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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى 

الجتامعية  للتنمية  اإلمارات  جمعية 

وشهيد  الوطن  فقيد  الخيمة   برأس 

محمد  طارق  أول  املالزم  الواجب 

جوار  إىل  انتقل  الذي  الشحي  السايب 

ربه إثر حادث إرهايب أثناء تأدية واجبه 

إطار  ف  النظام  حفظ  قوات  ضمن 

دعم األمن والستقرار.

وف هذه املناسبة األليمة ل يسعنا إل 

وأن نعرب عن صادق العزاء واملواساة 

الجلل  الغايل ف هذا املصاب  لوطننا 

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد 

جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان وأن 

يحتسبه شهيدا مع الصديقني والشهداء 

وحسن أولئك رفيقا.

هذا  تستنكر  إذ  اإلمارات  جمعية  وإن 

العمل اإلجرامي الشنيع، لتعرب عن بالغ 

الذين  الوطن  بشباب  واعتزازها  فخرها 

والعطاء  البذل  صور  أروع  يقدمون 

والتضحية من أجل متثيل  الوطن ونرصة 

با  والعزة  الحث  عن  والدفاع  األشقاء 

يعزز األمن الجامعي املشرتك وميضون 

بعزم صادق وإرادة صلبة وراء القيادة 

الرشيدة ف التصدي للفنت واملؤامرات 

والعبث باملكتسبات.

العظيمة  التضحية  هذه  جسدت  لقد 

ولئه  وعمق  لوطنه  املواطن  حب 

قيادته،  مع  تالحمه  وصالبة  وانتامئه، 

والتطرف،  لإلرهاب  نبذه  وجسامة 

حجم  نفسه  الوقت  ف  وأظهرت 

الحب املتبادل الذي تكنه القيادة لهذا 

الرساء  ف  معه  والوقوف  الشعب 

مساس  ألي  قبولها  وعدم  والرضاء 

املناسبة  وانتهازها  ومتاسكه،  بكرامته 

تلو األخرى لتثبت للعامل بأرسه أن دولة 

بظالل  يتفيؤ  وشعبا  قيادة  اإلمارات 

وحد  الذي  ثراه  الله  طيب  زايد  غرس 

كلمة هذا الوطن ورسخ فيه قيم البذل 

والعطاء واللتفاف حول القيادة.

وتؤكد جمعية اإلمارات عرب هذا البيان 

مؤسسات  جميع  تضافر  رضورة  مع 

املجتمع الرسمية واملدنية لدعم جهود 

اإلرهاب  منابع  اجتثاث  ف  الدولة 

ومواجهة  ممكناته  كافة  واستئصال 

األمن  زعزعة  إىل  الهادفة  التنظيامت 

ف  مؤيدة  الفرقة،  وإثارة  والستقرار 

واإلجراءات  املواقف  كل  نفسه  الوقت 

هذه  لتحقيق  الدولة  تنتهجها  التي 

الغاية، وما هذا العتداء األثيم إل دليال 

وبعد  النهج  هذا  سالمة  عىل  قاطعاً 

النظر فيه.

أعضاء  من  ممثل  وفد  قام  كام 

للتنمية  اإلمارات  جمعية  إدارة  مجلس 

إىل  العزاء  واجب  بتقديم  الجتامعية 

أرسة الفقيد .

وف الختام نسأل الله سبحانه وتعاىل 

األمن  اإلمارات  دولة  عىل  يديم  أن 

بأن نكون درعا  الوطن  واألمان ونعاهد 

واقيا وحصنا منيعا و قوه فتاكة ف وجه 

التعاضد  نصون  وأن  والعبث  اإلرهاب 

وأن  والتضحية  والبذل  الفداء  وقيم 

نظل دامئا أوفياء ذو همم عالية ل يثنينا 

عن عزمنا أي حاقد أو كائد أو عابث ف 

ظل قيادتنا الرشيدة.

جمعية اإلمارات للتنمية االجتامعية تنعى ابن اإلمارات البار طارق الشحي
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د.محمد عبداللطيف خليفــــة
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات

خلف سالم عنبر
 مدير  الجمعية

عبداهلل راشد الصغير 
عضو مجلس إدارة

عزه محمد الحبسي 
مدير وحدة األعالم 

الهيئة اإلستشارية  
محمد ابراهيم  الحمادي

بالتعاون مع أيرس ميديا

هيئــة التحرير

»صــــرح اجتمـــاعي رائــــد وتنميـة 
مجتمعيـة مســـــــتدامة في إطار 

وطنــــي وثقـــــافي متكامل « 

»تعزيز العمل االجتماعي من خالل 
اجتماعية  وخدمات  برامج  تقديم 
لكافة  منوعة  وثقافية  وتربوية 
على  التركيز  مع  المجتمع  شرائح 
والشراكة  بالتعاون  الشباب  فئة 

مع مختلف الجهات المعنية«.

رؤيتنــــــــــــــــــا

 رســـــــــــــالتنا

للتواصل مع الجمعية:

Tel: 07 2351351
Fax: 07 2353304
www.easd.ae

www.       /Easd.ae
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رأس الخيمة – اشراقات 
الشــــيخ  الســــمو  لصــاحــــب  الرشـــــــيدة  القيــــــادة  حرص  إطــــــار  في   
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهلل -  على تأمين العيش 
الكريم وتحقيق االستقرار األسري والمعيشي لمواطني الدولة تم إطالق 
صاحب  مبادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة  خالل  من  المبادرات  من  سلسلة 
السمو رئيس الدولة تمحورت في شقها األبرز حول إنشاء مساكن حديثة 

وفق أعلى المعايير العالمية في مختلف إمارات ومدن الدولة .

 م�ضاكن حديثة �ضمن مبادرات رئي�س الدولة براأ�س اخليمة

لر�أ�س  ك��ان  �ل��دول��ة  وم��دن  �إم���ار�ت  م��ن  وكغريها 
�لتي  �لكرمية  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  من  ن�صيبها  �خليمة 
�ملا�صي  �صباط   / فرب�ير  مطلع  �لإعالن  �آخرها  كان 
عن �إن�صاء 111 فيال يف ر�أ�س �خليمة يف �لوقت �لذي 
�صقر  بن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  فيه  حر�س 
�خليمة  ر�أ���س  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي 
و�لإمكانيات  �لب�صرية  �خل��رب�ت  كافة  ت�صخري  على 
�ملادية لتجهيز �لبنية �لتحتية �لالزمة لهذه �مل�صاريع 
ومد  و�لق�صائم  �لأر����ص��ي  وت�صوية  دف��ان  �أعمال  من 
بات  �ل��ذي  �ملو�طن  يحتاجه  ما  كل  وتوفري  �لطرق  

�لأ�صع�����د  �ل�صعب  ميثل  �ليوم 



رأس الخيمة تشهد نهضة شاملة بفضل مبادرات رئيس الدولة 
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مبادرات 

رئيس الدولة 
تعزز مسيرة  االستقرار 

المجتمعي
�حلكيمة    �ل��دول��ة  ق��ي��ادة  بف�صل  �ل��ع��امل  �صعوب  ب��ن 

�لرفاهية  معايري  �أع��ل��ى  لتحقيق  �ل��د�ئ��م  و�صعيها 
و�حلياة �لكرمية له ولأفر�د �أ�صرته.

�صقر  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  و�أ���ص��اد 
ر�أ�س �خليمة  �لأعلى حاك����م  �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاح����ب  يوليه  �ل��ذي  بالهتم����ام 
حفظه   - �ل��دول��ة   رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول  و�لفريق  �هلل-  
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل 
�مل�صلحة مل�صاريع �لتنمية �لجتماعية و�لرب�مج �لعلمية 
من �أجل رفع دور �ملو�طن �لإمار�تي يف كافة �ملجالت 

باعتبار �أن �لإن�صان هو حمور عملية �لتنمية �ملتو�زنة 
لتحقيق  �أ�صا�صية  وركيزة  �لدولة  مناطق  خمتلف  يف 

�لتقدم و�لتطور و�لزدهار .
ر�أ�س  على  ياأتي  �لإمار�تي  �ملو�طن  �أن  �صموه  و�أكد 
�صلم �أولويات �مل�صاريع �لتطويرية وهو �ملحور �لرئي�س 
يف  �لدولة  ت�صهدها  �لتي  �ل�صاملة  �لتنموية  للعملية 
�لتي  �حلكيمة  �لقيادة  بتوجيهات  �ملجالت  خمتلف 
�أولت وما ز�لت ق�صايا �ملو�طنن كل �هتمام ورعاية . 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  م��ب��ادر�ت  �صم���وه  وثم����ن 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  -حفظه �هلل-  
بناء  وذل��ك  م��وؤخ��رً�  �للجنة  و�عتمدتها  �أقرتها  �لتي 
ومتابعة  �لدولة  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  توجيهات  على 
�لقياد�ت  تطوير  و�ملتمثلة يف  �أبوظبي  عهد  �صمو ويل 
بر�مج  بجانب  �لو�صطى  و�لقياد�ت  �لعليا  �لتنفيذية 
ر�أ�س  �إم��ارة  يف  و�ل�صابة  �لإ�صر�فية  �لقياد�ت  تطوير 
تاأتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن   �إىل  �صموه  ..منوهًا  �خليمة 
�صمن حر�س �صموهما �لذي و�صع �صباب �لدولة على 
ر�أ�س �صلم �لأولويات �إميانًا من �صموهما باأن �ل�صباب 

هو قوة �لحتاد ودرعه �حل�صن .

وقال �صموه: �إن هذه �ملبادرة توؤكد �هتمام �لقيادة 
�لرب�مج  على  �ل�صديد  وحر�صها  للدولة  �لر�صيدة 
�لتطويرية �لتي تهدف لتطوير �لتعليم، ومنها برنامج 
و�لدر��صات  �جلامعية  للتخ�ص�صات  در��صية  منح 
�جلامعي  بالإعد�د  خا�س  برنامج  �إىل  �إ�صافة  �لعليا 
�خلا�س  �ل��ق��در�ت  بناء  وب��ر�م��ج  �ملتميزين  للطلبة 
�ملتاأخرين در��صيًا عالوة على بر�مج تطوير  بالطلبة 
و�إعد�د قياد�ت مدر�صية  �لقياد�ت �ملدر�صية  مهار�ت 
�ل�صتثمار  هو  �لتعليم  �أن  �صموه  موؤكدً�  م�صتقبلية.. 
عليه  حتر�س  �ل��ذي  �ل��وط��ن  ه��ذ�  ل�صباب  �حلقيقي 
جميع  يف  لتحقيقه  وت�صعى  للدولة  �لر�صيدة  �لقيادة 

�ملبادر�ت و�لإ�صرت�تيجيات .
و�عترب �صموه �أن مبادرة دعم فر�س �لعمل �ملنا�صبة 
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تاأتي  مهنيًا  �لعمل  عن  �لعاطلن  وتاأهيل  للمو�طنن 
�لإمار�تي  �ل�صباب  تويل  �لتي  �صمن حر�س �حلكومة 
لتاأهيلهم  �إمكاناتها  ك��ل  و���ص��خ��رت  �هتمامها  ج��ل 
�صوق  �إىل  للدخول  و��صعة  �آف��اق  فتح  من  ومتكينهم 
�لأدو�ر  تكامل  �أ�صا�س  على  تقوم  منهجية  وفق  �لعمل 

و�ل�صر�كات �لإ�صرتتيجية .

م�ضرية البناء والنه�ضة
 والتطور ال�ضامل 

م�صرية  لتكمل  و�مل�صاريع  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  ت��اأت��ي   
تعي�صه  �ل��ذي  �ل�ص����امل  و�لتطور  و�لنه�ص��ة  �لبن���اء 
�إمارة ر�أ�س �خليم����������ة يف �صتى جم����الت �حلي��������اة 
�ل�ص����يخ  �ل�صمو  �صاحب  وتوجيهات  متابعة  بف�صل 
جلعل  �لهادفة  �مل�ص�����تمرة  �لقا�صمي  �صقر  بن  �صعود 
ر�أ�س �خليمة تتب���و�أ مكانة متم���يزة خا�ص��ة يف ظل ما 
تتمت��ع به من طبيعة متنوعة ومن قو�نن مرنة وحالة 
�لأمن �ل�صائدة يف ربوع �لإمارة مما كان له �أكرب �لأثر 
يف حتقيق �لنمو �ملتز�يد يف �صتى �ملجالت �لعمر�نية 
و�ل�صي�������احية و�لقت�صادية وحتى �لجتماعية . �لذي 
�صاهم بدوره يف و�صعها على خارطة �لهتمام �لعاملي 



من قبل �ل�صياح و�مل�صتثمرين و�أ�صحاب روؤو�س �لأمو�ل 
حزمة  من  لال�صتفادة  �لإم���اره  على  ت��و�ف��دو�  �لذين 
فيما  ت�صكل  �لتي  �لقوية  �لتحتية  و�لبنية  �ملميز�ت 
بينها بيئة خ�صبة لنجاح �لأعمال وحتقيق �ملزيد من 

�لنجاح .
�صقر  ب��ن  �صعود  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وي��وؤك��د 
�لقا�صمي، ع�صو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، 
خارطة  على  متقدمة  مكانة  بلوغ  نحو  �لإم��ارة  �صعي 
متلكه  ملا  �ملقبلة  �ل�صنو�ت  خ��الل  �لعاملية  �ل�صياحة 
مميز  جغر�يف  وموقع  و�ع��دة  �صياحية  مقومات  من 
�خلطط  �صمن  حاليًا  تنفذ  كبرية  �صياحية  وم�صاريع 

�مل�صتقبلية لالإمارة .  

 تطوير املرافق اخلدمية
 تلعب �لدو�ئر �حلكومية  �ملحلية يف ر�أ�س �خليمة 
دورً� بارزً� يف تطوير �ملر�فق �خلدمية و م�����د �صبكات 
باملو�قع  �لهتمام  ع��ن  ف�صاًل  �حلديثة  �ل��ط��رق  م��ن 
من  عليها  و�ملحافظة  وتطويرها  و�لأثرية  �ل�صياحية 
�ل�صمو  �صاحب  وروؤي���ة  تطلعات  يلبي  مب��ا  �لن��دث��ار 
حاكم �لإمارة وبكل ما حتتاجه لال�صتمر�ر يف طريق 
و��صحة  فيه خطو�ت  �لذي قطعت  و�لزدهار  �لتقدم 
و�لتن�صيق  �لتعاون  �إىل مد ج�صور  بالإ�صافة  ومميزة  
مع خمتلف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية �لحتادية 
بال�صكل  تنفيذها  يتم  �لتي  �مل�صاريع  خروج  �صبيل  يف 
ما  وهو  ور�حتهم  �ملو�طنن  ر�صا  يحقق  ومبا  �ملاأمول 
ع��دد من  �إن�صاء  خ��الل  �ل��و�ق��ع من  �أر���س  على  متثل 
�إىل  �لأنفاق  من  عدد  �إن�صاء  عن  و�لإع��الن  �جل�صور 
جانب �فتتاح بع�س �لفنادق �لكربى �لتي تتمتع ب�صهرة 
عدد  و�إن�صاء  �لعاملي  �مل�صت����وى  على  و��صعتن  و�صمعة 
من �حلد�ئق و�ملتنزهات وتطوير �لكورني�س �لذي بات 
�ليوم وجهة فعلية لقطاع و��صع من �لأ�صر و�لعائالت 
و�ملقيمن  �ملو�طنن  م��ن  �خليمة   ر�أ����س  �أه���ايل  م��ن 
ومن زو�رها بالإ�صافة �إىل �إقامة �لعديد من �مل�صانع 
�لعملية  دف��ع  يف  �صاهمت  �لتي  �لكربى  �ل�صركات  و 
�لتنموية يف �لإمارة وفتح قنو�ت و�أبو�ب جديدة للدعم 

�لقت�صادي فيها. 
ب��روؤي���ة  تتمت��ع  �لتي  �لقيادي�ة  �ل�ص�خ�صية  ولعب��ت 
ر�أ���س  ح��اك��م  �ل�صمو  ل�صاحب  �مل���دى  بعي�دة  ثاقبة 

دورً�  �خل����ي����م����ة 
�أد�ة  ل��ت��ك��ون  ك���ب���ريً� 

�حلرك��ة  يف  �لأ�صا�صية  �لبناء 
�لتنموي��������ة �لنه�صوي�����ة �ل�ص����املة �لتي تعي�صها 

و�لر�فد  �حلياة  جو�نب  خمتل�ف  يف  �خليم����ة  ر�أ���س 
هذه  دف��ع  �ص���اأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ت�ص����خري  يف  �لرئي�س 
ويف  �أه���د�فه���ا  حت���قيق  يف  ق���دمًا  للم�صي  �ل��حركة 
حتقيق �لرفعة و�ملكان�����ة �لتي ت�صتحقها ر�أ�س �خليمة 
و�لنماء  �لرقي  بو�صلة  ت�صكل  �ليوم  �أً�صبحت  �لتي 
خا�صة  و�لتطور  �حلد�ثة  م�صاريع  يف  �لز�وية  وحجر 
مع حر�س حكومة �لإمارة على �إن�صاء �ملدن �ل�صناعية 
وتوفري �لبنية �لتحتية �لالزمة لها وتقدمي �لت�صهيالت 
�جلاذبة لقطاع �مل�صتثمرين و�هتمامها �لكبري بتطوير 
بالإمارة ويف مقدمتها جبل جي�س  �ل�صياحية  �ملناطق 
ذو �أعلى قمة يف �لدولة ومنطقة عو�يف �ل�صياحية �لتي 
�صاماًل  فنيًا  ريا�صيًا  تر�ثيًا  مهرجانًا  �صنويًا  ت�صهد 
�لدولة  �أبناء  من  �ل��زو�ر  من  �لآلف  مئات  ي�صتقطب 

و�ملقيمن على �أر�صها ومن �لدول �ملجاورة .
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ح�����ر�س  م��ن  و�ن��ط��الق��ًا 
�صعود بن �صقر �لقا�صمي على مو��صلة �لتطور وتلم�س 
�حتياجات �ملو�طنن عن قرب و�لإ�صر�ع بتلبيتها �أمر 

بت�صكيل  ���ص��م��وه 
�لتنفيذي  �ملجل�س 
لالإمارة برئا�صة �صمو �ل�صيخ 
ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�صمي  �صعود  ب��ن  حممد 
�أهليته �لكاملة لتويل  �أثبت بكل جد�رة  �خليمة �لذي 
هذه �مل�صوؤولية من خالل �إ�صد�ر �لعديد من �لقر�ر�ت 
و�ملبادر�ت و�لتوجيهات �لتي �صبت يف بوتقة �مل�صلحة 
�لعامة للمو�طنن و�لذي كان له باع طويلة يف م�صرية 

�لتطور �لتي ت�صهدها �لإمارة .  
�ل�صمو  �صاحب  مبادر�ت  بن  �لوثيق  �لرتباط  �إن 
رئي�س �لدولة - حفظه �هلل - وبن �مل�صاريع �لتطويرية 
يف  تنفيذها  على  �خليمة  ر�أ���س  حكومة  حتر�س  �لتي 
متو��صلة  حلقة  بينها  فيما  �صكلت  �لقطاعات  كافة 
�أر�س  على  بالإيجاب  �نعك�صت  �ل�صاملة  �لتنمية  من 
�لو�قع من خالل �لرتقاء مب�صتوى �خلدمات �ملقدمة  
ويف  �لإم��ارة  �أر���س  على  للمقيمن  وحتى  للمو�طنن 
على  و�لجتماعي  �لأ�صري  و�لأمن  �ل�صتقر�ر  حتقيق 

كافة �مل�صتويات ليبقى �بن �لإمار�ت عزيزً� كرميًا.
�لإم���ارة  ولتم�صي  �ل�صامخ  �لحت���اد  مظلة  حت��ت 
بخطى ثابتة نحو م�صتقبل م�صرق يحدوه �لأمل وتفخر 

بحمله عز�ئم �أبناء �لوطن.  
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دبي – حوار جمال المجايدة 
أكدت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة, العضو 
المنتدب للجنة العليا الستضافة » إكسبو 2020 « أّن 
خالل  واالحترام  المساواة  تحقيق  ستحاول  اإلمارات 
دبي،  في   »2020 »إكسبو  معرض  بإقامة   التزامها 
في  يرون  العالم  في  الماليين  هناك  إّن  وقالت: 

اإلنساني  التناغم  أن  إلى  مشيرة  األمل،  منارة  دبي 
اإلمارات  مجتمع  يميز  الذي  والحضاري  والثقافي 
العالم  أنحاء  كافة  من  جنسية   200 من  المكون 
متسامح  مسلم  عربي  مجتمع  ظل  في  تعيش 
يحفظ حقوق اإلنسان، كان الميزة األكبر التي جعلت 

دبي تفوز في هذه المنافسة.

حوار خاص مع الوزيرة ريم الهاشمي 

اإلمــــارات اسـتحقت الفوز بإكسبو 2020  
بجدارة  ألنها دولة مستقرة تتميز بالتناغم  

      اإلنساني والثقافي والحضاري 

ت�صدرها  �لتي  »�إ�صر�قات«  ملجلة  خا�س  حو�ر  يف  �لوزيرة  معايل  و�كدت 
جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية يف ر�أ�س �خليمة ، حر�س �صاحب �ل�صمو 
�ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
»�إك�صبو  حاكم دبي  - رعاه �هلل -  على مو��صلة ح�صد �جلهود ل�صت�صافة 

2020«.. ��صتنادً� �إىل �لإمكانات و�لقدر�ت �لتي تتمتع بها دولة �لإمار�ت.

لدولة  �لذهبي  �ليوبيل  مع  يتز�من   »2020 دبي  »�إك�صبو  �أن  و�أو�صحت   
�لإمار�ت �لتي حتتفل يف ذلك �لعام مبرور 50 عامًا على قيامها.

�لعقول  »تو��صل  �لذي يقام حتت �صعار  »�إك�صبو دبي 2020«  �إن    وقالت: 
و�صنع �مل�صتقبل« ي�صتوحي ت�صميمه من �لأ�صو�ق �لعربية �لتقليدية �إذ ميزج 
مع  �لإم��ار�ت  لدولة  �لناب�صة  �لتجارية  و�لبيئة  �لفريد  �ملعماري  �لإرث  بن 
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متطلبات معر�س �إك�صبو �لدويل لتعزيز �ملبادئ �لأ�صا�صية لالإبد�ع و�ل�صر�كة 
و�لتعاون بن �مل�صاركن و�لزو�ر .. م�صرية �إىل �أنه مت تظليل �ملمر�ت �لرئي�صية 
بو��صطة ن�صيج خا�س مزود بخاليا كهرو�صوئية تتيح تخزين �لطاقة �ل�صم�صية 
لتوليد �لطاقة �لنظيفة ف�صاًل عن �مل�صاهمة بنحو 50 يف �ملائة من متطلبات 

�لطاقة �لتي يحتاجها �ملعر�س.
 و�أ�صارت �إىل �أهمية �لبنية �لتحتية �ملتكاملة و�ملتميزة من مطار�ت و�صبكات 
طرق وج�صور ومو�نئ عاملية �إىل جانب �ملو��صالت  و�لت�صالت �لتي تربط 
دولة �لإمار�ت مع جميع دول �لعامل دون معوقات �أو تعقيد�ت، بالإ�صافة �إىل 
موقع �ملعر�س �لذي يقع يف منطقة جبل علي يف دبي على م�صاحة �أكرث من 20 
هكتارً� من �لأر�س و�ملجاور مليناء جبل علي �لعمالق ومطار �آل مكتوم �لدويل 
�حلديث، وحتيط به �صبكة من �لطرق و�جل�صور و�لأنفاق �ملتطورة �لتي ت�صهل 
عملية �لو�صول �إىل �ملعر�س من قلب �ملدينة �أو من كافة �أنحاء �لإمار�ت بكل 

�صال�صة و�صهولة.
 وقالت معاليها: �إنه ��صتنادً� �إىل �لتقدير�ت �لأولية يتوقع �صخ ��صتثمار�ت 
بليون   25 نحو  تبلغ  باملعر�س  �خلا�صة  �لأ�صا�صية  �لبنية  تهيئة  يف  وحتديدً� 
�حلدث  هذ�  با�صت�صافة  ف��ازت  دبي  ومدينة  �لإم���ار�ت  �أن  وذك��رت  دره��م. 
بجد�رة م�صرية �إىل �لتعاي�س �لإن�صاين بن خمتلف �ل�صر�ئح وجمتمعها �لذي 
دوليًا يف  ن�صيجًا  ي�صكل  بحيث  �لطيف،  �ألو�ن  بجميع  ملونة  ف�صيف�صاء  ي�صكل 

غاية �لتو�د و�لتعاي�س و�لن�صجام .
و�أ�صافت: لقد كان فوز دولة �لإمار�ت �لتي ر�صحت مدينة دبي ل�صت�صافة 
�حلدث متوقعًا، حيث تتمتع �ملدينة بالبنية �لتحتية �لالزمة لإقامة �ملعر�س، 
�إ�صافة �إىل �أن لديها �إمكانات تتفوق فيها على بقية �ملناف�صن، فدبي مدينة 
غنية عن �لتعريف، ت�صبقها �صهرتها �لتجارية و�لعقارية  و�ل�صياحية ومكانتها 
يجذب  ما  بكل  م�صلحة  و�خلليج،  �لأو�صط  �ل�صرق  لالأعمال يف  مركز  كاأهم 
�لإم��ار�ت، جتمع  �أكرب مدن دولة  �لعامل و��صتثمار�ته، فهي من  �أنظار  �إليها 
يف  �ملجالت،  خمتلف  يف  تعمل  خمتلفة  جن�صية   200 من  �أكرث  �أر�صها  على 
�صركات �صاهمت يف تو�صيع �لأفق �لقت�صادي يف دبي، دون �لعتماد �لكلي 

على �لعائد �لنفطي.  
وكذلك  �لعربي،  للعامل  �صابقة  ي�صكل  �لفوز  هذ�  �أن  �لها�صمي  و�عتربت 

�إفريقيا وجنوب �آ�صيا« �للتن تقع �لإمار�ت بينهما. 
 وردً� على �صوؤ�ل حول �إمكانات دبي �لتي جعلتها تفوز با�صت�صافة »معر�س 
توؤهل  �لتي  �ملقومات  تعد�د  �أردنا  �إذ�  معاليها:  قالت   »2020 �لدويل  �إك�صبو 
دبي ل�صت�صافة �ملعر�س جندها كثرية ومتنوعة ومن �أهمها �ملوقع �جلغر�يف 
�ملتو�صط �لذي يجعلها نقطة حمورية يف قلب �لعامل وميكن �لو�صول �إليها من 
ثلث دول �لعامل يف رحلة طائرة ل تتجاوز مدتها ثالث �صاعات �إذ يعترب �ملوقع 

عن�صرً� مهمًا لو�صول �لعار�صن �أو �لزو�ر ب�صهولة �إىل موقع �ملعر�س.
مهد  يعترب  �ل��ذي  للمعر�س  �لكبرية  �لإن�صانية  �لقيمة  �أن  و�أو���ص��ح��ت   

�لأوىل من خالل قاعاته  للمرة  �لعامل  �خرت�عات كثرية ور�ئعة �طلع عليها 
على  للمناف�صة  حافزً�  ذ�تها  حد  يف  ت�صكل  �صنة   150 من  �أك��رث  م��د�ر  على 
لي�س  �ل�صخم  �لقت�صادي  �ملردود  �لعتبار  يف  �لأخذ  يجب  كما  ��صت�صافته 

فقط على �لإمار�ت ولكن على �ملنطقة باأكملها.
و�أ�صافت قائلة:  ل يكفي �ملوقع وحده للتفكري يف ��صت�صافة حدث ب�صخامة 
»�إك�صبو �لدويل« فالإمار�ت متتاز بقدر�ت كبرية يف جمالت �لبنية �لتحتية 
و�لنقل و�لإمد�د ومتثل مركزً� عامليًا للتجارة و�ل�صياحة و�لأعمال ورمبا يكون 
�أكرث ما مييز دبي هو بنيتها �لأ�صا�صية �ملتطورة ذ�ت �لكفاءة �لعالية وبنية 
�أ�صا�صية �قت�صادية رفيعة متمثلة يف جمموعة من �ملطار�ت و�ملر�فئ �لبحرية 
�صبكات  عن  ف�صاًل  �ملرتفعة  �لت�صغيلية  و�لكفاءة  �ل�صتيعابية  �لن�صب  ذ�ت 

�لطرق ذ�ت �ملو��صف���ات �ملتميزة �لر�بطة بن كل �أنحاء �لإمارة. 
من  �لعربية  و�ملنطقة  �لإمار�ت  �صتحققه�����ا  �لتي  �ل�ص��تفادة  و�صئلت عن 

��صت�صافة »�إك�صبو 2020 « فاأجابت قائلة :
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 يعد »معر�س �إك�صبو �لدويل« من �أهم �لفعاليات 
للتحول  قويًا  حافزً�  تقدم  �لتي  و�أبرزها  �لدولية 
�لقت�صادي و�لثقايف و�لجتماعي ومل ي�صبق لهذ� 

ظهر  �أن  �ل�صخم  �حل��دث 
�صا�صع  ج��غ��ر�يف  ن��ط��اق  يف 
ي�����ص��م م��ن��ط��ق��ة �ل�����ص��رق 

منطقة  وه��ي  �آ�صيا  وجنوب  �إفريقيا  و  �لأو���ص��ط  
�لنا�صئة  مرت�مية �لأطر�ف حتت�صد فيها �لأ�صو�ق 
جند  �ل��ذي  �ملعر�س  هذ�  �هتمام  مركز  يف  وتقع 
من بن �أهد�فه �لهتمام بدعم �لأ�صو�ق �لنا�صئة 
�جل��دي��دة  �ل�����ص��ر�ك��ات  ت�صجيع  ع��رب  وت��ط��وي��ره��ا 
مع  �لتعاون  لتعزيز  جديدة  دروب  و��صتك�صاف 
هذه �ملناطق ما ي�صاهم يف حلاقها بركب �لتطور 

�لعاملي.
�إن  �لها�صمي:  رمي  �ل��وزي��رة  معايل  و�أ���ص��اف��ت 
فر�س  ي��دع��م   »2020 �ل���دويل  �إك�صبو  »م��ع��ر���س 
�لعمل بتوفري نحو 280 �ألف وظيف�����ة يف دبي بن 
�لأعو�م 2013 و 2021 وينتظر �أن تكون كل وظيفة 
فر�صة   50 ��صتد�مة  يف  �صببًا  �لوظائف  تلك  من 
و�صمال  �لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �إ�صافية  عمل 

�إفريقيا.
�إن �ملعر�س ي�صهم يف دعم روؤية دبي    وقالت: 
لتطوير �لقطاع �ل�صياحي حيث يتوقع �أن ي�صتقطب 
نحو 25  مليون ز�ئر على مدى فرتة تنظيمه �لتي 
ت�صل �إىل �صتة �أ�صهر منهم 75 يف �ملائة من خارج 

م�صاعفة  �إىل  دبي  �إم��ارة  تهدف  وقت  يف  �لدولة 
�قت�صادها مبعدل  �ل�صياحي يف  �لقطاع  م�صاهمة 
بليون درهم  �إىل نحو 300  و�صوًل  �أ�صعاف  ثالثة 
�إليها من 10 مالين  �ل�صياحية  �لتدفقات  وزيادة 
�لعقد  مطلع  بحلول  مليونًا   20 �إىل  حاليًا  �صائح 

�ملقبل.
 وحول �لبعد �لإبد�عي لت�صميم »�إك�صبو 2020« 
قالت �لها�صمي: كانت دبي و�صتظل حمط �هتمام 
توفره  مل��ا  �مل��ج��الت  �صتى  يف  و�ملبدعن  �لإب���د�ع 
لأ�صحاب  تكفل  دعم  ومقومات  حا�صنة  بيئة  من 
�لطاقات �ملبدعة �إطالق �لعنان لإبد�عاتهم وهذه 
كان  ورمب��ا  �ملعر�س  �أه���د�ف  م��ع  ت��ت��و�ءم  �لبيئة 
�ملختلفة  �ملحلية  �ل�صور  ت�صجيع  على  �حلر�س 
�إىل  لل�صعي  �حلو�فز  �أه��م  من  و�لبتكار  لالإبد�ع 
م�صنع  �إىل  يتحول  �أن  �ملتوقع  �ملعر�س  ��صت�صافة 

�صخم لالأفكار .
�أك�صفورد  »مركز  �أعدها  در��صة  �ىل  و�أ�صارت 
ل�  �مل��ادي  �مل��ردود  ح��ول  �لقت�صادية«  للدر��صات 

�ملالية  �لعائد�ت  �أن  �أظهرت   »2020 دبي  »�إك�صبو 
�ملتوقعة للدولة من ��صت�صافة �ملعر�س رمبا ت�صل 
�إىل نحو 139 بليون درهم »نحو 8ر28 بليون يورو« 

�إ�صافة �إىل �لوظائف �لتي ذكرناها.
 وع��ل��ى �ل��رغ��م م���ن  �جل����دوى �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�ل�صخمة �ملتوقعة من ور�ء �ل�صت�صافة رمبا لي�س 
من�صفًا ح�صر �ملردود يف �جلانب �ملادي فقط �إذ 
يكفل م�صروع �ل�صت�صافة حتقيق �لتو�زن عرب �صبل 
�لإم��ارة  �أن  �أهمها  ه��دف  من  �أك��رث  تخدم  كثرية 
�لطاقة  م��ن  �مل��ائ��ة  يف   50 نحو  لتوفري  تخطط 
�لت�صغيل عرب  لأهد�ف  �ملعر�س  �إليها  يحتاج  �لتي 
و�صائل نظيفة ومتجددة للطاقة ما يخف�س �لكلفة 
و�لتاأثري �لبيئي للحدث �إىل �أدنى م�صتوياته حتقيقًا 
ملبد�أ »�ل�صتد�مة« �لذي ميثل �أحد ثالثة مو��صيع 
مدرجة حتت �ل�صعار �ملقرتح يف ملف �ل�صت�صافة 
�لعقول..و�صنع  تو��صل   »2020 �لدويل  »�إك�صبو  ل� 
�لتنقل  مو�صوعي  �أي�صا  ت�صمل  �لتي  �مل�ص��������تقبل 

و�لفر�س.
مقر  ت�صميم  دبي يف  �صرت�عي  تقول:  وم�صت   
�ملن�صاآت  توظيف  �إعادة  �إمكان  �ملعر�س  �حت�صان 
ورمبا �إعادة نقل بع�س منها بهدف حتقيق �أق�صى 
�ختتام  بعد  �ملوجود�ت  هذه  من  ��صتفادة ممكنة 
�صيقام  �لتي  �لأر���س  من  �صي�صتفاد  كما  �ملعر�س 
»مركز  �صين�صاأ   �إذ   »2020 »�إك�صبو  مقر  عليها 
دبي �لعاملي - جبل علي« �إ�صافة �إىل مقر جلامعة 
تت�صمن  حن  يف  �لبحوث،  مر�كز  من  وجمموعة 
�لوطني  �جل��ن��اح  م��ن  �ل�صتفادة  �مل�صروع  خطة 
موقع  �إىل  بنقلهما  �ل�صتقبال  وج��ن��اح  ل��ل��دول��ة 
�صيخ�ص�س  وطني  متحف  �إىل  وحتويلهما  �آخ��ر 
لالحتفاء بتاريخ �لإمار�ت و�صيكون مبثابة �لرمز 

�لتاريخي ل�صت�صافتها للمعر�س.
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و�أ�صاد �ل�صيخ عبد�مللك �لقا�صمي يف حديث مبنا�صبة �ليوم �لعاملي للتطوع  بالروؤية 
�لثاقبة للفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�صلحة يف غر�س ثقافة �لتطوع يف نفو�س �صباب وفتيات �لإمار�ت، من 
�ل�صباب،  لتنمية  �لإم��ار�ت  ملوؤ�ص�صة  �لتابع  �لجتماعي  للتطوع  تكاتف  برنامج  خالل 
�ل�صباب  م�صاركة  على  و�لرتكيز  �لتطوعي  للعمل  �ملتو��صل  �صموه  وت�صجيع  ودع��م 
ومتابعة  باهتمام  م�صيدً�  �لتطوعية،  مهار�تهم  وتطوير  قدر�تهم  بناء  يف  و�لفتيات 
�صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صة 
م�صاركاته  ومتيز  تكاتف،  برنامج  وم��ب��ادر�ت  لرب�مج  �ل�صباب،  لتنمية  �لإم���ار�ت 

�لعربية و�لدولية من خالل بر�جمه وفعالياته �ملختلفة يف �لتطوع �لدويل و�ملحلي .
�لعام  �لن�صائي  �لحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  جهود  وثمن 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�س 
�لرئي�صة �لفخرية لهيئة �لهالل �لأحمر ودورها �لر�ئد يف دعم جهود �لعمل �لتطوعي 
بجميع �أ�صكاله، م�صيدً� بحر�س و�هتمام �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر فار�س �لعمل �لتطوعي بهذ� 
�لعمل �لإن�صاين من �أجل �لتخفيف من معاناة �ملت�صررين و�لفئات �لفقرية و�ملحتاجة 
على �مل�صتوين �ملحلي و�لإقليمي من خالل ما يقوم به متطوعو �لهالل �لأحمر من 
جهود عك�صت �صورة م�صرفة للدولة على �ل�صعيد �لإغاثي ومد يد �لعون لكل حمتاج.
�لر�صيدة وجهود  �لقيادة  ��صتطاعت بف�صل دعم و�هتمام  �لإمار�ت  �أن  و�أ�صاف   

�أبنائها �حتالل مكانة متميزة يف جمال �لعمل �لتطوعي بف�صل مبادر�تهم يف �لعمل 
�أخالقي وجمتمعي  و�لتز�م  و�جب وطني  �لتطوعي  �لعمل  باأن  وباإميانهم   �لتطوعي 
�أي مكان، مو�صحًا  �لإن�صان يف  �أخيه  �لإن�صان مع  وتو��صل  �لتكافل  �إن�صاين يف  وحق 
�أن مفهوم �لتطوع يحمل م�صامن وقيمًا �أخالقية عظيمة ومنهجًا تربويًا تتكاتف فيه 

جهود �ملتطوعن وتعاونهم مع كافة فئات �ملجتمع �ملختلفة. 
مبنهجه  �لتطوعي  �لعمل  �أن  �إىل  �لقا�صمي  كايد  بن  �مللك  عبد  �ل�صيخ  و�أ���ص��ار 
به �ملجتمعات و�حل�صار�ت منذ  �صلوكًا ح�صاريًا ترتقي  و�لإن�صاين ميثل  �لجتماعي 
�لوثيق  �رتباطه  بعد  �لأف��ر�د  بن  و�لتعاون  للتكاتف  رمزً�  ميثل  وبات  �لزمان  قدمي 
بكل معاين �خلري و�لعمل �ل�صالح عند كل �ملجتمعات �لب�صرية منذ �لأزل باعتباره 
و�ملجتمع ومن جميع  و�لأ�صرة  �لفرد  �إيجابي يف حياة  ب�صكل  توؤثر  �إن�صانية  ممار�صة 
ميثل  �لتطوعي  �لعمل  �أن  م�صيفًا  و�لتنموية،  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �مل�صتويات 
ون�صر  �ملجتمع  بناء  يف  �أ�صا�صية  ركيزة  و  �لجتماعي  �لتكافل  ملبد�أ  عمليًا  جت�صيدً� 

�لتما�صك �لجتماعي بن �ملو�طنن.
وتو�صيع  مهمتها  وت�صهيل  وم�صاندتها  �لتطوعية  �ملوؤ�ص�صات  دور  تفعيل  �إىل  ودعا 
يف  ودعمهم  مهار�تهم  وتنمية  وحتفيزهم  �ملتطوعن  تكرمي  على  و�لعمل  خدماتها 
كل مناحي �لعمل �لتطوعي كل بقدر ��صتطاعته ، معربًا عن �صكره وتقديره لهيئات 
حتفيز  �إىل  �لهادفة  �لتطوعي  �لعمل  وبر�مج  �لعام  �لنفع  وجمعيات  وموؤ�ص�صات 

وت�صجيع �لعمل �لتطوعي حمليًا وعربيًا وعامليًا وللمتطوعن .

القاسمي  كايد  بن  عبدالملك  الشيخ  أكد 
رأس  حاكم  السمو  لصاحب  الخاص  المستشار 
االجتماعية   للتنمية  اإلمارات  جمعية  رئيس  الخيمة 
الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الدور  أهمية  على 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 

رئيس الدولة  - حفظه اهلل - وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
لتشجيع   - اهلل  رعاه   - دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
وتحفيز العمل التطوعي ودعم مؤسساته وبرامجه 

لتعزيز مسيرته نحو آفاق عالمية .

عبد الملك بن كايد يثمن دور القيـادة في دعم 
العمل التطوعي وتشجيعه

 ال�ضيخ عبدامللك بن كايد القا�ضمي

 إضاءات اجتماعية
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أبوظبي -  إشراقات 
  ناقش مؤتمر علمي نظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 
مؤخرًا تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
تحديات  المركز،  رئيس  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي، 
 ، والعالمية  اإلقليمية  وأبعادها   ، والثقافة  للمجتمع  بالنسبة  التكنولوجيا 

ودور التكنولوجيا في التنمية المستدامة.

 و�صارك يف �ملوؤمتر �لذي �أقيم مبقر �ملركز يف 
�أبوظبي حتت عنو�ن 

»�لتكنولوجيا : �لتاأثري�ت، �لتحديات، �مل�صتقبل« 
عدد من خرب�ء �لإعالم و�لباحثن و�لأكادميين.

 و�أّكد �لدكتور جمال �صند �ل�صويدي مدير عام 
�ملركز �أن �لتكنولوجيا �أ�صبحت �لآن �لقوة �ملحّركة 
�لتاريخية،  �صريورتها  وقود  وهي  �لعوملة،  لآليات 
وهو ما يوؤثر يف �حلياة �ليومية للب�صر يف خمتلف 
�لعتمادية  م�صتويات  على  �صو�ء  �لعامل،  �أرج��اء 

�ملتبادلة، �أو على �صعيد دمج �لأ�صو�ق وتعاونها.
�هتمامًا،  تبدي  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  �إىل  ولفت   
رمبا يفوق دوًل متقّدمة بتتبع �لتطور �لتكنولوجي 

دول  �أك��رث  من  �لإم���ار�ت  �أن  م�صيفًا  �ل��ع��امل،  يف 
�لع�صر  يف  بالنخر�ط  �هتمامًا  و�لعامل  �ملنطقة 
�لرقمي، و�لتحّول نحو �قت�صاد قائم على �ملعرفة 
و�لبتكار وتكنولوجيا �ملعلومات، م�صريً� �إىل قناعة 
توظيف  ي�صتطيع  �جليد  �لتخطيط  ب��اأن  ر��صخة 
لكثري  �إبد�عية  حلول  توفري  �أجل  من  �لتكنولوجيا 
من �لعقبات.   وقال: �إن ما قد تثريه �لتكنولوجيا 
ميزة  ُتعّد  قد  �أخ��رى  جمتمعات  يف  م�صكالت  من 

ن�صبية لها يف جمتمعنا.
نعاين  نحن  بالقول:  مثاًل  ذل��ك  على  و�صرب 
�لتطور  �أن  �ملو�طنة، يف حن  �لعاملة  �لأي��دي  قلة 
لال�صتفادة  �ملجال  فتح  قد  �ملت�صارع   �لتكنولوجي 

يف  وتطبيقاتها  �ل�صناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  م��ن 
تنفيذ �خلطط �لتنموية �لطموحة، وتاأدية �لعديد 
من �ملهام و�لأعمال، كما باتت �أجهزة �حلا�صوب 
ت�صطلع بكثري من �ملهام �لتي كان يتطلَّب �أد�وؤها 

�أفر�دً� عديدين.
  وتابع: و�إذ� �أ�صفنا �إىل ما �صبق �أمورً� �أخرى، 
يف  و�لنخر�ط   �لتناف�صية،  تعزيز  م�صاألة  منها: 
فاإنه  ف��ر���س،  م��ن  ي��وف��ره  وم��ا  �لعاملي  �لقت�صاد 
�لر�صيدة،  قيادتنا  �هتمام  من  قدر  تف�صري  ميكن 
وعلى ر�أ�صها �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
ب�صرورة  �هلل«،  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل 

م�صايرة �لتطور �لتكنولوجي يف �ملجالت كافة.
  ويف �لكلمة �لرئي�صة �لتي �ألقتها �لأمرية  رمي 
�لعلي، رئي�صة »معهد �لإعالم«  يف �ململكة �لأردنية 
�ليوم  نفعله  ما  كل  �أن  �إىل  �أ���ص��ارت  �لها�صمية، 
يت�صمن ��صتخد�م �لإنرتنت، مبا يف ذلك �لبحث 
�صركة  �أطلقت  حيث  �مل��ف��ق��ودة،  �ل��ط��ائ��ر�ت  ع��ن 
»ديجيتال جلوب« �لأمريكية حملة جماعية ي�صارك 
�صور  يف  �لتدقيق  يف  كله  �لعامل  من  �أنا�س  فيها 

نظم مركز اإلمـارات للدراسـات والبحــوث اإلســتراتيجيـة  مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان:

»التكنولوجيا: التأثيرات والتحديات والمستقبل«
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�ملاليزية  �لطائرة  عن  بحثًا  �ل�صناعية  �لأقمار 
�ملفقودة.

�لعاملية  �إىل �صبكة �لإنرتنت  �إذ� نظرنا  وقالت: 
�لطباعة  ظهور  مثل  تكنولوجية،  ثورة  باعتبارها 
رجل  يقوله  ما  �صماع  علينا  فرمبا  �لتلجر�ف،  �أو 
فريدريك  �لأمريكي  �لتلفزيوين  و�ملنتج  �لأعمال 

�صيبريت. 
و�أ�صافت: يتحدث �صيبريت عن 6 مر�حل لهذه 
ثم  �خرت�عها،  من  ب��دءً�  �لتكنولوجية:  �لظاهرة 
تعزيز و�صائل �لتعبري، تليها مرحلة ثالثة يرى �أن 
�صمتها �لرئي�صة هي عدم فهم �لبتكار وحمايته، 
ثم ظهور �لرقابة عندما بد�أت �حلكومات ت�صت�صعر 
�مل�صكلة، ثم �لكفاح للمحافظة على قيمة �لو�صيلة 
�جلديدة �أو �ملح�صنة، و�نتهاًء بن�صوء تو�زن جديد 

يف �ملجتمع، وهي �ملرحلة �لأخرية.
ما  �لبلد�ن  بع�س  �أن  من  �لأم��رية  و��صتغربت 
بينما  �حلكومية،  �لرقابة  زيادة  مرحلة  يف  ز�لت 
و�صيلة  قيمة  على  للمحافظة  �أخرى  بلد�ن  تكافح 
جميع  ز�ل��ت  وم��ا  و�ملح�صنة،  �جل��دي��دة  �لتو��صل 

�لبلد�ن بعيدة عن مرحلة �لتو�زن.
و�لت�صالت،  �ملعلومات  عن  نتحدث  وقالت: 
�ملوؤ�ص�صات �لإعالمية  فلدينا �ليوم عدد كبري من 
مل  ب�صكل  �ملعلومات  وت��ب��ادل  �لت�صال  وو�صائل 
ي�صبق له مثيل، كما لدينا كّم هائل من �ملعلومات. 

وت�صاءلت عن نوعية هذه �ملعلومات، هل تتحكم 
�لذين  نحن  �أم  �جلديدة،  �لتكنولوجيا  هذه  بنا 
نتحكم بها ون�صتخدمها مل�صلحتنا ؟ هل هي جمرد 
�أد�ة، �أم �أنها توؤثر يف �ملحتوى ؟ هل ت�صاهم كرثة 
�إىل  توؤدي  �أنها  �أم  �ملحتوى،  حت�صن  يف  �لو�صائط 

تغيري �لر�صالة ؟
و�أ�صارت �إىل �أنه بح�صب منظمة �لأمم �ملتحدة 
توفر  )�ليون�صكو(،  و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم   للرتبية 
�لإنرتنت �إمكانات كبرية للتنمية، فهي تتيح قدرً� 
�ملعلومات  م�صادر  من  مثيل  له  ي�صبق  مل  هائاًل 
و�ملعرفة، وتخلق فر�صًا جديدة للتعبري و�مل�صاركة، 
�لتي تعترب  �ليون�صكو،  �ل�صبب قامت منظمة  لهذ� 
ت�صجيع حرية  �إحدى م�صوؤولياتها تتطلب منها  �أن 
يف  �لإن��رتن��ت  ب��اإدخ��ال  �لإن���رتن���ت،  على  �لتعبري 

برناجمها �ملعتاد. 
�ل�صرق  يف  للكثريين  بالن�صبة  �أن��ه  و�أ���ص��اف��ت 
�لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  وّفرت  فقد  �لأو�صط 
�آر�ئ���ه،  لبث  للفرد  ي��وّف��ر �حل��ري��ة  م��و�زي��ًا  ع��امل��ًا 
موجودة  تكون  ل  قد  �حلرية  من  �مل�صاحة  وه��ذه 
بال�صرورة  يف و�صائل �لإعالم �لتقليدية، وموجودة 
على  �حلكومية،  �لإع��الم  و�صائل  يف  �أق��ل  بدرجة 

�لأقل يف دول عديدة. 
و�أ�صارت �إىل �أن �لدر��صات �مليد�نية �أظهرت �أن 
دقتها  �أو  نوعيتها  مقابل  �ملنقولة   �لتقارير  كمية 

م�صاألة م�صللة، وقد �أ�صبحنا نعتقد �أن كل فرد منا 
ولذلك  فعاًل،  نعرف  �أكرث مما  �لآخ��ر  يعرف عن 
ما تز�ل هناك حاجة ملزيد من �حلو�ر.  و�أ�صارت 
�لأمرية رمي �لعلي �إىل �أنه على �لرغم من �لفو�ئد 
�لكثرية �لتي جلبتها تكنولوجيا �لإعالم �جلديدة، 

�إل �أنه كان هناك عيوب وثغر�ت. 
�لإع��الم  و�صائل  �أن  جند  ناحية  فمن  وتابعت: 
تطور�ت  وت�صهد  م��زده��رة  بيئة  حاليًا  �لعربية 
م�صتمرة وقدوم لعبن جدد، ومن ناحية �أخرى، 
جند يف بع�س �لدول �أن �حلكومات ل تز�ل متار�س 
�لقمع و�لرقابة، وغالبًا ما ت�صتخدم نف�س �لو�صائل 

و�لأدو�ت �لتي وفرتها �لتكنولوجيا. 
 

م�ضتقبل التكنولوجيا 
حممد  ر�أ���ص��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأوىل،  �جلل�صة  حملت 
قطاع  تنظيم  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لغامن،  نا�صر 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لت�صالت 
�لجت��اه��ات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا:  »م�صتقبل  ع��ن��و�ن  
فيليب  �لدكتور  �لأ�صتاذ  ق��دم  حيث  و�ل��ف��ر���س«، 
و��صنطن«   »جامعة  يف  �لت�صال  �أ�صتاذ  ه��و�رد، 
»كلية  يف  �لأ�صتاذ  �لأمريكية،  �ملتحدة  بالوليات 
يف  �أوروب���ا  و�صط  ب�جامعة  �ل��ع��ام��ة«   �ل�صيا�صات 
جمهورية �ملجر، ورقة بعنو�ن: »�لعوملة وتد�عياتها 

على �لعالقات �لدولية و�لنظام �لعاملي«.
وطرح  د. هو�رد يف ورقته 3 �صيناريوهات حول 
وعن  �لعاملي،  �لنظام  يف  و�لرت�بط  �لعوملة  تاأثري 
�لتحديات �لتي �صتو�جه تر�بط �لإنرتنت و�لنظام 

�لعاملي. 
قدمها  �لتي  �لثانية،  �لبحثية  �لورقة  وناق�صت 
�ل�صابق  �مل��دي��ر  ف��ي��ك،  لينار  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ص��ت��اذ 
ع�صو  �مل�صاعد،  �لأ�صتاذ  »�صكايب«  لتكنولوجيا  
�ملعلومات«  تكنولوجيا  »كلية  يف   �لإد�رة  جمل�س 
�لتكنولوجيا  »ت��وق��ع��ات  �أ���ص��ت��ون��ي��ا،  ب��ج��م��ه��وري��ة 
�صركة  ��صتطاعت  �إذ  �مل��رت��ق��ب��ة«،  و�ل��ت��ح��ولت 
باأربعة مليار�ت  رت  �أن حتقق عو�ئد ُقدِّ »�صكايب« 
على  تقم  مل  �ل�صركة  فكرة  �أن  و�ل�صبب  ي���ورو، 
و�لدر��صات، بل كانت ترتكز على فكرة  �لأبحاث 
�مل�صتخدم  خ��دم��ة  يف  �لتكنولوجيا  ����ص��ت��خ��د�م 
�لنهائي، ول بّد من �أهمية �لبتكار �لذي ين�صاأ من 
�ملعارف �جلديدة �لتكنولوجية وغري �لتكنولوجية. 
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شؤون أسرية 

رئيس قسم اإلصالح والتوجيه األسري بدائرة محاكم رأس الخيمة:

المستشير  الشخص  تساعد  ما  عادة  األسرية  االستشارة 
في كيفية التعامل مع شؤونه األسرية بالطريقة المثلى 

بدائرة  األسري  والتوجيه  اإلصالح  قسم  رئيس  المكي  جاسم  أكّد 
من  مجموعة  هي  األسرية  االستشارات  إن  الخيمة  رأس  محاكم 
قدراته  على  للتعرف  المستفيد  لتوجيه  واألسرية  اإلرشادية  الجلسات 
إنتاجية  ألقصى  الوصول  بهدف  لتوظيفها  الشخصية  وأمكانياته 
ممكنة من خالل التعرف على نقاط القوة لديه وتدعيمها خاصة مع 
األسري  المستشار  عاتق  على  تقع  الذي  الوقت  في  المشكلة  بداية 
لها  المصاحبة  والمشاعر  والضعف  القوة  نقاط  استكشاف  مهمة 
وأهداف  ورسالة  رؤية  ذات  خطة  وضع  في  الحالة  صاحب  لمساعدة 
واضحة تساعده في الخروج من مشكلته سواء أكانت أسرية أو مالية 

أو غيرها من المشاكل التي تهدد كيان واستقرار األسرة .

و�أ�صاف �أن �ل�صت�صارة �لأ�صرية عادة ما ت�صاعد 
�صوؤونه  مع  �لتعامل  كيفية  يف  �مل�صت�صري  �ل�صخ�س 
�لأ�صرية بالطريقة �ملثلى وتدعيم مهار�ت �لتو��صل 
بالإ�صافة  �مل�صكلة  حل  يف  وت�صاعده  �لآخرين  مع 
�إىل �إ�صهامها يف تعزيز �لثقة لديه مع �لأخذ بعن 
قدر  على  �لأ���ص��ري  �مل�صت�صار  يكون  �أن  �لعتبار 
عال من �لثقة و�ل�صرية يف �لتعامل مع �ل�صت�صارة 

و�حلفاظ على خ�صو�صيتها .

و�أو����ص���ح �أن م��ع��اي��ري �خ��ت��ي��ار ���ص��ري��ك �حل��ي��اة 
�ملنا�صب ترتكز يف �ملقام �لأول على �ختيار �لرجل 
�حل��ال  ه��و  كما  و�لأخ����الق  ب��ال��دي��ن  يتمتع  �ل���ذي 
لن�صبها  ثم  لدينها  �أوًل  تنكح  �لتي  للمر�أة  بالن�صبة 
هما  و�خللق  �لدين  �أن  باعتبار  وملالها  وجلمالها 
على  �لقائمة  �لكرمية  �لزوجية  �حل��ي��اة  �أ�صا�س 

�لوئام و�لتفاهم .
وفيما يتعلق بكيفية �لتوفيق بن �لثو�ب و�لعقاب 

يف تربية �لأبناء لفت مكي �إىل �أن ��صتخد�م �أ�صلوب 
�لناجعة  �لأ�صاليب  من  يعترب  و�لرتهيب  �لرتغيب 
و�لناجحة يف تربية �لأبناء و�إن كان يف�صل �لرتكيز 
على �ل��رتغ��ي��ب �ل���ذي ق��د ي��ك��ون �أك���رث ج���دوى يف 
�لغالب خا�صة مع �حتمال �أن يوؤدي �لرتهيب للكره 
ويف ظل �أن �لر�صالة �لنبوية جاءت بالرتغيب �لذي 
ي�صهل عملية �لإقناع على �أن يكون �للجوء للرتهيب 

كخطوة لحقة بعد ف�صل �لرتغيب .

حالة واقعية
ق�صم  ��صتقبلها  �لتي  �ملميزة  �حل��الت  �إح��دى 
ر�أ�س  حماكم  بد�ئرة  �لأ�صري  و�لتوجيه  �لإ�صالح 
�صفر  تذكرة  مو�طن  زوج  �إح�صار  كانت  �خليمة 
لزوجته �لعربية متهيدً� لتطليقها و�إرجاعها لبلدها 
لرغبته يف �لزو�ج باأخرى و�إ�صر�ره على ذلك �إىل 
�أن مت �إقناعه بالعدول عن قر�ره خا�صة يف ظل ما 

تتمتع به �لزوجة من ح�صن �خللق و�لع�صرة .
�ملكي  جا�صم  يرويها  كما  �لو�قعة  هذه  تفا�صيل 
مبحاكم  �لأ�صري  و�لتوجيه  �لإ�صالح  ق�صم  رئي�س 
�لأ�صخا�س  �أح��د  ق��دوم  م��ع  ب���د�أت  �خليمة  ر�أ����س 
حتتل  �لتي  زوج��ت��ه  با�صم  �صفر  ت��ذك��رة  حم�صرً� 
تنتمي  و�لتي  زوج��ات��ه  قائمة  يف  �لثاين  �لرتتيب 

 جا�ضم املكي



�إعادتها  يف  منه  رغبة  �لعربية  �جلن�صيات  لإحدى 
لبلدها �لأم بعد تطليقها �إل �أنه ومن خالل �لتحاور 
زوجها  وباعرت�ف  �لزوجة  �أن  تبن  �لزوجن  مع 
ت�صكنه  �ل��ذي  �لبيت  على  بال�صرف  وتقوم  تعمل 
م�صاريفها  كافة  وتتحمل  بانتظام  �إيجاره  وتدفع 
�ل�صخ�صية ف�صاًل عن متتعها باأخالق عالية دفعت 

باإح�صارها  زوجها  ملطالبة  �لأوىل  �لزوجة 
�أبنائها  وم��ع  معها   لل�صكن 
�إىل جانب  و�ح��د  يف منزل 
مت�����ص��ك��ه��ا ب���ا����ص���ت���م���ر�ر 

عالقتهما �لزوجية .
ب�صوؤ�ل  �أن��ه  و�أ���ص��اف 
يرغب  �أنه  �ت�صح  �لزوج 
�لزو�ج  بغية  تطليقها  يف 

م����ن ����ص���ي���دة �أخ������رى 

بكافة  تتكفل  باأنها  �لكامل  �عرت�فه  من  بالرغم 
�أنه  �إىل  ، م�صريً�  �ل�صخ�صية و�حلياتية  م�صاريفها 
وبالرغم من �إ�صر�ر �لزوج على �لطالق يف جل�صتن 

من  زوجته  وم��ع  معه  عقدتا  �صابقتن 
�ملخت�صات  �ملوظفات  قبل 

�قتنع  �أن��ه  �إل  بالق�صم 

وتبيان  و�لإر���ص��اد  �لن�صح  من  و�ح��دة  جل�صة  بعد 
�لظلم  و�أن  �لبع�س  بع�صهما  على  �لزوجن  حقوق 
ينعك�س على �لزوجة و�لأبناء تر�جع �لزوج 
زوجته  ر�أ���س  بتقبيل  وقام  نيته  عن 
قبل �أن ي�صطحبها ويلغي تذكرة 

�صفرها �إىل بلدها .
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تقــاريـر

تعكس إيمان المؤسسات بأهمية وسائل اإلعالم

المجالت االجتماعية المتخصصة  تثري الجمهور 
بالمعارف والمعلومات المتنوعة

في  متخصصة  اجتماعية  مجالت  وجود  أن  المواطنين  الشباب  من  عدد  أكد 
هوية  عن  المعرفية  حصيلتهم  من  ويزيد  القراء  لدى  المعلومات  يثري  األسواق 
تغطية  طياتها  في  تحمل  التي  المجالت  هذه  تصدر   التي  الجهات  وسياسة 

للعديد من األنشطة والبرامج والفعاليات .
و�أ�صاف �ل�صباب �أن �صدور �ملزيد من �ملجالت 
خلق  �أي�صًا  �صاأنه  من  �ملتخ�ص�صة  �لجتماعية 
�ملالكة  �جلهات  بن  �ل�صريفة  �ملناف�صة  من  نوع 
يف  قدمًا  للم�صي  منها  كل  دف��ع  خ��الل  من  لها 
طريق �لبتكار وتطوير �لأد�ء يف �لعمل ومن ثم 
�لو�صول �إىل �لقارئ عرب باقة متنوعة من �لعلوم 
�لإن�صانية و�ملو��صيع �لتي تثري �هتمامه وت�صجعه 
و�ملعرفة عن ماهية هذه �جلهات  �لقر�ءة  على 
بها جتاه �ملجتمع  تقوم  �لتي  �ملجتمعية  و�لأدو�ر 
و�أفر�ده يف �صتى �ملجالت و�ل�صوؤون �لجتماعية.

 عبد�هلل عي�صى يرى �أن �ملجالت �لجتماعية 
�ملتخ�ص�صة تلعب دورً� هامًا يف ت�صكيل �صخ�صية 
و�ل�صباب  �ملر�هقن  فئة  من  وبخا�صة  قارئيها 
هذه  تطرحه  مبا  �إيجابيًا  يتاأثرون  قد  �لذين 
�حتياجات  تتلم�س  هامة  مو��صيع  من  �ملجالت 
�أفر�د �ملجتمع مبختلف �صر�ئحه وفئاته كما هو 
�لذي  �لتطوعي  �لعمل  ملو�صوع  بالن�صبة  �حلال 
يف  �ملتخ�ص�صة  �ملجالت  من  �لعديد  �صاهمت 

فيه  �لن��خ��ر�ط  على  �جلمهور  وت�صجيع  ن�صره  
وخدمة وطنهم وجمتمعهم .

�لتي  و�مل����و�د  �مل��و����ص��ي��ع  ت��ن��وع  �أن  و�أ����ص���اف 
�ملتخ�ص�صة  �لجتماعية  �مل��ج��الت  تطرحها 
�ل��ذي  ل��ل��ق��ارئ  ع��ام��ل ج��ذب  ذ�ت���ه  يعترب بحد 
ما  وه��ذ�  و�ملعرفة  �لعلم  من  �لنهل  عن  يبحث 
من  �لنوعية  ه��ذه  على  �لقائمن  م��ن  يتطلب 
�ملجالت عدم �ل�صرت�صال و�ل�صتطر�د 
و�لق�صايا  �مل��و����ص��ي��ع  ط���رح  يف 
�صفحاتها  ع��رب 

  علي مطر الكيبايل

�أبرز  عن  نقاط  �أو  ملخ�صات  بطرح  و�لكتفاء 
ما ت�صعى �ملادة �ملن�صورة للو�صول �إليه كون �أننا 
�لقارئ  �ل�صرعة وحر�س  �ليوم يف ع�صر  نعي�س 
�ملفيدة  �ملخت�صرة  �ملعلومة  على  �حل�صول  على 
�لتي ت�صبع رغبته يف �ملعرفة ب�صكل عام، م�صريً� 
�إىل �أن �لتطور �لتقني �لكبري �لذي تعي�صه دولة 
�لإمار�ت بف�صل دعم حكومتها �لر�صيدة و�نت�صار 
م�صتخدميها  عدد  وتز�يد  �لعنكبوتية  �ل�صبكة 
ب�صكل يومي حّول �لعامل �إىل قرية معرفة �صغرية 
ينهل �جلميع منها مما �صاهم جنبًا �إىل جنب يف 
�إثر�ء �ملو�د �لتي حتملها �أ�صطر هذه �ملجالت .  

�أن  �لكيبايل  مطر  علي  �أو���ص��ح  جهته  م��ن 
و�قت�صادية  وعلمية  �جتماعية  جم��الت  وج��ود 
�ل��وع��ي  ح��ال��ة  يعك�س  �ل��دول��ة  يف  متخ�ص�صة 
�لقائمة  �جلهات  �إليها  و�صلت  �لذي  و�لإدر�ك 
�ل��ت��و����ص��ل مع  �إ���ص��د�ر ه��ذه �مل��ج��الت يف  على 
رغباتهم  و�إ�صباع  ميولهم  وخماطبة  �جلمهور 

�لفكرية و�لعقلية وتطويرها . 
ت�صهده  �لذي  �ملوؤ�ص�صي  �لتطور  �أن  �إىل  ولفت 
جمعيات  م��ن  �لعديد  و�إن�����ص��اء  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ملتخ�ص�صة  �لعلمية  و�ملوؤ�ص�صات  �لعام  �لنفع 
كان له دور هام يف ت�صليط �ل�صوء على �أن�صطة 
�إميانها  من  �نطالقًا  �جلهات  ه��ذه  وفعاليات 
�لإع��الم  و�صائل  به  تقوم  �ل��ذي  �ل��دور  باأهمية 
�جلمهور  مع  �لتو��صل  ج�صور  مد  يف  �ملختلفة 
ويف طرح �لق�صايا و�ملو��صيع �لتي تهمه 
وجود  مع  خا�صة  لقر�ءتها  وجتذبه 
�صر�ئح وثقافات متنوعة يف �ملجتمع 



  حممد عبد اهلل   نبيل ال�ضميلي 

�أعمال  ورج��ال  و�أدب��اء  �لإم��ار�ت��ي من مفكرين 
�أن  ، م�صيفًا  �ل�صياحي وغريه  باملجال  ومهتمن 
�لقائمة  �لعالقة  يوثق  �ملجالت  هذه  مثل  وجود 
�جلهات  كافة  وب��ن  جهة  م��ن  �ملوؤ�ص�صات  ب��ن 
�أخرى   جهة  من  و�خلا�صة  �حلكومية  و�لدو�ئر 
ويعزز ثقة �لقارئ بالدور �لذي تقوم به جهات 
من  �ملجتمع  خدمة  يف  �مل��ج��الت  ه��ذه  �إ���ص��د�ر 
�حتياجاته  تالم�س  �لتي  �لق�صايا  طرح  خالل 
�لذي  �ملتخ�ص�س  �ملجال  يف  �صغفه  تلبي  و�لتي 

يعنى به . 
من  �ملتخ�ص�صة  �ملجالت  هذه  مثل  �أن  وبن 
كدعوة  ما  ق�صية  جت��اه  ع��ام  ر�أي  ت�صكيل  �صاأنه 
�أفر�د �ملجتمع وفئاته وطبقاته للت�صدي لظاهرة 
خالل  من  نحوها  �ل�صباب  و�جن��ر�ف  �لإدم���ان 
تهدد  �لتي  �خلطرية  �لآف��ة  هذه  خماطر  تبيان 
يف  و�ملتمثلة  جمتمع  �أي  يف  �لأ�صا�صية  �لركيزة 
�ل�صباب �لذي تقع على كو�هلهم م�صوؤولية كبرية 
يف ��صتكمال م�صرية �لبناء و�لتطور وتو�صيح �صبل 
ت�صليط  عرب  فيها  �ل�صقوط  من  �لأب��ن��اء  حماية 
�ل�صوء على حالت و�قعية ت�صببت �ملخدر�ت يف 
�صياغ فئة وتبديد �آمالها وطموحاتها �مل�صتقبلية 
وزعزت ��صتقر�ر وطماأنينة جميع �أفر�د �أ�صرها .

جملة  �أي��ة  �أن  �إىل  فاأ�صار  �ل�صميلي  نبيل  �أم��ا 
�لكم  زي��ادة  كبري يف  دور  لها  يكون  متخ�ص�صة 
عرب  �مل�صتهدفة  لل�صريحة  و�ملعلوماتي  �ملعريف 
ما تتناوله هذه �ملجلة من مو��صيع تلبي �صغفها 
يف جمال ما ف�صاًل عن كونها متثل مر�آة تعك�س 
عن  �مل�صوؤولة  �ملوؤ�ص�صة  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل���دور 
لطبيعة  وفقًا  �ملجتمع  يف  �ملجلة  ه��ذه  �إ���ص��د�ر 

تخ�ص�صها.
باإ�صد�ر  تقوم  �لتي  �جلهات  تز�يد  �أن  و�أك��د 
�ملزيد  فتح  على  ي�صاعد  �ملتخ�ص�صة  �ملجالت 
�لباحث  �ملتلقي  �جل��م��ه��ور  �أم����ام  �لآف����اق  م��ن 
�ملجالت  بع�س  �أن  �إّل  �ملعارف  من  �ملزيد  عن 
من  نوع  �لأحيان  بع�س  يف  ي�صوبها  �ملتخ�ص�صة 
من  معن  ن��وع  على  تركيزها  نتيجة  �ل�صعف 

�لكيف  �لكم دون  يركز على  �لذي  �لطرح 
�أو من خالل �ل�صتعانة باأ�صخا�س من 
غري ذوي �لكفاءة و�خلربة لالإ�صر�ف 

�صلبية  ذهنية  �صورة  يكّون  مما  �إ�صد�رها  على 
�لتي  �لإعالمية  �لو�صيلة  �لقارئ جتاه هذه  لدى 
و�أ�ص�ص�س  ركائز  على  قائمة  تكون  �أن  يتوجب 
�إعالمية مهنية حرفية مع  �لأخذ بعن �لعتبار 
عامل �ل�صرعة �لذي نعي�صه �ليوم و�صعي �لقارئ 
قليلة ل حتتاج  بعبار�ت  �ملعلومة  للح�صول على 
�حلر�س  �أن  مو�صحًا  للقر�ءة،  طوياًل  وقتًا  منه 
�مل�صتهدف  �جل��م��ه��ور  تطلعات  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى 
�ملو��صيع  نوعية  �لتحديث يف  مع  �ملجالت  لهذه 
�ملطروحة عرب �صفحاتها من �صاأنه خلق قاعدة 

ج��م��اه��ريي��ة ع��ري�����ص��ة ل��ه��ا وب��ال��ت��ايل 
ت�صدر  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

ما  وه���و  عنها 

ويف  �مل��ج��ت��م��ع  م�صلحة  يف  جممله  يف  ي�صب 
�إي�صال �لر�صالة �لإعالمية �لهادفة و�مل�صوؤولة .

و�أ�صار حممد عبد �هلل �إىل �أن �لتطور �حلادث 
يف �مل�صهد �لإعالمي �لإمار�تي �لذي بات ي�صم 
�لعديد من كربيات �ملوؤ�ص�صات �لإعالمية �ملرئية 
�خلدمية  �جلهات  وحر�س  و�ملكتوبة  و�مل�صموعة 
�أن�صطتها  �إب���ر�ز  على  �ل��ع��ام  �لنفع  كجمعيات 
�صاهمت  عو�مل  قر�ئها  جمهور  مع  و�لتو��صل 
�جتماعية  �ملجتمع مبجالت  رفد  بينها يف  فيما 
متخ�ص�صة ت�صلط �ل�صوء على ق�صايا جمتمعية 
ت��ه��م �ل��ق��ارئ وت��زي��د م��ن ر���ص��ي��ده �مل��ع��ريف يف 

خمتلف �لعلوم و�ملعارف .
باأهمية  �ليوم  يوؤمن  بات  �أن �جلميع  و�أ�صاف 
�لإعالمية  �لر�صائل  �إي�صال  يف  �لإعالم  و�صائل 
�لعمل  دفع مبوؤ�ص�صات  �مل�صتهدفة مما  لل�صر�ئح 
�ملتخ�ص�صة  جم��الت��ه��ا  لإ����ص���د�ر  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
و�ل�صتعانة باخلرب�ت و�لكفاء�ت يف هذ� �ملجال 

للو�صول لأهد�فها باأق�صر و�أ�صرع �لطرق .

  
المجالت االجتماعية 

المتخصصة تلعب دورا 
هاما في تشكيل شخصية 

قارئيها وبخاصة من فئة 
المراهقين والشباب
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البعض حولها الى تجارة رائجة تدر دخاًل جيداً

أرقام السيارات المميزة بين التأييد والمعارضة
حول  الخيمة  رأس  في  الجمهور  آراء  تباينت 

البعض  يرى  التي  للسيارات  المميزة  األرقام 
االجتماعية  المكانة  من   نوع  أنها  منهم 
الرقم فيما  البرستيج« لصاحب   « المتميزة 

يرى البعض اآلخر منهم أن دفع أموال كبيرة 
نوعًا  يعتبر  للمركبات  أرقام  لوحة  نظير 

األجدى  من  كان  التي  األموال  تبذير  من 
بالنفع  يعود  مشــــــروع  في  اســـــــتثمارها 

العملية  دفع  في  ويسهم  صاحبه  على  والفائدة 
التنموية  في الدولة فضلًا عن فتحه لفرص عمل جديدة تسهم في 
خفض أعداد المواطنين المسجلين في كشوف البطــــالة وتدر دخلًا 

جيدًا على صاحبها يساعده على تأمين مستقبل أبنائه .

 ويلفت �ملعار�صون لفكرة �صر�ء �أرقام �صيار�ت 
�إىل  ب��ه��م  دف���ع  �ل��ب��ع�����س  ه��و���س  �أن  �إىل  مم��ي��زة 
�أو �لقرت��س بهدف  �حل�صول على قرو�س بنكية 
توفري قيمة رقم ما وذلك على ح�صاب قوت �أفر�د 
على  �لقادرين  من  غريهم  جم��ار�ة  بغية  �أ�صرهم 
�صر�ء هذه �لأرقام دون �للجوء لالقرت��س وبهدف 
فيه  �أ���ص��ار  �ل��ذي  �ل��وق��ت  �لن��ت��ب��اه فقط، يف  لفت 
�ملوؤيدون �إىل �أن �لأرقام �ملميزة �صو�ء للمركبات �أو 
للهو�تف �ملتحركة باتت �ليوم ت�صكل م�صدر دخل 
جيدً� للمتاجرين بها �لذين ��صتغلو� �لإقبال �لكبري 
حتقيق  يف  �ل�صباب  فئة  قبل  م��ن  خا�صة  عليها 
مكا�صب مالية من خالل �إعادة بيعها باأ�صعار �أعلى 
من �صعرها �لأ�صلي �لذي دفعه �صاحب �لرقم عند 

�صر�ئه من مكاتب بيع �لأرقام �ملميزة .
من  �لبع�س  �أن  �إىل  �أ�ص����ار  �ل�ص������حي  �ص�����عيد 
للح�صول  بقوة  ي�صعون  �ملتعددة  �ل�صيار�ت  مالك 
على  لرتكيبه  �ملختلفه  ب��اأك��و�ده  �لرقم  نف�س  على 
�أرقام  �ل�صيار�ت مهما بلغ �صعره بغية توحيد  هذه 
ي�ص����كله  قد  ما  �إىل  �للتفات  دون  �ل�صيار�ت  هذه 

ذلك من عبء يثقل كو�هلهم .
�صر�ئح  بع�س  �صعي  ب��اأن  �عتقاده  عن  و�أع��رب 
نوعًا من  يعك�س  �ملميزة  �لأرقام  �ملجتمع لمتالك 
�لإ�صارة  تتم  بحيث  �ملجتمع  يف  بالتميز  �ل�صغف 
�إىل مركباتهم بالبنان من قبل م�صتخدمي �لطرق 
�صكلت  لل�صيار�ت  �ملميزه  �لأرق��ام  كون  عن  ف�صاًل 
م�صدر دخل جيدً� لإد�ر�ت �ملرور يف �لدولة �صاهم 
للجمهور،  �ملقدمة  وخدماتها  �أد�ئ��ه��ا  تطوير  يف 
من  �مل��م��ي��زة   �لأرق����ام  حمبي  بع�س  �أن   م�صيفًا 
هذه  �قرت�ن  �أن  يرون  �لفارهة  �ملركبات  �أ�صحاب 
نوعًا  يعطيهم  ولف��ت��ة  خا�صة  ب��اأرق��ام  �مل��رك��ب��ات 
يعرف  ما  �أ�صكال  من  �صكاًل  �لتميز ومينحهم  من 

بالتباهي �لجتماعي .
 �أما عبد �هلل حمد�ن فاأ�صار �إىل �أن فتح �ملز�د 
من  ن��وع��ًا  حقق  لل�صيار�ت  �ملميزة  �لأرق���ام  على 
هذه  �قتناء  يف  �لر�غبن  بن  �لجتماعية  �لعد�لة 
�إتاحة  خ��الل  من  جهة  من  �لأرق���ام  من  �لنوعية 
�لفر�صة �أمام �جلميع للح�صول على هذه �لأرقام 
قيمة  �أي متييز ف�صاًل عن م�صاهمته يف رفع  دون 

�ل����رق����م م����ن ج��ه��ة 
�أخرى لي�صل يف بع�س �لأحيان �إىل 

�لرقم  متيز  مل��دى  وفقًا  وذل��ك  �ل��در�ه��م  مالين 
ولالإمارة �ل�صادر منها . 

�أيًا كان  �أرقام مميزة  �أية  �أن �صر�ء  �إىل   ولفت 
ل�صاحبها  ت�صمح  �صخ�صية  حرية  يعترب  نوعها 
وهو  يبحث عنها  �لتي  �ملجتمعية  �ملباهاة  بتحقيق 
مظاهر  تقل  حيث  �لو�قع  �أر���س  على  ينعك�س  ما 
�لإزعاج من قبل م�صتخدمي �لطرق للمركبات �لتي 
حتمل لوحة �أرقام مميزة حتى و�إن كان �صائقوها 
ي�صريون ب�صرعات بطيئة تعرقل حركة �صري ومرور 
�أن  �ملركبات �لأخرى يف بع�س �لأحيان ، مو�صحًا 
طرح �لأرقام �لأحادية و�لثنائية و�لثالثية �أو حتى 
دفع  باأكو�د خمتلفة  �ملميزة  و�خلما�صية  �لرباعية 
باجتاه خف�س قيمة هذه �لأرقام مقارنة مبا كانت 

عليه �أرقام �لأكو�د �لتي مت طرحها �أولً .
من  تختلف  �لنا�س  قن���اعات  �أن  و�أ�ص���اف 
�لأرقام  �صر�ء هذه  �أن  يعني  ما  �آخر  �إىل  �صخ�س 
�ص����ريح���ة  �أو  �ملميزة قد يكون مقب���وًل لدى فئ���ة 
ما  �أن  ترى  �أخ��رى  لفئ����ات  خالفًا  �ملجتم����ع  من 
يتم دفع������ه يف هذه �لأرق���ام من مبال���غ طائل�����ة 
�إمنا هو نوع من �لتب������ذير غري �ملربر  حيث يكمن 
هنا مفه���وم �حلرية �ل�صخ�صي�����ة لكل �صخ�س يف 

 الأرقام املميزة �ضكلية فقط 

ظواهر مجتمعية



كيفية �إنفاق ماله �أو �لحتفاظ به .
�ملميزة  �لأرق��ام  �صر�ء  �أن  يرى  �ملالكي  حممد 
للمركبات كان يف �ل�صابق بهدف �لتباهي و�لتميز 
و�لتقليد �إل �أنه �صرعان ما حتول �إىل م�صدر دخل 
يحققون  �ل��ذي��ن  �لأرق���ام  بهذه  للمتاجرين  جيد 
و�ل�صتفادة  بيعها  �إع��ادة  ور�ء  من  مادية  مكا�صب 
يح�صر  من  ب��اأن  حديثه  وتابع  �لأ�صعار  ف��رق  من 
�لأ�صخا�س  بع�س  ي�صاهد  �لأرق���ام  بيع  م���ز�د�ت 
يقدمون على �صر�ء عدة �أرقام دفعة و�حدة تفوق 
عدد �ملركبات �لتي ميكن �أن تكون مملوكة لهم ما 
وحتقيق  بها  �ملتاجرة  ذلك  من  هدفهم  �أن  يعني 
عو�ئد مالية من خالل بيعها باأرقام تزيد عن �صعر 
�صطارة«  »�لتجارة  �أن  مو�صحًا  �ملز�د،  يف  �صر�ئها 
�إىل  وغريها  لل�صيار�ت  �ملميزة  �لأرق���ام  وحتويل 
ويعترب  �جلمهور  من  �إقباًل  ي�صهد  جتارية  �صلعة 
نوعًا من �لذكاء و�لفن من قبل من يقومون بذلك 
وهو ما �صاهم يف رفع �مل�صتوى �ملعي�صي لبع�س جتار 
تاأمن م�صتقبلهم  ويف  �لأرقام �ملميزة و�صاهم يف 
تن�صيط  �حلركة �لإعالنية لبيع �لأرقام �ملميزة يف 
و�صائل  وعرب  �ملختلفة  �لإع��الم  وو�صائل  �ل�صحف 
�لتو��صل �لجتماعي و�ل�صبكة �لعنكبوتية وغريها .

�لر�غب  �ل�صخ�س  يحدد  �أن  �إىل �صرورة  ولفت 
ل�صر�ء  معقوًل  ماديًا  مبلغًا  مميز  رقم  �قتناء  يف 
�ملعقول من  لأنه من غري  فيه  يرغب  �لذي  �لرقم 
�ملركبة  قيمة  �لرقم  قيمة  تتجاوز  �أن  نظره  وجهة 
�لتي حتمله ف�صاًل عن �أن و�صع �ملبالغ �لكبرية يف 
قناة ��صتثمارية تعود بالنفع و�لفائدة على �صاحبها 
�أجدى، م�صيفًا �أن دفع مبالغ كبرية يف لوحة �أرقام 
مميزة �أو يف رقم هاتف نقال من �ملمكن �أن تدخل 
حتت طائلة �لتبذير �ملنهي عنه يف ديننا �لإ�صالمي 

�حلنيف. 
من جهته �أ�صار خالد وليد �إىل �أن بع�س �صركات 
�لأرق���ام  ��صتخدمت  �ل�صيار�ت  ت��اأج��ري  ومكاتب 
�ملميزة كعامل جذب للم�صتاأجرين ملركباتها ورفع 
�أ�صعار تاأجري هذه �ملركبات مما �صكل م�صدر دخل 

جديدً� ي�صاف �إىل قيمة تاأجري �ملركبة .
ل�صر�ء  �ملعار�صة  �لفئة  من  �صخ�صيًا  �أن��ه  وبن 
ن���وع من  ���ص��وى  ت�صكل  �ل��ت��ي ل  �مل��م��ي��زة  �لأرق�����ام 
خا�صة  �مل��ربر  غري  و�لتقليد  �لجتماعي  �لتباهي 

هذه  �قتناء  على  �ل�صباب  بع�س  تهافت  ظ��ل  يف 
بيع  م���ز�د�ت  خ��الل  فيها  مبالغ  باأ�صعار  �لأرق���ام 
ت�صهدها  �لتي  �لكبرية  �لتناف�صية  ظل  يف  �لأرق��ام 
�أن  م�صيفًا   ، �لأح��ي��ان  بع�س  يف  �مل��ز�ي��دة  قاعات 
�خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات  و  �جلهات  بع�س 
�أولوية يف �صرورة دعمها وتوجيه  و�لإن�صانية ذ�ت 
على  قدرتها  ل�صمان  منها  ج��زء  �أو  �ملبالغ  ه��ذه 
�ملوجهة  �خلريية  للم�صاريع  تنفيذها  ��صتمر�رية 

للفئات �ملحتاجة و�ملتعففة .
ويو�صح �أن �لأرقام �ملميزة ل ت�صيف يف �لو�قع 
يف  �ل��ظ��اه��ري  مت��ي��زه  ���ص��وى  ���ص��يء  �أي  ل�صاحبها 
هذه  �أن  م��ن  بالرغم  نظره  وجهة  وف��ق  جمتمعه 
متيز  ول  ج��وع  م��ن  ت�صمن  ول  تغني  ل  �لأرق����ام 
�عتقاده  عن  معربًا   ، �لو�قع  �أر���س  على  �صاحبها 
�أرق��ام  على  �ملركبات  وم��الك  �ل�صباب  تهافت  �أن 
�ل�صيار�ت �ملميزة �صهد تر�جعًا ملحوظًا عما كان 
للبيع يف ظل  �لأرق��ام  بد�ية طرح  �لو�صع يف  عليه 
تكرر  �لتي  �جل��دي��دة  �لأك���و�د  من  �لعديد  �صدور 
�خلا�س  فقط  �لكود  باختالف  نف�صه  �لرقم  معها 

به. 
�أرق���ام  ل��وح��ات  �أ���ص��ح��اب  �أح���د  ���ص��امل ح�صن 

�لرقم  باأن  �لكاملة  قناعته  �أكد  �ملميزة  �ل�صيار�ت 
�لقانوين  دون  �ل�صكلي  للتميز  يهدف  فقط  �ملميز 
كون �أن �لقانون يطبق عليه متامًا كما يطبق على 

�لأرقام غري �ملميزة و�لعادية .
دفع  �ملت�صل�صلة  ب��الأرق��ام  �صغفه  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�خلا�صة  ل�صيارته  مت�صل�صل  ثالثي  رقم  ل�صر�ء  به 
يتو�فق مع �لأرقام �لثالثة �لأخرية لهاتفه �ملحمول 
�ملجتمعي   �ل�صعيد  على  مت��ي��زً�  يعطيه  م��ا  وه��و 
بع�س  �إزع����اج  ح��دة  م��ن  يخفف  فقط  و�ل�صكلي 
بع�س  يف  للطرق  �مل�صتخدمن  �ملركبات  �صائقي 
�لتي  �ملركبة  �صاحب  �أن  يعتقدون  �لذين  �لأحيان 
على  �ملخملية  للطبقة  ينتمي  مميزً�  رقمًا  حتمل 
�ل�صعيد �لجتماعي و�ملادي ، لفتًا �إىل �أن جتارة 
دخل  م�صادر  توفري  يف  �صاهمت  �ملميزة  �لأرق��ام 
جيدة ملن يتاجرون بها و�إن كانت قيمتها يف بع�س 

�لأحيان تتجاوز �حلد �ملعقول .

  
تميز على الصعيد

 الشكلي فقط 
  

 حممد املالكي  �ضامل ح�ضن 

 

 عبد اهلل حمدان
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دور اإلعالم في الحد من التعصب الرياضي !

هل التعصب سلوك طبيعي لدى اإلنسان ؟

إعداد قسم التحرير / مجلة إشراقات 
  يطلق التعصب الرياضي على كل حالة تطرف في اآلراء و السلوك  لصالح 
ناد رياضي أو أندية ضد ناد آخر من نفس الدولة أو المنطقة أو العالم ، وعادة 
والتجريح  واالتهامات  والسخرية  واالستهزاء  باإلساءة  مصحوبًا  ذلك  يكون  ما 
الشريف.  والتنافس  الرياضية  اللعبة  جمالية  على  يقضي  وبشكل  المبـرر   غير 

وللتعصب الرياضي أسباب تذكي هذا الصراع الدائر بين المشجعين منها :

وكلها  وكاريكاتري  ريا�صين  وكتاب  عناوين  من  بها  وما  • �ل�صحافة 
ترمي لالنتقا�س من �لأندية �لأخرى �أو �ل�صتهز�ء بها .

�مل�صيئة  وت�صريحاتهم  و�لإد�ريون  �ل�صرف  و�أع�صاء  �لأندية  • روؤ�صاء 
من خالل �لإعالم �ملقروء و�مل�صموع و�ملرئي .

. �لتحكيمية  • �لأخطاء 
. بالأندية  �خلا�صة  �ملتع�صبة  �لريا�صية  • �ملنتديات 

• رو�بط �مل�صجعن بالأندية خ�صو�صًا يف حالة �إطالق بع�س �ل�صيحات 
�مل�صيئة و�مل�صتقبحة �أحيانًا . 

منذ  عرفت  ظاهرة  �لريا�صي  �لتع�صب  ظاهرة  ف��اإن  �لعموم  وعلى 
��صتهرت كرة �لقدم وهذ� �لتع�صب ل يظهر كثريً� يف �لألعاب �لأخرى ويقل 
تدريجيًا ح�صب نوع �للعبة �أو �لن�صاط �لريا�صي،  وتعترب طبيعية �إذ� كانت 
بن �مل�صجعن ، ولكنها غري مقبولة لالنت�صار �إعالميًا .. فالإعالم يعترب 

حديث المـالعـب



�لأخالقية  غري  و�لت�صرفات  �جلماهريي  �لحتقان  تخفيف  عن  م�صوؤوًل 
و�لت�صريحات �لنارية �لتي تتخللها �لعبار�ت غري �لالئقة .

  وللتع�صب �لريا�صي و�لإفر�ط و�ملبالغة يف حب لعب �أو فريق معن يف 
لعبة معينة ب�صورة تتغلب فيها �لعاطفة على �لعقل �أ�صباب منها :

. �لريا�صي  �لوعي  • قلة 
• عدم �لإملام �لكايف باملعاين �حلقيقية للتناف�س �لريا�صي �ل�صريف.
لوجهات  و�ل�صتماع  �لنقد  تقبل  ل  �لتي   ) �لأنانية   ( �لذ�ت  • حب 

نظر �لآخرين .
�لكتاب  �أعمدة  خالل  من  �لهادف  غري  بالإعالم  �ل�صريع  • �لتاأثر 

�ملتع�صبن .
وهي  �لعام����ة  �مل�صلح�������ة  على  �خلا�صة  �مل�صلح������ة  تقدي�����م   •

م�صلح���ة �ل������وط����ن.
  ل�صك �أن �لتع�صب �لريا�صي  و�قع موجود وظاهرة �صلبية ، ومن �ملوؤكد 
�أن تع�صبك قد يوؤدي بك �إىل فقد �لعديد من �لأ�صدقاء وكذلك قد يوؤدي 
بك �إىل �لبتعاد عن �لأ�صخا�س �لذين ل مييلون �إىل �لنادي �لذي ت�صجعه 

ورمبا �إىل معاد�تهم على �عتبار �أنهم �أعد�ء لك .
  ومن �ملوؤكد �أن �لتع�صب �لريا�صي من �أبرز عيوب �لريا�صة، ولالأ�صف 

فقد �نت�صر يف �لآونة �لأخرية ب�صكل ملحوظ جدً� . 
�ختالف  لديه�م  ك�ان  حي�ث  و�لجتم�اع  �لنف��س  علم�اء  �آر�ء  وح�ص��ب    
�ل�صخ�س  �أن  و�أك���دو�  �لب�ص�ر  ل�دى  �لتع�ص�ب  �ص�لوك  تف�ص�ري  ح�ول  و��صح 
وهذه   ، حياته  �أوج��ه  كل  يف  كذلك  ه���و  �لريا�ص���ة  جم���ال  يف  ب  �ملتع�صّ
 ، و�لأخالقية  �لإن�صانية  �ملبادئ  عن  ب  �لتع�صّ �أعماها  �لنا�س  من  �لفئة 
لذ� فهم ل ميلكون �لقدرة على تطبيقها، فاأ�صبحو� باخت�صار يعي�صون يف 
هذه �حلياة ب�صكل عبثي ب���ال �أخالقي������ات تردعه���م ول مبادئ ديني��ة �أو 
�لتي  �نعك�صت على �صلوكياتهم   ، �أرو�حهم م�صوهة  لنا  �إن�صانية، فخرجت 
، و�صّكل تفرقة وت�صنيفات ل ن�صتطيع  �لو�قع  �أر�س  نر�ها ونتلّم�صها على 
 ، بالكره  و�لبغ�س  �أجو�ًء ريا�صية م�صحونة  ،  فخلق  �إنكارها  طم�صها ول 
و�لعجيب �أن بع�س �ملقالت و�لكتابات �لريا�صية �لتي تلمز فريقًا معينًا �أو 
�أ�صخا�صًا ينتمون لبع�س �لفرق �لريا�صية، و�ل�صحن و�لتجيي�س لأجل لعبة 
كرة قدم، يدل على وجود  »�صطحية« و��صحة لدى هذه �لفئة من �لنا�س، 
 ، �أمور حمددة  موّجهًا جتاه  يكون  ب  �ملتع�صّ �ل�صخ�س  تفكري  ا منط  �أي�صً
وهذ� يحرمه من روؤية �لعامل �لو��صع ، و�لقدرة على �لنظر بعن فاح�صة 

لالأمور و�لأ�صياء �ملختلفة . 
ومن �أكرث �لأطروحات غر�بة يف هذ� �ل�صياق ما ذكره �لفرن�صي )جاك 
ولي�س  لالإن�صان  �لطبيعي  �ل�صلوك  هو  كونه  ب  �لتع�صّ تف�صري  يف  ل��وف( 
�لت�صامح ، لأن �لت�صامح �صيء مكت�صب ول يح�صل �إل بعد تثقيف وتعليم، 

�صو�ء �ختلفت �أو �تفقت مع هذ� �لر�أي ، �إذ �أن �خلطورة فيه عندما يحاول 
�نت�صار  حالة  م��دى  قيا�س  خ��الل  من   ، جمتمعه  على  تطبيقه  �ل�صخ�س 
ولي�س يف جمال  عام  ب�صكل  ب  �لتع�صّ �أق�صد  وهنا   - د�خله  ب يف  �لتع�صّ
تعليم  عملية  �إىل  ملحة  حاجة  �أمام  يجعلنا  �لأمر  هذ�   - فقط  �لريا�صة 
لالأرو�ح  �لوحيد  �لتدريب  هو  وهذ�  �لآخر،  وقبول  �لت�صامح  على  وتثقيف 
عن  بعيًد�  و��صعة  ف�صحة  يف  للعي�س  لها  �ملجال  وفتح  لتهدئتها  بة  �ملتع�صّ

ب �ل�صيقة .  حياة �لتع�صّ
  ولالإعالم �لريا�صي وبع�س �لرب�مج �لتي تبثها �لقنو�ت �لتجارية �لتي 
بة ، �أ�صف �إىل هذ� مو�قع �لتو��صل �لجتماعي �لتي  تتاجر بالأفكار �ملتع�صّ
�أ�صخا�س  �لأ�صا�س  لها متابعن وهم يف  �لفئة وجتلب  �صارت جتذب هذه 
بة وعدم  غري معروفن ، لكن �لأخطر هو تغذية �لإعالم لالأفكار �ملتع�صّ
وجود  رقابة عليها ، ف�صارت �لبو�بة �لأ�صرع �ملفتوحة للربح دون �لنظر 

�إىل �لنتائج �لتي نح�صدها من هذه �لنوعية من �لرب�مج . 
ل  وه��و   ، �لفكري  �لحتقان  �أ�صكال  �أح��د  ه��و  �لريا�صي  و�لت�صعب    
وفح�صها  در��صتها  على  د�أب  �لتي  �لأخ��رى  ب  �لتع�صّ �أن��و�ع  عن  يختلف 
�لنف�س و�لجتماع ، وكان لديهم �ختالف و��صح يف تف�صري �صلوك  علماء 
و�أهميته يف  و�لتعليم  �لرتبية  دور  �إغفال  �لب�صر، ول ميكن  لدى  ب  �لتع�صّ
�لريا�صي ، وجترميه يف  ب  �لتع�صّ ر�أ�صه  �أ�صكاله وعلى  �لتع�صب بكل  نبذ 
�أخرى  بلد�ن  �أن هذ� �لحتقان قد حدث يف  ، ولعل �لأخطر هو  �ملد�ر�س 
ب�صبب  �صو�ء  �لزهور  �صباب يف عمر  ر�ح �صحيتها  وكو�رث  ماآ�صي  و�صبب 
يف  �مل�صجعن  بع�س  من  يحدث  كما  �ل�صو�رع  يف  �أو  �ملدرجات  يف  �ل�صغب 

�ل�صو�رع �لأوروبية . 
  �لت�صجيع �لريا�صي و�لنتماء لفريق نحبه �صيء جميل ، لكن �لأجمل �أن 
نحب ون�صجع دون �أن ن�صيء لأنف�صنا ولأنديتنا ولالآخرين .   وللوقاي������ة من 

�لتع�ص�����ب �لريا�صي لدى �لب�صر ميكن �لأخذ ببع�س هذه �لآر�ء :
. ت�صرف  �أي  على  �لإقد�م  عند  �لعقل  • حتكيم 

• معرفة �ملعاين �حلقيقية للتناف�س �لريا�صي �ل�صريف و�أن �لريا�صة 
فوز وخ�صارة .

لزرع  ولي�س  �لنا�س  لإ�صعاد  و�صيلة  �لريا�صة  باأن  �لكامل  • �لإميان 
�لأحقاد بينهم .

• �إدر�ك �أن �لريا�صة و�صيلة لتكوين �لعالقات �ملتينة بن �لريا�صين 
مما يحقق �لأهد�ف �لنبيلة  للتناف�س �لريا�صي �ل�صريف .

�أهم من  �حلياة  �أمورً� يف  هناك  �أن  �ملتع�صب  �لإن�صان  يعرف  • �أن 
�لريا�صة لبد �أن ي�صعها يف عن �لعتبار .

�جلماهري. لتوعية  �لريا�صية  و�لرب�مج  لالإعالم  �لإيجابي  • �لدور 
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للتنمية  اإلمارات  جمعية 
نظامًا  تدشن  االجتماعية 

إلكترونيًا متكاماًل للتطوع
اإلمارات  جمعيــــــــة  أطلقــــت 
أول  االجتمـــاعيــــــة  للتنميــــــة 
نوعها  من  إلكترونية  منصة 

للتطوع في الدولة.
في  النظام  فكرة  تتلخص 
التطوعية  الفرص  إتاحة 
من  الدولة  أبناء  وتشجيع 
تقديم  على  وجماعات  أفراد 
ذاتيـــــــة  مبــــادرات  وتنفيـــــــذ 
مبتكرة  تطوعية  ومشاريع 
شتى  في  المجتمع  لخدمة 
من  كان  والـــــذي  المجـاالت 
التطوع  قيم  غرس  أهدافه  
وتشجيع  النشء  في 
وتنمية  واإلبداع  االبتكارات 
بمشاركة  وذلك  المهارات 

كافة المؤسسات واألفراد.



املؤسسة  الحساب،  بيانات  تعديل 

ومنسق األعامل التطوعية.

املطروحة  التطوعية  األعامل  جميع  عرض 

من قبل املؤسسة مع إمكانية إضافة عمل 

تطوعي جديد، وإمكانية حذف أو تعديل 

األعامل التطوعية السابقة.

 السرية الذاتية املحفوظة
قمت  التي  الذاتية  السرية  عرض 

بحفظها مسبقاً.

البحث املحفوظ
عرض معايري البحث املحفوظة لتسهيل 

عملية الرجوع إليها.

متابعة حالة التقدميات
والباحث  املؤسسة  بني  الوصل  حلقة 

ميكن  خاللها  ومن  تطوعي  عمل  عن 

بالتقدميات  قامئة  عرض  للمؤسسة 

املســتلمـــــــة من الباحثني عن أعامل 

مرفوض،  الطلب،  حالة  وتغيري  تطوعية 

مقبول،  معلق، والرد عىل املقدمني.

الحسابات الفرعية 
األقسام  لتمثيل  للمؤسسة  فرعية  إنشاء حسابات 

عن  اإلعالن  عملية  وتسهيل  باملؤسسات  الخاصة 

أعامل تطوعية للمؤسسة املسجلة.

الرسائل الخاصة
النظام  يف  باملراسالت  خاص  قسم   
ويشمل الربيد الوارد والربيد املرسل 

وجهات االتصال

إشعارات الربيد اإللكرتوين
املرغوب  اإلشعارات  نوع  تحديد   
الربيد  خالل  من  باستالمها 

اإللكرتوين

تعديل البيانات

األعامل التطوعية املطروحة 

1- التسجيل: بإمكانك التسجيل من خالل املوقع اإللكرتوين أو استخدام حسابك عرب شبكات التواصل االجتامعي.

2- أنشئ سريتك الذاتية:  لتسهيل عملية االلتحاق باألعامل التطوعية ميكنك إنشاء سرية ذاتية إلكرتونية 
باستخدام  النظام أو رفع ملف سريتك الذاتية.

3- البحث عن أعامل تطوعية:  استخدم محرك البحث عن األعامل التوعية الخاص بالنظام لخصخصة 
وفرز النتائج بناًء عىل عدد من املعايري كالقطاع، املجال املهني، النوع ومكان العمل.

4- متابعة الطلب:  خاصية بالنظام تتيح للباحث عن عمل تطوعي تتبع حالة الطلب ، مرفوض، مقبول، معلق،

خطوات  عمل املؤسسات يف عملية التسجيل للعمل التطوعي 

cv
عرض الس�ة
الذاتية التي
قمت بحفظها
 مسبقاً.
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أخبار الجمعية

الجمعية تنظم أوبريتًا فنيًا في حب الوطن  

دورة الوالء واالنتماء الوظيفي 
بضيافة الجمعية 

�نطالقًا من حر�صها  على تعزيز روح �لنتماء 
جمعية  نظمت  �لر�صيدة  وقيادته  للوطن  و�ل��ولء 
مهرجان  ختام  يف  �لجتماعية  للتنمية  �لإم��ار�ت 
عو�يف �أوبريتًا فنيًا وطنيًا  بعنو�ن »يف حب �لوطن« 
كلمات  من  بعو�يف  �لرت�ثية  �لقرية  م�صرح  على 
�لها�صمي  طار�س  و�أحل��ان  رم�صان  مطر  �ل�صاعر 
ع���دد من  م��ب��ارك خمي�س ومب�����ص��ارك��ة  و�إخ�����ر�ج 

�لطلبة.
و�أك����د خ��ل��ف ���ص��امل ع��ن��رب م��دي��ر ع���ام جمعية 
�لأوبريت  هذ�  �إن  �لجتماعية:  للتنمية  �لإم��ار�ت 
من  ك��ب��ريي��ن  و��صتح�صانًا  ت��ف��اع��اًل  لق���ى  �ل���ذي 
يحمل  �ل��ذي  �لأوبريت  لهذ�  و�ملنظمن  �حل�صور 
مفاهيم وطنية حركت روح وم�ص��������اع�����ر �لنتماء 
�جلمعية  �إمي���ان  �صمن  ي��ن��درج  لديهم  �لوطنية 
�ملطلق باأهمية �ملحافظة على �ملكت�صبات �لوطنية 
وقيادته  �ملعطاء  �لوطن  ورد جزء من جميل هذ� 
�لكرم  منبع  تز�ل  وما  كانت  طاملا  �لتي  �حلكيمة 
و�جلود و�ليد �ملمدودة باخلري و�لعطاء �لذي �ألقى 
بظالله على جميع مو�طني �لدولة وحتى �ملقيمن 

على �أر�صها.
ويف خ��ت��ام  �لأوب���ري���ت ك���ّرم �ل��دك��ت��ور حممد 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  عبد�للطيف 
�لقائمن  �لجتماعية  للتنمية  �لم���ار�ت  جمعية 
ملهرجان  �ملنظمن  من  وجمموعة  �لأوبريت  على 
عو�يف و�أحمد �لطنيجي مدير عام د�ئرة  �لتنمية 
يف  �ل��ب��ارز  ل��دوره��م  �خليمة  ب��ر�أ���س  �لقت�صادية 

�ل��وط��ن��ي  فيما  �إجن���اح ه��ذ� �لعمل �جل��م��اه��ريي 
�ختتمت �لفعالية بال�صحب على 19 جائزة بقيمة 
500 درهم لكل جائزة منها ف�صاًل عن جائزتن 
�جلمعية  خ�ص�صتها  �لتي  �لكربى  �جلو�ئز  من 

طيلة �أيام �ملهرجان.

��صت�صافت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
�لوظيفي«   و�لنتماء  »�لولء  بعنو�ن  تدريبية  دورة 
قدمها  و  �لتعليمية  �خليمة  ر�أ�س  منطقة  نظمتها 
�ملحا�صر �صامل ز�يد خليفة مطر  لأع�صاء �ل�صلك 
تنمية  بهدف  و�ملعلمات  �ملعلمن  م��ن  �لتعليمي 
�لوظيفي   و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  وت��ع��زي��ز  م��ه��ار�ت��ه��م 

لديهم.
�لنتماء  مفهوم  تعريف  �إىل  �ملحا�صر  وتطرق 
و�أهمية  تفعيلها  و�أدو�ت  و�آليات  و�ملو�طنة  و�لولء 
�لبيئة  خلق  يف  ي�صهم  مم��ا  �لعمل  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�لتجان�س  �لتالحم  وحتقيق  �ملثالية  �لوظيفي����ة 
حتقيق  يف  ي�صب  مب��ا  �مل��وظ��ف��ن  ك����اف���ة  ب��ن 

�ل�صالح �لعام وخدمة �ملجتمع . 
وب���ن خ��ل��ف ���ص��امل ع��ن��رب م��دي��ر ع���ام جمعية 
��صت�صافة  �أن  �لجتماعية  للتنمية  �لإم�����ار�ت 
�جلمعية لهذه �ل�دورة ياأتي يف �إطار عالقة �ل�صر�كة 
ر�أ���س  منطقة  م��ع  �لقائم����ة  �مل�صرتك  و�ل��ت��ع��اون 
�خليم����ة �لتعليمي���ة و�لتي �نعك�صت من خالل عقد 
وتبادل  و�لفعاليات  �لرب�مج  من  متو��صلة  �صل�صلة 
�لأه��د�ف  يحقق  مبا  و�لآر�ء  و�لأف��ك��ار  �خل��رب�ت 
�ملن�صودة يف خدمة �ملجتمع و�أفر�ده وتنظيم كل ما 
و�أد�ء  وتوثيقها  �لقائمة  �لعالقة  تعزيز  �صاأنه  من 
�لر�صالة �ملجتمعية �لتي ت�صعى �جلمعية لإي�صالها 
مبا يتما�صى مع �صيا�صتها وروؤيتها �لإ�صرت�تيجية .

جانب من الأوبريت الوطني » بحب الوطن «.



منافسة قوية يشهدها برنامج مواهب عوافي
جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية ومهرجان عوافي 10 في 10 

�صمن  �لجتماعية  للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية  �أطلقت 
�ل�صياحي  �لتا�صعة ملهرجان عو�يف  �لدورة  م�صاركتها يف 
�مل�صابقات 10*10  على م�صرح  برنامج  بر�أ�س �خليمة  
من  كبري  و�صعبي  ر�صمي  و�صط ح�صور   �لرت�ثية  �لقرية 
رو�د �ملهرجان �لذين تو�فدو� من خمتلف �إمار�ت ومدن 

�لدولة ومن �لدول �ملجاورة .
و�أ�صار خلف �صامل عنرب  مدير عام جمعية �لإمار�ت 
 10 يف   10 برنامج  �إط��الق  �أن  �إىل  �لجتماعية  للتنمية 
�لنجاح  بعد    2013 عو�يف  مهرجان  مع  بالتز�من  ياأتي 
�لكبري �لذي حققه �لربنامج يف �لدورتن �ملا�صيتن من 
�ملهرجان ولتعزيز �لقيم �لجتماعية و�لوطنية و�لثقافية 
�ل�ص������باب  توعية  و  �ملجتمع  فئات  وكافة  �ل�صباب  لدى 
�ل�صلوكيات  لبع�س  �ل�صلبية  و�لآث���������ار  باملخ����اط�����ر 
معها  �لتعامل  بو�صائل  وتعريفهم  �خلاطئة  و�ملمار�صات 
و�لجتماعي  �ل��ث��ق��ايف  �جل��ان��ب  �إث����ر�ء  �ىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
جناح  م��ن  �صاعف  م��ا  �أن  و�أ���ص��اف   . ع��و�يف  ملهرجان 
�ملهرجان تز�منه مع �إجازة �ملد�ر�س وموؤ�ص�صات �لتعليم 
لال�صرتخاء  و�لعائالت  �ل�صباب  ينتظرها  �لتي  �لعايل 
�أن  موؤكدً�  و�لأ�صدقاء،  �لأهل  مع  ممتعة  �أوقات  وق�صاء 
خارطة  على  وب��ارزة  رفيعة  مكانة  يتبو�أ  �لربنامج  هذ� 
عام  ب�صكل  و�ملنطقة  �لدولة  تنظمها  �لتي  �ملهرجانات 
�ل�صياحي يف  للقطاع  �لرتويج  بقوة يف  ي�صهم  مما جعله 
يز�ل  وم��ا  ك��ان  ع��و�يف  �أن مهرجان  �إىل  ، لفتًا  �لإم���ارة 
عام  كل  يتجدد  �صاماًل  تثقيفيًا  ترفيهيًا  �صياحيًا  عر�صًا 
بف�صل �لدعم و�لرعاية �ل�صاملة من قبل �صاحب �ل�صمو 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  �صقر  بن  �صعود  �ل�صيخ 
حاكم ر�أ�س �خليمة.  من جهتها �أو�صحت عزة �حلب�صي 
�مل�صوؤول �لإعالمي بجمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 

�ل��دورة  �لأخ��رية من  �أن تنظيم برنامج 10 يف 10  يف 
مهرجان عو�يف للعام �لثالث على �لتو�يل يهدف لإي�صال 
�لعمل  تعزيز  �إىل  �لهادفة  للجمعية   �ملجتمعية  �لر�صالة 
�لجتماعي من خالل تقدمي بر�مج وخدمات �جتماعية 
مع  �ملجتمع  ���ص��ر�ئ��ح  لكافة  منوعة  وثقافية  وت��رب��وي��ة 
�لرتكيز على فئة �ل�صباب بالتعاون و�ل�صر�كة مع خمتلف 
على  تقوم  �لربنامج  فكرة  و�أن  خا�صة  �ملعنية  �جلهات 
طرح 10 فعاليات متنوعة  يف خمتلف �جلو�نب �لثقافية 
�لدولة  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  و�لوطنية  و�لجتماعية 
ف�صاًل عن 10 �إر�صاد�ت �جتماعية مت تقدميها من خالل 
�خلرب�ء و�ملخت�صن لكل حملة توعية فيما مت تخ�صي�س 
عليها  �ل�صحب  يتم  جو�ئز   10 بو�قع  قيمة  جائزة  مئة 
ختام  يف  �لكربى  �جلائزة  �إىل   بالإ�صافة  حملة  كل  يف 
ت�صمنت  �لأول  �ليوم  فعاليات  �أن  و�أ�صافت  �لفعاليات. 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ملقيمة  للجاليات  عر�س 
�لرت�ثية  �لقرية  مب�صرح  �لهندية  �لفرقة  �أدتها  �ملتحدة 
بعو�يف �عتب���ارً� من �ل�ص�����اعة �ل�ص����ابعة و�لن�صف م�صاء 
ي���وم �جلمع����ة و�صط �إقبال جماهريي كبري تبعه �ل�صحب 

على ع�صر جو�ئز نقدية للح�صور.
هام�س  ع��ل��ى  �جلميعة  �ع���دت  �أخ����رى  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
م�صاركتها يف مهرجان عو�يف 2013 برنام���������ج »عو�يف 
ع�صرة  �حلادية  �ل��دورة  فع����اليات  �صمن   »got talent
�لعلي������ا  �للجنة  مع  و�لتن�صي����ق  بالتعاون  �ملهرجان  من 
�ملنظمة للمهرجان بح�صور �لدكتور حممد عبد�للطيف 
خليفة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت للتنمية 
�جلمعية  ع��ام  م��دي��ر  عنرب  ���ص��امل  وخ��ل��ف  �لجتماعية 

و�أع�صاء جمل�س �لإد�رة.
مث�ل  �لإب��د�ع��ي��ة  �مل��و�ه��ب  عر�س  �لربنامج  وت�صمن 

�ل�صع�������ر و�لتمثي�����ل و�لأنا�ص�������يد و�لفق�����ر�ت �لكوميدية 
�أمام جلنة �لتحكيم �ملكونة من �لفنانة �لبحرينية �صعاد 
علي و نهل����ة عب�د �لغن���ي  و�ملهند�س حممد ما�صي فيما 
�أد�ر �لربنامج �ملذيعان حليمة �لرئي�صي ومبارك �جلرمن 
تناف�صًا  �مل�صابقة  �صهدت  حيث  �خليمة  ر�أ�س  �إذ�ع��ة  من 
�إبر�هيم  خليفة  �ملت�صابقن  بن  �لأول  �ملركز  على  كبريً� 
ح�صاًل  �للذين  �جل�صمي  �صالح  حممد  و�صالح  �ل�صحي 

على نقاط متعادلة وتق�صما �جلائزة �لأوىل. 
�أن  �إىل  خليفة  عبد�للطيف  حممد  �لدكتور  ولفت 
�لفر�س  من  �لعديد  �أت��اح  تالنت«  جوت  »ع��و�يف  برنامج 
لإبر�ز �ملو�هب �جلديدة  و�صجع �أ�صحابها على �إبر�ز هذه 
�لربنامج جاء متا�صيًا  �إطالق هذ�  �أن  �ملو�هب، م�صيفًا 
�ل�ص�ب�ابي�ة  �مل�ص�ارك�ة  تف�ع�ي�ل  على   �جلمعية  حر�س  مع 
لت�ع�زي�ز  �لط�اق�ات  وتوج�ي�ه  �لتن�مي�ة  ف��ي دع��م م�ص�ي�رة 
�جلمعية   ر�صالة  �إط��ار  يف  �ل�صاملة  �لوطنية  �ملكت�صبات 
تقدمي  خالل  من  �لجتماعي  �لعمل  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
بر�مج وخدمات �جتماعية وتربوية وثقافية منوعة لكافة 
بالتعاون  �ل�صباب  فئة  على  �لرتكيز  مع  �ملجتمع  �صر�ئح 

و�ل�صر�كة مع خمتلف �جلهات �ملعنية.
خلف �صامل عنرب مدير عام جمعية �لإمار�ت للتنمية 
�هتمام  �صمن  ي��اأت��ي  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �أك���د  �لجتماعية 
على  وم�صاعدتهم  �مل��و�ه��ب  �أ�صحاب  بدعم  �جلمعية 
�لكبري  �جلماهريي  �حل�صور  �أم���ام  وعر�صها  �صقلها 
�لذي  حظي به �لربنامج  وتفاعله مع مثل هذه �لرب�مج 
�لهادفة، مو�صحًا �أن ختام �لربنامج كان يف �لثالث من 
عمل  عر�س  �صهد  �ل��ذي  �ملا�صي  �لثاين  كانون   / يناير 
فني وطني و�ل�صحب على �جلائزة �لكربى وعلى �جلو�ئز 

�لأخرى �لتي خ�ص�صتها �جلمعية للح�صور . 

... وخالل ت�ضليم اجلود مع الفنانه �ضعاد علي للفائزينعنرب يتو�ضط امل�ضاركني بعوايف جوت تالنت وجلنة التحكيم
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31-30

الرقم 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2014/1/12

2014/2/15

2014/2/20-16

2014/2/20-16

2014/2/27-23

2014/2/28

2014/3/13-9

2014/3/10

2014/3/23

2014/4/10-6

2014/4/17-13

2014/4/15

2014/4/24

2014/5/-1 4/27

2014/5/15-11

2014/5/14

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

.......................

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

كورنيش القواسم

.......................

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

دورات تأهيل املعلامت الباحثات عن عمل
مجموعة دورات تدريبية بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية

يوم الصيادين
فعالية مجتمعية تتضمن حملة توعية للصيادين وتكريم الصيادين القدامى يف امارة رأس الخيمة

مهرجان اللغة العربية
نشاط تربوي بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية

دورة تنمية املهارات القيادية النسائية 

مسابقة  كأس العلم 
نشاط تربوي بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية

بطولة الفرجان لكرة القدم
نشاط ريايض تقيمه الجمعية بشكل سنوي لفئة الشباب

دورة  اإلبداع واالبتكار يف العمل 

ندوة الظواهر االيجابية والسلبية يف املالعب

دورة  أساليب البحث االجتامعي العلمي 

دورة إدارة وتنظيم املعارض واملناسبات 

معرض العمل الخريي واملسؤولية االجتامعية

حمالت توعية  يوم الخدم 

دورة  االبتكارات العلمية 
نشاط تربوي بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية

دورة  األساليب الحديثة يف تربية األبناء 

دورة مهارات إعداد التقارير والرسائل 

ندوة  املشكالت الزوجية وطرق عالجها 

المكانالتاريخ البرامج والفعاليات

مارس 2014 - العدد الثاين 
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2014/6/12-8

2014/6/15

2014/6/16

شهر يوليو

شهر أغسطس

2014/8/15

شهر سبتمرب

2014/9/18 - 14

2014/9/21

2014/9/21

شهر أكتوبر

2014/10/15

2014/10/20

2014/11/20

2014/11/22-20

2014/11/28

2014/12/2

2014/12/15

2014/12/15

شهر ديسمرب

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

.......................

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

الصالة الرياضية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

.......................

جامعة الشارقة

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

جمعية االمارات واملنطقة التعليمية

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

.......................

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

.......................

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

كورنيش القواسم

صالة الكورنيش

.......................

جمعية االمارات للتنمية االجتامعية

منطقة عوايف 

دورة  إدارة املشاريع الصغرية 

حمالت توعية  ) يوم التامسك األرسي(

محارضة يف شؤون األرسة واملرأة

بطولة الفرجان الرمضانية
نشاط ريايض تقيمه الجمعية بشكل سنوي خالل الشهر الكريم

املعسكر الصيفي الثالث

حمالت توعية )يوم رشيك الحياة (

دورات برنامج اإلرشاد األرسي
نشاط أرسي بالتعاون مع جامعة الشارقة

دورة النجاح الوظيفي 

مبادرة الوعي السلويك )الجائزة السلوكية(
مسابقة تربوية عىل مستوى منطقة رأس الخيمة التعليمية

دورة متكني املشاركة يف جوائز التميز الرتبوية
نشاط تربوي بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية

جائزة التميز االجتامعي
مسابقة اجتامعية عىل مستوى األفراد واملؤسسات بإمارة رأس الخيمة

حمالت توعية ) يوم ذوي القرىب (

محارضة شؤون األرسة واملرأة

اصدار كتيب تجارب اجتامعية ناجحة

ملتقى تبادل األفكار الشبايب

سباق املاراثون الريايض

رعاية احتفاالت اليوم الوطني

حمالت توعية ) يوم الجار(

محارضة يف شؤون األرسة واملرأة

مهرجان عوايف االجتامعي الثقايف
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بمشاركة أكثر من 200 متسابق

أحمد بن سعود يشهد ماراثون الجمعية ضمن احتفاالت اليوم الوطني
للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية  مار�ثون  �نطالق  �لقا�صمي  �صعود  بن  �أحمد  �ل�صيخ  �صهد   
�لجتماعية �لذي نظمته �جلمعية على كورني�س �لقو��صم �صمن �حتفالت �لدولة باليوم 
�لوطني �ل�  42  بح�صور �لدكتور حممد عبد�للطيف خليفة نائب رئي�س جمعية �لإمار�ت 
للتنمية �لجتماعية وخلف �صامل عنرب مديرعام �جلمعية و�أع�صاء جمل�س �لإد�رة.  و�أكد 
�لدكتور حممد عبد�للطيف خليفة على �أن تنظيم هذ� �ملار�ثون جاء �نطالقًا من حر�س 
�لثانية  بالذكرى  �لدولة  �حتفالت  ويف  �لوطني  �لعر�س  هذ�  يف  �مل�صاركة  على  �جلمعية 
و�لأربعن لقيام �لحتاد وللتعبريعن م�صاعر �حلب و�لولء للوطن وقيادته �لر�صيدة ودعمًا 
�أر�صها من خالل فتح  �أبناء �صعب �لإمار�ت و�ملقيمن على  لقيم �لتالحم �ملجتمعي بن 
�لوطن  هذ�  جتاه  م�صاعرهم  عمق  للتعبريعن  �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة  �أم��ام  �مل�صاركة  باب 

�ملعطاء يف �حتفالية ريا�صية وجمتمعية .
منهم  �لفائزين  تكرمي  مت  مت�صابق   200 فاق  �ملارثون  يف  �مل�صاركن  عدد  �أن  و�أو�صح 
من قبل �ل�صيخ �أحمد بن �صعود �لقا�صمي حيث  ح�صل �صاحب �ملركز �لأول على �لكاأ�س 
على  و�لثالث  درهم   5000 على  �لثاين  باملركز  �لفائز  ح�صل  فيما  درهم  �آلف  وع�صرة 

2000 درهم  ، وقد حر�صت �جلمعية على تكرمي �أول فائزة من �لن�صاء.

احمد بن �ضعود يتو�ضط املت�ضابقني

00 وخالل ت�ضليم اجلائزه الوىل



الجمعية تنظم دورة في تنمية المهارات القيادية النسائية 
�لجتماعية  للتنمية  �لإم���ار�ت  جمعية  نظمت 
قدمها  �لن�صائية   �لقيادية  �ملهار�ت  تنمية  دورة 
و��صنطن  �لنوري من مركز معهد  �لدكتور �صباح 
لال�صت�صار�ت و�لتدريب  مب�صاركة 40 م�صاركة من 

�ملو�طنات .
  وق���ال خ��ل��ف ���ص��امل ع��ن��ربم��دي��رع��ام جمعية 
�إن   : بر�أ�س �خليمة  للتنمية �لجتماعية  �لإمار�ت 
عقد هذه �لدورة جاء يف �إطار �هتمامات �جلمعية 
�لتي  للمر�أة  و�لفكري  �لثقايف  بامل�صتوى  بالرتقاء 
تعد �أ�صا�س �لأ�صرة �لقيادية وبهدف �إثر�ء �حلياة 
�لثقافية لديها من خالل م�صاعدتها على حتقيق 
�لتكامل مع �لعملية �لتعليمية وحثها على �مل�صاركة 
يف  ه��ام��ًا  �صريكًا  باعتبارها  �ملهنية  �لتنمية  يف 
�حلياة  مناحي  كافة  �لرجل يف  مع  يعمل  �ملجتمع 
بالإ�صافة �إىل دورها يف قيادة دفة �صفينة �لأ�صرة 
م�صرية  ليكملو�  �لأب��ن��اء  وتربية  ب��ر�لأم��ان  �إىل 
�لنه�صة و�لبناء و�لتطور �لذي تعي�صه �لدولة حتت 

مظلة حكومتنا وقيادتنا �لر�صيدة.

و�أ�صار �إىل �أن �لدورة ��صتملت على عدة حماور 
�لإ�صر�فية  �لوظيفة  مبفهوم  �لتعريف  �أهمها 
�حلديثة و�لنظرة �لتقليدية و�ملعا�صرة يف �لإد�رة 
جانب  �إىل  بينهما  �لفو�رق  على  �ل�صوء  وت�صليط 
منظور  من  �لإد�ري��ة  بالعملية  �مل�صاركات  تعريف 

بال�صكل  �لعملية  بهذه  �لقيام  ومهار�ت  م�صتقبلي 
�لأمثل وغريها من �لعناوين �لأخرى �لتي ت�صقل 
�أقد�مهن على �لطريق  مهار�ت �مل�صاركات وت�صع 
تنظيم  جاء  �لتي  �لأه��د�ف  يحقق  مبا  �ل�صحيح 

�لدورة من �أجلها.

البرنامج التدريبي اإلبداع 
واالبتكار في العمل بجمعية 
االمارات للتنمية االجتماعية 

�لجتماعية  للتنمية  �لم��ار�ت  جمعية  نظمت 
�لعمل   يف  و�لبتكار  �لإب��د�ع  �لتدريبي  �لربنامج 
 9 يف   �لجتماعية  للتنمية  �لم���ار�ت  بجمعية 
وقد  �أي��ام  ث��الث  مل��دة  و��صتمرت   2014 مار�س 
ح�صرها 30 �صخ�س ، حيث كان يهدف �لربنامج 
من  �مل�صاركن  لدى  �لإب��د�ع  مهار�ت  تنمية  �ىل 
�لأفكار  توليد  �أ�صاليب  بع�س  ممار�صة  خ��الل 
�مل��ه��ار�ت  تنمية  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  �لإب���د�ع���ي���ة 
�لبد�عية لدى �ملوظفن  وياأتي هذ� �صمن روؤية 
ور�صالة �جلمعية يف تعزيز �لعمل �لجتماعي من 
خالل تقدمي بر�مج وخدمات �جتماعية وتربوية 

وثقافية منوعة.

للتنمية  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ����ص��ت�����ص��اف��ت    
-18 ي��وم  �خليمة  بر�أ�س  مقرها  يف  �لجتماعية 

»طفلي  �ل��ث��ان��ي��ة  �حل���و�ري���ة   �جلل�صة   2014-3
�لجتماعية  �لتنمية  مركز  نظمها  �لتي  �أم��ان��ة« 
»جلفار«  بالتعاون مع مركز ر�أ�س �خليمة للمعاقن 
�لعامة  �لإد�رة  منها:  ع��دة  ج��ه��ات  ومب�����ص��ارك��ة 
لل�صوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �لأجانب  و�صوؤون  لالإقامة 

�لإ�صالمية و�لأوقاف وهيئة �لإمار�ت للهوية.
�لخت�صا�صية  �ل�صحي  علي  وف���اء  و�أ����ص���ارت 
�ملعاقن   لتاأهيل  �خليمة  ر�أ�س  مبركز  �لجتماعية 
حري�صة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أن  �إىل 
�إىل  و�صباقة  �خل��ا���ص��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  على 
�له��ت��م��ام ب��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة م��ن خ���الل ت��وف��ري �صبل 
وت�صع  �ملخت�صة  �مل��ر�ك��ز  وك��ذل��ك  لهم  �ل��ر�ح��ة 
�لعديد  �صعت  ولقد  عينها،  ن�صب  �حتياجاتهم 

معامالتهم  ت�صهيل  �إىل  �حلكومية  �جلهات  من 
وتوفري م�صتلزماتهم .    و�أ�صار  مدير عام جمعية 
�لإمار�ت للتنمية �لجتماعية خلف �صامل بن عنرب 
�إقامة مثل هذه �ملبادر�ت ملا لها من  �إىل �صرورة 
�خلا�صة  �لفئة  هذه  جتاه  �لوعي  زيادة  يف  �أهمية 
�حلكومة  توجيهات  مع  يتنا�صب  مبا  �ملجتمع  من 
�خلدمات  مب�صتوى  لالرتقاء  �ل�صاعية  �لر�صيدة 
�ملقدمة لفئات ذوي �لحتياجات �خلا�صة ومنحهم 
�لفر�س لالنخر�ط يف �حلياة �لجتماعية  �أف�صل 
للتنمية  �لإم�����ار�ت  جمعية  وت���ويل  و�ل��ع��م��ل��ي��ة.   
وتعمل  �لفئات  بهذه  خا�صًا  �هتمامًا  �لجتماعية 
على تنظيم �أن�صطة وفعاليات متنوعة لهم و�صيتم 
تنظيم مر�ثون ريا�صي خا�س بذوي �لحتياجات 
لدولة   43 �لوطني  �ليوم  فعاليات  �خلا�صة �صمن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

مبادرة طفلي أمانه
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تكريم الصيادين بجمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية
  حتت رعاية معايل �ل�صيخ عبد �مللك بن كايد �لقا�صمي م�صت�صار �صاحب 
للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�صمو 
من  فرب�ير  من   13 يوم  خ�ص�س  مره  ولأول  فريدة  ومببادرة  �لجتماعية 
للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية  من  �إميانٌا  �ل�صيادين  كبار  لتكرمي  يومًا  عام  كل 
�ل�صياد  به  يقوم  �ل��ذي  �لكبري  و�ل��دور  �ل�صيد  مهنة  باأهمية  �لجتماعية 
�ملو�طن يف خدمة �لوطن و لت�صليط �ل�صوء على هذه �ملهنة وما تقدمه من 
فو�ئد و�إ�صهامات للمجتمع ومت تكرمي ثمانية ع�صر من قد�مى �ل�صيادين يف 
هيئة �إذ�عة ر�أ�س �خليمة بح�صور �ل�صيخ عبد �مللك بن كايد �لقا�صمي و مدير 
�أع�صاء  من  وعدد  عنرب  �صامل  خلف  �لجتماعية  للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية 

هذه  �أهمية  عن  �حل�صور  عرّب  وقد  �لجتماعية،  للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية 
�ملهنة ملا حتمله من م�صاق ومتاعب وملا يعانيه هوؤلء �ل�صيادون يف مهنتهم 
جمعية  مدير  عنرب  �صامل  خلف  �ألقاها  بكلمة  �لتكرمي  ب��د�أ   . خطورة  من 
لثمانية  �ل�صيخ عبد�مللك  للتنمية �لجتماعية  تالها تكرمي معايل  �لإمار�ت 
ع�صر من �ل�صيادين من مو�طني دولة �لإمار�ت بر�أ�س �خليمة وتكرمي خليفة 
ح��ارب �ملهريي رئي�س جمعية �ل�صيادين بر�أ�س �خليمة، و�لدلل/ �صامل عبيد 
علي �آل علي �لباطني. وقد لقي �لتكرمي ��صتح�صان �ل�صيادين لهذه �ملبادرة 
حيث عرّبو� عن بهجتهم و�صكرهم لل�صيخ عبد�مللك بن كايد �لقا�صمي و�أثنو� 

على جهود جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية.

دورة اللغة الصينية  بجمعيــة 
اإلمارات للتنمية االجتماعية 

للتن�مية  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��������ة  �خ��ت��ت�����م��ت 
�للغ���ة  �أ�ص���ا�صيات  تعلم  دورة  �لجتماعي���ة 
حيث  �جلمعية  مبقر  �نعقدت  �لتي  �ل�صينية 
�ملجتمع،  فئات  جميع  م��ن  �أف����ر�دً�  ��صتهدفت 
بثقافات  �لأف���ر�د  �إث���ر�ء  �إىل  �ل���دورة  تهدف  و 
�ل�����ص��ع��وب �لأخ����رى ول��غ��ات��ه��م و�إث�������ر�ء �حل��ي��اة 
�لث�ق�افية وحتقيق �لتكام�ل مع �لعملية �لتعليمية 

و�مل�صارك�ة يف �لتنمية �ملهنية.



جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية تدعم مهرجان اللغة العربية
��صت�صافت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
�إرث  »�لعربية  �صعار  �لعربية حتت  �للغة  مهرجان 
�لثالثاء  ي��وم  �جلمعية  مبقر  وه��وي��ة«  وح�����ص��ارة 
بكلمة  �ملهرجان  بد�أ  �ملو�فق 18/فرب�ير 2014 م 
�ألقتها �صمية حارب �ل�صويدي مديرة منطقة ر�أ�س 
�لإم��ار�ت  دولة  �أن  فيها  �أك��دت  �لتعليمية  �خليمة 
�لعربية �ملتحدة حري�صة على دعم �للغة �لعربية 
يكون  و�أن  �لتفكري  مهار�ت  وتنمية  بها  و�لنهو�س 
مكانها عاليًا بن �للغات كما �أكدت حر�س قيادتنا 
�لر�صيدة على تر�صيخ هذه �للغة من خالل مبادرة 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد نائب رئي�س 
حيث  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�لدولة  جلعل  تهدف   2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة  �أن 
�صموه  م�صددً�  �لعربية،  �للغة  يف  لالمتياز  مركزً� 
هويتنا  لتعزيز  رئي�صة  �أد�ة  �لعربية  �للغة  �أن  على 
عن  �ملعربة  لأنها  �لقادمة  �أجيالنا  لدى  �لوطنية 
مكانة  ولتعزيز  �لتاريخي  ومتيزنا  وثقافتنا  قيمنا 
ناب�صة  غنية  حية  لغة  لغتنا  لأن  �لعربية  �للغة 
لألفي  �أ�صالتها  على  حمافظة  بقيت  ب��احل��ي��اة 
�لإم���ار�ت  جمعية  ��صت�صافة  �صكرت  كما  ع��ام، 
�لإم����ار�ت  جمعية  روؤي���ة  ع��ن  م��ع��ربة  للمهرجان 
للتنمية �لجتماعية لتعزيز �صرح �جتماعي ر�ئد و 
تنمية جمتمعية م�صتد�مة يف �إطار وطني وثق����ايف 
�لجتماعي  �لعمل  تعزيز  ط��ري��ق  ع��ن  متكامل 

وت��رب��وي��ة  �جتماعية  وخ��دم��ات  ب��ر�م��ج  وت��ق��دمي 
�ملعنية،  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع  منوعة  وثقافية 
�ملبادرة،  هذه  على  للقائمن  �ل�صكر  وجهت  كما 
يف  به  خا�ص����ة  مدونة  على  �مل�صروع  وي�ص�����تمل 
منه����ا:  م�ص�����ابقات  وع��دة  �لإل��ك��رتوين  �ملوق�����ع 
�صاحب  كتاب  و�ختري  �مل�صافر  �لكت��اب  م�صابقة 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �أل مكتوم »وم�صات 

�ملليونية  �لقر�ءة  وم�صابقة  للم�صابقة،  فكر«  من 
و�ملجتمع  �لرتبوي  �مليد�ن  توعية  �إىل  تهدف  �لتي 
�لقر�ءة ودفعهم لالحتفاء بها من خالل  باأهمية 
�ملدقق  وم�صابقة  �لكتب،  من  ع��دد  �أك��رب  ق��ر�ءة 
�للغوية  �لأخ��ط��اء  ك��ل  ح�صر  يف  وتتمثل  �للغوي 
�ل�صائعة يف �لكتابات، وم�صابقة جملة حروف، كما 

�صاحب �ملهرجان ور�س تدريبية.

دبلوم اإلرشاد األسري المهني 
�لأ�صري  �لإر���ص��اد  دبلوم  من  �لأوىل  �لدفعة  تخريج 
للتنمية  �لإم�����ار�ت  جمعية  م��ن  ورع��اي��ة  ب��دع��م  �ملهني 

�لجتماعية .
على  �لجتماعية  للتنمية  �لإم���ار�ت  جمعية  حر�صت 
�لدبلوم  بربنامج   لاللتحاق  م�صاركن   7 ورعاية  دع��م 
�ملهني يف �لإر�صاد �لأ�صري �لذي تنظمه جامعة �ل�صارقة 
يوؤكد  حيث  �ملهني(  و�لتطوير  �مل�صتمر  �لتعليم  )مركز 
هذ� �لدعم  روؤية و�أهد�ف �جلمعية بالإ�صهام ف�ي حتق�ي�ق 
�إم�ار�تي�ة مت�ر�بط�ة  �أ�ص�رة  �لأ�ص�ري وتط�وي�ر  �ل�صت�ق�ر�ر 
مت�ت�لك مقومات جناحها و�إعد�د رو�د �لعمل �لجتماعي 

وتطوير �لقياد�ت لتعزيز م�صرية �لتنمية �لجتماعية.
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أخبار الجمعية

نهائي بطولة الفرجان  ... اإلمارات انتماء وعطاء
�ختتم���ت جمعي����ة �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية 
بطولة   2014/3/20 �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����س  ي���وم 
�صعار  حت��ت   2014 لعام  �ل��ق��دم  لكرة  �لفرجان 
)�لإمار�ت �نتماء وعطاء(. كما �ختتمت �جلمعية 
�لربنامج �لثقايف �لريا�صي �لذي �أقيم على هام�س 
ثقافية  حما�صر�ت  على  ��صتمل  و�ل��ذي  �لبطولة 

و�ل�صحة  �لريا�صة  �أه��د�ف  لدعم  �ملباريات  بن 
حيث  �ل�صخ�صية  و�حلياة  �لريا�صة  بن  و�لعالقة 
�لإ�صابات  منها:  حم��اور  ع��دة  �لربنامج  ت��ن��اول 
�لتو�زن  �لأول��ي��ة،  �لإ�صعافات  وط��رق  �لريا�صية 
و�أثر  و�ل�صح�ة  �لريا�صة  و�لعبادة،  �لريا�صة  بن 
�ملن�ص���طات وم�ص�����روبات �لط�����اق���������ة على �صح�ة 

�لريا�صين، كما قدمت �لبطولة جو�ئز قيمة من 
وتناف�س  �ملباريات  بعد  �ل�صحب  عمليات  خ��الل 
على  م�ص�����اء  �خلام�صة  �ل�صاعة  �خلمي�س  ي��وم 
�ملركزين �لأول و�لثاين فري�ق �ملرزوقي و�جلرو�ين 
كما   �ل�صيار�ت،  لغ�صيل  �لغو��س  وفريق  للمحاماة 
لأح�صن  جائزة  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  قدمت 
لعب يف �لبطولة ، وجائزة لأف�صل حار�س مرمى، 
وجائزة لهد�ف �لبطولة، وجائزة للفريق �ملثايل، 

وجائزة لأف�صل م�صجع.
�لذين  �حل��ك��ام  تكرمي  مت  �لبطولة  ختام  ويف 
�لإمار�ت  �لتحكيم من دولة  �صاركو� و�صاهمو� يف 
وهم: �صامل �صعيد بن هزمي �ل�صويدي مدير مركز 
من  لأكرث  �حلكام  جلنة  �صكرتري   � �لقادة  �إع��د�د 
11 �صنة � حكم دويل �صابق، وعلي حمد �لبدو�وي 
�حلكام،  جلنة  رئي�س  نائب    � �صابق  دويل  حكم 
و�صالح �ملرزوقي من حكام �لنخبة يف �آ�صيا �� ممثل 
مدير  يعقوب  و�أحمد  �لعامل،  كاأ�س  يف  �لإم��ار�ت 
�صابق،  دويل  حكم   �� �صابقًا  �حلكام  �صوؤون  �إد�رة 
وتوفري �حلكام  �لتن�صيق   �� وخليل عبد �هلل حب�س 

يف بطولة �لفرجان .



للتنمية �لجتماعية ندوة  �لإم��ار�ت    نظمت جمعية 
على  �ملالعب«  يف  و�ل�صلبية  �لإيجابية  »�لظو�هر  حول 
�خليمة  ب��ر�أ���س  �لقدم  لكرة  �لفرجان  بطولة  هام�س 
لعام 2014، ��لتي �أقيمت حتت �صعار« �لإمار�ت �نتماء 
وعطاء«.  ومتحورت �لندوة �لتي عقدت مبلعب �جلمعية 
عنرب  �صامل  خلف  بح�صور  �ل�صمايل  �لظيت  مبنطقة 
�لإد�رة  جمل�س  �أع�صاء  من  وعدد  �جلمعية  عام  مدير 
ومعلمات  ومعلمي  �لأن��دي��ة  يف  �مل�����ص��وؤول��ن  م��ن  وع���دد 
�لأمور،  و�أولياء  �ملنطقة  مد�ر�س  يف  �لريا�صية  �لرتبية 
متحورت حول �أهم �أهد�ف �لقيم �لريا�صية و�لأخالقية 

د�خل �مللعب.
   و�أكد عنرب يف كلمته �لفتتاحية للندوة �أن تنظيم 
�لذي  و�لريا�صي  �لثقايف  �لربنامج  �صمن  ياأتي  �لندوة 
�إىل  لفتًا  و�أهد�فها،  روؤيتها  ويعرب عن  تنفذه �جلمعية 
�لرفيعة،  و�لأخ���الق  للقيم  منهجًا  متثل  �لريا�صة  �أن 
تكون  �أن  قبل  للنف�س  تروي�س  باأنها  �لريا�صة  و��صفًا  
�لريا�صة جملة  �أن  منوهًا  و�لكوؤو�س،  لالألقاب  ح�صادً� 
من �ملبادئ و�لقيم ياأتي يف مقدمتها �لتناف�س �ل�صريف 

و�صوًل �إىل �أن تكون �لريا�صة من �أجل �لريا�صة.
و�أكد يف �لندوة - �لتي �أد�رها �لإعالمي منذر �ملزكي 
ل  �أن��ه  �لكعبي   كفاح  �لريا�صي  �لإعالمي  �ملتحدث   -
تقدمه  �لذي  و�لدعم  �لهتمام  حجم  �أحد  على  يخفى 
�لقيادة �حلكيمة للدولة، و�ملوؤ�ص�صات �لحتادية و�ملحلية 
له،  �لالزمة  �ملتطورة  �لتحتية  و�لبنية  �لريا�صة  لقطاع 
ل �صيما يف �ملد�ر�س، وت�صجيع ثقافة ممار�صة �لريا�صة 
�ل��و����ص��ح��ة يف حم��ارب��ة  ج��ه��وده��ا  م��ع  ي��وم��ي،  ب�صكل 
و�ل�صكري  �ل�صمنة  مثل  باخلمول  �ملت�صلة  �لأم��ر����س 

و�صغط �لدم و�لكتئاب و�صو�ها.
ياأتي  �ملدر�صية  بالريا�صة  �لهتمام  �أن  �إىل  ولفت    
ترجمة لتوجيهات �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد 
�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جرعة  زي��ادة  �إىل  �لر�مية   - �هلل  رع��اه   - دب��ي  حاكم 
ن�صيب  وزي��ادة  �لبدنية،  و�للياقة  بالريا�صة  �لهتمام 
موؤ�ص�صات  جميع  �أن  م��وؤك��دً�  �مل��د�ر���س،  يف  ح�ص�صها 
يف  ت�صرتك  �لأندية  ومعها  و�لرتبية  و�ل�صحة  �ملجتمع 
�إعد�د وتنفيذ خطة ��صرت�تيجية للوقاية من �لأمر��س.

وقال �لكعبي : كما ل يغيب عن �أحد �أهمية ممار�صة 
و�ل��ق��در�ت  �مل��ه��ار�ت �حل��رك��ي��ة،  تنمية  �ل��ري��ا���ص��ة يف 

كونها  �إىل  �إ�صافة  �لطلبة،  ل��دى  و�لعقلية  �جل�صمية 
تت�صمنه  ملا  نظرً�  كبتهم،  عن  للتنفي�س  مفتوحًا  ف�صاء 
و�لعقل  �جل�صم  تخاطب  متعددة  ومتارين  �ألعاب  من 
خا�صة  و�مل��غ��ام��رة،  و�لإث���ارة  بالن�صاط  ومتدهم  معًا، 
حتقيق  �إىل  فيها  يحتاجون  �لتي  �ملر�هقة  مرحلة  يف 
�مل��و�د  �أه��م  م��ن  �لريا�صية  �لرتبية  فح�صة  ذو�ت��ه��م، 
على  �لرتبية  يف  فّعالة  ب�صفة  ت�صهم  �لتي  �لأكادميية 
للتفاعل  عالية  روحًا  �لطالب  ومتنح  �ملد�ر�س،  م�صتوى 
م�صاهمتها  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لأخ��رى  �حل�ص�س  مع 
�لعنف  ومظاهر  و�لعزلة  �لن��ط��و�ء  على  �لق�صاء  يف 
و�لهتمامات  �جلهود  هذه  غمرة  يف  م�صريً�  و�لغ�صب، 
�ملدر�صية  �لريا�صة  و�لفو�ئد �جلمة ملمار�صة  �لر�صمية، 
�لالعب  لتكوين  �ملدر�صة  مع  �لبيت  تعاون  �أهمية  �إىل 
�جليد �ل�صوي بدنيًا وريا�صيًا وخلقيًا ودينيًا.   وقال: �إن 
بع�س �لأندية ل تتعامل مع �لحرت�ف بطريقة �صحيحة 
�ح��رت�ف يف  ثقافة  وجود  �إىل عدم  �صبب ذلك  مرجعًا 
�أنديتنا لالأ�صف �ل�صديد، وذلك من خالل تدفق �ملبالغ 
�ملالية على �ملحرتفن من �ل�صركات و�جلهات �لتي متول 
فريقها �لأول �لتي تتفاوت بن ناٍد و�آخر يف �لدولة، حيث 
يوؤثر  �أندية غنية و�أخرى متو�صطة �لدخل، وهذ�  يوجد 
�صلبًا على بع�س �ملحرتفن وجتعلهم منحرفن على حد 
قوله، مطالبًا �لأندية مبتابعة لعبيها و�لتاأكد من عدم 
�لطعام  تناول  �أو  �ل�صهر  �أو  �ل�صي�صة  بتدخن  قيامهم  
غري �ل�صحي �لذي يوؤثر عليهم، د�عيًا �إىل �أهمية �إلز�م 
للحفاظ  �ل�صحية  �لغذ�ئية  �ملكمالت  بتناول  �لالعبن 
�لالعب   عمر  معدل  �أن  حيث  و�صحتهم،  لياقتهم  على 

يف �مللعب يرت�وح بن   5�إىل 10�صنو�ت فقط ومن بعدها 
مبينًا  يعتزل،  يجعله  مما  عليه  و�لتعب  �لإجهاد  يظهر 
�لحرت�ف،  بعد  فعله  يجب  �لالعبن مبا  توعية  �أهمية 
موؤكدً� �أن 15% من �لالعبن يف �أندية �لدولة ملتزمون 
ومنهم �إ�صماعيل مطر .   كما تناول �ملتحدث �لإعالمي 
�ل�صلبية لدي �لالعبن كالتقليد �لأعمى  �أهم �لظو�هر 
للنجوم �لعاملين وذلك من خالل تقليدهم يف ق�صات 
�ل�صعر و�لو�صم وعدم �لتقيد بالأخالق �لريا�صية د�خل 
وخارج �مللعب وعدم تقيد عدد من جمهور �لأندية بهذه 
�لأندية  يف  �لالعبن  بع�س  �أن  �عتبار  على  �لأخ���الق 
و�ملنتخب فوق �لقانون،لفتًا �إىل �أن �لقانون ي�صري على 
�إنه يعاقب �أي خمالف  �جلميع يف دولة �لإمار�ت حيث 
للكرة  �أ�صاءت  من��اذج  عدة  وذك��ر  �لدولة،  يف  للقو�نن 
تعد  �لتي  �ل�صلبية  �لظو�هر  من  وغريها  �لإم��ار�ت��ي��ة، 
لعدد  �أمثلة  و�صرب  �أنديتنا،  يف  �لغريبة  �لظو�هر  من 
من �لالعبن �لعاملين �ملت�صفن بح�صن �خللق ومنهم 
ب�صوء  عرفو�  �آخرين  �إىل  و�أ�صار  �لرب�زيلي،  ريفالدو 
�أخالقهم  د�خل وخارج �مللعب مما �أثر على م�صتقبلهم 
يعترب �صخ�صية عامة  �أن �لالعب  �إىل  �لكروي، م�صريً� 
وميثل بلده .   ودعا �لكعبي �لهيئات �لإد�رية �إىل متابعة 
وتقومي �لالعبن وخا�صة يف �ملر�حل �ل�صنية �ل�صغرية 
�لأندية  د�خ��ل  وغذ�ئيًا  �صلوكيًا  متابعتهم  خ��الل  من 

وخارجها .
وط��ال��ب��ت �مل����د�خ����الت ب��و���ص��ع ب���ر�م���ج �إع��الم��ي��ة 
�صرورة  مع  �ملجتمع  �صر�ئح  لكافة  هادفة  وتلفزيونية 

�لهتمام باحل�ص�س �لريا�صية �ملدر�صية .

على هامش بطولة الفرجان لكرة القدم

  ندوة حول »الظواهراإليجابية والسلبية في المالعب«
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منكم واليكم

مساهمة القراء:
اســـتفســـاراتكم ومالحظاتكم  باسـتقبال  نســـعد 
 info@easd.ae :وتســاؤالتكـم عبر البريد اإللكترونـي
او صندوق البريد : 956 رأس الخمية - دولة اإلمارات 

العربية المتحدة  

مارس 2014 - العدد الثاين 

وبالوالدين إحسانًا
ي��درك  �أح��ده��م��ا،  �أو  و�ل��دي��ه  �أح��دن��ا  يفقد  حينما 
يكون  �أن  قبل  نف�صه  بحق  مق�صرً�  ك��ان  ك��م  حينها 
مق�صرً� بحق غريه، فالو�لد�ن هبة من �لرحمن من 

�أجلنا، فهما مفتاح �خلري يف حياتنا. 
نكون  ما  �أقرب  فاإننا  و�أمهات  �آباء  لدينا  �أن  طاملا 
�هلل.  �صاء  �إن  و�لآخ��رة  �لدنيا  يف  ر�حتنا  مفتاح  �إىل 
يومًا،  و�ل��دي��ه  م��ع  يجل�س  ل  بع�صنا  لالأ�صف؛  ولكن 
و�آخرون منا ل يرون �أباءهم و�أمهاتهم لأيام، وهناك 
من ل يقبل لنف�صه جمرد �لتحدث مع و�لديه، بحجة 

�أن تفكريهم ل يتما�صى مع م�صتو�ه �لذهني و�لنف�صي 
و�لجتماعي.

�أقول لهوؤلء �أنتم �خلا�صرون و�أنتم �جلاهلون و�أنتم 
�ملق�صرون و�صتحا�صبون عاجاًل و�آجاًل، �صتجدون هذ� 
�لإهمال من �أبنائكم �إن وهبكم �هلل �لذرية، و�صرتدون 
�إىل �أرذل �لعمر و�صتدركون حينها كم كنتم قا�صن بل 

»جمرمن« بحق �أنف�صكم. 
طريق  �إىل  ُع��د  �أم:  �أو  �أب  لديه  ز�ل  ل  ملن  �أق��ول 

�ل�صو�ب، و�لزم �جلنة حتت �أقد�مهما.
القارئة  �ضو�ضن حم�ضن - دبي

إهمال الطفل
مبو�صوع  �ملهتمن  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل�صعوبة  رغ��م 
�لإهمال،  تعريف  يف  وغريهم  باحثن  من  �لإه��م��ال 
�لطفل  �إمد�د  �لف�صل يف  به  يق�صد  �لغالب  �أنه يف  �إل 
�أو  �لتعليمية  �أو  �جل�صمانية  �لأ�صا�صية  باحتياجاته 
�لعاطفية، ومن ذلك عدم �لإمد�د �لكايف بالطعام �أو 
توفري �ملاأوى �ملنا�صب �أو �ملالب�س �أو �لطرد من �ملنزل، 
�أو  تاأخريها  �أو  له  �لطبية  �لرعاية  تقدمي  رف�س  �أو 
�ملنا�صبة  �لدر��صية  �ملرحلة  �لطفل يف  ت�صجيل  �إهمال 
�ملتكرر من  بالهروب  �ل�صماح للطفل  �أو  ل�صن �لطفل، 

�ملنزل  يف  �لكبار  مع  و�ل��ن��ز�ع  �لت�صاجر  �أو  �ملدر�صة 
�أمام �لطفل. لهذ� فاإنه ل ميكن للطفل �أن ينمو ب�صكل 
�صليم يف كافة مظاهر منوه �ملختلفة كالنمو �جل�صمي، 
و�لنمو �لعقلي، و�لنمو �لجتماعي، و�لنمو �لنفعايل، 
وغريها من مظاهر �لنمو �ملختلفة دون �أن تتوفر لديه 
و�ملتمثلة  �مل�صبعة لكل مرحلة،  �لأ�صا�صية  �لحتياجات 
باملاأكل و�لرعاية �لطبية و�حلماية من �لأخطار، ومنح 
�لعاطفي،  باحلب  و�لإم��د�د  للتعليم  �لكافية  �لفر�صة 

وغريها من �لحتياجات �ل�صرورية.
لوؤي النجم - دبي    

التكنولوجيا والتعليم
نعلم جميعًا �لآثار �لإيجابية �ملتعددة �لتي �أفرزتها 
�لعملية  ج��و�ن��ب  جميع  على  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�لتعليمية �ملتمثلة يف �لطالب حمور �لعملية �لتعليمية 
وعلى  �ملعلم  و�أي�صًا  �لدر��صية،  و�ملقرر�ت  �ملناهج  ثم 

�أ�صاليب �لتدري�س.
�لطالب  يف  للتكنولوجيا  �لإيجابية  �لآث���ار  ومتثل 
م�صاحة  للطالب  �أ�صبح  طريقها  فعن  خا�صة،  �أهمية 
وحتى  و�مل�صاقات  �لتخ�ص�س  �ختيار  يف  �حلرية  من 

�ل�صتقاللية  ل��ه  يحقق  وه��ذ�  ي��ري��د،  �ل��ذي  �مل��در���س 
وقدر�ته،  ميوله  مع  ين�صجم  مبا  بالذ�تية،  و�ل�صعور 
�إ�صافة �إىل �أن �لتكنولوجيا عملت على �إثارة د�فعيته 
�ل�صف،  د�خ��ل  تفاعله  وزي��ادة  �لأ�صاليب  خالل  من 
خالل  من  لديه  �لإيجابي  �لتفكري  تنمية  �إىل  �إ�صافة 
�ملعلومات �حلديثة و�ملتعددة و�ملتجددة �لتي ن�صتقبلها 
�لتكنولوجيا  وف��رت  كما  �لإن��رتن��ت،  �صبكة  خالل  من 

�حلديثة للمعلم �ملزيد من �ملعارف و�ملعلومات.
وجيه عبدالعظيم - ابوظبي

تجاوز الفشل الدراسي
على �لو�لدين �أن يجدو� و�صيلة �أخرى غري �لغ�صب 
و�إظهار �ل�صتياء �ل�صديد يف وجه �لبن عند ح�صوله 
على درجات �صعيفة يف مادة من �ملو�د، وخ�صو�صًا 
ول��و كان  ب��ذل ج��ه��دً� حتى  ق��د  �لب���ن  ي��ك��ون  عندما 
م�صاعدته  وحماولة  �لأم��ر  تفهم  من  فالبد  عاديًا، 
لتح�صن  �لو�صيلة  عن  و�لبحث  �لف�صل  جت��اوز  على 
�أد�ئه يف �لمتحان �لتايل، بالتحدث مع �لبن بهدوء 
درجاته  �نخفا�س  �أ�صباب  يف  ر�أي��ه  �إىل  و�ل�صتماع 
�إح��دى  فهم  يف  �صعوبة  يجد  فرمبا  �ل�صكل.  بهذ� 
�ملو�د �أو قد تكون م�صكلته عدم �لرتكيز ب�صكل كاف 
�أو كرثة  �ملدر�صة،  �أو  �ملعلم  �صرح  �إىل  �ل�صتماع  عند 
تقبل  علينا  �مل�صكلة  كانت  و�أي��ًا  �ملدر�صة.  عن  غيابه 
�صنظل بجو�ره  �أننا  له  و�لتاأكيد  �لأمر ب�صدر رحب، 
لت�صجيعه وم�صاعدته على �لتغلب على هذه �لعقبات.
�ضمرية ح�ضن نا�ضر- را�س اخليمة

األخ األكبر
ل ينبغي �أن تظل نظرتنا �ل�صرقية لالأخ �لأكرب على 
به  وعالقتنا  �لبيت،  يف  �ل�صلبية  �ل�صلطة  �صاحب  �أنه 
�لأول  �ملقام  يف  بد  ل  �إذ  و�مل��ر�وغ��ة،  بالتهرب  تت�صم 
�لكلمة،  مبعنى  �أخوية  نظرة  �إليه  �لأ�صقاء  ينظر  �أن 
طموحاتهم  وج��ه  يف  �لعائق  �جل���د�ر  يعتربونه  و�أل 
يف  مكملة  حلقة  �لنهاية  يف  لأن��ه  وخ�صو�صياتهم، 
دور  توظف  �أن  �لأ���ص��رة  م��ن  مطلوب  �لأ���ص��رة.  عقد 
�أهد�فها �لرتبوية �لقائمة على  �لأخ �لأكرب يف خدمة 
�لن�صح و�لإر�صاد و�لتاأثري �لإيجابي، ملا يتمتع به هذ� 
ما  غالبًا  وهو  �أ�صقائه،  و�صط  موؤثر  دور  من  �ل�صقيق 
�أن  �لأ�صرة  �لأبناء، وعلى  بيت �خلربة يف جيل  يكون 
تعي �أهمية توطيد �لعالقة بن �لأ�صقاء حتت �ل�صقف 
�لو�حد، و�صوًل �إىل فريق عمل �أ�صري بامتياز، وعلى 
وممار�صته  �ل�صلطة  �صلب  يف  يتمادى  �أل  �لأك��رب  �لأخ 
على �أ�صقائه، لأنهم بالتايل جزء من حياته �لناجحة 

و�ملوفقة، لذ� �قت�صى �لتنويه!.
�ضلمى يو�ضف - الفجرية






