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معرض تراث الشعوب يشهد إقباال »سعوديا« الفتا
مب�ساركة 22 دولة ورغم قلة الإعالنات و�سغر امل�ساحة

تغطية وا�ضعة وعرو�ض ا�ضت�ضافة

املعر�ض  على  العام  امل�شرف  واأكد 

اأن  العمري  عبدالرحمن  الأ���ش��ت��اذ 

جماهريي  ب��اإق��ب��ال  حظي  امل��ع��ر���ض 

بينهم جمموعة من �شفراء  كبري من 

لدى  وال�شديقة  ال�شقيقة  البلدان 

هذه  الثقافيني يف  وامللحقني  اململكة 

ال�����ش��ف��ارات وم�����ش��ئ��ول��ني م��ن داخ��ل 

اجلامعة  وطالب  وخارجها  اجلامعة 

وجم��م��وع��ة م���ن ط����الب امل���دار����ض 

اآخرين  وزوار  واخلا�شة  احلكومية 

بالرتاث  املهتمني  املجتمع  اأبناء  من 

تلقت  اأن اجلامعة  واأو�شح  والثقافة. 

جمموعة من الطلبات والعرو�ض من 

هذا  لإقامة  وتعليمية  جهات جتارية 

املعر�ض يف اأماكن اأخرى بعد انتهائه 

حظي  م��ا  نظري  وذل��ك  اجلامعة  يف 

به من متيز واإبهار، يذكر اأن العديد 

والإذاعية  التلفزيونية  القنوات  من 

وال�����ش��ح��ف وامل���ج���الت ال�����ش��ع��ودي��ة 

والعربية قامت بتغطية فعاليات هذا 

اجلميع  اإعجاب  نال  ال��ذي  املعر�ض 

واأك����د ع��ل��ى ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة على 

بني  والجتماعي  الثقايف  التوا�شل 

اأبناء اململكة واأبناء ال�شعوب ال�شقيقة 

وال�شديقة.

اإعداد حمكم وعر�ض مبهر

م�شوؤول  الق�شيبي،  �شعد  حممد 

جلنة الإع���داد وال��ع��ر���ض، ق��ال: من 

اإدارة  جناحي  تهيئة  اللجنة  م��ه��ام 

وتغطية  ال�����ش��ع��ودي  وال����رتاث  امل��ن��ح 

ل��الإع��الم،  وتقدميه  كامال  املعر�ض 

امل�شابقات  ومتابعة  لعر�ض  اإ�شافة 

املتعلقة بالتوا�شل الجتماعي »تويرت 

، واإن�����ش��ت��ج��رام« واإع����الن اجل��وائ��ز 

الأه��ازي��ج  وتنظيم  بها  وال��ف��ائ��زي��ن 

تعك�ض  التي  الفلوكلورية  والعرو�ض 

اأن  كما  ال�شعوب،  وع���ادات  ثقافات 

هناك ق�شما يقدم اخلطب ويتحدث 

م���ن خ���الل���ه م���ن���دوب���و ال������دول عن 

دميوغرافية دولهم وجغرافيتها.

واأ�شاف: عدد الدول التي �شاركت 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   22 امل��ع��ر���ض  يف 

وتكمن  املنح،  واإدارة  اململكة  جناحي 

اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات يف اإب���راز 

خدمات  من  الطالب  ا�شتفادة  مدى 

اجلامعة وارتياح الطالب للتعامل مع 

اإطالع  وكذلك  وان�شجامهم  اجلامعة 

ثقافات  على  ال�شعوديني  ال��ط��الب 

الدول، واإدارة املنح عادة تعتمد على 

باأن  املعر�ض  يف  م�شاركة  دول   5 كل 

يكون لهم يوم واحد من اأيام املعر�ض 

التي  والأه��ازي��ج  اخلطب  ويقدمون 

تعك�ض ح�شارات  بالدهم.

ق�ضم ن�ضائي نا�ضئ

واإمكانية  الن�شائي  الق�شم  وح��ول 

م�����ش��ارك��ت��ه ب��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة اأو���ش��ح 

حالياً  ن�شائي  ق�شم  وجود  الق�شيبي 

يف الإدارة لكنه ل يزال نا�شئا وينق�شه 

بع�ض القدرات لإدارة وتنظيم معر�ض 

ك��ام��ل ذي ق��ي��م��ة، وط��م��وح��ن��ا ال��ع��ام 

���ش��ي��ك��ون ه��ن��اك م��ع��ر���ش��ان رج��ايل 

اجلامعية  املدينة  يف  جاهز  ون�شائي 

�شكر  اخلتام  ويف  الن�شائي،  بالق�شم 

اإدارة اجلامعة على توفريها وتاأمينها 

وهو  الن�شاط،  ه��ذا  لتقدمي  البهو 

ل��ل��زوار  الأ�شا�شية  ال��واج��ه��ة  يعترب 

والطالب وجميع من�شوبي اجلامعة.

م�ضاحة كافية

كينيا،  اآدم،  حم��م��د  ع��ب��دال��ق��ادر 

طالب بكالوريو�ض اإدارة اأعمال، اعترب 

تقريب  على  ويعمل  جذابا  املعر�ض 

العديدة اجليدة،  والثقافات  العادات 

بها  يتميز  التي  بالأ�شياء  وي��ذك��رك 

ويرثي ح�شيلتك  الآخ��ر  بلد عن  كل 

هذا  عر�ض  اأن  وبنظري  الثقافية، 

املعر�ض  ك��ه��ذا  معر�ض  يف  ال���رتاث 

اأو  اأف�شل من م�شاهدته على التلفاز 

جيدة  وامل�شاحة  الكتب،  يف  قراءته 

اأن هذا املعر�ض لي�ض جللب  باعتبار 

املهم  ولكن جللب  الرتاثية  املواد  كل 

فقط، فلو اأعطيت امل�شاحة جللب كل 

ما لديك من املواد فال يوجد هناك 

رقم اأ�شتطيع اإخبارك به، ومن وجهة 

ن��ظ��ري اأن ه��ن��اك اإق��ب��ال ك��ب��ريا من 

الطالب. اأحمد ح�شن اأحمد حوران، 

ميني اجلن�شية، طالب ماج�شتري يف 

يرى  وال��زراع��ة،  الأغ��ذي��ة  كلية علوم 

املعر�ض  يف  املخ�ش�شة  امل�شاحة  اأن 

الرتاثية  املعرو�شات  لكامل  تكفي  ل 

ولكنها جيدة اإىل حد ما.

بحاجة مل�ضاحة اأكرب

اأفغاين  عبداحلليم حممد فاروق، 

اجل��ن�����ش��ي��ة، وم�������ش���ارك يف ال��رك��ن 

الأفغاين، و�شف جو املعر�ض بالرائع 

اأ�شياء  راأينا  وق��ال:  واملفيد،  واملنوع 

قبل  من  نعرفها  نكن  املعر�ض مل  يف 

ثقافات  م��ن  العديد  على  وتعرفنا 

اأظن  وكنت  الكثري،  وا�شتفدنا  الدول 

بتلك  لي�شت  املعار�ض  ه��ذه  مثل  اأن 

ولذلك  خمطئاً  كنت  لكني  الأهمية 

قررت اأن اآتي اإىل املعر�ض كل يوم من 

اأيامه واأ�شارك مع الإخوان.

نتمنى »جناحا« ال »ك�ضكا«

ق��ال:  ال�����ش��ه��راين  �شعيد  خ��ال��د 

املعر�ض يرثينا بثقافات بع�ض الدول 

يف العامل وتعرفت على تقاليد غريبة 

وجديدة، يف احلقيقة لأول مرة اأعرف 

بع�ض الدول امل�شاركة كجمهورية بنني 

لطالب  فر�شة  وه��ذه  اإفريقيا،  يف 

وح�شاراتهم  عاداتهم  لتقدمي  املنح 

لهذا  امل�شاحة  اأن  واأعتقد  املختلفة، 

امل��ع��ر���ض غ��ري ك��اف��ي��ة، واأمت��ن��ى من 

لهذا  املنظمة  اجل��ه��ة  اأو  اجل��ام��ع��ة 

املعر�ض توفري لكل دولة جناح اأو ق�شم 

ديارهم  عن  عرو�ض  لتقدمي  خا�ض 

الآن  يح�شر  ما  عك�ض  وا�شع  ب�شكل 

باأن لكل دولة ك�شك ب�شيط. واأ�شاف: 

اأعلم  ول  بال�شدفة  هنا  اإىل  اأت��ي��ت 

عن هذه العرو�ض ومل اأجد بالكليات 

ال�شحية اأي اإعالن لها واأمتنى اأن يتم 

عر�ض هذه املهرجانات يف ال�شا�شات 

املوجودة يف بهو الكليات، وقد �شدين 

اأكالتهم  بتنوع  وذلك  بنغالد�ض  جناح 

هي  وال�شني  اإندوني�شيا  اأن  واأرى 

كافة  ب��ني  م��ن  الإب���داع  يف  الطاغية 

الدول امل�شاركة.

تنوع ثقايف جميل

اأم����ا ال��ط��ال��ب خ��ال��د اأح��م��د اأب��و 

ل���»ر���ش��ال��ة  ف��اأك��د  ���ش��ع��ودي،  �شبعة، 

اجل��ام��ع��ة« اإع��ج��اب��ه ال�����ش��دي��د بهذا 

اأركانه  املعر�ض واجنذابه للعديد من 

هذا  يف  مل�شت  وق��ال:  ومعرو�شاته، 

�شمل  جميال  ثقافيا  تنوعا  املعر�ض 

جميئي  و�شبب  العامل،  بلدان  اأغلب 

اإىل هنا هو طريقة التنظيم والرتتيب 

واإق��ب��ال ال���زوار عليه ب��ك��رثة، واأك��رث 

اليمن  جناح  هو  يل  جذبا  الأجنحة 

كل  عام  ب�شكل  ولكن  األبانيا،  وجناح 

الآخ��ر،  عن  مميز  �شيئا  ق��دم  جناح 

من  مبدئي  تقييم  هو  التقييم  وه��ذا 

مل  عام  وب�شكل  فقط،  نظري  وجهة 

هذه  اأتاحت  عندما  اجلامعة  تق�شر 

الفر�شة لإقامة هذا املعر�ض.

يرثي ف�ضويل

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ط��ال��ب ن��واف 

ا�شباب  اإحدى  �شعودي:  القحطاين، 

اإىل هنا لأجل الطالع على  جميئي 

ثقافات اأخرى غري ثقافاتنا ووجدت 

يف هذا املعر�ض من التنوع ما يرثي 

التي  الأجنحة  اأف�شل  ومن  ف�شويل 

ال�شعودي  اجلناح  بالتاأكيد  هو  زرتها 

ياأتي  ث��م  اجل��ن��اح،  بهذا  فخر  فكلي 

احلبيبة  اليمن  دولة  جناح  ذلك  بعد 

عام  وب�شكل  ال�شني،  جمهورية  ث��م 

ومرتب  ومنظم  ورائ��ع  جيد  املعر�ض 

رائعة  الأجنحة  وك��ل  ممتاز،  ب�شكل 

فهي مل تق�شر يف �شيء.

  حفل بالعديد من العروض التفاعلية منها الكتاتيب اإلفريقية والرقص الشعبي اإلندونيسي

العمري: تلقينا طلبات وعروضًا الستضافة المعرض في أماكن أخرى بعد انتهائه في الجامعة
االأ�ضبوع  املنح  اإدارة  ال��ذي نظمته  ال�ضعوب  ل��راث  ال�ضابع  املعر�ض  �ضهد 

املا�ضي يف البهو الرئي�ض اإقباال كبريا والفتا من الطالب ومن�ضوبي اجلامعة، 

املعر�ض ج��ذب بتنوع  اأن  اإال  امل�ضهد  ال��واف��دي��ن« على  »ال��ط��الب  ورغ��م غلبة 

معرو�ضاته وفعالياته وح�ضن تنظيمه عددا كبريا من الطالب ال�ضعوديني، 

املعرو�ضات والثقافات، وبع�ضهم ح�ضر �ضدفة، لكنهم  الذين �ضدهم تنوع 

بني  التقريب  وفائدته يف  املعر�ض  ه��ذا  تنظيم  على ح�ضن  اتفقوا  جميعا 

ال�ضعوب والثقافات وو�ضفوا الظاهرة باملمتعة والرائعة.

خالد ال�ضهرايناأحمد حوراين

اقبال من الطالب ال�ضعوديني على اإحدى العرو�ض التي �ضهدها املعر�ض

عبدالقادر اآدمعبداحلليم فاروق

د. ال�ضلمان متفاعاًل مع عر�ض تراثي 

عرو�ض متنوعة لعدد من الطالب امل�ضاركني يف معر�ض تراث ال�ضعوب

ا�شتطالع: عبدالعزيز الغامدي، عبدالإله اآل ع�شيوان، عبدامللك الداود


