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نجاح باهر إلسبوع مكافحة المخدرات
اكتمال ال�ستعدادات لمتحانات الف�سل الدرا�سي الأول

معـــر�ض رائع  لم�سـاريع طالب الم�ستوى الثاني ق�ســم العمــــارة

اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية الخرطوم التطبيقية

  لقى مارثون الجنيد السنوي ضد المخدرات إهتمامًا كبيرا 
التي تناولت  الرياضية  بين مختلف االوساط وخاصة الصحف 
فعاليته بصورة واسعة. وال شك ان مثل هذا االهتمام يلقى على 
القادمة  خطواتها  في  إضافية  مسئولية  الطالب  شؤون  إدارة 
الرامية إلى تنزيل مخرجات اسبوع محاربة المخدرات وتوسيع 
دائرة التعرف على خطورة هذه اآلفة بمختلف انواعها وأشكالها. 
أنواع  بعض  على  التعرف  على  ركز  قد  االسبوع  هذا  كان  إن  و 
استهالكها  يعد  لم  أنه  إال  والتخليقية   الطبيعية  المخدرات 
مقصورًا على ما كان يجرى سابقًا بحقنها في الوريد أو بمضغها 
أو شمها أو تدخينها، وإنما تطور الفكر اإلنساني ليحول نظم 
التعاطي إلى تعاٍط إلكتروني أو تعاٍط رقمي يحدث التأثير نفسه 
العلمي  فالتقدم  المعروفة.  التقليدية  المخدرات  تحدثه  الذى 
أو  الرقمية  المخدرات  من  أخرى  أنواعا  للناس  اخرج  والتقني 
وهي عبارة عن مقاطع    »Digital Drug« اسم  عليه  ُيطلق  ما 
نغمات يتم سماعها عبر سماعات بكل من األذنين، بحيث يتم بث 
ترددات معينة في األذن اليمني وترددات أقل إلى االذن اليسرى 
يحاول الدماغ جاهدا أن يوحد الترددين للحصول على مستوى 
واحد للصوتين، األمر الذي يترك الدماغ في حالة غير مستقرة 
على مستوى اإلشارات الكهربائية التي يرسلها الجهاز. الجدير 
نشأت على تقنية قديمة تسمى  الرقمية”  “المخدرات  بالذكر أن 
“النقر باألذنين”، تم إكتشافها عام 1839، واستخدمت ألول مرة 
عام 1970 لعالج بعض الحاالت النفسية لشريحة من المصابين 
ولهذا  ب��األدوي��ة،  العالج  يرفضون  الذين  الخفيف  باالكتئاب 
الدماغ  لحث  كهرومغناطيسية  تذبذبات  طريق  عن  العالج  تم 
موسيقى  استخدمت  وقد  كما  للمزاج.  منشطة  مواد  إفراز  على 
هناك  ألن  نظًرا  النفسية،  الصحة  مستشفيات  في  “المخدرات” 
المرضى  بعض  لدى  للمزاج  المنشطة  المادة  في  ونقًصا  خلاًل 
النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى حث الخاليا العصبية إلفرازها، 
خالل  وم��ن  ث��وان،  ع��دة  تتعد  ال  بحيث  الطبي  اإلش��راف  تحت 
دراسة حالة الدماغ وطبيعة اإلشارات الكهربائية التي تصدر عن 
الدماغ بعد تعاطي نوع محدد من المخدرات يمكن تحديد حالة 
يمكنه  الرقمية  المخدرات  من  نوع  كل  حيث  المرغوبة،  النشوة 
أن يستهدف نمطا معينا من النشاط الدماغي، فمثال عند سماع 
لتحفيز  سيدفع  ذلك  فإن  محسوبة  لدقائق  الكوكائين  ت��رددات 
الدماغ بصورة تشابه الصورة التي يتم تحفيزه فيها بعد تعاطي 

هذا المخدر بصورة واقعية.  

كلمة التطبيقية

اكتمال ال�ستعدادات لمتحانات الف�سل الدرا�سي الأول
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رئيس التحرير   ابراهيم بخيت

الحرب الإلكترونية 
واأخالقياتها

على  اشتمل  والذى  الثقافي  االسبوع  االقتصاد  قسم  طالب  نظم 
ورواية "بنات حواء"  برنامج خاص لتقديم رواية "مشرد الى متى" 
لزميلتهم الطالبة آمنة محمد بخات بالمستوى الثالث اقتصاد اشتمل 
وأمير  الدين  سعد  انور  الطالب  قدمها  شعرية  فقرة  على  البرنامج 
محجوب  عمر  الطالب  قدمها  غنائية  وفقرة  الجيلي  وطه  الوسيلة 
وعمر التجاني إضافة الى فقرة الراب والغناء شعبي. كما وجدت فقرة 
مسرحية )مشرد الى متى( والتي قدمتها فرقة رامي التوم المسرحية 
من  كبيرًا  تفاعاًل  وجدت  بها  المحتفى  رواي��ة  من  استوحت  والتي 
الحضور والطالب لتقديمها لقضية التشرد. فقد كان االداء المسرحي 
جيدا اضافة الي االخراج المميز،  ، وخالل االحتفائية قرأت المحتفى 

بها الطالبة آمنة بخات بعض النصوص الشعرية.      

ق�سم القت�ساد ينظم الن�ساط الثقافي الإ�سبوعي

توزع

انًا
  مج

التطبيقية  الخرطوم : 
، حيث شارفت برامج  2016م والتي سوف تبدأ يوم الخميس 2016/2/18م   – الدراسي 2015م  للعام  اكتملت كافة االستعدادات المتحانات الفصل االول 
الكلية على اإلنتهاء من تدريس مقررات الفصل االول وسارت جميع العمليات الدراسية بسالسة ويسر . ويهيب عميد الكلية بجميع الطالب تكثيف مجهوداتهم 

الجتياز االمتحانات بالنجاح والتفوق متمنيًا لهم دوام التوفيق.  
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رئيس التحرير

شرك المخدرات

أمانة  عبر  التطبيقية  الخرطوم  كلية  نجحت 
لمكافحة  اسبوعًا  تنظيم  فى  الطالب  ش��ؤون 
المخدرات وذلك فى الفترة من 14- 23 /2016/1م 
من  مختلفة  فعاليات  على  االسبوع  إشتمل   ،
الطبية  والمحاضرات  الدينية   الندوات  بينها 
ومعرض كتاب وورشة للرسم والتلوين والعاب 
افتتاح  في  الكلية  عميد  القى  كما   ، رياضية 

الكلية  بضيوف  فيها  ًرح��ب  كلمة  االس��ب��وع 
ومخاطبًا للطالب بروح أبوية وروح األخ األكبر 
جميع  تعاطى  عن  االبتعاد  فيهاعلي  حاثهم 
االكاديمي  بالتحصيل  واإلهتمام  المخدرات 
السوء  أص��دق��اء  ب��دع��وات  االن��خ��داع  وتجنب 
طريقًا  بإعتباره  المخدرات  لطريق  لجرهم  لهم 
الطالب  ش��ارك  كما   ، والموت  الفشل  نهايته 

وعبر   ، االسبوع  برامج  فقرات  كل  فى  بفعالية 
باالطمئنان  شعورهم  عن  الطالب  أمور  أولياء 
لرعاية الكلية وأن أبنائهم فى أيدٍى أمينة وذلك 
 ، القضية  هذه  مثل  لطرحها  بالكلية  بإشادتهم 
على صعيد آخر غطت وسائل االعالم المختلفة 
فى  جاء  الذى  الجنيد  ماراثون  خاصًة  الحدث 

ختام فعاليات االسبوع. )تقرير ص 4(.

نجاح باهر لإ�سبوع مكافحة المخدرات

القا�ض عادل الق�سا�ض بمركز 
الجنيد الثقافي

نظم مركز الجنيد الثقافي ضمن منتداه الشهري جلسة حوار في 
االحد 24 يناير 2016م  استضاف فيها القاص الكبير عادل القصاص 
شهدها عدد كبير من الكتاب والصحفيين والمهتمين بأمور القصة 
ليتشارك  فرصة  للكاتب  اللقاء  هذا  وأتاح   ، السودان  في  والرواية 
بتجربة  المهتم  الحضور  من  المجموعة  مع  القصصية  تجربته 
مداخالت  الجلسة  شهدت  وقد   ، استراليا  في  يعيش  الذي  الكاتب 

من الحضور.

فى حوار خاص مع عميد الكلية  :

قمنا بتنظيم ا�سبوع مكافحة المخدرات اإنطالقًا من 
ر�سالتنا التى تهدف الى خدمة المجتمع

احمد فتح العليم

معر�ض م�ساريع طالب ق�سم العمارة
نظم قسم هندسة العمارة تحت اشراف المهندس الطيب القوني االستاذ 
بالقسم يوم الخميس 2016/2/11م معرضًا لمشاريع طالب المستوى الثاني 
والذى درج على تنظيمه عند نهاية  تحت شعار )معُا لعمارة الفكر واالرض( 
كل فصل دراسي يتم من خالله عرض مشاريع الطالب التى قاموا بإنجازها 
خالل الفصل الدراسي األول ، جاء المعرض هذه المرة مميزًا فقد تم تنظيم 
مسابقة إلختيار أفضل 10 مشاريع يتم اختيارها بالتصويت المباشر من قبل 
اساتذة وطالب القسم وكانت الثالثة مشاريع االولى نالت جائزة مقدمة من 
مركز جوتن للتدريب . الجدير بالذكر أن فكرة المعرض ترجع للمهندس الطيب 
القوني االستاذ بقسم العمارة وأشرف على المعرض المهندس أمنية عمر 

ونفذه طالب المستوى الثاني بالقسم.
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اصدارة شهرية تصدرها إدارة العالقات العامة بكلية 
التجهيز الطباعي والطباعة مطبعة فونت الحديثةالخرطوم التطبيقية

إشراف عام
خالدة الجنيد

 

سكرتير التحرير
هيثم محمد دفع اهلل

التصميم واإلخراج الفني
عزمي حسن خالد

مواعيد ريدي ليــــــــــــــك

عر
ش

ي 
ير

قال

 محمد اآدم قيجة ر�ضوان

 الم�ضتوى الثالث نظم معلومات 

ادارية

كضابة     

لحظات مواعيد ريدي ليك 

طار الندى واتفتحت وردة هواي

وعّم المكان بوح ال�ضذى

والن�ضيم حكر قعد والرزاز الكان معلق في 

ال�ضماء

جافه القيوم من تاني جا

واإتالقو  �ضوق رزاز يغازل في الن�ضيم 

والورده �ضاحكة مفرهده

وال�ضذى العّم المكان طاف الورود �ضلم 

عليها وون�ضه

�ضحكات ِعلن .. �ضوت قرقره

زي التقول بتعارفو كان لوحه زاهيه معبره

اإال الفرا�ش كان بغازل كل ورده على حده

لمن بكى وق�ضق�ش دموعو ال�ضايله ديك

و اإتغطى بقطرة ندى 

ونام بيحلم بالمغيب 

والورده تتلملم عليو

تديهو اإح�ضا�ش بالدفء

ين�ضى الهموم يتو�ضد الورده وينوم 

ين�ضى الفرا�ضة و�ضحكته 

تتماذج الورده الرحيق 

�ضماها �ضوق وريد عميق واح�ضا�ش دافئ

 ك�ضابة ورخي�ضة وا�ضتراك بالفكة

ك�ضرتي البنيتو واتهدم واإندكة

لو قايالنى بندم وانك�ضر واتبكى

تن�ضق ال�ضما وابلي�ش اطوف فى مكة

ما قرت عليك الذايلة �ضان اتعنا

ب�ش عقرت على والذى مابتدنا

فوق �ضتين غرامك والف من تتمنى

ال ريدك فر�ش ال الى بودى الجنة

عيني ماببكن ومن خلقت نا�ضفات

وجنحين ال�ضبر وال�ضمتة لي �ضافات 

احالم العيون ياقلبى خيل �ضافات

خلى الجفلن واقرع الواقفات

ما بغرك غراماً بقرو�ضو مف�ضر 

والزارع الحرج دائماً ح�ضادو مق�ضر

بليلتاً من مرحب بال�ضيوف اف�ضل من ذبائح

لي البالقي مك�ضر

ال طلقك رمتني وال جرحني عيارا

فوق غيرك رويحتي بتلقي بكرة ديارا

فى النوم اإن خيالك مرة جاني زيارة

عيني بال�ضهر عدم التالقي خياره 

واإن حرت على باكر بكرب الن�ضمة

ولى هيبة وكرامة من الكواكب ا�ضما

اإن قلتي الحزن غره وتميمة ور�ضمة

من قلبك كم جرح جواي م�ضارية الب�ضمة

اإن قلتي الوجع منو ودليلو و�ضيدو

يوم اطرو الحزن قريع النخل بعد ال�ضفار 

مابفيدو 

وترى الع�ضق مّل وكرهتك �ضيره

لو ع�ضمك هواي ونار الحيرة

زمزم تندفن وتن�ضق منابع بيرة

وقررت وحلفك بي اهلل يامبيوعة

لو �ضبحت فر�ش لي رجعتك مرجوعه

كان المولى مدى عمرنا فوق الزايلة

بوريك النجمة فى عّز نهار القايلة 

 

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

0155662577

محاوالت الطالب
ال�ضعر  في  المختلفة  الطالب  نقدم محاوالت  ال�ضفحة  في هذه 

لهم  ت�ضجيعاً  ونن�ضرها  اأول��ى  م��ح��اوالت  وه��ي  والق�ضة  والر�ضم 

لالإ�ضتمرار فنرجو من القراء اأن اليحاكموهم كما يحاكم االأدباء الكبار 

الدعوة  نوجه  كما  اأعمالهم  عن  مالحظاتكم  لنا  تكتبوا  اأن  ونرجو 

للطالب اأوجمهور القراء اأن يقدموا اأعمالهم لنقوم بن�ضرها.

  محمد عبا�ش عبد اهلل 

محا�ضبة الم�ضتوى الثاني

م�ضعب ح�ضن  - اقت�ضاد 

الم�ضتوى الثالث 

العالقات  بإدارة  لإلتصال 
الخرطوم  بكلية  العامة 

التطبيقية

عالء الدين عمر على 

 الم�ضتوى الثالث ت�ضميم داخلي
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المقادير 4 ملعقة كبيرة زبدة لينة 3/4 
كوب سكر 4  بيضات 3/4  كوب دقيق 
ملعقة  ملح1/2   صغيرة  ملعقة    1/4
لوز  ك��وب   1/3 ب��اودر  بيكنج  صغيرة 
مطحون)قهوة(  بن  كوب    1/3 مبشور 
مطحونة  قرفة  للتزيين  لباني  كريمة 

للتزيين.

  الطريقة : 
حتى  جيدا  السكر  م��ع  ال��زب��دة  تخفق 
البيض  ي��ض��اف  كالكريمة  هشة  تصير 
والملح  الدقيق  يخلط  الخفق  في  ويستمر 
والبيكنج باودر واللوز والبن جيدًا يضاف 
الزبدة  خليط  إلى  تدريجيا  الدقيق  خليط 

كبير  فنجان  استخدام  يمكن  بخفة  ويقلب 
قالب  أو  للفرن  تصلح  صغيرة  أحجام  أو 
كيك يدهن القالب بقليل من الزيت ويصب 
فرن  في  يخبز  القالب  ثلثي  إلى  العجين 
 45 لمدة  فهرنهيت  درج��ة   350 ح��رارت��ه 
دقيقة يزين الكيك بالكريمة ويرش بالقرفة 

المطحونة وقليل من البن المحمص . 

األزل   منذ  البشرية  تطور  تاريخ  في   
تقريبا  التكنلوجي  التقدم  كل  أن  نجد 
فمثال   ال��ح��رب  صناعة  ألغ���راض  يسخر 
الغرض  ك��ان  البدائي  الرمح  صنع  عند 
في  استخدم  لكنه  الفرائس  اصطياد  منه 
الحروب والقتال,  ينطبق نفس الكالم على 
االطارات  ظهور  ان  كما  والسهم.  القوس 
 , البضائع  نقل  على  ساعد  وال��ع��رب��ات 
وفي نفس الوقت استخدمت في الحروب 
اواًل  استخدمت  الطائرات  ظهور  وعند   .
قبل  الحربية(  )الطائرات  ال��ح��روب  في 
ونفس  التجارية.  لألغراض  استخدامها 
حيث   , ال��ذرة  اكتشاف  مع  حدث  الشيء 
الذرية عام 1945  للقوة  ان اول استخدام 
كان في قتل االف االشخاص االبرياء , ثم 
االستخدامات  في  التفكير  جاء  ذلك  بعد 
السلمية للذرة والطاقة النووية. اذن ومنذ 
ظهور عصر المعلومات نجد أن الكمبيوتر 
الحديثة  الجيوش  لخدمة  سخر  ايضًا 
الزمن  م��رور  وم��ع   . االره��اب  في  وكذلك 
مثل  اخالقية  مبادئ  للحروب  اصبحت 
الحرب للدفاع عن النفس ، الحرب لحماية 
االخرين ، استخدام قدر معقول من القوة 
 ، المقاتلين  غير  كرامة  وصيانة  توفير   ،

وآخيرًا .. جعل الحرب كآخر خيار . 
في  ساهم   الكمبيوتر  ظهور  أن  نجد 
تنشيط مجال الصراع من ناحية الهجوم 

. وبالتالي ظهور  والدفاع على حد سواء 
أو   . واإلره���اب  للهجوم  جديدة   أشكال 
 Cyber السرياني  بالهجوم  يعرف  ما 
يلعب  الكمبيوتر  أصبح  حيث   attack
في   الحديثة  الجيوش  في  متزايدا  دورا 
والطائرات  االسلحة  ونظم  المعارك  ادارة 
االعتمادية  هذه  وخالفه.مع  طيار  ب��دون 
الخطر  ي��أت��ي  ال��ح��اس��وب  على  العالية 
االنترنت  عبر  للهجوب  بتعرضها  .وذلك 
او التجسس عليها او التشويش عليها . 
تعطيل  امكانية  االستفادة من  يمكن  اذن  
الجيوش من على البعد من خالل  التفكير 
في استخدام طرف ثالث )قوة او مجموعة 
من القوى مثل قوات حفظ السالم التابعة 
لألمم المتحدة( يقوم هذا الطرف بتعطيل 
الجيوش في حالة نشوب صرع قبل بدءه. 
وذلك بتعطيل قوى الجانبين المتصارعين 
وحقن الدماء. التجسس السيبراني للدول 
الخصوم  من  معلومات  على  الحصول  أو 
من خالل الشبكات والتنقيب عن البيانات 
في  الستخدامها  ضعفها  نقاط  ومعرفة 
اكثر  م��ن  اص��ب��ح��ت  الحقيقي  ال���واق���ع 
مراوغة  وأكثرها   . انتشارًا  النشاطات 
المخابرات  عمالء  اصبح  . حيث  اخالقيًا 
على  يعتمدون  والمجرمين  واإلرهابيين 
االنترنت  خ��الل  من  واالخ��ت��راق  ال��خ��داع 
بانها  االنشطة  ه��ذه  تبرير  سهوله  مع   ,

نشوب حرب.  حالة  في  الحماية  ألغراض 
ومن الممارسات غير االخالقية للتجسس 
العسكرية  ال��ق��وات  على  التجسس  ه��و 
االفراد  على  التجسس  اما   , اخرى  لدول 
فأن  االخ���رى  النظامية  غير  وال��ق��وات 
.الن  تعقيدا  اكثر  به  االخ��الق��ي  الوضع 
معظم هذه القوات تتسبب في قتل االبرياء 
هجوم  من  لللوقاية  وبالتالي  والمدنيين 
كهذا يتطلب مراقبة انشطتهم والتجسس 
للتجسس  مجاال  يفتح  هذا  لكن   . عليهم 
االخرين  االشخاص  على  االخالقي  غير 

ونشاطاتهم  بياناتهم  ومراقبة  واالبرياء 
حدة  ولتخفيف  خصوصيتهم  واختراق 
لوضع  ال��دول  بعض  تلجأ  المشكلة  هذه 
واستخدام  مسبق  اذن  اخذ  مثل  ش��روط 
على  تدل  التى  الكلمات  عن  اآللي  البحث 
االلكترونية  الحرب  اما عن  تهديد.  وجود 
المعلومات“  ”حرب  ف��اس��ت��خ��دم��ت   ،
والكمبيوتر حتى اآلن في جمع المعلومات 
كأداة الستخدامها في العالم الحقيقي. لكن 
السنوات  في  جدا  حقيقي  احتمال  هنالك 
السيبراني  المجال  الستخدام  القادمة 
اخالقية  معضلة  تظهر  ,بالتالي  كاسلحة 
اقل  هي  السبرانية  الحرب  ان  وهي:  هنا 
اقتصاديا  تدميرا  اكثر  ولكنها  دموية 
الممكن  من  ك��ان  اذا  ما  وذل��ك   . وتكلفة 
يرى  الحروب,  من  النوع  لهذا  السماح 
فريديك بوهل ان هذه الحرب سوف تقود 
لظهور اسلحة جديدة اكثر تدميرًا وجعل 
يسمى  ما  اما  بكثير.  س��وءًا  اكثر  االم��ور 
بالردع اإللكتروني والحد من التسلح فمنذ 
الحرب الباردة تسعى الدول ” مثل روسيا 
االلكترونية  القوة  امتالك  على  والصين“ 
وذلك  الكترونية  هجمات  لشن  الكافية 
الحروب  م��ن  للوقاية  ردع  ق��وة  لتوفير 
قدموا  الروس  ان   نجد  حيث  المحتملة. 
مشروع لالمم المتحدة يدعو جميع الدول 
لإلمتناع عن شن حروب من خالل الفضاء 

المتحدة  ال��والي��ات  لكن   . اإلل��ك��ت��رون��ي 
االمريكية منعت هذا القرار.

شن  للجماعات  يمكن  ه��ل   : ال��س��ؤال 
الدول  من  العكس  على  الكترونية؟  حرب 
بنية  لديهم  ليس  المتمردين   أن  نجد   .
من  عليها  الخوف  او  لحمايتها  تحتية 
خالل  م��ن  هجمات  ش��ن  لكن  الخراب,  
مؤثر  غير  االن  حتى  ال��ج��م��اع��ات  ه��ذه 
من  سنوات  يتطلب  النوع  هذا  الن  وذلك 
وليس  الحاسوب  وخبراء  والعلم  الخبرة 
او  دول��ة  من  ساخطين  اشخاص  مجرد 
مؤسسة معينة. لكن تقوم  هذه الجماعات 
بتسخير االنترنت في الدعاية واالتصاالت 

والتدريب وادارة العمليات 
بالحرب  الحديث  يتعلق  عندما  آخيرًا 
الحروب  ف��أن  العادل  القتال  أو  العادلة 
من خالل الفضاء اإللكتروني تصبح أكثر 
كخيار  يكون  الحرب  بدء  أن  كما   . ظلمًا 
في  كما  آخير  خيار  يكون  أن  ب��داًل  اول��ي 
يخفف  بالمقابل  لكن  التقليدية.  الحروب 
الحروب  حالة  في  تحدث  التى  الفظائع 
التقليدية . باختصار هنالك أسباب تدعو 
 . أخالقيًا  السيرانية  الحرب  قبول  الى 
وإراق��ة  الالعنف  ال��ى  تدعو  أنها  حيث 
الدماء ، وبالتالي ختام القرن األكثر دموية 
نوع  تاريخ  وبداية  البشرية  تاريخ  في 

جديد من الحروب.
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 إعداد االستاذ: الشيف 
اسامه محمد حواله
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عّرف���ت امل���ادة )4( م���ن قان���ون جرامئ 
ب���أن  2007م  الس���وداين  املعلوماتي���ة 
دخ���ول املواق���ع االلكرتوني���ة وأنمظ���ة 
املعلومات اململوك���ة للغري دون ترصحي 
)أي وجود ترصحي قانوين بذلك( ويقوم 
باالطالع و/ أو النس���خ أو الغاء بيانات 
أو معلوم���ات مل���ك للغ���ري أو احل���ذف 
أو التدم���ري أو اإلفش���اء أو اإلت���الف أو 
تغيريه���ا أو اع���ادة نرشه���ا أو تغيري 
تصام���م املوق���ع أو الغائ���ه أو ش���غل 
عنوانه يعاق���ب بالجسن مدة ال تتجاوز 
4 سنوات أو الغرامة أو العقوبتني معًا.  
    ويقصد باملوقع ماكن إتاحة املعلومات 
عىل ش���بكة املعلومات من خالل عنوان 
حمدد ، أما نظ���ام املعلومات فيقصد به 
مجموعة الرباجم واألدوات املعدة إلنتاج 
وختزين ومعاجلة البيانات واملعلومات 
أو إدارة البيان���ات واملعلوم���ات . مك���ا 
يقصد باملوق���ع املواقع االلكرتونية عىل 
ش���بكة االنرتن���ت وغريه���ا وال���ي هلا 
عناوين حمددة مبع���ى أى ارتباط بني 
اكرث من نظ���ام معلومات للحصول عىل 

املعلومات أو تبادهلا ايًا اكن.
املستشارة القانونية

جرائم المعلوماتية

ثقافية

 س���امهت النظريات احلديث���ة إلدارة اجلودة 
الشاملة عىل تطوير وحتسني بيئة العمل مفن 
أمه مبادهئا إلجناح أي معل داخل املؤسس���ة 
هو العم���ل ب���روح الفريق بإعتباره أس���اس 
النجاح اإلداري والرض���ا الوظييف ، فاإلدارة 
فهيا  الناحجة يه الي تستطيع أن جتعل موظَّ
يعملون بروح الفريق الواحد وتبثُّ فهيم روح 
احملبَّة، والنظ���ام، والتفاع���ل اإلجيايب، مكا 
تجشع عىل اإلبداع واإلبتاكر وتستفيد دامئًا 
احاهتم، وُتصغيِ إىل طلباهتم، وتلبيِّ  من اقرتيِ
احتياجاهت���م لتجعله���م خشصي���ة إبتاكرية 
مبدع���ة  خَلْلق جو من التع���اون والرتابط يف 
العم���ل بعيدًا عن الروت���ني، حيث صار ُيقاس 
مدى جن���احيِ أييِّ مؤسس���ة أو إخفاقها مبقدار 
التعاُون الق���امئ بني أفراده���ا، والعمل بروح 
الفريق الواحد؛ ولذلك خصصت بعض الدول 
س���ة أو القس���م  جائزة متنح لإلدارة أو املؤسَّ
الذي يتحىلَّ هبذه الروح؛ حبيث تكون تقديًرا 
ا للفريق بأمكله، وقد أطلق عىل اجلائزة  مجاعّيً
امس “جائ���زة العمل ب���روح الفريق« . فتبين 
هذه الطريقة من ش���أهنا زيادة والء العاملني 
لملؤسس���ة، وبالت���ايل مض���ان إس���مرارية 
املؤسس���ة ومن خالل التعاون يشرتك امجليع 

يف صنع الق���رارات، وتبنيِّهيا، وحتويلها إىل 
تطبيق معيل عىل أرض الواقع.

ولنج���اح فري���ق العمل جي���ب االل���زام التام 
واإلميان بأمهية التعاون وإعطاء لك فرد حقه 
من االهمام والتقدير والثقة  فالفريق الفعال 
هو الذي يض���م أخشاصًا خمتلفني حيمل لك 
ف���رد مهنم مسات وصفات مس���تقلة عن اآلخر 
مع وجود اخل���ربة والتدريب تدف���ع بالفريق 
لألمام ولكام زاد اإلنجسام بني أعضاء الفريق 
زاد التف���امه وإس���تطاعوا حتقي���ق أهدافهم 
بش���ل جيد و بطريقة رسيعة فنجاح الفريق 
من جن���اح األفراد الذين يعمل���ون فيه.  وهذا 
لي���س باألم���ر الهس���ل. ألن العم���ل امجلايع 
الفع���ال بالتأكيد ال حي���دث تلقائيًا ، بل يأخذ 
ق���درًا كبريًا م���ن العمل الش���اق و املجهود و 
تضاف إلي���ه عدد من العوامل اخلارجية الي 

تساعد عىل جناح الفريق. 
 وأخ���ريًا فإن أمه عامل إلجن���اح فريق العمل 
ه���و املدير اجلي���د والناحج هو ال���ذي  يعّزز 
���د  يتصيَّ وال  املوظف���ني،  عن���د  ���ات  اإلجيابيَّ
األخطاء، مث يصحهبم معه لتحقيق اجنازات 
أك���رث وأك���رب وال يضع لك الل���وم علهيم عند 
اإلخف���اق يف العم���ل وإذالهل���م أك���رث فليس 

ألن���ك املدير يعين أنك ع���ىل صواب دامئًا وال 
تع���ين أبدًا أنين األمه , بل تعين أنين األكرث 
مس���ؤولية ومهام , فميك���ن أن خيطئ املدير 
ويصي���ب أصغر املوظفني وأبس���طهم . كذلك 
ف الناحج ه���و الذي َيتحىلَّ باإلخالص  املوظَّ
وإتق���ان العمل، وينضبط بضوابط الس���لوك 
الوظي���يف املم���ز . ولك���ن لألس���ف معظ���م 
مؤسس���اتنا ال تعرف كيفي���ة العمل يف فريق 
واح���د  وال نق���در روح العم���ل امجلايع يف 
بالدنا ومع جن���اح الرشاكت العاملية املمزة 
ال���ي تدمع فك���رة العمل امجل���ايع و أثبتت 
التج���ارب أن نتاجئ العم���ل امجلايع أفضل 
بكث���ري م���ن العمل الف���ردي. أصب���ح اإلجتاه 
العامل���ي لألمعال يرحج فكرة فريق العمل. وال 
ننىس أن ديننا اإلساليم قد حثنا عىل العمل 

امجلايع قبل االف السنني .
 Coming together is a beginning,
 staying together is progress,
.and working together is success"

Henry Ford
نكون مع���ا، ه���ذه يه البداي���ة، والبقاء معا 
 ه���و التق���دم، والعم���ل مع���ا ه���و النج���اح.

هرني فورد
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نجاح باهر لإ�سبوع مكافحة المخدرات ...

• من 	 متنوعة  بمجموعة  الثقافي  الجنيد  مركز  حفل   
النشاطات خالل شهر يناير هذا العام ، وسط حضور 
كثيف ألغلب الفعاليات ومشاركات من أطراف متنوعه 
ومتعددة الثقافات حضرت من أجزاء مختلفة من العالم 
خدمة  في  وهدفه  المركز  روح  تعكس  نشاطات  إلقامة 
واضحة  بدعوة  السودان  في  والثقافة  والمعرفة  الفكر 
على  واالنفتاح  الثقافي  التنوع  واحترام  التصالح  الى 
منتوجات  من  لالستفادة  االخ��رى  الشعوب  ثقافات 

الحضارة اإلنسانية ومعارف العصر .
• 	 kabbab األلماني  للفيلم  بعرض  الشهر  اب��ت��دأ 

كوميدي  ق��ال��ب  وس��ط  يناير   6 ف��ي    connection
ألماني يحلم  تركي-  الفيلم قصة شاب  إجتماعي حكي 
بصناعة فيلمه األول عن »الكونغ فو«  و أثناء انتظار 
إعالني  فيلم  عمل  فرصة  له  تتسنى  الكبرى  فرصته 
الحياة  ان  ظنه  بعد  و   . بالكباب  الخاص  عمه  لمحل 
رأسا على عقب عندما عرف  تنقلب حياته  له  ابتسمت 
 ، طفال  له  ستنجب  -االغريقية-  األلمانية  صديقته  ان 
التي  األبوة  لتقبل فكرة  فتدور األحداث حول محاولته 
التعددية  مفهوم  الفيلم  يناقش  لها.  يخطط  يكن  لم 
المانيا  في  المقيمة  التركية  االسرة  خالل  من  الثقافية 

ذلك  رغم  وتمسكها  الجديدة  الثقافة  نحو  انفتاحها  و 
. بمعتقداتها االصيلة 

• المركز 	 فإستضاف  الثقافية  النشاطات  وت��وال��ت 
»رشفة روح«  السماني  التشكيلي راني  الفنان  معرض 
بصالة قاليري خور طقت مساء االحد 10 يناير واستمر 

امسية  المعرض  صاحب   ، يناير   14 حتى  المعرض 
بإستضافة  لإلفتتاح  أدبية  نصوص  والقاء  شعرية 
الشعراء أزهري محمد علي ومحمد طه القدال والقاصة 
شرفها  استماع  جلسة  الختام  وفي  سنهوري  صباح 
الفنان  روح  إلى  المعرض  أهدي   ، الفنانين  من  العديد 
وفاته  لذكرى  المعرض  اقيم  الذي  أحمد  مصطفى سيد 

في 17يناير .
• 	  vibes“ كما استضاف المركز معرض تشكيلي آخر 

القادمة  عبدالرحيم  سمر  الشابة  للفنانة   “ مشاعر 
المعرض  افتتحت   ، أيضًا  المعرض  إلقامة  زيارة  في 
امسية  االفتتاح  صاحبت  الجنيد  خالدة  األس��ت��اذة 
يناير   19 الثالثاء  في  أم��ل  الفنانة  قدمتها  غنائية 
بامسية  واختتم  يناير   21 حتى  المعرض  إستمر   ،
عند  واس��ع  قبول  المعرض  لقي  وق��د  ايضًا  غنائية 
مقابلة  طلبوا  اللذين  الكثيرين  إعجاب  أثار  و  الزوار 
الفنانة التشكيلية سمر وأدهشهم صغر سنها ، فسمر 
اإليضاحي  التصميم  كلية  في  األولى  السنة  في  طالبة 

.  graphic design

• اقام المركز جلسة حوار في االحد 24 يناير استضاف 	
من  حشد  وسط  القصاص  ع��ادل  الكبير  القاص  فيها 
الكتاب والصحفيين والمهتمين بأمور القصة والرواية 
في السودان ، وأتاحت فرصة للكاتب ليتشارك تجربته 
بتجربة  المهتم  الحضور  من  المجموعة  مع  القصصية 

الكاتب الذي يعيش في السويد.
• قبل 	 م��ن  محضرة  عمل  ورش��ة  المركز  استضاف 

 the برنامج  ضمن  البريطاني  الثقافي  المجلس 
التعليم  ش��أن  في  عليه  تعمل  ال��ذي    world voice
أقامها  التعليمية  العملية  ف��ي  الموسيقى  ودم���ج 
 ،  IAN THOMAS YONG البريطاني  ال��م��درب 
اساليب  لكيفية إضافة  المعلمين  بتدريب  الورشة  عنت 
لها  دعي  وقد  التعليمية.  العملية  في  الموسيقى  دمج 
النيل  النيل،  البحر األحمر، نهر  25  معلمًا من واليات 
في  تلميذًا   14 ل  إضافة  والخرطوم،  القضارف  األزرق، 
بدأت  التي  الورشة  هذه  في  يشاركون  األساس  مرحلة 
اإلثنين  حتي  وإستمرت  يناير   22 الجمعة  أعمالها 

الموافق 25 يناير 2016م.

 مركز الجنيد الثقافي ... ا�سدقاء من خلف الحدود

أمانة شؤون  عبر  التطبيقية  الخرطوم  كلية  نظمت 
الطالب اسبوعًا لمكافحة المخدرات فى الفترة من 
23 /2016/1م ، اشتمل االسبوع على فعاليات   -14
كلمة  الكلية  عميد  القى  األول  اليوم  ففي   ، مختلفة 
بروح  للطالب  مخاطبًا  الكلية  بضيوف  مرحبًا 
باالبتعاد  فيها  طالبهم  األكبر  األخ  وروح  أبوية 
عن تعاطى جميع المخدرات واإلهتمام بالتحصيل 
االكاديمي وأن ال يخدعوا بدعوات أصدقاء السوء 
طريقًا  بإعتباره  المخدرات  لطريق  لالنجرار  لهم 
نهايته الموت ، وقدم الدكتور محمد آدم أتم ممثل 
المخدرات  لمكافحة  العامة  لإلدارة  الفنية  الدائرة 

والمجتمع  الفرد  على  وأثرها  المخدرات  عن  ندوة 
، وضمن فعاليات اليوم التالي قدم الشيخ الجليل 
داعيًا  للطالب  دينية  محاضرة  حسن  احمد  محمد 
اياهم اإلهتمام بدراستهم ضاربًا لهم المثل بطالب 
وجدت  اختراعات  تقديم  فى  نجحوا  سودانيين 
للطالب  منبهًا   ، العالم  مستوى  على  اإلش���ادة 
الثالث  اليوم  وفى   ، السوء  اصدقاء  عن  االبتعاد 
بعنوان  ج���اءت  ال��ت��ى  الطبية  ال��ن��دوة  ش��ه��دت 
)الجوانب االجتماعية والطبية ألضرار المخدرات( 
والتي قدمتها إستشاري الطب النفسي واالستاذة 
بجامعة الخرطوم الدكتورة عيشة متوكل بحضور 

االخصائية االجتماعية للكلية االستاذة آمال عثمان 
الطالب  أم��ور  أولياء  من  كبيرًا  اهتمامًا  وج��دت 
الذين أشادوا بالكلية لطرحها قضية هامة كقضية 
أي��دٍى  فى  أبنائهم  ب��أن  يشعرهم  مما  المخدرات 
ورشة  انعقدت  االسبوع  فعاليات  وضمن   ، أمينة 
الداخلي  التصميم  قسم  لطالب  والتلوين  للرسم 
والتلوين  الحر  الرسم  مادة  استاذ  عليها  اشرف 
خاللها  الطالب  تناول  حمزة  المنعم  عبد  االستاذ 
برسم  بعدها  ق��ام��وا   ، ال��م��خ��درات  تعاطي  خطر 
وقدم   ، المخدرات  لمكافحة  الكلية  داخل  جدارية 
فى  فنية  عروضًا  االسبوع  فعاليات  خالل  الطالب 

مجال الغناء والشعر والمسرح إضافة الى معرض 
عاكسًة  الجمهور  من  كبيرًا  تجاوبًا  وجدت  للكتاب 
تفاعل الطالب مع اسبوع مكافحة المخدرات ، وفى 
هذا الصدد كانت قد أفادت مشرف شؤون الطالب 
األستاذة ساره الجنيد إن تنظيم اسبوع المخدرات 
تنظمها  التى  االجتماعية  المشاريع  من  وغيره 
الكلية يأتي في اإلطار العام لسياسة الكلية الرامية 
لخدمة المجتمع والمشاركة فى حل قضاياه ، وفي 
المخدرات  آفة  إنتشار  مكافحة  على  العمل  اطار 
في  الوعي  ولبث   ، تهدد مجتمعنا  والتي أصبحت 

الشباب وتحديدًا الشريحة الطالبية.
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فى حوار خاص مع عميد الكلية حول اسبوع مكافحة المخدرات الدكتور حسان زين العابدين  يقول ...  

قمنا بتنظيم ا�سبوع مكافحة المخدرات اإنطالقًا من ر�سالتنا التى تهدف الى خدمة المجتمع
أجرى الحوار : سكرتير التحرير

اأولياء  اإنبثقت عن لقاء 

ــة  الكلي واإدارة  ــور  الإم

جمعية طوعية لمحاربة 

العادات ال�سارة...

الذى  المخدرات  مكافحة  اسبوع 
فى  الللطللاب  شلللؤون  امللانللة  نظمته 
الدوائر  من  كثيراً  حرك  الماضي  يناير 
تهم  الللتللي  القضايا  فللى  الساكنة 
النشاط   ، الطاب  امور  أولياء   ، الطاب 
ودور   ، المجتمعية  القضايا   ، الثقافي 
رائدة  بصفتها  المجتمع  تجاه  الكلية 
كل   ، السودان  فى  االعلى  التعليم 
تحركت  التى  وغيرها  الللدوائللر  هللذه 
المخدرات  مكافحة  اسبوع  بحجر 
الجنيد  بللمللاراثللون  اخللتللتللم  والللللذى 
السنوي االول تحتاج الى فك طاسم 
اإلعامي  والللزخللم  خاصة  حركتها 
كان  لذا  االسبوع  احدثه  الذى  الكبير 
عميد  مع  للجلوس  )للتطبيقية(  البد 
العابدين  زين  حسان  الدكتور  الكلية 

نور الدائم لتوضيح الصورة ... 
 

 السيد العميد صباح الخير عليك ..
... مرحبًا بصحيفة التطبيقية الرائدة 

المغذى  ال��م��خ��درات  اس��ب��وع  تنظيم  ب��داي��ة    
والمضمون؟

إنطالقًا  المخدرات  مكافحة  اسبوع  بتنظيم  قمنا 
من رسالتنا التى تهدف الى خدمة المجتمع والتفاعل 
مع قضاياه الهامة والحساسة . وظاهرة المخدرات 
سالمة  تهدد  التى  المهددات  اكبر  من  اصبحت 
مسيرة  تهدد  وبالتالي   ، والبدنية  العقلية  الشباب 
التنمية فى البالد بصورة عامة ، فالشباب والطالب 
المستقبل وهم مستودع  وكل  الحاضر  عماد نصف 

القوة وسواعد نماء الشعوب والمجتمعات. 
العام  ال��رأي  شغلت  قضية  المخدرات  قضية   
فئات  كل  تهم  قضية  وهى   ، ومازالت  السوداني 
تريد  التى  الرسالة  ما   ، وشعبية  رسمية  المجتمع 

ارسالها الكلية لكل هذه الفئات ؟ 

فى الحقيقة اردنا بتنظيم هذا اإلسبوع أن نرسل 
المخدرات أصبحت  آفة   : عدة رسائل للجميع منها 
على درجة من االستفحال ال يمكن معها لكل حادب 
على مصير هذا الجيل وهذا الوطن أن يقف مكتوف 
دورًا  العالي  التعليم  لمؤسسات  وأن   ، االي���دي 
ليست  الجامعات  وأن   ، الظاهرة  مكافحة  فى  مهمًا 
على  متقوقعة  وال  المجتمع  عن  معزولة  مؤسسات 
متقدمة  شريحة  هي  وإنما  الفوقي  التنظير  نمازج 
من شرائح المجتمع المدني تشخص أداؤه وتسهم 
والرسالة   ، والمعالجات  الحلول  آفاق  ارتياد  فى 
االهم التى اردنا ايصالها هي اهمية تكامل الحلول 

الرسمية والشعبية لمجابهة هذا الخطر.   
الرسمية  للجهات  مشاركة  هنالك  كانت  ه��ل   
هذا  فى  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  ك��وزارة 

الحدث نرجو توضيح ذلك؟
الرسمية  الجهات  من  العديد  معنا  شاركت  نعم 
العامة  اإلدارة  مثل   ، اإلسبوع  فعاليات  تنظيم  فى 
لمكافحة المخدرات ، إدارة النشاط الطالبي بوزارة 
الشباب  وزارة   ، العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
 ، الصحة  بوزارة  النفسي  الطب  إدارة   ، والرياضة 

االجتماعيين  الباحثين  من  عدد  الى  باإلضافة 
الدينيين.  والدعاة 

قضية  يحمل  اس��ب��وع  تنظيم    
يجعل  المخدرات  كقضية  مهمة 
فى  الجامعات  بين  سباقة  الكلية 
حل  ف��ى  والمساهمة  التفاعل 

وبالتالي   ، المجتمع  قضايا 
كبيرة  تحديات  أمام  يجعلها 
التعليم  رائدة  بإعتبارها 

األهلي فى السودان ، كيف ترى ذلك ؟
بقضايا  الصادق  باإلنفعال  اال  تتحقق  ال  الريادة 
المشاكل  لهذه  الجاد  والطرح  الحيوية  المجتمع 
على  والمقدرة  الحل  ألدوات  الفعّال  واالستخدام 
تصميم نمازج للتحرك الفّعال نحو االهداف وحشد 
الصحيح  اإلتجاه  فى  المجتمع  طاقات  وتوجيه 
خدمة  فى  االعمال  بجالئل  حافل  تاريخ  وللكلية   .
قضاياه  من  العديد  حل  فى  والمساهمة  المجتمع 
وكما  ال��درب  هذا  على  ماضون  ونحن   ، الحيوية 
مكون  ه��و  النشاط  ه��ذا  سابقًا  ذك��رت 
أساسي من مكونات رسالة الكلية.    
 كانت هنالك مشاركة مهمة من 
أولياء األمور فى الندوة الطبية 
)بعنوان الجوانب االجتماعية 
المخدرات(  ألضرار  والطبية 
وصلت  بالنقاش  ومشاركة 
ح���د اإلش�������ادة ب��ال��ك��ل��ي��ة 
ب��االرت��ي��اح فى  وش��ع��ور 
القضايا  ه��ذه  مثل  ط��رح 
كيف   ، األم���ور  أول��ي��اء  م��ن 

تقيم هذا اللقاء؟
االسبوع  فعاليات  أه��م  أح��د 
بين  المفتوح  ال��ل��ق��اء  ه��و 
وإدارة  الطالب  أسر 
واألطباء  الكلية 
لنفسيين  ا

أمور  أولياء  لمس  اللقاء  هذا  فى   ، والمجتمعيين 
أبنائهم  مشاكل  حلحلة  فى  الكلية  جدية  الطالب 
والذهنية  البدنية  سالمتهم  على  الكلية  وح��رص 
الطالب  أم��ور  ألولياء  الفرصة  اللقاء  ه��ذا  وأت��اح 
عن  وإنبثقت  المشكلة  لحلول  فى وضع تصوراتهم 
اللقاء جمعية طوعية من أولياء اإلمور وإدارة  هذا 

الكلية لمحاربة العادات الضارة.      
أمانة  تنظمه  اسبوعي  ثقافي  نشاط  هنالك   
شؤون لطالب الى أي يحد يسهم مثل هذا النشاط 
تعاطي  خطر  فى  الوقوع  من  الطالب  حماية  فى 

المخدرات؟
الثقافية والرياضية واالجتماعية تمثل  المناشط 
حائط الصد االول ضد جميع الممارسات السالبة ، 
فهي تغذى الروح وتصحح االبدان وتلهم الوجدان 

قيم الحق والخير والجمال. 
 ما تقييمك لتنظيم اسبوع مكافحة المخدرات؟

نجحت  قد  االسبوع  فعاليات  إن  اعتقادي  فى 
نجاحًا باهرًا فى تسليط الضوء على هذه الظاهرة 
البناءة  التصورات  البغيضة ووصفت مجموعة من 
الشرط  ف��إن  ذك���رت س��اب��ق��ًا  وك��م��ا   ، ال��ح��ل  آلف���اق 
تضافر  ه��و  الجبهة  ه��ذه  ف��ى  للنجاح  األس��اس��ي 
الجهود الرسمية والشعبية واالسرية ألن التحديات 
على  عاكفون  اآلن  نحن   . المقاييس  بكل  شرسة 
الضعف  جوانب  وتشخيص  التجربة  مجمل  تقييم 
قادم  فى  تفاديها  بغرض  صاحبتها  التى  والهنات 

الفعاليات بإذن هلل.   
الكلية  نظمت  ال��م��خ��درات  إس��ب��وع  ختام  ف��ى    
لها  تجربة  كأول  األول  السنوي  الجنيد  ماراثون 
تنظيم  تقّيم  كيف  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم  فى 

الماراثون؟
البركة  فى  حجر  رمى   . ملحوظًا  نجاحًا  حقق 

اآلسنة وكان وسيلة تعبيرية رائعة.
مع  المختلفة  المجتمع  فئات  تفاعل  ترى  كيف   

تنظيم الماراثون وايضًا وسائل االعالم؟
مشاركة كبار السن واالطفال وذوي االحتياجات 
بليغة عن  لها مدلول عميق وقدمت رسالة  الخاصة 
تكاتف وتعاضد جميع شرائح المجتمع السوداني. 
من  للشباب  ال��واس��ع��ة  ال��م��ش��ارك��ة  ساهمت    
الجنسين فى ماراثون هذا العام فى نجاحه ، الرؤى 

السنوي؟ الجنيد  لتنظيم ماراثون  المستقبلية 
ال��م��اراث��ون ص��دًى واس��ع��ًا وس��ط شرائح  وج��د 
مازالت  تفاعليًا  حراكًا  وأحدث  المختلفة  المجتمع 
ت���راوح  وق���د  اللحظة  ه���ذه  ال���ى  ت��ن��داح  دوائ����ره 
ناقد  وبين  للتجربة  مقرظ  بين  ما  المتداخلون 
لفتوا  من  وهنالك  التجويد  ب��اب  من  لها 
انتباهنا الى بعض الهنات التى 
ال��م��اراث��ون  صاحبت 
اننا  المؤكد  وم��ن 
نتجاوزها  س��وف 
فى المرات القادمة. 

 كلمة آخيرة؟
ال���م���ش���اك���ل ال��ت��ى 
لن  مجتمعنا  ت��واج��ه 
 . ايادينا  س��وي  تحلها 
تخريب  لمحاوالت  ومحاربتنا 
التنظير  بلدنا وإعاقة نهضته سوف نؤسسها على 
الواعي والعمل الدؤوب . شكرًا لكل من انفعل بهذا 

المشروع وساهم فى انجاحه.          

ــات  فعالي ــم  اأه ــد  اأح

ــاء  اللق ــو  ه ــبوع  ال�س

ــر  اأ�س ــن  بي ــوح  المفت

ــالب واإدارة الكلية  الط

ــيين  النف�س ــاء  والأطب

والمجتمعيين.
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م��زرع��ة ال��ح��ي��وان »  ال��ج��م��ي��ع ي��ع��رف » 
 1984 مؤلف  الروائي  اوريل  جورج  وكاتبها 
كاتب  اوري��ل  جورج  يعرفون  القليلين  ولكن 
لكتاب  ع��ن��وان  ه��و  اكتب  ل��م��اذا   . المقاالت 
يشتمل على مجموعة مقاالت للروائي العظيم 
الشاب  حديثًا  بترجمتها  قام   . اوريل  جورج 
مقدمة  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب  واح��ت��وى  م���دن  ع��ل��ي 
 300 في  مقااًل  عشر  وتسعة  كريك،  لبرنارد 
عن  وص��در  المتوسط،  الحجم  م��ن  صفحة 
ضمن  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة 
البحرين. بمملكة  الثقافة  وزارة   مطبوعات 
أوروي���ل  ينطلق  المختارة  ال��م��ق��االت  وف��ي 
افتراض  علي   يرتكز  الذي  النقدي  بمنهجه 
داعية سياسي”.  ما  بشكل  هو”  كاتب  كل  أن 
الحيل  وحتى  والصور  الكتابة  موضوع  وأن 
األسلوبية محكومة في المطلق بالرسالة التي 
ما  أكثر   : ويقول  نشرها”.  الكاتب  يحاول 
رغبت في فعله خالل األعوام العشرة الماضية 
وعندما  فنًا،  السياسية  الكتابة  من  أجعل  أن 
ما  كذبة  هناك  ألن  أكتبه  كتاب  لكتابة  أجلس 
الضوء  إلقاء  أريد  ما  حقيقة  فضحها،  أريد 
التسعة  المقاالت  عناوين  تنوعت  عليها”. 

أورويل  انشغاالت  بحسب  الكتاب  في  عشر 
واقعة شنق، وصيد فيل، وذكريات  نفسه من: 
الحوت،  وداخ��ل  وم��راك��ش،  كتب،  بيع  محل 
 - اتوين  وم��ارك  العالم،  ودول��ة  وهتلر  ويلز 
والميكرفون،  والشعر  المرخص،  المضحك 
وأنت والقنبلة النووية، وكتب جيدة ورديئة، 
وكوب لطيف من الشاي، وتراجع جريمة القتل 
العلجوم  حول  األفكار  وبعض  اإلنجليزية، 
ولماذا  كتب،  مراجع  واع��ت��راف��ات  الشائع، 
وفحص  أكتب، والسياسة في مواجهة األدب: 
والبهلول،  تلستوي،  ولير،  جيفار،  أسفار  في 
وهكذا كانت المسرات، وتأمالت حول غاندي. 
وبعبارة  يتساءل جورج أوريل ”لماذا أكتب؟” 
وفي محاولته  نحن جميعًا؟.  نكتب  لماذا  أعم 
لإلجابة عن ذلك السؤال يضع أورويل أمامنا 
والموضوعية  الذاتية  المتشابكة  ال��دواف��ع 
فيقول  الكتابة،  في  الرغبة  وراء  تختفي  التي 
الذات  حب  في  تكمن  الرغبة  تلك  ج��ذور  إن 
به  اآلخرين  إعجاب  يثير  أن  يريد  المرء  وأن 
بالجمال  الشعور  في  وتكمن  ذكيا.  يبدو  وأن 
آخر  تلو  صوت  أثر  من  الناجمين  والبهجة 
في إيقاع اللغة، أو في غيرها، ثم في الشوق 

والدفاع  الحقيقة  الكتشاف  لإلنسان  المالزم 
في  الكتابة  في  الرغبة  تكمن  وأخيرًا  عنها. 
اتجاه  في  العالم  لدفع  السياسي  الحافز  ذلك 
الصحيح.  االتجاه  أنه  صاحبه  يعتقد  معين 
أدب��اء  عوالم  مقاالته  في  أوروي���ل  ويتناول 
وم��ارك  وتولستوي،  شكسبير،  مثل  عظام 
سويفت،  وجوناثان   ، ويلز  ج.   . وه�  توين، 
وغيرهم. ويسأل على سبيل المثال لماذا كان 
العظيم ليف تولستوي مؤلف الحرب والسالم 
القيمة”؟!  “متوسط  كاتبًا  شكسبير  يعتبر 
نفسي  في  أثار شكسبير  لطالما  عنه”  ويقول 
بقوله  ويصرح  بل  يقاوم”!  ال  وملاًل  نفورًا 
لكنه  تريد  شيء  أي  يكون  قد  شكسبير  “إن 
الجوانب  باهر  بشكل  ويحلل  فنانا”!  ليس 
“رحالت  في  والتقدمية  الرجعية  المختلطة 
تضع  بحيث  الجوانب  تلك  وامتزاج  جليفر” 
ايضا  يحكي   ك��ام��ل.  عصر  ص��ورة  أمامنا 
جورج اوريل عن ذكرياته في محل بيع الكتب 
الكتب  زبائن  ان��واع  وعن  بلندن  المستعملة 
بلغة رفيعة بديعة . لماذا أكتب ، كتاب جدير 
تكن  لم  عوالم  في  جديد  كشف   ، بالقراءة 

معروفة لنا لكاتب كبير ومهم .

نتحدث فى هذا المره عن مصطلح »عمق 
الذى شاع استخدامه  السينما«  فى  المجال 
بها  يقصد  عمق  فكلمة   ، بكثرة  السينما  فى 
به  فيقصد  المجال«  »عمق  أم��ا  الوضوح 
المرئية  العناصر  بين  تقع  التى  المنطقة 
سواء كانت قطع أثاث أو ممثلين أو غيرها 
خلفية  وف��ى  الكادر  مقدمة  فى  تقع  والتي 
فى  ب��اك��رًا  المصطلح  ه��ذا  وورد   ، ال��ك��ادر 
السينما فأول ظهور له كان فى فيلم »دخول 
القطار« لإلخوان لوميير ، والتي يظهر فيها 
النقطة  هذه  تكبر  ثم  صغيرة  كنقطة  القطار 
وهو  الشاشة  القطار  يمأل  حتى  تدريجيًا 
ينقض  كأنما  كبيرة  بسرعة  لألمام  متحرك 
المشاهدين،  تخيف  لدرجة  المشاهدين  على 

تطور  المصطلح  ه���ذا  إس��ت��خ��دام  أن  اال 
واصبح يستخدم بشكل ممنهج وتعبيري فى 
السينما منذ أن استخدمه المخرج أورسون 
كين«  »المواطن  الشهير  فيلمه  فى  ويلز 
مّر  على  فيلم  افضل  النقاد  صنفه  وال��ذى 
استخدام  عند  السينمائي  ويهدف  العصور. 
المرئية  العناصر  وضوح  الى  التكنيك  هذا 
مقدمة  من  القريبة  كانت  سواء  المشهد  فى 
الكادر أو البعيدة فى خلفية الكادر ، ويتطلب 
لإلضاءة  الجيد  االستخدام  الوضوح  هذا 
العناصر  مثاًل  تظهر  لن  اإلضاءة  بدون  ألنه 
هنالك  يكون  لن  وبالتالي  الكادر  خلفية  فى 
 ، المجال  عمق  تكنيك  يتحقق  ولن  وضوح 
االنسان  رؤية  التكنيك محاكاة  بهذا  ويقصد 
االنسان  ينظر  حين  ال��واق��ع  ف��ى  لألشياء 
م��ح��دد. ويختلف  ات��ج��اه  ف��ى  االش��ي��اء  ال��ى 
الفوتوغرافي  التصوير  فى  المجال  عمق 
يتم  اآلخير  أن  فى  السينمائي  التصوير  عن 
اكبر  أهمية  له  تكون  وبذا  متحركة  ألشياء 
الكاميرا تصور موضوعات  السينما ألن  فى 
الكاميرا  مكان  يتغير  كما  أماكنها  تتغير 
أيضًا ، وبذلك يستطيع المخرج أن يستخدم 
جمالية  أغ���راض  لتحقيق  ال��م��ج��ال  عمق 
ايصال  فى  تساهم  الصورة  فى  وإبداعية 
المشهد.      فى  المقصود  المعنى  أو  الفكرة 
البؤري  البعد  طويلة  العدسات  وإلستخدام 

البعد  وقصيرة  البؤري  البعد  متوسطة   ،
المجال«  »عمق  عملية  فى  تأثير  البؤري 
عمق  تعطى  البؤري  البعد  طويلة  فالعدسة 
الوضوح  درج��ة  على  يؤثر  مما  اق��ل  مجال 
وتعطى  المصور  الموضوع  وخلف  أم��ام 
عمق  القصير  البؤري  البعد  ذات  العدسة 
البؤري  البعد  متوسطة  العدسة  من  اكبر 
عمق  فإستخدام   ، البؤري  البعد  وطويلة 
على  يعمل  السينمائي  المشهد  فى  المجال 
وضوح اكبر للصورة على مستويات متعددة 
كأنما  الكادر  وخلفية  متوسط    ، مقدمة  فى 
ك��ادر  أو  لقطة  ف��ى  لقطات  مجموعة  ه��ي 
المجال،  عمق  استخدام  ميزة  وهذه  واحد 
فى  يعتمد  فنى  بصرى  كبناء  المجال  وعمق 
على  تعتمد  مسبقة  فنية  رؤية  على  األساس 
الفيلمي بشكل دقيق  المشهد  التنظيم وبناء 
وموضوع  فكرة  الى  تضيف  داللة  وذو  جدًا 
واأللوان  باإلضاءة  اإلهتمام  وبالتالي  الفيلم 
أمرًا  يصبح  المشهد  فى  المرئية  والعناصر 

هامًا لتحقيق عمق المجال السينمائي.
استخدمت  التى  األفالم  من  الكثير  هنالك 
عمق المجال بشكل مبهر ومبدع اال أن فيلم 
المواطن كين يُعده النقاد افضل االفالم التى 
للمخرج  اآلخ��رون  فيلم  ايضًا   ، استخدمته 
للمخرج  اكتوبر  وفيلم  بار  آمينا  اليخاندرو 

ايزنشتاين.

أول مرة بصورة صريحة    ””Drugs ٌذكرت عبارة مخدرات  
في أوروبا في أغاني فرقة البيتلزوهي  أحدي أشهر فرق الروك 
مناهضة  فترة  العشرين   القرن  من  الستينات  في  رول  آن��د 
تلك  نصوص  أن  من  الرغم  وعلي  فيتنام.  لحرب  الغربي  العالم 
مؤيدين  وكسب  تحريض  وسيلة  تصبح  أن  منها  قصد  األغاني 
علي  كبير  بشكل  ساعدت  قد  الحقيقة  في  أنها  إال  الحرب،  ضد 
إنتشار المخدرات و تجارتها بكثافة. ومع تزايد شعبية الفرقة 
إزداد  تعاطيهم للمواد المخدرة بما فيها عقاقير الهلوسة ،وتلك 
الفنية  الجوالت  خالل  السهر  ضغوط  تحمل  علي  تساعد  التي 
المكثفة والعروض الموسيقية. وبمرور الوقت تأثر أداء الفرقة 
بصورة جعلتهم يفقدون السيطرة علي أنفسهم لدرجة  ونسيان 
أدوارهم وخطوطهم الغنائية. و قد إحتدم الجدل زمنًا في أوساط 
الموسيقيين بين فريق يري في المواد المخدرة قدرة علي تفجير 
وآخر  االبتكار.  على  القدرة  و  الخيال  وتوسيع   األبداع  مكامن 
يعتقد أن تعاطي المخدر في حد ذاته ال يجعل المرء مبدعًا، بل 
يفقد المبدع أصالته، إذ أن هناك الكثير من المبدعين ال يتعاطون 
المخدرات وأسسوا رغم ذلك مدارس في اإلبداع.  بل كانوا القوي 
يكن  لم  نفسه  العلم  أن  من  الرغم  وعلي  لها.  الحقيقية  الدافعة 
قاطعًا في حسم هذا الجدل، ولم يجب علي التساؤل حول ما إذا 
أقر بأن  أنه  ؟ إال  أم تدمره  المواد المخدرة تغذي اإلبداع  كانت 
بعض أنواع المخدرات كالهيروين يمكن أن تسبب تغييرًا كبيرًا 
في الحالة الذهنية. وربما ذودت المتعاطي بأفكار قد ال يدركها 
وهو واع. ويقول بعض أطباء المخ و األعصاب أن تناول هذه 
العقاقير يحدث تحواًل في الدماغ بتنشيطها لمناطق محددة فيه 
وقد  اإلبداعية،  القدرات  منه عن تحديد  المسئول  الجزء  خاصة 
يخلق صالت مفاهيمية بين األشياء داخل الدماغ ال تحدث عادة 
للشخص وهو في حالته الطبيعية، وقد توفر حالة أشبه بالتي 
تحدث عند دخول المرء في تجربة جديدة تجعله ينظر لألشياء 
إبداعية  مسارات  بدورها  تفتح  أخيلة  تنتج  مختلفة  بصورة 
جديدة في تجربة هذا الشخص. إن ما يحدث في الدماغ، حسب 
هؤالء العلماء، هو أن التعاطي يزيد من نسبة مادة “الديبامين” 
أن  إال  والسعادة.  باإلنتشاء  إحساسًا  تعطي  التي  الدماغ  في 
عقار  تناول  من  اإلكثار  عند  يحدث  وكما  المواد،  هذه  إدم��ان 
الزمن.  بمرور  فعاليته  ليفقد  إعتياده   الجسم علي  يدفع  معين، 
كذا يفقد الشخص الموسيقي متعة اإليحاء والخيال التي تولد 
بمعاونة  إكتسبها  التي  شعبيته  يفقد  وبالتالي  الفني،   العمل 
عند  الحال  هو  مثلما  فدمره،  جسده  يحتمله  لم  ال��ذي  العقار 
بعض مشاهير موسيقي البوب أمثال جيمي هيندركس وجانيس 
جوبالن وجيم موريسون، وملك الريقي بوب مارلي. وهو أيضا 
من  ولعله  للمخدرات.  المضادة  األغاني  إنتشار  في  ساعد  ما 
الفضائل ان السودانيين في غالبهم لم يعرفوا او يتعاملوا مع 
رفض  رغم  بالبنقو   يعرف  ما  إال  المخدرات  أنواع  من  العديد 
المجتمع لعادة إدمان المخدرات بصورة عامة، ومتعاطي البنقو 
ما  حدود  وهذه   ، الطرف  إليه  تنسب  الذي  بالمسطول  يعرف 
يستفيد المسطول من سطلته ، و لم نسمع بأن مسطوال سودانيًا 
ابدع في حقل عمله إال أن صفة الظرف الممنوحة للمسطول  قد 
ساهمت بكل اسف بشكل كبير في تسامح المجتمع مع ظاهرة 

البنقو واإلدمان بشكل عام.

هل تغذي المخدرات اإلبداع؟

خالدة الجنيد

موتيفة

عمق المجال فى السينما

لماذا يكتب جورج اوريل

هيثم محمد دفع اهلل
ع

اب
س

 ال
ن

ف
ال

 ناهد محجوب الشيخ 

اشياء من هذا القبيل

 نظرت اىل االفق وتلك النجميات وىه تتالىش رويدًا 
رويدا لكام قاربت الساعات اىل الفجر وىه تشبه ىف 
ذلك رحيل االنس���ان الذى يرح���ل وميىض قليلًا قليال 
حىت ي���أيت يوم حيمنا تأيت س���اعة فراق���ه ال جنده 

بيننا .
ونمكل املشوار ولك يوم نفقد خشصًا عزيزًا ومنىض 
ىف احلياة بدونه ، وتس���مر هك���ذا دورة احلياة اىل 
أن نصب���ح حنن انفس���نا م���ن املفقودي���ن ، ولك تلك 
النجمي���ات ختتىف لم���ىض اىل فضاء آخ���ر تنوره 

وتسمر دورهتا وبعد أن يأيت ذلك الفجر ىف الفضاء 
اآلخر تعود للفضاء األول لتنوره من جديد وال متىض 
اىل األب���د ، كذلك مه األخشاص الذين يغرس���ون لك 
الفرح���ة والتآلف واأللفة والقم امجليلة ىف دواخلنا 
يظل���ون اكلنجوم ولو إختفت ختتيف لفرتات معدودة 
وترج���ع مرة ثاني���ة اكرث نورًا حىت ول���و رحلوا عنا 
يظلون الغائب���ون احلارضون وعندما خيتفون لفرتة 
جندمه قد رحلوا اىل أناس آخرين ليك يش���علوا ىف 

دواخلهم تلك اإلضاءات ...   

 الرحيـــــــل

مقاالت

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في:
5 سنوات مع مرتبة الشرف تقانة المعلومات- 
5 سنوات مع مرتبة الشرف هندسة العمارة- 

4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات محاسبية - 
4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات إدارية - 

4 سنوات مع مرتبة الشرف نظم  معلومات مصرفية - 

االقتصاد والعلوم االدارية- 5 سنوات مع 
مرتبة الشرف في التخصصات اآلتية :

االقتصاد
إدارة االعمال

المحاسبة

التصميم الداخلي - 4 سنوات 
الفندقة و السياحة- 4 سنوات 

شروط 
القبول 
للبرامج:

الشهادة  في  1.النجاح 
ما  أو  السودانية  الثانوية 

يعادلها
المواد  ف��ي  النجاح   .2

المؤهلة للبرنامج.
ال��م��ع��اي��ن��ات  آداء   .3

المطلوبة .
ال����رس����وم  س�������داد   .4

الدراسية المقررة.
الدراسات المستمرة 

* إبراهيم الجريفاوي
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اأدا اأوج�ستا بايرون بر

 ولدت البارونة آدا أوغستا في 10 
كانون الثاني عام 1815، وهي ابنة 
غوردون  جورج  البايرون  الشاعر 
»آنابيال«  آن  ال��ب��ارون��ة  وزوج��ت��ه 

إيزابيال ميلبانك باروناس.
آدا بعضًا من خيبة  حملت والدة 
فقد  حولهم  ومن  بيرون  آلل  األم��ل 
الصبي  تكون  أن  المتوقع  من  كان 
فقد  ذلك  بيرون. ورغم  آدا  المرتقب 
أخت  ل  نسبة  لي  أوغست  سميت 
بيرون  وأطلق  الشقيقة  غير  بيرون 
عمر  وفي  بنفسه.  آدا  لقب  عليها 
 16 ف��ي  أنابيال  توّجَهت  الرابعة 
 ،1816 سنة  الّثاني  كانون  يناير/ 
إلى بيَت أبويها في كريكبي مالوري 
استجابة لوصيةيِ بيرون واصطحبت 
معها آدا وهي بعمر الشهر.. وعلى 
اإلنكليزييِ  القانون  أن  من  الرغم 
لآلباَء  الكاملة  الوصاية  يعطَى حق 
بيرون  أن  إال  ال��ط��الق  ح��االتيِ  ف��ي 
لطفلته.  الحصانة  طلب  يحاول  لم 
عن  ابنته  أحوال  بتتبع  اكتفى  بل 
وقع  نيسان،   21 وفي  أخته.  طريق 
بايرون صك االنفصال، وبعد بضعة 

أيام غادر إنكلترا نهائيا.
بين  ت��واص��ل  أي  هناك  يكن  ل��م 
1824م  سنة  وتوفي  وابنته  بيرون 
عمرها  من  بالتاسعة  كانت  عندما 
الشخصية  ه���ي  أم���ه���ا  وك���ان���ت 
حتى  بحياتها  الهامة  ال��وح��ي��دة 
صورة  إلى  النظر  تستطع  لم  أنها 
وفي  العاشر  عامها  حتى  والدها 
بارونَة  أمها  أصبحت  1856م  عام 

وينتورث. 
عالمة رياضيات إنكليزية وكاتبة 
على  لعملها  أساسي  بشكل  عرفت 
أوائل  من  وهو  التحليلي  المحرك 
ذات  الميكانيكية  الكومبيوترات 
بابيج  لتشارلز  العامة  األغ��راض 

يعد  )والذي  الحاسوب(  )مخترع 
وال��ذي  الحواسيب(  أوائ���ل  م��ن 
يسمى بالمحرك التحليلي )موجود 
الحواسيب(  ب��م��ت��ح��ف  ح��ال��ي��ًا 
في  ح��اس��وب  مبرمج  أول  وت��ع��د 
آللة  برامج  طورت  حيث  التاريخ، 
تشارلز باباج التحليلية. ووضعت 
البرمجة  للغات  األساسية  القواعد 
ال��ح��دي��ث��ة ، وق���د ك��رم��ت ب��إط��الق 
مالحظاتها  أدا.  لغة  على  اسمها 
عن المحرك تتضمن ما هو معترف 
بأنه الخوارزمية األولى من نوعها 
والذي يعالج بوساطة اآللة وبفضل 
ذلك تعد أول مبرمجة حاسوب في 

العالم.
و1843   1842 ع���ام  ب��ي��ن  م���ا 
عالم  ب��وس��اط��ة  م��ق��ال��ة  ت��رج��م��ت 
لويجي  اإلي��ط��ال��ي  ال��ري��اض��ي��ات 
استكملت  ثم  المحرك  عن  مينابرا 
مالحظاتها  بوضع  المقالة  تلك 
يعتبر  ما  تحتوي  التي  وأفكارها 
هي  حيث  مبرمج  ح��اس��وب  أول 
ترميز  خ���وارزم���ي���ة  ع���ن  ع���ب���ارة 
اآللة.)هذه  طريق  ع��ن  للمعالجة 
األهمية  من  درجة  في  المالحظات 
الحواسيب(. كما  تاريخ  أوائل  في 
أنها توقعت قدرة الحواسيب على 
تجاوز حدود المعالجات الحسابية 
اآلخرون  كان  التي  األرقام  وتدوير 

نفسه  يلزم  نفسه  بابيج  فيهم  بما 
عليها. بالتركيز 

غالبا مريضة ويرجع  كانت  آدا   .
طفولتها  إل���ى  م��رض��ه��ا  ت���اري���خ 
عانت  الثمانية  عمر  ففي  المبكرة، 
من صداع حجب عنها الرؤية. وفي 
بعد  مشلولة  كانت   1829 حزيران 
لترتاح  اضطرت  الحصبة  من  نوبة 
في السرير لمدة سنة وهذا قد يكون 
تمديدا لمدة اإلعاقة. في 1831 كانت 

قادرة على المشي بوساطة عكازات 
رغم ذلك واصلت آدا تعليمها.

خاصة  دروس����ًا  آدا  أخ���ذت   ..
ف��ي ال��ري��اض��ي��ات وال��ع��ل��وم وك��ان 
وويليام  فريند  ويليام  أساتذتها 
واحد  سوميرفيل.  وم��اري  كينغ 
تعليمها  مراحل  في  معلميها  من 
الرياضيات  عالم  ك��ان  المتأخرة 
مورجان.  دي  أغسطس  والمنطق 
بلوغها  عند  أي   ,1832 ع��ام  م��ن 

بدأت  عمرها,  من  عشر  السابعة 
الظهور.  في  الرياضية  قدراتها 
اه��ت��م��ام��ه��ا في  ح��ي��ث س��ي��ط��ر 
حياتها  غالبية  على  الرياضيات 
رسالة  وف��ي  البلوغ..  مرحلة  في 
دي  اقترح   : بايرون  السيدة  إلى 
)ادا(  ابنتها  مهارات  ان  مورجان 
أن  يمكن  الرياضيات  مجال  ف��ي 
رياضي  محقق   « لتكون  أدا  يقود 
في  المقام  رفيع  شخص  ربما  او 

هذا المجال ».
طورت آدا عالقة قوية مع ماري 
,وهي  )مدرستها(  سوميرفيل 
باحثة مشهورة ومؤلفة علمية في 
والتي بدورها  قرن التاسع عشر , 
في  باباج  تشارلس  إلى  قدمتها 
 .1833 عام  حزيران  من  الخامس 
كبير  اح��ت��رام  تمتلك  آدا  ك��ان��ت 
من  وكال  سوميرفيل  على  وتأثير 
بالبقاء  اهتمتا  والطالبة  المعلمة 
من  س��ن��ي��ن.  ل��ع��دة  منسجمتين 
كروس  آندرو  كان  أيضًا  معارفها 
والسيد ديفيد بريويستر وتشارلز 
وي��س��ت��ون وت���ش���ارل���ز دي��ك��ن��س 
وميشيل  ب��ران��دي  وفورتيوناتو 

فراداي.
ك����ان����ت م��ه��ت��م��ة ب����ق����وة ف��ي 
من  اليوم  وب��دع  العلمي  التطور 
والتنويم  ال��دم��اغ  ف��راس��ة  علوم 
عملها  بعد  حتى  المغناطيسي. 
ادا  أكملت   ، باباج  مع  المشهور 

العمل على مشاريع أخرى.
صديقها  1844أخبرت  عام  في 
في  رغبتها  ع��ن  غ��ري��غ  ورون���زو 
إنشاء نموذج رياضياتي عن كيفية 
األفكار  إرس��ال  في  ال��دم��اغ  عمل 
إلى  ويحولها  العصبية  والدفعات 
العصبي(.  النظام  مشاعر)حسب 
من  تتمكن  لم  أنها  من  الرغم  على 
قد  ذلك  أن  إال  مطلقا  ذلك  تحقيق 
إلى انهماك طويل األمد  أودى بها 
قد  وال��ذي  المحتمل  جنونها  عن 
ورثته عن أمها. وكجزء من بحثها 
زارت   ، ال��م��وض��وع  ه���ذا  ض��م��ن 
المهندس الكهربائي أندرو كروس 
تجري  كيف  لتتعلم   1844 عام  في 

الكهربائية. التجارب 
مذكرة  كتبت  ال��ع��ام  نفس  ف��ي 
ب��واس��ط��ة ال���ب���ارون ك����ارل ف��ون 
عن  "أبحاث  بعنوان  ريشينباخ 
تنشر  لم  ولكنها   ،" المغناطيسية 
ولم يبد انها القت تطورعما كتبته 

في مذكرتها األولى. 
في الثامن من تموز سنة 1835، 
البايرون  كينغ  ويليام  من  تزوجت 
 William« الثامن من عائلة كينغ
وقد  البارونة.  وأصبحت   ”King

أنجبا ثالثة أطفال .
سن  ف��ي  ل��وف��الس  آدا  توفيت   
تشرين   27 والثالثين  السادسة 
سرطان  تفاقم  من   1852 الثاني 
األطباء  أراق  حين  وذل��ك  الرحم 
لعدة  المرض  استمر  إذ  دم��اءه��ا 
أشهر ، دفنت بناء على طلبها إلى 
القديسة  كنيسة  في  والدها  جانب 
م��ري��م ال��م��ج��دل��ي��ة ف��ي ه��وك��ن��ال، 

نوتنغهام.

التى  االساسية  الركيزة  هو  ال��زواج 
المجمعات  كل  فى  األس��رة  عليها  تقوم 
العالقات  أق��دس  م��ن  ال���زواج  ويعتبر 
والشعور  والرحمة  المودة  هو  وغايته 
والزوجة  ال��زوج  نحو  بالمودة  الطيب 
ودوام العشرة والعطاء المستمر ، وهو 
بيولوجية واجتماعية فى  يمثل ضرورة 
لدى  م��وج��ود  وال���زواج  االن��س��ان  حياة 
والبدائية  االنسانية  المجتمعات  جميع 
المبكر  بالزواج  ويقصد   ، والمتحضرة 
سن  إكمال  قبل  البنت  أو  الولد  زواج 
الرشد  س��ن  ال��ى  وال��وص��ول  الطفولة 
البيولوجي  النضج  إكتمال  دون   )18(
بغض  والمعرفي  واإلجتماعي  والنفسي 
التى  المراهقة  وسن  البلوغ  عن  النظر 
النمو  من  اكثر  الجسدي  بالنمو  تتصف 
العاطفي  اإلس��ت��ق��رار  وب��ع��دم  العقلي 

الزواج  ويعتبر   ، والمعرفي  والنفسي 
تحقيقه  سبيل  فى  التغاضي  يتم  غاية 
والمتفق   ، المرأة  حقوق  من  كثير  عن 
عليه وسط المجتمع بأن السن المناسبة 
تختلف  وه��ى  البلوغ  سن  هي  للزواج 
اقتصادية  ولعوامل  اخرى  الى  بنت  من 
كلما  انه  السائد  والمعتقد  واجتماعية 
ك��ان��ت ال��ب��ن��ت ص��غ��ي��رة ال��س��ن ت��وف��رت 
األطفال  من  عدد  أكبر  إنجاب  إمكانية 
غيمة  يمثل  ال��زوج��ة  س��ن  صغر  وأن 
والقدرة  بالجمال  يرتبط  فهو  إجتماعية 
النهوض  على  وال��ق��درة  التربية  على 
 . السن  كبار  ورعاية  األسرية  باألعباء 
للزواج المبكر آثار صحية وهى المرض 
والموت فهنالك عالقة مباشرة بين وفاة 
العمر  ك��ان  وكلما  وأعمارهن  األمهات 
صغير أدى ذلك الى إلى صعوبة الحمل 

واإلصابة باألمراض العضوية ...... الخ 
فيها  بما  األع��ض��اء  نمو  إك��م��ال  وع��دم 

الرحم .
المبكر  للزواج  ومن اآلثار اإلجتماعية 
فشل الحياة الزوجية ألن البنت صغيرة 
السن ال تستطيع أن تتحمل المسؤولية 
الى  كثيرة  احيان  فى  ي��ؤدي  قد  وه��ذا 
الى فشل اإلستمرار فى الحياة الزوجية 
األس��رة  وه��دم  ال��ط��الق  ال��ي  يقود  مما 
فترة  إمتداد  الى  المبكر  الزواج  ويؤدى 
بالصحة  لقلة وعيها ومعرفتها  اإلنجاب 
اإلنجابية والجنسية وموانع الحمل مما 
األطفال  من  أكبر  عدد  وجود  الى  يؤدى 
مع صعوبة توفير الرعاية لهم كما يحرم 
األم من فرصة التعليم أو العمل فتسجن 
وغالبًا  اإلنجابي  دورها  فى  الطفلة  األم 
ما يكون األطفال عرضه للفقر والتشرد.  

خدمة اجتماعية

إعداد : هيثم محمد دفع اهلل

الزواج المبكر )زواج القاصرات(

آمال عثمان  

)10 ديسمبر 1815 - 27 نوفمبر 1852(  
أول مبرمج حاسوب في التاريخ
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ألعاب القوى )Athletics( تعود إلى الكلمة 
اليونانية Athlos ومعناها »التسابق« وتضم 
مجموعة من األلعاب الرياضية، تنقسم بشكل 
والعاب  والقفز.  والرمي  العدو  إلى  أساسي 
إلى  وتنقسم  الميالد  قبل  من  موجوده  كانت  القوى 
رمي  منها:  أخ��رى  مسابقات  وإل��ى  متعددة  بمسافات  الجري 
المطرقة ، ورمي القرص ، رمي الرمح ، رمي الجلة، القفز بالزانة 

، الوثب الطويل ، والوثب الثالثي.
يهيمن على جدول األلعاب أربعة أنواع من األحداث: الملتقيات 
الكبرى، والملتقيات بين األندية، والبطوالت الوطنية، والبطوالت 
الدولية الكبرى. األلعاب األولمبية هي الحدث األكثر شهرة دوليًا، 
وهي تعقد كل أربع سنوات منذ عام 1896، ثم تليها بطولة العالم 
أول  كانت  فيما   1991 منذ  سنتين  كل  تعقد  التي  القوى  أللعاب 
دورة سنة 1983. منذ سنة 1982، كل أحداث ألعاب القوى تنظم 

من طرف اإلتحاد الدولي أللعاب القوى.
األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  يضم  القوى  ألعاب  مصطلح 
الملعب  داخ��ل  تقام  فعاليات  رئيسيين:   قسمين  إل��ى  تنقسم 
القفز.  الرمي،  العدو،  مثل  الصاالت  داخل  أو  الطلق  الهواء  في 
والعدو  والمشي،  كالماراثون  الملعب  خ��ارج  تقام  وفعاليات 

الريفي.

ية
ض

ريا
ة 

اف
 العاب القوىثق

الحقل  “حساب  عبارة  نقرأ  أو  نسمع  ما  كثيرا        
كلغة  السودان  في  لنا  معروفًا  الحقل  كان  إن  و  والبيدر” 
في  معروف  هو  مما  هذا  البيدر  أن  إال   ، فصيحة  عربية 
المزارعين  اهلنا  عند  تعريفه  يعادل  أخ��رى  عربية  ب��الد 
و أظن أن حتى البعض منا أو من االجيال  التقاة”  إسم “ 
الجديدة التي ال تعرف ماهي هذه التقاة وبالطبع هم ممن 
المكان  التقاة هى  التقليدية. وتعريف  الزراعة  يمارسوا  لم 
بعد  الدخن  او  القمح  او  العيش  قناديل  فيه  تجمع  الذى 
لسوء  و  ثم  كاملًة   تجف  تترك حتى  و  أمهاتها  من  نزعها 
او اظالف  الحمير  بالعصى وتداس بحوافر  حظها تضرب 
الثيران التي تجر النورس أو بغيرها حتى تنفصل حبوبها 
عن امهاتها. ترى ما هي العالقة بين االثنين زراعة االعضاء 
تفسح  ال  االول��ى  الفهم  بالطبع  والبيدر؟  الحقل  وحساب 
تستفزه  الوقت  ذات  في  ولكنه  الموضوعي  لتفكير  مجاال 
حسابه  يتم  حقال  االنسان  اعضاء  تكون  كيف  المقارنة 
مسبقا ومؤخرا. بالطبع هذا ما ال تقبله النفوس المطمئنة 
السودانية على طيبتها، ولكنها روح العصر وواقع التحول 
التقدمي في حركة و تطور المعرفة البشرية نحو التخلص 
من كثير من االمراض والعلل المحدثة. فما كان معروفا من 
ان هنالك علال ال يمكن الشفاء منها اصبح اليوم متاحا ان 
يتم تبديل االعضاء التالفة بغيرها سليمة تساعد المريض 
الجسم  اعضاء  أحد  يفشل  فحينما  علته،  يتجاوز  أن  على 
دون  تحول  طبية  معالجة  يتطلب  فاألمر  وظيفته،  أداء  في 
المريض.  االنسان  حياة  تهديد  في  الفشل  هذا  يتسبب  أن 
ولعل اول صورة للزراعة هي عمليات نقل الدم، ثم تطورت 
العلوم الطبية حتى وصلت الي القدرة على زراعة االنسجة 
واالعضاء الصلبة. كما تطور قبول الواهب أن يكون حيًا او 
متوفيًا.  والعالقة بين زراعة العضو وضمان تقبل الجسم 
والفائدة التي يجنيها المريض نتيجة  له “حساب الحقل” 
إجتيازه العلة. وتمكنه من العيش في الحياة وجسمه يتمتع 

بأعضاء تعمل بكفاءة هي حساب “البيدر«    

أ.ابراهيم بخيت

ف
اري

ص
ت

 زراعة االعضاء بين الحقل 
والبيدر

اجتماعيات الكلية

تهنئــة
كل ما اقول ليك حني لمعاد يوم يا االميرة ...

التطبيقية  ال��خ��رط��وم  بكلية  المعمار  قسم  يهنئ 
المهندس  من  زواجها  بمناسبة  يحي  آيات  المهندسة 
وتهنئة   ، 201/12/19م  يوم  تم  والذى   ، محمد  وجدى 
المعمار  خاصة من زميلتها والمشرف االكاديمي لقسم 
االستاذة ليلى مرتضى وتتمنى له حياة زوجية سعيدة 
 ، عمر  أمنية  زميلتها  وعقبال   ،  ، والبنين  وبالرفاه 

والتهنئة موصولة من إدارة العالقات العامة. 

العدو والرمي والقفز من الألعاب 
ال�سا�سية لألعاب القوى

جاءت انطالقة ماراثون الجنيد السنوي األول 
كفاعلية رائعة لختام اسبوع مكافحة المخدرات 
المجتمع  فئات  من  واسعًة  مشاركًة  شهد  فقد 
المختلفة ، وقد تم تقسيم السباق من قبل اللجنة 
والشباب  المحترفين  فئات  اربع  الى  المنظمة 
السباق  شهد  كما  السن  وكبار  واألطفال 
الخاصة  االحتياجات  اصحاب  من  مشاركة 
انطلق  قد  السباق  وكان   ، المجتمع  ومشاهير 
وعبر  بري  بضاحية  اإلتصاالت  برج  أمام  من 
شارع الستين الى خط النهاية بكلية الخرطوم 

التطبيقية ، وضمن الفعالية الختامية تم تقديم 
حفل  وفى   ، الجمباز  منها  رياضية  عروض 
الختام تم تقديم الجوائز للفائزين فى السباق 
الكلية  عميد  القى  كما   ، المختلفة  الفئات  من 
الدكتور حسان زين العابدين كلمة رحب خاللها 
التعليم  وزارة  ممثل  القدال  خالد  باألستاذ 
بالضيوف  رحب  كما  العلمي   والبحث  العالي 
الفئات  من  بالسباق  للفائزين  التهنئة  مقدمًا 
الفقرات  العديد من  ، بعد ذلك قدمت  المختلفة 
وفى  الطالب  فيها  اجاد  والغنائية  الشعرية 

ختام الحفل قدم عضو فرقة عقد الجالد األستاذ 
شمت محمد نور برفقة عضو فرقة عقد الجالد 
بالكلية  الطالبي  النشاط  ومشرف  السابق 
األغنيات  من  مجموعة  عمر  مجاهد  األستاذ 
قابلها الحضور وتفاعلوا وتجاوبوا كثيرًا مع 
كلماتها وايقاعاتها ، كما قدمت االستاذة سارة 
الجنيد فى ختام الحفل شكرها الكبير للشركات 
الراعية لإلسبوع وهى مجموعة دال ودهانات 
مطاعم  وسلسلة  للكمبيوتر  وقباني  جوتن 

جيكينغ وجنيدكو للدواجن.  

فى ختام اسبوع المخدرات ...

ماراثون الجنيد ال�سنوي الأول ينجح فى ار�سال ر�سالته للمجتمع 

نعي اليم 
األموال  من  ونقص  والجوع  الخوف  من  بشيء  )ولنبلونكم 
واألنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 

ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
عائشة  زميلتهم  جدة  ابراهيم  عائشة  المعمار  قسم  ينعى   
أسرة  2016/1/16م  يوم  ربها  لجوار  انتقلت  التي  العزيز  عبد 
مصابهم  في  وأسرتها  يعزونها  بها  والعاملون  الكلية  وإدارة 
تغمدها   ، العامة   العالقات  إدارة  من  موصول  والعزاء  الجلل 

اهلل بواسع رحمته.

عزاء واجب
األم��وال  من  ونقص  وال��ج��وع  الخوف  من  بشيء  )ولنبلونكم 
مصيبة  أصابتهم  إذا  الذين  الصابرين  وبشر  والثمرات  واألنفس 
ربهم  من  صلوات  عليهم  أولئك  راجعون  إليه  وإنا  هلل  إنا  قالوا 

ورحمة وأولئك هم المهتدون(. 
 تنعى إدارة الموارد البشرية الطيب محمد الحاج عم األستاذة 
يوم  توفي  وال��ذى  البشرية  الموارد  إدارة  مدير  اهلل  عبد  ن��وال 
مصابهم  في  وأسرتها  ُتعزيها  الكلية  وإدارة  أسرة  2016/1/30م 
اهلل  تغمده   ، العامة   العالقات  إدارة  من  موصول  والعزاء  الجلل 

بواسع رحمته.

تهنئة بالمولودة لميس
البشرية  الموارد  إدارة  مدير  نوال عبد هلل  االستاذة 
المولودة  بمناسبة  هلل  عبد  نضال  شقيقتها  تهنئ 
إدارة  م��ن  موصولة  والتهنئة   ، )لميس(  ال��ج��دي��دة  
العالقات العامة جعلها هلل بنتًا بارًة بوالديها وأهلها 

ووطنها.

مبروك ابو 
مريم

العامة  ال��ع��الق��ات  إدارة 
ت��ه��ن��ئ االس�����ت�����اذ ه��ي��ث��م 
بباكورة  نجالء  واالس��ت��اذة 
)مريم(  الزوجية  شراكتهما 
بوالديها  ب���ارًة  هلل  جعلها 

وأهلها ووطنها.

 تهنئة 
بالمولودة سمر

تهنئ  العامة  العالقات  إدارة 
خليل  احمد  ال��ص��ادق  المهندس 
بمناسبة  ال���ح���اس���وب  ب������إدارة 
التهنئة موصولة  )سمر(  مولودته 
لألستاذ  ال��ح��اس��وب  إدارة  م��ن 
ب��ارًة  بنتًا  هلل   جعلها  ال��ص��ادق 

بوالديها وأهلها ووطنها.


