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د.البيلي  ٢٤٢٥فدان مساحة مزارع اجلامعة

عــ

تـــزايـد مـطـرد في اإلنتـاج احليـوانـي باملـزرعــة مش د
د
روع خا

 ٢٢٠بـيـتـا ً مـحـميـا ً للتـغلـب عـلى املنــاخ
رش
امل�ف العام:
د .موىس طه ات�ي هللا

بسم اهلل الرحمن الرحيمـ

تخرج ص

التحر�:
رئيس
ري
د .حممد دفع هللا
احملررون :
طالب قمس الصحافة

التحر�:
ر ئيس هيئة
ري
ال رض� هارون
د .خ
رسال عاملية  ..مستقبل واعد
ة

تهنئة
تهنئي كلية اإلعالم
السيــد /مدير اجلامعة ونوابه ومساعدوه
ومجيع العاملني باجلامعة وطالبها
مبناسبة عيد الفطر املبارك أعادة اهلل
على أمتنا اإلسالمية وعلى جامعتنا
باخلري واليمن والربكات .
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افريقيا اليوم جتري استطالعا ً والطالب يطالبون بكلية للبيطرة
كتب :
مايو لني ــ وخيشو مني
كان السؤال الذي طرحانه عليهم
ما الذي ينقص املزرعة لتكون مثالية
طرحناه على طالب كلية تقانة االنتاج
والتصنيع الزراعي قال الطالب األول
انه يرى أن هنالك تخصصات يجب
اضافتها  .ويرى طالب ثاني أن طريقة
ادارة املزرعة حتتاج بعض املراجعة وقال
أنه ال يقول أن اإلدارة سيئة ولكن
ههناك جوانب يجب اعادة النظر فيها
والتنبيه لبعض القصور الذي يعتريها.
طالب ثالث يرى أن صحة القطيع حتتاج
الرعاية واملتابعة والتفرغ وقال ملاذا ال
تكون للجامعة كلية بيطرة ترى هذه
احليوانات وحتميهامن األمراض .طالب
رابع يرى أن بعض احليوانات تعاني سوءا
في التغذية وان زيادة األهتمام بالتغذية
تزيد من االنتاجية .طالب خامس يقول
ملاذا ال يتبع للمزرعة قسم للتسويق
يهتم بالتغليف والتوزيع والترويج
للمنتجات  .يرى طالب سادس أن صيانة
كل احلظائر حتتاج ترتيب أكبر واقوى
واكثر نضجا وهي مرهقة جدا" وحتتاج
عمالة أكبر وفي اعتقادي إن اهتمت
اإلدارة بذلك ستحصل على مشروع هو
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األهم في اعتقادي .طالب سابع يقول
نحتاج تقنية فعلية لرفع اإلنتاجية في
التصنيع الغذائية في الوحدات اإلنتاجية
الصناعية وآليات أكثر كفاءة ومعدات
تعني األيدي العاملة املوجودة .وفي
نفس االجتاه سار الطالب الثامن وقال أن
معدات التصنيع بدائية حتتاج املعدات
أحدث تزيد تصنيع الصلصة و الكاتش
اب من الطماطم و معدات لتجفيف
البصل و اخلضروات  .وطالب تاسع قال
ملاذا ال ننتج الفاصوليا  -الفول -وملاذا ال
نستهدف تصنيع حلمة للتصدير  .يسأل

طالب عاشر ملاذا ال ندخل قطع األشجار
كجذء من انتاجية املزرعة ينقص جدا
لتكون األشجار من مستلزمات اإلنتاج
ومخرجاته .يرى طالب حادي عشر ان املياه
ستحتاج في املستقبل إلى مواعني أكبر
وآليات اكثر حداثة وتطورا تقليل املياه ألن
املزرعة في القريب وفي ظل التطور املطرد
هذا ستحتاج للمياه فعليها ان تتحسب
لذلك .طالب ثاني عشر اضاف على املياه
كهرباء وقال هذا ما تعتمد عليه الزراعة.
ومجموعة من الطالب اجتهوا الحتياجات
الكلية األول قال أنهم يحتاجون مكتبة
بشقيها إلكتروني وورقي  .والثاني قال
ان الكلية حتتاج للصيانة الدروية أو
إعادة التاهيل وشدد على أنهم يحتاجون
معدات عملية  .ركز طالب ثالث على
فقدانهم للبقالة واجلانب الرياضي وقال
يجب فتح مستوصف للحاالت الطارئة
وطالب بصيانة السيارة اخلاصة للمزرعة.
من جانبنا نرى أن املكان مناسب لراحة
كل شخص وقد وفرت به أشياء كثيرة
(خضروات-حلوم -بيضة-لنب) وتساعد جدا
في التحصيل الدراسي كما أن للمزرعة
بيئتها الرائعة وصفاءها  ،ونتمنى ان
تهتم اجلامعة بزيارة الطالب للمزرعة
ليتعرفوا عليها وعلى اجلهد املبذول فيها
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تـــزايـد فـي اإلنتـاج احليـوانـي بإطـراد
اوضح الدكتور محمد عثمان البيلي
عميد كلية تقانة االنتاج والتصنيع
الزراعي أن مبزرعة اجلامعة ٣٣٨رأسا
من البقر و من الضأن واملاعز  ٢٦٧٣ومن
الدواجن  ٣٩٠٠فرخة ،واشار السيد
العميد إلى أن الزيادة في األعداد في
اطراد .وطالب الدكتور البيلي بزيادة
الكادر البشري خاصة بعد افتتاح
مشروع جامعة افريقيا للدواجن

تخـريـج  ١٥٠متدربـة في مـركـز التنمـيـة التابـع للمـزرعة
أكد الدكتور محمد عثمان البيلي أن
اجلامعة تقوم بدورها جتاه اجملتمع ،وقال
انهم قاموا بافتتاح مركز لتنمية اجملتمع
مبدينة العيلفون يتم فيه تدريب ربات
البيوت على التثقيف الغذائي والتدريب
املنزلي ،وافاد ان املركز قام بتخريج اكثر
من  ١٥٠متدربة.

فشـــل العـنـب و الـفــراولــة
صرح أستاذ في قسم االنتاج احليواني باجلامعة بأن بعض
األبقارتعاني من مشاكل صحية وقال أن هذه االمراض تأتي
في حالة تناولها الطعمه ملوثة .واوضح أن بعض احملاصيل
الزراعية لم تنجح وهي العنب و الفراوله،وذلك لعدم توفر
املناخ املناسب لهما.

 ٢٢٠بيــتا ً محـمـيـا ً للـتـغـلب عـلـى الـمـنـاخ

قال الدكتور محمد عثمان
البيلي عميد كلية تقانة
االنتاج والتصنيع الزراعي ردا"
على سؤال صحيفة افريقيا
اليوم عن عدد البيوت احملمية
باملزرعة أنها  ٢٢٠بيتا".

مشيرا" إلى تبرع السيد والي
والية اخلرطوم عبد الرحيم
محمد حسني  ،ووعد د.البيلي
أن يبلغ عدد البيوت احملمية
 ١٠٠٠بيت
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كلية الـزراعة بجامعة افريقيا العاملية سلة غذاء العاصمة...قريبـا"

تقرير ـ
منال ـ رويدة ـ
رحمة
كاميرا:
فتح الرحمن
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في مكتب غاية في التواضع اشبه
باجلملون حتف به الكتل ترابية
باخلارج تراها عني املشاهد عبر
نوافذها الصغيرة دخلنا عليهم
نحن فريق كلية االعالم قسم
الصحافة بهدف الوقوف على هذه
املؤسسة وما يقع على عاتقها من
مسؤليات جسام كانوا حوالى اربعة
اساتذة يجلسون في حالة هي
اقرب لالجتماع او مراجعة برنامج
دراسي معني يهمهم تفضلنا
باجللوس وسارعوا مبناداة عميد
الكلية وبينما نحن جلوس قال لنا
لقد اعطيت ا ستاذ حسام كل شئ
فماذا تريدون ،واستجاب الحلاحنا
وتكرم علينا بشئ من زمنه معتذرا
بان لديه ارتباط باجتماع قائال لنا
من سمع ليس كمن شاهد -طالبامنا الوقوف والنظر بانفسنا ومن
ثم ان نحكم ،دكتور محمد عثمان
عميد كلية الزراعة وتقانة االنتاج
والتصنيع الزراعى وهى من الكليات
اجلديدة عمرها ثالث سنوات فقط،
الكلية انشئت بهدف انتاج احملاصيل
والدواجن واالبحاث العلمية والغراض
التدريب واجملاالت اخملتلفة كذلك نقدم
ثالث وجبات مع التحلية لعدد  5الف
طالب وهنالك بعض املنتجات يتم
بيعها عبر نافدة اجلامعة كانت هذه
ضربة البدية لكلية الزراعة مبدينة
العيلفون ذات الطقوس الريفية ومع
حرارة اجلو الذى تشهده البالد هذه

االيام شددنا الرحال إلى مكان يستحق
ان يسمى سلة غداء اخلرطوم خالى من
اى زيادات ولم يغشاه تزيف صناعى نعم
منتجات تستحق هذا اجلهد الكبير
الذي يبذله فيها السيد مدير جامعة
افريقيا العاملية جهدا متثل في وقوفه
املباشر عليها حتما سيعم خيرها على
العاصمة ال جامعة افريقيا فقط بيوت
محمية  -وسط اكوام متراكمة من
احلديد منها ما هو مشيد واخر على
وشك التشييد سميت بالبيوت احملمية
عدد  20بيت محمى بقوة انتاجية 6
طن للبيت في الدورة الواحدة (خيار
) بتكلفة مقدرها  1600.000جنيه
سودانى اشجار اخليار تتسلق تلك احلبال
اخملصصة لها ذات مكيفات كبيرة احلجم
وتعتمدعلى الرى بالتنقيط بسبب ان
البيوت احملمية ال تتحمل املياه الكثيرة
مما يصعب تصريفها و ايضا من مميزات
البيوت احملمية انها تعطى انتاجية
مضمونة من حيث الكمية فاخليار مثال
يتم حصده كل اسبوع كذلك العجور
وكل ما يتم زرعه من خضر وفواكه اذا
كانت شتوية او صيفية ايضا احدى
املميزات ميكن زراعة اشجار الشتاء في
الصيف بهذا يتوفر لنا انتاج محاصيل
طول العام كالطماطم مثال فهو منتوج
شتوى يتم زرعه في الصيف ومن ثم يتم
بيعه باسعار عالية ونحن في املزرعة

نعتمد على السماد الطبيعى اى روث
البهائم ومخلفات الدجاج كما هو ظاهر
لكم يتم رشها على االرض وبعد فترة
يتم زرعها وهذا على مستوى (احلوشات
) مزرعة االبقار  -عدد االبقار داخل هذه
املزرعة حوالى الثالثة االف بقرة وميزة
االبقار السودانية انها تتحمل درجات
احلرارة العالية في نفس الوقت هذه
الشمس تقاوم اى مرض تتعرض له في
نفس الوقت هى ليست باجود من االوربية
وكلها بقر في النهاية فقط حتتاج الجواء
مناسبة يعنى لو( دلعنا بقرنا زيهم
بالتاكيد االنتاج سيكون اوفر ) والن نحلب
مرتني في اليوم صباح ومساء وبسؤلنا
عن الديباجة املعلقة كا لقرط في اذن
البقر قال انها مبثابة بطاقة تعرف للبقرة
اذا مرضت فان الطبيب املعالج هو من
يعرف تاريخ مرضها ومراحل املرض ومن
ثم يعطيها العالج املناسب ولدينا وعن
معاجلة موضوع االبقار حتى تعطينا انتاج
عالى يرد قائال ان التلقيح الصناعى متوفر
لدينا في هذه املزرعة فمثال هذه االبقار
من اب هولندى وام كنانية اعطتنا هذه
النتيجة تقاوم حرارة الشمس واحجامها
كبيرة ولبنها كثير وتنافس ابقار الفريزين
يوجد مشاكل صحية تواجه البقر هى
مرض التهاب الضرع مثال من اسبابه عدم
احللب في زمن محدد اما الثيران تثمن
ويتم بيعها بصورة مباشرة عن طريق

الرياضية
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شباك اجلامعة ونعتمد على تعليفها ابقار
فريزين ملك اجلامعة  -يوجد وفنا أكثر من
 300بقرة فريزين متواجدة االن في مزرعة
اسامة داؤد والسبب ان هذه االبقار حتتاج
الى جو وطقس معني يجب ان تعيش فيه
اولها انها تشرب مياه كثيرة وتاكل علف
او طعام بصورة معينة كثير من االسئلة
مت التحفظ عليها وهى مدى استفادة
اجلامعة من ابقار الفرزين املوجودة عند
اسامة داؤد وملاذا لم يتم تهيئة البيئة
لها قالو ا انهم بصدد عمل مزارع خاصة
مبوصفات عالية اجلودة ومن ثم يتم جلبها
لكن متى وكيف..؟ ال اجابة وننتظر االجابة
من االدارة معمل املعجنات – يقول العم
ان معمل املعجنات يقوم بتصنيع كل
انواع املعجنات فمعمول البلح هو عبارة
عن بلح خالى من البذرة اما الدقيق فهو
كل خمسة كيلو فيها نصف رطل من
الزيت بنفس املستوى ماء اضافة الى
بيضة واحدة يوضع في اخلالط لتخرج
العجينة منسابة وجتهز للفرد كذلك
يوجد معمول اخلضار واجلنب كل هذه املواد
من داخل املزرعة عدا الدقيق فهو من خارج
املزرعة وما ننتجه فهو خاص باجلامعة
اى لالكتفاء الذاتى الداخلى فقط وليس
للغرض التجارى لكن في املرحلة املقبلة
سيتم جلب مكنات بسعة اكبر كذلك
افران بهدف البيع اخلارجى البيئة الداخلية
بالنسبة لنا مشجعة وجيدة في معمل
املربي والعسل  ---وجدناه يقف بكل همة

ونشاط ميتلك ثقافة غذائية عالية
جدا يقول انهم يصنعون املربي
من نبات القرع بعد مروره مبرحلة
الغسيل والتعقيم ليوضع في اناء
كهربائي كبير ينضج بواسطة
البخار ومن ثم يتم تعبئته بواسطة
مواسير وهنا العمل يعتبر يدوي
اآلن بصدد تركيب مكنات تعمل كل
املراحل مكنيكيا دون تدخل يدوى
اما العسل يتم معاجلته مبكسبات
النكهه ومن ثم يعبأ كذلك اخلل
ياتى به كمادة خام ليتم معاجلتها
ثم صناعتها وتعبئتها مرة اخرى
والكسترد كل هذه الكمية ال يتم
بيعها بل الطعام طالب جامعة
افريقيا فقط مصنع الزيت – وجدنا

رجالن يعمالن بجد وحماس قال لنا هذا
مصنع لزيت الفول وهو زيت بكر غير
مضاف له اى شئ اخر كاملادة التى حتدث
رغوة اثناء التحمير يتم وضعه داخل املقالة
ثم يتم عصره ومن ثم يحول الى خزان
املعاجلة وعبر ماسورة يتم مأل جركانة
زيت الفول ليتم استعمالها بكل ثقة اما
مخلفات االنتاج فتستعمل كعلف تاخذ
شكل جميل بلون (الشكوالته) واخرى
يتم اضافة بعض البروتينات ويعلف به
الدواجن بطاقة انتاجية تصل الى  30طن
من احملررة – اخر مكان بعد التطواف داخل
الكلية كانت االستراحة هى مقرنا األخير
مكان جميل اشبه باملنتجع يجلس فيه
طلبة افارقة يلعبون لعبة (الليدو) بجهاز
التلفون وداخليات  -مكندشة – سألناهم
كيف اجلو عندكم قالوا متام براحة
نفسية عالية اما االساتذة فهم يبذلون
كل ما لديهم من طاقة بهدف اجناح هذا
املشروع الكبير ويأتى هذا النجاح بعد
توفير بئية مالئمة ومشجعة ابسطها
كنا نتوقع كل كل استاذ توفر له وسيلة
نقل خاصة يتجول بها داخل املوقع في
مساحة ال 400كيلو متر التى ارهقتنا
نحن الزائرين ناهيك عن العاملني وفي
اخلتام نؤكد ان كانت للشعارات مكان
فكلية الزراعة هي من اهم الكليات
التى تستحق ان تكون حتت الفوكس
بصورة ورعاية مباشرة من ناحية اخرى
يجب معاجلة موضوع الديباجة التجارية
التى تخص اجلامعة مع اجلهات اخملتصة
بالنسبة الى منتج من منتجات الكلية.
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مـســـاحــة مـــزارع اجلـــامعـــة 2425

أكـــثــر مــن  25نـشـاط زراعــي و حــيــوانــي
 220بيــت مـحـمـي فــي الــمــزرعـــة

حـــــوار :أحــمد عــوض
ألول مرة ...
اشعر أن األسئلة التي اعدت أقل
وبكثير جدا ً من زخر املعلومة...
ألول مرة أجد أكثر من أب ألجناز
مبقاييس احلساب والعدد واحداً...
ومبقاييس النجاح ألف إجناز وأجناز...
اقف مبهورا ً  ...فاغر الفم ...
دهشاً...
هذا حوار معلومات ...
سهلة الهضم...
ناجتة عن جهد...
جهد حقيقي ...
جهد على مستوى احلس ...
والوعى  ...واخليال في منتهاه...
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الشكر لك د.محمد عثمان البيلي ...عميد
كلية تقانة االنتاج والتصنيع الزراعي
................................؟
أحب ان أشكر صحيفة افريقيا اليوم على
اتاحتها الفرصة الكرمية لكلية تقانة
االنتاج والتصنيع الزراعي ومزرعة جامعة
افريقيا العاملية اللقاء الضوء على هذه
النشاطات الكبيرة ,بدءا ً الكلية جديدة
وطالبها في الصف الثالث وعددهم 100
طالب وكلهم بداخلية اجلامعة التي
مقرها باملزرعة ,اختارات الكلية منطا ً
مختلفا ً عنما هو سائد بكليات الزراعة
بالسودان ,ألنها جمعت العلوم الزراعية
وتقانة االنتاج والتصنيع من النبات
واحليوان والتسويق للمنتجات الزراعية
هذا وبحكم رسالتها جتاه القارة االفريقية
وقضاياها واالنفتاح عليها اضافت الى
توجهها نحو خدمة التنمية الزراعية
فانها سعت لتدريب طالب ملمني بعلوم
الزراعة بشقيها النباتي واحليواني واملهارات
والتقانات احملفزة لالنتاجية والقيمة

املضافة بالتصنيع الزراعي والتسويق والصادر
وذلك مبناهج مشتركة ومتنوعة ومترابطة.
...............................................؟
اآلن
برنامجان,للكلية
هما
برنامجيني أساسيني وهما تقانة االنتاج
والتصنيع النباتي وتقانة االنتاج والتصنيع
احليواني وتسعى الكلية اآلن إلنشاء قسم
ثالث يهتم بتكنولوجيا وعلوم األغذية.
...........................................؟
املزرعة بدأت عملها في العام
2010م أي قبل الكلية بثالثة أعوام,
لكن املهمة األساسية للمزرعة تدريب
ثم األبحاث العلمية وتقدم
الطالب
املزرعة وجبات لعدد اكثر من  5000طالب
كما أن املزرعة تقوم بدعم موارد اجلامعة.
................................؟
بها أكثر من  25نشاط زراعي
حيواني وكذلك في جانب مصانع األغذية
حيث بها اآلن معصرة للزيوت تنتج  2طن
يوميا ً من زيت الفول وستبدأ املرحلة الثانية
من تصنيع الزيوت سنضيف  30طن يومياً,
ولدينا مصانع للعصائر املركزة من الكركدي
والعرديب والقرع والبلح واملاجنو ,كما ننتج
القسم املربات بانواعها وايضا ً نننتج العسل
زايضا ً كمية وافية من املكرونة والشعيرية,
كل ذلك يخدم الطالب في التدريب واالعاشة.
.........................؟
البيوت احملمية بدأنا ببيتني حتي وصلنا
ل 20بيت وعندما زارنا السيد والي اخلرطوم وبعد
زيارته للمزرعة أمر لنا ب 200بيتا ً من البيوت
احملمية.وإن شاء اهلل نعدكم ب 1000بيت
النتاج اخليار والفراولة والطماطم والفلفلية.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؟
النشاطات الزراعية منها اشجار املوالح
واشجار النخيل واشجار الزينة والزهور ومنها
الكثيرمن املنتجات البستانية واحلقلية
ولديناج من النعاج واالغنام أكثر من ,4000
ولدينا  17من اإلبل ولدينا أعداد كبيرة من

االبقار الفريزيان واحمللية ,وكذلك يوجد الدجاج الالحم
والبياض ألغراض تدريب الطالب وألغراض وجبات
الطالب ,وكذلك لدينا مزرعة لدواجن التي تسمى
ال( )Close Systemووبها أكتر من 200ألف إذ تنتج
في األيام القادمة 4300طبق بيض يوميا ً وسترتفع في
املرحلة الثانية إلى أكثر من  10ألف طبق بيض يومياً.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؟
أيضا ً
للعلف
مصنعني
باملزرعة
للدواجن.
واآلخر
لألبقار
أحدهما
................................؟
اآلن بدأنا أنتاج كميات كبيرة من السماد الطبيعي,
إذ أن كل زراعتنا عضوية خالية من املواد الكيميائية.
................................؟
باملزرعة أحواض لتربية األسماك مت حتضيرها
لتدريب الطالب العتبارات أنها قسما ً من
اقسام الكلية ,وإن شاء في القريب ستكون
األسماك صنفا ً رئيسيا ً في موائد الطالب.
................................؟
زارنا باملزرعة الرئيس البشير راعي اجلامعة ,ووالي
اخلرطوم ,ونقابة احملامني وهيئة التصنيع احلربي
وكلية الشرطة ورئيس احتاد العمال والنقابة
العامة للتعليم العالي ووفد البحرين املشارك في
اجتماعات منظمة الدعوة اإلسالمية ومجلس
التعليم اجليبوتي والوفد التايلندي واعضاء مجلس
أمناء جامعة افريقيا العاملية وجامعة القرآن الكرمي
مدني واملفوضية السامية لالجئني والوفد التركي
للمنظمات التركية والسفير التركي وعديد من الزوار
الذين زاروا اجلامعة واستمعنا إلى آرائهم وافكارهم.
................................؟
نعم لدينا مزارع أخرى  ,مزرعة في الكيلو  70في طريق
الشمالية داخل والية اخلرطوم وهنالك مزرعة تبلغ
مساحتها 10ألف فدان بالوالية الشمالية ومزرعة أخرى
بوالية نهر النيل تبلغ مساحتها  10ألف فدان أيضاً.
................................؟
نعم بدأ العمل فعليا ً في مزرعة أم درمان التي تبلغ
مساهتها  3ألف فدان واآلن في مرحلة ادخال الكهرباء
................................؟
من قال ,هنالك مركز لتنمية اجملتمع بالعيلفون
يتبع للكلية مت فيه تدريب للمزارعني ويجري
فيه تدريب ربات البيوت على التثقيف الغذائي
والتدبير املنزلي نالت عبره املتدربات ثالث دورات
تخرجت فيه أكثر من  150متدربة ,أيضا ً نقدم
خدمتنا اجملتمعية ملنطقة الكيلو  70بأم درمان.
................................؟
نعدكم بزيادة دعمنا ملوارد اجلامعة وذلك عبر
زيادة انتاجنا في مصانع األغذية اخملتلفة ,والشهر
القادم سيدخل انتاج مصنع البسكويت.
................................؟
ههههه أجمعها بي طريقتك ,لدينا مزرعة أم أم درمان
مساحاتها 10ألف فدان ,ومزرعة العيلفون  400فدان,
ومزرعة الباقير  25فدان ,ومزرعة نهر النيل 10ألف فدان.
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مـتـحـف لـوس بـالنـكـوس بـات ال يـتـسع للكـأس اجلـديـد

أكد ريال مدريد هيمنته األوروبية بعد حتقيقه لقب دوري األبطال ،حني
تغلب على ليفربول اإلجنليزي في املباراة النهائية ،السبت ،لكن الفريق
امللكي بات يواجه مشكلة غريبة جراء ذلك  ،فقد قالت صحيفة
"ماركا" إن متحف ريال مدريد بات ال يتسع للكأس اجلديدة  ،بعد
اكتظاظ خزينة النادي بكؤوس دوري األبطال ،التي بلغت  13كأسا ،
وافتتح النادي خزينة خاصة بكؤوس دوري األبطال ،بعد حتقيق الفريق
البطولة العاشرة التي طال انتظارها عام .2014ولكن الفريق امللكي

مضى بتحقيق اجنازات غير متوقعة ،فحصد الكأس رقم  11و12
عامي  2016و ،2017لتكتظ خزينة متحف ريال مدريد بالكؤوس
األوروبية الثمينة  ،أما اللقب رقم  13فجاء على حساب ليفربول،
مساء السبت ،لكن خزينة متحف "لوس بالنكوس" لم تعد تتسع
لكأس جديدة و قرر امللكي وضع الكأس اجلديدة في خزينة خاصة
مجاورة للكؤوس الـ ،12وسيكشفها للجماهير األسبوع املقبل.

اإلحتـاد املـصري يـعلن تطـورات مهـمة بشأن صـالح
أعلن االحتاد املصري لكرة القدم أن
العب ليفربول اإلجنليزي ،محمد صالح،
سينتقل الثالثاء إلى إسبانيا لتمضية
فترة عالجية من اإلصابة التي تعرض
لها السبت ،ويأمل من خاللها أن يكون
جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة
القدم  ،وأصيب صالح خالل مباراة
النهائية لدوري األبطال بني ليفربول
وريال مدريد اإلسباني في كييف،
والتي انتهت لصالح النادي امللكي
 .1-3وأوضح أنه "مت اختيار إسبانيا
حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي

لصالح" ،وأن األخير سيبقى هناك "حتى
حلاقه ببعثة املنتخب في القاهرة وإن
طبيب فريق ليفربول اإلجنليزي سيرافق
النجم محمد صالح خالل تواجده مع
املنتخب املصري للمشاركة في نهائيات
كأس العالم لكرة القدم  2018بروسيا.
وكان صالح قد أكد في تغريدة له عبر
"تويتر" األحد "كانت ليلة صعبة جدا ،إال
أنني مقاتل .على رغم الصعاب ،أنا واثق
من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم
جميعا فخورين" .وأضاف "حبكم ودعمكم
سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

ريـال مدريـد يحتفل بلقب دوري األبطال الثالث على التوالـي والثالث عشر ي تـاريخه
احتفل فريق ريال مدريد اإلسباني ،بلقبه
الثالث على التوالي في دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،بجولة على منت
حافلة مكشوفة في شوارع العاصمة
اإلسبانية،وسط اآلالف من مشجعيه
الذين جاءوا لتحية فريق املدرب زين الدين
زيدان صانع التاريخ ،وبدأت احتفاالت ريال
مدريد ،الذي هزم نظيره ليفربول اإلجنليزي
في كييف ،ليحرز لقبه  13في الكأس
األوروبية.
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تـزايـد مـطرد فـي اإلنتـاج احليـواني باملـزرعة
بقلم :
مبارك أحمد مرى
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تسعى جامعة إفريقيا العاملية في
خطتها املستقبلية ان تكون لديها في
جميع التخصصات والكليات اجلامعة
وحدات منتجه تدر عائدا ماديا يسهم
في اإلنقاق عليها ،وكما بدأت اجلامعة
في كثيرمن كلياتها برامج عملية
مصاحبة مثل محكمة كلية الشريعة
والقانون وإنشاء راديو افريقيا وقناة
العاملية و صحيفة افريقيا اليوم التابعة
لقسم الصحافة والنشر لكلية االعالم.
وفي هذه التجارب الفريدة ميتزج
التعليم النظري بالعملي التطبيقي مما
يؤهل الطالب املتخرج من هذه اجلامعة
الدخول في سوق العمل بسهولة وهو
مسلح بالتدريب الكافي دون حاجته الى
دورات تدريبية قبل بداية العمل وكذلك
تطمح اجلامعة توسيع هذه التجربة
الى الكليات والتخصصات االخرى في
اجلامعة  ،وفي هذا االطار من مشاريع
اجلامعة املشرفة جدا اجلامعة مزرعة
العيلفون التابعة للجامعة والتي تقع
شرقي اخلرطوم وهي تبعد عن اجلامعة
مبسافة ب  ٢١كيلومترات ،وقد تأسست
املزرعة في عام ٢٠١٠م وتوسعت وتطورت
جدا في أعقاب عام ٢٠١٤م ،والغرض
األساسي من انشاء هذه املزرعة الفريدة
توفير إحتياجات مائدة الطالب الذي
يسكنون في السكن الداخلي في هذه
اجلامعة مبنح كاملة واغلبهم طالب
من خارج السودان اتوا من أقاصي الدنيا
ومن كل االجتاهات شرقا وغربا شماال
وجنوبا حتى البرازيل وامريكا جاءوا
منها ليتلقوا العلم مبننارة املعرفة
التي تشرف القارة السمراء وتتكون

املزرعة من شقني ،شق نباتي وشق
حيواني ويوجد في داخل املزرعة كلية
التقانة واإلنتاج احليواني والتصنيع .
وتنتج املزعة أنوع املنتوجات من
بينها الزيوت والعصائر واللحوم
واأللبان واألسماك واملربيات .
ويشمل اإلنتاج احليواني حظائر لألبقار
البلدية واملستورة والهجينة وكذاك
الضأن الذي يقدر أعداده باربعة االف
وكذلك تتوفر املزرعة حصانة الدواجن
التي تشغل مساحة كبيرة من
املزرعة وتقدر عدد الدواجن بسبعة
واربعني ألف دجاجه وتنتج أكثر من
١٣٠ألف بيضة ما يقارب  ٢٠٠طبق
يوميا وكذلك يوجد في املزرعة مصنع
إلنتاج الشعيرية واملكرونة وبيوت
محمية يبلغ عددها  ٢٠٠بيت محمي
لزراعة اخليار واخلضار والفواكه لظروف
مناسبة مبعنى؛ أنه ميكن زراعة احملاصيل
في غير موسمها وفي أي موسم اريد .
وتقدم مزرعة اجلامعة خدمات
مجتمعية في مدينة العيلفون وتقدمي
دورات تدريبية للخياطة والزراعة واألمية
التقنية في فئات اجملتمع باملنطقة.
ويتوقع ان تتمكن مزرعة اجلامعة
من التصدير اخلارجي والدخول الى
السوق احمللي والعاملي وبهذا تتبلور
الرؤية اجلدلية ما إن كانت اجلامعات
تقدم خدمات أكادميية بحتة أم أنها
تقدم منتجات وسلع وواقع احلال
يؤكد على أن الربط بني املمارسة و
العلم ال يتأتى اال ألولي العزم  ...ملن
يشقون طرق احلياة وإن لم تكن موجودة

خ�ة
أ
ال ري

أ .حسام الدين مصطفى

من العمق

كتب العقاد مقاال مبجلة الرسالة تذكرته اآلن
تذكرته وأنا اقلب سجل املزرعة املفرح واملدهش
تذكرته حني قال أسعد الشعور ما امتزج فيه
شعور اإلنسان بنفسه وشعوره بغيره ،أو ما
كان فيه الشعور بالغير ضربا من الشعور
بالنفس .ومن هذا القبيل شعور األب بابنه،
واحلبيب بحبيبه ،واملشهور بشهرته :يرى
نفسه في غيره ،ويرى غيره في نفسه ،فيلتقي
فيه الرضى عن النفس والرضى عن الدنيا.
وهما متام الرضى الذي يحيل األلم والشقاء
سرورا ً وسعادة...
وأجد نفسي استدعي هذا الكلمات بالغبطة
كلها...
وعميق االمتنان...
أجد نفسي مذهوال جلالل ما يفعل...
زرت املزرعة مرات ومرات ...
ولكن اظنني انقطعت عنها بحسابات االرقام
سنة ...وبحسابات االجناز قرون وقرون...
يا ترى هل لسقفهم خيالهم حد؟...
ام هي االمال حني تعلق بالثريا...متزودة بالفكر
والثقة...
نحن في الصحافة لدينا اعتقاد أن التحدث في
اإليجابي ليس من مهامنا...
وال مما يشرف االقالم...
واملزرعة اآلن تهزم هذا االعتقاد...
تنسفه نسفا...
وجتعلني اشفق على القائمني عليها ...
وامامهم  ٢٤٢٥فدان ...
نعم  ٢٤٢٥بعضها مستصلح ...
اشفق عليهم وأنا اعلم همتهم ...
وقوتهم ...
وصبرهم...
انهم يقطعون االميال بسرعة البرق ...
يتجاوزون التوقعات ...
وينحازون لالعجاز...
هؤالء قوم لديهم ضمير...
وكثيرون تعرضهم اعمالهم المتحان في
ضمائرهم واخالقهم ...
حتى في فكرهم وينجحون  ...اما هؤالء
فيتفوقون...
نعم لديهم ضمير وزيادة والزيادة هنا هم
يرتفعون بضميرهم إلى ذروة فوق الصدق
واالخالص العميق...
هم مسرورون بشقاء العمل..
فرحون مبا لديهم ...
وما اظنهم اهملوا شيئا...
وفقهم اهلل

