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المثاني

األخيـــرة

العدد ( )40ربيع الأول 1434هـ املوافق له يناير 2013م

حديث شريف

قـال تعـالى :

وعن أبي هريرة َر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه أن َر ُسول ال َّلهِ
ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّلم قال ( :تفتح أبواب اجلنة
َ
ي��وم االثنني وي��وم اخلميس فيغفر لكل عبد ال
يشرك بالله شي ًئا  ،إال رج ً
ال كانت بينه وبني أخيه
شحناء ،فيقال :أ ْن ِظ ُروا هذين حتى يصطلحا )
َر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم.

( َو ِإ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َفتْ مِ ن َب ْع ِلهَ ا ُن ُشوز ًا َأ ْو ِإ ْع َراض ًا َف َ
ال
الص ْل ُح
ص ْلح ًا َو ُّ
ِحا َب ْي َنهُ َما ُ
ُج َن ْا َح َع َل ْي ِه َما َأن ُي ْ
صل َ
�س ال� ُّ
َخ� ْي� ٌر َو ُأ ْح� ِ
�ح َو ِإن تحُ ْ ِس ُنو ْا
��ض��� َر ِت ا َألن � ُف� ُ
�ش� َّ
َو َت َّت ُقو ْا َف ِإ َّن ال ّل َه َكانَ بمِ َ ا َت ْع َم ُلونَ َخ ِبيرا ً)
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توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة حمدي االستشارية والجامعة

تعمل المجموعة الموقع معها على تقديم استـراحـة
كافة الخدمات االستشارية لمنشآت الجامعة

في إطار خطى اجلامعة الثابتة والواثقة نحو التطور برؤية اقتصادية
متكاملة مت توقيع عقد اتفاقية لالستشارات الفنية لكل أعمال اجلامعة
االستشارية بني جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية والتي مثلها أ.د
معاوية أحمد سيد أحمد وكيل اجلامعة وبني مجموعة حمدي لألعمال
االستشارية والتي مثلها األستاذ حمدي محمد محمود علي رئيس مجلس
إدارة املجموعة بقاعة مسجد النيلني بحضور نائب الوكيل األستاذ
سمساعة محمد فضل والباشمهندس كامل مساعد املاحي والباشمهندس
محمد حسني وعدد من املهندسني من مجموعة حمدي  ،و تعمل املجموعة
امل��وق��ع معها ف��ي تقدمي كافة اخل��دم��ات االستشارية ملنشآت اجلامعة،
وللمجموعة الدور في تصميم مسجد النيلني وبنائه كما لها األثر الكبير
في البنى املعمارية واالقتصادية في اجلامعة وقد تداول اجلانبان املرافق
التي حتتاج إل��ى إع��ادة تأهيل وصيانة املرافق امل��وج��ودة في اجلامعة
واملشاريع الوقفية التي حتتاج إلى متويل ومت التداول في الكيفية التي
متكن الطرفني من ترجمة هذه املشاريع إلى اللغة التركية.

بقلم :ب�شرية الدومه عثمان

عودة إلى الحق
ي ��روي اب��ن عبد رب��ه ف��ي كتابه ( العقد
الفريد) خطبة عالم جليل قال فيها ( إن
ً
وحارسا
حائطا يستكن خلفه
لإلنسان
ً
يأمن ب��ه وح��ائ��ط اإلمي��ان اح�ت��رام احلق
وح��ارس��ه ال�ت��زام ال�ع��دل) ه��ذا ال�ق��ول بال
ريب من أجل األقوال التي يحرص الناس
على استذكارها واالنتفاع بها ما وجدوا
سبي ًال لذلك.
وقد يخطئ الناس طريق احلق ويضيقون
مبنطق ال�ع��دل ولكنهم إذا رج�ع��وا إليه

(نورالمثاني) تهنئ رئيس مجلس إدارتها
بإعادة تعيينه نائبًا لمدير الجامعة

عم ًال بأحكام امل��ادة التاسعة «أ» من قانون تنظيم
التعليم ال�ع��ال��ي وال�ب�ح��ث العلمي لسنة  1990م
مقروءة مع امل��ادة السابعة عشر من قانون جامعة
القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية لسنة  1995م صدر
قرار من رئاسة اجلمهورية بإعادة تعييني نائب مدير
اجلامعة أ.د .أحمد سعيد سلمان بناء علي توصية
من قبل وزير التعليم العالي أ.د .خميس كجو كندة.
تغتنم (نور املثاني) هذه السانحة لتتقدم له بالتهنئة
الصادقة على الثقة التي
أواله� � ��ا إي � ��اه األخ/
رئ�ي��س اجلمهورية
داعني الله سبحانه
وت�ع��ال��ي أن يعينه
ف� � � ��ي م � ��واص� � �ل � ��ة
املسيرة خدمة لدينه
وأم � �ت� ��ه وأن يوفقه
ويسدد على طريق احلق
خ �ط��اه وأن ي�ك�ت��ب على
ي ��دي ��ه ل �ل �ج��ام �ع��ة كل
التقدم واإلزدهار.

النصف الغربي من الكرة األرضية ويرتبط وجوده
بأماكن وجود الزهرة ذات الرحيق.
وأهم ما مييز هذا الطائر طريقة طيرانه فهو على
خ�لاف جميع الطيور يطير للخلف وليس لألمام

ك��ان ذل��ك فض ًال لهم عند ربهم وتشري ًفا
ملنزلتهم ب�ين ال �ن��اس ف�ي�ك��ون ذل��ك أرفع
لقدرهم وأعظم ألمرهم وأخلد على وجه
التأريخ.
وأس�لاف�ن��ا رحمهم الله ك��ان��وا كثي ًرا ما
يرجعون إلى احلق إذا أخطؤوا الطريق
إليه ويتحرون العدل إذا قامت البراهني
عليه ،ويحققون العدل حني تتفتح بني
أيديهم معامله نسأل الله أن نكون منهم
إنه سميع قريب.

.ونحتاج ملجلدات لشرح إعجاز خلق ه��ذا الكائن
الصغير والدقيق فهو يستطيع أن يرفرف بجناحيه
 25مرة متتالية فى الثانية الواحدة وهذا يعد في
حكم االستحالة فأي طائر أو حتى إنسان إذا حرك
يديه بهذا العدد أو هذه السرعة سيتضرر ضر ًرا
ً
بالغا يصل إلى حد اإلعاقة الدائمة  ،أما اإلعجاز
اآلخ���ر فهو يستطيع ف��ي ج��زء م��ن الثانية تغيير
مسار طيرانه وارتفاعه وحركته في الهواء مبنتهى
البساطة كما أنه ميتص غذاءه وهو رحيق الزهور
بلسانه األنبوبي الطويل وأث��ن��اء حتليقه بجانب
الزهرة بوضعية الثبات في مكانه ولكي يستطيع
تناوله ف��إن الله قد وهبه القدرة على الوقوف في
الهواء.

إنشــاء مــركـــز الحــاســـوب والــدعـــم التقنــي

ف��ي إط ��ار حت�س�ين األداء وتطوير
أع��م��ال احل ��اس ��وب والبرمجيات
وال��دع��م التقني ب��اجل��ام�ع��ة أصدر
أ.د إبراهيم نورين إبراهيم مدير
اجلامعة القرار التالي:
أو ًال ُ :يلغى القرار اإلداري رقم ()49
لسنة 2010م ب�ت��اري��خ 28شعبان
1431ه � � �ـ امل ��واف ��ق ل ��ه 9أغسطس
2010م واخل� ��اص بتنظيم مركز
املعلومات واالتصاالت التقنية.
ُيعدّل القرار اإلداري رقم
ثاني ًا:
(2009/7م) واخلاص مبركز التنمية
املهنية و ُيلغى فيه قسم التقانة.
ثالث ًاُ :ينشأ مركز للحاسوب والدعم
التقني ويتبع لوكيل اجلامعة.
راب� �ع� � ًا :يختص امل��رك��ز بتزويد
اجل ��ام� �ع ��ة ب ��أج� �ه ��زة احل���اس���وب
وملحقاتها وبناء نظم املعلومات
وال �ب��رم �ج �ي��ات وت��رك �ي��ب وصيانة
ال �ش �ب �ك��ات وت� �ق ��دمي االستشارات
وع�م��ل دراس���ات اجل ��دوى ملشاريع
تقانة املعلومات.
خامس ًا :يتكون الهيكل اإلداري

للمركز على النحو التالي:
مدير املركز
مسجل املركز
وحدة البرمجيات والنظم
وحدة الشبكات
وحدة الدعم التقني والصيانة.
سادس ًا :املهام واالختصاصات:
(أ) مدير املركز:
وه��و امل��س��ؤول األول عن املركز
ويتولى تصريف مهامه وإدارة
شؤونه.
(ب) مسجل املركز:
يتولى العمل اإلداري باملركز كما
يساعد مدير املركز في اإلشراف
على وحدات املركز.
(ج) وحدة البرمجيات والنظم:
تصميم وتطوير برمجيات ذات
ك��ف��اءة عالية لالستخدام داخل
اجلامعة.
حوسبة العمليات التي حتدث
ف���ي م��خ��ت��ل��ف م���راف���ق اجلامعة
اإلدارية والتعليمية.
املتابعة الفنية جلميع برامج

احلوسبة باجلامعة وصيانتها
وتطويرها.
أي مهام أخرى ذات صلة.
ّ
(د) وحدة
الشبكات:
اإلش�����راف ع��ل��ى رب���ط مجمعات
اجلامعة بالشبكات.
ت���ن���ف���ي���ذ ال���ش���ب���ك���ة ال���داخ���ل���ي���ة
واخلارجية وصيانتها.
متابعة أداء الشبكات وصيانتها
وتطويرها
أي مهام أخرى ذات صلة.
ّ
(ه������ـ) وح������دة ال����دع����م التقني
والصيانة:
رفع التصورات واخلطط بشأن
تزويد مرافق اجلامعة املختلفة
بأجهزة احلاسوب وملحقاتها.
ال��ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة والطارئة
جل���م���ي���ع أج�����ه�����زة احل����اس����وب
باجلامعة.
املتابعة الفنية ملعامل احلاسوب
باجلامعة.
أي مهام أخرى ذات صلة.
ّ

اجتماعيات نور المثاني
< تهنئ أسرة الترحيالت األستاذ الصادق أبكر محمد
وذلك مبناسبة مولدته اجلديدة والتي اختير لها اسم
« أمنية» ألف مبروك وجعلها الله من الصاحلات .
< تهنئ أسرة شؤون اخلريجني األخ األستاذ جنيب
مبناسبة حصوله على درج��ة املاجستير بعنوان
اإلستراتيجية األمريكية جت��اه ح��ك��وم��ات احلركة
اإلسالمية ،ويتمنون له التوفيق

< أسرة ترحيل الثورة بالنص والوادي حتمد الله
على سالمة وعودة األستاذ الصادق عبد الرحيم من
رحلة عالجه في القاهره سائلني املولى عز وجل أن
يدمي عليه نعمة الصحة والعافية.
< أسرة كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية تتقدم
بأحر التعازي للدكتور محمد الزين فضل السيد
مدير مركز دراسات االقتصاد اإلسالمي في وفاة عمه

بضـع كلمــات

د� .سـر اخلتــم عثمــان

صور أصغر طائر في العالم (الطائر الطنان)
رغم أن هذا الطائر هو أصغر طائر بل مخلوق فى
العالم بل أنه يعتبر واحدًا من أعقد آالت الطيران
وأكثرها تفو ًقا وتطو ًرا في العالم .ويعتبر طائر
الطنان أو  Bee Hummingbirdأصغر طائر
في العالم بل أصغر مخلوق على ظهر األرض فيبلغ
وزن����ه  1.8ج����رام وي����ت����راوح ط��ول��ه ب�ي�ن  5و7
سنتيمترات بحيث إن الضفادع تأكلها لظنها أن
هذه الطيور هي مجرد حشرات وأصغر أنواعها
ه��و ط��ائ��ر النحلة الطنان  .سميت ه��ذه الطيور
بالطنانة نسبة إلى الطنني التي تصدره أجنحتها
التي تتحرك مبعدل يتراوح بني  60و  70حركة في
الثانية الواحدة .ويوجد هذا الطائر في جبال اإلنديز
وموطنه األصلي كوبا  ،يعيش الطائر الطنان في
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أسكنه الله فسيح جناته.
< أسرة الشؤون اإلدارية تقدم تعازيها في وفاة خال
األستاذ التاج محمد عثمان وعم األخ طارق موسى
باملكتبة املركزية.
< حتتسب أس��رة كلية اللغة العربية عم الدكتور
خوجلي بشير أب��و جولة سائلني الله ل��ه الرحمة
واملغفرة وآلله وذويه الصبر والسلوان .

�أ�صــــول فـــــقه املـــــــــــولد
ان��ب��رى أح��ده��م ف��ي منبر الظهيرة ال��ي��وم��ي مبسجد النيلني
مستنك ًرا دعوتي لالحتفاء باملولد العام الذي مضى 1433هـ .
وهأنذا اليوم أكرر دعوتي باالحتفاء وإدخال املسرة في قلوب
عباد الله الصاحلني بإظهار محبة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ،محبة تفوق محبة الوالد والولد والنفس.
وتنشئة ألجيالنا على حب نبيهم عليه أفضل الصالة وأزكى
التسليم ب��ل وح��ب آل ب��ي��ت��ه ..وك��ل ذل��ك ج���اءت ب��ه النصوص
ال��واض��ح��ات .أم��ا كيف نحب؟ ومتى نحب؟ وأي��ن نحب؟ فتلك
أسئلة يجيب عنها كل واحد منا حسب حاله وكل عصر حسب
مواعينه ومواعيده وكذا كل مصر.
فال يأتينا أحد ليقول لنا ملاذا في امليادين العامة ؟ وملاذا يوم
الثاني عشر م��ن رب��ي��ع ،ذل��ك ي��وم واف��ق تشريفه ألدمي األرض
بالوطء عليه وهل في ذلك ضير؟ والسنة ب ّينة في األمر باحملبة
 ،وال َي َسعُ َنا إال أن نظهرها وال نكتمها إظها ًرا فيه حتدث بنعمة
الله علينا أن وفقنا حملبته عليه الصالة والسالم ،والله يحب أن
يرى أثر نعمته على عباده واالحتفاء مبولده أثر من آثار آالء
املودة السرمدية خلير البرية نظهرها وجن ِ ّليها لوقتها.
ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال اإلمي��ان (ال
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه) .
أي ال يؤمن اإلميان الكامل  .وهل من مصلحة في حفظ الدين
أكبر من استكمال إمي��ان املسلمني واملؤمنني بحب نبيهم وال
يتم حفظ الدين باجلهاد وحده ،وإمنا إدامة الرباط القوي بدين
الله بحب أهل اإلميان واإلسالم لرسولهم صاحب الفضل عليهم
وامل َّنة في أن جعلهم مسلمني بإذن الله وفضله تعالى وم ّنته  ،إذ
لواله ملا وصل إلينا الدين وال علمنا بالرسالة وال بالرسول  .ففي
االحتفال مصلحة حقيقية تالئم مقاصد الشريعة  .فاملولد ميدان
فسيح للدعوة حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أحبه
فقد استكمل إميانه وصار في معيته (فاملرء مع من أحب) كما
قيل لإلعرابي الذي لم يع ّد لآلخرة كثير صالة وال صيام.
فاالحتفال مصلحة ضرورية بلغت احلاجة إليه في نفوس أهل
ً
مبلغا من ال��ض��رورة بحيث ال يستقيم لهم ح��ال إذا
ال��س��ودان
ألغي االحتفال أو منع أو حتى وضعت العراقيل أمامه  .فكيف
بعد حفظ كمال اإلميان في النفوس وضرورة االحتفاء للمشاعر
والوجدان والعاطفة املؤمنة  .كيف بعد ذلك نقول بدعة ؟! لعمري
فإن االبتداع هو عني ما يقول املعترضون.
وإن أضعف أهل الهمم في جواز املولد من يقول إنه مصلحة
حاجية يحتاج إليها الناس في رفع احلرج عن املريدين واحملبني
بحيث إذا فقدوا هذا احلفل اختل حالهم النفسي ولم يجدوا
باحة يوجدون فيها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم  .فهل
نطلب لهم احلرج والضيق أم نبسط لهم السعة والرحابة في
ميلهم القلبي اجلارف في محبة نبي الله عليه الصالة والسالم ..
كال  ..ال يصلح هندسة املجتمع أبدًا والتي باءت األيديولوجيات
فيها بالفشل  ..فكيف باألمر إذا كان أمر دين وإميان.
إن الله يريد بنا اليسر وال يريد بنا العسر  ،وما جعل علينا في
الدين من حرج ملة أبينا إبراهيم وسمانا املسلمني.
أما تزيني الزينات وتعليق النجفات وصناعة احللويات وضرب
النوبات وإجهار املايكروفونات فهي مصالح حتسينية (قل
من ح ّرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من ال��رزق) ..
والتجارة في املولد حالل طيب مبارك ألهله إن شاء الله  ،كيف ال
واحلق عز وجل يبيح في ركن اإلسالم وفريضته التي في العمر
حجا مبرو ًرا مع شهود املنافع.
مرة واحدة ً
الصارخون ضد االحتفال ما هم إال سابحون ضد تيار الفطرة
التي فطر الله الناس عليها وضاقت ص��دوره��م مبن اتسعت
صدورهم وقلوبهم مبحبة نبي الله ففاضت تلك احملبة على
وطعاما وأنوا ًرا وأذكا ًرا
ومديحا وف ًنا وغنا ًء
الناس شع ًرا ونث ًرا
ً
ً
ال تبديل خللق الله  ..والله ينظر إل��ى قلوبنا ال إل��ى صورنا
وأجسامنا  ..وكل عام وأنتم بخير.

