كلمة عميد �شــــ�ؤون الطالب
احلمد هلل رب العاملني حمد ًا يليق
بجالل وجهه وعظيم �سلطانه وال�صالة
وال�سالم على �أف�ضل خلق اهلل �أجمعني
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
ومن وااله �إيل يوم الدين.
تنظم جامعة �إفريقيا العاملية نه�ضة
علمية كبرية يف كل كلياتها ومعاهدها
ومراكزها ترافقها نه�ضة عمرانية
يف كل مرافقها و�سوحها وحدائقها
ومروجها.
وتعد عمادة �ش�ؤون الطالب ر�أ�س
الرمح يف ذلك كله �إذ �أنها حلقة
الو�صل يف الإعداد الروحي والثقايف
والريا�ضي يف تكامل للقيم وفق منهج
مدرو�س وحمكم ي�سمو ب�شخ�صية
الطالب وفق معاين الإخاء واالحرتام
املتبادل للآخر وبذلك ي�ساهم يف تنمية
جمتمعه ونف�سه ،ويعد هذا من �أولويات
عمادة �ش�ؤون الطالب خا�صة يف هذا
الع�صر الذي يت�شكل فيه الإن�سان وفق
خطط مدرو�سة عرب عدة اجتاهات كما
هو معلوم للجميع.
هذا وقد ا�ستندت عمادة �ش�ؤون
الطالب �إىل بذرة طيبة بذرها

د� .أحمد الريح يو�سف �أحمد �أبو عاقلة

عميد �ش�ؤون الطالب

الأولون يف هذه اجلامعة بفكر واع وقلب
�صادق ،ليعم اخلري ربوع �إفريقيا.
وت�ستقبل عمادة �ش�ؤون الطالب يف
كل �إداراتها العام 2017م �إن �شاء اهلل
بخطط مدرو�سة بها كثري من الربامج
احلية لتحقيق الأهداف املرجوة.
ويجئ هذا العدد من �إ�صدارة
عمادة �ش�ؤون الطالب متزامن ًا مع
انعقاد جمل�س �أمناء اجلامعة يف دورته
الثالثة والع�شرون ،ويطيب لنا �أن نرحب
بال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء،
كما نهنئ العاملني باجلامعة باخلتام
املميز لليوبيل الذهبي للجامعة.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد

تقر�أ يف

هذا العدد

مدير اجلامعة يفتتح
عيادة الإ�سعافات الأولية
بداخليةالطالبات

4
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�أن�شطة طالبية
�سلوك الإن�سان حتت
جمهر القر�آن

20
كيف نحافظ على
�صحتنا النف�سية؟

23
ال�ضغط النف�سي
وكيفية تفاديه؟

26
عمادة �ش�ؤون الطالب
الريا�ضية

28

الإ�شراف العام :د� .أحمد الريح يو�سف �أحمد �أبوعاقلة  -عميد �ش�ؤون الطالب.
املدير العام :د .عمر طه احلاج  -نائب عميد �ش�ؤون الطالب
هيئة التحرير:
د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى
�أ .عثمان حممد علي
�أ .الفاحت طه احلاج
�أ .حامد �أحمد العو�ض
د� .آ�سيا عبدالقادر حممد
�أ .زبيدة عبداجلبار �أ .الطيب بابكر حممد عثمان
الت�صميم والطباعة الأوف�ست :ال�شيخ الأمري حممد

2
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ت�ست�ضيف جامعة �أفريقيا العاملية
طالب ًا وطالبات من �أكرث من ()80
دولة حيث التعدد العرقي والتنوع
الثقايف الأمر الذي جعل عمادة �ش�ؤون
الطالب ت�ضطلع بالعديد من املهام
والواجبات وذلك �إكرام ًا لوفادة طالب
العلم وتلبية الحتياجاتهم وحتقيق ًا
لتوافقهم حيث متثل العمادة الوعاء
اجلامع لكل الطالب ويتعاظم دورها
من خالل حر�صها على تقدمي خدمات
متميزة له�ؤالء الطالب وت�ضم العمادة
�أربع �إدارات هي:
�إدارة الإ�شراف االجتماعي � -إدارة
الإر�شاد النف�سي � -إدارة الغذاءات -
�إدارة الرتبية الريا�ضية.
وت�أتي هذه الإ�صدارة يف ختام
احتفاالت اجلامعة باليوبيل الذهبي
ومبنا�سبة انعقاد جمل�س �أمناء اجلامعة
يف دورته الثالثة والع�شرون �إذ تتقدم
عمادة الطالب لل�سادة �أع�ضاء جمل�س
الأمناء بخال�ص التحايا والتربيكات
متمنني لهم التوفيق وال�سداد.
واهلل املوفق

من �إ�صدارات عمادة �ش�ؤون الطالب
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مدير اجلامعة يفتتح عيادة
الإ�سعافات الأولية بداخلية الطالبات
يف ظل العمل الد�ؤوب الذي انتظم عمادة �ش�ؤون
الطالب يف الآونة الأخرية ويف جمال الرعاية
ال�صحية كانت هنالك نقلة نوعية متثلت يف افتتاح
عيادة الإ�سعافات الأولية بداخلية الطالبات على
4
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يد الأخ مدير اجلامعة وكان ثمرة ذلك ا�ستقرار
طالبات ال�سكن الداخلي واحلد من الرتدد على
املركز العالجي خارج الداخلية وظهر �أثر ذلك
جلي ًا على طالبات ال�سكن الداخلي.

من �أن�شطة الإ�شراف االجتماعي (طالبات)
تنظم �إدارة الإ�شراف االجتماعي  -ق�سم الطالبات • املحا�ضرات الثقافية الدعوية.
 العديد من الأن�شطة والربامج االجتماعية • الإفطارات اجلماعية للأيام املحببة لل�صيام.والثقافية والريا�ضية.
• حلقات التالوة اجلماعية.
• برنامج الرواحل ال�شرعية بالتعاون مع املركز • الربامج االجتماعية (�أعياد اال�ستقالل –
الإ�سالمي.
االحتفال مبنا�سبات زواج بع�ض الطالبات).
• الرحالت االجتماعية.
• الربنامج الريا�ضي اليومي من مباريات • زيارات لبع�ض الطالبات املتزوجات يف
منا�سباتهن املختلفة.
ومتارين ريا�ضية.
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ن�شاط
اال�شراف
االجتماعي
(طالب)

الرحـالت
الطالبية

عمدت �إدارة اال�شراف
االجتماعي على تنظيم
رحالت طالبية الك�ساب
الطالب جمموعة من القيم
التي ت�سهم يف ت�شكيل
�شخ�صية الطالب ولبث روح
التعارف والرتابط واالخاء
بني الطالب .

6
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�أقام ا�شراف داخليتي املهدي ودانفوديو رحلة اجتماعية ترفيهية لطالب
الداخلية �إىل منطقة ودالعقلي التي تقع على �ضفاف النيل الأبي�ض مبحلية جبل
�أولياء بح�ضور عدد مقدر من الطالب ،وقدمت خالل الرحلة العديد من الفقرات
املفيدة للطالب (ان�شاد ،م�سرح� ،شعر ،حما�ضرة تزكوية ،م�سابقات� ،ألعاب
خمتلفة).
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8
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داخلية النيجر تنظم رحلة ترفيهية ملزرعة اجلامعة
�أقام طالب داخلية النيجر رحلة ترفيهية ثقافية
مبزرعة اجلامعة �شارك فيها عدد من الأ�ساتذة
والطالب.
قدمت فيها العديد من الفقرات �شملت ال�شعر،
امل�سرح وامل�سابقات وبع�ض الكلمات من رئب�س الداخلية

الأ�ستاذ عمر حممد عبدالعاطي ،ودكتور زين العابدين
امل�صطفى رئي�س �إدارة االر�شاد النف�سي والطالب
عبداحلميد مو�سى �أمري الداخلية ،وخطب و�أ ّم امل�صلني
ل�صالة اجلمعة الطالب جماهد حممد  -نيجرييا كلية
ال�شريعة و�أم�ضى الطالب �ساعات ممتعة ومفيدة.

الطالب ي�ؤدون �صالة اجلمعة مبزرعة اجلامعة
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طالب داخليتي يزيد بن �أبي حبيب واملودودي ي�سهمون يف ا�صحاح البيئة اجلامعية

10
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عميد الطالب ونائبه ومدير �إدارة الإ�شراف االجتماعي يلتقون بهيكل وا�شراف داخليتي يزيد واملودودي
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نظام البوفيه املفتوح
و�آراء الطالب

وا�صلت عمادة �ش�ؤون الطالب متيزها يف تقدمي
اخلدمات الطالبية ،وقد مت حتويل نظام تقدمي الوجبات
التقليدي �إىل نظام البوفيه املفتوح والذي نال ر�ضا
الطالب وظهر ذلك من خالل اال�ستطالع الذي مت يف
�أو�ساط الطالب وكانت �أهم نتائج اال�ستطالع كالآتي:
�أ .الطالب ي�أخذ مايكفيه ويف نف�س الوقت ما ي�ستطيع �أكله.

عبداهلل عثمان من نيجرييا كلية
الآداب ..نوعية الطعام حت�سنت ب�صورة
طيبة ونظام البوفيه املفتوح هو الأف�ضل،
ولكن �سلوك بع�ض الطالب يحتاج �إىل
تعديل لأن البع�ض منهم عندما ال يرى
�شخ�صا يعطيه الطعام يعترب هذا نوع من
الفو�ضى وال ي�ضع ح�ساب لأخيه الذي ي�أتي
من بعده� ،أما يف وجبة الفطور فممتاز.
12
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ب .وجود خيارات متعددة من الأطعمة يف الوجبة
الواحدة.
ج .جتنب االحتكاك مع الطباخني الذين يقومون بتوزيع
الطعام �سابق ًا.
د .تناول الطعام داخل القاعة بالرقم من عدم ات�ساعها
لكل العدد.

�شريف حمجوب من �ساحل العاج  -كلية ال�شريعة
 �أف�ضل النظام ال�سابق لأنك جتد طعام ًا حتى لو كان عبدالعليم دباما من دولة بوركينا فا�سو كلية ال�شريعة نظاملديك �إجراءات� ،أو ت�أخرت يف اخلارج لأن اخوانك التوزيع ال�سابق �أف�ضل من البوفيه املفتوح لأن الطالب ي�أخذون
و�أ�صدقائك ي�أخذون لك الطعام� ،أما يف وجبة الفطور الطعام يف جمموعات وهذا يقلل من االزدحام.
فالنظام اجلديد ممتاز.

علي كارنقا من دولة تنزانيا كلية احلا�سوب  -هذا النظام
�أف�ضل من ال�سابق لأنك ت�أخذ الطعام الذي يكفيك وخا�صة
يف وجبة الفطور� ،أما يف وجبة الغداء ف�أف�ضل النظام ال�سابق
نظام البوفيه املفتوح ممتاز لأن الطالب يجد احلرية يف
ن�سبة لل�سرعة وتفادي االزدحام والت�أخر عن املحا�ضرات.
�أخذ الطعام الذي يكفيه والذي يحبه.
ربيع الثاين 1438هـ  -يناير 2017م
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الأ�سبوع الإر�شادي العا�شر العام 2016م
حتت �شعار قوله تعاىل:

ون ﭼ
ﭽ َوفيِ �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ َفلاَ ُت ْب ِ�ص ُر َ

�أقامت عمادة �ش�ؤون الطالب الأ�سبوع الإر�شادي
العا�شر حتت �شعار الآية الكرمية (ويف �أنف�سكم �أفال
تب�صرون) الذاريات  ،21خالل الفرتة من الأحد
 27نوفمرب وحتى الأربعاء  30نوفمرب 2016م وقد
ا�شتمل الأ�سبوع على برنامج للمحا�ضرات وجل�سات
�إر�شادية ومراكز �إر�شادية �إ�ضافة �إىل املعر�ض
امل�صاحب والذي ت�ضمن العديد من اللوحات
الإر�شادية �إ�ضافة �إىل الكتب .
افتتح الأ�سبوع �صبيحة الأحد  27نوفمرب 2016م
عند ال�سـ10ــاعة �صباح ًا بالقاعة الكربى باملركز
الإ�سالمي الأفريقي وذلك بت�شريف عدد كبري من
14
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الذاريات21

ال�سادة عمداء الكليات ومدراء املراكز ور�ؤ�ساء
الأق�سام و�أ�ساتذة اجلامعة وجمع غفري من الطالب
والطالبات وقد ا�ستهل الربنامج ب�آيات بينات من
كتاب اهلل الكرمي ثم بدء الربنامج اخلطابي الذي
تخللته فقرات �إبداعية طالبية نالت ا�ستح�سان
احلا�ضرين .وقد مت افتتاح املعر�ض الإر�شادي
امل�صاحب وذلك مبدخل كليتي الرتبية والآداب.
برنامج املحا�ضرات :
�أو ً
ال  :حما�ضرات خا�صة بالطالب:
كانت هنالك حما�ضرة قيمة بعنوان (�شعار
الأ�سبوع) (ويف �أنف�سكم �أفال تب�صرون) قدمها

ف�ضيلة ال�شيخ حممد عثمان �أحمد �إ�سماعيل بتاريخ
االثنني 2016/11/28م بامل�سجد العتيق باجلامعة
عقب �صالة املغرب .وقدمت حما�ضرة مهمة
بعنوان (الغزو الثقايف الغربي وم�ستقبل ال�شباب
امل�سلم) قدمها الدكتور �أحمد الزين �أحمد بتاريخ
االثنني 2016/11/28م مب�سجد الرو�ضة عقب
�صالة املغرب �أدار اللقاء �أ .عثمان حممد علي
وقدمت حما�ضرة بعنوان (ال�صحة النف�سية

لدى الطالب اجلامعي) قدمها د .زين العابدين
�أحمد امل�صطفى � -إدارة الإر�شاد النف�سي (طالب)
بتاريخ الثالثاء 2016/11/29م بقاعة ابن �سينا
باملجمع الطبي ال�سـ11ـــاعة وحتى ال�ســـ12:30ــــاعة
ظهر ًا .
ثاني ًا  :حما�ضرات خا�صة بالطالبات:
كانت هنالك حما�ضرة بعنوان (كيف حتافظني
على �صحتك النف�سية) قدمتها كل من د .هاجر

ربيع الثاين 1438هـ  -يناير 2017م

15

�إدري�س علي – د� .آ�سيا عبدالقادر حممد وذلك يوم
الأحد املوافق 2016/11/27م مبركز الطالبات
وقدمت حما�ضرة بعنوان (كيف ن�صنع النجاح؟)
قدمتها د� .آ�سيا عبدالقادر حممد يوم الثالثاء
املوافق 2016/11/29م وقدم د .عمر طه احلاج
نائب عميد �ش�ؤون الطالب حما�ضرة بعنوان (دور
الطالبة اجلامعية يف املجتمع) وذلك يوم الثالثاء
املوافق 2016/11/29م وقدمت حما�ضرة بعنوان
(�أثر العبادات على ال�صحة النف�سية) قدمتها د.
هالة ها�شم –الأ�ستاذة بكلية الدرا�سات الإ�سالمية
يوم الأربعاء 2016/11/30م.
برنامج املراكز الإر�شادية:
كانت هنالك �أربع مراكز �إر�شادية وذلك بكل
من املجمع الطبي – كلية الطب– ومركز بكلية
الآداب– ومركز ب�إدارة الإر�شاد النف�سي مبركز
الطالبات �إ�ضافة �إىل املركز الإر�شادي ب�إدارة
الإر�شاد النف�سي (طالب) وذلك بداخلية املهدي
ظلت هذه املراكز ت�ؤدي خدماتها الإر�شادية
16
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والتوجيهية للطالب والطالبات طوال �أيام الأ�سبوع.
برنامج املعر�ض امل�صاحب:
تخريت اللجنة املنظمة للأ�سبوع مدخل كليتي
الرتبية والآداب مقر ًا للمعر�ض الإر�شادي امل�صاحب
وقد ت�ضمن املعر�ض لوحات �إر�شادية وتوجيهية كما
ح�شد باملعر�ض العديد من امل�صنفات الرتبوية
والنف�سية.
برنامج اخلتام:
اختتم برنامج الأ�سبوع مبحا�ضرة كربى بعنوان
(الو�سطية واالعتدال ا�ستقرار للنف�س ومنهج
للحياة) قدمها الدكتور �أحمد الزين �أحمد يوم
الأربعاء بتاريخ 2016/11/30م بامل�سجد العتيق
عقب �صالة املغرب �أدار اللقاء د .زين العابدين
�أحمد امل�صطفى وذلك بح�ضور عميد �ش�ؤون
الطالب د� .أحمد الريح يو�سف �أبو عاقلة ود .عمر
طه احلاج نائب عميد �ش�ؤون الطالب مع ح�ضور
جمع غفري من الطالب .

مقيا�س امليول واملهارات لطالب املرحلة اجلامعية
توطئة:
يف �إطار اهتمام عمادة �شئون الطالب بتحقيق التوافق الذاتي واالجتماعي والدرا�سي لدى الطالب �أعدت
�إدارة الإر�شاد النف�سي (وحدة الطالب) مقيا�س ًا لتحديد ميول الطالب ومهارتهم متهيد ًا لتطوير قدرات
وا�ستعدادات ه�ؤالء الطالب يف �صورته الورقية ،كما قامت �إدارة تقانة املعلومات ب�إعداده يف �صورته
الإلكرتونية وثم ن�شره مبوقع اجلامعة على الرابط:
_https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZssSQDDvmzuudxAxp2_SP
aV9Ml68OVBnLuAK_ulA5khJAQ/viewform
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�سلوك الإن�سان حتت جمهر القر�آن الكرمي
د.
عمر
طه
احلاج
(�س رُ ِن ِيه ْم �آ َيا ِت َنا فيِ ْالآ َف ِاق َوفيِ �أَن ُف ِ�س ِه ْم
قال تعاىلَ :
َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل ُه ْم �أَ َّن ُه الحْ َ ُّق �أَ َو مَ ْل َي ْك ِف ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َع َلى ُك ِّل
َ�ش ْيءٍ َ�ش ِهي ٌد)  ..ف�صلت53
هذه الآية جت�سد لنا عظمة النف�س الب�شرية لأن
اهلل �سبحانه وتعاىل ذكرها �إىل جانب الكون الف�سيح
(الآفاق) يف �أية واحدة .وك�أنه �سبحانه يقول �س�أريكم
ب�أن ن�صف احلقائق الدالة على وحدانيتي �أودعتها
يف الكون الف�سيح بكواكبه وجنومه و�أر�ضه و�سمائه..
�أما الن�صف الثاين من دالئل عظمة اخلالق فجعلها
جل وعال مكنونة يف هذا املخلوق ال�صغري الذي �سماه
الإن�سان.
و�إذا ما حاولنا �إكت�شاف الأ�سرار الربانية املبثوثة
يف النف�س الب�شرية فلن جند جمهر ًا روحي ًا يعيننا على
الغو�ص يف �أعماق املحيطات النف�سية لأبن �آدم غري
القر�آن الكرمي ،الذي قال فيه رب العاملني َ ( :و ِ�إن تجَ ْ َه ْر
ال�س َّر َو�أَخْ َفى) طه. 7
ِبا ْل َق ْو ِل َف ِ�إ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ
من خالل هذه الآية يتبني لنا �أن �سلوك الإن�سان
ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام ( :اجلهر ،وال�سر ،والأخفي).
فما هي اخل�صائ�ص التي متيز كل �صنف عن باقي
الأ�صناف الأخرى ؟ وما هي ن�سبة حتكم الإن�سان يف
هذه امل�ستويات ال�سلوكية الثالثة ؟
20
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 - 1اجلهر :
هو كل قول �أو فعل �أظهرهما الإن�سان بنطق ل�سانه �أو
بحركات جوارحه وي�شرتك يف العلم بال�سلوك اجلهرى
ثالثة �أطراف :ال�شخ�ص القائل �أو الفاعل والنا�س
الذين �سمعوا �أقواله و�شاهدوا �أفعاله ،واهلل تعاىل �أي�ض ًا
يكون مطلع ًا على هذا ال�سلوك املعلن كما ورد يف الآية
ال�س َّر َو�أَخْ َفى) طه� .7إن
َ ( :و�إِن تجَ ْ َه ْر ِبا ْل َق ْو ِل َف�إِ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ
معظم ما جنهر به نحن امل�سلمني يف الع�صر احلديث
من �سلوكيات وت�صرفات يف حياتنا اليومية ي�شري �إىل
�أننا مل نرق بعد �إىل امل�ستوى احل�ضاري الذي يبتغيه
الإ�سالم.
ونلخ�ص �آفة ت�صرفاتنا العلنية يف كون ال�سابقني
الأولني من ال�صحابة والتابعني كانوا يكرثون من
الأعمال ويقللون من الأقوال� ،أما نحن م�سلمو الع�صور
املت�أخرة فكالمنا كثري وعملنا قليل لأننا مدمنون على
اجلهر.
ول�ضبط �سلوكنا اجلهرى جند �أن القر�آن قد نهانا
عن ت�ضييع �أوقاتنا فيما ال يعود علينا بالنفع ،كما ورد
يف الآية َ ( :وا َّل ِذينَ هُ ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ�ضونَ ) امل�ؤمنون.3
�إن املعنى العام لكلمة اللغو يف هذه الآية هو الإلقاء فكل
ما ي�أمر الدين ب�إلقائه يف �سلوك امل�سلم ي�سمى لغو ًا �سواء

كان حرام ًا �أو مكروه ًا �أو مباح ًا� ،أما املعنى اخلا�ص للغو
فهو كل ما يجهر به الإن�سان من �أقوال و�أفعال ال �ضرورة
وال حاجة لقولها �أو فعلها� ،إن رد فعل امل�ؤمن ال�صادق
جتاه كل �أنواع الف�ضول هو الأعرا�ض عنها كما جاء يف
الآية الكرمية ،وكلمة الإعرا�ض هي �أعظم من الرتك،
فامل�ؤمن احلري�ص على ر�ضا ربه ال يرتك اللغو ويتفادى
الوقوع فيه فح�سب بل يعر�ض �أي�ض ًا عن كل الأ�شخا�ص
املعروفني بكرثة التدخل يف ماال يعنيهم ،وال يفلح العبد
ال�صالح يف تطبيق هذا املنهج ال�سليم يف حياته �إال
�إذا كان من اخلا�شعني يف �صالتهم ،لأن اخل�شوع ي�ؤثر
يف �سلوك �صاحبه ويدفعه �إىل الإعرا�ض عن كل ماال
ير�ضى اهلل تعاىل ،كما جاء يف مطلع �سورة امل�ؤمنون:
( َق ْد �أَ ْف َل َح المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ .ا َّل ِذينَ هُ ْم فيِ َ�صلاَ ِت ِه ْم َخ ِا�ش ُعونَ .
َوا َّل ِذينَ هُ ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ�ضونَ )امل�ؤمنون :الآيات (-1
 .)3وه�ؤالء هم �أهل اجلنة التي قال اهلل يف حقها( :لاَّ
ت َْ�س َم ُع ِفي َها لاَ ِغ َي ًة ) الغا�شية.11
�إن ال�سنة النبوية كذلك لها دور كبري يف �إ�صالح
مظاهر اخللل يف ال�سلوك اجلهرى للإن�سان ،فعن �أبي
هريرة (ر�ضي اهلل عنه ) �أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
و�سلم) قال “ :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل
خري ًا �أو لي�صمت “ رواه البخاري وم�سلم ..وهذا احلديث
يحث ال�صاحلني على التحلي ب�سلوكني خمتلفتني لكنهما
متكاملني وهما ( :اجلهر وال�صمت) ،وبد�أ ب�أولهما وهو
اجلهر باخلري وفيه نوعان :نطق الإن�سان الذي يقت�صر
نفعه عليه وحده كقراءة القر�آن والذكر والدعاء واجلهر
باخلري الذي يتعدى نفعه �إىل الغري كتعليم النا�س �أمور
الدين والدنيا ن�صحهم و�إر�شادهم ،و�أمرهم باملعروف
ونهيهم عن املنكر .وال�سلوك الثاين الذي �أ�شار �إليه
احلديث هو التزام ال�صمت يف بع�ض الأحيان ،لأن الذي
يجهر باخلري هو �أكمل من الذي ي�سكت عنه� ،إال �أن

ال�صامت عن اخلري هو �أف�ضل من املتكلم يف الباطل.
�إن ال�صمت بالإ�ضافة �إىل كونه يقي الإن�سان من
كل هذه ال�شرور ف�إنه له فوائد �أخرى ،فهو مينح امل�ؤمن
القدرة على التفكري بعمق يف كل ما ي�سمع وي�شاهد يف
حياته االجتماعية فيكت�سب بذلك القدرة على التحليل
ال�سليم للمواقف ال�صعبة التي مير بها .كما �أن قلة
الكالم جتعل من ي�ستمعون �إليك يهتمون ب�أقوالك
ويتابعونها بعناية وي�ستفيدون منها لأنها جتمع ع�صارة
احلكم التي ح�صدها �سمعك.
 - 2ال�سر:
ال�سر هو ما �أ�سره �إبن �آدم من حديث باطني بينه
وبني نف�سه وال ي�سمعه �إال �أثنان �صاحب ال�سر واهلل جل
ال�س َّر
عاله الذي يقول َ ( :و ِ�إن تجَ ْ َه ْر ِبا ْل َق ْو ِل َف ِ�إ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ
َو�أَخْ َفى) طه .7وقد حبب اهلل تعايل �إىل عبده امل�سلم
ممار�سة الذكر والدعاء والعبادة والأعمال ال�سرية
بينه وبني خالقه دون �أن يراه النا�س ونهى �سبحانه عن
اجلهر بها يف قوله جل وعالَ ( :و ْاذ ُكر َّر َّب َك فيِ َنف ِْ�س َك
ت ََ�ض ُّرع ًا َو ِخي َف ًة َودُونَ الجْ َ ْه ِر ِمنَ ا ْل َق ْو ِل ِبا ْل ُغ ُد ِّو َوال َآ�ص ِال
َو َال َت ُكن ِّمنَ ا ْل َغا ِف ِل َني ) الأعراف.205
 - 3الأخفى:
�إذا كان ال�سر هو ماال يعلمه �إال اثنان �أنت ورب
العاملني ،ف�إن الأخفى يحوي عدد ًا كبري ًا من الأ�سرار
التي ال يعلمها �إال اهلل عن نف�سك و�أنت جتهلها ،وهي
عبارة عن نوايا و�أقوال و�أفعال ح�سنة وقبيحة موجودة
بداخلك و�أنت ناويها� ،أو قائلها� ،أو فاعلها ،لكن اهلل
�أخفاها عنك.
لذلك ف�أنت ال حتدث نف�سك بها قال اهلل عز وجل:
َ(ي ْع َل ُم َما َبينْ َ �أَ ْي ِد ِيه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال ُي ِح ُ
يطونَ ِب َ�ش ْيءٍ ِّمنْ
ات َوالأَ ْر َ�ض َو َال
ال�س َما َو ِ
ِع ْلمِ ِه ِ�إ َّال بمِ َ ا َ�شاء َو ِ�س َع ُك ْر ِ�س ُّي ُه َّ
َي�ؤُو ُد ُه ِحف ُْظ ُه َما َوهُ َو ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم) البقرة.255
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وقال �سعيد ابن جبري يف نف�س �سياق
الآية � :أنت تعلم ما ت�سر اليوم لكنك
ال تعلم ما ت�سر غد ًا ،واهلل يعلم
ما ت�سر اليوم وما ت�سر غد ًا.
ولو ت�أملنا يف قوله تعاىل
ال�س َّر َو�أَخْ َفى)
َ ( :ف�إِ َّن ُه َي ْع َل ُم ِّ
ندرك �أن القر�آن ا�ستخدم
كلمة �أخفى لأنها �صيغة
مبالغة كقولنا عظيم �أعظم
كبري �أكرب وخفى �أخفي ،والهدف
من ا�ستخدام هذه ال�صيغة هو �أن يبني
اهلل لعبده �أن ما �أخفاه عنه من حقيقة نف�سه
هو �أكرب و�أعظم مما جعله حتت دائرة معرفته من �سر
وجهر ،وقد �أثبتت الدرا�سات يف علم النف�س احلديث
وجود هذا الأخفي يف �شخ�صية الإن�سان و�أنه �أكرب
حجم ًا من ال�سر واجلهر ب�أ�ضعاف كثرية ،فقد تو�صل
(�سيجموند فرويد) يف بداية القرن الع�شرين �إىل
�إكت�شاف الأخفي و�سماه الال �شعور لأن الإن�سان ال ي�شعر
بوجوده وهو �أ�ضخم من ال�شعور (ال�سر واجلهر اللذان
يدركهما ال�شخ�ص) ،وقد �شبه هذا العامل النف�سي
�شخ�صية الإن�سان بجبل من اجلليد و�إن ما ي�شعر به
ويتحكم فيه من �أفكار و�أقوال و�أفعال هو اجلزء الذي
يظهر من اجلبل فوق �سطح املاء ويدخل يف هذا املجال
ما ي�سره ابن �آدم وما يجهر به وميثل ( )%20من
احلجم الكلي ل�شخ�صيته� ،أما �أعظم منطقة يف تكوين
النف�س والتي ال يعلم عنها �شيء فهي القابعة حتت
�سطح املاء (القاعدة الثلجية التي يقف بف�ضلها اجلبل
�شاخم ًا فوق �سطح املاء) .وت�شكل ( )%80من امل�ساحة
الإجمالية لل�شخ�صية وهي التي �سماها فرويد بالال
�شعور و�سماها القر�آن بالأخفي.
22
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ومن خالل هذه احلقيقة النف�سية
تتجلي عظمة القر�آن يف و�صف
�شخ�صية الإن�سان حيث حتدث
قبل �أربعة ع�شر قرن ًا من
زماننا احلا�ضر عن وجود
الأخفي فيما مل يتمكن العلم
الب�شري من �إدراك وجوده
�إال بعد قرون من االجتهاد
الفكري والرتاكم العلمي ،كما
تبني لنا احلكمة من �إخفاء اهلل
جل وعال لهذا اجلزء الكبري من حقيقة
نفو�س عباده �إمعان ًا منه �سبحانه يف تربية امل�سلمني على
دوام االرتباط بخالقهم الذي يعلم عنهم �أ�شياء كثرية
ال يعلمونها عن �أنف�سهم .
قال تعاىلَ ( :و َما �أُو ِتيتُم ِّمن ا ْل ِع ْل ِم ِ�إ َّال َق ِلي ًال)
الإ�سراء .85حتى ال يغرت النا�س مبا ميتلكونه من معارف
نف�سية ،فكما �أن ب�صر الإن�سان ميتد مل�سافة معينة
تتوقف عينه بعدها عن الر�ؤيا ،وكما �أن �سمعه ال ي�ستطيع
�إدراك الأ�صوات �إذا جتاوز بعد ًا حمدد ًا ،فكذلك العقل
الب�شري ال ميكنه �إدراك كل النوايا والأقوال والأفعال
ال�صادرة عن ال�شخ�صية بل هناك �أ�شياء ي�ستطيع
�إدراكها و�أ�شياء �أخرى يعجز عن الإحاطة بها رغم
وجودها داخل النف�س .

فر�صة التعرف على دوافعه و�أهدافه
خلق اهلل الإن�سان وحدة
التي حترك �سلوكه ،حيث ال يوجد
واحدة (ج�سدية روحية) وتتكون
�سلوك ع�شوائي من غري هدف  ..و�إن
�شخ�صية الإن�سان من جوانب
�أي ن�شاط نبذله من خلفه دافع و�أمامه
ج�سمية وعقلية ووجدانية
هدف ،و�أن عدم معرفة الإن�سان لدوافعه
واجتماعية ،وهي جوانب
و�أهدافه دائم ًا ما تكون �سبب ًا للعديد من
متداخلة تتفاعل فيما بينها لتنتج
الإ�ضطرابات النف�سية وعندما نتعرف
ال�سلوكـ ،و�إذا مل يتم التفاعل
املطلوب بني جوانب ال�شخ�صية د .زين العابدين �أحمد امل�صطفى على دوافعنا و�أهدافنا احلقيقية ،ميكننا
يختل ال�سلوك ،وحتدث العديد رئي�س �إدارة االر�شاد النف�سي  -طالب �أن نع ّدل فيها و�أن نوجه �سلوكنا نحوها،
وهذا ما يعرف بالتخطيط وهو الذي
من الإ�ضطرابات النف�سية،
ولذلك ف�إنه وكما نحافظ على �صحتنا اجل�سمية ،ف�إن يقودنا �إىل حتديد وترتيب �أولوياتنا :الأهم ثم املهم
فالأقل �أهمية.
علينا �أن نحافظ على �صحتنا النف�سية.
هناك العديد من اخلطوات التي البد من اتباعها و�أن معرفة �أنف�سنا متكننا من معرفة قدراتنا
حتى نحافظ على �صحتنا النف�سية ،وت�أتي يف مقدمة وا�ستعداداتنا ومهاراتنا يجب �أن نعرف ما ن�ستطيعه
هذه اخلطوات :معرفة الذات ،البد للفرد من �أن يعرف وماال ن�ستطيعه ،ومن الأمثلة على ذلك :اختيار الطالب
نف�سه ،البد �أن ينظر �إليها نظرة فاح�صة ،حتى يتعرف لتخ�ص�صه الدرا�سي ،ف�إذا ما اختار الطالب التخ�ص�ص
على نواحي القوة وال�ضعف يف �شخ�صيته (رحم اهلل الذي يتنا�سب مع قدراته وا�ستعداداته ،ف�سوف يحقق
امرء عرف قدر نف�سه) �أن معرفة النف�س تتيح للإن�سان جناح ًا كبري ًا� ،أما �إذا تعمد اختيار تخ�ص�ص ال ينا�سبه
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فان ذلك �سيقوده حتم ًا �إىل الف�شل.
ويت�صل مبعرفة الذات  ...معرفة النواق�ص والعيوب،
البد �أن نواجه �أنف�سنا بنواق�صنا وعيوبنا ..البد �أن
نواجه الأنانية والعدوانية والتع�صب ،تلك العيوب التي
ال ت�ستثني �أحد ًا .
وبعد معرفة النف�س والوقوف على حقيقتها ت�أتي
اخلطوة الثانية ،وهي الثقة بالنف�س واالعتماد عليها
و�أن ذلك ال يت�أتي اال يف ظل �إميان عميق� ،أن الإن�سان
ي�ستطيع �أن ينجح و�أن يحقق ما يحققه الآخرون (ما هو
ممكن لغريك فهو ممكن لك) وقدمي ًا قيل (�إذا تعلقت
همة املرء بالرثيا لنالها) وبعد �أن نثق يف �أنف�سنا  ..ت�أتي
اخلطوة الثالثة يف رحلة حتقيق ال�صحة النف�سية ،وهي
التفاعل مع الآخرين ...الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي،
والبد له من العي�ش مع الآخرين ،فهو يح�س بالأمان
و�سط الآخرين ،وي�شعر بالر�ضا وال�سعادة ،حني ير�ضي
عنه الآخرون ،ولذلك – ومنذ �أقدم الع�صور كان
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ال�سجن عقوبة اجتماعية بالغة والإن�سان يف حاجة �إىل
الآخرين كي ي�ساعدوه يف حل م�شاكله كما �أن التفاعل
مع النا�س ميد الفرد ب�أفكار جديدة كما يعينه على
ت�صحيح �أفكاره وت�صوراته اخلاطئة وهنا ت�أتي �أهمية
اختيار ال�صديق ،كما ينبغي ان تكون ال�صداقة (�أخوة
يف اهلل) يحفها ال�صدق والوفاء.
ومن عوامل ال�صحة النف�سية التوافق مع العمل،
والر�ضا به و�إتقانه ،لأن �إتقان الإن�سان لعمله ي�شعره
بالنجاح والفوز ،ومينحه قدر ًا عالي ًا من الثقة بالنف�س،
ومن �أ�سباب ال�صحة النف�سية ،االهتمام باحلا�ضر،وعدم
التح�سر على املا�ضي �أو ا�ستعجال ما هو �آت يف امل�ستقبل،
حيث �أن تذكر �أخطاء املا�ضي ي�سبب االكتئاب ،كما �أن
التخوف مما ميكن �أن يحدث م�ستقب ًال ،يبعث التوتر
والقلق .و�أن حتقيق ال�صحة النف�سية يتطلب االهتمام
بال�صحة اجل�سدية ،حيث �إن اخللو من الأمرا�ض
اجل�سدية ي�ساعد على مواجهة اال�ضطرابات النف�سية.

�أن هناك العديد من امل�شكالت وال�صعوبات والعقبات
التي تعوق حتقيق ال�صحة النف�سية  ...وقد يعجز الإن�سان
عن حل هذه امل�شكالت وهنا ف�أنه البد للإن�سان من �أن
يطلب العون وامل�ساعدة من الآخرين ،ولكنه ال ميكن
�أن يطلب العون وامل�ساعدة من �أي احد ،فهناك �أنا�س
خمت�صون مبعاجلة امل�شكالت و�إذا ت�سببت هذه امل�شكالت
يف الإح�سا�س بال�ضيق والتوتر والقلق �أو ال�شعور بالذنب �أو
االكتئاب  ...ف�أنه البد من زيارة العيادة النف�سية ،هناك
مفاهيم خاطئة عن العيادة النف�سية ،حيث ترتبط عند
البع�ض بعالج الأمرا�ض العقلية� ،أال ان العيادة النف�سية
تقدم خدماتها للأ�سوياء الأ�صحاء و�أن الإن�سان بحاجة
�إىل خدماتها يف كثري من الأحيان.
تتعدد خدمات العيادة النف�سية ،فهناك �أق�سام
خا�صة ب�إر�شاد الأطفال ،ومعاجلة م�شكالتهم ال�سلوكية
كا�ضطرابات النوم ،وعيوب النطق (الت�أت�أة) والتمرد
والهروب ،وكذلك م�شكالت التبول الال �إرادي ،وال�سري
�أثناء النوم ،وتكرار حاالت ال�سرقة والكذب والغ�ش،

وهناك �أق�سام �إر�شادية تربوية تعالج م�شكالت الت�أخر
الدرا�سي وقلق االمتحان وت�ساعد الطالب اجلدد على
َ
تخري التخ�ص�ص الدرا�سي املنا�سب ،وهناك عيادات
التوجيه والت�أهيل املهني التي تهدف �إىل حتقيق التوافق
املهني والر�ضا الوظيفي لدى العاملني وهناك عيادات
الإر�شاد الزواجي ،والتي تهدف �إىل معاجلة امل�شكالت
الزواجية وحتقيق التوافق الزواجي ،كما �أنها ت�ساعد
ال�شباب املقبلني علي الزواج ،وذلك بتزويدهم ب�أ�س�س
اختيار الزوج ال�صالح والزوجة ال�صاحلة ،وكيفية حتقيق
ال�سعادة الزوجية.
و�إن حتقيق ال�صحة النف�سية يتطلب اال�ضطالع بدور
وقائي وذلك من خالل املحا�ضرات والندوات الإر�شادية،
�إ�ضافة �إىل الإفادات واال�ست�شارات الإر�شادية وذلك عرب
الأجهزة املختلفة هذا �إ�ضافة �إيل الدور التوعوي من
خالل الوعظ والإر�شاد الديني الذي يحقق الطم�أنينة
والأمن النف�سي.
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ال�ضغط النف�سى
وكيفية تفـاديه؟
د� .آ�سيا عبد القادر حممد رئي�س ادارة االر�شاد النف�سي  -طالبات

ما هو ال�ضغط النف�سى؟
مع التطور التكنلوجى الهائل ومع ت�سارع وترية
احلياة وزيادة �ضغوطات العمل ا�صبح االن�سان مثريا
لكثري من ال�ضغوطات التى ت�ؤرقة وت�سلب منه �صحته
وعمره فيجد االن�سان نف�سه فري�سة �سهلة للتوتر
النف�سى والع�صبى مبتدا من املعاناة واالرق والآالم
الع�ضوية املختلفة واالعرا�ض ال�سلوكية والنف�سية
واالجتماعية املرتبطة بال�ضعف النف�سى وقد ي�صل
االمراحيانا اىل االكتئاب.
�إن كل هذة االمور ما هى فى الواقع اال �أعرا�ض
للغ�ضط النف�سى فماهو ال�ضغط النف�سى؟ ,وماهى
ا�سبابه؟ وكيف ميكن التخل�ص منه.؟
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ماهو ال�ضغط النف�سى ؟
ان ال�ضغط النف�سى هو ذلك ال�شعور ال�سلبى
الذى ي�صيبك عندما تكون حتت �ضغوطات كبرية
تفوق قدرتك على االحتمال لعلك الحظت ان ما
ي�سبب لك �ضغطا هائال قد ال ي�سبب نف�س ال�ضغط
النف�سى ل�شخ�ص اخر ,فقدرة النا�س على املواجهة
والتحمل تختلف عادة من �شخ�ص اىل اخر تبعا
ل�شخ�صية االن�سان وقدرته على التحمل ولكن من
املهم ان نتذكر هنا ان ن�سبة قليلة من ال�ضغط
النف�سى تعترب امرا جيدا فهى عادة ماتدفعك
خلو�ض التحديات او اجناز االمور املهمة او
اتخاد القرارات ال�شخ�صية

كالتح�ضري لالمتحانات
مثال ،ولكن ان جتاوز هذا
ال�ضغط النف�سى حدوده
فانه يعطى �أثارا عك�سية
خ�صو�صا �إذا ا�ستمر لفرتة
طويلة م�سببا بذلك الكثري
من امل�شاكل ال�صحية,
النف�سية ,العاطفية .وعادة
ما ي�ستجيب ج�سدك تلقائيا
لكل مايتعر�ض له حتى
من دون وعى تام منك
احيانا وفى حالة ال�ضغط
النف�سى واخلطر املحدق
فان ج�سمك ي�ستجيب اما
باالقدام او بالهرب.
�أعرا�ض ال�ضغط النف�سى:
رغم اختالف قدرات النا�س وا�ستجاباتهم
لل�ضغط النف�سى اال ان هنالك اعرا�ضا �شائعة
وم�شرتكة تدل على انك تعانى من ال�ضغط النف�سي.
�أوالً :االعرا�ض النف�سية:
 - 1القلق الدائم وامل�ستمر وفقدان القدرة على
الرتكيز فى الدرا�سة والعمل واال�صابة با�ضطرابات
الذاكرة لعدم القدرة على تذكر االمور التى
حتفظها والت�شا�ؤم الدائم واالفكار ال�سلبية.
 - 2ال�شعور الدائم بالوحدة.
 - 3التغريات املفاجئة فى املزاج.
 - 4التوتر الب�سط االمور وال�شعور بالنق�ص
والدونية.
ثانيا :االعرا�ض ال�سلوكية لل�ضغط النف�سى:

ميكن تلخي�صها فى �أ�ضطرابات تناول الطعام
كفقدان ال�شهية وتناول كميه اقل من الكمية املعتادة

او تناول كميات كبرية من
الطعام اكرث من املتعاد كما
ت�شمل �أ�ضطرابات النوم
كالنوم لفرتات طويلة اكرث
من الالزم او النوم املتقطع
واالرق واالنعزال وجتنب
الآخرين كما ي�ؤدى اىل
امرا�ض ج�سمية.
عالج ال�ضغط النف�سى:
 - 1املواظبة على تالوة
القر�آن الكرمي واال�ستغفار.
 - 2احلر�ص على
مراقبة احلالة ال�صحية
دائما للتاكد من انك ال
تعانى من اعرا�ض ال�ضغط النف�سي.
 - 3االبتعاد عن ما يثري توترك وي�سبب لك
ال�ضغط النف�سي.
 - 4تغيري االفكار ال�سلبية ,خذ نف�سا عميقا كلما
�أح�س�ست بال�ضغط النف�سى يت�سلل اليك.
 - 5حتدث مع �شخ�ص تثق به عن الأمور التى
ت�ضايقك وامل�شاكل التى متر بها .تفريغ امل�شاعر
ال�سلبية له دور كبري فى التخفيف من �أعرا�ض
ال�ضغط النف�سى.
 - 6كتابة كل ما يزعجك �أو يقلقك �أو ي�سبب لك
ال�ضغوط.
 - 7عمل التمارين الريا�ضية املف�ضلة لديك
كامل�شي.
- 8احلر�ص على تناول غذاء �صحى متنوع
ومتوازن.
 - 9احلر�ص على زيادة الوقت املخ�ص�ص
للراحة والرتفيه.
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عمادة �ش�ؤون الطالب

يف جو ريا�ضي
بهيج وو�سط
ح�ضور جماهريي
كبري من الطالب
و�أ�ساتذة اجلامعة
نظمت عمادة
�ش�ؤون الطالب
بالتعاون مع منظمة
بنك الأفكار �سباق
ال�ضاحية االول مب�شاركة اكرث
من مئتي طالب من دول خمتلفة
بح�ضور وت�شريف الربوفي�سور كمال حممد عبيد
مدير اجلامعة واال�ستاذ �أ�سامة مريغني م�ساعد
املدير للتن�سيق واملتابعة والأ�ستاذ �صالح احلبوب
مديرعام الريا�ضة بوزارة ال�شباب والريا�ضة
بوالية اخلرطوم اىل جانب مدير منظمة بنك
الأفكار اجلهة ال�شريكة يف تنظيم ال�سباق.
انطلق ال�سباق عند الثامنة �صباح ًا من �أمام
مركز عفراء للت�سوق مرور ًا ب�شارع عبيد ختم
حتى البوابة ال�شمالية للجامعة حيث �أحرز املركز
28
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االول يف ال�سباق الطالب با اكرب لو من
دولة ال�سنغال وفاز بجائزة مالية قدرها
 1700جنيه �سوداين فيما �أحرز املركز
الثاين الطالب �شاذيل من ال�سودان.
ويف كلمته امام الإحتفال الذي نظمته
عمادة �ش�ؤون الطالب بامللعب الرئي�س
للجامعة تقدم الربوفي�سور كمال حممد
عبيد مدير اجلامعة بالتهنئة احلارة
للفائزين مقدم ًا ال�شكر لعمادة �ش�ؤون
الطالب ومنظمة بنك االفكار على
تنظيمهم لهذا احلدث م�شري ًا ايل ان هذا
ال�سباق يعد ا�ستعداد ًا جيد ًا للإمتحانات
م�ضيف ًا ان هذا املن�شط يعترب بداية
ملنا�شط ريا�ضية مقبلة ت�سعى اجلامعة
لتنظيمها وك�شف عن جهود اجلامعة
يف تهيئة عدد من امليادين وال�صاالت
ملمار�سة الن�شاط الريا�ضي موجه ًا عمادة
�ش�ؤون الطالب ب�ضرورة زيادة الإهتمام
والرعاية لطالب �ألعاب القوى ن�سبة ملا
ميتلكونه من مهارات عالية وبقية �ضروب
الريا�ضة.

الفائز الأول ب�سباق
ال�ضاحية من ال�سنغال
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افتتاح ملعب اخلما�سيات بالقطاع ال�شرقي للجامعة

بتربع كرمي من جهاز الأمن واملخابرات
الوطني مت افتتاح ملعب خما�سيات كرة القدم
اجلديد باملجمع ال�شرقي للجامعة وذلك بح�ضور
الدكتور مو�سى طه تاي اهلل نائب املدير لل�ش�ؤون
املالية والإدارية املكلف ممثل ال�سيد مدير
اجلامعة ،والدكتور �صالح احلبوب مدير عام
وزارة ال�شباب والريا�ضة بوالية اخلرطوم ممثل
الوزير واملقدم �سراج ح�سن ح�سني ممثل جهاز
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الأمن الوطني والدكتور �أحمد الريح عميد �ش�ؤون
الطالب وعدد كبري من �أ�ساتذة عمداء كليات
اجلامعة حيث ا�شتمل االحتفال علي مباراة يف
كرة القدم بني فريقي داخلية يزيد وداخلية
دار ال�سالم انتهت بفوز داخلية يزيد بركالت
الرتجيح �إ�ضافة اىل عرو�ض من فرق الطالب
للكاراتيه واجلمباز ويف ختام املهرجان مت ت�سليم
الك�أ�س لداخلية يزيد ،كما مت تكرمي منتخبي

اجلامعة لكرة القدم والطائرة الفائزين
باملركز الأول يف م�سابقة التعليم العايل للإبداع
الطالبي للعام 2016م .وبدوره �ألقى الدكتور
�أحمد الريح عميد عمادة الطالب كلمة االحتفال

مقدم ًا �شكره جلهاز الأمن على تربعهم ب�إن�شاء
املعلب هدية لطالب اجلامعة م�ؤكد ًا �أن اجلامعة
ظلت طوال م�سريتها تنبذ العنف والتطرف
داعية للمحبة وال�سالم.
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وزيران وسفيران ومعتمد في ختام
فعاليات دوري كل األلعاب بالجامعة

�إعداد :عثمان حيدر:
اختتمت فعاليات دورة كل الألعاب بت�شريف من
وزير ال�شباب والريا�ضة االحتادي �أ .حيدر جالوكوما
ووزير ال�شباب والريا�ضة والية اخلرطوم �أ .الي�سع التاج
�أبوك�ساوي ود� .صالح احلبو مدير عام الريا�ضة بالوزارة
الوالئية و�أ .ماجدة ن�سيم معتمد الرئا�سة بالوالية و�سفري
دولة نيجرييا وممثل ال�سفري اليوغندي وح�ضور كرمي
من قبل �إدارة اجلامعة بقيادة مدير اجلامعة معايل
ال�سيد �أ .د .كمال عبيد وعمداء بع�ض الكليات وهيئة
التدري�س ون�شطاء العمل الريا�ضي بال�سودان ولفيف من
الإعالميني ،وحظي اخلتام بتفاعل كبري من الطالب
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خا�صة طالب نيجرييا ويوغندا اللتان لعبتا يف اخلتام
مباراة حما�سية راقية انتهت بفوز نيجرييا  0/1مما
�أهلها للفوز بالبطولة.
هذا وقد مت تكرمي عدد من الفرق امل�شاركة يف بطولة
الكرة الطائرة والتي فازت بها دولة �أفغان�ستان و�ألعاب
القوى �سباق  100مرت و 200مرت و 400مرت و 800مرت
�إ�ضافة �إىل من�شط التاكندو والكاراتيه كما مت منح ك�أ�س
للطالب ال�سنغاليني بفوزهم بجائزة �أف�ضل امل�شجعني يف
البطولة.
ومتت التغطية الإعالمية للحدث من و�سائل الإعالم
املختلفة.

