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زيــادة �أجــــــور العــمـــال و املـوظفني باجلـامعة
القبول والت�سجـــــــيل واالمتحان الكـــــــرتونـــــي ًا

املجل�س العلمي يجيز نتائج البكالريو�س والدرا�سات العليا
بسم اهلل الرحمن الرحيم
امل�شرف العام:
د .مو�سى طه تاي اهلل

رئي�س التحرير:
د .حممد دفع اهلل
املحررون :
طالب ق�سم ال�صحافة

ر ئي�س هيئة التحرير:
د .اخل�ضر هارون
ر�سالة عاملية  ..م�ستقبل واعد
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�أحاديث عطرة يف ف�ضل �صيام التطوع

عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم
قال ":ال يصوم عبد يوما ً في سبيل اهلل إال باعد
اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا ً ".
وعن أبي أُمامة رضي اهلل عنه قال  :قلت :يا رسول
اهلل مرني بعمل ينفعني اهلل به قال" :عليك
بالصوم فإنه ال عدل له "وفي رواية قال صلى اهلل
عليه وسلم " :عليك بالصيام فإنه ال مثل له".
وعن حذيفة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم  ":من خُ تم له بصيام يوم
دخل اجلنة ".
قال اإلمام املناوي " :أي من ختم عمره بصيام
يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه
دخل اجلنة مع السابقني األولني  ،أو من غير سبق
عذاب.
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال  " :الصيام والقرآن
يشفعان للعبد يوم القيامة  ،يقول الصيام  :أي رب
منعته الطعام والشهوة  ،فشفعني فيه  ،ويقول

القرآن  :رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه  ،قال :فيشفعان ".
ولهذا ملا جاء رجل إلى أحد السلف وقال له فيما احليلة فيما فعلت من الذنوب؟ ،فقال له:
(أحسن فيما بقى يغفر لك فيما مضى .وإال أخذت باألول واآلخر) .لهذا كان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان حتى تختم صحيفة أعمال السنة بالصاحلات.

حال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �شهر �شعبان

حال النبى صلى اهلل عليه وسلم فى شهر
شعبان وذكر شئ من فضائله:
)1عن أبي سلمة  ،أن عائشة رضي اهلل عنها ،
حدثته قالت  :لم يكن النبي صلى اهلل عليه
وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان  ،فإنه كان
يصوم شعبان كله "0
)2عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أنها
قالت  " :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يصوم حتى نقول  :ال يفطر  ،ويفطر حتى نقول
 :ال يصوم  ،وما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم استكمل صيام شهر قط إال رمضان وما
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رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان
".
قال اإلمام ابن حجر رحمه اهلل" :وفي احلديث
دليل على فضل الصوم في شعبان".
وقال اإلمام ابن رجب احلنبلى رحمه اهلل:
"وأما صيام النبي صلى اهلل عليه وسلم من
أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما ال
يصوم من غيره من الشهور".
وقال اإلمام الصنعاني رحمه اهلل" :وفيه
يخص شعبان بالصوم أكثر
دليل على أنه
ُّ
من غيره".

)3وعن أبي سلمة  ،قال  :سألت عائشة رضي
اهلل عنها  ،عن صيام رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم  ،فقالت  " :كان يصوم حتى نقول
 :قد صام ويفطر حتى نقول  :قد أفطر  ،ولم
أره صائما من شهر قط  ،أكثر من صيامه من
شعبان كان يصوم شعبان كله  ،كان يصوم
شعبان إال قليال ".
)4وعن عائشة رضي اهلل عنها  ،قالت  :لم يكن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في الشهر
من السنة أكثر صياما منه في شعبان ".
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املجل�س العلمي للجامعة يعقد اجتماعه الثامن والثالثني بعد املائه
انعقد صباح السبت املاضي املوافق 5
مايو  2018م بقاعة البروفيسور الطيب
زين العابدين بإدارة اجلامعة اجتماع اجمللس
العلمي رقم  138برئاسة البروفيسور كمال
محمد عبيد مدير اجلامعة ـ رئيس اجمللس
وحضور نائب املدير للشؤون املالية واإلدارية
(نائب املدير للشؤون العلمية املكلف)
ومساعد املدير للتنسيق واملتابعة االدارية
ـ مقرر امللجس واعضاء اجمللس حيث ناقش
االجتماع عددا ً من املوضوعات اخملتلفة.
في بداية االجتماع حتدث السيد مدير
اجلامعة عن عدد من املوضوعات التي تهم
مسيرة اجلامعة مشددا ًعلي ضرورة االلتزام
باللوائح والنظم العلمية باجلامعة مؤكدا ً
مضي اجلامعة نحو التعليم االلكتروني
بقوة من غير تهاون من الكليات واالقسام
اخملتلفه مشيرا ً الي التجهيزات التي قامت
بها اجلامعة في هذا اجملال والتي يجب ان
يستفاد منها مشيدا ًبعدد من الكليات التي

ساهمتفيرفعموارداجلامعةمماانعكسعليزيادةاجورالعمالواملوظفنيباجلامعةابتدا ًءمنمايواجلاري.
عقب ذلك اجاز اجمللس محضر االجتماع السابق وموقف تنفيذ القرارات كما اجاز اجمللس نتائج
البكالريوس ونتائج الدراسات العليا كما وافق اجمللس علي طلب كتابة بحث باللغة االجنليزية علي
ان يخضع الطالب لكورسات في اللغة العربية ايضا ً اجاز امللجس التقومي اجلامعي مع اجراء بعض
التعديالت.

مدير اجلامعة وعدد من عمداء الكليات الطبية يتفقدون مركز �إبراهيم الزين
للتدريب واملحاكاة الطبية بجامعة ابن �سينا
تفقد البروفيسور كمال محمد عبيد مدير اجلامعة يرافقه الدكتور سمير
قرشي عميد كلية اخملتبرات الطبية والدكتورة هند مأمون بحيري عميدة كلية
علوم التمريض والدكتور محمد صالح عبد العزيز رئيس ادارة تقانة املعلومات
واألستاذ سامر عجب رئيس االدارة الفنية للمعامل والدكتورعبد اجمليد من
كلية الطب تفقدوا يوم اخلميس املاضي  3مايو  2018م مركز ابراهيم الزين
للتدريب واحملاكاة الطبية بجامعة ابن سينا حيث استمع الوفد الي شرح عن
املركز واالجهزة املوجود به من البروفيسور آدم الصافي مدير املركز والذي أكد
استعدادهم في املركز ملساعدة اجلامعات في انشاء مراكز مشابهة وتدريب
الكوادر علي االجهزة املطلوبة للمركزعقب ذلك طاف الوفد برفقة عدد
من مديري اجلامعات واخملتصني في اجملال الطبي علي وحدات املركز اخملتلفة.
وفي تصريح لصحيفة ـ افريقيا اليوم ـ للسيد مدير اجلامعة أشاد بتجربة
املركز مشيرا ً الي انها تستحق التشجيع وقال ان اجلامعة بدأت في هذا االجتاه
بتخصيصها ملبلغ  2مليون دوالر لتنفيذ مركز للتدريب واحملاكاة الطبية.

جمعية ال�شارقة اخلريية تدعم افطارات طالب اجلامعة يف رم�ضان
سلمت عمادة شؤون الطالب
ظهر األربعاء  2مايو  2018م
دعم جمعية الشارقة اخليرية
إلفطارات طالب اجلامعة في شهر
رمضان املعظم والتي متثلت في
عدد  85جوال ارز و 85جركانة زيت
 40كرتونة صلصة.
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التسجيل والقبول واالمتحانات كلها ستكون الكترونية

مشاريــع الريبوت بكافة استخداماتها قريبا ً

شركة ()sky worthتصنع ما نطلبه
حوار

منال عثمان
و
مبارك أحمد
قيادي من الطراز الفخم...
بسيطا
متواضعا
عنصرا يشع بهجة ومعرفة...
احساسه باملسئولية يفوق سني
عمره...
هادئا" ...صاخب االجناز ...
قوي احلجة ...لني اجلانب
جاهزا
طلبناه للحوار ولم يعد نفسه ولم
يتردد
الدكتور محمد صالح ...
مدير إدارة التقانة ...جلسنا معه طويال
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ولم منله نتمنى ان تصابون بعدوى ما وجدناه
منه
بدأنا أسئلتنا معه ,مبدى إميان اجلامعة
باإلدارات الشبابية ,و بنبرة الواثق أجاب:
أنه يرى أن التوجه العام إلدارة اجلامعة
شبابي ,وأن اإلدارة تولي الشباب كامل ثقتها,
وذلك يزيد شرفهم ,وقال أن هذا التقدير
يرفع من أحساسه باملسئولية ويجعله
يثق في الشعار الذي يرفعه (الوقت واجلهد
للجامعة)
وبسؤاله عن اللجنة التي تكونت لتقومي
االمتحان اإللكتروني في يناير 2018م ,التي
لم يظهر لها قرارا ً علنياً ,أجاب بهدوء:
بالنسبة للجنة التي كونها نائب املدير
للشئون العلمية الغرض األساسي منها
التقومي مع الوضع في االعتبار أن التجربة

جديدة ,واللجنة شرعت في عملها ولم تنهه
حتى األخير
قاطعناه ,أ لم تتأخر؟
أجاب بال تذمر ,التأخير ملزيد من التجويد
والتدقيق.
قاطعناه مرة أخرى ,وماذا عن االستبيان الذي مت
إجرائه ,تنهد قليالً ,ثم ابتسم ساخرا ًوقال:
االستبيان مت عمله بصورة غير رسمية ومبعاونة
قناة العاملية والعينة التي مت اختيارها كانت
راضية متاما ً عن التجربة مما شجع اإلدارة على
املواصلة في التجربة.
وبسؤاله عن شبكة األلياف الضوئية التي ال
تستغل ,قال:
اجلامعة يرتبط معظمها بشبكة ألياف
ضوئية ولنكون أكثر دقة ترتبط بنسبة %90
ثلث مناطق فقط خارج هذا الربط ,وشبكة
ال( )wirelessفي األصل مكملة لنسبة ال%10
وبنهاية العام 2018م ,ستكتمل شبكة االلياف
الضوئية وسنقوم بربط املزرعة عبر شبكة
األلياف الضوئية  ,وستقوم الكبانيات الداخلية
بعملها.
عندما سألناه عن عدم كفاية تدريبهم ألساتذة
اجلامعة أجاب بقوله :
اجلهة املسئولة عن التدريب هي إدارة اجلودة ,

وبالتنسيق معها مت تفيذ دورتني تدريبيتني عن
استخدام الشاشات استهدفنا فيها سبعمائة
أستاذ  ,وهنالك غرفة فنيني يعملون ككوادر
مساعدة في التدريس  ,وفي عام 2017م مت
تنسيق دورة مع اجلدودة للعاملني في إدارة
اإلمتحانات لعمل اإلمتحان اإللكتروني  ,وأيضا ً مت
عمل دورة ملنسقي إدارة التقانة باإلدارات اخملتلفة
بغرض حترير األخبار ,وفي 2018م نفذنا حتى اآلن
مجموعة دورات ألساتذة الكليات للتعامل مع
نظام (املودل) ,وسيتم تدريب جميع األساتذة,
ودورة أخرى كانت لكلية اللغة العربية حيث
هنالك برنامج مت تصميمه للتعليم اإللكتروني(
حتويل النظام القدمي لنظام حديث والفضل فيه
يرجع لألستاذ طارق فاروق)
وقاطعناه ,والطالب هل دربتموهم أيضاً ,وبسرعة
من ينتظر السؤال أجاب:
دربناهم لدرجة قاموا بامتحان جتريبي يشابه
االمتحان األصلي متاماً ,وبالتنسيق مع األخوة في
قناة العاملية أعددنا برامج تعليمية (كيف متتحن
وكيف يحفظ ما قام به وهكذا ,املهم في املوضوع
أننا قمنا بتدريب جميع الطالب إال من أبى.
وماذا عن تأهيل منتسبي إدارة التقانة؟
قال :املبرمجون جذء من التيم العامل في
برمجة اجلامعة ليفهموا النظام بصورة أفضل.
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والتقنية متطورة ,ولذلك وعبر عميد اإلعالم
قمنا بخطوات جادة من أجل تخصيص منح
لتأهيل العاملني أما التدريب الداخلي فهو
يتم دوريا ً وباستمرار.
ومبا أن جودة تقانة املعلومات في اجلامعات
العاملية من أدوات قياسها التخطيط
اإلستراتيجي ,فما فعلت للمستقبل البعيد,
وبعد أن بكرسيه إلى الوراء واعطى السؤال
اهتماما ً زايدا ً قال:
نستهدف التحول التقني والرقمي وزيادة
النشر العلمي.
طالبناه بالتفصيل أكثر ,فقال:
االستراتيجية كاآلتي في هذا العام سيتم
توحيد أنظمة اجلامعة بقاعدة بينات
واحدة ,وفي اخلطوة التالية سيتم الربط ما
بني املوظفني واجلامعة من جهة والطالب
واجلامعة من جهة أخرى بتطبيقات االندرويد.
يا دكتور ,حلظة ,كانت االدارة تبشر بالتحول
اإللكتروني واإلدارة الال ورقية ,وإلى اآلن ال نرى
طحناً ,ضحك ثم أجاب:
سيكتمل في سبتمبر  ,وبعدها االختبار
والتجريب ومن ثم البدء الفعلي.
احلاكمية في العمل التقني ملن ؟بعد ضحكة
قصيرة يقول:
نحن جذء من كلية احلاسوب ,وترتيب أي عمل
إداري محكوم مبنظومة إدارية,ىوإدارة التقانة

هي اإلدارة الفنية اإلستشارية للجامعة في كل
ما يختص بإعمال التقانة.
ً
يعاني موقع اجلامعة جدا من األخطاء اللغوية
وصفحات الكليات غير النشطة و .....الكثير
املثير اخلطر ,اال تتفق معنا ,بسرعة فائقة يقول:
عملنا بعيدا ً عن صياغة األخبار التي هي من
صميم عمل اجلهات املسئولة عنها ,ونحن لدينا
وحدة للمحتوى الرقمي لكن مهتها تقف عند
رفع احملتوى.
والترجمة التي تتأخر أحيانا ً ألكثر من يوم ,يقول
بضيق يظهر على جبينه:
نعم الترجمة مسئولية إدارة التقانة وتتم
االستعانة فيها باخلريجني املتدربني ,وبعضهم ما
زالوا طالبا ً لذلك ال يتوفروا دائما ً وباملتابعة تتم
املعاجلة.
وملاذا كل األجهزة لديكم ( )sky worthيبدو
االستغراب في جبينه ودون انفعال يقول:
متتاز منتجاتها بالكفاءة ,وفوق ذلك جاءت بأجهزة
حسب طلب اجلامعة وباملواصفات التي نريد.
لألسف كل البرامج املستخدمة ( ,)cracksيا
دكتور ملاذا؟
يأخذ نفسا ً عميقا ً ثم يقول :تعرفون جيدا ً
قضية احلظر على السودان – نعم مت رفعه ولكن
ليس تقنياً -فبالتالي ال نستطيع احلصول على
البرامج األصلية بصورة مباشرة وباملناسبة هذا
أحد أسباب التعاقد مع ( ,)--وأنظمة اجلامعة

التي نعمل عليها اآلن من الشروط التي
نضعها لها أن تكن البيئة التي تعمل فيها
األنظمة أصلية.
نعود بك إلى جودة التقانة ,أيضا ً من
مقاييس جودة التقانة عاملياً ,فماذا فعلتم
من حيث:
البرامج التقنية :لدينا وحدة تسمى التعليم
اإللكتروني والكادر العامل بالوحدة يقوم
بتحميل التطبيقات من برامج تعليمية
وبرامج اندرويد وكل االحتياجات التقنية
للمنتسبني.
اخلدمات الطالبية :التسجيل واالمتحانات
والقبول كلها في سبيل آلن تكن تقنية
واملعامل تتيح خدمة االنترنت اجملاني للطالب
وكل أجهزة اجلامعة وعبر الربط الشبكي
تعتبر مكتبة الكترونية.
رعاية اإلبداع :من بعض خططنا للعام
القادم عمل حاضنة تكنولوجية النتاج
مشاريع الريبوت بشتى استخداماتها
بالتشارك مع كلية احلاسوب وطالب كليتي
الهندسة والعلوم.
تشجيع االبتكار:هذه ضمن سياسة اجلامعة
العامة وامليزانية التي خصصتها لذلك.
ومن ثم شكرناه على سعة صدره واستعداده
اجلميل ،وقوة حجته
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قبل الشروع في الكتابة حدثت نفسي كثيرا
فيما أريد قوله ،ال بد أن أصنع فكرة مذهلة
جتعل اجلميع يقرؤونها إلى آخر سطر دون احلاجة
ملمارسة رياضة القفز على الكلمات ،هي املرة
األولى التي أتردد فيها بهذا القدر ..أول مرة
تستولي علي فكرة هل هناك قيمة ملا أكتبه؟
أدركت أن بني صفحتي الشخصية على
الفيسبوك وبني منزلي تشابها كبيرا..
هي منزلي ولكن بال جدران لكني آخذ
حريتي فيها أكثر فيما أكتب وأسطر..
لكني حني أزور منازل اآلخرين فأنا ملزمة
بالكثير من عدم احلرية والتلقائية ..مدونات
اجلزيرة ،والدخول األول لي في عاملها قلت
في نفسي .يجب أن تتحدثي بعمق يصل
للجميع وبغموض ال يعجز عن الفهم.
كل مرة أكتب ما أريد ..لكني اليوم أحاول
أن أكتب ما يريدون؛ فكان هذا التردد
والعجز ..فكرت في أن ال أكتب ..وأن أكتفي
بالبقاء في منزلي دون احلاجة لزيارة منازل
اآلخرين ،فرمبا موعد الزيارات لم يحن
بعد ..حاولت البحث عن سبب آخر وقلت
رمبا هي الدائرة التي يخشاها الكاتب ،بني
محاولة إرضاء نفسه ،وإرضاء القارئ..
ولوهلة ودون استدعاء خطرت أمامي
كلمة استيفن كينج" :ال تكن مدعيا"
فكانت كمن ميسك بك من كتفك بقوة
وهو يحاول أن مينعك من الرحيل ..يا لها
من كلمة بسيطة وساحرة ....وصادقة.
دركت حينها أن املوضوع أبسط مما تصورت
وغير مطلوب مني سوى أال أظهر التعمق
الفارغ من املعرفة ،وأال أشتت ذهن القارئ
في محاولة إيقاعه في فكرة اجلمل
املترابطة ،التي ال حتمل من احلقيقة سوى:
يا جماعة أنا هنا أكتب بشكل مدهش..
فصفقوا ..ولذلك وجدت من اجملدي أن أكتب
لقارئي هذه التجربة البسيطة والعابرة،
وها أنا أكتب لكم ما مررت به ،وما فكرت
فيه مع أول تدوينة لي ..رمبا ال يحمل من
املعرفة الشيء الكثير ،لكنه قد يفيد من

دروب الرجعه

شعر:
محمد تاج الدين
6

الكتابة وما أخشاه
بقلم:

شيماء أمني الشرعبي
لم يخض جتربته األولى في زيارة بيوت اآلخرين..
الكتابة وخوضي بها لم تكن في سياق الصدفة ،أو
موهبة امتزجت مع لنب ثدي أمي ،بل هي موجة سرت
بالنسبة لي عبر مراحل ،كانت بدايتها في املدرسة
لكن عبر أثير معني ،وهي الغيرة ..كنت فتاة نشيطة،
وفعالة في الدائرة الثقافية في املدرسة ،إال أني لم
أجد أبدا كتابة أي شيء ،أمقت التعبير وحصته.
لدي صديقة مقربة هي تلك النسمة الهادئة،
صاحبة الصوت املنخفض ،واحلس املرهف ،كانت
تذهل اجلميع مبا تكتب ،إطراء اجلميع وتصفيقهم
جعلها تتميز بشكل ملحوظ؛ الشكل الذي
جعل مني إنسانة تتلمس الطريق ،تلك الطريق
التي ستجعل مني صاحبة القلم املقروء.
حني تعتري الغيرة قلب أحدهم ،تتحول إلى شيئني :إما
إلى طاقة تغيرك ،فتبحث عن ما ميكن أن يرفعك ،أو إلى
نار تشعل جوارحك فتؤذي روحك وكثيرا من األرواح.
وهنا تالمست مشاعر الغيرة لدي مع الرغبة،
فطرقت األبواب املؤدية لهذا .ال أخفي عليكم
أني فورها استخدمت جهازي احملمول ففتحت
محرك البحث غوغل ،وقمت بالكتابة في محرك
البحث :كيف ميكنك أن تصبح كاتبا محترفا؟
كانت األمور التي قرأتها جنونية ،عناوين مشتتة،
نصائح لم أفهمها ،قيل إنه ميكنني أن أصبح
كاتبة في خمسة أيام ..تزاحمت األفكار في
مخيلتي ،وكثرت التساؤالت ،وتراكمت تلك
املفاهيم العجيبة التي قرأتها ،أقفلت جهازي
احملمول حينها بخاطر مكسور ،فتداولت احلديث مع
نفسي ،في كلمة واحدة ،أنا لن أستطيع الكتابة!!..
قلت في نفسي كم أمقت صديقتي تلك ،بدأت
وكأني أكرهها ،وكأن اهلل ما خلق القلم إال بيدها،
أتذكر تلك الليلة التي اشتعل بها قلبي غيضا

طمبوري الوزنت احلانو بي وتر األنني
شالك في جميل انغاموهيج لي احلنني
ساعة أطربني زاد اللوعه بت كما السجني
تاية في دروب الرجعه والشوق الدفني
مابيرحمني لو اتناسا لآلهات يعني
والقدر املنع لقياك مكتوب في اجلبني
صابر إال يوم طمبوري غناك انتي زين
ودركل صمودي الداخرو ما نامت لي عني
مهموم بي لقاك برايا تاني القاك وين
ماقايل الفرق مبتده نشتاق بالسنني

وحسدا وكراهية ،تلك األفكار التي لم
تترك جلفني مساحة لراحة النوم ،أشرقت
شمس الصباح في تكاسل ،حيث إن الوقت
في ذاك اليوم سلك طريق البطء الشديد.
جردت من غيرتي وساندت صديقتي
وقرأت ،جتاوزت كل شيء وما زلت
أحاول التجاوز ،إن العقبات التي منر بها
تتحول لذكرى ،وفكرة يتداولها اجلميع
"ها أنا اآلن أرتدي حقيبتي متجهة
إلى املدرسة بتفكير منهك ،وقبل
أن أخطو خارج املنزل ،سألت أبي
حينها :كيف يصبح الشخص كاتبا؟
ظاهرة
االستغراب
عالمة
تبدو
على وجهه ،لكنه بكل هدوء
أجاب فقال "اقرئي اقرئي ال غير".
القراءة ذاك الزاد ،الذي مينح اإلنسان طاقة
في جتاوز كل شيء ،القراءة اإلكسير الذي
يحتاج إليه الفكر لالستمرار في فهم
األمور وإتقان مفاهيم احلياة واملقاصد
املبهمة ،ستجد في القراءة أحداثا تشابهك
وتفاصيل هي أنت ،ومشاعر جتعلك تهتف
"نعم هذا ما أشعر به وما أريد قوله".
ال أنسى ذاك الشعور الذي عشته في
تلك الفترة ،في رغبة أشعلتها الغيرة،
وحتولت إلى روح جديدة مرافقة لي ،أدركت
أن اإلنسان يستطيع أن يصبح ما يشاء
ويكتسب املهارة إذا امتلك العزمية والرغبة.
جتردت من غيرتي وساندت صديقتي
وقرأت ،جتاوزت كل شيء وما زلت
أحاول التجاوز ،إن العقبات التي منر بها
تتحول لذكرى ،وفكرة يتداولها اجلميع.
وهذا ما يحدث لي اآلن أكتب لكم
وها أنا أدون وقد زالت مني اخلشية من
أال يعجبكم ما أكتب .فطاملا أني قد
تخلصت من االدعاء فستجد كلماتي
طريقها إلى قلب القارئ ووعيه..
ها أنا يا ستيفن أجترد من االدعاء
ها أنا أدون اآلن ..وأتناسى ما أخشاه

مابانت دروب الرجعه والقلب احلزين
مليان باملآسي وراك ماال قي اليقني
حلمو لقاك لو بالصدفة يتحقق متني
إال متى عهد الريده حايفضل أمني
رغم إنو الدروب في الرجعه صبحت بني وبني
بني املو الكبير وإخالصو مجروح مرتني
من ذكره الغرام والريده منها يستبني
الوجع العظيم ومن ظروفو ذو الرمح السنني
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قمة الكالسيكو تنتهي بالتعادل اإليجابي
واصل بارشلونا بطل الدوري االسباني سجله
اخلالي من اخلسائر في بطوله الدوري هذا العام
بعدما تعادل مع ريال مدريد غرميه التقليدي امس
بهدفني لكل علي ملعب الكامب نو في اجلوله
السادسه و العشرين من اليغا االسبانيه سجل
اهداف برشلونه كل من ميسي و سواريز و سجل
للريال كرستيانو و غاريث بيل.

بارشلونه يكرم انيستا بعد نهايه املباراة

قام بارشلونه بعمل ممر شرفي بهد نهايه
املباره لتكرمي كابنت الفريق اندريس انيستا
في احتفاليه جميله لتوديه علي العلم بانه
سينتقل الي الدوري الصيني نهايه املوسم

تصريحات الالعبني بـ نهايه الكالسيكو
مارسيلو :لقد اتسحققنا الفوز
لعبنا مباراه عظيمه و كنا اكثر
سيطره ال اعلم اذ كان هناك طرد
علي روبيرتو و لكن احلكم كذلك لم
يحتسب ضربه حزاء لنا
بوسكتس  :اثناء املباره التفكير يكون
علي الفوز ال علي االرقام القياسيه
راموس  :البارسا لم يفز بالقب
بسبب التحكيم لقد كانو االفضل
 ،انيستا العب عظيم من املمكن ان
العب مع في الصني في االسنوات
القادمه
زيدان مدرب الريال  :علينا ان نهني
برشلونه علي الفوز باللقب
انيستا  :من الصعب ان تواجه الريال
وانت منقوص العدد لكننا استطعنا
ان نوقفهم
من االفضل في املباراه
من البارسا  :ليو ميسي 8.0
من الريال كرستيانو 7.0
االسواء في املباراه :
من البارسال  :سيرجيو روبيرتو
بطاقه حمراء 6.4
من الريال ناتشيو 6.1
عدد البطاقات في مباراه االمس

بارشلونه ثالث بطاقات صفراء و واحده حمراء
الريال خمس بطاقات صفراء
اكثرالالعبني تلقي للبطاقات في تريخ الكالسيكو
كارلوس بيول ( البارسا)  19بطاقه صفراء

سيرجيو راموس (الريال)  19بطاقه صفراء
الهداف التاريخي للكالسيكو
ليونيل ميسي خمس و عشرون هدف
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بروفايل

إعداد :ما يوي لني  -خيه شياو مينق (الصني)

أ.حسان على طه – رئيس قسم اإلعالم بإدارة اإلعالم والعالقات العامة باجلامعة
محاضربقسم الصحافة بكلية اإلعالم
 من مواليد والية الشمالية محلية مروي قرية اسمها كوري تقع في أقصيشمااللسودان
 تلقي تعليمه باملرحلة أولية في مدرسة كوري األساسية بنني .ثم مدرسةكورتى الثانوية بنني أيضا .ثم إلتحق بجامعة أم درمان اإلسالمية كلية اإلعالم
قسم إذاعة وتلفزيون وتخرج فيها ثم إلتحق بجامعة إفريقيا العاملية ودرس
ماجستير فيها كان في تخصص الصحافة .عنوان رسالته عن الصفحات
اإلقتصادية فى الصحف السودان.
 ذلك حصل علي عضويةاإلحتاد العام للصحفيني السودانيني بإمتحانقيد صحفي و عمل فى عدد من الصحف .ذلك جعله يحول إجتاهه بدراسة
الصحافة.
اخلبرات العملية:
له خارج اجلامعة خبرة سنتني و األن يعمل محاضربقسم الصحافة بكليةاإلعالم و أيضا يعمل فى قسم اإلعالم فى إدارة اإلعالم و العالقات العامة فى
اجلامعة قرابة 5سنوات فى مجال اإلعالم.
ااجملاالت التي عمل بها في الصحافة:
كان يعمل فى الصفحة اإلقتصادية يجري احلوارات و التقارير عن
الصفحات اإلقتصادية و عن األشياء التي تلمس واقع املواطن ألن الصحافة
اإلقتصادية هي الشيء املباشرأو العمل املباشر الذي يتممن الشارع أو مع
املواطن و يهدف إلي حتسني البيئة أو حتسني معايش املواطنني لذلك كان يعمل
فى مجال الصحافة اإلقتصادية و عدد من امللفات كان قام بإجنازها كان هناك
أيضا عدد من القضايا التي تخص شركة صمغ العرب و عدد من القضايا التي
تخص مثل مصانع نفايات موجودة فى أم درمان ومدي تضرراملواطنني منها
املواد التي قام بتدريسها في اجلامعة:
مدخل الي وسائل اإلتصال اجلماهيري ،ومدخل الصحافة ،واإلخراج الصحفي،والتحرير الصحفي ،وأسس النشر الطباعي ،وإدارة املؤسسات اإلعالمية ،و
الوسائط املتعددة.
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أ .حسام الدين مصطفى

من العمق
Shallowly

قرأت للكاتب النرويجي يوشتاين جاردر ...
يقول إن ظهور دجاجة علي كوكب األرض ليس شيئا عاديا...
فال توجد دجاجة في إي كوكب آخر...فهو حدث غير عادي..
والبيضة التي تضعها الدجاجة ليست شيئا عاديا وإمنا هي
معجزة اخللق...
معجزة يجب أن نقرأها بعمق ...أن نوفها قدرها
وكذلك الكثير من األشياء
أنت جتلس على اريكتك تتناول سندوتشا ً من الفول تلتهمه
بسرعه
ومتد يدك إلى الفول املدمس متأل يدك منه تعبئ به فمك على
دفعة واحدة
وتلتفت إلى زجاجة الكوكاكوال وتتحسس برودتها
وتشربها بعد ذلك على ثالث دفعات
وتتفرغ ألن تشوه اجلميل بكلمة (عادي) ومثيالتها
و..كان ..و..كان ..و..كان
ويجب أن ...وينبغي..
إن االبداع صنع شئ في غايته
وإن لم يصل عملي للغاية يكفي أنني أحاول...
االبداع ال يليق بك
يكفيني أن تغمض عينيك وال ترى ما أفعل
يكفيني أن الفارق بيننا هو عامل يحاول وعاطل خامل...
مشكلة اإلنسان البسيط أنه قد اراح دماغه فوصف كل شئ
بأنه( عادي)..
وتلك اهانة للعقل واستخفاف مبعجزة احلياة...
ليس هنالك عاديا» اال أن تكن سطحيا»...
أو مدعيا»...
أتظن أننا نحاول ارضاءك...
أو نبني جسورا» للود معك ...
خاب ظنك...فاألعمال بغاياتها ...ولغاياتها...
ونحن سنكون حضورا» ...حضورا» ...
نبحث عن احلقيقة ...
نفتح كل الطرق ..نسأل ...نطرق األبواب...
نبشر...وفوق كل ذلك نعمل...
نعمل فقط ...
وردة الفعل متروكة للعميقني ...
العميقون فقط.

قصة الرمال و الصخر
هذه قصة صديقني كانا يعبران الصحراء القاحلة وخالل رحلتهما حدث بينهما شجار انتهى بأن ضرب أحدهما اآلخر على
وجهه.
رب على وجهه ولكن بدون أن يفوه بأي كلمة قام وكتب على الرمل ":ضربني اليوم أعز صديق لدي على
تألم الصديق الذي ُ
ض َ
وجهي".
ضرِ َب من
وبعده تابعا طريقهما حتى وصال إلى واحة غنَّاء فقررا االستحمام مبياهها ليزيال آثار التعب لكن ما لبث الصديق الذي ُ
قبل أن غرق في مياه الواحة إال أن صديقه استطاع انقاذه بإذن اهلل تعالى.
وبعدما استعاد الغريق أنفاسه قام وحفر على الصخر اآلتي :اليوم أنقذ صديقي حياتي" .هنا سأله صديقه الذي ضربه من قبل
وأنقذه تواً :بعدما ضربتك كتبت على الرمل ،واآلن حفرت على الصخر...ملاذا؟! فأجابه صديقه :عندما يؤذينا شخص فعلينا كتابة
ذلك على الرمل لتأتي الرياح عليه باملسامحة فال يبقى للكتابة أثر،و لكن عندما يؤدي إلينا أحدهم معروفا ً فيجب أن نحفر ذلك
على الصخر فيبقى ذلك دائما ً حتى مع هبوب الرياح.

