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حاكــم الشــارقة: اجلامعة القاســمية تســير 

بخطى ســريعة مستنيرة بالعلم واملعرفـــة  
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــد صاح أك

حاكــم  األعــى  املجلــس  عضــو  القاســمي  محمــد 

الشــارقة رئيــس الجامعــة القاســمية، أن الجامعــة تســر 

بخطــى رسيعــة، مســتنرة بالعلــم واملعرفــة.

جــاء ذلــك، خــال لقــاء ســموه، بأعضــاء الهيئــة التدريســية 

ــة  ــة السادس ــليمه للدفع ــال تس ــمية، وخ ــة القاس بالجامع

ــامية  ــات اإلس ــداة إىل دار املخطوط ــات امله ــن املخطوط م

بالجامعــة، والتــي تعــد مــن أنفــس املخطوطــات التاريخيــة 

مــن مقتنياتــه الخاصــة، التــي جمعهــا ســموه خــال زياراتــه 

لــدول العــامل املختلفــة، والتــي تضــم 150 مخطوطــة أصيلــة 

مجلــداً  و97  املتنوعــة،  والعربيــة  اإلســامية  العلــوم  يف 

لفهــارس ومراجــع عــن املخطوطــات املوجــودة يف كافــة 

ــامل. دول الع

وكشــف ســموه عــن عــدد املشــاريع العلميــة املقامــة، وقــال 

ســموه: »هنــاك مبنــى جديــد وهــو مجمــع القــرآن الكريــم 

ــرب  ــامل، وبالق ــم يف الع ــرآن الكري ــع للق ــر مجم ــر أك ويعت

منــه ســيتم إنشــاء مبنــى املنتــدى اإلســامي الــذي لــه 

ــا  ــي فيه ــدوات الت ــاء املحــارضات والن ــة بالغــة يف إلق أهمي

ــن  ــدة ع ــة بعي ــة مدروس ــة علمي ــة بطريق ــدة العلمي الفائ

ــات،  ــاك حلق ــتكون هن ــك س ــح، لذل ــر الصحي ــر غ التفس

ونــدوات ومحــارضات، أمتنــى أن يســتفيد املنتــدى مــن 

ــيكون  ــه، وس ــة من ــتفيد الجامع ــمية، وتس ــة القاس الجامع

هنــاك مجمــع اللغــة العربيــة، وســيكون عونــاً للجامعــة يف 

ــة«.  ــة العربي ــس اللغ تدري

ــمو  ــب الس ــا صاح ــي قدمه ــة الت ــة السادس ــول الدفع وح

حاكــم الشــارقة إىل دار املخطوطــات اإلســامية، قــال ســموه: 

»قدمــت 150 مخطوطــة أصلية يف صورة كتب، وهذه تضاف 

للمجموعــات الســابقة، كذلــك اســتخرجت مــن مكتبتــي مــا 

ــات  ــن املخطوط ــم ع ــد يتكل ــداً، كل مجل ــارب 97 مجل  يق

املوجودة يف العامل، وهي عون للقامئني عىل دار املخطوطات، 

ــع  ــا م ــن خــال تواصلن ــدار م ــىل ال  ويســتطيع القامئــون ع

 جميــع هــذه املراكز إحضار أيــة مخطوطة مــن املخطوطات،

ــد هــذه  ــا يف رف ــاً لن ــة وود، وليكــون عون ــا مبحب ــا يجمعن مل

ــات«. ــذه املخطوط ــدار به ال
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طالبات كلية االتصال يفزن باملركز األول

 عن فئة »أفضل فكرة« بجائزة أبدع
فــازت طالبــات كليــة االتصــال بالجامعة القاســمية 

ــذي  ــر املــريئ ال ــزة أفضــل فكــرة عــن التقري بجائ

آيــة  للطالبــات:  أنــت؟«  حمــل عنــوان »مــن 

خالــد، ومنــى خالــد، وســلمى زوقــار وشــيامء 

ــدع«  ــزة »أب ــن جائ ــة م ــخة الثاني ــار  يف النس زوق

ألفضــل تقريــر مــريئ، والتــي تســتهدف طلبــة 

ــارقة. ــد الش ــات ومعاه ــات وجامع كلي

ــه  ــذي نظمت ــم ال ــل التكري ــك خــالل حف جــاء ذل

مؤسســة الشــارقة لإلعــالم، يف الجامعــة القاســمية، 

بحضــور كل مــن الشــيخ ســلطان بــن أحمــد 

لإلعــالم،  الشــارقة  مجلــس  رئيــس  القاســمي، 

والدكتــور رشــاد ســامل، مديــر الجامعــة القاســمية٫ 

عــام  وســعادة محمــد حســن خلــف، مديــر 

ــالم، ــارقة لإلع ــة الش مؤسس
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أول انتاج 

تلفزيوني واذاعي 

لطالبات االتصال 

أنتجت طالبات االتصال الجامهري 

بالجامعة القاسمية برامج تلفزيونية 

واذاعية يف استوديوهات جامعة الشارقة 

يف إطار تطوير الجانب العميل للطالبات 

بهدف إكسابهن املهارات الفنية الازمة.

أنتجت مجموعة من الطالبات برنامج 

إذاعي بعنوان ))عزلة ناعمة(( يدور حول 

االهتاممات الخاصة بالفتيات، ويستضيف 

يف  كل فقرة فتاة تحدثنا عن تجربة مميزة 

لها يف هذا املجال. 

ويف املقابل أنتجت املجموعة الثانية 

برنامجاً تلفيزيونياً بعنوان ))خلّك ويانا(( 

مدته نصف ساعة، تدور فكرته حول 

مجموعة من النصائح تقدم يف صورة 

فقرات متنوعة ومختلفة.

وأكد الدكتور ممدوح املشميش أستاذ 

مساق اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوين أن 

مثل هذه الزيارات تصقل مهارات العملية 

للطالبات وتربطهم بسوق العمل. 

طالبات االتصال يشاركن في ورشة صناعة البرامج الثقافية »الفكرة والتطبيق«

شــاركت طالبــات كليــة االتصــال يف منتــدى »مرامــي لإلعــام الوطنــي« 
يف نســخته السادســة هــذا العــام الــذي نظمــه املكتــب الثقــايف 
ــم  ــذي أقي ــارقة وال ــؤون األرسة بالش ــىل لش ــس األع ــي باملجل واإلعام
يف غرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة عــىل شــكل ورشــة عمــل حملــت 
ــم  ــن تقدي ــق« م ــرة والتطبي ــة الفك ــج الثقافي ــة الرام ــوان »صناع عن
ــة  ــة اإلماراتي ــدات واإلعامي ــم عبي ــة ري ــارة االعامي ــن املستش كل م
صفيــة الشــحي ، مــن أجــل النهــوض بواقــع اإلعــام الوطنــي وتحقيــق 
التطلعــات ملســتقبل الطالــب األكادميــي يف صناعــة الرامــج الثقافيــة 

ــر.  ــه الع ــرات ومتطلبات ــة ملتغ املواكب
هدفــت الورشــة عــر محاورهــا العديــدة اىل تعريــف طــاب وطالبــات 
ــامذج  ــتعراض الن ــا واس ــة وأنواعه ــم الثقافــة املختلف ــام مفاهي اإلع
ــيل  ــب العم ــر التدري ــة وتوف ــة العربي ــج الثقافي ــن الرام ــة م املتنوع

ــايف.  ــج ثق ــداد برنام للمشــاركني يف إع
ــة  ــراءة موضوعي ــادس ق ــي الس ــام الوطن ــي لاع ــدى مرام ــد منت يع
ــة  ــة والعربي ــة املحلي ــة ملشــهد مــن مشــاهد الســاحة اإلعامي تحليلي
املعــارصة بهــدف املســاهمة يف صناعــة اســراتيجيات اإلعــام الناجــح 

طالبات كلية االتصال يفزن باملركز األول عن فئة »أفضل فكرة« بجائزة أبدع

ــع  ــة بواق ــة املتصل ــوادره املؤهل ــخة لك ــة الراس ــىل الثقاف ــي ع املبن
ــا.       ــوات أفراده ــا وحي مجتمعاته

ــاج  ــم اإلنت ــؤول قس ــن مس ــد الرحم ــد عب ــة محم ــت فاطم وأعرب
ــم  ــن رغبته ــؤون األرسة ع ــىل لش ــس األع ــج يف املجل ــي والروي الفن
ــة  ــز منتــدى مرامــي هــذا العــام بتقديــم خــرات إعامي يف أن يتمي
ــن  ــة الطــاب م ــن فئ ــام خصوصــا م ــال اإلع ــني مبج ــة للمهتم قيم
الجامعــات املتعاونــة مــع املكتــب الثقــايف واإلعامــي باملجلــس 

األعــىل لشــؤون األرسة.
وأكــد الدكتــور ممــدوح املشــميش األســتاذ املســاعد يف كليــة االتصال 
عــىل أهميــة الورشــة يف اكســاب الطالبــات املهــارات الازمــة لفكــرة 
عمــل الرامــج الثقافيــة واإلنســانية التــي تدعــم الشــخصية اإلعاميــة 

للطالبــات يف هــذا املجــال.   
ــة بــرورة االســتناد إىل بحــوث  وأوىص املنتــدى يف جلســته الختامي
ودراســات الجمهــور والرامــج؛ لاســتفادة مــن نتائــج تلــك البحــوث 
ــة  ــة، خصوصــاً، والرامــج اإلعامي ــر الرامــج الثقافي ــاج وتطوي يف إنت

بصــورة عامــة.

فــازت طالبــات كليــة االتصــال بالجامعــة 

القاســمية بجائــزة أفضــل فكــرة عــن التقريــر 

املــريئ الــذي حمــل عنــوان »مــن أنــت؟« 

للطالبــات: آيــة خالــد، ومنــى خالــد، وســلمى 

ــة  ــخة الثاني ــار  يف النس ــيامء زوق ــار وش زوق

ــريئ،  ــر م ــل تقري ــدع« ألفض ــزة »أب ــن جائ م

ــات  ــات وجامع ــة كلي ــتهدف طلب ــي تس والت

ــارقة. ــد الش ومعاه

الــذي  التكريــم  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 

نظمتــه مؤسســة الشــارقة لإلعــام، يف الجامعة 

ــن الشــيخ ســلطان  القاســمية، بحضــور كل م

بــن أحمــد القاســمي، رئيــس مجلــس الشــارقة 

لإلعــام، وســعادة محمــد حســن خلــف، مدير 

عــام مؤسســة الشــارقة لإلعــام، والدكتــور 

القاســمية،  الجامعــة  مديــر  ســامل،  رشــاد 

والدكتــور عصــام نــر، عميــد كليــة االتصــال 

ــش،  ــور محمــد عاي ــة الشــارقة، والدكت بجامع

رئيــس قســم االتصــال الجامهــري يف الجامعــة 

األمركيــة بالشــارقة، إىل جانــب أعضــاء لجنــة 

تحكيــم الجائــزة، وعــدد مــن ممثــيل وســائل 

ــة. ــن الطلب ــة م ــام، ومجموع اإلع

وأعربــت الطالبــات عــن فخرهــن بكونهــن 

أول طالبــات فائــزات بالجائــزة مــن الجامعــة 

الجائــزة  أهميــة  إىل  مشــرات  القاســمية 

ودورهــا يف تحفيــز املواهــب املبدعــة.

تــدور فكــرة التقريــر حــول تســاؤل: مــاذا لــو 

تجــردَت مــن اســمك، جنســيتك، وظيفتــك، 

أهلــك ومــا يتعلــق بــك مــن أمــور شــخصية؟ 

ــون  ــث تك ــك؟، حي ــن نفس ــتعرِّف ع ــف س كي

ــدور  ــة عــن التســاؤل هــي محــور مــا ي اإلجاب

الطالبــات  واستشــهدت  الفيديــو.  حولــه 

ــود  ــدف املنش ــن اله ــر ع ــة تع ــامذج مضيئ بن

مثــل نــوال الصــويف الفائــزة بجائــزة صنــاع 

ــل ومحمــد صــاح العــب منتخــب مــر  األم

وليفربــول . واختتمــوا العمــل بأقــوال للشــيخ 

ــًدا يف  ــا رائ ــه منوذًج ــرة كون ــم الفك ــد تدع زاي

ــام  ــة بع ــرة مرتبط ــون الفك ــال لتك ــذا املج ه

ــد. زاي

لإلعــام  الشــارقة  مؤسســة  أن  إىل  يشــار 

تقريــر  ألفضــل  »أبــدع«  جائــزة  أطلقــت 

ــة  ــن طلب ــب م ــز املواه ــرض تحفي ــريئ، بغ م

الجامعــات واملعاهــد يف إمــارة الشــارقة، 

املجــال  خــوض  عــىل  لتشــجيعهم 

ــر،  ــال التقاري ــاً مج ــي، وخصوص اإلعام

ودعــم وتشــجيع وإفــادة العاملــني يف 

ــب  ــىل املواه ــاع ع ــام لاط ــاع اإلع قط

الشــابة، بغيــة اســتحداث أفــكار تعمــل 

التقريــر املــريئ  عــىل دعــم وتطويــر 

االحرافيــة. إىل  للوصــول 

آمل أن تكون مشاركتي مبثابة أول 

خطوة حقيقية يف مجال العمل 

االعامي وأدعو جميع الطالبات 

للمشاركة املوسم القادم.

كنت أثق بأننا سنفوز بفئة من فئات 

الجائزة ونحن متحمسات للمشاركة 

السنة القادمة أيضا إن شاء الله. 

فخورة بفوز أول فيديو من إنتاجنا 

بأفضل فكرة، ونأمل أن نفوز بأفضل 

عمل متكامل السنة القادمة بإذن 

الله.

اختتمت كلية االتصال بالجامعة القاسمية دورة تدريبية تحت عنوان »صناعة األفام«، التي 

قدمها األستاذ محمد ثناء، من مركز الشارقة للتدريب اإلعامي، واستمرت ملدة ثاثة أيام 

مبشاركة عدد من طاب كلية االتصال.

هدفت الدورة إىل التعرف عىل مراحل بناء وصناعة الفيلم وفنون التصوير واإلعداد لعمل 

مقاطع مصورة وكيفية التعرف عىل العدسات املختلفة وكيفية استخدامها، وأهم األجهزة 

والكامرات املستخدمة يف إنتاج األعامل الفنية يف مجال الفيديو.

 كلية االتصال تنظم دورة

 تدريبية بعنوان »صناعة األفالم«

سلمى زوقار:

منى خالد:

شيامء زوقار:

آية خالد:
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نظمــت كليــة االتصــال زيــارة علميــة للطالبات 

إيل دار االمــارات الحديثــة للطباعــة بإمــارة 

ــات  ــوف الطالب ــدف وق ــك به ــن وذل أم القيوي

وأنواعهــا  الحديثــة  املطابــع  آليــات  عــيل 

ــل  ــا قب ــل م ــيل مراح ــة وع ــاليبها املختلف وأس

الطبــع والتكنولوجيــا الحديثــة املســتخدمة 

ــواع   ــيل األن ــات ع ــت الطالب ــام تعرف ــا، ك فيه

املختلفــة ألجهــزة الطباعــة ووظيفــة كل منهــا 

ــة. ــة الطباع ــا يف عملي ودوره

طالبات االتصال في زيارة علمية إلى 

دار اإلمارات احلديثة للطباعة

وأكــد الدكتــور بســام املــكاوي أســتاذ الصحافة 

املســاعد بالكليــة أن هــذه الزيــارة جــاءت 

ــة  ــة والاصفي ــل الخطــة األكادميي ــن تفعي ضم

ــك  ــة، وذل ــات اإلعامي ــاج املطبوع ــاق انت ملس

ــة  ــع املامرس ــة بواق ــة األكادميي ــط الدراس لرب

املهنيــة والتطبيقيــة واالطــاع عــيل كل مــا 

هــو جديــد مــن تقنيــات وتكنولوجيــا الطباعــة 

ــة. الحديث



ــة  ــال بالجامع ــة االتص ــتضافت كلي اس

محمــد  األســتاذ  ســعادة  القاســمية 

خلــف املديــر العــام ملؤسســة الشــارقة 

ــة  ــه العملي ــتعراض تجربت ــالم الس لإلع

مــن  اإلعالمــي  املجــال  يف  واملهنيــة 

عنــوان  حملــت  محــارضة  خــالل 

الكليــة  خطــة  ضمــن  »تجربتــي« 

األكادمييــة  وأنشــطتها  لفعالياتهــا 

األســتاذ  ســعادة  بحضــور  وذلــك 

ــة  ــر الجامع ــور رشــاد ســامل مدي الدكت

وســعادة األســتاذ ســامل الجــروان نائب 

واإلداريــة،  املاليــة  للشــئون  املديــر 

مبــرسح   ٢٠١٨ أكتوبــر   ٢ الثالثــاء 

بالجامعــة. املكتبــة 
   ويف مســتهل حديثــه أمــام طلبــة كليــة 

ــيل  ــف ع ــد خل ــتاذ محم ــد األس ــال  أك االتص

ــة  ــدود واملتابع ــل والامح ــم املتواص أن الدع

املســتمرة ملؤسســة الشــارقة لإلعــام مــن قبل  

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

القاســمي عضــو املجلــس األعــيل  حاكــم 

ــام  ــرا مه ــزا وعن ــارقة، كان حاف ــارة الش إم

للخدمــات  املؤسســة وتقدميهــا  يف تطويــر 

اإلعاميــة املتميــزة.

   وأوضــح مديــر عــام مؤسســة الشــارقة 

اإلعامــي  املجــال  يف  العمــل  أن  لإلعــام 

مســؤولية أخاقيــة قبــل أن تكــون مســؤولية 

ــور ، مشــرا إيل أن هــذه  ــام الجمه ــة أم مهني

وصفــات  ســامت  مــن  هــي  املســئولية 

املســتقبل. يف  الناجــح  اإلعامــي 

   كــام أشــار إىل أبــرز مقومــات اإلعامــي 

الخلــق  تتمثــل يف حســن  والتــي  الناجــح 

وحســن الظهــور عــىل الشاشــة، القــدرة عــىل 

األداء اإلذاعــي بالتحكــم بالصــوت وضبــط 

مخــارج الحــروف ، والتعامــل الراقــي مــع 

ــل.   ــق العم فري

   وشــدد ســعادته خــال حديثــة لطلبــة 

إعامــي  امتــاك  رضورة  عــيل  االتصــال 

عــيل  القــدرة  ومنهــا  ألدواتــه  املســتقبل 

التمكــن مــن اللغــة العربيــة، والســعة يف 

الثقافــة، ومواكبــة مهــارة التقنيــات الحديثــة.

   كــام ناقــش أبــرز املقومــات التــي يجــب أن 

تتوافــر يف اإلعامــي مســتعرًضا أهــم محطــات 

تجربتــه التــي تركــزت عــىل ربــط طالــب 

  هو دمحم حسن خلف، 
خشصية إماراتية إعالمية 

معروفة يشغل منصب 
مدير عام مؤسسة الشارقة 

لإلعالم منذ ١٣ نومفرب 
.٢٠١٧

  اكن مديًرا عاًما لإلذاعة 
والتليفزيون يف مؤسسة 

الشارقة لإلعالم.

  حاز عىل جائزة الشارقة 
للعمل التطويع عام ٢٠١٧.

  درس مجيع مراحله 
الدراسية يف أم القيوين 
ودرس بعدها يف جامعة 

اإلمارات بلكية العلوم 
اإلنسانية واالجمتاعية 

قسم اللغة العربية. خترج 
عام ٩٩ ومعل يف العام 

نفسه بتلفزيون الشارقة.

  مزتوج وله من األبناء 
راشد وخالد وحسن.

  أحب العمل اإلعاليم 
والتلفزيون بشلك أسايس، 
وبعد خترجه من اجلامعة 

معل يف التلفزيون. بدأ 
معله يف تلفزيون الشارقة 

يف سبمترب ٩٩، واكنت 
أول إطاللة له عىل الشاشة 

متثلت يف تقدميه موجز 
األخبار عىل اهلواء ملدة 

٥ دقائق وتوالت بعد 
ذلك جماالت تقدميه مهنا 

تقارير يف اسرتاحة 
الظهرية.

  أول برناجم متاكمل قدمه 
اكن صباح الشارقة.

سيرة ذاتية

 

العمل اإلعالمي 

مسؤولية أخالقية قبل أن 

تكون مسؤولية مهنية

متابعة صاحب السمو املستمرة ملؤسسة الشارقة لإلعالم

 حفزت املؤسسة على تقدمي خدمات إعالمية متميزة

كإعامــي  تفــرد  كونــه   ، بواقعــه  اإلعــام 

مبقومــات جعلتــه بصمــة إماراتيــة وعربيــة يف 

اإلعــام املعــر عــن رأي املجتمــع ومكوناتــه، 

يف رحلــة عمليــة ومهنيــة تواصلــت عــىل 

ــا. ــة ٢0 عاًم ــدى قراب م

ــد  ــور عطــا عب    وبــدوره أكــد األســتاذ الدكت

الرحيــم القائــم بأعــامل عميــد كليــة االتصــال 

االســتعانة  أهميــة  الرحيبيــة  كلمتــه  يف 

بكــوادر مميــزة مثــل ســعادة محمــد خلــف، 

باإلنجــازات  الحافلــة  تجربتــه  لتقديــم 

كمحفــز وقــدوة للطلبــة مــن خــال محطاتــه 

وتجاربــه العديــدة يف أدائــه اإلعامــي.

   ويف الختــام جــري حــوار مفتــوح مــع طلبــة 

ــارقة  ــر الش ــه مدي ــاب في ــال أج ــة االتص كلي

ــة واستفســاراتهم  ــئلة الطلب ــيل أس ــام ع لإلع

املختلفــة، ومناقشــات ثريــة وتجربــة حافلــة 

أغنــت  والثقــة  والتحــدي  العطــاء  مــن 

حسن اخللق، حسن الظهور 

على الشاشة، واإلملام باللغة 

العربية أهم مقومات 

اإلعالمي الناجح

 

، ،
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محمد خلف يسرد 

جتربته اإلعالمية لطلبة 

كلية االتصال 

املحــارضة، مبــا اتســمت بــه مــن 

قــدم  وبعدهــا  ودقــة،  رصاحــة 

رشــاد  الدكتــور  األســتاذ  ســعادة 

القاســمية  الجامعــة  ســامل مديــر 

محمــد  لألســتاذ  الجامعــة  درع 

خلــف تكرميــا لســعادته.



مدير اجلامعة في حوار مع طالبـــــــات االتصال 

مدرسة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 

أعظم مدرسة رشفت باإلنتساب إليها

مرحلة الكُّتاب هي األقوى عى اإلطالق 

وأمتنى أن تعود

يف البدايــة نشــكركم عــى قبــول إجــراء الحــوار 

رغــم ضيــق وقتكــم .. ونــود أن نتعــرف أكــر عــى 

ســعادتكم؟

رشــاد محمــد ســامل، أزهــري، تخرجــت مــن املعاهــد 

األزهريــة ، التحقــت بكليــة اللغــة العربيــة وعينــت 

بالكليــة،  معيــًدا  األوائــل  العــرة  ضمــن  مــن 

وتدرجــت حتــى وصلــت إىل درجــة أســتاذ، وحصلــت 

إىل جانــب عمــيل عــىل دبلــوم يف الخــط العــريب 

ــا،  ــة طنط ــوط مبحافظ ــني الخط ــدارس تحس ــن م م

ــت  ــام 1987م، فكان ــارات ع ــة اإلم ــت إىل دول وانتقل

ــديب  ــامية ب ــات اإلس ــة الدراس ــيل يف كلي ــة عم بداي

ــة، ثــم رشفنــي صاحــب الســمو  قســم اللغــة العربي

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

حاكــم الشــارقة - حفظــه اللــه - بتعيينــي يف جامعــة 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــا لقس ــت رئيًس ــارقة، وأصبح الش

ــراً  ــي مدي ــكورا بتكليف ــموه مش ــل س ــى تفض بها،حت

ــمية. ــة القاس للجامع

ــا  ــي مــررت به ــة الت ماهــى أهــم املراحــل التعليمي

ــرًا؟ وأكرهــا تأث

مرحلــة كُتـّـاب القريــة قدميًــا والتــي أمتنــى أن تعــود، 

كنــا نحفــظ القــرآن عنــد الشــيخ ثــم نقــوم بتســميعه 

عــىل اللــوح مــام أثــر فينــا يف شــيئني: فصاحــة النطــق 

ــدي  ــط ل ــة الخ ــت موهب ــم صقل ــط، ث ــودة الخ وج

 )4( ملــدة  الخطــوط  تحســني  بالتحاقــي مبدرســة 

ــز بعدهــا، أي  ــد مــن الجوائ أعــوام وحصــدت العدي

ــا. ــا صحيًح ــي توجيًه ــاب وجهن إن الُكتّ

حدثنــا عــن تجربتــك يف جامعــة األزهــر طالبــا 

.. كيــف كانــت؟ وأســتاذا 

يف األزهــر كنــت بفضــل اللــه نشــيطاً، فقــد أنتخبــت 

ــة  ــة الفني ــت مســؤوالً عــن اللجن ــا لإلتحاد،وكن رئيًس

ــة  ــوض الجوال ــت مف ــام كن ــي خطــاط، ك ــم أنن بحك

بالجامعــة فالعقــل الســليم يف الجســم الســليم، وكان 

نشــاطي ال يطغــى عــىل دراســتي، لــذا أنصــح أبنــايئ 

ــهم يف  ــا تس ــث إنه ــة حي ــطة الاصفي ــة باألنش الطلب

ــاطا  ــبهم نش ــم وتكس ــية له ــواء النفس ــني األج تحس

وحيويــة، كــام أنهــا تــؤدي إىل زيــادة اســتيعابهم 

للــدروس واملحــارضات التــي مــن شــأنها أن تنعكــس 

ــة  ــزز الهوي ــا تع ــام أنه ــدرايس، ك ــل ال ــىل التحصي ع

نقدم طالب إعالم  ملتزم ولديه ثقافة 

إسالمية إعالمية

،،
التنويــر واالعتــدال والوســطية والتســامح واحــرام األديــان 

والعقائــد األخــرى، كان الهــدف مــن إنشــاء الجامعــة القاســمية 

يف عــام ٢٠١٤ / ٢٠١٥ ، بتوجيهــات مــن صاحب الســمو الشــيخ 

ــاء  ــر بإنش ــذي أم ــمي ال ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س الدكت

ــة عــى أســس  ــوم الرشعي ــدم العل ــارة تق الجامعــة لتكــون من

ــع ســنوات عــى إنشــائها أصبحــت  ــرور أرب ــد م ســليمة. وبع

ــاً مهــام  ــة، ركن ــم والثقاف الجامعــة كــام أرادهــا ســلطان العل

ورضوريــاً يكمــل رصح التعليــم العــايل يف الشــارقة واإلمــارات 

ــور  ــتاذ الدكت ــي األس ــوار نلتق ــذا الح ــه. ويف ه ــل مع ويتكام

رشــاد ســامل لنتعــرف عــى تفاصيــل أكر حــول إنشــاء الجامعة 

ــكان  ــخصية.. ف ــه الش ــن حيات ــب م ــالً إىل جوان ــرق قلي ونتط

هــذا حوارنــا معــه.

أحلم أن يأيت اليوم الذي يتباهى فيه 

خريجو وخريجات الجامعة القاسمية، 

وكام يتباهى البعض بأنه من خريجي 

األزهر، يُقال أنا من علامء القاسمية أو 

أنا من خريجيها وقريًبا جًدا سيتحقق 

هذا بإذن الله

حلم كبير ،

أود أن ألقى ريب ويف مييني دوري ونشاطي 

بالجامعة القاسمية

 ثقة صاحب السمو بتكليفي مديرا 

للجامعة يف مرحلة التأسيس التقدر بثمن

كانــوا  وأســاتذيت  للطلبــة.  الوطنيــة 

يتنبــؤون يل مبســتقبل باهــر ألننــي كنــت 

وتخرجــت  الحــوار،  بــأدب  أناقشــهم 

وتــم  دفعتــي  عــىل  الســادس  برتيــب 

توزيــع العــرة األوائــل عــىل املــدارس 

ــة يف  ــهرين مبدرس ــت ش ــة، فمكث الحكومي

دميــاط، ثــم رجعــت إىل الجامعــة معيــًدا 

ــة. ــة العربي ــة اللغ يف كلي

حدثنا عن األرسة واألبناء واألحفاد؟

زوجتــي حاصلــة عــىل بكالوريــوس تجــارة، ولكنهــا ال 

تعمــل، ورزقــت بأربعــة مــن األبنــاء، ابنتــي الكــرى 

تعمــل أســتاذ مســاعد يف الصحــة العامــة بطــب 

ــرج  ــد تخ ــا محم ــرة، وتوأمه ــي بالقاه ــر العين الق

مــن كليــة التجــارة ويعمــل حاليــاً مديــر فــرع بأحــد 

ــود  ــاء، وآخــر العنق ــدس كهرب ــود مهن ــوك، محم البن

ــاد  ــدي )6( أحف ــة، ول ــة هندس ــدة يف كلي ــة معي آي

ــن. ــات وولدي ــة بن أربع

ــاعرك  ــاعرك كأب و مش ــن مش ــرق ب ــد ف ــل يوج ه

كجــد؟

لدينــا مثــل يف العاميــة املريــة يقــول (أعــز الولــد، 

ــايئ، فهــم  ــد( وأحفــادي أعــز عــيل مــن أبن ــد الول ول

ميلكــون مــن املائكيــة واللطــف مــا مينحنــي ســعادة 

التدانيهــا ســعادة، فكلمــة )جــدو( لهــا وقــع خــاص 

عــىل قلبــي.

ــة أم  ــة.. كان رغب ــة العربي ــص اللغ ــارك لتخص اختي

ــة ؟ صدف

بالتأكيــد رغبــة، فالكليــة كانــت ال تقبــل إال مبجمــوع 

األزهر«وذلــك  »طــب  تســمى  وكانــت  مرتفــع 

ــت  ــا كن ــة، وأن ــب بالجامع ــة للط ــاح كلي ــل افتت قب

مشــهورا بإلقــاء خطبــة يــوم الجمعــة كــام حصلــت 

ــت  ــة العامة،فعزم ــع يف الثانوي ــوع مرتف ــىل مجم ع

ومجموعــة مــن أصدقــايئ عــىل االلتحــاق بطــب 

ــة(. ــة العربي ــر )اللغ األزه

 هــل تخصصــك يف اللغــة العربيــة أفــادك يف حياتــك 

؟ لعملية ا

نعــم أفــدت كثــرا، فالتمكــن مــن اللغــة دّعــم لــدي 

ــا  ــن منه ــة فالتمك ــز املعرف ــة، وهــي كن ــن الخطاب ف

هــو أســاس كل يشء.

ــر  ــا غ ــتختار تخصص ــل س ــن ه ــك الزم ــاد ب وإذا ع

ــة ؟ ــة العربي اللغ

ســأختار نفــس التخصــص وهــو اللغــة العربيــة ألننــي 

. أعشقها

ــا  ــن أبنائه ــة ب ــة العربي ــال اللغ ــا هــو ح ــك م  برأي

اآلن؟

حزيــن جــداً عــىل حــال لغــة الضاد،فأهلهــا يتحدثــون 

واملحافــل  املؤمتــرات  يعملون،يقيمــون  وال  كثــرًا 

ــة  ــة العربي ــود اللغ ــا تع ــة وبإنتهائه ــة واملحلي الدولي

أدراجهــا األوىل حزينــة آســية، بعــض العــرب يعترون 

التحــدث فيــام بينهــم بغــر العربيــة ثقافة،وأنــا 

أعدهــا ســخافة، قــد آن األوان أن نعمــل مــن أجــل 

ــة  ــا باللغ ــون حديثن ــب أن يك ــة، ويج ــة العربي اللغ

ــرة. ــى املي ــة الفصح العربي

ــل  ــازات يف العم ــة باإلنج ــة حافل ــرة مهني ــك مس ل

عــى  عرّفنــا   .. والتطوعــي  واألكادميــي  اإلدارى 

البدايــات أيــن كانــت ومــا العقبــات التــي واجهتهــا؟

ــا بطبيعتــي أحــب العمل،وهــذا فضــل مــن اللــه،  أن

ــن  ــدد م ــىل ع ــا ع ــد ريعه ــة زكاة امت ــأت لجن فأنش

محافظــات مــر، كــام بنيــت مدرســة بــدر الخاصــة 

ــرًا لهــا  باملقطــم مــن خــال الترعــات ومكثــت مدي

)8( ســنوات، مــام أخــرين بعــض الــيشء يف الحصــول 

ــم  ــك، ث ــد ذل ــي بع ــه أكرمن عــىل الدكتوراه،لكــن الل

ــة الدراســات اإلســامية بــديب كعضــو  التحقــت بكلي

ــىل  ــس األع ــت أيضــا باملجل ــة تدريســية ، وعمل هيئ

ــاء  ــس أمن ــًوا يف مجل ــارقة، عض ــؤون األرسة بالش لش

الشــيخة  ســمو  برعايــة  الكريــم  القــرآن  جائــزة 

ــم  ــمو حاك ــب الس ــة صاح ــمي، قرين ــر القاس جواه

الشــارقة، ثــم عملــت بجامعــة الشــارقة وتدرجــت يف 

املناصــب األكادمييــة فيهــا، وبعدهــا كلفنــي صاحــب 

ــة  ــإدارة الجامع ــكوًرا ب ــارقة مش ــم الش ــمو حاك الس

القاســمية، وال أعتــر نفــي فيهــا مديــرًا مكتبيًــا 

ــا  ــون قريب ــداين ،ألين أحــب أن أك ــر مي ــي مدي ولكنن

مــن الطلبــة وهيئــة التدريــس، وقــد كنــت أقــول أود 

ــول  ــدر واآلن أق ــدارس ب ــي م ــى ريب ويف ميين أن ألق

يــا رب اقبضنــي إليــك ويف ميينــي دوري ونشــاطي يف 

ــمية. ــة القاس الجامع

ــمو  ــب الس ــع صاح ــارش م ــك املب ــالل تعامل ــن خ م
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صا�سا�ة �سذ    اإ
أعشــقه  الــذي  الــيء   *

الجوالــة  هــو  الرياضــة  مــن 

، أتابــع كــرة القــدم وأحبهــا 

لــذا   ، لكــن لســت متعصًبــا 

ــا.  ــا وال زملكاويً ــت أهالويً  لس

* هــل أنــت عصبــي ؟ أغضــب 

ممــن يجــادل وهــو ليــس عــى 

صــواب )والــرش إن تلقــه بالخر 

ــه  ــا .. وإن تلق ــه ذرًع ــت ب ضق

وأغضــب   ، ينحســم(  بالــرش 

ــخص،  ــة الش ــل مصلح ــن أج م

رسيــع  أننــي  ميــزيت  ولكــن 

 ، باملصالحــة  العــودة وأبــادر 

يشء  قلبــي  ويف  أنــام  ال  أنــا 

. اإلطــالق  عــى  أحــد   عــى 

الذهنــي  بالصفــاء  أشــعر   *

الصــالة،  وقــت   : وقتــن  يف 

 ووقــت قــراءة القــرآن بتمعــن.

* حكمــة أو مقولــة تؤمــن بهــا 

؟ بعــد تفكــر .. حديــث النبــي 

 ، بالُصعــة  الشــديد  :)ليــس 

ولكــن الشــديد الــذي ميلــك 

الغضــب(. عنــد   نفســه 

لطــالب  تقدمهــا  نصيحــة   *

؟ القاســمية  الجامعــة 

أن يضعــوا اللــه نصــب أعينهــم 

ويتحركــوا ويشــكرو ا اللــه عــى 

العلــم، وأن يســتمروا  نعمــة 

ــا،  ــن منابعه ــوم م ــل العل يف نه

تعلمــوه،  علــام  يكتمــوا  وأال 

ويســعوا  إىل تطويــر أوطانهــم، 

صاحــب  هــدف  هــو  فهــذا 

ــه  ــه ورؤيت ــه الل ــمو حفظ الس

ــة.  ــيس الجامع ــد تأس عن

ــموه؟ ــن س ــت م ــاذا تعلم ــارقة .. م ــم الش حاك

 تعلمــت مــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة 

اإلختيــار  يف  الدقــة  مثــل  األشــياء  مــن  العديــد 

ميدنــا  مــا  دامئًــا  لألمــور،  املســتقبلية  والنظــرة 

بتوجيهــات ســموه وال يبخــل عــىل الجامعــة بــيشء ال 

ماديــاً وال أدبيّــا، دامئـًـا مــا يســألني)طمني عــىل بنــايت 

ــر  ــك الكث ــات؟( هنال ــم احتياج ــل لديك ــايئ؟ ه وأبن

ــم  ــر منه ــامل وكث ــول الع ــكام ح ــاء والح ــن الرؤس م

يجيــد عملــه لكــن ويل أمرنــا منــط خــاص، أكــر مــن 

ــة  ــه الخاص ــىل طائرت ــه يل ع ــت باصطحاب ــرة رشف م

ــايف  ــون تق ــة صال ــون مبثاب ــة تك ــرة، الرحل إىل القاه

يف اللغــة والتاريــخ وحتــى األمــور العلميــة، يتحــدث 

ــت  ــني، قل ــر واملري ــن م ــاء نادرع ــاص وبوف بإخ

لســموه أكــر مــن مرة:)لــو أن املريــني يحبــون 

مــر مثلــام تحبهــا ســموك الرتفعــت ارتفاعــات 

شــاهقة(، فســموه يجلــس عــىل مائــدة اإلفطــار 

وبالــه مشــغول بالنــاس، هــذا الرجــل مــا ُخلــق 

ــا  ــد، ودامئ ــام وج ــان أين ــم باإلنس ــه،ُخلَِق ليهت لنفس

ــول يف  ــل) وأق ــم زائ ــمنت وه ــارة األس ــول (حض يق

ذلك)أســمى كام قالــه ســلطان .. إن الحضــارة أصلهــا 

ــان(  اإلنس

تكويــن  ىف  أثــروا  الذيــن  األشــخاص  هــم  مــن 

؟  القياديــة  شــخصيتك 

ــاتذيت يف  ــرت بأس ــري تأث ــن عم ــة األوىل م يف املرحل

املعهــد والكليــة، كنــت أحــاول التشــبه بهــم لحســن 

خلقهــم وقــوة علمهم،كــام أننــي أرى أن األمــر ورايث 

فجــدي وأيب كانــوا مــن شــيوخ القريــة الذيــن يتولــون 

ــرت  ــد تأث ــة فق ــة الثاني ــا عــن املرحل كل أمورهــا، أم

جــدا بصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 

محمــد القاســمي - حفظــه اللــه - مــا جلســت إليــه 

ــا  ــاًم وُخلًق يف يــوم إال وأفــدت منــه الكثــر والكثرعل

وســلوكا، البعــض يُعــد ذلــك نفاقـًـا ألنــه عيننــي بهــذا 

املنصــب ولكــن حاشــا للــه، مــن يقــرب مــن صاحــب 

فأكــر  بالجديــد،  منــه  يخــرج  وأن  البــد  الســمو 

مدرســة رشفــت باإلنتســاب إليهــا هــي مدرســة 

ســلطان القاســمي.

 كيف تم اختياركم إلدارة الجامعة؟ ومتى؟

يب  فاتصــل  خاصــة،  لظــروف  القاهــرة  يف  كنــت 

صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، حاكــم الشــارقة، وطلــب منــي القــدوم إىل 

الدولــة ورشح يل املطلــوب فوافقــت عــىل الفــور، 

ــة  ــارقة يب أمان ــم الش ــمو حاك ــب الس ــة صاح إن ثق

ــة يف قــره  ال تقــدر بثمــن، ووقــت تســليمي األمان

ــي( ــه يرضين ــريض الل ــا ي ــدة: )م ــة واح ــال يل كلم ق

ما الهدف من وجود كلية لإلعالم بالجامعة؟

يلعــب اإلعــام دوراً حيويــاً يف نهضة األمم والشــعوب 

وتطورهــا، لذلــك أنشــئت كليــة االتصــال بتوجيهــات 

مــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لتقــدم إعامــا 

ــى  ــا يُعط ــام هن ــب اإلع ــا، فطال ــد م ــا إىل ح ملتزم

مــواد إســامية أكــر مــن أي جامعــة أخــرى لتتكــون 

لديــه ثقافــة إســامية إعاميــة واعيــة.

 يف نهايــة حوارنــا معكــم.. ماهــو الحلــم الــذي تريــد 

ــه يف الجامعة؟ تحقيق

ــو  ــه خريج ــى في ــذي يتباه ــوم ال ــأيت الي ــم أن ي أحل

يتباهــى  وكــام  القاســمية،  الجامعــة  وخريجــات 

ــا مــن  ــال أن ــه مــن خريجــي األزهــر، يُق البعــض بأن

ــا جــًدا  علــامء القاســمية أو أنــا مــن خريجيهــا وقريبً

ــه. ــإذن الل ــذا ب ــيتحقق ه س

القاسمية تشارك في ورشة عمل بعنوان »التفاعل 

احلكومي االستراتيجي عبر منصات اإلعالم االجتماعي 

شاركت الجامعة القاسمية يف ورشة عمل تحت عنوان 

"التفاعل الحكومي االسراتيجي عر منصات اإلعام 

االجتامعي " التي نظمها املركز الدويل لاتصال الحكومي 

التابع للمكتب اإلعامي لحكومة الشارقة، يومي 3 – 4 

أكتوبر املايض يف مرح املجاز بالشارقة، بهدف تدريب 

املشاركني عىل التميز يف البيئة الرقمية الحديثة، من خال 

استخدام أساليب تعتمد عىل دالئل وبيانات الجامهر، 

وتزويدهم مبهارات التخطيط االسراتيجي ملواقع التواصل 

االجتامعي.

حر الورشة عن الجامعة القاسمية د. بسام املكاوي 

أستاذ الصحافة املساعد بكلية االتصال وذلك يف إطار 

حرص الجامعة عىل تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

والوقوف عىل أحدث املستجدات التكنولوجية يف مجال 

اإلعام الجديد بهدف نقل هذه الخرات واملستحدثات 

لطلبة كلية االتصال.

واستعرضت الورشة التي قدمها املدرب مايك كوجاوسيك، 

املتخصص يف مجاالت التسويق والتواصل االسراتيجي، 

أسس املشاركة يف الفضاء االفرايض وفق أحدث االتجاهات 

الرقمية، ومهارات رصد وتحليل البيانات االجتامعية، بغرض 

جمع املعلومات التجارية 

كام توقف كوجاوسيك عند أساليب تطوير االسراتيجيات بناًء 

عىل متطلبات املصدر، فضاً عن تقنيات إدارة املخاطر التي 

ميكن أن تحدث أثناء استخدام القنوات الرقمية.

وعرّفت الورشة املشاركني بخيارات التقنية املتطورة التي 

تتضمنها منصات التواصل االجتامعي يف مختلف أنحاء العامل 

وكيفية استخدامها بالطرق املثىل، حيث استعرض كوجاوسيك 

أفضل املامرسات العاملية الحالية يف هذا املجال، من خال 

مناقشة مجموعة من الدراسات والنامذج الخاصة بعملية 

إعداد الخطط وال اسراتيجيات، ورصد وقياس أداء مواقع 

التواصل االجتامعي وأثرها عىل بيئة األعامل.

عقدت الجامعة لقاء تعريفيا ملدرسيها الجدد، مبقر 

الجامعة، حيث حرص مدير الجامعة القاسمية، عىل 

طرح مختلف الخطط والرؤى التي تصب يف سياسات 

تطوير الجامعة، وتنفيذ ومتابعة خطة العمل، وناقش 

خطة العمل للفصل الحايل، وسياسة الجامعة يف 

التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية، لتحقيق أفضل 

النتائج. كام أطلع األستاذ الدكتور رشاد سامل مدير 

الجامعة القاسمية، أعضاء الهيئة التدريسية، من الذين 

التحقوا حديثاً يف السلك التدريي، عىل مختلف 

خطط الجامعة وبرامجها، السيام خال الفصل الدرايس 

األول للعام الجامعي ٢018-٢019.

وأشاد األستاذ الدكتور رشاد سامل، برؤية صاحب السمو 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

اجلامعــــة القاسمــية تعقد لقاًء تعريفًيا 

ملدرسيها اجلدد
املجلس األعىل، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، بتأسيس 

الجامعة القاسمية، لتكون منارة للعلوم اإلسامية 

والعربية وقبلة لطلبة العلم من كل أنحاء العامل بفكر 

وسطي وانفتاح عىل كافة العلوم والثقافات، وأوضح أن 

الجامعة تتميز بكوكبة من األكادمييني املتخصصني.

ورحب األستاذ الدكتور رشاد سامل، بأعضاء الهيئة 

التدريسية الجدد، مهنئاً انضاممهم ألرسة الجامعة، وشكر 

جهود األعضاء الحاليني يف الفصول الدراسية املاضية.

 من جهته، استعرض عمر العامري، مسؤول مركز 

ضامن الجودة والفاعلية املؤسسية واالعتامد، العديد 

من املرتكزات األساسية للقاء التعريفي، ورؤية ورسالة 

مركز ضامن الجودة والفاعلية املؤسسية واالعتامد، 

ومعايـر الراخيص واالعتامد.

 »واقع التعليم العالي« في الوطن العربي 

تناقشه ندوة باجلامعة القاسمية

استعرض الدكتور سلطان أبو عرايب يف ندوة »واقع التعليم 

العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب« التي حرها الدكتور 

رشاد سامل، مدير الجامعة القاسمية وأعضاء الهيئة األكادميية 

بالجامعة مراحل تطور التعليم العايل يف الوطن العريب، مشراً 

إىل أن التعليم العايل والبحث العلمي يواجهان الكثر من 

التحديات، أبرزها:  عدم وضوح أولويات واسراتيجيات البحث 

العلمي وضعف التمويل وهجرة األدمغة إىل باد الغرب 

ومحدودية التعاون الدويل، منوهاً إىل انعزال البحث العلمي يف 

الجامعات العربية عن الوحدات اإلنتاجية والقطاع الخاص، ما 

أدى إىل حرمان الباحث الجامعي من الدعم املادي الذي كان 

من املمكن أن يقدمه القطاع الخاص له. أشادت ندوة »واقع 

التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب« التي قدمها 

الدكتور سلطان أبو عرايب العدوان األمني العام التحاد الجامعات 

العربية، ورئيس جامعة الرموك سابقاً، يف الجامعة القاسمية، 

باهتامم القيادة الرشيدة بدولة اإلمارات باملنظومة التعليمية 

الجامعية.

ومثــن الدكتور أبو عرايب الدعم الســخي الــذي يقدمه صاحب 

الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعىل حاكم الشــارقة، للجامعات يف اإلمارة، مشــيداً 

بدعــم ســموه التحاد الجامعات العربية واملتمثل يف إنشــاء 

املبنــى الجديــد لاتحاد الذي يتخذ مــن العاصمة األردنية 

له. مقراً 

أ. عمر العامري مسؤول 

مركز ضامن الجودة 

والفاعلية املؤسسية 

واالعتامد

5�سوار

مدير اجلامعة في حوار مع طالبـــــــات االتصال 

،



الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد 

عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 

املجلــس األعــى حاكــم الشــارقة رئيــس 

الجامعــة تســر  القاســمية، أن  الجامعــة 

بخطــى رسيعــة، مســتنرة بالعلــم واملعرفة.

 

ــاء  ــموه، بأعض ــاء س ــال لق ــك، خ ــاء ذل ج

الهيئــة التدريســية بالجامعــة القاســمية، 

وخــال تســليمه للدفعــة السادســة مــن 

ــات  ــداة إىل دار املخطوط ــات امله املخطوط

اإلســامية بالجامعــة، والتــي تعتــر مــن 

مــن  التاريخيــة  املخطوطــات  أنفــس 

مقتنياتــه الخاصــة، التــي جمعهــا ســموه 

املختلفــة،  العــامل  لــدول  زياراتــه  خــال 

يف  أصيلــة  مخطوطــة   150 تضــم  والتــي 

ــة املتنوعــة، و97  ــوم اإلســامية والعربي العل

مجلــداً لفهــارس ومراجــع عــن املخطوطــات 

املوجــودة يف كافــة العــامل.

أكرب مجمع للقرآن الكريم
املشــاريع  عــدد  عــن  ســموه  وكشــف 

العلميــة املقامــة، وقــال ســموه: »هنــاك 

مبنــى جديــد وهــو مجمــع القــرآن الكريــم 

ويعتــر أكــر مجمــع للقــرآن الكريــم يف 

ــه ســيتم إنشــاء مبنــى  العــامل، وبالقــرب من

أهميــة  لــه  الــذي  اإلســامي  املنتــدى 

والنــدوات  املحــارضات  إلقــاء  يف  بالغــة 

بطريقــة  العلميــة  الفائــدة  فيهــا  التــي 

علميــة مدروســة بعيــدة عــن التفســر غــر 

ــات،  ــاك حلق ــتكون هن ــك س ــح، لذل الصحي

وتضــم خمــس كليــات، يف وســطها كليــة 

تعظيــامً  وذلــك  العقــد،  وهــي  القــرآن، 

ــه. ــاب الل لكت

١٥٠ مخطوطة أصلية
التــي قدمهــا  السادســة  الدفعــة  وحــول 

صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة إىل دار 

ســموه:  قــال  اإلســامية،  املخطوطــات 

ــورة  ــة يف ص ــة أصلي ــت 150 مخطوط »قدم

للمجموعــات  تضــاف  وهــذه  كتــب، 

ــك اســتخرجت مــن مكتبتــي  الســابقة، كذل

ــم  ــد يتكل ــداً، كل مجل ــارب 97 مجل ــا يق م

العــامل،  يف  املوجــودة  املخطوطــات  عــن 

وهــي عــون للقامئــني عــىل دار املخطوطــات، 

ويســتطيع القامئــون عــىل الــدار مــن خــال 

ــع هــذه املراكــز إحضــار  ــا مــع جمي تواصلن

ملــا  املخطوطــات،  مــن  مخطوطــة  أيــة 

ــا يف  ــاً لن ــة وود، وليكــون عون ــا مبحب يجمعن

رفــد هــذه الــدار بهــذه املخطوطــات«.

العلم القرآين الصحيح
ــي  ــى أن نلتق ــه »نتمن ــموه كلمت ــع س وتاب

يف  نتــوه  وال  الصحيحــة  الكلمــة  عــىل 

ولكــن  الكثــر،  ضيعنــا  ألننــا  املتاهــات، 

ونــدوات ومحــارضات، أمتنــى أن يســتفيد 

املنتــدى مــن الجامعــة القاســمية، وتســتفيد 

الجامعــة منــه، وســيكون هنــاك مجمــع 

اللغــة العربيــة، وســيكون عونــاً للجامعــة يف 

تدريــس اللغــة العربيــة«.

 وأكــد ســموه، أن عــامد الجامعــة القاســمية 

العربيــة،  واللغــة  الكريــم،  القــرآن  هــو 

ــى  ــة وصــواب، ونتمن الرجــوع للحــق فضيل

ــم يف  ــي تتعل ــال الت ــذه األجي ــرج ه أن تتخ

هــذه الجامعــة العلــم القــرآين الصحيــح، 

ســواًء يف إفريقيــا أو يف رشق آســيا وحتــى يف 

ديارنــا، بعيــداً عــن العلــوم املشــوهة وغــر 

أوطانهــا  إىل  ترجــع  فعندمــا  الصحيحــة، 

والتنويــر  للعلــم  أســاس  لبنــة  تكــون 

الصحيــح، وعــدم التيــه والضيــاع، لذلــك 

نقــول لهــا عندمــا ترجــع لبادهــا كــوين 

عــىل صلــة معنــا، حتــى ال يدخــل علينــا مــن 

يحــول بيننــا وبينهــا«.

مراكز علمية
املقبلــة  الفــرة  يف  أن  ســموه،  وأوضــح 

ــة  ــن الجامع ــني م ــد للخريج ــاول أن نج نح

عــىل  تعينهــم  علميــة  مراكــز  القاســمية 

اســتمرار هــذا العطــاء، وتواصلهــم معنــا 

معونــة  لهــم  ونقــدم  بلدهــم  يف  وهــم 

ــة  ــذه فرص ــموه إىل أن ه ــراً س ــة، مش مالي

ــة الذيــن ســيتخرجون مــن الجامعــة،  للطلب

حتــى ال يتيهــون عنــد الذهــاب إىل بلدانهــم 

واهتاممنــا  رعايتنــا  تحــت  يكونــون  بــل 

وهــم هنــاك، متمنيــاً ســموه التوفيــق ألول 

 خال لقاء سموه، بأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة 

القاسمية، وخال تسليمه للدفعة السادسة من املخطوطات 

املهداة إىل دار املخطوطات اإلسامية بالجامعة

حاكم الشارقة: الجامعة تسر بخطى 
رسيعة مستنرة بالعلم واملعرفـة
القرآن الكريم، واللغة العربية هام 

عامدا الجامعة القاسمية
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دفعــة ســتتخرج مــن الجامعــة القاســمية يف 

ــل. ــان املقب رمض

رسل علم ومعرفة
كــام وجــه ســموه كلمتــه للهيئــة التدريســية 

بإلهامنــا  نتواصــل معكــم  »نحــن  قائــاً: 

مــن  كونكــم  إليكــم  وننظــر  وأفكارنــا، 

ــك التواصــل  ــم واملعرفــة، لذل ــون العل يحمل

معكــم يكــون فكريــاً وإميانيــاً، فأنتــم تأتــون 

ومتنحونــا  ومعرفــة،  علــم  كرســل  إلينــا 

الفرصــة للتعلــم منكــم، ونحــن نهيــئ لكــم 

جميــع الســبل لتكونــوا يف راحــة تامــة حتــى 

ــم«. ــاً منك ــاء جزي ــون العط يك

ــات  ــد دار املخطوط ــد تفق ــموه، ق وكان س

اإلســامية بالجامعــة القاســمية، واســتمع 

مــن القامئــني عليهــا لــرح مفصــل عــن 

الخدمــات التــي توفرهــا الــدار لزوارهــا مــن 

ــة  ــن املعرف ــزود م ــني يف الت ــة والراغب الطلب

ــم. والعل

إضافة علمية قّيمة
ــلمها  ــي س ــة الت ــة السادس ــل املجموع ومتث

ســموه لــدار املخطوطــات اإلســامية، إضافة 

ومتاحــة للطلبــة والباحثــني والدارســني يف 

ــم. ــة والعل ــف رضوب املعرف مختل

الـــ 97،  املجلــدات  كــام متثــل مجموعــة 

ــات  ــارس املكتب ــوان »فه وهــي سلســلة بعن

العربيــة  املخطوطــات  النــادرة:  الخطيــة 

النــادرة«، كنــزاً علميــاً كونهــا توفــر للمهتمني 

علميــة قيّمــة، كونهــا توفــر مخطوطــات 

جديــدة يف شــكل كتــب يف مختلــف العلــوم 

القرآنيــة والســنة النبويــة، واللغــة العربيــة، 

تاريخيــة  بحقــب  كبــار،  علــامء  كتبهــا 

مختلفــة، مــا يشــكل مــورداً علميــاً ال يقــدر 

ــادرة  ــب ن ــىل كت ــرة ع ــا متوف ــن، كونه بثم

وطــاب العلــم والراغبــني يف التــزود مــن 

ــادرة  ــواع املخطوطــات الن املعرفــة، كافــة أن

ــا،  ــا، وتصنيفاته ــن توافره ــة وأماك والتاريخي

مــا يوفــر للباحــث الوقــت والجهــد ملعرفــة 

ــا. ــل عليه ــة، والعم املخطوط

إضافة مميزة
اإلســامية  املخطوطــات  دار   وتعتــر 

افتتحــت  التــي  القاســمية،  بالجامعــة 

برعايــة كرميــة مــن صاحــب الســمو حاكــم 

إضافــة  ٢017م،  ســبتمر   7 يف  الشــارقة 

مميــزة ملجموعــة دور العلــم واملعرفــة التــي 

ــدار  ــز ال ــارة الشــارقة، وتتمي ــا إم ــز به تتمي

التــي تعتــر رصحــاً علميــاً وثقافيــاً وحضاريــاً 

بتصميــم معــامري شــيد عــىل أحــدث النظم 

الهندســية عــىل الطــراز اإلســامي الجميــل، 

ــزة  ــذي يعكــس شــخصية الشــارقة املمي وال

باملنشــآت واملســاجد املشــيدة عــىل طريقــة 

ــة. ــامية البديع ــامرة اإلس الع

ــدار  ــا ال ــي تضمه ــات الت ــوع املخطوط وتتن

بــني شــتى العلــوم والتصانيــف منهــا علــوم 

القــرآن، والتفســر، والحديــث ورشوحــه، 

والفقــه، واللغــة العربيــة وفروعهــا، والطــب، 

والصيدلــة، والفلــك، والحســاب، والزراعــة، 

والتاريــخ، والجغرافيــا، وغرهــا، والكثــر مــن 

ــادرة ونفيســة ويرجــع  هــذه املخطوطــات ن

ســبب ندرتهــا إىل أنهــا إمــا كتبــت بخطــوط 

املؤلــف،  حيــاة  يف  كتبــت  أو  مؤلفيهــا 

وإجــازات  وقــراءات  مقابــات  عليهــا  أو 

الرســوم  مــن  العديــد  بهــا  أو  ومتلــكات، 

النباتيــة  واأللــوان  والتذهيــب  والزخــارف 

عــدد  اختيــار  وتــم  الرائعــة،  والخطــوط 

مــن هــذه املخطوطــات النــادرة لوضعهــا 

باملعــرض الدائــم بالــدار، حيــث ميكــن للــزوار 

والباحثــني االطــاع عليهــا.

ــامل  ــيخ س ــه، الش ــال جولت ــموه خ ــق س راف

بــن عبــد الرحمــن القاســمي رئيــس مكتــب 

عبيــد  محمــد  وســعادة  الحاكــم،  ســمو 

الزعــايب رئيــس دائــرة التريفــات والضيافــة، 

ــام  ــر ع ــف مدي ــن خل ــد حس ــعادة محم وس

ــاد  ــور رش ــام، والدكت ــارقة لإلع ــة الش مؤسس

ســامل مديــر الجامعــة القاســمية، وعــدد مــن 

املســؤولني.

نتمنى أن نلتقي عىل 

الكلمة الصحيحة وال 

نتوه يف املتاهات، ألننا 

ضيعنا الكثر، ولكن 

الرجوع للحق فضيلة 

وصواب، ونتمنى أن 

تتخرج هذه األجيال 

التي تتعلم يف هذه 

الجامعة العلم 

القرآين الصحيح، 

سواًء يف إفريقيا أو 

يف رشق آسيا وحتى 

يف ديارنا، بعيداً عن 

العلوم املشوهة وغر 

،الصحيحة

صاحب السمو : ،
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ــه  ــيد روح الل ــب س ــا الطال ــق حدثن ــذا املنطل ــن ه وم

الهاشــمي مــن كليــة الرشيعــة عــن هــذا التنــوع قائــال: 

ــي و  ــع النواح ــن جمي ــا م ــة بينن ــروق جم ــك ف » هنال

األصعــدة ابتــداء مــن املــأكل و املــرشب إىل اللغــة و 

أســلوب املعيشــة «.

إال أن ريــم حكيمــي الطالبــة بكليــة القــرآن الكريــم 

ــالف اختــص الــرشق و الغــرب يف  أكــدت أن هــذا االخت

مــكان واحــد أال وهــو الجامعــة القاســمية دون أن يــؤدي 

ــالف.  إىل االخت

ثقافة الحوار

أثبتــت تجربــة الجامعــة القاســمية أنــه باإلمــكان دمــج 

ــة الحــوار  ــت ثقاف ــا كان ــات تحــت ســقف واحــد إذا م الثقاف

رحــاب  الطالبــة  تحدثــت  فقــد  أفرادهــا.  بــن  مغروســة 

اســكندر مــن كليــة القــرآن الكريــم عــن أهــم مــا مييــز الحــوار 

ــًيا يف  ــرام  دوًرا أساس ــدة أن لالح ــمية مؤك ــة القاس يف الجامع

ــالف  ــا االخت ــة يحكمه ــاح أي عالق ــايل نج ــر و بالت ــل اآلخ تقب

الثقــايف  وأكــدت أن بــن الطالبــات احــرام متبــادل و اهتــامم 

بثقافــة اآلخــر دون الحكــم املســبق عليــه فــال فــرق بــن عــريب 

ــوى . ــي إال بالتق أو أعجم

مــن جهــة أخــرى أكــد الطالــب تــاج الديــن عزيــز مــن كليــة 

ــات  ــالف الثقاف ــات بســبب اخت ــه مل يشــهد أي عقب اآلداب أن

ــا  ــه بأنه ــه بأصدقائ ــذ قدومــه إىل الجامعــة ووصــف عالقت من

ــام و الوحــدة و التفاهــم . عالقــات يســودها الوئ

تجربة مميزة

ــا  ــا ثقافي ــة مخزون ــيات يف الجامع ــدد الجنس ــون تع ــد يك ق

الطلبــة  جميــع  عــى  بالفائــدة  تعــود  مميــزة  تجربــة  و 

فتواجدهــم معــا لســنوات عديــدة يكســبهم مهــارات ثقافيــة 

، اتصاليــة ولغويــة تضــاف إىل مخزونهــم العلمــي و األكادميــي 

اجلامعة القاسمية
منوذج حي للتعايش السلمي بني الشعوب

تتميــز الجامعــة القاســمية بالتنــوع الثقــايف الــذي تكــون نتيجــة تنــوع جنســيات الطلبــة و التــي تربــو عــى خمــس و ســتن 

جنســية . وبالتــايل فــإن للتفاهــم والتعايــش الســلمي دور أســايس يف الجمــع بــن هــؤالء الطلبــة مــع اختــالف لغاتهــم

 وخلفياتهــم الثقافيــة  . فهــل مــن الســهل تكويــن صداقــات بينهــم و هــل يســودها التفاهــم، و مــا هــي أبــرز األســباب التــي 

تســاعد يف جمــع هــذه الفئــات املتباينــة تحــت ســقف واحــد ؟ مــن آســيا الوســطى إىل روســيا و مــن أفريقيــا إىل  أوروبــا 

الرشقيــة و باحتضــان مــن صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي اجتمعــت هــذه الشــعوب مختــصة الحــدود 

الثقافيــة و الفــروق الفرديــة مجتمعــة تحــت ســقف الجامعــة القاســمية . 
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تحقيق : منى خالد-سلمى زوقار-آية خالد

ــية . ــررات الدراس ــن املق ــه م ــذي يتلقون ال

ــة  ــن كلي ــس م ــا وي ــة مه ــت الطالب وعــى هــذا األســاس تحدث

نتيجــة  اكتســبتها  التــي  االتصاليــة  الفوائــد  عــن  االقتصــاد 

ــة » إن  ــة قائل ــة يف الجامع ــيات املختلف ــع الجنس ــا م انخراطه

تواجــدي ضمــن هــذا الــصح التعليمــي املتميــز أكســبني 

ــة  ــداريك الثقافي ــع م ــه وس ــام أن ــة ك ــة مختلف ــارات اتصالي مه

حيــث تعرفــت عــى العديــد مــن األســاليب املعيشــية املختلفــة 

ــن  ــي مل أك ــات الت ــن االختالف ــا م ــس و غره ــأكل و ملب ــن م م

أعرفهــا مــن قبــل و ســمح يل بتعلــم لغــات مختلفــة عــن طريــق 

تبــادل اللغــات الســائد بــن طالبــات الجامعــة القاســمية مــام 

أكســبني مخزونــا ثقافيــا ، تعليميــا و اتصاليــا  متميــزا قــد 

يســاعدين يف االنخــراط بســوق العمــل بصــورة أرسع و أفضــل 

يف املســتقبل.

نقاط مشركة

مهــام اختلفــت الشــعوب و تباعــدت املســافات ، اال أنــه البــد 

مــن وجــود نقــاط مشــركة تجمعهــم وتهــدم الحواجــز الفاصلــة 

بينهــم . 

ــة  ــال طريق ــة االتص ــن كلي ــل م ــرة طفي ــة أم ــت الطالب رشح

التواصــل بــن الطالبــات و التــي تكونــت نتيجــة اكتشــاف نقاط 

مشــركة بــن كل ثقافــة و أخــرى قائلــة : »مل أكــن أتخيــل أنــه 

ــاة  ســيكون بامــكاين تكويــن صداقــات مــن الصــن إال أن الحي

الجامعيــة بالقاســمية ســمحت يل بالتعــرف عــى العديــد مــن 

ــي  ــام أنن ــبيا ، ك ــدة نس ــة البعي ــذه الثقاف ــن ه ــات م الطالب

ــا  ــن الصــن و الروهينج ــم مشــركة ب اكتشــفت وجــود قواس

ــا « ــارب بينن مــام كــرس عــدة حواجــز و أشــعرين بالتق

رؤية الجامعة

كــام أن لرؤيــة الجامعــة ورســالتها دوًرا يف خلــق بيئة يســودها 

الحــوار و االحــرام املتبــادل بــن كافــة الجنســيات املختلفة.

ــة  ــج أن لألنشــطة االصفي  فمــن جهــة أكــد الطالــب »جيويان

دور بــارز يف تعزيــز التعــاون والتقــارب بــن الطــالب وبعضهم 

، فاملؤمتــرات التــي تقيمهــا الجامعــة باســتمرار باإلضافــة 

ــح املجــال للتعــارف عــن  إىل بعــض املســاقات الدراســية تفت

القاعــة  داخــل  الحــوارات  و  الصفيــة  املناقشــات  طريــق 

ــية . الدراس

مهرجان الثقافات

ومــن جهــة أخــرى تحدثــت الطالبــة ســيتي أحمــد مــن كليــة 

اآلداب عــن الفــرق الكبــر الــذي أحدثــه مهرجــان القاســمية 

ــة  ــب و طالب ــة كل طال ــدوره ثقاف ــزز ب ــذي ع ــات و ال للثقاف

يف الجامعــة مــن حيــث التعمــق يف اكتشــاف الكثــر عــن 

الشــعوب األخــرى ، مــن عــادات و مالبــس و فنــون فلكلوريــة 

و شــعبية .

و بالتــايل فــإن إقامــة أنشــطة مامثلــة يف بيئــة متنوعــة تســمح 

بالتبــادل املعــريف و الثقــايف تســهل تقبــل اآلخــر عــى نطــاق 

واســع .

وهكــذا تتجــى محاســن التشــجيع عــى التجانــس املجتمعــي 

ــتجالء  ــوم إىل اس ــامل الي ــوج الع ــام أح ــات ، ف ــة الفئ ــن كاف ب

هــذه الفكــرة وتوظيفهــا باتجــاه الحــد مــن العنــف والخــالف. 

وتعــد الجامعــة القاســمية قــدوة و مثــاال ناجحــا يقتــدى 

و  الناجحــة  خطتهــا  حــذو  عــى  الجميــع  مشــجعة  بــه 

ــدم  ــذي هــو أســاس تق ــدأ الوحــدة ال ــع إىل مب ــادة الجمي إع

املجتمعــات .



ن جا بيد أ

بونجــور! )وتعنــي مرحبــاً باللغــة الفرنســية( »أبيدجــان« هــي أكــرب مدينــة يف دولــة 

ــل أهــم  ــة، كــام أنهــا متث ــة الخالب ســاحل العــاج، وتزخــر بالبحــرات واملمــرات املائي

ــدة  ــة كواح ــياحة العاملي ــة الس ــى خارط ــان ع ــم أبيدج ــزغ نج ــة. ب ــاء يف الدول مين

ــواج  ــة أف ــذب املدين ــث تج ــر، حي ــد األخ ــياحية يف العق ــات الس ــن أروع الوجه م

الســائحن إليهــا مــن مختلــف أنحــاء العــامل بفضــل بنيتهــا التحتيــة الجيــدة ومناظرهــا 

ــة  ــا التاريخي ــزة وآثاره ــة املتمي ــا املعامري ــة، ومبانيه ــة املدهش ــا الطبيعي ومتنزهاته

العتيقــة، باإلضافــة إىل كاتدرائيــة القديــس بولــس الشــهرة والتــي شــّيدها املهنــدس 

املعــامري اإليطــايل »ألــدو ســبريتوم«، والتــي تتميــز بتصميمهــا الفريــد فضــالً عــن 

ــذي  ــهر ال ــش الش ــامري املده ــد« املع ــى »ال برامي ــك مبن ــة، وكذل ــتها الديني قداس

يحــرص الســائحون عــى زيارتــه. وتقــع »غابــة بانكــو الوطنيــة« عــى أطــراف أبيدجان 

عــى مســاحة شاســعة مــن األرض تبلــغ 7٥٠٠ فدانــاً مــن الغابــات االســتوائية املطــرة، 

وتزخــر بعجائــب املخلوقــات الحيــة والنباتــات يف تنــوع مدهــش ال مثيــل لــه.

تتميز كل بلدية من بلديات أبيدجان بأشياء خاصة 

مختلفة، فمثا )أبوبو( كل سكانها تجار إما يف املحات 

أو بجانب حافات نقل املسافرين الداخيل من تكايس 

وباصات صغرة التي ال تنقل أكر من مثانية عر 

شخص و معظم سكان )أبوبو( من أصل الوافدين 

الذين كان لهم يد  يف بناء وتطوير دولة كوت ديفوار  

بشكل عام وتطوير تجارة )أبوبو( بشكل خاص وقد 

عرف سكان )أبوبو( بشجاعتهم. فبعض األماكن ال 

يدخلها رشطي يف بعض األوقات من الليل والنهار؛ 

وبعض األماكن تشكل خطورة بانتشار الجرمية 

واملخدرات والتزوير.

وال ميكنك زيارة   )أبوبو( دون الذهاب  إىل حديقة 

الحيوانات املشهورة فيها وبإحصائيات ٢009 فإن عدد 

الحيوانات الرية والبحرية يبلغ عددهم  1500 نوع 

من مختلف الحيوانات.

ثم النهر املشهور بالتامسيح، التي كانت تعد من 

هوايات الرئيس األول لكوديفوار، حيث بدأ  بإحضار 

50  متساًحا منذ 1995 من دولة )أنغوال(، واآلن ال 

يعرف عددهم.

وتتميز أبيدجان بالبحرات التي تفصل بني مدنها، 

فربطهم جسور عديدة ومنها ما يصل طولها 3 كم 

وتسمى  بأسامء الرؤساء السابقني للدولة، ومنها 

املدفوع. 

مدينةمتعــددة األوجه

 بلدية )أبوبو(  جميع سكانها تجار لكرة املحات، ومعظمهم 

مسلمون  ومن أصل بوركيني أو مايل وهي التي تيل بلدية 

)يوبوغون( مبارشة من حيث املساحة ويبلغ عدد سكانها ما 

يقارب مليون شخص.

بلدية )أبوبو (2

بلدية )يوبوغون ( هي  أكر بلدية من ناحية املساحة، وهي 

البلدية التي تدركها عندما تدخل مدينة أبيدجان من املنطقة 

الوسطي من الدولة ويبلغ عدد سكانها مليون شخص.

بلدية )يوبوغون (1

 treiche la( من اسم املستعمر الفرني ) بلدية )ترشفيل

pleine( يف املنطقة الوسطي من أبيدجان وهي مشهورة بكرة 

املساجد ، وفيها عدد كبر من الوافدين السنغاليني. 

بلدية )ترشيفل (3

بلدية  )باتو( تعتر  منطقة املؤسسات , حيث يتواجد 

يف  هذه البلدية الوزارات و مقر السفراء والقر الرئايس 

والتي تجاورها بشكل مبارش سفارة  فرنسا الدولة الصديقة 

والشقيقة.

بلدية )بالتو (4

بلدية )بوربوي( هي أصغر هذه البلديات من حيث عدد السكان،  

ألنها بعيدة جًدا عن قلب املدينة وبناياتها متباعدة، فضا عن 

الصوت املرتفع واملستمر من الطائرات الذي يسبب ازعاًجا لسكانها، 

فهي تكفل املطار الدويل، وطقسها ممطر طوال السنة ليا ونهارا. 

بلدية )بوربوي (5

بلدية )أجامي( التي فيها جميع محطات الحافات التي تنقل 

املسافرين إىل أبيدجان، سواء من املدن داخل املدينة نفسها، أو 

املسافرين القادمني من الدول األخرى .

بلدية )أجامي (6

تقرير : آدم ظونو

لبلديــات فــي أبيدجــان: أكبــر ا

،

،
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و البلدية املشهور بالزحمة و الضوضاء هي بلدية 

)أجامي( بسب محطات الباصات، فهي ال تنام أبداً، و 

شوارعها مليئة  باملسافرين والبائعني وبعكسها متاماً 

بلدية )باطو( املشهورة بالهدوء و السكينة و النظام، 

ألنها يسكنها معظم موظفي الحكومة واملؤسسات 

الدبلوماسية.

ويف نهاية الزيارة توصلت إىل:

أن سكان أبيدجان، مع اختاف جنسياتهم ودياناتهم 

ومستوياتهم االجتامعية املختلفة، يربطهم يشء واحد 

هو حب التجارة؛ فإذا سألت أحد سكان أبيدجان من 

أي بلد، أو  منطقة، أو  جنسية؟  فإنه سيجيبك:   أن 

بلده أو جنسيته هي البيئة أو املكان الذي يُطعمه،  

وليس الذي يربطه وينسب إليه  يف البطاقة فهي 

مجرد أوراق والجنسية  هي ما يحّصله من إحسان 

وليس ورقة الهوية.

الكل يتكيف بالبيئة  الألبيدجانية  دون متييز، 

ولسهولة فهم اللغة الفرنسية، فهي منطوقة يف كل 

مكان، ومدرسة مفتوحة لهذه اللغة.

فكل أبيدجاين  يؤمن بأن الحياة السعيدة مصاحبة 

لرمز )CFA( أي املال، وأن حياة اإلنسان رهن براعته 

يف اغتنام  الفلوس.



فعالية »بازارنا غير« تبرز إبداعات الطالبات في التجارة و التسويق    
تســهم األنشــطة الاصفيــة يف تعزيــز إبداعــات 

ــامدة  ــم ع ــذا تهت ــم ل ــراز مواهبه ــة وإب الطلب

شــؤون الطالبــات بالتفعيــل الدائــم ملثــل هــذه 

األنشــطة، ومــن هــذا املنطلــق افتتــح األســتاذ 

الدكتــور رشــاد ســامل مديــر الجامعــة القاســمية 

، فعاليــة »بازارنــا غــر« وهــي عبــارة عــن 

مشــاريع صغــرة تقدمهــا الطالبــات يف مجــاالت 

مختلفــة مــن  تصميــم املطبوعــات والكتيبــات 

والرســم الكرتــوين والطباعــة عــىل األقمشــة 

واملأكــوالت املختلفــة الخاصــة بشــعوب العــامل. 

الجامعــة  طالبــات  إبداعــات  إبــراز  بهــدف 

الطابيــة  املشــاريع  وتســويق  القاســمية 

ــدة.  الرائ

 15 عــن  تزيــد  والتــي  الفعاليــات،  تكشــف 

بــه  تتميــز  الــذي  التنــوع  وفعاليــة،  نشــاطاً 

الجامعــة القاســمية، حيــث تضــم الجامعــة أكــر 

ــرض  ــىل ع ــز ع ــا، ترك ــية يف رحابه ــن 60 جنس م

مواهبهــم وقدراتهــم الفنيــة والتســويقية.

واســتعرضت كل طالبــة مروعهــا الخــاص أمــام 

الدكتــور رشــاد ســامل مديــر الجامعــة واألســتاذة 

أحــام بــن جــرش، مســاعد مديــر الجامعــة 

للشــؤون الطابيــة، مــن خــال رشح مبســط عــن 

ــة  ــدوى االقتصادي ــار الج ــروع وإظه ــرة امل فك

ــويقه. ــن تس ــدة م العائ

ويعــد املعــرض مجــرد بدايــة فقــط حيــث 

سيتوســع عــىل مســتوى أكــر وتصبــح الدعــوة 

ــة. عام

ــود  ــامل بجه ــاد س ــور رش ــتاذ الدكت ــاد األس وأش

ــرض،  ــم املع ــات يف تنظي ــؤون الطالب ــامدة ش ع

مهــارات  تــري  التــي  املبــادرة  خــال  مــن 

الطالبــات وتشــجعهن عــىل اإلنتــاج والتســويق، 

والتعريــف بحضــارات بادهــن.

وأعربــت مشــاعل الحــامدي إحــدى مســؤوالت 

قســم األنشــطة الطابيــة عــن ســعادتها مبــا 

ــات  ــن الطالب ــز م ــتوى متمي ــن مس ــاهدته م ش

املشــاركات، مشــيدة بالتزامهــن الــذي ســاهم يف 

ــة.    ــورة قوي ــاره بص ــرض وإظه ــاح املع إنج

آية خالد :

فقــد  أنســاها،  لــن  تجربــة  غــر«  »بازانــا 

جعلتنــي أكتشــف مهــارايت يف التصميــم وكيفيــة 

التفكــر اإلبداعــي يف تســويق الفكــرة. 

أفتخر بتقدميي ألفكار نالت 

إعجاب مدير الجامعة 

والطالبات مام شجعني 

عى نقلها ملنصات التواصل 

اإلجتامعي. 

ضمن األنشطة الالصفية لقسم عامدة شؤون الطالبات

أسامء ياسني:

تعلمــت مــن هــذه التجربــة كيــف أجــذب 

ــت  ــا وكان ــوق له ــف أس ــريت وكي ــات لفك الطالب

فرصــة الكتشــاف ذايت يف هــذا املجــال.

حنان صفوان:

ــر  ــاب مدي ــت إعج ــكار نال ــي ألف ــر بتقدمي أفتخ

الجامعــة والطالبــات حيــث شــجعني ذلــك عــىل 

توســيع مروعــي عــىل نطــاق أكــر ونقلــه عــىل 

ــال  ــوض مج ــي وخ ــل االجتامع ــات التواص منص

التســويق اإللكــروين. 

منى خالد:

مل أركــز عــىل العائــد املــادي مــن هــذا املــروع 

ــور  ــام الدكت ــريت أم ــرض فك ــي بع ــدر اهتامم بق

رشــاد وأســاتذتنا يف الجامعــة لســامع آرائهــم 

ــا. ــارايت وتقوميه ــة مه ــه؛ لتنمي حول

أشواق محمد:

ــث  ــرض حي ــي يف املع ــاح مروع ــعدت بنج س

جعلنــي متحمســة للمــرات القادمــة وأتوقــع 

ــا.     ــا مضاعف نجاح

خلود داوود:

أعتــر نفــي محظوظــة كــوين كنــت جــزءا مــن 

ــار  ــا إلظه ــر فرصــة لن ــذي يعت ــرض ال هــذا املع

ــا. ــا وإبداعاتن مهاراتن

ــم  ــة ينظ ــؤون الطلب ــادة ش ــي بعم ــم اجلامع املرس

ــاء« ــارات الوف ــوان »إم ــة بعن ــة فني ورش

نظم املرسم الجامعي بعامدة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية، ورشة فنية ومرسامً 

تشكيلياً، مبشاركة الطلبة املوهوبني يف الفن التشكييل من جامعات الدولة. ولبت العديد 

من الجامعات دعوة الجامعة القاسمية للمشاركة يف معرضها، الذي حمل عنوان "إمارات 

الوفاء"، الذي نفذته الجامعة يف إطار أنشطتها وبرامجها الرامية إىل االحتفال باليوم الوطني 

لقيام االتحاد.ورسمت الطالبات املشاركات، خال الورشة، أعامالً تشكيلية، عرت عن معامل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وتاريخها وتراثها.

ويعد املعرض منصة للتعبر الفني عن الوفاء لدولة اإلمارات قيادًة وشعباً، وإبراز النهضة 

التي شهدتها طوال الفرة املاضية من خال مزج األلوان باإلبداع للوصول إىل لوحات فنية 

معرة.

ويف نهاية الفعالية، وزع األستاذ الدكتور رشاد سامل مدير الجامعة القاسمية، الدروع عىل 

الجامعات املشاركة وأثنى عىل جهودهم ومشاركتهم. 

حنان صفوان:

خلود داوود:
أعترب نفيس محظوظة كوين 

كنت جزءا من هذا املعرض.
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تركــز على الوجوه

منــذ  الرســم  »بــدأت  شــيامء  تقــول 

ــور  ــي تتط ــت موهبت ــد كان ــة ،وق الطفول

الدراســة. مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  يف 

ــدي  ــن وال ــم م ــجيع والدع ــت التش تلقي

الــذي ســاعدين عــىل صقــل موهبتي،كــام 

ــىل  ــات ع ــات القامئ ــاميت واملرف كان ملعل

إبــراز  يف  كبــر  دور  النشــاطات  هــذه 

هــذه املوهبــة،وكان لذلــك كبــر األثــر يف 

ــه« ــا علي ــا أن ــويل إىل م وص

مجال التطوير واسع
ــة  ــاز مرحل ــد اجتي ــيامء »بع ــف ش وتضي

ــة يف أي  ــة املوهب ــت أهمي ــة أدرك الطفول

ــدت أن  ــان ،ووج ــه اإلنس ــوم ب ــل يق عم

املوهبــة إن مل تصقــل بطريقــة عمليــة 

فقــد ال توصلنــي إىل طموحايت.التحقــت 

بعــد  ،خاصــة  للرســم  فنيــة  بــدورات 

كان  وقــد  القاســمية  الجامعــة  دخــويل 

عبدالجبــار  ولألســتاذ  الجامعــة  ملرســم 

موهبتــي  تطويــر  يف  كبــر  دور  ويــس 

ــي  ــور نف ــاول أن أط ــام أين أح ــذه. ك ه

اإلنرنــت  عــر  البحــث  خــال  مــن 

ــا  ــة كل ماهــو جديد.ومهــام تعلمن وتجرب

لذلــك  واســعاً  التطويــر  مجــال  يبقــى 

اســتمتع بتحــدي نفــي حتــى أطــور مــن 

ــاح  ــو مت ــا ه ــرق ومب ــكل الط ــايت ب إمكان

ومتوافــر«

وتتابــع شــيامء »أحببــت الفــن التشــكييل 

بــكل أنواعــه ولكــن أكــر مــا تنســاق إليــه 

موهبتــي هــو الرســم.أحب الرســم ســواء 

ــل  ــو التظلي ــلويب ه ــاً أم طبيعة.أس وجوه

بقلــم الرصــاص والرســم باأللــوان الزيتيــة 

ــني  ــىل اللون ــات ع ــب األوق ــز يف أغل وأرك

األبيــض واألســود وهــام مــن أهــم األلــوان 

ــي  ــد أصبحــت عاقت ــي أســتخدمها وق الت

بهــام كعاقــة األم بولدهــا ،فمــن خالهــام 

ــور  ــاهد والص ــن املش ــر م ــت الكث حاكي

انتباهــي ومــن خالهــام  لفتــت  التــي 

ــوري« ــل لجمه ــتطعت أن أص ــاً اس أيض

رسم العيون
وتخرنــا شــيامء عــن رس حبهــا لرســم 

ــزء  ــو الج ــه ه ــا »الوج ــوه ومامحه الوج

ويتــم  البــري،  الجســم  يف  األســايس 

مشــاعر  عــن  خالــه  مــن  التعبــر 

وأحاســيس متنوعــة، عــادة يكــون الوجــه 

فنيــة،  قطعــة  ألي  املركزيــة  النقطــة 

الرســم  خــال  عليــه  الركيــز  ويجــب 

فقــد ينتــج عنــه صــورة مشــوهة للعمــل 

الفنــي، ولهــذا يعتــر رســم الوجــه بشــكل 

أن  أجــل  مــن  مهمــة  خطــوة  صحيــح 

ــم  ــازاً. وأه ــاماً ممت ــخص رس ــح الش يصب

واســتغرق  الوجــه  يف  رســمه  أعشــق  مــا 

ــراً  ــاً هــو العيون،أحــب كث ــاً طوي ــه وقت في

الغــوص يف تفاصيــل العيــون وأن أعكــس 

ــز  ــل متي ــذه التفاصي ــا أراه يف مخيلتي،وه م

لوحــايت«

مشاركات وجوائز 
وتتابــع شــيامء »أتقنــت الرســم بفضــل مــن 

ــارض  ــن املع ــد م ــركت يف العدي ــه، واش الل

يف  مشــاركايت  آخــر  وكانــت  واملســابقات، 

ــي  ــة الت ــون اإلبداعي مســابقة مهرجــان الفن

أقامتهــا جامعــة عجــامن وحــزت مــن خــال 

هــذه املشــاركة عــىل املركــز الثــاين مــن 

خــال لوحــة هــي عبــارة عــن تعابــر لوجــه 

فتــاة، وكان تركيــزي عــىل العينــني لقناعتــي 

أنهــا أكــر مــا يؤثــر يف اإلنســان واســتخدمت 

لونــني بهــام ملســات أنثويــة وهــام البنفســجي 

والــوردي. وكــام شــاركت يف معــارض كثــرة يف 

الجامعــة القاســمية حيــث وفــرت لنــا اإلدارة 

كل مــا نحتاجــه يف الرســم.

املوهبة  تطوير 
ــة  ــل أي موهب ــة نظــري مث ــن وجه الرســم م

ــح  ــى تصب ــراً حت أخــرى يجــب مامرســتها كث

ــن  ــامل اآلخري ــة أع ــب متابع ــام يج أفضل.ك

ــا  ــاً حولنا،وهــذا قــد يعطين دامئــاً والنظــر ملي

الكثــر مــن األفــكار خاصــة إذا كنــا مــن 

محبــي الطبيعة.وأنــا أراقــب وأبحــث عــن 

رســومات لرســامني مــن نوعــي املفضــل عــن 

بعــد وليــس هنــاك شــخص محــدد، كــام أننــي 

ــتمد  ــاً اس ــام معني.عموم ــن رس ــم م مل أتعل

رســومايت مــن الحيــاة واملشــاعر واألحاســيس 

أوقــات  يف  الرســم  إىل  والضغوط...وأتجــه 

ــيل« ــا بداخ ــرغ م ــا أن أف ــاج فيه أحت

وتضيــف: »مــن ناحيــة أخــرى، يعــود لألهــل 

ــارايت  ــة مه ــي، وتنمي ــل موهبت ــل يف صق فض

يف هــذا املجال،والــدي رجــل متفهــم وميلــك 

جميعهــم  وإخــويت  ،ووالــديت  نــراً  عقــاً 

ميلكــون حســاً فنياً،وأجــد يف عيونهــم الفــرح 

والــرور عنــد انتهــايئ مــن إنجــاز أي لوحــة. 

وأحــب أن أشــر إىل بعــض الصعوبــات التــي 

واجهتنــي، خاصــة حــني ال يتســع الوقــت 

أعمــل  لكننــي  الدراســة  ضغــط  بســبب 

عــىل تخصيــص بعــض الوقــت ألحافــظ عــىل 

ــي«. هوايت

»شيامء زوقار« فتاة موهوبة تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها،متكنت من خالله أن تعرب عن أحاسيسها 

ومشاعرها..من بني أناملها تخرج الصورة حاملة الكثري من املعاين.ورسوماتها تعرب عن الواقع كام تراه بعينها 

وبأسلوب جميل.تعّرف نفسها بأنها إنسانة بسيطة ومتفائلة.وهي تحب الفن بجميع أنواعه،وتعشق الطبيعة 

والسفر واملغامرات،وقد استطاعت أن تحول هوايتها إىل فن يعرب عن ذاتها بشكل احرتايف.

شيماء زوقار :
بريشــتي أرســم األحاســيس واملشــاعر

،،،،
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املرف العام:

أ.د. عطا عبدالرحيم
قائم بأعامل عميد كلية االتصال

مديرا  التحرير:

د. بسام املكاوي

د. وداد هارون

مستشارو التحرير:

د. ممدوح املشمي 

د. شعبان النارصي

أ. اسامعيل حسن

التدقيق اللغوي :

أ. أحمد الدماطي

اإلخراج الفني من الطلبة:

منى خالد 

عائشة نور غازي

آية خالد

 هيئة التحرير من الطلبة:

آدم ظونو

طيب الرحمن سيزاين

سلمى زوقار

 مريم كريم

أسامء ياسن

إن مركــب الحيــاة التــي تقودهــا يف رحلــة ترجــو يف نهايتها أن 

تــريس عــىل شــاطئ رضــا اللــه عنــك تحتــاج إىل طاقــة تجعلــك 

ــك  ــة، وتبقي ــن الوجه ــة ع ــا امللهي ــة الدني ــاح زين ــاوم ري تق

صامــًدا ضــد أمــواج املعــايص املتاطمــة، تحتاجهــا لــيك 

ــف  ــن دون معوقات!فالتجدي ــى م ــف حت ــتمر يف التجدي تس

ــام. ــه يتطلــب مجهــودا عظي بحــد ذات

 أتعلــم مــا هــي الطاقــة املناســبة لطريــق طويــل كهــذا ؟ إنهــا 

الطاقــة التــي تعــد األقــوى –كــام أزعــم- عــىل هــذه األرض ، 

إنهــا طاقــة الحــب ، الحــب هــو القــادر عــىل حــذف حــرف 

البــاء مــن كلمــة »متعبــة«، وهــو الســاحر الــذي يُخــِرج 

مــن صنــدوق ذاتــك مشــاعر وأفعــال مل تكــن موجــودة مــن 

ــون  ــى أك ــن صــورة إىل أخــرى، وحت ــا م ــا يحوله ــل،أو رمب قب

محــددة أكــر فأنــت بحاجــة لحــب اللــه ليكــون زادك الــذي 

يزيــد مــن اســتمتاعك بالرحلــة ويبقيهــا عــىل مســاٍر مســتقيم 

دون انحــراف.

مــا  فواللــه  إليــه،  فينظــرون  الحجــاب  لهــم  )فيُكَشــف 

منى خالد

يُحبك.. ويغار عليك!

أعطاهــم اللــه شــيئا أحــب إليهــم مــن النظــر إليــه وال أقــر 

ــا  ــذي م ــر ال ــو األم ــب ه ــاء الحبي ــلم، لق ــم(رواه مس ألعينه

ــي عــىل ترجمــة مشــاعره إىل  أوتيــت مــن الباغــة مــا يعينن

ــأزيد  ــه ؟ س ــوقا إلي ــك ش ــق قلب ــاؤه ويخف ــب لق كلامت،تح

ــه لقــاءه( حديــث  ــه أحــب الل شــوقك )مــن أحــب لقــاء الل

ــذا  ــل ه ــن ه ــه ! لك ــاءك ويحب ــر لق ــبحانه ينتظ ــح، س صحي

ــي ؟  ــة تكف ــاعر الصادق ــذه املش ــل ه ــب ؟ ه ــامل الح ك

ال أرى ذلــك، فالحــب عبــارة عــن قلــم وحــره، املشــاعر هــي 

القلــم الــذي يحتــاج إىل حــر ميكنــه مــن اإلعــان عــن نفســه، 

ــت  ــرت أتاح ــام ك ــي كل ــامل الت ــرات األع ــو قط ــر ه والح

ــي  ــودود يعن ــك لل ــر، حب ــر للتعب ــااًل أك ــم مج ــاعر القل ملش

بحثــك عــن ألــف ســبب لوصالــه، والصــاة هــي إحــدى 

ــدي  ــرّب إيّل عب ــا تق ــاه، )م ــل يف ع ــه ج ــك ب ــائل صلت وس

بــيشء أحــب إيّل مــام افرضتــه عليــه(، تقــرّب إليــه بآخــر مــا 

ــه بالفريضــة  ــك : الصــاة الصــاة، تقــرب إلي ــه نبي أوصــاك ب

ــر أن ننظــر إىل  ــا القدي ــأذن لن ــاٌء أويل إىل أن ي ــي تعــد لق الت

وجهــه الكريــم، تقــرّب إليــه لذاتــه ال الحتياجاتــك ورغباتــك 

ــت  ــا كن ــاًرا أم ــًة ون ــق جن ــو مل أخل ــول جــّل يف عــاه )أول يق

ــادة  ــت األحــق بالعب ــا ُمنعــم أن ــه ي ــد(! ال والل أهــًا ألن أُعب

ابتغــاء قربــك ال نعمك،وســأزيدك مــرة أخــرى )إن اللــه يغــار 

وغــرة اللــه أن يــأيت املؤمــن مــا حــرّم اللــه(، مــا أعظــم حبــه 

ســبحانه يحبــك ويغــار عليــك إن ابتعــدت عنــه، يغــار عــىل 

نبضــات قلبــك مــن أن تخفــق لغــره، هــو الرحيــم الســميع 

الغفــور الشــكور هــو الــرزاق الحليــم اللطيــف املجيــب، 

ونحــن عبــاده املصيبــون مــرة واملذنبــون مــرات هكــذا يحبنــا 

ــل  ــو الجلي ــه وه ــا ل ــون حبن ــف يك ــننا فكي ــا ومحاس بعيوبن

ــه ! ــزه عــن كل نقــص جــّل جال املن

ُعــد إىل قاربــك اآلن وتســلّح بطاقــة حــب اللــه، حــب لذاتــه 

ــك  ــره ألن ــان أوام ــن عصي ــرك م ــب ينف ــك به،ح ــه صلت تثبت

تحــرم اآلمــر وتثــق بحكمته،ومــن ثُــم أضمــن لــك أن تصــل 

بأمــان إىل رضــا اللــه املنشــود .. وإىل لقــاءه عــىل الوجــه الــذي 

يرتضيــه.

يحررها ويخرجها طلبة كلية االتصال

حالــة طــوارئ ، ضغوطــات كبــرة ، 

أجــواء متقلبــة وعبــارة تــراود أذهاننــا 

ــان(.  ــرء أو يه ــرم امل ــان يك )يف االمتح

إنهــا مــن أصعــب مراحــل الفصــل 

بــني عقــول تحــاول أن تنجــز أعاملهــا 

التكليفيــة أم عقــول تريــد أن تســتعد 

ــث  ــة، حي ــا النهائي وتحــر الختباراته

ــتعداد  ــة االس ــذ وضعي ــا أن تأخ عليه

ــدين . ــي والب ــي والذهن النف

الشــخص  يهمــل  الفــرة  هــذه  يف 

نفســه ألنــه يصــب تركيــزه كلــه عــىل 

ــه وال يعطــي  ــايل بصحت املذاكــرة ال يب

ــة  ــن وجه ــكايف، م ــذاء ال لجســده الغ

نظــري يجــب عــيل أوليــاء األمــور  

يف  ومتابعتهــم  بأبنائهــم  االهتــامم 

هــذه الفــرة وأن يحرصــوا عــىل جعــل 

ــب  ــث يج ــة حي ــم صحي ــاة أبنائه حي

ــوم  ــن الن ــا م ــطاً كافي ــذوا قس أن يأخ

، ومامرســة التامريــن الرياضيــة ألنهــا 

ــل مــن الضغــوط  تســاعد عــىل التقلي

ــن  ــل م ــز و التقلي ــن الركي ــد م وتزي

مــن  واإلكثــار  الريعــة  الوجبــات 

الفواكــه والخــروات.  

نتمكــن  مل  إذا  الضغــوط  هــذه  إن 

مــن إدارتهــا بشــكل صحيــح ســتؤدي 

إىل خطــورة كبــرة  وســتنعكس ســلبًا 

وغــره  قلــق  مــن  نفســيتنا  عــىل 

وللتغلــب عــىل هــذا القلــق البــد لنــا 

ــن ســلبي  ــا م أن نغــر مجــرى تفكرن

ــة  ــن الثق ــذي ســيزيد م اىل إيجــايب ال

و التفــاؤل  ويف النهايــة لــكل مجتهــد 

ــب. نصي

مرمي كرمي

فرة االمتحانات.. ر�سم
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