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ب الطالب من المدارس ... األسباب والحلول●● تسرُّ
جولة داخل مركز صحي النعيم بقرية ديم القراي●●
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اإلصدارات:
كتاب حركة تمكين المرأة من أجل السالم )سويب( بالتعاون مع مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي عن حركة الممرضات في السودان بتمويل من مركز سالمة لمصادر و دراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي لمنظمة المنار الطوعية.• 
أعداد مرشد توجيهي للصحفيين للكتابة من منظور حقوقي.• 
إعداد دليل تدريبي للصحفيين وإعداد مرشد توجيهي للمراسلين والمراسالت الشعبيين• 
دراسة عن البرامج اإلذاعية من منظور النوع االجتماعي• 
إصدارة نساء ببنين السالم.• 
دراسة حول العنف تجاه الصحفيات• 
دراسة حول التغطية الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان في اإلعالم• 
تقارير دورية حول اتجاهات اإلعالم في قضايا مختلفة• 
)11( إصدارة غير دورية عكست العمل الميداني المشترك بين الصحفيين والمراسلين /ت الشعبيين في مناطق مختلفة , إضافة ألنشطة المركز • 

المتعددة . 

إرشاف :
أمرية محجوب

املحررون:

حنان مويس 	 
 أيوب حسني	 
شداد ضو البيت	 
معز فضل حسون	 
فدوي عبد الرحمن 	 
نضال فيصل	 
رماح الرشيد	 
عبد املؤمن عمر	 
محمد عبد املجيد	 
عثمان فضل الله	 
نذيرة مويس	 
فاطمة أحمد عبد الله	 
عوض مصطفي	 
خالد محمد آدم	 

وسـعى المركـز لتحقيـق أهدافـه تلـك عـن طريـق التدريـب فتـم 
تنظيـم عـدد مـن الـدورات التدريبيـة منهـا : 

1. دورات تدريبيـة يف رفـع الوعـي الصحفيـن و الصحفيـات و عـدد 
مـن القيـادات املحليـة يف مفهوم النـوع االجتماعـي و املواثيـق الدولية 

لحقـوق اإلنسـان و املسـؤولية االجتماعيـة لإلعـام 
2. دورات تدريبيـة يف التثقيـف االنتخابي و املشـاركة السياسـية للمرأة 

 ) )الكوتا 
3. دورات تدريبية حول مفهوم النوع االجتماعي والربامج اإلذاعية 

4. دورات تدريبية حول التغطية الصحفية من منظور حقوقي 

كما عمل المركز على إعداد :
دليل تدريبي لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان يف اإلعام 

دليـل تدريبـي نحـو صحافـة حساسـة تجـاه قضايـا املجتمـع وأكثر 
نية  نسا إ

فيلم وثائقي حول تجربة املراسلن الشعبين
واملركز اآلن بصدد إعداد مرشد تدريبي للمراسلن / ت الشعبين
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االفتتاحية 
“كلنـا  األلـق ومشـروع  مـن إصـدارة  العـدد  يأتـي هـذا 
للتنميـة”  يف  خواتيـم عامـه األول  مبحليـة شـندي.. 
ويف  وقت اسـتطاع  فيه املشـروع أن  يضع بصماته يف  
مناحي عديدة باحمللية ، كما استطاع أن يجد  أرضية 
مشـتركة مـع اإلدارات واملؤسسـات اإلعالميـة باحملليـة 
التعليـم  وإدارات  احمللـى  التشـريعي  املجلـس  ومـع   ،
رئيسـياً  هدفـاً  بذلـك  محققـاً   . باحملليـة  والصحـة 
باملشـروع وهـو جتسـير الهـوة بـن املواطـن والسـلطات 
احملليـة ، و الشـراكات بـن السـلطات احملليـة واملجتمـع 
املدنـي والقطـاع اخلـاص للعمـل معـاً مـن أجـل ترقيـة 

وتعزيـز البيئـة املدرسـية.
املشـروع  وأنشـطة  والتدريبـات  النقاشـات  خـالل  مـن 
اإلعالميـة  الكـوادر  تدريـب  فيهـا  مت  والتـي  املختلفـة 
واللقـاءات  املختلفـة  املنابـر  خـالل  ومـن  باحملليـة 
والشـركاء  املشـروع    فريـق  توصـل  واالجتماعـات 
احملليـن إلـى “أهميـة أن يركـز املشـروع يف  النصـف 
مـن  باعتبـاره  التعليـم  علـى  األول  عامـه  مـن  الثانـي 
القضايـا التـي متثـل هاجسـاً لسـكان محليـة شـندي ، 
وألهميـة توفيـر تعليـم جيـد يف  بيئـة مدرسـية صحيـة 
بالتنميـة  والرتباطـه  للمواطـن  أساسـياً  باعتبـاره حقـاً 

وباسـتدامتها.”
انطلقـت حملـة »تفعيـل الشـراكة املجتمعيـة مـن أجـل 
حتسـن البيئـة املدرسـية » منـذ يوليـو املاضـي حيـث  
حظيـت بتجـاوب ودعـم مـن السـلطات احملليـة وتفاعـل 
وحمـاس مـن املجتمعـات هنـاك. كما واصل املراسـالت 
واملراسـلون الشـعبيون، والذيـن مت تدريبهـم مـن خـالل 
هـذا املشـروع ، يف  دعـم انشـطه احلملـة بـكل نشـاط 
أن  ونتمنـى  والتقديـر  الشـكر  فلهـم  د.  وجتـرُّ وهمـة 

يواصلوا همتهم ونشاطهم إلى 
أن تصل احلملة لغاياتها املنشودة. 

اإلصـدارة   مـن  العـدد  هـذا  تخصيـص  مت 
لقضايـا التعليـــــــــــــــــم يف  احملليـة بجوانبهـا 

املختلفـة، كالكتـاب املدرسـي، و تعليـم الرحـل، 
وتعليـم األشـخاص ذوى اإلعاقـة، والتسـرب من 

املـدارس. باإلضافـة إلـى  مقالة لألسـتاذ 
احلكـم  مبـادىء  حـول  العظيـم  عبـد 
الراشـد وتطبيقاتهـا يف  التعليــــــــــــــم. 

املـواد  بعـض  علـى  العـدد  اشـتمل  كمـا 
واالسـتطالعات  واحلـوارات  الثقافيـة 

التـي مت إعدادهـا وكتابتهـا بأقـالم املراسـالت 

واملراسـلن الشـعبين .أيضـًا مت عكـس مقتطفـات مـن 
حتقيـق أجـراه املراسـل الشـعبي البـارع مصطفـي  يف  
واحـداً  باعتبـاره  الـدواء  أزمـة  حـول  األيـام  صحيفـة 
مـن النمـاذج املميـزة ملسـاهمات املراسـالت واملراسـلن 

القوميـة. الصحـف  الشـعبين يف  
من التجارب الناجحة التي حققها املشروع يف  احمللية 
جتربة االلتحاق باملؤسسات اإلعالمية سواًء بالصحف 
القوميـة الصـادرة مـن اخلرطوم أو باملؤسسـات احمللية 
وإذاعـة  شـندي  محليـة  وتلفزيـون  كإذاعـة  والوالئيـة 
واليـة نهـر النيـل بعطبـرة باإلضافـة إلذاعـة الشـباب. 
مـن   12 اختيـار  مت  االلتحـاق  برنامـج  خـالل  ومـن 
املراسـالت واملراسـلن الشـعبين باحملليـة ، ممـن كان 
لهـم مسـاهمات واضحـة ومميـزة ملـدة شـهر كامـل بهذه 
املؤسسـات ممـا أكسـبهم خبـرة وتدريـب عملـي وسـاهم 
املؤسسـات  وهـذه  بينهـم  طيبـة   عالقـات  تنميـة  يف  
قـد ميتـد بعضهـا إليجـاد فـرص توظيـف لبعضهـم يف  
املستقبل.. كما ساهم املراسلون واملراسالت الشعبيون 
مـن خـالل هـذا البرنامـج يف  عكـس قضاياهـم احملليـة  
لتنـال حظهـا مـن االهتمـام يف  اإلعالم احمللى والوالئي 

والقومـى..
الشـكر والتقديـر لـكل مـن سـاهم يف  مسـيرة مشـروع 
مـع  بالشـراكة  للتنميـة(  )كلنـا  شـندي  مبحليـة  األلـق 
املجلـس الثقـايف  البريطانـي، ولـكل مـن شـارك بجهـده 
املشـروع  عمـل  يسـتمر  أن  أجـل  مـن  ووقتـه  وفكـره 
لنـا يف  تنفيـذ أنشـطتنا علـى  ،  ولـكل مـن كان عونـاً 
الرغـم مـن بعـض العقبـات والصعـاب والتـي لوالهـم ملـا 
وصـل املشـروع إلـى هـذه املرحلـة من اإلجنـاز والنجاح. 
نتمنـى أن يتواصـل هـذا العمـل الطيـب. كمـا نرجـو أن 
يواصل الشـركاء املختلفون سـواًء كانوا سـلطات محلية 
، أومجتمـع مدنـي، أو قطـاع خـاص ، باإلضافـة إلـى 
حملـة  يف   العمـل  الشـعبين،  واملراسـلن  املراسـالت 
حتسـن  أجـل  مـن  املجتمعيـة  الشـراكة  »تفعيـل 
يواصلـوا  أن  نتمنـى   كمـا    ، املدرسـية«  البيئـة 
هـذه احلملـة بنفـس الهمـة والـروح مـن أجـل 
إنسـان محليـة شـندى ومن أجـل التنمية.

ملياء اجليلي
مركز األلق - مديرة مشروع 

كلنا للتنمية شندي
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إعداد : املراسل الشعبي الزين احمد الزين

التسـرب املدرسـي هـو  إهـدار تربـوي هائـل ويؤثر 
سـلبًا علـي املجتمـع فهـو يزيـد مـن حجـم األميـة 
والبطالـة واجلرميـة. حتدثـت عـن هـذا املوضـوع 
مـع عـدد مـن األسـاتذة /ت وطـاب/ت وعامـات 
داخـل املـدارس وخارجهـا ومع أوليـاء األمور وربات 
املنـازل، حـول أسـباب التسـرب واملعاجلـة املطلوبة 

 .
ما هي اسباب التسرب املدرسي ؟

قال يوسـف العقيد وهو رب اسـرة، ان املشـاكل األسـرية 
واخلالفـات والطـالق والفقر وعـدم القدرة علي مواجهة 
املصروفات اليومية هو سـبب رئيس للتسـرب املدرسـي. 
حـوش  مبدرسـة  أسـتاذ  وهـو  محجـوب  معتـز  وقـال 
بانقـا ان الوضـع االقتصـادي ألغلبيـة األسـر تـؤدى إلـي 
ظاهـرة التسـرب وتدفـع بالتالميـذ لسـوق العمـل لتوفيـر 
احتياجاتهـم واملسـاهمة يف  دعـم ميزانيـة االسـرة ودفـع 

الدراسـية. املصروفـات 
 قالـت األسـتاذة وداد عمـر مـن مدرسـة ود نـورة اسـاس: 
) إن التسـرب يرجـع لعـدة اسـباب منهـا العقـاب املعنـوي 
والبدنـي وخـوف التالميـذ/ت مـن األسـاتذة وعـدم قدرة 
بعـض املدرسـن علـى فهـم سـلوك التالميـذ/ت وعـدم 
االملـام الـكايف بعلـم النفـس التربـوي و النقـص يف  تأهيل 

املـدارس وفقـر البيئـة املدرسـية .(
وقـال عـدد مـن طـالب وطالبـات مدرسـة حـوش بانقـا 
امللـل و ضعـف تأهيـل بعـض  : ) إن  الثانويـة املشـتركة 
املعلمـن وفقـر البيئـة املدرسـية واملجتمعيـة من املناشـط 
الثقافيـة ، وصعوبـة وكثـرة املناهـج ، كلهـا عوامـل تقـود 
إلى التسـرب املدرسـى والذى يظهر بترك املدرسـة اثناء 
سـاعات اليـوم الدراسـى ، او عـدم احلضـور للمدرسـة 

بشـكل عامـل .( 
ماهى االثار املترتبة على التسرب؟

حـوش  مبدرسـة  اسـتاذة  وهـي  ابراهيـم  نفيسـة  قالـت 
بانقـا الثانويـه املشـتركة : )ان اكبـر املشـاكل التـي تواجـه 
د  املجتمـع تزايـد عمالـة االطفـال وكثـرة اجلرائـم وتشـرُّ
االطفـال وتعاطـي املخـدرات واالجتـار بهـا وزيـادة نسـبة 
االميـه والسـرقة ، وتلـك عوامـل تؤدى لتدهـور املجتمع.(

ماهي احللول لظاهرة التسرب ؟
فاطمـة  مبدرسـة  اسـتاذ’  وهـي  حسـن  فاطمـه  قالـت 
سـجل  إنشـاء  اقتـرح   (  : بانقـا  بحـوش  بنـات  الزهـراء 
سـلوكه  علـي  التعـرف  خاللـه  مـن  يتـم  الطالـب  يخـص 
وعـن  لألسـرة  االقتصـادي  والوضـع  النفسـية  وحالتـه 
التواصـل  طريقهـا  عـن  يتـم  املدرسـة  طريـق صديقـات 
مـع املـدارس اسـبوعيا للتعـرف علـي مسـتوى التالميـذ 

وسـلوكهم(
قالـت سـامية محمـد: وهـي ربـة منـزل : ) يجـب فهـم 
سـلوك االطفـال والتعامـل معهـم والتعرف علي مشـاكلهم 

وزرع الثقـة يف نفوسـهم بامكانيـة جناحهـم .(
وقـال االسـتاذ حيدرعبداخلالـق: ) يجـب تعيـن باحـث 
اجتماعـي داخـل املـدارس يقوم بدراسـة احلالة النفسـبة 

والوضـع االقتصـاي للتالميـذ (
وقـال حيـدر عمـاره : ) علـي االسـر مراقبـة أألبنـاء منـذ 
خروجهـم مـن املنـزل يف طريقهـم الـي املـدارس ومتابعـة 
االداء يف  املدرسـة ومسـتواهم الدراسـى .وعلى املعلمن 
/ت االهتمـام اكثـر مبشـاكل التالميـذ/ت والعمـل قـدر 

االمـكان حللهـا . (

ب الطالب من المدارس ... األسباب والحلول  تسرُّ
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كتبت : سميرة عبد الفضيل

غنـاء  بشـقية  الشـعبي  بالفـن  الشـقالوة  قريـة  اشـتهرت 
والصفقـة.  باإليقـاع  املصاحـب  الـرق  وغنـاء  الدلوكـة 
ويعتبـر الفنـان محمـد مصطفـي الشـهير باللعـوب أو ود 
النزيهـة رائـد فـن الدلوكـة علـي امتـداد منطقـة شـندي 
ومـن اشـهر أغانيـه )الكنينـة( و )ياغزليـة( التـي يتغنـي 
بهـا علـي الفنـان إبراهيـم اللحـو، امـا الشـق الثانـي مـن 
اغانـي الفـن الشـعبي فهـو ايضا ممـزوٌج بأغاني احلقيبة 
،ورائـد هـذا الفـن بالشـقالوة هـو السـر اجلـالل، الـذى 
ثابـر كثيـرا حتـى يجـد لـه موطـأ قـدم مـع اغنيـة الدلوكـة 
السـائدة وقتهـا ، واملصحوبـة بجلـد السـوط اومـا يسـمي 
)بالركـزة( وهـو الشـعور بالزهـو أمـام مرتـادي احلفل من 

الرجـال والنسـاء.
كـورس  مـن  فرقـة شـعبية  اجلـالل  السـر  الفنـان  ن  كـوَّ  
وأغانـي  احلقيببـة  أغانـي  ببعـض  وبـدأ  إيقـاع  وضابـط 
التـراث وكان أول مـن شـجعه ووقـف معـه هـو الشـاعر 

املنـان.  عطـا  الكـرار  الشـعبي 
التـي  املعارضـة  رغـم  التألـق  اجلـالل يف  السـر  اسـتمر 
املسـيرة  واصـل  انـه  اال  الدلوكـة  محبـي  مـن  وجدهـا 

بقـوة, بتشـجيع مـن الشـباب ووجـد مكانـة مرموقـة مـن 
املسـتمعن علـي نطـاق منطقـة شـندي, ممـا دفـع إذاعـة 
إنتاجـه  العديـد مـن  لـه  عطبـرة أن تسـتضيفه وتسـجل 
يف  الغنـاء الشـعبي. وجتـاوزت سـمعته الشـقالوة حيـث 
أقـام حفـالت يف عـدة مـدن السـودان وذلك ألدائه اجليد 

والمتالكـه صوتـًا طروبـاً.
وللتاريـخ فقـد وجـد الدعـم كذلك لتكويـن فرقته ككورس 
كل مـن إبراهيـم حسـن حسـن أبـو شـريعة وعبـد الغنـي 
يـس املطـري احمـد.. ومـن املالحـظ انهـم كانـوا شـبابا 
السـيد  قسـم  الفتـاح  وعبـد  سـاردية  بفريـق  ويلعبـون 
للفرقـة  آخـر  جيـل  جـاء  بعدهـم  ثـم  )بقلمـو(  الشـهير 

واجليتـار. املندلـن  آلـة  واسـتخدموا 
سـرور  األوائـل  احلقيبـة  لفنانـي  اجلـالل  السـر  تغنـي   
وكرومـة وعبـد اهلل املاحـي, كمـا قام بتلحـن وأداء أغاني 
لشـعراء محلين امثال الشـاعر حسـن العاقب والشـاعر 
فـؤاد مصطفـي والكـرار عطـا املنـان وغيرهـم . وادخـل 
اآلالت املوسـيقية إلـى فـن الغنـاء الشـعبي. ومـن تالميذه 
يف هـذا املضمـار عـوض الكـرمي والـذي يعتبـر العـازف 

األول علـى آلـة االورغـن .

الفنان السر الجالل .. وتجربة الفن الشعبي  في قرية الشقالوة 
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 احمـد سـلمان احمـد محمـد :مراسـل شـعبي مطالبـٌة 
بتوفيـِر كـوادَر طبيـٍة للمعمـِل ويف مجـاِل التمريـِض

هـذه جولـة داخـل مركـز صحي النعيـم بقرية دمي القراي 
شـمال شـندي الـذي مت تشـييده يف العـام 1983 حيـث 
التقينـا بعـدد مـن الكـوادر الطبيـة للتعـرف علـى مشـاكل 

املركـز واحتياجاتـه .
 يف البدايـة التقينـا مبديـر املركـز دكتـور )صبـري محمـد 
إدريـس محمـد....( فقـال : ( املركـز يقـدم خدمـة ألهـل 
املنطقـة واملناطـق املجـاورة ويشـمل ذلـك خدمـة التأمـن 
واملناطـق  املنطقـة  مـن   80% حوالـي  وتغطـى  الصحـي 
:عـدم  منهـا  املشـاكل  بعـض  تواجهنـا  ،ولكـن  املجـاورة 
توفـر الـكادر املعـن خاصـة يف التمريـض، ونضطـر إزاء 
 ذلـك لإلشـراف علـى املرضـى ملـدة )8( سـاعات فقـط، 
والنقـص يف مصـل العقـرب، كمـا ال تتوفـر عربة إسـعاف 
تخصصيـة  صحيـة  لرعايـة  احملتاجـن  املرضـى  لنقـل 

ملستشـفي شـندي وتوجـد مشـكلة يف )امليـز( لكـن سـًتحل 
بجهـود األهالـي.

رفيـدة محمـد  دكتـورة  مـع  اللقـاء  املعمـل مت  ويف قسـم 
نقـص يف أجهـزة  لوجـود  أشـارت  التـي  الشـيخ  عثمـان 
الكلـى  بوظائـف  املتصلـة  خاصـة لألمـراض  الفحـص 

. النقـرس  ومـرض 
أمـا دكتـورة مهـا محمـد احمـد بلـه فذكـرت أن املشـكلة 
الكـوادر  النقـص يف  هـي  املعمـل  تواجـه  التـي  الوحيـدة 

العاملـة ، وأشـارت إلـى توفـر األدويـة . 
احـد  كـرار  اخليـر  محمـد  اهلل  خلـف  األسـتاذ  وقـال   
أعضـاء اللحنـة التـي تهتـم بأمـر املركـز: ) نحـن نسـعى 
لتوفيـر الـكادر الطبـي للمركـز وتوفيـر األدويـة للمواطـن، 

املطلوبـة(.  الصيانـة  وعمـل 
فيمـا أشـار املواطـن احلبيـب محمـد سـر اخلتـم ملشـكلة 
التمريـض وطالـب بتوفيـر الكـوادر الصحيـة املطلوبـة .

جولة داخل مركز صحي النعيم
 بقرية ديم القراي
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سميرة عبد الفضيل قسم السيد
ساردية الشقالوة: مراسلة شعبية 

مت تاسيسـه عام 1990  بغرض عكس قضايا السياسـية 
واالجتماعيـة والفنيـة   ،  واول مديـر للتلفزيـون االسـتاذ 
عبـد الرحمـن احمـد، ويغطـي بثـه معظـم مناطـق شـندي 
واملتمة  حوالي 72كم شـماال حتي البسـابير  و72 جنوبا 
حتـي جبـل ام علـي الضفـة الغربيـة جنوبـا ود احلبشـي 
العسـل   حجـر  منطقتـي  أمـا  بقـروس  حتـي  وشـماال 

واحلقنـة ال يصلهـا البـث حتـى االن ألسـباب فنيـة.  
 عـدد سـاعات البـث ثالثـة سـاعات وبرمجـة اسـبوعية 
مـن السـبت إلـى اخلميـس يبدأ البرنامـج بالقران الكرمي  
ومسلسـل  أطفـال  ومسلسـل  متنوعـة  وبرامـج  واألدعيـة 
وتختـم  ثقافيـة وسياسـية  برامـج  إلـى  باإلضافـة  يومـي 
باألخبـار احملليـة وبرامـج محليـة تنتـج داخـل التلفزيـون 

ويتـم جتديـد اخلارطـة البرامجيـة كل ثالثـة أشـهر. 
من األقسـام املوجودة بالتلفزيون  قسـم املذيعن،  قسـم 
التصويـر ، وقسـم املونتـاج واإلخـراج وارشـفه البرامـج 
تدريـب  وحـدة  توجـد  لذلـك  باإلضافـة  توثيـق  ومكتبـة 
وبـاع  لهـم خبـرة  إجـالء   أسـاتذة  يشـرف عليهـا  كاملـة 
طويـل يف املجـال اإلعالمـي كمـا يقـوم التلفزيـون بطـرح 
مـع  لتلفزيـون شـندي عالقـات مشـتركة  البرامـج  كافـة 

. الوسـائل اإلعالميـة احملليـة  والقوميـة 
تلفزيـون  كمـال محمـد مشـعال مديـرة  األسـتاذة: سـمر 

شـندي 
بنـات  الشـمالية   شـندي  مدرسـة   : الدراسـية  املراحـل 
االبتدائيـة  ومـن ثـم مدرسـة األميريـة بنـات املتوسـطة  
وشـندي الثانوية بنات ومنها جامعة امدرمان اإلسـالمية 
كليـة الدعـوة واإلعـالم قسـم عالقـات عامـة وتخصـص 

عالقـات عامـة
احلالة االجتماعية.. متزوجة وأم لطفلني

عملـت يف مواقـع إداريـة مختلفـة  أوال عملـت كمديـرة 
حملليـة مدينـة شـندي عـام 1997 ، مديـرة إعـالم محليـة 
والشـئون  أخبـار  قسـم   ورئيسـة   2012 عـام  املتمـة 
اعـالم  مديـرة   ، شـندي  محليـة  لتلفزيـون  السياسـية 
محليـة شـندي مـن 2013. إلـى عـام 2016، حاليـا تشـغل 
منصـب مديـرة  إعـالم ومديـر تلفزيـون  مدينـة شـندي 

مـن عـام 2016 حتـى اآلن .
شـندي  دورة  أهمهـا  تدريبيـة  دورات  عـدة  تدربـت يف   
عـام  يف  اليونيسـيف  منظمـة  ‘مـع  صحيـة  مدينـة 
2006ودورات أخـرى  يف املجـال اإلعالمـي واحملاسـبة 
واملاليـة برئاسـة الواليـة. إضافـة إلـى تدريبـات نظمهـا 
مركـز األلـق للخدمـات الصحفيـة مبحلية شـندى 2017. 

نبذة تعريفية عن تلفزيون شندي
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اعداد: طارق حسن اجلاك 

شـهدت  منطقتـي قندتـو وقـوز املطـرق ،   حـراكا أهليـا 
تلقيـت دعـوة  املدرسـية.   البيئـة  تهيئـة  كبيـرا يف إجتـاه 
املطـرق حلضـور  قـوز  يف  الشـعبية  اللجنـة  مـن  رسـمية 
إحتفـال أهالـي القريـة باكتمـال صيانـة مباني املدرسـة  ، 
وعندمـا وصلـت إلـى هنـاك وجـدت ان العمـل قـد اكتمـل  
ويف  مرحلة وضع اللمسات  االخيرة للصيانة  واالحتفال 
، وبعـض الشـباب يعكفـون علـى صيانـة ثالجـة وتهيئتهـا 
للعمـل   ، والبعـض اآلخـر يزيـن جـدران الفصـول ببعـض 
وجوهـا  اولئـك  بـن  والحظـت    ، والشـعارات  الرسـوم 
اعرفهـا ولكنهـا لـم تكـن مـن سـكان قـوز املطـرق.  لقـد 
كانـوا مـن قندتـو ، او كمـا يحلو لنا ان نسـميهم  القنداتة. 
مـن هنـا بـدأت االسـئلة تتـوارد الـي ذهنـي ، ماالـذي جـاء 

بالقنداتـة ليشـاركوا يف هـذا ؟

ومتى مت ترتيب كل هذا العمل ؟
وكيف مت توفير املال الالزم له ، فقد تغير مشهد املدرسة 

كله تقريبا ؟
تبعـد منطقـة قندتـو   حوالـي ثمانيـة عشـر كيلومتـرا عـن 
مدينـة شـندي ، وتضـم سـت قـرى رئيسـية يقطنها خليط 
اخلـوض  اليحبـون  القنداتـة(   ( ان  غيـر   ، القبائـل  مـن 
القنداتـة  فهـم   ، ملنطقتهـم  القبلـي  املكـون  تفاصيـل  يف 

فحسـب... 
قندتـو تشـتهر بحـب أهلهـا للتعليـم ، فمنهـا خـرج عـدد 
كبيـر مـن املعلمـن وانتشـروا يف كافـة انحـاء البـالد . 

أمـا منطقـة قـوز املطـرق فتقـع مباشـرة جنوبـي قندتـو ، 
كلهـا اقتصاديـا  ترتبـط  القـرى  وتضـم عـددا كبيـرا مـن 

االم. بالقريـة  ومعنويـا  وعرقيـا 
يؤمـه  كان  الـذي  الدينـي  باملعهـد   تشـتهر  املطـرق  قـوز 
يقـول   ، افريقيـا  انحـاء  شـتى  مـن  طالبـا   400 حوالـي 
رئيـس اللجنـة الشـعبية بقريـة قـوز أحمد علـي بابكر وهو 

معلـم باملعـاش : 
يف  بدايـة هـذا العـام الحظنـا حاجـة املدرسـة للصيانـة 
، وفـورا بـدأت رابطـة أبنـاء قـوز املطـرق بالعاصمـة يف 
ألـف   80( مبلـغ  فتـم جمـع   ، األمـر  ملعاجلـة  االسـتعداد 
جنيـه ( وصلـت  إلـى القريـة علـى دفعتـن ، ومت انفاقهـا 
يف االصالحـات الرئيسـية مبتابعهـة مباشـرة مـن رئيـس 
اجلزئيـة  وهـذه   ، علـي  الرحمـن  فتـح  اللـواء  الرابطـة 

اعتمدنـا فيهـا علـى عمالـة محترفـة مـن مقاولـن وبنائن 
وخالفـه. وقبـل فتـره تلقينـا اشـعارا مـن االهـل يف قندتـو 
القـوز  مدرسـة  نحـو  سـيتجه  شـبابيا  كيانـا  لديهـم  بـان 
ومبلغـاً السـتكمال ماتبقـى مـن اعمـال صيانـة املدرسـة ، 
فتـم حتديـد االحتياجـات وابالغهـم بهـا ، ويف اجتاه مواز 
مت تبليـغ الرابطـة بالعاصمـة فوفـرت )12ألف جنيه(، ومت 
استنفار الشباب يف القرية ، وبحمد اهلل مت اجناز العمل 
رغـم حجمـه الكبيـر يف يومـن فقـط ، وذلـك بفضـل عدد 
املتطوعـن مـن ابنائنـا والـذي بلـغ اربعـن شـابا تفرغـوا 
ومعظمهـم  موسـم  ايـام  انهـا  رغـم  العمـل   لهـذا  متامـا 
مزارعـن ، امـا شـباب مبـادرة قندتـو فقـد كانـت ريـادة 
هـذا العمـل لهـم. نحـن اعناهـم فقـط مبـا ذكـرت لـك ، 

فلـك ان تتخيـل حجـم مـامت ان لـم تكـن رأيتـه. 
تـرك يف نفسـي  ، ولكنـه  القـوز  بـه مـن  هـذا ماخرجـت 
مبـادرة   (  : احمـد  اسـتاذ  قالهـا  عبـارة  جتـاه  فضـوال 
قندتـو ، بالفعـل كان القنداتـة هنـاك يتولـون زمـام االمـور 
، حتـى ترتيـب االحتفالـي. والتـي شـرفها وزيـر الثقافـة 
بنهـر النيـل ، وقـد وجـدت بينهـم يومهـا مـن كانت معي يف 
موقـع عملـي ... تقـول الناشـطة يف مبـادرة قندتوأهازيـج 
علـي الشـايقي:  مبـادرة ) قندتـو احلـى مـكان( انطلقـت 
مـن الفيسـبوك ، وسـرعان مـا اسـتجاب لندائهـا القنداتة 
مـن كل انحـاء العالـم ، وعقـد لوائهـا للشـاب احمـد عبـد 
التـي  املشـروعات  لتنفيـذ  االمـوال  ، ومت جمـع  اللطيـف 
كافـة  تأهيـل  ثـم مت  ومـن   ، املبـادرة  اطروحـة  تضمنتهـا 
لقـوز  ذلـك  بعـد  اجتهنـا   ، بقندتـو   التعليميـة  املرافـق 
املطـرق ، وبحمـد اهلل اجنزنـا كل ماكنـا نحلـم بـه من اجل 
بيئـة مريحـة لطالبنـا ، ونعتـزم االجتـاه ملـدارس اخرى يف 
هـذا اجلـزء مـن الريـف اجلنوبـي ، وتختتـم اهازيـج علـى 
الشـايقي افادتهـا بالقـول: اجلهـد احلكومـي قـد يجعـل 
مـن قريتـك او حيـك مكانا يصلح للسـكن ، ولكنه اليجعله 
مكانـا مترفـا ، هـذا يتوقـف عليـك ، وهـذه هـي رؤيتنـا يف 

»مبـادرة قندتـو احلـى مـكان« ( . . 
انتهـت افـادات اهـل الشـأن ، وبقـى ان نقـول ان  كل مـن 
قندتـو والقـوز قدمتـا  مثـال يف ارتفـاع احسـاس املواطـن 
باملسـؤولية ووعيـه بكنـه االمـور.  فاجلهـد احلكومـي قـد 
شـهر  كل  يضيـف  ان  ذلـك  شـأن  مـن  انتظـاره    يطـول 
بنودا جديدة لقائمة مطلوبات اي مدرسـة ، فاملؤسسـات 
التعليميـة تعانـي اكثـر مقارنـة   بـكل املرافـق العامـة يف 

الدولـة.

الفجر يشرق بالجهد الشعبى   
صيانة وتجميل مدارس قندتو والقوز المطرق 
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  إعداد:  مراسل شعبى: مصطفي  سعد محمد

 ارتفعـت  أسـعار األدويـة   بنسـبة بلغـت %100 يف بعـض 
األدوية ،مما ادى حلرمان آالف  املرضي  من احلصول 
عليهـا. االضطـرار  ملـا يتوافـق واوضاعهـم املالية بشـراء 
الطبيـة  اجلرعـة  إكمـال  وعـدم  الـدواء   مـن  تيسـر  ـا  م

املقـررة لهـم. بعـض األدويـة املنقـذه للحيـاة مثـل عـالج  
اشـتريت نوعـن الصـرع واألمـراض النفسـية والربـو .. 
وباقـي نوعـن هـذه كانـت اجابـة احـد املواطنـن والـذي 
عـالج  الـي  حتتـاج  التـي  االمـراض  بعـض  مـن  عانـي  ي

 : سـتدمي،وقال  م
)انـا اسـتعمل أربعـة أنـواع( ويقـول آخـر وهـو يحمـل يف 

يـده روشـتة عـالج: ) بتنـا يف  حيـرة بـن اسـعار الطعـام 
ال  فـاق  سـعرها  ان  قـال  ادويـة  إلـى  ,واشـار  لعـالج  ا و
)700( جنيهـا ( هـذه كانـت إفـادات بعض مـن التقيناهم 

يف صيدليـات شـارع احلـوادث اخلرطـوم.
منظمات ملساعدة املرضى :

مـن  الشـباب  بعـض  قـام  الفقـراء  املرضـى  ملسـاعدة  و
اجلنسـن  بتأسـيس منظمـات خيريـة تسـاهم يف حتمـل 
بعـض نفقـات األدويـة مبسـاعدة اخليريـن وقـد نشـطت 
هـذه املنظمـات يف مواقـع التواصـل االجتماعـي جلمـع 
تغطيـة  اتسـتطيع  ل  لكنهـا  واملسـاهمات  تبرعـات  ل ا

املطلوبـة. األدويـة  كل  اليـف  ك ت
وتـروي املواطنـة  جواهـر قصتهـا يف رحلـة البحـث عـن 
عـالج  لوالدتهـا املريضـة  بالضغـط والـذي بـات غيـر 
متوفـر يف صيدليـات التأمـن الصحـي يف سـنجة حتـى 
الصيدليـات التجاريـة  ال يتوفـر بهـا ، إضافـة إلـى زيـادة 

تكلفـة الترحيـل  بحثـا عـن الـدواء.
ارتفـاع أسـعار  الديـن الشـيباني  تـاج   ويقـول  املواطـن 
السـيما  أسـرة  كل  مضجـع  يُـؤرُِّق  همـا  صـار  واء  د ـ ل ا
أصحـاب الدخـول احملـدودة. ويقـع علـي الدولـة واجـب   
توفيـره للمواطنـن ألن صحـة اإلنسـان أهـم مـن أي شـْي 
آخـر. وطالـب بتعميـم  التأمـن الصحـي علـى كل واليات 
السـودان وبالرقابـة علـى الصيدليـات حيـث يوجـد  فرق 
السـعر مـن صيدليـة إلـى أخـرى يف نفـس الشـارع كمـا 
طالـب اجلهـات املسـؤولة  بتوفيـر األدوية املنقـذة للحياة 

وتصنيعهـا داخـل البـالد.

أزمة الدواء...مطالبة بتوفير األدوية المنقذة للحياة 
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هـم أفـراد يعانـون عوامـل وراثيـة أو بيئيـة مكتسـبة مـن 
مهـارات  أو  واكتسـاب خبـرات  تعلـم  علـى  القـدرة  ور  قصـ
لهـم يف  املماثـل  السـليم  الفـرد  بهـا  يقـوم  أعمـال  ء  وأدا
العمـر واخللفيـة الثقافيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة. 
ولهـذا تصبـح لهـم إحتياجـات وهـم أشـخاص أصبحـوا 
حياتهـم  شـؤون  ممارسـة  علـى  قدرتهـم  فقـدان  ة  ـ بإعاق

ر األصحـاء. مثـل غيـ

مقدرات املكفوفني:-
احلفظ - اللمس - وحاسـية الشـم والقدرة على حتقيق 

الهـدف ومـن مميزات الكفيف دائم التفكير.
التعليـم: يتـم تعلـم الكفيـف عـن طريق احلـروف البدائية 

)برايل(.
تدريب حواس الكفيف - تعلم كسب وتعلم مكتسب.

اآلليـات لوسـائل التعلـم يف املـدارس عـن طريـق تسـجيل 
املادة وحفظها والكفيف له القدرة العالية على احلفظ.
العصـا متيـز الكفيـف عـن غيـره يف احلركـة يف الشـارع 

العـام ولهـا إشـارات مروريـة يعرفهـا السـائق.
الكفيـف هـو جـزء مـن املجتمـع وميـارس حياتـه العامـة) 

الـزواج والعمـل(.
دور الدولة جتاه املعاقن :- إندماج املعاقن يف ) قانون 
اإلعاقة( إعفاء يف التعليم العالي ، توفير املشـاريع -٢-  

ودواعم مالية.
ديوان الزكاة يف محلية شندي له دور فعال يف  	 

مساعدة املكفوفني مبحلية شندي.

مناذج من املكفوفني :-
طـارق عبـد احلفيـظ محمـد علـي مدير إحتاد املكفوفني 

مبدينة شندي:
مـن  سـنة   12 العمـل  مجـال  بدايـة جتربتـه صديـق يف 
عـام 1992م - 2017م مواصـل يف الرابطـة وكان أمـن 
يف  الناشـئن  رابطـة  ورئيـس  سـابقاً  املكفوفـن  إحتـاد 
مجـال الرياضـة ولـه دور فعـال يف كافة مجاالت املجتمع 
دار  منظمـة  مـع  بالتعـاون  األطفـال  عـالج  وخاصـة يف 

شرشـر.
إسـحاق عمـر: عضـو يف إحتـاد املكفوفـن ، متـزوج ولـه 
عـدد مـن األطفـال عامـل يف السـوق ولـه مشـروع جتاري 
الزبائـن عـن طريـق  مـع  تعامـل خـاص  ولديـه  )طبليـة( 
اللمـس والصـوت واحلركـة. ومن مميزاته القدرة العالية 
العملـة بشـكل  ، يعـرف  اللمـس  يف املعرفـة عـن طريـق 
جيـد عـن طريـق اللمـس. أمـا يف تعاملـه مـع التجـار عـن 

طريـق الفواتيـر وتبـادل البضاعـة.
إلحتـاد  العـام  األمـن  إبراهيـم:  سـليمان  محمـد   -
التعلميـة  واملراحـل  متـزوج  شـندي.  مبحليـة  املكفوفـن 
مرحلة األسـاس تعود فيها على برنامج السـمع واحلفظ 
إلى أن وصل املرحلة الثانوية و ألتحق بجامعة السودان 
اللغـة  دبلـوم  الشـهادات  مـن  العديـد  ولـه  املفتوحـة. 
اإلجنليزيـة والدراسـات اإلسـالمية مـن جامعـة شـندي. 
وتقلـد نائـب رئيـس إحتـاد املكفوفـن 1995م - 1998م 
وكان أمـن مالـي لإلحتـاد مـن عـام 2002م - 2004م.

ذووا اإلعاقة الخاصة
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  اعداد : مرتضى خالد عمارة 

يف الفترة التي درسنا فيها كانت املكتبة املدرسية جزءًا  
أصياًل من العملية التعليمية يف املدارس. حيث ساهمت 
مجاالت  شتى  يف   /ـت  الطالب  وعى  درجة  رفع  يف  
املعرفة عبر الكتب واملجالت  املتنوعة.  كما تساعدهم  
يف جتويد اللغة العربية، وُيسهم الطالب عبر االشتراك 
األسبوعي  يف  توفير  الكتب واملطبوعات.  غياب املكتبة 
اآلن انعكس سلبا علي الطالب بتراجع مستوى اللغة 
واملسرح،بينما    والغناء  والشعر  األدب  ومهارات  العربية 
زاد  االهتمام بالوسائط  اإلعالمية . هذه مقابالت مع 
عدد من املواطنني/ حول دور واهمية املكتبة املدرسية .

اسـتاذة جنـالء فضـل السـيد قالـت حـول اهميـة املكتبـة 
املدرسـية : ) كانـت املكتبـة تتوفـر  داخـل  املـدارس وكنـا 
كطالبات نسـاهم بتغذية املكتبة بالكتب ، باشـراف احد 
املعلمـن، ويتـم عـرض تلخيـص ملجمـل الكتـب التـى مت 
 . ذلـك زمـن جميـل(   كان  ، واضافـت   االطـالع عليهـا 
 وقال محمد سليمان خريج جامعة شندي ماجستير : 

) انـا درسـت مبدرسـة املـك منـر املتوسـطة, حاليـا ادارة 
املرحلـة الثانويـة كانـت  حصـة املكتبـة جميلـة ومفيـدة 
املخصـص  الزمـن  مـن  اليهـا، لالسـتفادة  نتسـابق  وكنـا 
سـماع  علـي  حريصـاً  كنـت  كفيـف  ،والننـى   لالطـالع 
الروايـات عبـر زمـالء الدراسـة . وكنـت احـب ان اسـمع 

عـن الكتـب املترجمـة  وشـعر احمـد شـوقي (

املـدارس مُميَّزيـن   (: ) كنـا يف  وقالـت فاطمـة )االسـم 
اي  مسـاعدة  دون  اخلطابـات  دراسـيا، ونكتـب 
واملجـالت  الكتـب  علـى  االطـالع  بفضـل  شـخص،وذلك 
املتوفـرة يف  املكتبـة املدرسـية ،اضافـة إلـى املناشـط يف  
واملسـابقات   ، املدرسـى  واملسـرح   ، االدبيـة  اجلمعيـات 

املدرسـية(

االسـتاذ عبـد احلفيـظ عبـد الرحمـن مبكتـب الرعايـة 
االجتماعيـة باحملليـة قـال : ) كان للمكتبـة  املدرسـية 
دوٌر كبيـٌر يف تنشـأة وتكويـن الطـالب والطالبـات  فكريـا 
وثقافيـا. حيـث كانـت تتوفـر  صحـف و كتـب ومجـالت 
عربيـة واجنبيـة  مثـل روز اليوسـف وصبـاح اخليـر. ويتم 
تخصيـص حصـة للمكتبـة لالطـالع. كانـت مهيأة بصورة 
جميلـة ,ممـا يسـاعد علـى القـراءة بكل سـهولة  ، اضافة  
القصـص  تأليـف  علـي   الطـالب/ت  تشـجيع  إلـى  
والروايـات وكنـا نعمـل مسـابقات يف عـدد الكتـب التـي 

اطلعنـا عليهـا.(

وقال مرتضي)االسم (خدمة وطنية  : ) درست بشندي 
رائعـة  وحتتـوي  مكتبـة  املدرسـة  بهـذه  توجـد  الثانويـة 
علـي كثيـر مـن الكتـب مـن قصـص وعلـوم اللغـة و االدب  
قبـل  مـن  التشـجيع  وكان   ،، شـعراجلاهلية  ومعلقـات 
القـراءة  يف  شـتى مجـاالت  االسـاتذة  علـى مداومـة 

املعرفـة .

المكتبُة المدرسيُة ...ساهمْت في رفع المستوى 
المعرفي واألكاديمي للطالِب والطالباِت 
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إعداد : صاح الدين احلسن

أكبـر  مـن  شـندي  محليـة  تعتبـر 
احملليـات بواليـة نهـر النيـل  مـن ناحية 
إدارات  عـدة  وبهـا  السـكانى.  التعـداد 
على رأسـها إدارة التعليم، التى شـهدت 
علـى  بصمتهـا  تركـت  عـدة  قيـادات 
:ـ منهـم  االجتماعيـة  واحليـاة  االدارة 

األستاذ عوض عبداهلل أحمد
فكان لنا معه هذا احلوار :

ان  ● ارجـو  أسـتاذ عـوض عبـداهلل 
وامليـالد؟ النشـأة   حتدثنـا عـن 

 ولـدت مبدينـة شـندي وترعرعت  ●
فيها.

●  املراحل الدراسية؟●
كانـت  ● الدراسـية  مراحلـي  كل   

بشـندي حتـى تخرجـت يف   معهد 
م  1965 عـام  التربيـة شـندي 

املجـال  ● يف   عملـك  بـدأت  متـى 
عملـت  التـي  واألماكـن  االدارى  

؟ بهـا
 مت تعيينـي يف أبريـل 1965م وعملـت 
يف  واملسـيكتاب  الشـقالوة  قريتـي  يف 
الفترة من 65 إلى 1968م ثم نقلت إلى 
كردفـان وأمضيـت هنـاك عـام واحـدا. 
ونقلـت إلـى معهـد التربيـة شـندي عـام 
بـه حتـى عـام  1969م. وظللـت أعمـل 
يف   إسـتيعابي  مت  ذلـك  وبعـد   1994
التعليـم مبحليـة شـندي ومعـي  مكتـب 
مجموعـة مـن الزمـالء بعد ضـم املعهد 
كليـة  وإنشـاء  شـندي  جلامعـة  كنـواة 
التربيـة فيهـا. ويف عـام 2004 نقلـت 
بشـندي  التربـوي  التأهيـل  إلـى معهـد 
باملعـاش  تقاعـدت  ان  إلـى  لـه  عميـدا 

2008م.. عـام 
أنـت مـن الذيـن درسـوا مبعاهد التربية 
محلهـا  ليحـل  جتفيفهـا  مت  واآلن 
فأيهمـا  التربيـة  كليـات  أو  اجلامعـات 
أم  املعاهـد  خريـج  تقديـرك  يف  أفضـل 

احلاليـة؟ التربيـة  كليـات 
لعـل الغـرض كان ينطـوى علـى ترفيـع 
وتأهيـل املعلـم مهنيـا وأكادمييـا وهـذا 
ولكـن  املهنـة.  لترقيـة  مطلـوب  شـيء 
العجلـة التـى صاحبـت التطبيق هزمت 

الفكـرة فـوأدت معاهـد تأهيـل املعلمن 
التـى كانـت تعـد املعلـم الشـامل الـذي 
املربـي  املعلـم  مقـدرات  فيـه  تتوفـر 

املجتمـع. الرائـد يف  القائـد 
ماهى  املناصب التي شغلتها؟

التربـوي  املشـرف  منصـب  شـغلت   
لوحـدة مدينـة شـندي وشـمال شـندي  
ومنسـق التعليـم بوحـدة مدينـة شـندي 
التربـوي  للتأهيـل  عميـدا  وأخيـرا 

بشـندي.
التعليميـة  مـن هـم قيـادات  اإلدارات 
- إن كنـت تذكرهـم - منـذ أربعينـات 
القـرن  املاضـى والذيـن تعاقبـوا علـى 
واإلبتدائـي  املتوسـط  بشـقيها  احملليـة 

إلـى يومنـا هـذا؟
أذكـر مـن الذيـن  تولـوا قيـادة األدارة 
اإلبتدائيـة  باملرحلـــــــــــــة  التعليميــــــة 

األسـاتذة:
أحمـد   حسـن  الهنـدي. -  الطيـب 
سـليمان   -، املهـدي.  عثمـان   -،
عبدالرحيـم   -، كركبـه.  محمدأحمـد 
 - خليفـة.  اخليـر  علـى   -، صالـح. 
 - اجلمـري.  جعفـر   - سـالم.  أيـوب 
محمـد الصـاوي. - اجليلـي مدنـي. - 
عبدالعظيـم بـركات. - محمـد احلسـن 
خلـف اهلل- خالـد حسـن عبدالقـادر- 
صديـق   - أبواحلسـن.  علـى  عمـر 
عبـداهلل   - كرجـة.  أحمـد   - حسـن. 
 - حسـن.  بابكـر   - البشـير.  أحمـد 
باسـعيد   - حسـان.  حسـن  صـالح 
 - عبداحلميـد.  يوسـف   - الطيـب. 

بحـر محمـد  أحمـد  علـى 
عبدالرحمـن  املتوسـطة  املرحلـة  ومـن 
عبـداهلل وقيـع اهلل وعطـا املنـان علـى 

و مزمـل محمـد عثمـان.
 ما رأيك يف دمج املرحلتني االبتدائية  

واملتوسطة؟
قـراراً  كان  أيضـا  املرحلتـن  دمـج 
متعجـال ولـم يخضـع لدراسـة متأنيـة. 
خصائصهـا.  منهـا  مرحلـة  لـكل  إذ 
واملرحلـة املتوسـطة كانـت متثـل فتـرة 

. الطفـل  حيـاة  يف  مهمـة 
التـي  البـارزة  الشـخصيات  هـى  مـا   -
لهـا  وكانـت  احملليـة  يف  التعليـم  قـادت 

وضحـة؟ بصمـات 
الذيـن قـادوا التعليـم يف احملليـة أذكـر 
احلصـر  ال  املثـال  سـبيل  علـى  منهـم 

األسـاتذة:
من املرحلة املتوسطة:

 عبدالرحيم أبراهيم »حمادة”
األمن مختار
هاشم صبحي

كامل أبراهيم ادم
أحمد محمد األمن

محمد أحمد احلاج »وداحلاج«”
عبدالقادر الشايقي

أحمد هجو
محمد عثمان الرفاعي 

حاج التوم 
سيد أحمد عرديب 

أمن راشد
مصطفي  صالح

عثمان العطا
حاج اإلمام

اجلزولي أحمد اجلزلي
العوض على عثمان

عبداللطيف سليمان
علوية صنقور

ليلى سيد أحمد 
شامة محمد أحمد

بثينة فرح
ثريا العاقب

فاطمة الطاهر كرار
عائشة أحمد محمد

فاطمة عبداهلل عبداملقصود

شخصية في إطار 
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مت تدشـن مشـروع كلنـا للتنميـة يف محليـة شـندى يف 
عكـس  أجـل  مـن  »إعـالم  شـعار  حتـت   2017 مـارس 
الـورش  مـن  عـدد  تنفيـذ  ومت  احملليـة«.  القضايـا 
التدريبيـة بـدأت بورشـة تدريبيـة لالعالميـن باحملليـة 
الصحـف  ومراسـلى  احملليـن  واإلذاعـة  وبالتلفزيـون 
)78(مـن  تدريـب  مت  بعدهـا  باملنطقـة.  القوميـة 
املراسـالت واملراسـلن الشـعبين والذيـن مت اختيارهـم 
مـن القيـادات احملليـة والشـبابية ، معلمـات ومعلمـن ، 
عامـالت وعاملـن باحلقـل الصحـى وبـإدارات احملليـة 
الفتـرة  إلـى طـالب وطالبـات . يف  املختلفـة باإلضافـة 
مـن نوفمبـر إلـى ديسـمبر 2017 مت إلتحـاق عـدد منهـم 
كالصحـف  املختلفـة  اإلعالميـة  باملؤسسـات  للتدريـب 
القوميـة باخلرطـوم اإلذاعـة القومية بـأم درمان وبإذاعة 
ورشـة  2017 مت عقـد  ديسـمبر  وتلفزيـون احملليـة .يف 

ومشـاركة. مشـارك   )19( لعـدد  متقدمـة  تدريبيـة 
 مـن خـالل هـذه الـورش التدريبيـة ومـن خـالل املنابـر 
ـة  املُلحَّ القضايـا  أكثـر  حتديـد  مت  املختلفـة  االعالميـة 
يف املنطقـة والتـى متثـل أولويـة قصـوى ألهـل احملليـة ، 
والتـى تتمثـل يف التعليـم ، الصحـة والبيئـة . وبعد تشـاور 
ونقـاش مـع الشـركاء احمللين سـواًء كانـوا مجتمع محلى 
، أو مدنـى أو شـركاء داعمـن يف السـطات احملليـة مت 
وحتسـن  التعليـم  قضيـة  علـى  التركيـز  علـى  االتفـاف 
هنـا  ومـن  أولويـة.  باعتبارهـا  املدرسـية  البيئـة  وترقيـة 
جاءت فكرة حملة »تفعيل الشراكات املجتمعية من أجل 
البيئـة املدرسـية ». اسـتمدت احلملـة  ترقيـة وحتسـن 
روحهـا مـن اإلرث الطيـب الـذى تزخـر بـه املنطقـة مـن 
اجلهـد الشـعبى والنفيـر والـذى ميثـل أكثـر مـن 90% 
مـن ميزانيـة التعليـم حسـب التقاريـر الرسـمية باحمللية.
تزخـر  والتـى  الواعـدة  احملليـات  مـن  شـندى  محليـة 
بكثيـر مـن الثـروات واملـوارد الطبيعيـة وبهـا العديـد مـن 
العديـد  لهـا  وينتمـى  واملصانـع  الزراعيـة  اإلسـتثمارات 
كل  بعائـد  تنعـم  لـم  أنهـا  إال  األعمـال.  أصحـاب  مـن 
لدعـم  فيهـا احملليـة  تتصـرف  ملـوارد  تتحـول  ولـم  هـذا 

التنميـة. ومـع  اخلدمـات األساسـية وحتقـق شـىء مـن 
قلـة املـوارد باحملليـة، يقـع علـى عاتقهـا تسـيير وصيانـة 
السـت  اإلداريـة  وحداتهـا  يف  مدرسـة  مـن)211(  أكثـر 
و  أسـاس  و)96 (مدرسـة  ثانويـة  ( مدرسـة   27( منهـا 
)86( مدرسـة مختلطـة, ممـا أدى ألـى تدهور يف التعليم 
باحملليـة يعزيـه البعـض إلـى محدوديـة املـوارد والنسـبة 
الضئيلـة املخصصـة للتعليـم يف املوازنـة والتـى تقـدر ب 
املعلمـن)  عـدد  العجـز يف  يبلـغ  فيمـا  مـن)2%(.  أقـل 
389 (معلما أى أكثر من) 3 ( معلمن عجز يف املدرسـة 
الواحـدة .كمـا يوجـد عجـز كبيـر يف عمـال التعليـم حيث 
يقـدر الربـط ب) 360 (عامـأل حاليـاً يوجد) 57 (عامال 
تتركـز مشـاكل التعليـم يف محليـة شـندى يف عـدم وجـود 
بيئـة تعليميـة سـليمة كعـدم توفـر اإلجـالس واحلمامـات 
املدرسـى،  الكتـاب  ، ونقـص يف  النقيـة  امليـاه  ومصـادر 
باإلضافـة إلـى نـدرة الـكادر التعليمـى املؤهـل ، كمـا يتـم 
التربويـة  املجالـس  عبـر  التالميـذ  علـى  رسـوم  فـرض 
عليـه  نـص  ملـا  مخالفـة  البعـض  يعتبـره  الـذى  األمـر 
يف  التعليـم  مجانيـة  حـول   2005 االنتقالـى  الدسـتور 

إضاءات عىل حملة” تفعيل املشاركة املجتمعية من أجل تحسني البيئة املدرسية “

محلية شندى من املحليات الغنية باملوارد املحلية 

التى تؤهلها لقتديم خدمات مميزة

الجهد الشعبى والنفري متجذر ومشاركته يف  

التعليم أكرث من 90%
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مرحلـة االسـاس, ويعتبـر عـبء إضـايف يف ظـل ظـروف 
اقتصادية صعبة . ومن إشكاالت التعليم باحمللية كذلك 
عـدم توزيـع املعلمـن علـى مناطق الوالية املختلفة بشـكل 
عـادل ممـا يؤثـر علـى العمليـة التعليميـة وبالتالـى يـؤدى 
أيضـاً  اإلشـكاالت  ومـن  الطـالب.  مسـتوى  تدنـى  إلـى 
والتـى ناقشـها مؤمتـر قضايـا التعليـم بالواليـة ، والـذى 
عقـد مطلـع أغسـطس للعـام 2017 والتـى تعانـى منهـا 
غالبيـة محليـات الواليـة ، عـدم توفـر معينـات إلدارات 
التعليـم للقيـام بدورهـا من وسـائل حركة ومال للتسـيير.
ألهـل  كبيـراً  هاجسـاً  ميثـل  التعليميـة  العمليـة  تدهـور 
املنطقة ، ويحاصر يف كثير من احملافل املسـؤولن حول 
كيفيـة حـل مشـكالت التعليـم ، األمـر الـذي دفـع الواليـة 
بـكل محليتهـا بعقـد عـدد مـن مؤمتـرات التعليـم ناقشـت 
فيهـا اإلشـكاالت املختلفـة التـي تواجـه التعليـم, إال أن 
غالبيـة توصيـات هـذه املؤمتـرات تظـل حبيسـة األدراج 
وال ينفـض عنهـا الغبـار إال عندمـا يعلـن عـن قيام مؤمتر 
جديـد أخـر. هـذه املؤمتـر عقـد خـالل شـهر أغسـطس 
اجلـاري ومت مـن خاللـه اإلعـالن أن العام 2018 سـيكون 
عامـاً لتركيـز خدمـات التعليـم والصحـة بالواليـة1. كمـا 
مت فيـه التأكيـد علـى أهميـة توفيـر امليزانيـات الالزمـة 
النفـاذ اخلطـط والبرامـج وأداء البحـوث العلميـة التـى 

ص واقـع التعليـم بالواليـة2 تشـخِّ
إنطالقة احلملة:

احلملـة  تنفيـذ  كيفيـة  حـول  الـرؤى  تبلـورت  أن  بعـد 
التنفيـذ باالتصـال بالشـركاء املختلفـن فتـم عقـد  بـدأ 
كمـا  باحملليـة.  التعليـم  إدارة  مـع  منتظمـة  اجتماعـات 
متـت زيـارات لعـدد مـن املـدارس بوحـدة شـمال شـندى 
النطاقـن  ذات  ومدرسـة  بنـات  احلميـراء  كمدرسـة 
الشـقالوة سـارديا  الوليـد مبنطقـة  بـن  ومدرسـة خالـد 
أبـى  بـن  علـى  مدرسـة  وكذلـك  الطيـب.  بيـر  ومدرسـة 
طالـب الثانويـة بنـن . كذلـك قـام فريـق احلملـة بزيـارة 
مدرسـة ود كليـان فوحـدة جنـوب شـندى . هـذه املدرسـة 
مت تشـييدها بجهـد ومـال وتعـاون أبنـاء املنطقـة لتكتمـل 
أنهـا  إال  واملعلمـن  املعلمـات  ومكتـب  فصولهـا  غالبيـة 
أبنـاء  بـدأه  مـا  ويكمـل  الصغـار  يحمـى  لسـور  حتتـاج 

املنطقـة.
املجلس التشريعى ودعمه للحملة :

منـذ بدايـة احلملـة شـارك املجلس التشـريعى يف العديد 
مـن ترتيباتهـا توجـت بتـرأس رئيـس املجلـس التشـريعى 
1  أعلـن ذلـك اللـواء حقوقـى حـامت الوسـيلة والى واليـة نهر النيل يف 

2017 أغسـطس   3 بالواليـة  التعليـم  قضايـا  مؤمتـر  ختـام 

التربيـة  وزيـر  مالـك  أحمـد  محجـوب  علـى  األسـتاذ  ذلـك  أكـد    2
والتعليـم واملعـارف بالواليـة لـدى مخاطبتـه اجللسـة االفتتاحيـة ملؤمتـر قضايـا 

2017 أإسـطس  بالواليـة  التعليـم 

أبـا سـعيد جللسـة النقـاش التـى تنظمهـا مـع منظمـات 
ودعـم  بتبنـى عمـل احلملـة  والتزامهـم  املدنـى  املجتمـع 
العمليـة  صالـح  يف  تسـير  التـى  بالقـرارات  التعليـم 

التعليميـة.
والتـى شـملت جلسـات  أكتوبـر2017  البدايـة يف  كانـت 
نقـاش بأروقـة املجلـس التشـريعى نسـقها املشـروع حـول 
باحلملـة  التشـريعى  املجلـس  أعضـاء  رحـب   . احلملـة 
ومت االتفـاق علـى عمـل مسـح وزيـارة عـدد مـن املـدارس 
ملعرفة األوضاع على األرض كما مت التأكيد على أهمية 
املبالـغ املخصصـة  مراجعـة سياسـة تخصيـص غالبيـة 
للتعليـم يف صنـدوق تنميـة احملليـة للمـدارس اإلنشـائية 
,ممـا أدى إلـى تدهـور املـدارس املوجودة والتى لم تشـهد 
صيانـة لفتـرة طويلـة ونتـج عنها تدهـور بيئتها من مبانى 
التطويـر  جلـان  دور  االجتمـاع  ـن  ثمَّ وغيـره.  وخدمـات 
ومجالـس اآلبـاء يف دعـم التعليـم و أن هنالـك عـدد مـن 

املـدارس مت تشـييدها باجلهـد الشـعبي . 
علـى  التشـريعي  املجلـس  مـع  النقـاش  جلسـات  أكـدت 
أهميـة الـدور الـذي تقوم بـه املجالس التربوية موضحن 
أنـه لـوال هـذه املجالـس لتعطـل العمـل يف حقـل التعليـم 
متامـًا ، و أن عـدم وجـود بيئـة مدرسـية صاحلـة يعتبـر 
سـبباً رئيسـياً يف عـدم اسـتقرار املعلمـن . كمـا نبهـت 
هنالـك  املعلمـن.وأن  عـدد  يف  النقـص  إلـي  اجللسـات 
عجـز يقـدر ب) 389( معلـم ليكـون بـكل مدرسـة بهـا) 
8( فصـول 12 معلـم ، باإلضافـة إلـى النقـص احلـاد يف 
يبلـغ عـدد العمـال يف احملليـة يف  التعليـم حيـث  عمـال 

مجـال التعليـم ) 319 (عامـال فقـط. 
مت االتفـاق يف هـذه اجللسـات علـى عمـل دراسـة ومسـح 
ألوضـاع املـدارس واملجتمـع احمللى للوصول إلى  خارطة 
امكانـات  املـدارس حوجـة وحصـر  أكثـر  طريـق توضـح 
وقـدرات املجتمـع احمللـى وحتديـد حجـم النقـص بهـا ، 
على أن يبدأ العمل مبدرسـتن كنموذج يشـجع ملزيد من 
العمـل . كمـا أوصـت تلـك اجللسـات علـى أهميـة تفعيـل 
دور جلـان التطويـر واملجالـس التربويـة وتكـرمي اللجـان 
واملجالـس التـى حققـت جنـاح ومتيـز يف هـذا اجلانـب 
لتشـجيع وحتفيـز اآلخريـن ، وتقـدمي العـون لهـا وخلـق 
نـوع مـن املنافسـة بـن هـذه اجلهـات ملزيـد مـن اإلجنـاز 
ولتكـون منوذجـاً يُحتـذى بـه ، وعكـس هـذه االجنـازات 
عبـر اإلعـالم احمللـى والقومـى. كمـا اقترحـت التشـاور 
لقـاءات  بتنظيـم  وذلـك  احمللـى  املجتمـع  فئـات  كل  مـع 
مبعاونـة  التشـريعى  املجلـس  يسـتضيفها  واجتماعـات 

مشـروع كلنـا للتنميـة.



إصدارة توزع مجانا    •

ية
حف

ص
ت ال

دما
لخ

ق ل
ألل

ز ا
رك

م

15

دور اإلعالم .. شراكة فاعلة:
باعتبـار اإلعـالم شـريك أصيـل يف التنميـة ويف عكـس 
الكـوادر  بتدريـب  املشـروع  اهتـم  املجتمعيـة  القضايـا 
اإلعالميـة وتفعيلهـا مـن أجـل القضايـا احملليـة ولتحقيق 
التنميـة املسـتدامة ، تأهيـل وتدريـب الكـوادر االعالميـة 
هدفاً من أهداف املشروع الذي عمل على حتقيقها منذ 
انطالقتـه. شـارك اإلعـالم يف )كلنـا للتنمية(مـن خـالل 
عكس القضايا املختلفة واألنشـطة التى نفذها املشـروع 
ومـن خـالل املنابـر اإلعالميـة املختلفة,منهـا منبـر عقـد 
يف الثامـن عشـر مـن أكتوبـر 2017 بالشـراكة مـع اإلدارة 
حـول  باحملليـة  والثقافـة  واالتصـاالت  لإلعـالم  العامـة 
أجـل  مـن  احملليـة  الشـراكات  تفعيـل  يف  االعـالم  )دور 
حتسـن البيئـة املدرسـية(. شـارك يف املنبـر باإلضافـة 
إلـى إدارات اإلعـالم باحملليـة ، التلفزيـون احمللى وإذاعة 
القوميـة  شـندي واملتمـة املجتمعيـة ومراسـلو الصحـف 
وصحيفـة شـندي مدينتـي. وخاطبـه مديـر إدارة اإلعالم 
التنفيـذي  واملديـر  بحـر  التعليـم  ومديـر  السـيد  بابكـر 
للمحلية رابح مضوي . ناقش املشـاركون أسـباب تدهور 
البيئـة التعليميـة وأثرهـا على التحصيـل األكادميي ودور 
اإلعـالم احمللـى يف عكـس هـذه القضيـة وإيصـال صـوت 
اإلعالميـة  التغطيـة  عبـر  للمسـؤولن  مواطنـي احملليـة 
للمناطق املختلفة للمحلية بوحداتها الست . من جانبها 
أكـدت مديـرة تلفزيـون محلية شـندي سـمر مشـعال على 
التـزام تلفزيـون احملليـة بتغطيـة أنشـطة حملـة »تفعيـل 
املشـاركة املجتمعيـة مـن أجـل حتسـن البيئـة املدرسـية« 
 : وقالـت  التعليـم باحملليـة  التلفزيـون ألوضـاع  ومتابعـة 
“ مـن خـالل برنامـج مشـاوير دخلنـا املـدارس ووجدنـا 
نشـاط ثقايف مميز وكذلك نشـاط رياضي “ وأضافت “ 
نحـن يف التلفزيـون نتبنـى مشـاركة اإلعـالم ونقـوم بنقـل 
املشـاهدات عبـر برامـج حـول البيئـة املدرسـية وعكـس 

احلملـة أنشـطة احلملـة يف التلفزيـون احمللـى«.
شـندي  محليـة  تلفزيـون  إذاعـة  إدارة  أكـدت  وكذلـك   
أنشـطة  كل  تغطيـة  ومواصلـة  احلملـة  بدعـم  التزامهـا 
املشـروع . مـن جانبـه أكـد محمـد عبـد العظيـم رئيـس 
حتريـر صحيفة”شـندي مدينتـي” حرصهـم علـى تغطيـة 
أنشـطة احلملة وتخصيص صفحة مجانية من كل عدد 

لتغطيـة أنشـطة املشـروع املختلفـة.
مـن خـالل هـذه احلملـة مت إنتـاج برامـج إذاعيـة يتم بثها 
خـالل فتـرة احلملـة منهـا برامـج تفاعليـة تنقـل صـوت 

املواطنـن إلـى املسـؤولن يف احملليـة.
رابـح مضـوى املديـر التنفيـذي للمحليـة قـال يف املنبـر 
اإلعالمـي: “ أمتنـى أن يكـون املنبـر مبثابـة بدايـة لقيـام 
ورشـة تضـم كل الشـراكات املجتمعيـة قاطبـة يف محليـة 

شـندي” وطالب اإلعالم بتسـليط الضوء على الشراكات 
الذكيـة لصديقـات املـدارس” أضـاف “نتوقع من اإلعالم 
القضايـا  عـن  الغبـار  لنفـض  كثيـرة  أشـياًء  يقـدم  أن 
دور  نـا  مثمِّ املختلفـة«  للجهـات  املنسـية وعكـس اجلهـد 
اجلانـب. هـذا  املدنـي يف  املجتمـع  ومنظمـات  اإلعـالم 
وقـال » اخلدمـة الوطنيـة تسـد الفـرق بنسـبة %90 يف 
جانـب محـو األميـة . أيضـاً الروابـط واملنظمـات تقـوم 
الطـالب  رعايـة  يف  املتمـة  أبنـاء  كرابطـة  كبيـر،  بعمـل 
التطويـر  جلـان  بـدور  .واشـاد  وحتفيزهـم  املتفوقـن 
والشـراكات االسـتثمارية وقـال : “ هـذه اجلهـات قامـت 
املشـاريع كمشـروعي قندتـو  بعمـل كبيـر إلجنـاز بعـض 
التعليـم عبـر  الزراعـي و الشـهيد. كمـا شـاركت بدعـم 

إداراتهـا.«. مجالـس 
مواصلـة  أهميـة  علـى  املشـاركون  ـن  أمَّ املنبـر  ختـام  يف 
التعليـم  إدارة  فيهـا  تشـارك  والتـي  اإلعالميـة  املنابـر 
لعكـس  الصحـف  ومراسـلو  احمللـى  واالعـالم  واحملليـة 
احـد  باعتبـاره  التعليـم  خاصـة  املجتمعيـة  القضايـا 
إبنائـه  مبسـتقبل  وتتعلـق  املواطـن  تهـم  التـى  القضايـا 

باحملليـة.  التنميـة  مسـتقبل  وبالتالـى 
منظمات املجتمع املدنى واملؤسسات باحمللية:

تقديراً ألهمية دور منظمات املجتمع احمللى واملؤسسات 
احمللية يف التنمية ومسـاهماتها يف التعليم كان البد من 
إشراك املنظمات والتشاور معها حول احلملة فتم عقد 
جلسـة نقـاش يف الثامـن عشـر مـن نوفمبـر 2017 بقاعة 
املجلس التشـريعى مبحلية شـندى حضرها ممثلو بعض 
منظمـات املجتمـع املدنـى ، املجلـس التشـريعى احمللـى ، 
اإلدارة العامـة للتعليـم ، منظمـة أبـو عاشـمة الثقافيـة 
السـبل  حـول  التشـاور  بهـدف  وذلـك   . اآللـق  ومركـز 
املثلـى لبنـاء الشـراكات حـول قضايـا التعليم ، و التشـاور 
حـول حملـة” تفعيـل الشـراكة املجتمعيـة مـن أجـل ترقيـة 
وحتسـن البيئة املدرسـية” للوصول إلى مالمح لبرنامج 
رحـب  احلملـة.  يف  احملليـة  للمنظمـات  مشـترك  عمـل 
أجـل إجنـاح احلملـة  مـن  وبالعمـل  بالدعـوة  املشـاركون 
ومواصلـة العمـل يف هـذا اجلانـب بـكل وحـدات احملليـة.

املراسالت واملراسلون الشعبيون وقود احلملة: 
اعتمـدت احلملـة يف عملهـا علـى املجموعـات املسـتفيدة 
تنفيذهـا  مت  التـي  املختلفـة  واألنشـطة  التدريبـات  مـن 
أثناء املشـروع باألخص املراسـالت واملراسـلن الشعبين 
الكتابـات  بـارز ومميـز مـن خـالل  لهـم دور  الذيـن كان 
الراتبـة ومـن خـالل اللقـاءات املجتمعيـة واالجتماعـات 
التشاورية التي مت عقدها يف عدد من القرى واألرياف.
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Prepared by: Mortada Khaled Omarah

When we were school students, the school library was 
an integral part of the educational process in schools. It 
helped raise awareness of the students in the various fields 
of knowledge through various books and magazines that 
also led to Arabic and English languages proficiency. The 
students used to contribute through the weekly subscription 
to the provision of books and publications. The absence 
of the school library, now, has negatively reflected on the 
skills of the students with a decline in the level of Arabic 
and English languages, especially the Arabic literature 
and poetry and their singing and theatrical skills amid an 
increased interest in the social media. 

The following are interviews with a number of citizens 
about the role and importance of the school library:

Ustaza/ Najla Fadl Al-Seed stressed the importance of the 
school library, which she said used to be available in all the 
schools and used to be fed with books contributed by the 
students under the supervision of a teacher and the students 
used to highlight summaries of all the books they read, 
noting: “That was the beautiful time.”

 Mohammed Sulaiman, a graduate of Shendi University, 
said: “I studied at Al-Mak Nimir Intermediate School, 
which is now the Secondary School Administration. The 
class of library was nice and useful and we used to race 
to the library to take advantage of the time allotted for 
reading, and because I was blind I was keen to hear my 
classmates reading the novels. I used to love to hear the 
novels and the poetry of Ahmed Shawki being read to me.”

Fatima (باقى االسم )  “We were so distinguished and writing 
letters with no help in the school, thanks to the books and 
magazines available in the school library, as well as the 
activities at the literary associations, the school theater and 
the school competitions,”.

Ustaza/Abdul Hafeez Abdul Rahman of the Locality’s 
Social Welfare Office said: “The school library had a great 
role in the development and the formation of the students 
intellectually and culturally. There were Arab and foreign 
books, newspapers and magazines like Rosa Al-Yousef 
and Sabah Al-Khair (Good Morning), whereas a class 
period used to be allocated and nicely fitted for reading, in 
addition to encouraging the students to author stories and 
novels and we had competitions in the number of books we 
had read.

Murtadha  (باقى االسم ), a national service conscript, said: 
I studied in Shendi Secondary School, which has a 
wonderful library that contains many books of fiction and 
nonfiction, stories and language literature and classical 
Arabic poetry. The teachers used to encourage us to keep 
on reading in the various fields of knowledge.

The school library ... Helped Raise Knowledge 
and Academic Levels of Students

• Free distribution
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The disabled are individuals who suffer genetic or 
environmentally induced ailments such as the inability 
to learn and acquire experiences or skills or doing 
some jobs done by ordinary persons of same ages and 
cultural, economic and social backgrounds, thus they 
have special needs for their ability to lead normal lives.

The Capabilities of the Blind: -

- Outstanding memorization - touch - smell and the 
ability to achieve their goals. One of the blind person 
characteristic is the ongoing thinking and making good 
sense of the surrounding.

- Education: The blind person receives education and reads 
by Braille characters based on the sense of touching.

- Training of the senses of the blind person- self-learning 
and acquisitioned education.

The mechanisms and means of education in schools 
include recording, playing and memorizing the material as 
the blind person has a distinguished ability to memorize.

- The stick distinguishes the blind person from the others 
in traffic on the public street and it has traffic signals 
known to the drivers.

- The blind person is part of the society and practices his 
public life (marriage and work).

- The role of the State towards the disabled:

 - The Disability Act provides for the integration of the 
disabled, the allotment of seats for the persons with special 
need in higher education institution with their exemption 
from tuition fees in addition to employment and the 
provision of income generating projects and support.

- The Chamber of Zakat in Shendi Locality has an active 
role in assisting the blind persons in the local communities.

Examples of Success Stories of Blind Persons : -

- Tariq Abdul Hafeez Mohammed Ali, the Director of 
the Blind Persons Union in Shendi:

His work experience extends for 12 years from 1992 to 
2017. A permanent activist in the Association, a former 
Secretary of the Union of the Blind and former President 
of the Youth Sports Association. He has an active role in all 
areas of the society, especially in the treatment of children 
in cooperation with the Organization of Dar Sharshar.

- Isaac Omar: A member of the Union of the Blind, 
married with a number of children working on a pallet 
in the market whereas he deals with the customers by 
touch, sound and movement. He has an outstanding touch 
capability by which he manages to know every object, 
coins and banknotes and in dealing with traders through 
bills and the exchange of goods.

- Mohammed Suleiman Ibrahim: The Secretary General of 
the Union of the Blind in Shendi Locality. He is married 
and high school graduate and is currently studying at 
Sudan Open University. He is well educated and holds 
several degrees including a Diploma in English and 
Islamic Studies from the University of Shendi. He was 
the former Vice President of the Blind Union in Shendi 
from 1995 to 1998 and the former Secretary of the Union 
Financial Affairs from 2002 to 2004

Persons with Special Needs

• Free distribution



ية
حف

ص
ت ال

دما
لخ

ق ل
ألل

ز ا
رك

م

Tareg Hassan Al-Jack

The two areas of Gandatou and Goaz Al-Mutrag 
witnessed a big movement of locals to setup the school 
environment. In response to an invitation by Goaz 
Al-Mutrag Village People’s Committee, I attended 
the village celebrations of the completion of school 
buildings maintenance. When I arrived there, I found 
the maintenance work was completed and reached 
the verge of the final touches and celebration and that 
some young people were working on the maintenance 
of a refrigerator to configure it to work, others were 
decorating the walls of some classrooms with drawings 
and logos. I noted there were some faces I know 
who were not from the residents of Goaz Al-Mutrag. 
They were from Gandatou, whom we like to call ‘the 
Gandatans’.  From here the questions began to come to 
my mind: What brought ‘the Gandatans’ to participate 
in this? And when all this work was arranged? And 
how was the required money saved? The school 
landscape almost changed?

Gandatou area is about 18 kilometers from Shendi. It 
comprises six main villages inhabited by a mixture of 
tribes. However, ‘the Gandatans’ do not like to delve into 
the details of the tribal component of their area, and they 
consider themselves ‘the Gandatans’, no more.

Gandatou is famous for its love of education, from which 
a large number of teachers came out to spread all over the 
country.

As for the area of    Goaz Al-Mutrag, it is located directly 
south of Gandatou, and includes a large number of 
villages, all linked economically, ethnically and morally to 
the mother village.

Goaz Al-Mutrag is famous for its Religious Institute, 
which was attended by about 400 students from all over 
Africa. The head of Goaz Al-Mutrag Village People’s 
Committee, Ahmad Ali Babeker, who is a retired teacher:

At the beginning of this year, we noticed the school 
buildings need for maintenance, and immediately the Goaz 
Al-Mutrag Sons/Daughters Association in the Capital 
began preparing to address the issue. A sum of SDG80,000 
was collected and sent to the village in two installments. 
It was spent on major repairs under direct supervision of 
the Association Chairman, Major General Fathal Rahman 
Ali. In this part we relied on professional contractors and 
workers. Before a period of time, we received a notice 
from the parents in Gandatou, saying that they have a 
youth entity that will go to the school in Al- Goaz and an 
amount of money to complete the remaining works of the 
school buildings maintenance. We identified the needs 

were and told them of them. In a parallel movement, 
the Association in the Capital raised the sum of twelve 
thousand Sudanese pounds (SDG12000) and about 40 
young volunteers joined hands and completed the work in 
just two days despite its large size. The youth volunteers 
totally devoted themselves to this work, although it’s the 
season cultivation and most of them are farmers. As for the 
youth of Gandatou, they pioneered this big work, which 
you can imagine the size of the work done, if y you have 
not seen it, yet.

This is what I came out with from Al- Goaz, but it left me 
curious about an expression said by Ustaz/ Ahmed about 
the Initiative of Gandatou. In fact, the Gandatans were 
there in charge, even the arrangement of the celebration, 
which was honored by the Minister of Culture in the 
Nile River State, and I found among them, that day, 
some colleagues of mine, who work with me at my work 
location. 

Activist in Gandatou Initiative, Ahazeej Ali Al-Shaigi 
said: the Initiative of ‘Gandatou The Sweetest Place’ 
was launched from the Facebook, and soon its call was 
responded to by the Gandatans from all over the world. 
Young man, Ahmed Abdel Latif hoisted its flag and funds 
were collected to implement the projects of the Initiative, 
thus all the educational facilities in Gandatou were then 
rehabilitated. 

She went on saying: Afterwards, we left to Goaz Al-
Mutrag, and All The Praise Be To Allag we accomplished 
everything we dreamed of for a comfortable environment 
for our students. We are planning to go to other schools 
in this part of the southern countryside. Ahazeej Ali Al-
Shaigi concluded by saying: The government effort can 
make your village or neighborhood a good place for living, 
but not beautiful, which requires your own effort, which 
constitutes our vision in the Initiative of ‘Gandatou The 
Sweetest Place’. 

Finally, we can say that both Gandatou and Al- 
Goaz presented an example of the citizen’s sense of 
responsibility and awareness of the situation, for the 
government effort may be long overdue, which will 
accumulate the needs of schools month by month for 
educational institution suffers the most among all public 
facilities In the state.

The Dawn Shines With Popular Effort,,

Schools Maintenance and Adornment In Gandatou 
and Goaz Al-Mutrag

• Free distribution
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People’s Correspondent/Samira Abdel Fadil Gasmalseed, 
Sardia, Shaklawa

Shendi TV was established in 1990 to reflect the 
Locality political, social and artistic issues. Its 
broadcast covers most areas of Shendi and Al Matamah 
up to 72 km north to Al-Basabir and 72km south to 
Jabal Um Ali on the River Nile west bank. It reached 
untill Wad Al-Habashi to the south and Bagrouus to 
the north, however the broadcast has not so far reached 
Hajar Al-Asal and Al-Hugna for technical reasons.

 The TV broadcast for three hours a day, Saturday to 
Thursday, starting with a recitation of the Holy Qur’an and 
supplications then it airs varieties, children show and daily 
soap series in addition to cultural and political programs 
and concludes with the local news and local programs 
produced in Shendi TV. The programs map is renewed 
every three months. The Locality TV also coordinates 
with the local and national mass media through its public 
and specialized relations department and airs programs in 
collaborations with the above-said entities.

The TV includes the anchors (newscasters), photography, 
montage, producers, directors and programs archives 
sections and a documentation library in addition to a 
complete training unit under the supervision of veteran 
multitalented trainers.

Shendi TV’s Directress: Ustaza/ Samar Kamal 
Mohammed Mishal 

Educational Stages: Shendi North School for Girls, then 
the Shendi Al-Amireya Intermediate School for Girls and 
Shandi Secondary School for Girls and finally Omdurman 
Islamic University, Faculty of Advocacy and Public 
Relations, Department of Public Relations.

The Marital Status: Married and mother of two 
children.

Ustaza/ Samar said: I worked in various administrative 
positions. I started as in Shendi Locality Media 
Department in 1997, then the Media Director of Al-
Matama Locality in 2012 and Head of Shendi TV News 
and Political Affairs Department in 2013 up to 2016 then I 
assumed the position of Shendi Locality TV Directress in 
2016 up to now.

 I was trained in several training sessions, the most 
important of which is Shendi A Healthy City with 
the UNICEF in 2006 and other courses in the media, 
accounting and finance at the State Presidency in addition 
to training courses organized by Al-Alag Center for Press 
Services in Shendi 2017.

A Glimpse in Shendi TV
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By People’s Reporter: Ahmed Salman Ahmed 
Mohammed

A Demand for the provision of lab technicians and 
nurses:

 This is a tour inside Al-Na’eem Health Center in Daim 
Al-Garai Village, north of Shendi, which was built in 1983. 
We met with a number of medical cadres to know the 
problems and needs of the Center.

 First, we met with the Center Director, Dr. Sabry who 
said: “The Center serves the people of the region and 
the neighboring areas, including the health insurance 
service which covers about 80% of the region and 
outskirts. However, we face some problems like the lack 
of specialized nursing staff, so we are forced to supervise 
patients for only (8) hours a day.  We also lack

the scorpion serum, and we have no ambulance to transport 
the patients in need of specialized health care to Shendi 

Hospital

There is a problem with the housing of bachelor staff but it 
will be solved by the efforts of the local people.”

In the laboratory section, we meet with Dr. Rofaidah 
Mohammed Osman Al-Sheikh, who cited a lack of test 
equipment, especially for diseases related to kidney 
function and gout. Dr. Maha Mohammed Ahmed Balah 
confirmed the problem of the lack of lab technicians. She 
said the medicines were available.

 Ustaz/ Khalafallag ( باقى االسم ), a member of the 
committee taking care of the Center, said:”We seek to 
provide the medical staff for the Center and the medicines 
to the citizens, and carry out the required maintenance 
work.” 

Citizen, Habib Mohammed Sir Al-Khatim pointed at the 
problem of nursing and called for the provision of the 
required health cadres.

A Tour Inside Al-Na’eem Health Center in 
Daim Al-Garai Village 
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Prepared by: People’s Correspondent Al-Zain Ahmed 
Al-Zain

School dropout is a huge educational waste that 
negatively affects the community for it increases the 
prevalence of illiteracy, unemployment and crime. I 
talked about this issue with a number of male/female 
teachers, students, workers inside, and outside schools 
and with parents and housewives about the causes of 
the dropout and the required treatment.

Q: What are the reasons for dropping out?

Yousef Al-Ageed, a father, said: “The family problems, 
differences, divorce, poverty and inability to cope with the 
daily expenses are major causes of school dropout”.

Ustaz/ Mutaz Mahjoub, a teacher at Hoash Banga School, 
said “the economic hardship faced by the majority of 
families leads to the phenomenon of dropouts for pushing 
the students to the labor market to provide for their needs, 
contribute to the family income and pay the tuition fees for 
younger siblings.

Ustaza/ Wadad Omar from Wad Nurah Primary School 
said: “The students leakage is due to several reasons, 
including the moral and physical punishment and fear 
teachers and the failure of some teachers to understand the 
behavior of the male/female students for poor knowledge 
of educational psychology, the poor school environment.

A number of male/female students of Hoash Banga 
Secondary School blamed boredom, weak qualification 
of some teachers, the lack of school and community 
environment of cultural activities, the difficult and too 
intensive curricula for school dropouts, such as leaving 
the school during the school day, or quitting the school 
altogether.

Q: What are the consequences of leakage?

Ustaza/ Nafisah Ibrahim, a teacher at Hoash Banga Joint 
Secondary School, cited the biggest problems facing the 
community to include the increasing child labor, crime, 
child displacement (homelessness), drug abuse and 
trafficking and the rampant illiteracy and theft, which she 
said are the factors leading to the deterioration of society. 

Q: What are the solutions to the dropouts 
phenomenon?

Ustaza/ Fatima Hassan, a teacher at the Fatima Al-Zahra 
School for Girls in Hoash Banga, suggested holding a 
file for every student to observe his/her behavior, mental 

health and the economic situation of the family. She 
recommended weekly contacts between the families and 
the schools through the women friends of the school to 
know the students levels of achievements, and the behavior 
of each one and the problems he/she is facing.

Samiah Mohammed, a housewife, said the children 
behavior must be understood, dealing with them, knowing 
their problems and instilling confidence in them by 
ensuring that they can succeed,”.

Ustaz/ Haidar Abdul-Khaleg recommended appointing a 
social researcher in every school to study the mental status 
and the economic situation of the students.

 Haidar Amara said: The families should monitor their 
children since leaving the house until reaching the school 
and follow their performance in the school and the 
level of their academic achievement. He said the male/
femal teachers should pay more attention to the students’ 
problems and work as much as possible to solve them.

Students Dropouts... 
Causes And Solutions
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This edition of Al-Alag newsletter comes while 
‘Kulana Liltanmia Program(We Are All For 
Development) in Shendi Locality is at the 
end of its first year and has already reaped 

benefits and put its fingerprints in many aspects and 
walks of life in the Locality, besides it found a common 
ground with the media departments and in institutions 
in the Locality, and the Locality Legislative Council, 
education and health departments, thus achieving a 
main goal of bridging the gap between the citizens and 
the Locality authorities within partnerships between 
them and the civil society and the private sector to 
work together to promote and enhance the school 
environment.

Through the various discussions, training and activities 
of the Program, in which the local media cadres were 
trained and through the different forums, gatherings 
and meetings, the Program team and the local partners 
agreed that ‘the Program’ should focus in the second 
half of its first year of education as one of the issues 
that concern the local residents of Shendi and due to the 
importance of providing good education in a healthy 
school environment as a basic citizen right so relevant 
to the development and its sustainability. “

The “Campaign for Activating the Community 
Partnership for Improving the School Environment” 
started last July, with the positive response and support 
of the Locality authorities and the interaction and 
enthusiasm of the local communities. The male/female 
people’s correspondents who were trained through this 
Program continued to support the Campaign activities 
vigorously and with self-denial. We thank them and we 
hope they will continue their efforts so the campaign 
will achieve its desired goals.

This newsletter issue has been dedicated to the Locality 
education various issues, such as the school textbooks, 
the education of the nomads and the persons 
with special needs and the dropout from 
schools. The newsletter includes an article 
by Ustaz/ Abdul Azim on the principles of 
good governance and their applications in 
education in addition to some cultural articles, 
interviews and polls prepared and written 
by the male/female people’s correspondents, 
besides excerpts from an investigation conducted 

by marvelous people’s correspondent/ Mustafa in Al-
Ayaam Newspaper on the crisis of medicines as one 
of the distinctive samples of the contributions of the 
people’s correspondents, of both sexes, in the national 
newspapers.

One of the successful experiences of the Program is 
enrolling the correspondents in the national, state and 
locality mass media institutions including the national 
newspapers, Shendi Locality Radio and TV, the River 
Nile State Radio in Atbara and the Youth Radio, 
whereas 12 male/female people’s correspondents of 
notable and distinguished contributions were enrolled 
for one month in these institutions so they acquired 
experience and practical training and developed good 
relations with these media institutions, which may 
employ some of them in the future. Meanwhile, the 
correspondents reflected, through this program, the 
issues of their local communities in the local, state and 
national mass media.

Many thanks and appreciation to everyone who 
contributed to Al-Alag Program ‘Kulana Liltanmia in 
Shendi Locality, in partnership with the British Council, 
and to all those who partook with effort, thought and 
time in the Program and to all those who helped us 
in the implementation of our activities despite some 
obstacles and difficulties so without their support 
the Program would not have achieved success. We 
hope that this good work will continue and that the 
various partners including the Locality authorities, the 
civil society, the private sector and the male/female 
people’s correspondents will continue to work in the 
“Campaign for Activating the Community Partnership 
for Improving the School Environment” with the same 
momentum and spirit for the sake of the people of 
Shendi Locality and for sustainable development.

Lamia Al Jaili

Al-Alag Center for Press Services 

Director of ‘Kulana Liltanmia Program’ in Shendi

The Editorial

• Free distribution
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The Center sought to achieve its objectives through 
training. A number of training courses were organized, 
including:

1. Training courses in raising the awareness of journalists 
and journalists and a number of local leaders in the concept 
of gender and international conventions on human rights and 
social responsibility of the media

2. Training courses in electoral education and political 
participation of women (quota)

3. Training sessions on the concept of gender and radio 
programs

4. Training courses on press coverage from a human rights 
perspective

The Center also worked on preparing:

Training manual to promote human rights concepts in the 
media

A training manual towards a more sensitive and socially 
sensitive journalism

A documentary film about the experience of popular 
correspondents

The Center is currently preparing a training manual for 
public correspondents

• Free distribution
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