه  و  أصدقاؤه  عنه  كتبه  ما  و  حياته 

التشكيليين.
في هذا التقرير سنستعرض نشاطات المركز 

خالل العام المنصرم ٢٠١٤.
أقام المركز عدة معارض للفنون التشكيلية و 
التصوير الفوتوغرافي حيث إفتتحت األستاذة 
التشكيلية سعدية الصلحي أسبوع التشكيليات 
السودانيات في مارس. و قد صاحب المعرض 
إفتتاح  ضمنها  مــن  الفعاليات  مــن  الــعــديــد 
زين  حسان  د.  التطبيقية  الخرطوم  كلية  عميد 
األول  المستوي  لطالبات  معرضًا  العابدين 
"تصميم داخلي". و في مايو إستضاف المركز 
 – اإلبــداع  و  للنشاط  الخرطوم  ورشة  مجوعة 
هو مشروع  و  أجل مستدامة  من  مبتكرة  طرق 

أما  جوتة.  معهد  و  زد)  آي  (جي  بين  مشترك 
في التصوير الفوتوغرافي أقام المركز معرضًا 
ساري  للمصورين  عشميق"  "سماوات  بعنوان 
إفتتحه  نـــادر  الــديــن  و صــالح  عــوض  أحــمــد 
األستاذ حسن الجيلي (بابلونيا). كما إفتتح في 
للمصور حسن إفتتحه  نوفمبر معرض"ترحال" 

التشكيلي عبد الباسط الخاتم.
فقد  المعارض  المركز علي  يقتصر نشاط  لم 
في  الموسيقي  تدريس  في  كــورســات  إقيمت 
أبريل من العام نفسه جلس للدراسة بها حوالي 
العود و  الجيتار و  إربعة عشر طالبًا في آالت 
األساتذة  من  عدد  بإشراف  الكمان  و  البيانو 

األكفاء.
بإستضافة  الجديد  للعام  نشاطه  المركز  بدأ 
األمريكي  المصور  ألن"  فان  "ديفيد  بروفسور 
الفوتوغرافي  التصوير  أستاذ  و  المحترف 
بوالية  ميرسي"  "مونت  بجامعة  التصميم  و 
أيوا، حيث عكس تجربته الفريدة في "بورتريه 
لتجربته  شــرحــًا  ــدم  ق و  المتعددة"  الــصــور 
 ٥-٧ الواحدة  القطعة  في  يستخدم  أنه  ذاكــرًا 
إلصاقها  يتم  صغيرة  أجــزاء  لتصوير  أفــالم 
بإستخدام  التحميض  غرفة  داخل  بعضها  مع 
ورشة  ألن"  "فان  بروفسور  أقام  يدوية.  مقاطع 
في  الطبيعي  الضوء  إستخدام  كيفية  في  عمل 

إنتاج البورتريه.
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Ω1956 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO

العلم الدولة
السودان

المغرب

تونس

Ω1960 ΩÉ©dG »a â∏≤à°SG »àdG ∫hódG   
العلم الدولة

مدغشقر

موريتانيا

ناميبيا

النيجر

نيجريا

    بنين   

تشاد

الجابون 

الكاميرون   

جمهورية الكنغو الديمقراطية 

ساحل العاج    

السينغال   

افريقيا الوسطى  

توغو             

جمهورية الكونغو    

بوركينا فاسو  

العلم الدولة
مالي

جمهورية الصومال       

Ω1962 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO

العلم الدولة
 الجزائر

 بورندي

     رواندا

اوغندا   

Ω1966 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO
العلم الدولة

مالوي       

بتسوانا   

ليسوتو      

Ω1963 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO

العلم الدولة
كينيا           

وجزر القمر   

Ω1968 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO

العلم الدولة
موريشس                   

غينيا االستوائية 

مملكة سوازيالند   

Ω1975 ΩÉ©dG »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO

العلم الدولة
ساو تومي وبرينسيبي   

انغوال      

جزر الرأس االخضر    

موزمبيق      

جزر القمر   

 áØ∏àîe ïjQGƒJ »a É¡dÓ≤à°SG âdÉf ∫hO 

العلم الدولة
جيبوتي       ١٩٧٧م       

مصر          ١٩٥٢م

اثيوبيا         ١٩٤١م

قامبيا         ١٩٦٥م       

غانا            ١٩٥٧م     

غينيا          ١٩٥٨م    

غينيا بيساو    ١٩٧٣

 ليبيا            ١٩٥١م

 سيشل         ١٩٧٦م       

سيراليون     ١٩٧١م      

تنزانيا        ١٩٦١م      

زامبيا        ١٩٦٤م     

زمبابوي    ١٩٨١م   

العلم الدولة
رينيون

سانت هيلين   ٢٠٠٩م          

ليبريا 

جمهورية جنوب السودان       

   في ذكري االستقالل ...
...¿GOƒ°ùdG  ™e  ïjQÉàdG  ¢ùØf  »a  É¡dÓ≤à°SG  âdÉf  á«≤jôaG  ∫hO

استقالل  بمناسبة  العدد  هذا  في  التطبيقية  تعرض 
األفريقة وقد صادف  الدول  تواريخ استقالل  السودان 

ان نالت  دولتان استقاللهما في نفس العام

المحجوب واألزهري  والصول أندرو
 يرفعون علم اإلستقالل
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باألسئلة  يعج  بلد  في  مترف  كتساؤل  هذا  يتبدي   قد 
عن  السؤال  يتقدم  عندما  األصعب.  اإلجابات  و  الصعبة 
السؤال  يتأخر  العيش  من  ــي  األدن الحد  توفير  كيفية 
قائمة  ليتذيل  حياتنا  في  الموسيقي  دور  ماهية  عن 
حياتنا  في  فللموسيقي  ذلــك  عن  رغمًا  الــضــروريــات. 
اإلجتماعي  سياقها  فــي  هــي  و  عــيــن،  تخطئه  ال  ــر  أث
في  الحياة  لدورة  مصاحبة  إجتماعية  كممارسة  تتجسد 
هذا  عن  تجزءتها  تصعب  متالزمة  و  جوانبها  مختلف 
السياق.   فال يستقيم تجزئة الموسيقي كشئ قائم بذاته 
بثقافة  الموسيقي  ترتبط  تاريخيا  و  معها،  متوحدا  و 
هو  جغرافي  و  بيئي  محيط  في  المتواجدة  المجموعات 
الذي يحدد شكلها و مضمونها و طريقة أداءها و تقديمها 
اإلجتماعي  إطارها  في  فالموسيقي  المعني،  للجمهور 
وصفها  كما  المتلقي،  و  الــمــؤدي  بين  تبادلية  عملية 
«كريستوفر سمول» الموسيقي و أستاذ علوم الموسيقي 
النيوزيالندي، ال معني لها بدون مستمع. و من الجانب 
في  خصوصيته  له  صوتي  كمنتج  فالموسيقي،  اآلخــر 
التأثير النفسي عن طريق حاسة السمع في مقابل التأثير 
البصري في الفنون البصرية، يتصل بمرجعية معرفية و 
في  المنظر  ليفيتين»  «دانيال  عليه  أطلق  ما  أو  ثقافية، 
حقل علم النفس و الموسيقي، بالبرمجة الدماغية للفرد 

أو للمجموعة الثقافية المعينة.
و  النفسي  و  اإلجتماعي  بعدها  في  فالموسيقي  إذن 
الثقافي و في الوعي الجمعي لمجموعة ثقافية ما تشكل 

أساس موضوعي لإلجابة علي التساؤل . 
سنواصل 

كيف للموسيقي أن تجعل 
حياتنا أفضل؟

خالدة الجنيد

عزيزى القارئ فى هذه المساحة 
شئ من الثقافة القانونيه ، نحسب 
ضرورية  القانونية  الثقافه  أن 
جدًا فى  حياتنا ذلك أن العلم أو 
بالقانون تمنحنا وتقينا  المعرفة 
من الشرور، وكما نعلم أن الجهل 
الخطأ  مرتكب  اليعفى  بالقانون 
وليس  العقاب  من  الجريمة  او 
معرفة القانون حكرًا على دارسي 
مجاله  فــى  الــذيــن  أو  الــقــانــون 
ووكالء  والقضاة  المحامين  من 
المجتمع  أفــراد  فعلى   ، النيابه 
حقوقهم  ليحفظوا  يعرفوه  أن 

ويدركوا واجباتهم .
الناس  إن  التربية  علماء  يقول 
والقانون  بالتوجيه  تربيتهم  تتم 
فى  يؤثر  قد  التوجيه  أن  وذلك   ،
تظهر  وهنا  اليؤثر  وقد  بعضهم 
من  كثير  فــى   ، القانون  أهمية 
تضيع  أو  حقوقنا  نترك  األحيان 
الحصول  يمكن  أنه  النعلم  ألننا 
من  فكم   .  .  . بالقانون  عليها 
جاهل به أضاع حقه ألنه ال يعلم 
ومنهم   . لــه  يكفله  القانون  أن 
تحت  ووقــع  القانون  خالف  من 
من  ومنهم  يعلم  أن  دون  طائلته 

يجادل ويصر على أنه لم يرتكب 
بغير  يجادلون  وأولئك  مخالفة 

علم .
نفرد  اسلفنا  كما  فأننا  لهذا 
القانونية  للثقافة  المساحة  هذه 
االسئلة  فيها على بعض  ونجيب 
تنشر  أو  القراء  من  تصل  التى 
تفيد  وتوجيهات  نصائح  فيها 
الشباب  خاصة  الــقــراء  جمهور 
معنا  الــتــعــاون  فــنــرجــوا  منهم 
األسئلة  وطــرح  الينا  والكتابة 
ثقافة  ــى  ف بــكــم  نــرحــب  ونــحــن 

قانونية . 

تهنئة
تزف كلية الخرطوم التطبيقية أحر التهاني 

أسرة  أعضاء  لجميع  التمنيات  وأطيب 

والعمال  واالداريين  ا¹ساتذه  من  الكلية 

والخمسين  التاسعة  الذكرى  بمناسبة 

بأجمل  لهم  تبعث  كما   ، ا�ستقالل  بعيد 

وذكرى  ٢٠١٥م  الجديد  العام  في  ا¹منيات 

التي  الرسول صلى ا� عليه وسلم  ميالد 

حلت علينا بنفحاتها العطرة .

 

تهنئة
كلية  وأسرة  العامه  العالقات  إدارة  تهنئ 

بدر  احمد  المهندس  التطبيقية  الخرطوم 

بالمولود  الهندسية  الوحدة  رئيس  الدين 

(على) تهنئه وتتمنى أن يكون بارÈ بوالديه  

وأسرته ووطنه.  

احمد  االستاذ حسن  من  اإلضافه  هذه  جائتنا   
البالع عن السلوك الجامعي .

الجامعي  بالطالب  ينتقل  الجامعي  المحيط  أن 
ويتعامل  يلتقي  فهو  العالمية  الي  اإلقليمية  من 
مع أساتذه وموظفين وعمال وزمالء من الجنسين 
بعضهم من جنسيات ودول مختلفة مما يستدعي 

قبولهم وحسن معاملتهم .
على الطالب الحرص على حضور المحاضرات 
من  اليه  مايحتاج  ومعه  المحددة  مواعيدها  في 
بمادة  خاصة  اخــرى  وادوات  واقــالم  كــراســات 

الدراسة.
األستاذ  لشرح  بإهتمام  اإلستماع  الطالب  على 
مادة  فهم  في  أساسي  وهذا شيء  المحاضرة  في 

الدراسة وإستيعابها .
كما أن يشارك في النشاط الرياضي أو الثقافي 

أو المسرحي في الجامعة .

التي  المعارض  عمل  في  الطالب  يساهم  وأن 
تعكس مدى استيعاب الطالب لدروسهم ميدانيًا.

أماكن  الي  والزيارات  الرحالت  في  يشارك  أن 
مادة  الي  الكثير  تضيف  والتي  مختارة  ومواقع 

النظرية. الدراسة 
الكلية ومابداخلها  مباني  أن يحافظ على  عليه 
متعددة  وأدوات  ومعدات  ومخطوطات  كتب  من 
جانب  إلــي   ، ونظيفة  جيدة  بحالة  تبقي  لكي 
في  الجمالية  اللمسات  على  أيضًا  المحافظة 
مبانيها من زهور ونباتات ولوحات ونحت ونحو 

ذلك.

من المحرر:
كتب  لما  اإلضافات  على  البالع  األستاذ  نشكر 
جاء  ــا  أوم التطبيقية  كلمة  فــي  ســواء  قبل  مــن 
العدد  في  نشر  الــذي  العميد  السيد  خطاب  في 

السابق. 

أدبيات واخالقيات 
السلوك الجامعي

عزاء واجب
من  ونقص  والجوع  الخوف  من  بشيء  (ولنبلونكم   
إذا  الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات  واألنفس  األمــوال 
أولئك  راجعون  إليه  وإنا  هللا  إنا  قالوا  مصيبة  أصابتهم 
المهتدون  هم  وأولئك  ورحمة  ربهم  من  صلوات  عليهم 

صدق اهللا العظيم.
الطالب  التطبيقية  الخرطوم  كلية  وإدارة  أسرة  تنعى   
العالقات  إدارة   ، بتوتي  غرقًا  توفي  والــذي  يسن  امير 
إلسرته  بالتعازي  تبعث  الكلية  وإدارة  وأســرة  العامة 

وزمالئه في مصابهم الجلل ، تغمده اهللا بواسع رحمته.

نعي اليــــــم
(ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال   
أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات  واألنفس 
أولئك عليهم صلوات  راجعون  إليه  وإنا  إن هللا  قالوا  مصيبة 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.                         صدق 

هللا العظيم 
 تنعى أسرة وادارة كلية الخرطوم التطبيقية عباس محجوب 
مدير  نائب  مصطفى  محجوب  محمد  األستاذ  شقيق  مصطفى 
وأسرته  تعزيه  الكلية  وإدارة  أسرة   . العامة  العالقات  إدارة 

وزمالئه في مصابهم الجلل ، تغمده هللا بواسع رحمته.

 العدد الخامس  يناير  ٢٠١٥ م

تعلن إدارة العالقات العامة بالكلية 

عن عزمها تأسيس جمعية تعاونية 

إستهالكية من أجل تخفيف ا¹عباء 

المعيشية لجميع العاملين بالكلية 

ــن أســاتــذة ومــوظــفــيــن وعــمــال.  م

وتهيب بالذين يرغبون في ا�شتراك 

لدى  أسمائهم  بتسجيل  بــا�ســراع 

ا¹ستاذة (العافية) با�ستقبال.

جمعية 
التطبيقية 

التعاونية

ÖLGh AGõY
 (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات  واألنفس  األموال 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون 
هم  وأولئك  ورحمة  ربهم  من  صلوات  عليهم  أولئك 

المهتدون.  صدق هللا العظيم.
بأحر  التطبيقية  الخرطوم  كلية  أســرة  تتقدم   

التعازي ألسرة 
الحاج الحاج عبد الواحد عبد القادر 

وغاده  ماجده   ، العمل  زميالت  بالتعزية  وتخص 
وهاله ، تغمده اهللا بواسع رحمته.

º``````«dG  »©f
 (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات  واألنفس  األموال 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون 
هم  وأولئك  ورحمة  ربهم  من  صلوات  عليهم  أولئك 

المهتدون .  صدق هللا العظيم .
التطبيقية  الخرطوم  كلية  وإدارة  أســرة  تنعى 
الشفيع خليل عبد الرحمن خال األستاذ عزمي حسن 
وإدارة  العامة أسرة  العالقات  بإدارة  المصمم  خالد 
 ، الجلل  تعزيه وأسرته وزمالئه في مصابهم  الكلية 

تغمده اهللا بواسع رحمته.

خالدة الجنيد

موتيڤة
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شخصياتشخصيات

( ١٥ إبريل ١٤٥٢- توفي ٢ مايو ١٥١٩م)
اعداد: محمد محجوب مصطفى

المواهب  بين   يجمع  إنسانًا  تجد  قلما 
والهندسة  والنحت  الــرســم  فــى  المتعددة 
ليوناردو  مــثــل  والــمــوســيــقــى  والــتــشــريــح 
من  الناس شخصية  عرفه  ولقد   . دافينتشى 
مبادئ  وتفهموا   ، الفذة  التاريخ  شخصيات 
بيكون  قبل  العلمية  وإختباراته  تجاربه 
وغاليليو ونيوتن . . ولو عرف عصره بعض 
الطاقه الحديثة كالبترول والكهرباء ألتيح له 

إنهاء عمله فى عالم الطيران.
١٤٥٢م  عـــام  ــة  إطــالل مــع  ــيــنــاردو  ل ولـــد 
قصر  فى   ، ديبى  الكاهن  عنه  يقول  حسبما 
االيطالى  بيزا  برج  من  بالقرب  دافينتشى 
تسجيل  أعمال  يتعاطى  فلورنسى  أب  من 
متواضع  قــدر  على  فالحه  أم  ومــن  العقود 
منزل  في  عاشت  كاترينا  تدعى  الجمال  من 
فطلقت  طويًال  الــزواج  يعمر  ولم   .  .  . جده 
أحد  لتتزوج  ليوناردو  والدة   من  فترة  بعد 
المزارعين فى قريتها الصغيرة ويتزوج األب 

بإمرأة أخرى.
أبيه  زوجة  كنف  فى  ليناردو  الطفل  عاش 
من   – أمــادورى  جيوفانى  النبيلة  الجديدة 
وأعتبرته   - العريقة  اإليطالية  األسر  إحدى 
كأنه من لحمها ودمها، ألنها لم ترزق أطفاًال، 
ولم تدم الحياة طويًال لهذه النبيلة وودعتها 

وهى فى ريعان شبابها .
شرعيات  أمهات  مع  الصغير  ليو  عــاش 
فى  الحالة  هذه  أثــرت  وقد  المزواج  لوالده 
ماكان  وغالبًا  والثقافية  اإلجتماعية  حياته 
بدًال  والخلوات  البرارى  فى  وجهه  على  يهيم 

من الجلوس على مقاعد العلم والدراسة.
للمعرفة  التعطش  شديد  الصغير  ليو  كان 
والثقافه منذ نعومة أظافره ظهر ميله الكثير 
من  العشرات  رسم  حتى  بالقلم  الرسم  الى 
عمره  من  عشرة  السادسة  فى  وهو  اللوحات 
عناية  كل  ــده  وال من  الغالم  القــى  وقــد   .  .  .
وتشجيع حتى إنه أخذه ذات يوم الى صديقه 
الرسام الشهير فيروكيو فتعجب من رسوماته 

وأثنى عليه.
المستشرقة  األلمانية  الكاتبه  عنه  تقول 
العقيد   » مــؤلــفــهــا  فـــى  هــونــكــه  ــد  ــري ــغ زي
والمعرفة» نجد فى شخصية ليناردو دافنشى 
خالقة  بقوة  تميزت  إعتيادية  غير  شخصية 
فريدة معطاة ، بصفته رسامًا وخطاطًا مفكرًا 
شجاعًا  عبقريًا  ومبتكرًا  متنوعًا  وباحثًا 
أخفى أنجازه عن مجتمع جاهل تقريبًا بحوار 
طلب  يــوم  وذات  ووحــدتــه.  نفسه  مع  مثير 

قطعة   على  له  يرسم  أن  ــده  وال جيران  أحــد 
خشبية فرسمها ليو بشكل غريب تشبه رأس 
رآها  فلما  منه  األفاعى  تتدلى  مخيف  حيوان 
والده إرتعدت فرائضه ولكنه أسرع فى اليوم 
على  ليبيعها  ولــده  صنيع  ليعرض  الثانى 
قطعة  بمئة  القريبة  السوق  فى  تحف  تاجر 
باعها  أن  إال  التاجر  من  كان  فما   .  .  . نقدية 

بثالثمائة قطعة لدوق ميالنو.
فيروكيو  مرسم  لــيــونــاردو  الــشــاب  دخــل 
اإليطالى الشهير لفترة قصيرة فتجلت عبقرية 
ذلك  بعد  المحل  ترك  ليو  لكن   ، لديه  الرسم 
الى  بفنه  وتطرق   ، الخاص  لحسابه  ليعمل 
رسامًا  كونه  جانب  فإلى   ، فنية  مجاالت  عدة 
العصافير  فإبتكر  بارعًا  مخترعًا  كان  ماهرًا 
 ، الماء  تحت  الغطس  وجهاز  تطير،  التى 
المربعة  والعجالت  االثقال  ورافعة   ، والبكرة 

التى تتوقف فى المنحدرات وغير ذلك.
أبدع ليناردو الرسام فى أشهر لوحاته التى 
تعزى اليه فهنالك عدة لوحات رائعة يخلدها 
«الموناليزا»   الشهيرة   كلوحته  له  التاريخ 
والعذراء  اآلخير  والعشاء   « الجيوكندا   » أو 
تزخر  التى  اللوحات  من  وغيرها  والصخور 
 .  .  . ولندن  وباريس  وميالنو  فلورنسا  بها 
استعمال  إبتدع  فنان  أول  هو  ليو  ويعتبر 
نوابغ  أحــد  فأصبح  الظالل  بتكثيفه  النور 
الفنان  أى   – إنـــه  ــال  ــق وي النهضة  عــصــر 
أمضى ٤ سنوات فى رسم لوحته  ليوناردو – 

الغامضة. بابتسامتها  الموناليزا 
ويذكر الفنان ليو بأنه تتلمذ على يد أستاذه 
فيرشيو بفلورنسا عام ١٤٦٦م واتصل بزميله 
ميالنو  الى  ذهب  ثم   ، وجيرالنديو  بوتشل 
عام ١٤٨٢م فأصبح مصورًا فى بالط لودفيكو 
سنة  عشرة  ست  لفترة  المغربى  سفورتسا 
باإلضافة الى تنظيمه حفالت البالط الملكى.

يعتبرون  الكثيرين  أن  من  الرغم  وعلى 
الجنس  نوابغ  أنبغ  من  دافينتشى  العبقرى 
لم يكن يذكر شيئًا  آخر غير  إنه  إال  البشرى 
مفكرته  حوته  ما  أو  مذكراته  فى  دونه  الذى 
فى  اآلخر  العالم  الى  رحيله  بعد  خلفها  التى 
٢مايو ١٥١٩م وبرحيله فقد العالم آنذاك أحد 
خلف  أن  بعد  األوربية  النهضة  عصر  نوابغ 
ميادين  شتى  فى  وعلميًا  وفنيًا  فكريًا  تراثًا 

اإلنسانية. العلوم 

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

المخدرات  عن  السابق  المقال  في  تحدثنا   
المخدرة  المادة  أن  وقلنا  المخدرات  وَعّرفنا 
هي التي تؤثر على النواحي النفسية والعقلية 
واإلجتماعية وقلنا أنها تؤثر على المخ وتجعل 
الشخص الذي يتناولها بدون إحساس وشعور 
عن  التحدث  نود  المقال  هذا  في   . حوله  بما 
دائمًا  الجرعة  زيادة  وهو  التعود  أو  اإلدمــان 
سلوك  في  وإجتماعي  ُخلقي  تدهور  ظهور  مع 
المدمن وهذا التدهور يؤثر على شخصيته في 

كل حياته.
ولإلدمان ثالثة مراحل األولى مرحلة اإلعتياد 
على  المرء  فيها  يتعود  حيث  اإلدمان)  (ماقبل 
اإلستعمال  بمايتجاوز  واإلغـــراق  التعاطي 

العادي .
(اإلنزار  التحمل  مرحلة  الثانية  والمرحلة 
تدريجيًا  الجرعة  زيادة  مرحلة  وهي  باإلدمان) 
وتصاعديًا وفيها تظهر أعراض مثل نوبات من 
النسيان التام ، وإستعمال المخدر على إنفراد 
المخدر  وإستعمال   ، العادية  الصحبه  دون 
المخدر  وإستعمال  المهمة  المواعيد  قبل 
ولتقليل  الــتــوتــر  درجـــة  لتخفيض  صــبــاحــًا 
المخدر  إستعمال  وزيــادة   ، األطــراف  إهتزاز 

رغم المقاومة الشديدة . 
اإلعتماد  مرحلة  فهي  الثالثة  المرحلة  أما 
وهي   ( اإلدمـــان  أو  التبعية  أو  (اإلستبعاد 
عن  التوقف  على  القدرة  بعدم  تتميز  مرحلة 
إستعمال المخدر لمدة اكثر من أربعه وعشرين 
وعدم   ، ـــات  األوق كــل  فــي  وإستعماله  ساعة 
القدرة  على التحكم في كمية المخدر وزيادته 
، ظهور المضاعفات الجسمية كإلتهاب أطراف 
عضالت  في  ضعف   ، المعدة  قرح   ، األعصاب 

القلب والوهن الشديد .
تدهور  فـــي  تــتــمــثــل  عــقــلــيــة  مــضــاعــفــات 
الشخصية واإلتيان بسلوك شاذ ضد المجتمع 
أما   . (الذهان)  الهذيان  من  حاالت  ظهور  مع 
المضاعفات النفسية فتتمثل في ضعف تكوين 
بعض  وظــهــور  اإلحــبــاط  وزيـــادة  الشخصية 
األعراض النفسية مثل القلق والخوف والشك 
الذاكرة  وفقدان  المزمن  النفسي  واإلكتئاب 
في  فتنعكس  اإلجتماعية  المضاعفات  أما   .
مع  عالقته  فتسوء  المدمن  حياة  أوجه  جميع 
زوجته  مع  عالقته  في  عنيفًا  ويصبح  العائلة 
اإلنفصال  على  يشجع  مما  متزوجًا  كان  اذا 
إنتاجه  ويقل  وعمله  ذاته  ويهمل  الطالق  أو 
ويفقد  اإلنعزال  في  ويبدأ  بنفسه  ثقته  وتهبط 

كثيرًا من إهتماماته وطموحاته.   

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

مراحل ا�دمان

الموناليزا

آمال عثمان  

عذراء الصخور العشاء ا¹خير

دافنشي  
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 لالستفســار  االتصــال علــى ٠١٢١٤٨٨٠٩٥   -  
ELGUNEIDC@gmail.com ا�يميل

  facebook او صفحة المركز في
العنوان : الطائف جنوب مربع ٥١

ا¹خيرة

نقدم  الرياضية  من صفحتنا  الجزء  هذا  في    
اليوم  ونبدأ  رياضية  ثقافة  بعنوان  المقال   هذا 

الجزء األول من كرة السلة.
فيها  يتنافس  جماعية  رياضة  هي  السلة  كرة 
فريقان يتألف كل منهما من خمسة العبين نشيطين 
يحاول كالهما إحراز نقاط بإدخال الكرة في السلة 
المعلقة على طوق مثبت على لوحة خشبية ُيطلق 

عليها الهدف وترتفع عن األرض بمقدار ٣أمتار. 
الذي يتمكن من إحراز عدد  الفريق  حيث يفوز 
من النقاط أكبر من تلك التي يحرزها منافسه في 
نتيجة  وقوع  الصعب  فمن  وهكذا  المباراة  نهاية 
المتقدم  لالعب  ويمكن  الفريقين.  بين  التعادل 
تجاه  الكرة  ضرب  طريق  عن  األمــام  إلى  بالكرة 
أرض  على  (التنطيط)  باليد  وتثبيتها  األرض 
 (dribbling) الملعب فيما ُيعرف بإسم المراوغة
أو تمريرها لزمالئه للوصول إلى الهدف. وال ُيسمح 
بأي إحتكاك بدني يعرقل أي العب من الفريقين أي 

كيفية  على  مفروضة  قيود  وهناك   (foul)
مخالفات  بإسم  ُتعرف  الكرة  مع  التعامل 

أو العنف.  ((violations) قواعد اللعب
مخالفات  لـخمس  الالعب  إرتكاب  عند 

العب  ويعوضه  المباراة  من  مباشرة  يطرد 
آخر من نفس الفريق.

وبمرور الوقت، تطورت لعبة كرة السلة لتشتمل 
بتصويب  تتعلق  شائقة  فنية  لعب  طــرق  على 
الكرة وتمريرها والمراوغة بها، إلى جانب مراكز 
الالعبين والخطط الدفاعية والهجومية. فعادة ما 
يلعب أطول العبي الفريق في مركز الوسط أو في 
، أما الالعبون األقصر طوًال  أحد مركزي الهجوم 
أفضل  ويمتلكون  بالسرعة  يتميزون  الذين  أو 
مهارات في اإلمساك بالكرة والتحكم بها فيلعبون 
في مراكز الدفاع ، في بعض البلدان، تعتبر لعبة 
كرة السلة من الرياضات الشعبية التي تستقطب 

قطاًعا جماهيرًيا كبيًرا. (نواصل).

 ... ´ÉaódG §N »a ¿ƒÑ©∏j ô°übC’Gh ´ô°SC’Gh ô¡eC’G ¿ƒÑYÓdG    

يعلــن مركــز الجنيــد الثقافــي عــن بدء 
كورســات   لدراســة اÑالت الموســيقية 
نظريÒ وعمليÒ يمتــد الكورس لمدة ثالثة 
أشــهر ، وستكون البداية الفعلية في ١٥ 

يناير ٢٠١٥م 

على الراغبين التسجيل بمباني  المركز 
بكلية الخرطوم  التطبيقية

 كورسات موسيقى بمركز الجنيد الثقافي

 وعادت ذكرى االستقالل 
عادت ذكرى اإلسقالل وستعود ، لكن ماهو الجديد  

اإلحتفال  طريقة  نكرر  ونحن  عديدة  سنوات  منذ   ..
ذات  مــع  والمقابالت  والحديث  األناشيد  نفس   ،
. واذا كانت  الدنيا  التي فارقت  الشخصيات إال تلك 
معها  والصحف  والتلفزيون  اإلذاعــة  ألجرت  التزال 
االحتفال  أو  االستقالل  ــأن  وك  ، المقابالت  نفس 
ونحن   .. المكررة  الموضوعات  هــذه  في  ينحصر 
نتسائل أليس هناك طريقة أخرى لإلحتفال به ؟ هل 
الرواية  كتاب  أو  والفنانيين  الشعراء  معين  نضب 
والقصص ؟ وهل أفلس الصحفيون والمخرجون ؟ أم 
أن كل نضال الشعب السوداني في سبيل اإلستقالل 
قد ُعرف وماعاد هناك من جديد يكشف وينشر على 
إلهام  عن  اإلستقالل  ذكــرى  توقفت  هل  أم   ، الناس 
شعر  كتابة  عن  والمغنيين  والموسيقيين  الشعراء 
جديد وتأليف موسيقى جديدة وتقديم أغاني جديدة 
وجميلة .. هل يستمتع هذا الشعب بكل قديم مكرر ؟ 
إن الشباب الذي نظن أنه اليعرف شيئًا عن اإلستقالل 
مع  أحيانًا  وأقول  أحيانًا  اليتفاعل  ألنه  الحرية  أو 
مايقدم في ذكرى اإلستقالل قد مّل القصص المكرره 
واألغاني والموسيقى المكررة . فالفن الذي عرف عنه 
روح  ويواكب  يتطور  أيضًا  هو  الوطنية  روح  بعث 
ولهذا  غيرهم  أو  الشباب  من  كانت  الجماهير سواء 
فإنه البد من إستلهام هذه المناسبة العظيمة والكتابة 
عنها وتأليف موسيقى وشعر وتقديم أغاني جديدة 
وجيدة تواكب تطور الحياة .. لقد مللنا  ياغريب يال 

. لي بلدك وحفظناها عن ظهر قلب. فكفانا !! 

محمد محجوب مصطفى   محمد محجوب مصطفى   
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كرة السلة ... (١)

�إعداد : هيثم محمد دفع 

اختتمت فعاليات الدورة المدرسية في دورتها 
رقم ٢٤ بوالية سنار واقيمت العديد من المنافسات 
خالل الدورة وقد فازت الخرطوم ببطولة كرة السلة 
اقيمت  التي  المباراة  في  سنار  على  فوزها  بعد 
كأس  الخرطوم  ونالت  الثانوية  سنجة  بملعب 
على  سنار  وحازت  الذهبية  والميداليات  السلة 
الميداليات  كسال  نالت  فيما  الفضية  الميداليات 
ياسر  نــادر  الخرطوم  العب  نال  وقد  البرونزية 

جائزة أفضل العب .
وكانت شمال دارفورقد فازت ببطولة كرة القدم 
على  يناير  من  العاشر  السبت  يوم  تغلبها  بعد 
شرق  وجائت  مقابل  دون  بهدف  دارفــور  جنوب 
دارفور في المركز الثالث بعد فوزها على منتخب 

الجزيرة بهدفين مقابل هدف.
كرة  منافسات  كــاس  الخرطوم  أحـــرزت  كما 

على  النهائية  المبارة  في  فوزها  بعد  الطاولة 
كسال ١/٣ .

بكأس  كسال  فازت  الموانع  منافسات  في  أما 
الثاني  المركز  القضارف في  البطولة بينما حلت 
منافسات  في  اما  الثالث  المركز  في  النيل  ونهر 
شمال  فازت  الكرات  جمع  منافسة  وفي  الكشافة 
سنار  على  فوزها  بعد  المنافسة  ببطولة  كردفان 
٣٠/٣١ وجاءت القضارف في المركز الثالث. وفي 
المركز  في  الشمالية  جــاءت  التخييم  منافسات 
الثاني كما جاءت شمال  المركز  االول وسنار في 
كردفان في المركز الثالث وفاز العب وسط دارفور 
وقامت  المثالي  الكشاف  بجائزة  احمد  مصعب 
عدد  وتكريم  الجوائز  بتوزيع  الكشافة  جمعية 
بطًال  كــردفــان  شمال  وتوجت  الشخصيات  من 

للكشافة.   

... QÉæ°ùH 24 ºbQ á«°SQóªdG IQhódG ΩÉàN  
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 É«fÉK πëJ QÉæ°Sh ádhÉ£dGh
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رفع الستار عن بطولة األمم االفريقية لكرة القدم للعام 
٢٠١٥م يوم السبت ١٧ يناير المقامه في غينيا التي كانت 
اعتذار  بعد  شهرين  منذ  البطولة  الستضافة  تقدمت  قد 

المغرب خوفا من تفشي وباء اإليبوال القاتل.
غينيا  منتخبا  تــعــادل  االفتتاحية  الــمــبــاراة  ــي  وف  
غينيا  هدف  وسجل   .١-١ بنتيجة  والكونغو  اإلستوائية 
إنسوي في الدقيقة ١٦، وعدل بيفوما النتيجة في الدقيقة 
٨٧. وستلعب تونس األحد أمام الرأس األخضر، والجزائر 
تونس  منتخبي  ويعتبر  أفريقيا.  جنوب  أمــام  االثنين 
المرشحين  أبرز  الوحيدين من  العرب  والجزائر مرشحى 
للفوز باللقب وكانت القرعة قد اوقعت المنتخب الجزائري 
غانا  وتضم  الموت  مجموعة  مجموعة صعبة سميت  في 
تونس  القرعة  أوقعت  فيما  افريقيا  وجنوب  والسنغال 
في مجموعة متوازنة ضمت زامبيا والكنغو الديمقراطية 

والجبل االخضر.


