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إن من سمات مجتمع اإلمارات الراسخة والتي تبعث على الفخر واالعتزاز، قوة 

الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي والتالحم بين القيادة والشعب. وهذا 

يملي علينا أن نحافظ على استدامة هذه الثوابت وأن تتضافر جهودنا وتتكامل 

مساعينا للبناء على هذه األسس المتينه في مسيرتنا التنموية والحضارية، وأن 

 
ً
 نموذجا

ً
نزرع هذه القيم في األجيال المتعاقبة ليكون مجتمع اإلمارات دائما

االقتصادية  النجاحات  لتحقيق  االجتماعي  البعد  استثمار  في  به  يحتذى   
ً
رائ��دا

والرفاهيه البشرية والتنافسية الحضارية . ومايبعث على التفاؤل في ترسيخ 

مسؤوليته  ي��درك  ب��ات  وأطيافه  شرائحه  بكافة  المجتمع  أن  التطلعات  ه��ذه 

الوطنية ويعي دوره في توطيد النسيج المجتمعي ويتجلى ذلك في كافة 

المناسبات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية فنجد روح التطوع وقد تجسدت 

على أرض الواقع في شكل مبادرات وحمالت متنوعه ونجد التفاعل المجتمعي 

مع أية قضية تمس المجتمع أو أفراده كما نجد قيادتنا الرشيدة وهي تنهز 

الفرصة تلو األخرى لتؤكد وحدة الصف و بأن المصير مشترك  واسعاد االنسان 

هو الغاية وأنها أقرب ما يكون إلى النبض اليومي لحياة المواطن وأن هذه 

.
ً
الثوابت أمانة في أعناقنا جميعا

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يديم على مجتمعنا 

االستقرار واالزدهار

د. محمد عبداللطيف خليفةإفتتاحية العدد
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أخـبار محليـة

ك��ش��ف ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��م��ل��ك ب���ن ك��اي��د 
ال��خ��اص لصاحب  ال��م��س��ت��ش��ار  ال��ق��اس��م��ي 
ال��س��م��و ح��اك��م رأس ال��خ��ي��م��ة ال��م��ش��رف 
ال��ع��ام ع��ل��ى هيئة اإلذاع�����ة، ع��ن وج��ود 
نية إلطالق مؤسسة إعالمية تضم قناة 

فضائية وصحيفة جديدتين باإلمارة .
ال��م��ؤت��م��ر الصحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
الخيمة  رأس  إذاع��ة  هيئة  عقدته  ال��ذي 
ف��ي ف��ن��دق اب���ن م��اج��د ، ب��ح��ض��ور الشيخ 

أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي نائب 
مدير عام شركة أسمنت االتحاد، ومحمد 
غانم مصطفى مدير عام اإلذاعة، وعدد 
وال��م��ؤس��س��ات  ال��ج��م��ع��ي��ات  ممثلي  م��ن 

والشركات الراعية والداعمة للهيئة .

إن  كايد:  بن  عبدالملك  الشيخ  وق��ال 
على   

ً
دوم���ا ت��ح��رص  الخيمة  رأس  إذاع���ة 

مسيرتها  الستكمال  واالرت���ق���اء  ال��ت��ط��ور 
 إلى جنب مع بقية وسائل 

ً
اإلعالمية، جنبا

 في 
ً
 حيويا

ً
اإلعالم بالدولة باعتبارها جزءا

رأس  تعيشها  التي  الشاملة  المسيرة 
الخيمة في شتى مناحي الحياة .

الشيخ  أع���رب  المؤتمر  نهاية  وف��ي 
شكره  عن  القاسمي  كايد  بن  عبدالملك 

الراعية  الجهات  جميع  ك��ّرم  و  وامتنانه  
وال���داع���م���ة وم��م��ث��ل��ي وس���ائ���ل اإلع����الم 
إنجاح  في  المبذولة  لجهودهم   

ً
تقديرا

مسيرة هيئة اإلذاعة برأس الخيمة .

محطة فضائية وصحيفة جديدتان في رأس الخيمة

سيف  الشيخ  سمو  ال��ف��ري��ق  ب��رع��اي��ة 
ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
منطقة  نظمت  الداخلية،  وزي��ر  ال����وزراء 
رأس الخيمة التعليمية تحت شعار “رؤية 
االستثنائية  القيادة  ملتقى  ح��دود”  بال 
ال��ل��واء ال��ش��ي��خ ط��ال��ب بن  ب��ح��ض��ور  األول 
لشرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  القاسمي  صقر 
وكيل  ال��ص��وال��ح  وم����روان  الخيمة،  رأس 
مساعد بوزارة التربية والتعليم للخدمات 
ال��م��س��ان��دة، وس��م��ي��ة ح���ارب ال��س��وي��دي، 
التعليمية،  الخيمة  رأس  منطقة  مديرة 
الشرطية  القيادات  من  ع��دد  جانب  إل��ى 
والتربوية ومسؤولي الدوائر الحكومية 

في اإلمارة .
وقال اللواء الشيخ طالب بن صقر في 
الملتقى  ومشاركات  لفعاليات  مداخلته 

إن دولة اإلمارات واحة استثنائية امتزجت 
أم���ان���ي شعبها  ال��ط��ي��ب��ة  أرض���ه���ا  ع��ل��ى 

النتاج  المعطاء وحكامها األوفياء فكان 
العالم  أده��ش  ونماء  ازده��ار   من 

ً
فيضا

بمنجزاتها العظيمة .
وأك����د ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ش��رط��ة رأس 
الخيمة أن القيادة االستثنائية للمغفور 
له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب 
نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
وإخوانهم  ال��ل��ه،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
ل��الت��ح��اد وأول���ي���اء ال��ع��ه��ود ال���ك���رام قد 
العمل  نحو  وحفزتهم  شعبهم  ألهمت 
بعزيمتهم  ليذللوا  الواحد  الفريق  بروح 
ك��ل ال��ت��ح��دي��ات وي��ح��ق��ق��وا أع��ل��ى م��رات��ب 

النجاح والتقدم في شتى الميادين .
الصوالح  م���روان  اس��ت��ع��رض  وب��ع��ده��ا 

بعنوان  كانت  عمل  ورقة  الملتقى  خالل 
خاللها   

ً
مستشهدا  ”

ً
ق��ائ��دا تصنع  “كيف 

والموثقة  المصورة  التسجيالت  ببعض 
للمؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان 
ال���ذي زرع روح  ال��ل��ه،  ن��ه��ي��ان، رح��م��ه  آل 
ولم  شعبه  نفوس  في  والثقة  الريادة 
مهارات  تنمية  ف��ي  ال��دول��ة  دور  يغفل 

أبنائها .
ال��ل��واء الشيخ ط��ال��ب ب��ن صقر  وك���رم 
رأس  لشرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  القاسمي 
الطالب  الملتقى  فعاليات  خالل  الخيمة 
محمد طارق الشحي النجل األكبر لشهيد 
ال��وط��ن وال��واج��ب ط���ارق ال��ش��ح��ي، حيث 
أن الشهيد طارق كان  إلى  أشار خاللها 
الذي  االستثنائي  للقائد   

ً
رائ��ع��ا  

ً
نموذجا

ليحيا وطن وشعب  الزكية  بروحه  ضحى 
 أن “الشهيد” لم 

ً
وأمة بأكملها، مضيفا

وشعبه  أهله  وذاك���رة  نفوس  من  يرحل 

بإذن  ي��رزق   
ً
حيا  

ً
خالدا وسيبقى  الوفي 

الله تعالى في جنات النعيم .

طالب بن صقر: اإلمارات واحة امتزجت فيها أماني شعبها المعطاء وحكامها األوفياء 
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العدد الثالث - أغسطس 2014

ال��ع��ق��اري��ة”  ال��خ��ي��م��ة  “رأس  اخ��ت��ت��م��ت 
شركات  كبرى  إحدى   ،)RAK Properties(
التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة 
ل��أوراق  أبوظبي  س��وق  في  والمدرجة 
 فعاليات “مهرجان جلفار 

ً
المالية، مؤخرا

المهرجان  يعد  الذي  للمأكوالت”  أفنيو 

اإلم�����ارة. وحظي  ف��ي  ن��وع��ه  م��ن  األّول 
الحدث، الذي احتضنته “أبراج جلفار” في 
وس���ط رأس ال��خ��ي��م��ة  ب��إق��ب��ال الف���ت من 
المختصين  والخبراء  وال���زّوار  المقيمين 
ف��ي م��ج��ال ال��م��أك��والت، وال���ذي���ن أك���دوا 
أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل ه����ذا ال��م��ه��رج��ان 
ال���م���رم���وق ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي يشهد 
رأس  إم���ارة  ف��ي  المطاعم  س��وق  فيه 
 ال سّيما مع االرتفاع 

ً
الخيمة ازدهارا الفتا

ال��م��ل��ح��وظ ف���ي ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��م��ط��اب��خ 

اإلس���ب���ان���ي���ة وال���ف���رن���س���ي���ة واإلي���ط���ال���ي���ة 
والصينية والعربية.

وأوض�����ح م��ح��م��د س��ل��ط��ان ال��ق��اض��ي، 
التنفيذي  وال��رئ��ي��س  ال��م��ن��ت��دب  ال��ع��ض��و 
ب��أّن  ال��ع��ق��اري��ة”،  الخيمة  “رأس  لشركة 

“مهرجان جلفار أفنيو للمأكوالت” حقق 
ثالثة  أكثر من  استقطاب  عبر   

ً
كبيرا  

ً
نجاحا

آالف زائر من مختلف أنحاء دولة اإلمارات، 
ل منصة مثالية 

ّ
الحدث شك أّن  إلى   

ً
الفتا

أله����م ال��م��ط��اع��م ف���ي دول����ة اإلم�����ارات 
ل���إط���الع ع��ل��ى أب�����رز ال���ف���رص ال���واع���دة 
 
ً
فضال الخيمة  رأس  إم��ارة  ضمن  المتاحة 

أم��ام  التجارية  لعالماتهم  الترويج  ع��ن 
بالتعّرف على كل  الزوار المهتمين  آالف 

ما هو جديد في عالم المأكوالت.

“رأس  في  “نلتزم  القاضي:  واختتم 
الالزم  الدعم  بتقديم  العقارية”  الخيمة 
لتمكين المطاعم المشاِركة من الدخول 
آفاق  تحمل  التي  المحلية  السوق  إلى 
واعدة وفرص هائلة للمساهمة بفعالية 
المطاعم  س���وق  ن��م��و  عجلة  دف���ع  ف��ي 

في دولة اإلم��ارات. ونتطلع إلى تنظيم 
له  وال��ت��روي��ج  سنوية  ب��ص��ورة  المهرجان 
وسائل  مختلف  عبر  واس���ع  ن��ط��اق  على 
التسويق لترسيخ دوره كمساهم رئيس 
ف���ي ج��ع��ل إم�����ارة رأس ال��خ��ي��م��ة إح���دى 
لمحبي  الجاذبة  المحلية  الوجهات  أب��رز 

المأكوالت العالمية.”

رأس الخيمة العقارية  تختتم “مهرجان جلفار أفنيو للمأكوالت” 
وسط إقبال الفت من المطاعم ومحبي المأكوالت العالمية

أكثر من 3,000 زائر خالل المهرجان األّول من نوعه 
في رأس الخيمة

 ل��ل��ب��اح��ث ال���ش���اب أح��م��د 
ً
ص����در ح��دي��ث��ا

البحثية  أعماله  أول��ى  ال��زع��اب��ي،  سعيد 
آث��ار  ال��خ��ي��م��ة  ب��ع��ن��وان »رأس  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وأط�����الل«، وذل���ك ض��م��ن إص�����دارات وزارة 
المجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال��ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
الشباب  ال��ب��اح��ث��ي��ن  لتشجيع  المخصصة 
على التأليف وكتابة البحوث والدراسات. 
يتناول الكتاب البحثي عبر فصوله األربعة 
ب����دراس����ة م��ك��ث��ف��ة وم��خ��ت��ص��رة ق���د ت��ري��ح 
واالخ��ت��ص��ار،  التكثيف  ناحية  م��ن  ال��ق��ارئ 
إلمارة  بالقدم  الموغل  الحضاري  التاريخ 
رأس الخيمة بفتراتها التاريخية الرئيسة، 

التي مرت بها جلفار عبر التاريخ وكشفت 
عنها حفريات التنقيب، مع أهم المعالم 
األثرية الباقية والبائدة من حصون وقالع 

وأبراج أثرية وأسواق ومساجد قديمة.

آث���ار  ال��خ��ي��م��ة  »رأس  ك���ت���اب  ووض�����ح 
وأطالل« للباحث أحمد الزعابي، أن تاريخ 
موغل  عريق  ت��اري��خ  الخيمة  رأس  إم���ارة 
في القدم يصعب إدراك بداياته، ويحتاج 
ل��ك��ش��ف أس�����رار ه��ذه  إل���ى ع��م��ل دؤوب 
اإلم���ارة وال��غ��وص ف��ي تاريخها وآث��اره��ا 
تنقيب  ف���رق  م��ن  مكثفة  ج��ه��ود  ض��م��ن 
م��ؤل��ف��ة م��ن ع��ل��م��اء آث���ار أك��ف��اء يتولون 
 
ً
هذه المهمة التي يجب أن تلقى دعما

.
ً
 ومباشرا

ً
 سخيا

ً
حكوميا

تاريخ رأس الخيمة في كتاب جديد
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أخبار جمعية اإلمارات

اجتماع مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية

اللطيف  عبد  محمد  ال��دك��ت��ور  ت���رأس 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  خليفة 
اج��ت��م��اع  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  اإلم�����ارات 
أع��ض��اء  ج��م��ي��ع  ب��ح��ض��ور  اإلدارة  م��ج��ل��س 
الجمعية لمناقشة جدول أعمال الجمعية 
واالس��ت��ع��دادات  المقترحة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
للمرحلة  واألنشطة  الفعاليات  لتنظيم 
ال��ق��ادم��ة وت���م االط�����الع  ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر 
الخطة  ع��رض  تم  كما  والمالية  اإلداري���ة 
التنفيذية حيث استهدفت الخطة خدمات 

اج��ت��م��اع��ي��ة وت��رب��وي��ة وأس��ري��ة وري��اض��ي��ة 
فئة  استهدفت  كما  وتعليمية  وثقافية 
الحرص  مع  عمل  عن  والباحثين  الشباب 
على األسرة وترابطها عن طريق التواصل 
وال���ش���راك���ة م���ع م��خ��ت��ل��ف ال��م��ؤس��س��ات 
الجمعية  بنشاط  العالقة  ذات  المحلية 
 م���ن ال��خ��ط��ة 

ً
 ك��ب��ي��را

ً
ك��م��ا خ��ص��ص��ت ج������زءا

وتعزيز  والوطنية  االجتماعية  للتوعية 
ال��ه��وي��ة وال������والء واالن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي 

وترسيخ القيم الثقافية األصيلة.

ندوة المشكالت الزوجية وطرق عالجها
نظم���ت جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية بمقرها ورش���ة 
تدريبي���ة بعن���وان  المش���كالت الزوجي���ة وطرق عالجه���ا قدمها 
األس���تاذ س���يف المطوع المزروعي  عضو مجلس إدارة جمعية 
اإلم���ارات للتنمي���ة االجتماعي���ة و موج���ه ترب���وي ف���ي مجل���س 
التعليم بأبوظبي تناول فيها المش���كالت الزوجية ومواجهتها 
ألن الصراع الذي يتم تجاهله ال يختفي تلقاء نفسه ويجب النظر 
إل���ى المش���كلة بنظ���رة إيجابي���ة فحركة يس���يرة قد تعي���د ترتيب 
حياتن���ا بش���كل أفضل ، وق���د القت الورش���ة حضور كبي���ر وتفاعل 
م���ع المحاض���ر وينصح المحاض���ر بأهمية أخذ المش���ورة والنصح 
ومحاول���ة قبول كل طرف للط���رف اآلخر كما هو ومحاولة إيجاد 

حلول جذرية للمشاكل.

• توجيه���ات مجل���س اإلدارة لفري���ق 
الكام���ل  الدع���م  بتوفي���ر  العم���ل 
والمس���اهمة  الوطني���ة،  للكف���اءات 
ف���ي تحقي���ق المزي���د م���ن النجاحات 

والمكتسبات.
مرحل���ة  ه���ي  المقبل���ة  المرحل���ة   •
الري���ادي  القط���اع  إل���ى  الدخ���ول 

والمنافسه فيه.
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 لتوجيهات القيادة الرشيدة 
ً

استجابة
الخيري  ب��ال��ع��م��ل  المتعلقة  اإلن��س��ان��ي��ة 
اإلم����ارات  جمعية  أط��ل��ق��ت  واإلن��س��ان��ي، 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االج���ت���م���اع���ي���ة م����ب����ادرة “ه���م 
العمالة  تكريم  حملة  ضمن  يستحقون” 
ال��م��س��ان��دة م��ن ال��خ��دم، ب��ه��دف تسليط 
الضوء على هذه الفئة وض��رورة احترام 
وتقديرهم  إليهم  واإلحسان  حقوقهم 
يقدمونها  التي  الكبيرة  الجهود  على 

طوال سنوات خدمتهم.
وأك����د خ��ل��ف س��ال��م ع��ن��ب��ر م��دي��ر ع��ام 

االجتماعية  للتنمية  اإلم�����ارات  جمعية 
اإلم��ارات  ح��رص دول��ة  الخيمة،  في رأس 
ع��ل��ى اح���ت���رام ح��ق��وق اإلن���س���ان وتوفير 
الحياة الكريمة اآلمنة والمعاملة الطيبة 
ل��ج��م��ي��ع ال��م��ق��ي��م��ي��ن ع��ل��ى أرض���ه���ا، من 
الفئات ومن بينهم فئة الخدم.  مختلف 
المجتمعية  المؤسسات  مختلف   

ً
داع��ي��ا

ل��ل��م��س��اه��م��ة ف����ي إط������الق م���ث���ل ه���ذه 
ال��م��ب��ادرات ال��ت��ي تعكس ح��رص اإلم���ارات 
ع��ل��ى اح���ت���رام ح��ق��وق وآدم���ي���ة ك��ل من 

يقيم على أرضها.
وأضاف في حفل تكريم الخدم الذي 
رأس  إذاع��ة  مقر  في  الجمعية  أقامته 
وسعيد  الصغير  عبدالله  بحضور  الخيمة 
الجمعية،  إدارة  مجلس  أعضاء  الهدية 
ومحمد غانم مصطفى مدير عام إذاعة 
العامة  اإلدارة  وبمشاركة  الخيمة،  رأس 

لإقامة وشؤون األجانب والهيئة العامة 
وإدارة  واألوق����اف   اإلسالمية  للشؤون 
الشرطة المجتمعية في القيادة العامة 
إط���الق ه��ذه  أن  ال��خ��ي��م��ة  ل��ش��رط��ة رأس 
الجمعية  إطار حرص  يأتي في  المبادرة 
على تنفيذ رؤيتها ورسالتها تجاه أفراد 
ومؤسسات المجتمع في إطار الشراكات 

المجتمعية التي تسعى إلى عقدها.
وث�����م�����ن ع��������دد م������ن ال���م���واط���ن���ي���ن 
وال��م��واط��ن��ات ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي البث 
المبادرة، خاصة وأن هذه  المباشر هذه 
الفئة يعملون في منازلهم منذ سنوات 
طويلة ومازالوا متواجدين معهم حتى 
أصبحوا أحد أفراد العائلة، كما أكدت عدد 
الخادمات  من   

ً
ع��ددا أن  المواطنات  من 

رافقوهن  و  إسالمهن،  أشهرن  لديهن 
وم���ن���اس���ك  ال����ح����ج  ف���ري���ض���ة  أداء  ف����ي 

العمرة،  وشارك عدد من المستخدمين 
المباشر،  بالبث  االتصال  في  والخادمات 
كاشفين أن حسن المعاملة الطيبة التي 
المواطنين  كفالئهم  قبل  م��ن  الق��وه��ا 
ف��ي دول��ة اإلم���ارات ه��ي التي دعتهم 
طويلة  لسنوات  كفالئهم  مع  للمكوث 
، مما 

ً
امتدت معظمها ألكثر من 25 عاما

قبل  من  الطيبة  المعاملة  حسن  عكس 
مواطني الدولة للمستخدمين لديهم.

جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية تكرم قدامى الخدم

بالتعاون  اإلجتماعية  للتنمية  اإلم����ارات  الجمعية  نظمت 
رأس  االقتصاد في  وزارة  بمكتب  المستهلك  إدارة حماية  مع 
أحمد  قدمها  ال��ت��ج��اري��ة”  اإلع��الن��ات  “خ��ف��اي��ا  م��ح��اض��رة  الخيمة 

العسم وعيسى الهاجري وناعمة النقبي .
وخفايا  أساليب  حول  المحاضرة  خالل  المحاضرون  وتطرق 
المستهلكين  اس��ت��غ��الل  تستهدف  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  اإلع��الن��ات 

وجرهم لإنفاق بشكل عشوائي وغير محسوب .
تندرج هذه المحاضرة ضمن المسؤولية المجتمعية، التي 
بغرض  المجتمع  ومؤسسات  أف��راد  تجاه  الجمعية  بها  تقوم 

نشر الوعي في شتى المجاالت .

محاضرة خفايا اإلعالنات التجارية

ه���و  المس���اندة  العمال���ة  تكري���م   •
تقدي���ر لجهوده���م العظيم���ة التي 

يقدمونها طوال سنوات خدمتهم.
• اإلمارات حريصة على توفير الحياة 
الكريم���ة واآلمنة لجمي���ع المقيمين 

على أرضها.
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ق����ام  ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ل��ك ب���ن ك��اي��د 
لصاحب  ال��خ��اص  المستشار  ال��ق��اس��م��ي، 
السمو حاكم رأس الخيمة ورئيس مجلس 
االجتماعية  للتنمية  اإلم�����ارات  جمعية 
بزيارة إلى الطالبات المصابات في حادث 
“ال��ح��اف��ل��ة ال��م��درس��ي��ة  ال���ذي وق���ع في 
منطقة الصالحية برأس الخيمة، ، وأسفر 
عن إصابة 18 طالبة بإصابات تراوحت بين 
بين  سائقين  و3  والخفيفة،  المتوسطة 
وف��د من  الشيخ  راف��ق  وبسيطة   بليغة 
اإلجتماعية  للتنمية  اإلم�����ارات  جمعية 

ووفد من هيئة إذاعة رأس الخيمة .
كايد، خالل  بن  الملك  عبد  الشيخ  أكد 
زي����ارت����ه، ل��ل��ط��ال��ب��ات ال��م��ص��اب��ات ال��ت��الح��م 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي و ح���رص���ه ع��ل��ى ال��ت��واص��ل 
ال���وط���ن وال���ت���ف���اع���ل معهم  أب���ن���اء  م���ع 
أحوالهم  وتفقد  وال��ض��راء  ال��س��راء  ف��ي 

والسؤال عنهم.
الملك  عبد  الشيخ  استقبال  كان في 
بن كايد، عند وصوله للمستشفى، د . عبد 
الله النعيمي، مدير منطقة رأس الخيمة 
عام  مدير  الطير،  يوسف   . ود  الطبية، 

مستشفى صقر، وعدد من المسؤولين 
الطبية،  والمنطقة  المستشفى  ف��ي 
التفقدية  زي���ارت���ه  خ���الل  راف���ق���وه  ال��ذي��ن 

للطالبات المصابات وسائق الشاحنة.

الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي يزور الطالبات المتضررات في الحادث المروري

دورة أساسيات اللغة اإلنجليزية لألمهات
أول���ت جمعية اإلم���ارات للتنمي���ة االجتماعي���ة اهتماما كبيرا 
باألمه���ات لتعليمهم أساس���يات اللغة اإلنجليزي���ة حيث نظمت 

الجمعية لهم  دورة أساسيات اللغة اإلنجليزية.
وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية مدى اهتمام 
الجمعي���ة باألمه���ات لم���ا ل���أم دور ه���ام ف���ي تعلي���م األبن���اء 
وإنش���اء جيل واِعِ متعلم وألهمية نش���ر التوعية المجتمعية و 

تأتي رسالة  الجمعية بتعزيز العلم والتعليم  من خالل تقديم 
برام���ج ودورات تدريبي���ة منوعة في تطوير العملي���ة التعليمة 

وتحقيق التكامل معها .

• أكد الشيخ عبدالملك أن المشاركات 
المجتمعي���ة تعك���س م���دى التالحم 
الوط���ن،  أبن���اء  بي���ن  المجتمع���ي 
الس���راء  ف���ي  االخ���وي  وتفاعله���م 
والضراء، فاإلمارات نمت وكبرت بروح 

التالحم.
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أقامت جمعي���ة اإلمارات للتنمي���ة االجتماعية دورة مهارات 
إع���داد الرس���ائل والتقارير بمقر الجمعية بمش���اركة 40 ش���خصا 
.وته���دف إلى تعري���ف المش���اركين بالقواعد األساس���ية لكتابة 

التقاري���ر اإلداري���ة ، إكس���ابهم مه���ارة التواص���ل م���ع الجه���ات 
المعني���ة بالتقاري���ر وتوضيح الفرق بي���ن التقاري���ر المعلوماتية 

والتحليلية .

دورة مهارات إعداد الرسائل والتقارير برنامج األساليب الحديثة في تربية األبناء

الحديثة  لأساليب  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ب��رن��ام��ج  الجمعية  أطلقت 
ف���ي ت��رب��ي��ة األب����ن����اء، ال�����ذي ي��س��ت��ه��دف األم���ه���ات وع���ض���وات 
األطفال  ورياض  المدارس  في  والتدريبية  التعليمية  الهيئات 

الوعي  تنمية  إل��ى  ال��ه��ادف  البرنامج،  وي��ق��دم  والموظفات. 
تربية  في  الذكية  األساليب  ح��ول  إرش��ادي��ة  برامج  و  التربوي، 
إيمان  الدكتورة  الحديث، بحسب  الجيل  تتالءم مع  التي  األبناء 

العماري. 

الملتقى  اإلجتماعية  للتنمية  اإلم��ارات  جمعية  استضافت 
التربوي اإلجتماعي المقام تحت شعار ) احموني ال تؤذوني 
( بمقر الجمعية وجاء ذلك ضمن فعاليات لجنة رعاية السلوك 
) مشروع التوعية السلوكية ( وشارك في الملتقى نخبة من 
مؤسسات المجتمع المحلي من الشرطة المجتمعية ، المقدم 
موزة  المالزم   ، امباسي  سعيد  وال��رائ��د   ، الصم  سعيد  أحمد 
 ، الزعابي  ياعد  بن  أول علياء سعيد  ، مساعد  الخابوري  راشد 

والدكتورة خلود يوسف غريب محاضر في جامعة عجمان .
استهدف الملتقى أولياء األمور والمعلمين واالختصاصيين 
العملية  على  والقائمين  األم��ور  أولياء  توعية  إلى  ويهدف 

التعليمية بظواهر تنتشر بين طلبة المدارس و أسبابها وطرق 
وكيفية  اإليجابية  السلوكيات  خلود  الدكتورة  تناولت  عالجها، 
تعزيزها وعالقة البيت بالمدرسة في متابعة سلوك أبنائهم، 
كما ناقش الرائد محمد امباسي التحرش أسبابه وعالجه ، و أدار 
الملتقى المقدم أحمد الصم ، وأكدت المالزم موزة الخابوري 
من الشرطة المجتمعية عن حوادث واقعية واالستفادة منها 
في الوقاية من المشكالت التي من الممكن أن تصادفنا في 

الحياة .

ملتقى احموني ال تؤذوني بضيافة جمعية االمارات للتنمية االجتماعية
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للتنمية  اإلم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ق��دم��ت 
االج��ت��م��اع��ي��ة م���ح���اض���رة أن���م���اط ال��ح��ي��اة 
التثقيف  إدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ص��ح��ي��ة 
التي  الخيمة  ب���رأس  ال��ص��ح��ي  واإلع����الم 
سالم  سماح  الصحية  المثقفة  ألقتها 
الجمعية  جاءت هذه  الشحي في مقر 
ال��م��ح��اض��رة ض��م��ن أن��ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات 
تنظمه  ال��ذي  المنوع  الثقافي  البرنامج 
الجمعية أسبوعيا لتحسين الوعي ورفع 
كافة  لدى  واإلدراك  االهتمام  مستوى 
المحاضرة  تناولت  ،حيث  المجتمع  شرائح 
التي  السيئة  العادات  عدة محاور منها 
وكيفية  تفكير  ب���دون  اإلن��س��ان  يفعلها 
كما  سليمة  صحية  ح��ي��اة  لخلق  تجنبها 
ت��ط��رق��ت ال��م��ح��اض��رة ل��م��اه��ي��ة ال��وج��ب��ات 

ال��ص��ح��ي��ة ال��س��ل��ي��م��ة وال���غ���ذاء ال��س��ل��ي��م، 
وي��ع��ت��ب��ر ال��ن��وم م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ه��ام��ة 
بصحة  مباشرة  تتعلق  التي  واألساسية 
اإلن���س���ان ك��م��ا ألش��ع��ة ال��ش��م��س ف��وائ��د 

ع���دي���دة ل��ل��ج��س��م ول��ي��س��ت ع��ك��س ذل��ك 
ويجب   ، العظام  هشاشة  م��ن   وتحمينا 

ممارسة الرياضة باستمرار واالمتناع عن 
الكحول  تعاطي  عن  واالمتناع  التدخين 

واالبتعاد عن التوتر.

ضمن  المحاضرة  ه��ذه  تنظيم  وج��اء 
أه�����داف ال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة 

السليمة  ال��ري��اض��ي��ة  وال��ت��رب��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ص��ح��ة ل����دى أف����راد 
تم  المحاضرة  هامش  وعلى  المجتمع. 

إجراء فحوصات طبية للحضور.

محاضرة أنماط الحياة الصحية

ندوة تقنيات كشف الجريمة

نظم���ت جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعي���ة ، بالتعاون مع 
اإلدارة العام���ة لأدل���ة الجنائي���ة وعل���م الجريم���ة ف���ي القيادة 
العام���ة لش���رطة دبي، ندوة ف���ي مقر الجمعي���ة  بالظيت حول 
 م���ن مختلف 

ً
»تقني���ات كش���ف الجريمة«، اس���تهدفت 55 ش���خصا

شرائح المجتمع.
وكش���ف المحاضر المالزم أول أحمد راش���د الزعابي باإلدارة 
العام���ة لأدل���ة الجنائي���ة وعلم الجريم���ة في القي���ادة العامة 
لش���رطة دبي، على آليات طرق اكتشاف مسرح الجريمة واآلثار 

المادي���ة والدلي���ل الم���ادي للجريمة ع���ن طريق رف���ع البصمات 
الوراثي���ة وآث���ار األق���دام وبصي���الت الش���عر. وأوض���ح ب���أن خبراء 
ف���رع المعاين���ة ينتقل���ون ف���ور تلقيه���م البالغ عن وق���وع حادث 
جنائ���ي إل���ى الموق���ع ويباش���رون بالبح���ث عن األدل���ة الغامضة 
واستكش���افها س���واء في موقع الحادثة المتعلقة بالجاني أو 
المجن���ي عليه واس���تنباط الحقائق والمعلوم���ات التي تحملها 
تل���ك اآلث���ار واالس���تفادة منه���ا ف���ي الوص���ول ال���ى الحقيق���ة، 
واس���تعرض المحاض���ر نم���اذج متنوع���ة لأدل���ة الجنائي���ة، مثمن���ا 
جه���ود جمعي���ة اإلمارات في تنظي���م الندوة الت���ي تأتي ضمن 
أه���داف الجمعي���ة في نش���ر الوعي األمن���ي بين كافة ش���رائح 

المجتمع.

وتوجه الوكيل أول عبد اللطيف الحمادي برسائل توجيهية 
للجمه���ور باالبتع���اد ع���ن مس���رح الجريم���ة لعدم التس���بب في 
إتالف اآلثار الموجودة والتي قد تؤدي إلى تأخير الكش���ف عن 
الحقائق وتعطيل رجال الشرطة عن أداء عملهم وإنما عليهم 
االتص���ال مباش���رة برج���ال الش���رطة للتبليغ ع���ن الح���ادث لتتولى 

الشرطة القضية.
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أك���د خلف س���الم ب���ن عنبر مدي���ر عام 
االجتماعي���ة  للتنمي���ة  اإلم���ارات  جمعي���ة 
أهمي���ة تعزي���ز الهوية التراثي���ة الثقافية 
وإبق���اء األجي���ال المختلف���ة عل���ى تواصل 
وأهمي���ة  وعاداته���م،  تقاليده���م  م���ع 
إحي���اء الفعالي���ات التي من ش���أنها تعزيز 
القيم النبيلة للترابط األس���ري والتضامن 
االجتماعي التي رسخها آباؤنا وأجدادنا.

“جمعي���ة  تنظي���م  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
اإلم���ارات للتنمي���ة االجتماعي���ة” لفعالية 
ليل���ة المنتص���ف م���ن ش���عبان، الم���وروث 
الش���عبي “ح���ق الليل���ة “ بالتع���اون م���ع 
لجن���ة حواء من إدارة الجنس���ية واإلقامة 
برأس الخيمة وجمعية مرشدات اإلمارات 
ومفوضي���ة رأس الخيم���ة ومدرس���ة قباء 
للتعلي���م األساس���ي ح/2 وأيت���ام جمعية 

الرحم���ة الخيري���ة م���ع تفاع���ل جماهي���ري 
غفير.

وتضمن���ت الفعالي���ة فق���رات ورقصات 
ومس���ابقات  متنوع���ة  وش���عبية  تراثي���ة 
كرتوني���ة  وش���خصيات  إماراتي���ة  وأكالت 
مس���توحاة من الت���راث االماراتي المحببة 
الماض���ي والحاض���ر  لم���زج روح  لأطف���ال 
التي ترس���خ الطاب���ع التراثي واالجتماعي 

بأذهانهم.  
هيف���اء  أول  الم���الزم  وش���ددت 
إبراهي���م ليواد مدير فرع تس���ديد القيود 
والمنازع���ات بدائ���رة الجنس���ية واإلقام���ة 
ب���رأس الخيم���ة عل���ى أهمية المش���اركة 
ف���ي ه���ذه المناس���بة م���ن جميع ش���رائح 
المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة 
لما فيه���ا من إدخال البهج���ة إلى قلوب 

االهتم���ام  إل���ى   
ً
داعي���ا األطف���ال  جمي���ع 

االحتياج���ات  وذوي  األيت���ام  باألطف���ال 
الخاصة لي���س فقط في هذه المناس���بة 

وإنما في جميع األوقات. 
وق���ال صال���ح بن عليون الش���حي نائب 
مدي���ر مرك���ز رأس الخيم���ة الثقاف���ي أن 
مناسبة حق الليلة المنبثقة من الموروث 
العرب���ي ه���و تقلي���د تراثي ف���ي اإلمارات 
يعب���ر ع���ن العط���اء والتس���امح والتكات���ف 
 إل���ى أن هذه 

ً
بي���ن أبناء الش���عب، مش���يرا

الفعالية نس���عى من خ���الل إحيائها إلى 
التواص���ل  مع الذكري���ات الجميلة وتاريخنا 
اإلمارات���ي لتك���ون األجي���ال الجديدة على 
علم واطالع فيها ولتبقى روح التس���امح 
والمحب���ة واأللف���ة االجتماعي���ة بي���ن أبناء 

اإلمارات.

جمعية اإلمارات تحيي موروث “حق الليلة”

الي���وم  يق���وم األطف���ال ف���ي ه���ذا 
خ���الل تجوالهم على المن���ازل لجمع 
الليل���ة”،  “ح���ق  حلوي���ات ومكس���رات 
بترديد أناش���يد خاص���ة، منها »عطونا 
الل���ه يعطيكم.. بيت مك���ة يوديكم«، 
و»عطون���ا حق الليل���ة .. جدام بيتكم 
وادي والخير كله ينادي«، و “عطونا 

الله يعطيكم بيت مكة يوديكم “
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سقيا اإلمارات..
سقــــيا خــــير وعـــطاء

بلد  من  واإلنسانية،  الخير  وط��ن  من 
المحبة والعطاء انطلقت إحدى مبادرات 
مكان،  كل  في  المحرومين  لصالح  الخير 

فما إن تم االنتهاء من إتمام تطعيم 2.5 
بتوجيهات  باكستان،  ف��ي  طفل  مليون 
السمو  ص��اح��ب  الخير  مسيرة  ق��ائ��د  م��ن 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ 
صاحب  أطلق  حتى  الله،  حفظه  ال��دول��ة، 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه ال��ل��ه، إض��اف��ة نوعية 
دور  تعزز  التي  المبادرات  سلسلة  إل��ى 
الرائد  المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول��ة 
وتجسد  اإلنسانية   العمل  مجاالت  في 
في  الرشيدة  وقيادتها  ال��دول��ة  جهود 
وتحسين  اإلن��س��ان��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
والتي  المحتاجة،  المناطق  في  الحياة 
مليون   180 ج��م��ع  ف��ي  ال��ن��ج��اح  ح��ص��دت 
دره����م ت��ك��ف��ي ل��س��ق��ي��ا أك��ث��ر م���ن سبعة 
م��الي��ي��ن إن��س��ان ح���ول ال��ع��ال��م، وأث��م��رت 
البحثية  اإلم����ارات  سقيا  بتأسيس  عنها 
إليجاد الحلول المستدامة لتنقية وتحلية 

المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

لنهج   
ً
ام���ت���دادا ال��خ��ي��ر، تعد  م��ب��ادرات 

الشيخ  المؤسس  القائد  رسمه  معطاء 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
نهج تسير عليه قيادة هذا الوطن، وهي 
تحرص على أن يصل جود اإلمارات إلى كل 

مكان، وتعمل على مدن يد العون إلغاثة 
كل ملهوف أينما كان دون تمييز للون أو 
عرق أو معتقد. وعمل الخير فعل راسخ 

ف��ي وج���دان أه��ل اإلم����ارات والمقيمين 
ع��ل��ى أرض��ه��ا، وم���ن ال��ق��ي��م ال��ت��ي جبلوا 

عليها.

وم���ن ذل���ك ال��م��ن��ط��ق ك��ان��ت ق��واف��ل 
متطوعي  من  اإلنسانية  وُرس��ل  اإلغاثة 
واإلنسانية  الخيرية  وهيئاتها  اإلم���ارات 
في سباق دائم للوصول إلي المحتاجين 
عليهم  تكالبت  م��ن  وك��ل  والمحرومين، 
ص����روف ال��ده��ر م��ن ن��وائ��ب ون��ك��ب��ات من 
كانوا  ون��زاع��ات.  ك��وارث طبيعية وح��روب 
دوم���ا ه��ن��اك كلما ن���ادى ن���داء ال��واج��ب 
اإلن���س���ان���ي، م��م��ا ج��ع��ل اإلم��������ارات في 
صدارة ترتيب الدول المانحة للمساعدات، 
للخدمات  مدينة  أكبر  جنباتها  بين  تضم 
اإلنسانية قادرة على االستجابة السريعة 
والمتأثرين  المتضررين  احتياجات  لتوفير 
بقعة من  أية  الطارئة في  الظروف  من 
بقاع العالم، وبالذات في أفريقيا وآسيا 
 لأزمات 

ً
أكثر مناطق الكرة األرضية تعرضا

والكوارث بأنواعها.

مبادرة سقيا اإلم��ارات، صورة لعطاء 
منارة  يعد  وط��ن  ف��ي  ومتجدد،  متأصل 
ل��ل��خ��ي��ر وع����ن����وان ل��ل��ع��ط��اء، ح��م��ى ال��ل��ه 

اإلمارات وقادتها.

مقـــــــــــال
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 للثقافة اإلسالمية لعام 2014، وكيف التصلح بأن تتوج بهذا التاج الحضاري وهي 
ً
زفت الشارقة بليلتها التاريخية لتكون عروسا

تحقق الش���خصية الخاصة والهوية الخصوصية بالمنجز المتقن لصاحب الس���مو الش���يخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة . 

���ن صاحب الس���مو الش���يخ الدكتور س���لطان  بن محمد القاس���مي “عناقيد الضياء” ب�كلمة توجيهية إلى مثقفي وشعوب 
ّ

دش
األمة اإلس���المية تضمنت رس���ائل متعددة، وكلها يتجه نحو الهدف في رش���اقة الفتة، فالدين اإلس���المي دين السالم والتسامح 

. 
ً
وقبول اآلخر، واالختالف مع اآلخر في العقيدة أو الفكر سبب يوجب المزيد من التقارب والحوار، وليس العكس أبدا

»عناقيد الضياء«
الشارقة تهدي العالم 

أكبر ملحمة تاريخية عن حياة الرسول على مسرح المجاز

16

....
....

....
....

....
....

منظومة فكرية عالمية
ال��م��ل��ح��م��ة ال��ش��ع��ري��ة “ع��ن��اق��ي��د ال���ض���ي���اء” ال��ت��ي 
السعودي  للشاعر  الوضاءة  الكلمات  فيها  تضافرت 
الكبيرة  والموهبة  العشماوي،  الرحمن  عبد  الدكتور 
للموسيقار والملحن البحريني خالد الشيخ، مع أربعة 
الجسمي،  ال��ع��رب��ي، ه��م حسين  ال��ع��ال��م  م��ن  ن��ج��وم 
عساف،  ومحمد  ال��ح��ج��ار،  وع��ل��ي  ب��وش��ن��اق،  ولطفي 
في  وذل��ك  ممثل،   200 من   

ً
مؤلفا  

ً
طاقما ي��ق��ودون 

المجيد، وتروي  إبداعية تحاكي فجر اإلسالم  مقاربة 
��م منذ والدت��ه 

ّ
ال��ل��ه عليه وس��ل ال��رس��ول صلى  س��ي��رة 

وحتى وفاته.

ال��ع��رض المسرحي  أخ��ذن��ا  ت��ج��وال م��ه��ي��ب  وف���ي 
الشارقة  حيث  الراهنة،  اللحظة  من  الملحمي  الفني 
الكبيرة، إلى  تحتفي بجوهر اإلسالم في احتفاليتها 
وهي  التاريخ  روح  تستحضر  حيث  المقدسة  األراض��ي 
ترصد أهم األحداث التي تضمنتها سيرة خاتم األنبياء 
نزول  إلى  الهادي  والسالم، من والدة  الصالة  عليه 

الوحي، ومن غار حراء، إلى رحاب األرض كلها.

متابعات
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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تأثير في المشهد الفنـي
وأص���وات  الموسيقى  إي��ق��اع  وع��ل��ى 
الملحمة  ت��أخ��ذن��ا  وال���ج���وق���ة،  ال��م��غ��ن��ي��ن 
م��ن إم����ارة ال��خ��ي��ر إل���ى أم ال��ق��رى، حيث 
الوحي  ن��ور  تشهد  أن  لها   

ً
م��ق��درا ك��ان 

وخ���ات���م ال��ن��ب��ي��ي��ن. وف����ي غ���ض���ون ذل��ك 
حيث  الجاهلية  زم��ن  إل��ى  النشيد  يأخذنا 
وهو  ال��راوي  بصوت  الموسيقى  تمتزج 
التوحيد  أس��س  نقضت  كيف  علينا  يقص 
سيدنا  بناها  التي  الشريفة  الكعبة  في 
اسماعيل  وول��ده  السالم  عليه  ابراهيم 
ف��ي ظ��ل األوث�����ان ال��ت��ي أل��ه��ه��ا ال��ق��وم 
 إل���ى ع���ام ال��ف��ي��ل ال��ذي 

ً
آن�����ذاك، وص����وال

الشريفة  الكعبة  ه��دم  م��ح��اول��ة  شهد 
ووالدة الهادي عليه الصالة والسالم.

 ولد الهادي.. بهذه العبارة المشرقة 
ولد  المشهد..  ه��ذا  في  الجوقة  تصدح 
ميالد  جديد،  لتاريخ  ميالد  إن��ه  ال��ه��ادي، 
اإلس������الم ال���ت���ي ب�����ددت ش��م��س��ه ع��ص��ور 

الظالم.

ب��ع��ده��ا وان��ط��الق��ا م��ن ح��ك��اي��ة اليتم 
تحاكي  ال��م��ش��وار،  ب��داي��ة  نسجت  ال��ت��ي 
الملحمة قلب حراء الذي ينبض في جبل 
النور، حيث كان سيدنا محمد عليه الصالة 
وال���س���الم ي��م��ك��ث ف���ي غ����ار ح����راء م��ن��زل 

الوحي األول.

وت���س���ري ال��م��ل��ح��م��ة س���ري���ان ال��م��اء 

اإلس��راء  رحلة  ترسم  وهي  العبارة،  في 
وال���م���ع���راج، ح��ي��ن س���رى ن��ب��ي��ن��ا م���ن مكة 
ب��ي��ن األرض  اآلي����ات فيما  ي���رى  ال��م��ك��رم��ة 
والسماء حتى انتهى إلى بيت المقدس، 
خرج  حين  المعراج  رحلة  إل��ى  يأخذنا  ث��م 
إلى  جبريل  م��ع  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه 

المأ األعلى عند سدرة المنتهى..

الهجرة  لتصور  الملحمة  بنا  تنتقل 
وه��م  المسلمين  ج��م��وع  ح��ي��ث  األول����ى 
يقطعون الصحراء من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة. ثم تسرد الكلمات هجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويرافقه 
الله  رض��ي  الصديق  بكر  أب��و  اثنين  ثاني 
ثور..  أي��ام في غار  ثالثة  عنه، حين مكثا 
تحرسهم عين الله تعالى، وينصرهم عز 
قريش  خيول  تخّب  فيما  ب��ق��درت��ه..  وج��ل 
مبصرين  غير  ج���دوى،  دون  ال��ع��راء  ف��ي 

سوى “ظلمة األشباح”.

وف��ي فصل آخ��ر م��ن ف��ص��ول الشدو 
أه��ل  ارت���ق���اب  الملحمة  ت��ص��ور  ال��ج��م��ي��ل، 
ترنو  بعيون  الجليل  الموكب  طيبة  لهذا 
اإلن��ش��اد  يتهادى  ث��م  ال��ران��ي��ة.  كالقلوب 
هذا  الملحمة  تختتم  حتى   

ً
روي���دا  

ً
روي���دا

المشهد بأول أذان تاله الصحابي الجليل 
ب���الل ب���ن رب����اح ال��ح��ب��ش��ي ب��ع��د ب��ن��اء أول 

مسجد.

وعند بدر وعلى صوت بالل وهو ينقل 
المجاهدين  إلى  الكريم  الرسول  وصايا 
بأن: “التغدروا، والتغلوا، والتقتلوا وليدا 
 
ً
منفردا وال   ،

ً
ف��ان��ي��ا  

ً
ك��ب��ي��را وال  ام����رأة،  وال 

وال  ال��ج��ث��ث،  ف��ي  تمثلوا  وال  بصومعته، 
” ، تصور 

ً
تقطعوا شجرة، وال تهدموا بيتا

الملحمة باألصوات العذبة نشيد االنتصار 
في معركة بدر، ذلك االنتصار الذي مّهد 

النتشار اإلسالم، وجعل للمسلمين هيبة 
وكلمة نافذة.

ال��ن��ص��ر، يستهل  ب��االب��ت��ه��اج وت��ب��اش��ي��ر 
ال��ك��الم ح��ي��ن دخ���ل ال��رس��ول ال��ك��ري��م مع 
دون  المكرمة  مكة  إل��ى  الكبير  جيشه 
أب���واب مكة كلها،  أش��رع��ت  ق��ت��ال.. هكذا 
واعتلى بالل الكعبة، وارتفع صوت األذان 

اليوم  إن��ه  ال��ح��ق.  ب��ص��وت  اآلف���اق  ليمأ 
حملها  التي  األمانة  تأدية  شهد  ال��ذي 
بروحه ودمه، وحّملها لأرض كلها: “أنت 
أديت األمانة/ أنت أحسنت اإلبانة/ وجعلت 

الخير يسري/ حين أسرجت حصانه”

خطبة  ج��اءت  الكبير  الفتح  ذلك  عقب 
الكريم،  ال��رس��ول  وص��اي��ا  لتحمل  ال����وداع 
أن  بعد  رب���ه،  ل��م��الق��اة وج��ه  يتهّيأ  وه��و 
أمانته ونشر رسالة اإلسالم. وهنا  أدى 
ت��ه��دج��ت األص����وات ب��ال��ع��ب��ارات ال��راع��ش��ة، 
والموسيقى الراعشة وهي تبكي رحيل 

سيد المرسلين.

غ��ي��ر أن “ع��ن��اق��ي��د” ال��ض��ي��اء ل���م ت��زل 
ن��ور  ح��م��ل��ت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  األرض،  ت��ض��يء 
اإلس����الم وف��اض��ت ع��ل��ى ال��م��ل��ك��وت كله: 
بالقضاء/ واحتسبنا موت خير  “قد رضينا 
ت��زل/  ل��م  لكن  الخلف  األن��ب��ي��اء/ م��ات خير 

فينا عناقيد الضياء”

خواتيمها،  إلى  الملحمة  تصل  بهذا 
وال��س��م��اء، وه��ي  األرض  ج��اب��ت  أن  ب��ع��د 
األص��وات  بأشجى  األف��ئ��دة،  على  تلقي 
مع  تواشجت  التي  الموسيقى  وأع��ذب 
سيرة  م��ع  ال��ت��اري��خ،  عرفها  قصة  أع��ظ��م 

سيدنا محمد عليه الصالة والسالم.
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دشن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية، رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب “جائزة 
في  ال��ع��رب��ي”،  الخليج  لشباب  اإلم����ارات 
اإلم��ارات  مؤسسة  نظمته  ال��ذي  الحفل 
الموافق  االثنين  ي��وم  الشباب  لتنمية 
23/ 6/ 2014 في فندق أبراج االتحاد في 

أبوظبي .

ي��ش��ارك فيها  ال��ج��ائ��زة منصة  وت��ع��د 
تحفيز  إلى  عبر مسابقة تهدف  الشباب 
لهم  وتتيح  ال��واع��دة،  المبتكرة  األف��ك��ار 
مشروعات  وتقديم  إبداعاتهم،  إظهار 

ريادية تتسم باالستدامة .

الشيخ  سمو  قال  المناسبة  وبهذه 
تصريح  ف��ي  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  عبدالله 
اإلمارات  جائزة  إن  المناسبة..”  بهذه  له 
ل��ش��ب��اب ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ت��ه��دف لدعم 
وتحفيز الشباب الستخالص مكامن القوة 

ري��ادة  اإلب��داع��ي��ة لديهم ف��ي م��ا يخص 
ق��درت��ه��م  وإب�����راز  المجتمعية  األع���م���ال 
مجتمعية  ري��ادي��ة  مشاريع  إنشاء  على 
مستدامة تخدم المجتمع على المديين 
ال��ق��ص��ي��ر وال���ط���وي���ل ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م على 
ورفعة  رق��ي  ف��ي  الفاعلة  المساهمة 

منطقة الخليج “. 

ودعا سموه الشباب إلى المشاركة 
معالجة  إل��ى  تهدف  التي  الجائزة  في 
ال���م���ش���اك���ل ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة واالرت�����ق�����اء 
بالمجتمعات الخليجية عبر تشجيع اإلبداع 
نواة  تشكل  بناءة  أفكار  إلى  والوصول 
في  مجتمعية  ت��ح��دي��ات  أي  لمواجهة 
جيل  وتأهيل  إع��داد  عن  المنطقة..فضال 
جديد من رواد المشاريع المجتمعية ما 
يعود بالنفع على مختلف أطياف وفئات 

المجتمع في المنطقة. 

“جائزة اإلمارات لشباب الخليج العربي”
برعاية عبداهلل بن زايد .. مؤسسة اإلمارات تطلق

 سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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أكـــدت المديـــر العـــام للمكتب اإلعالمي لحكومـــة دبي، منى غانم المـــّري، أن الدولة تمكنت مـــن تحقيق طفرات 

تنمويـــة ضخمـــة خـــالل فترة زمنية قصيرة ناهزت العقـــود األربعة بقليل نجحت خاللها فـــي التحول من مجتمع بدوّي 

بســـيط إلى منارة للتطوير والتنمية في المنطقة، ونموذج يحتذى في تطبيق أفضل الممارســـات العالمية وتبني 

الحلول والتقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة األهداف التنموية الطموحة للقيادة والشعب.

مؤتمر قمة شبكات التواصل االجتماعي ينطلق في دبـي
بمشاركة نخبة من كبار خبراء التكنولوجيا واإلعالم

جاء ذلك، خالل الكلمة التي ألقتها في افتتاح مؤتمر قمة 
ش���بكات التواص���ل االجتماعي، ف���ي دبي واس���تضافها موقع ) 
أريبا أريبا (  بمشاركة خبراء وقيادات عدد من مؤسسات اإلعالم 
التواص���ل  بش���بكات  ومعنيي���ن  المنطق���ة،  ف���ي  والتكنولوجي���ا 
االجتماع���ي وما أحدثته م���ن آثار كبيرة في المجتمعات س���واء 

داخل المنطقة العربية أو العالم.

وجمعت القمة متحدثين من كبرى المجموعات والش���بكات 
اإلعالمي���ة وعمالق���ة الش���ركات الرائ���دة ف���ي مج���االت التقني���ة 
 والمجموعات اإلعالمية، من ضمنهم »غوغل« 

َ
 وعالميا

ً
إقليميا

إم«  ب���ي  و»آي  و»مايكروس���وفت«  و»تويت���ر«  إن«  و»لينك���د 
و»دو« و»اتصاالت« و»س���ي إن بي س���ي عربية« و»سي إن إن 
عربي���ة« و»أو إس إن« و»نيس���ان« و»بالك بيري«، و»مؤسس���ة 
دبي لإعالم« وغيرهم، واس���تقطب المؤتمر أكثر من 200 من 
ممثلي المؤسس���ات العامة في هذا القطاع من مختلف أنحاء 

المنطقة.

رؤية وتوجهات 
وقال���ت الم���ّري، أن أهداف الدورة األول���ى من مؤتمر قمة 
ش���بكات التواصل االجتماع���ي 2014 تتوافق مع رؤية وتوجهات 

حكومة دبي في ناحية تسخير كافة اإلمكانات المتاحة لوسائل 
االعالم االجتماعية لتطور العالم العربي، وخير مثال على ذلك 
االهتم���ام الكبي���ر الذي يوليه صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
 على 

ً
دبي »رعاه الله« الذي ُيعّد من أبرز زعماء العالم حضورا

موق���ع التواصل االجتماع���ي »تويتر«، لإعالم الجديد، وتجّس���د 
ه���ذا االهتمام في »الجائزة العربية لإعالم االجتماعي« التي 
 أن 

ً
أطلقها س���موه في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكدا

 في الواقع 
ً
 مهم���ا

ً
وس���ائل التواصل االجتماع���ي أصبحت مؤثرا

االجتماع���ي واالقتصادي والسياس���ي في منطقتن���ا والعالم، 
م���ا يوجب التعامل مع هذا الواقع بحكمة وإبداع وروح إيجابية 

الستثماره في ما ينفع المجتمع”.

عروض تقديمية 
 
ً
وش���ملت الع���روض التقديمية الرئيس���ة ف���ي المؤتمر عرضا
بعن���وان » تويت���ر مقاب���ل التلفزي���ون- م���ن الشاش���ة الثانية إلى 
األول���ى، النق���اط المش���تركة بي���ن وس���ائل التواص���ل االجتماعية 
والهوات���ف المتحرك���ة والتلفزي���ون« قّدمه س���تيفن كاليفوتيز، 
رئيس اس���تراتيجية العالمة التجارية لمنطقة الش���رق األوس���ط 
ف���ي تويتر، ومحاضرة »مواكبة التغي���رات في العالم المترابط، 
من وس���ائل اإلعالم االجتماعية إلى األعمال االجتماعية« التي 
قّدمه���ا محمد بره���ان، الرئيس التنفيذي، »س���ي إن بي س���ي 
عربي���ة«؛ و»وجهة نظر مختلفة عن وس���ائل اإلعالم االجتماعية 
الت���ي يمكن أن تظهر الق���درات الداخلية« الت���ي قّدمها عثمان 

سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 منى غانم المّري
المدير العام للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي
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أك���د معالي أحمد ب���ن جمعة الزعابي نائب وزير ش���ؤون 

العربي���ة  التنمي���ة ف���ي دول���ة اإلم���ارات  الرئاس���ة أن خط���ط 
 إلى المش���اريع اإلنشائية 

ً
المتحدة ال تتوقف عند حد، مش���يرا

والتطويري���ة، المتواصل���ة والمتوالية ضمن مب���ادرات صاحب 

 في 
ً
الس���مو رئيس الدولة، “حفظه الله”، الذي ال يألو جهدا

اس���تكمال مس���يرة التنمية، وتأمين الحي���اة الكريمة واآلمنة 
ألبنائ���ه المواطنين في أماك���ن إقامتهم جميعها، وتحقيق 

المزيد من السعادة لهم.

وأوضح أن هذه المبادرات تش���مل: إنش���اء وتطوير البنية 
التحتي���ة، وتوفي���ر الخدمات الصحي���ة والتعليمية وفق أرقى 
المعايير والمواصفات، وتوفير المسكن المناسب والمالئم 

للمواطنين في إمارات الدولة جميعها.

ولف���ت إل���ى لج���ان وف���رق فني���ة تج���وب اإلم���ارات كافة، 

لرص���د احتياجاتها، وم���ن ثم عمل دراس���ات ميدانية، وتقديم 
 دون إبطاء، ال 

ً
التوصيات، التي يتم النظر فيها وتلبيتها فورا

سيما في األماكن النائية.

وقال في حوار مع “ مجلة إش���راقات” إن اللجنة، ستبذل 

قص���ارى جهدها لالس���تمرار ف���ي متابعة وتنفي���ذ المبادرات 

لخي���ر المواط���ن والوطن، وفق رؤى صاحب الس���مو الش���يخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، للتنمية 
التنمي���ة،  تتمث���ل ف���ي دف���ع مس���يرة  المس���تدامة، والت���ي 

ومواصلة تطوير البنية التحتية بما تعنيه من توفير الخدمات 
المتطورة، التي تسهم في تعزيز تسهيل الحياة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

الدول���ة  رئي���س  الس���مو  صاح���ب  تأكي���دات  إل���ى  وأش���ار 
“حفظ���ه الل���ه”، عل���ى التنمية المس���تدامة وم���ا تتطلبه من 
توف���ر الخدم���ات الرئيس���يه كالتعلي���م والصح���ة واالس���تقرار، 
م���ا يعني توفي���ر البني���ة التحتي���ة والمتمثلة ف���ي المدارس 

والمستش���فيات والمس���اكن المناس���بة، إضاف���ة إلى ش���بكة 
الطرق وس���دود وكهرباء ومي���اه وتكنولوجيا متطورة، ومن 
هن���ا انطلقت المب���ادرات التي تتمتع بنظرة ش���مولية لمحور 

التنمية، وتضع الخطط التي تضمنه مستداًما.

وفي هذا الصدد، لفت إلى تنسيق عالي المستوى مع 
المؤسسات ذات الصلة بتنفيذ أي مشروع ضمن “المبادرات”، 

على مختلف أنواعها.

أحمد بن جمعة الزعابي
ــة ــــؤون الرئـاس ــر ش ــب وزيــ نائ

حـوار العدد
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 وح���ول صن���دوق معالجة ديون المواطنين المتعثرين لدى البنوك، ش���ّدد على أنه ال تهاون ف���ي تحقيق أهدافه، خاصة وأن 
قضية الديون المتعثرة باتت تشكل ظاهرة سلبية تلقي بظاللها على حياة مواطنين كثيرين.

وف���ي الوق���ت الذي كش���ف في���ه عن أن الصندوق عالج أكثر م���ن 2700 حالة قرض متعثر من أصل نح���و 6 آالف حالة، حيث قّدم 
 إلى تعاون من عدد كبير من البنوك الوطنية واألجنبية، أفاد بأن مش���اريع 

ً
للبنوك 1.8 مليار درهم لمعالجة هذه الديون، مش���يرا

تطوير البنية التحتية مازالت تتصدر قمة أولويات العمل بالمبادرات. 
وتحدث عن المرحلة الثالثة من “مبادرات صاحب الس���مو رئيس الدولة”، والتي س���يتم خاللها إنش���اء عدد من كواس���ر األمواج 
وحاميات الش���واطئ في الس���واحل الش���رقية بالدولة، إضافة إلى مش���اريع الس���دود والصرف الصحي، مع اس���تكمال منظومة 
 على أن اللجنة ستواصل عملها وفق 

ً
المنش���آت الخدمية كالمستش���فيات والمؤسس���ات التعليمية والخدمات اإلنسانية، مش���ددا

توجيهات القيادة، التي تس���هر دائما على راحة وأمن المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي أصبحت 
نموذًجا ُيحتذى على الصعيد العالمي، في مجال االهتمام باإلنسان ورعايته.

ما األهداف التي تسعى مبادرات صاحب 
الس��مو رئيس الدولة إلى تحقيقها، وما 
مستوى التنس��يق بين المؤسسات ذات 

الصلة؟

يح���رص صاحب الس���مو الش���يخ خليفة 
ب���ن زاي���د آل نهي���ان “حفظ���ه الل���ه”، على 
دف���ع مس���يرة التنمية، ومواصل���ة تطوير 
البني���ة التحتي���ة بم���ا تعني���ه م���ن توفي���ر 
الخدم���ات المتط���ورة، التي تس���هم في 
اإلم���ارات  دول���ة  ف���ي  الحي���اة  تس���هيل 
 
ً
العربي���ة المتحدة؛ إذ يؤكد س���موه دائما

عل���ى التنمي���ة المس���تدامة وم���ا تتطلبه 
من توفي���ر الخدمات الرئيس���يه كالتعليم 
والصحة واالس���تقرار، وهذا يعني توفير 
البني���ة التحتية والمتمثل���ة في المدارس 
المناس���به،  والمس���اكن  والمستش���فيات 
الط���رق والس���دود  إل���ى ش���بكة  إضاف���ة 
والتكنولوجي���ا  والمي���اه  والكهرب���اء 
المتط���ورة، ومن هنا انطلق���ت المبادرات 
لمح���ور  ش���مولية  بنظ���رة  تتمت���ع  الت���ي 
الت���ي تضمن���ه  الخط���ط  التنمي���ة، وتض���ع 

مستداًما.

وم���ن الطبيع���ي حي���ن نق���وم بتنفيذ 
مبادرات صاحب الس���مو رئيس الدولة، أن 
ننّس���ق م���ع المؤسس���ات ذات الصل���ة، بل 
إننا نستفيد من إمكانات وخبرات ومهنية 
ه���ذه الجهات، بحيث تق���وم أحيانا بتنفيذ 
جزء كبير من المشاريع بمختلف أنواعها، 
وال يمك���ن العمل من دون التنس���يق مع 
ه���ذه الجه���ات، إن كان���ت وزارات اتحادي���ة 

أو دوائ���ر محلية، وأنتهز هذه المناس���بة 
عل���ى  ش���ركائنا  لجمي���ع  الش���كر  ألوج���ه 

تعاونهم.

قدم��ت مب��ادرات صاح��ب الس��مو رئيس 
الدولة كثي��را للمواطنين خالل الس��نوات 
القليل��ة الماضية، كيف تنظرون إلى حجم 
ما تم تقديمه وإنجازه من تلك المبادرات؟

أطل���ق صاح���ب الس���مو رئي���س الدولة 
“حفظه الله” مبادراته الستكمال مسيرة 
التنمية، ولتأمين الحياة الكريمة واآلمنة 
ألبنائه المواطنين ف���ي أماكن إقامتهم 
جميعه���ا، وتحقيق المزيد من الس���عادة 
إنش���اء  المب���ادرات  تل���ك  له���م، وتش���مل 
وتطوير البني���ة التحتية وتوفير الخدمات 
الصحية والتعليمية وفق أرقى المعايير 
والمواصفات، وتوفير المسكن المناسب 
والمالئ���م للمواطنين في إمارات الدولة 

جميعها.

تنفي���ذ  متابع���ة  لجن���ة  أق���رت  وق���د 
مب���ادرات صاح���ب الس���مو رئي���س الدولة، 
خط���ة وبرنامج عم���ل المرحل���ة الثالثة من 
المب���ادرات لتطوي���ر البني���ة التحتي���ة ف���ي 
اإلم���ارات، وتتكام���ل ه���ذه المرحل���ة م���ع 
المرحل���ة األول���ى الت���ي تم االنته���اء من 
تنفيذه���ا، وم���ع المرحل���ة الج���اري العمل 
به���ا؛ إذ تم االنتهاء الفعلي من عدد من 
مش���روعاتها بكلف���ة مقداره���ا 5 مليارات 

درهم.

ت��وف��ي��ر ال��م��س��ك��ن ال��م��ن��اس��ب وال��م��الئ��م 
الدولة جميعها  إمارات  للمواطنين في 

أولوية

وتعتمد خطة العم���ل للمرحلة الثالثة 
عل���ى مح���اور عدة منه���ا: مح���ور الطرق 
والمس���اكن الذي اس���تحوذ على النصيب 
يوف���ر  بصفت���ه  االهتم���ام،  م���ن  األكب���ر 
الص���رف  ومح���ور  للمواط���ن،  االس���تقرار 
الصح���ي، إضافة إلى بعض المش���روعات 
التكاملي���ة م���ع المرحلة الثاني���ة مثل بناء 
الس���دود وموانئ الصيادين، إذ تم إنجاز 
11 ميناء للصيادين تتس���ع ألكثر من 4000 
مرس���ى في مختلف اإلمارات الش���مالية، 
فق���د  البيئي���ة،  للمش���اريع  بالنس���بة  أم���ا 
نف���ذت المبادرات عدًدا كبيًرا من الس���دود 
والقنوات المائية بهدف المحافظة على 
المخ���زون اإلس���تراتيجي للمي���اه بالدولة، 
للس���كان  الحماي���ة  توفي���ر  إل���ى  إضاف���ة 
م���ن الفيضان���ات والس���يول، وم���ن أه���م 
الس���دود الت���ي ت���م تنفيذها س���د البديه 
وشرم، وسدود في منطقه الذيد وفلج 
المعال وكوب ومس���افي ب���رأس الخيمة، 
إضافة إلى توس���عة بحيرة ممدوح وسد 
العوي���س، ويج���ري العم���ل حالي���ا لتنفيذ 
سبعة سدود وكواسر مياه في منطقه 
“س���كمكم” الت���ي تعرض���ت ف���ي الفت���رة 
األخي���رة إل���ى عدة فيضان���ات، كما أنه من 
المتوق���ع اس���تالم مرك���ز الش���يخ خليف���ة 
لأبح���اث الس���مكية ب���أم القيوي���ن خ���الل 

«

»
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ه���ذا العام، والذي تم تنفيذه بحيث يتم 
إنتاج عش���رة ماليين س���مكة س���نوًيا، مما 
سيس���هم ف���ي تحقي���ق األم���ن الغذائي 

للدولة.

وقد أقر صاحب الس���مو الشيخ خليفة 
ب���ن زايد آل نهيان، رئي���س الدولة “حفظه 
الل���ه”، اعتم���اد 4 ملي���ارات دره���م للب���دء 
بأعمال المرحلة الثالثة من المشاريع خالل 
هذا العام، وتش���مل إضافة إلى مشاريع 
المجمعات الس���كنية، مش���اريع اجتماعية 
للخدم���ات  الش���ارقة  مدين���ة  كإنش���اء 
للمعاقي���ن،  ون���ادي عجم���ان  اإلنس���انية، 
وبطبيع���ة الح���ال ف���إن مش���اريع تطوي���ر 
البني���ة التحتي���ة مازال���ت ضم���ن أولوي���ات 
العمل بالمبادرات؛ إذ سيتم خالل المرحلة 
الثالثة تنفيذ المرحل���ة الرابعة من تطوير 
ش���ارع الش���يخ محم���د ب���ن زاي���د والخ���اص 
بتصري���ف مياه األمطار، وإنش���اء عدد من 
كواسر األمواج وحاميات الشواطئ في 
الس���واحل الش���رقية بالدولة، إضافة إلى 
مش���اريع الس���دود والص���رف الصحي، مع 
اس���تكمال منظوم���ة المنش���آت الخدمية 
كالمستش���فيات والمؤسسات التعليمية 
والخدم���ات اإلنس���انية، وس���تواصل لجن���ة 
متابع���ة تنفي���ذ مب���ادرات صاح���ب الس���مو 
رئي���س الدول���ة عمله���ا وف���ق توجيه���ات 
القي���ادة، الت���ي تس���هر دائما عل���ى راحة 
وأم���ن المواطنين والمقيمين في دولة 

اإلم���ارات العربية المتح���دة، التي أصبحت 
نموذًج���ا ُيحتذى عل���ى الصعيد العالمي، 

في مجال االهتمام باإلنسان ورعايته.

األول��وي��ات  قمة  ف��ي  التحتية”  “البنية 
و”اإلن��س��ان اإلم���ارات���ي” ن��م��وذج عالمي 

للسعادة

ما ه��ي خططكم ف��ي تطوي��ر الخدمات 
واس��تكمال مش��اريع البنى التحتية في 
المناطق المختلفة؟ وهل هناك مشاريع 

جديدة خالل الفترة المقبلة؟

عن���د  تتوق���ف  ال  التنمي���ة  خط���ط  إن 
إنش���ائية  ح���د، ودائم���ا هنال���ك مش���اريع 
المناط���ق  ف���ي  س���ّيما  وال  وتطويري���ة، 
حريص���ة  الرش���يدة  فالقي���ادة  النائي���ة، 
عل���ى توفي���ر الخدم���ات لتل���ك المناط���ق 
جميعها، أما بالنس���بة للمشاريع األخرى، 
فهناك لجان وف���رق فنية مختصة تقوم 
بدراسات ميدانية بشكل مستمر، وتقدم 
توصياته���ا، وبن���اء على تلك المس���وحات 
اعتم���د س���مو الش���يخ منصور ب���ن زايد آل 
نهي���ان، نائب رئيس مجلس ال���وزراء، وزير 
ش���ؤون الرئاس���ة، قبل فترة، عقود تنفيذ 
تش���ييد  مش���روع  م���ن  األول���ى  المرحل���ة 
وبن���اء 10 آالف مس���كن للمواطنين، الذي 
تنف���ذه لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس 
 8 إل���ى  تص���ل  إجمالي���ة  بقيم���ة  الدول���ة، 
ملي���ارات و500 ملي���ون دره���م، ويش���مل 
المش���روع مختل���ف إم���ارات الدول���ة، ومن 
المتوق���ع االنتهاء م���ن تنفيذه مع نهاية 

سنة 2017 م.

وفي اإلطار ذات���ه أقرت لجنة متابعة 
رئي���س  الس���مو  صاح���ب  مب���ادرات  تنفي���ذ 
الدول���ة “حفظ���ه الل���ه” برنامج���ا للتعامل 
م���ن المس���اكن الت���ي تتطلب إح���الال عاجال 
نتيج���ة لس���وء حالته���ا اإلنش���ائية؛ إذ ت���م 
اتخ���اذ قرار بالب���دء فورا بإحالله���ا، إضافة 
إل���ى برنامج خاص بتنفي���ذ أعمال الصيانة، 
واإلضافات بالنسبة للمساكن التي أثبتت 

التقاري���ر الفني���ة صالحيته���ا م���ن الناحي���ة 
اإلنش���ائية واالجتماعي���ة للمواطنين في 
مختلف إم���ارات الدولة، وذل���ك بناًء على 
توصية اللجان الفنية المشكلة من وزارة 
بحص���ر  قام���ت  الت���ي  العام���ة،  األش���غال 
المساكن القديمة جميعها، وذلك ضمن 
برنامج اإلحالل الذي أمر به صاحب السمو 
رئي���س الدول���ة “حفظ���ه الله “ للمس���اكن 

الحكومية التي شيدت خالل سنة 1990.

شمولية الخدمات التنموية

وم���ن جان���ب آخ���ر، وف���ي إط���ار تعزي���ز 
الخدمات العالجية للمواطنين في إمارات 
الدولة كافة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ 
مب���ادرات صاح���ب الس���مو رئي���س الدول���ة 
إنش���اء مستش���فى مرك���زي ف���ي إم���ارة 
الفجيرة لخدمة المواطنين في الس���احل 
الش���رقي، بهدف رفع مستوى الخدمات 
الصحي���ة المقدم���ة للمواطني���ن في تلك 
المنطقة، واعتمدت اللجنة ترسية أعمال 
مناقصات طرق بقيمة قدرها 110 ماليين 
دراس���ة  عل���ى  اللجن���ة  وتعم���ل  دره���م، 
مش���روع إنش���اء فندق تابع لمستش���فى 
الش���يخ خليفة التخصصي ب���رأس الخيمة، 
به���دف توفي���ر أعل���ى مس���تويات الراح���ة 
الذي���ن  المرض���ى  وذوي  للمواطني���ن 
يعالجون في مستش���فى الش���يخ خليفة 
التخصص���ي لم���ا يؤمن���ه وجود مث���ل هذا 
الفن���دق م���ن راحة وس���هولة له���م خالل 
خاص���ة  لمرضاه���م،  مرافقته���م  فت���رات 
وأن هذا المستش���فى مصم���م لمعالجة 
مرضى السرطان والقلب والطوارئ، كما 
يهدف المش���روع إلى توفي���ر مقر قريب 
الس���تضافة الوف���ود الطبي���ة الزائ���رة من 
خارج الدولة سواء ألغراض إجراء الجراحات 
الدقيق���ة أو لعق���د أو حض���ور مؤتم���رات 
وندوات طبية ُيعنى مستش���فى الش���يخ 
إضاف���ة  بتنظيمه���ا،  التخصص���ي  خليف���ة 
لم���ا يتوق���ع أن يقدم���ه إنش���اء مث���ل هذا 
الفن���دق م���ن تنش���يط للس���ياحة العالجية 
بالدولة، من خالل تس���هيل استفادة زوار 
الدول���ة من الخدمات الت���ي يقدمها هذا 
المستش���فى، وم���ن ناحية أخ���رى قامت 
مب���ادرات صاح���ب الس���مو رئي���س الدول���ة 
بتطوير ع���دٍد من المستش���فيات بالدولة 
األجه���زة والمع���دات  خ���الل تطوي���ر  م���ن 
الطبية فيها، ورفع كفاءتها، فيما يجري 
حالًي���ا اس���تكمال مستش���فى عبدالل���ه بن 
عمران للنساء والوالدة في رأس الخيمة، 
ومن المتوقع اس���تالمه خالل هذاالعام، 
ومن المش���اريع األخرى مركز التوحد بأم 
القيوين ومركز متالزمة داون في دبي، 
وهن���اك مش���روعات أخرى يت���م التخطيط 
له���ا وفق خط���ط التنمية واإلس���تراتيجية 

التطويرية.

«

«
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العدد الثالث - أغسطس 2014

المواطني��ن  دي��ون  لمعالج��ة  بالنس��بة 
أوض��اع  تس��وية  ت��م  ه��ل  المتعثري��ن، 
المتعثري��ن م��ن ذوي الدخ��ل المحدود؟ 
وكم ع��دد المواطنين الذين تمت تس��وية 

ديونهم حتى اآلن )قيمتها اإلجمالية(؟ 

أم���ر صاحب الس���مو الش���يخ خليفة بن 
زاي���د آل نهي���ان، رئي���س الدول���ة “حفظ���ه 
الل���ه”، بإنش���اء صندوق لمعالج���ة الديون 
ق���دره  برأس���مال  للمواطني���ن  المتعث���رة 
10 ملي���ارات دره���م، لتخفي���ف الع���بء عن 
للق���روض  تس���ويات  وإج���راء  المواطني���ن 
الش���خصية المس���تحقة، وذلك بالتنسيق 
والمص���ارف  المرك���زي  المص���رف  م���ع 
الدائنة، وه���ذا الصندوق ضمن المبادرات 
الكريم���ة الكثي���رة لصاح���ب الس���مو رئيس 
الدول���ة، الت���ي تهدف إلى تأمي���ن الحياة 
حياته���م  وإدارة  للمواطني���ن  الكريم���ة 
بش���كل صحي���ح، خاص���ة أن مص���ارف كثي���رة 
لجأت إلى القضاء للحصول على القروض 
المتأخ���رة، وبالتال���ي تعرض���ت نس���بة م���ن 
أصح���اب الدي���ون المتعث���رة للتوقي���ف أو 
الس���جن، مما أثر في االس���تقرار األس���ري 

والمجتمعي لهؤالء األشخاص.

وقد أنج���ز الصندوق معامالت ال بأس 
بها ف���ي إطار معالجة الدي���ون المتعثرة 
خ���الل الفت���رة الماضي���ة، وق���ام بمعالجة 
أكث���ر م���ن 2700 حال���ة ق���رض متعث���ر م���ن 

أص���ل حوالي 6000 حال���ة، وقدم للبنوك 
مليار و800 مليون درهم لمعالجة هذه 

الديون.

لن نتهاون في تحقيق أهداف “صندوق 
ال��م��ت��ع��ث��ري��ن” وخ��ي��ر ال��وط��ن وال��م��واط��ن 

هدف المبادرات

ما مدى التزام المواطنين والبنوك بهذه 
المب��ادرة؟ وه��ل تم اتخ��اذ أي��ة إجراءات 
بح��ق البنوك غي��ر المتعاون��ة في تحويل 
طلب��ات المتعثري��ن؟ وهل قام��ت اللجنة 

العلي��ا لصندوق معالجة ديون المواطنين 
المتعثري��ن بتوقيع اتفاقات جديدة مؤخًرا 

مع البنوك؟

المبادرة تس���تهدف المواطنين الذين 
���ر ف���ي س���داد ديونهم 

ّ
يعان���ون م���ن تعث

مصلح���ة  ف���ي  تص���ب  وه���ي  للبن���وك، 
الطرفي���ن، وله���ذا تع���اون أصحاب الش���أن 
م���ن المواطني���ن وأقبلوا على التس���جيل 
في المب���ادرة، وكذلك وجدن���ا تعاونا من 
���ع الصندوق 

ّ
البن���وك مع المب���ادرة إذ وق

اتفاقيات مع أكثر من 20 مصرفا، وتنازلت 
مص���ارف كثيرة ع���ن %50 من أص���ل فائدة 
الدين، وه���ذه فوائد مترتبة على أصحاب 
المديوني���ات المتعث���رة، وبع���ض البن���وك، 
مثل بنك أبوظبي التجاري، قام مشكوًرا 
بإعف���اء 184 م���ن المواطني���ن المتعثري���ن 
مم���ن  عليه���م  المترتب���ة  الق���روض  م���ن 
تق���ل قروضهم عن 50 أل���ف درهم، وبلغ 
إجماليه���ا 20 ملي���ون دره���م، وكانت تلك 
المب���ادرة مس���اهمة قيمة ف���ي تحقيق 
م���ن  طلبن���ا  وق���د  الصن���دوق،  أه���داف 
المصارف األخرى التع���اون الجاد والعمل 
عل���ى تنفي���ذ االتفاق���ات، وقلن���ا “ إن م���ن 
يخال���ف أو ال يتع���اون م���ع الصن���دوق أو 
خذ 

ّ
ت

ُ
م���ع أصح���اب الق���روض المتعث���رة س���ت

بش���أنه إجراءات وقد يوضع على القائمة 
السوداء”. 

وق���د افتتحن���ا مؤخ���ًرا مق���ًرا لخدم���ة 
العم���الء مق���ره في ن���ادي الجزي���رة في 
الخدم���ات  لتطوي���ر  وذل���ك  أبوظب���ي، 
وتس���هيل  الفئ���ات،  لمختل���ف  المقدم���ة 
وتقدي���م  الق���روض،  تس���وية  إج���راءات 
إذ  والمتعاملي���ن؛  للمراجعي���ن  النصيح���ة 
تقدي���م  ف���ي  الصن���دوق  دور  ينحص���ر  ال 
التس���هيالت فحس���ب، وإنما يس���عى إلى 
���ل ف���ي تجنيب 

ّ
تحقي���ق ه���دف نبي���ل يتمث

المواطني���ن الوقوع في براث���ن االقتراض 
غير الرش���يد الذي يحّمله���م أعباًء تتجاوز 
دخوله���م، ولذلك فإن م���ن أهم الوثائق 
الالزمة لعملية إتمام التس���وية، التعهد 
الخ���اص الذي يوقع���ه المس���تفيد بعدم 

االقت���راض ط���وال فت���رة تس���ديده للقرض 
الميّسر الذي يحصل عليه من الصندوق.

���ا من عدد 
ً
وبش���كل عام، وجدنا تعاون

كبير م���ن البنوك الوطنية واألجنبية، ولن 
نته���اون ف���ي تحقيق أه���داف الصندوق، 
ألن قضي���ة الدي���ون المتعثرة باتت تش���كل 
ظاهرة س���لبية تلقي بظاللها على حياة 
مواطني���ن كثيرين، وهنا ال ب���د من توجيه 
التق���دم  قب���ل  ملًي���ا  بالتفكي���ر  النصيح���ة 
للحصول على القرض، والتأكد من أمرين، 
األمر األول يتعلق بالحاجة الماسة لذلك 
الق���رض، واألمر الثان���ي التأكد من القدرة 
ب اإلنسان الدين 

ّ
ما تجن

ّ
على الس���داد، وكل

ما كانت حياته مس���تقرة بش���كل نوعي 
ّ
كل

وس���ليم، وله���ذا يح���رص صاح���ب الس���مو 
رئيس الدول���ة “حفظه الله” على اإلعالن 
عل���ى  للمحافظ���ة  ع���ن مكرم���ة س���نوية 
س���موه  أم���ر  وق���د  األس���ري،  االس���تقرار 
 969 ع���ن  باإلف���راج  قصي���رة  فت���رة  قب���ل 
ا ممن صدرت بحقه���م أحكام في 

ً
س���جين

ل س���موه بتس���ديد 
ّ

قضاي���ا مختلفة، وتكف
االلتزام���ات المالي���ة التي ترتب���ت عليهم، 
تنفي���ذا لتل���ك األح���كام، وذل���ك بمناس���بة 

حلول شهر رمضان المبارك.

هل من كلمة أخيرة لمعاليكم؟

نش���كركم عل���ى اهتمامكم بتس���ليط 

الت���ي حققته���ا  الض���وء عل���ى اإلنج���ازات 
مب���ادرات صاح���ب الس���مو رئي���س الدولة، 
وس���نبذل قصارى جهدنا لالس���تمرار في 
لخي���ر  المب���ادرات  ه���ذه  تنفي���ذ  متابع���ة 

المواطن والوطن.  «

»
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ــدد الهواتف المتحركة  تع

ظاهرة تعدد الهواتف المتحركة بين “مؤدين” يرونها نقلة غير مسبوقة 
و “معارضين” يؤكدون أنها سبب رئيس في التفكك األسري
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أظ��ه��ر االس���ت���ط���الع ال���ذي 
إش����راق����ات   “ م���ج���ل���ة  أج����رت����ه 
اج��ت��م��اع��ي��ة “، ت��ب��اي��ن وج��ه��ات 
ال����ن����ظ����ر ب����ي����ن ال���م���واط���ن���ي���ن 
وال����م����ق����ي����م����ي����ن ب���م���خ���ت���ل���ف 
أعمارهم حول جدوى ظاهرة 
ت���ع���دد ال���ه���وات���ف ال��م��ت��ح��رك��ة 
وم��س��اه��م��ت��ه��ا ف���ي ت��ق��دي��م 
خدمات ذكية فاعلة، ويرونها 
نقلة غير مسبوقة، وبالجانب 
اآلخر يرى البعض إنها أصبحت 
بشكل  تسبب  مقلق  ه��اج��س 

فاعل في التفكك األسري.
وت��ع��ت��ب��ر دول�����ة اإلم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة األول����ى 
 ف������ي اس����ت����خ����دام 

ً
ع����ال����م����ي����ا

الهواتف الذكية، حيث أنه من 
ب��ي��ن ك��ل 4 أش��خ��اص 3 منهم 
يمتلكون هواتف ذكية، وتشير 
عدد  بلغ  أن��ه  اإلحصائيات  آخ��ر 
الذكية  الهواتف  مستخدمي 
في اإلمارات العربية المتحدة 
عدد  ليرتفع   ،2012 سنة   61%
ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن ه����ذا ال��ع��ام 
اإلم����ارات  ل��ت��أت��ي   ، إل���ى 74% 
المرتبة  المتحدة في  العربية 
%91.وأض��اف��ت  بنسبة  الثالثة 
التي  العمرية  الفئة  أن  إل��ى 
في  سنة  و24   18 بين  تتراوح 

اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 
األول��������ى ع���ال���م���ي���ا م����ن ح��ي��ث 
الذكية  ال��ه��وات��ف  اس��ت��خ��دام 
ساهم   ،91.1% بنسبة  وذل���ك 
الستخدام  ال��واس��ع  االن��ت��ش��ار 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل����دى األف�����راد 
وال����م����ؤس����س����ات ف����ي دول����ة 
اإلم����ارات إل��ى ات��خ��اذ خطوات 
ع��م��ل��ي��ة م���ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة 
االتحادية والحكومات المحلية 
الكلي  االع��ت��م��اد  ات��ج��اه  ف��ي 
اإللكترونية  التطبيقات  على 
مناحي  مختلف  ف��ي  ال��ذك��ي��ة 

الحياة.  

حيث أك��دت دول��ة اإلم��ارات 
أن الهدف األساسي من وراء 
الحكومة  نحو  ال��دول��ة  ت��وج��ه 
ال���ذك���ي���ة وم�����ا ت��ف��رض��ه��ا م��ن 
خ���دم���ات ذك���ي���ة، ه���و إس��ع��اد 
مواطنين  من  المجتمع  أبناء 
وم��ق��ي��م��ي��ن وت��خ��ف��ي��ف ع��بء 
خدمة  على  الحصول  انتظار 
ف��ب��ك��ب��س��ة زر واح����دة  م��ل��ح��ة، 
تتوافر لهم خدمة وهم في 
أو  أو مقار عملهم  منازلهم 
أي مكان وجدوا فيه ، وكانت 
الحكومة قد أطلقت أول دليل 

متكامل لمعايير الخدمات 

ال����ذك����ي����ة ل���ي���ش���ك���ل ال���م���رج���ع 
لكافة  توجهها  نحو  الرئيس 
الخاضعة  الحكومية  الجهات 
نحو  التحول  على  وحثها  لها 
الخدمات الذكية بهدف توحيد 
ال���م���ع���اي���ي���ر ع���ل���ى م��س��ت��وى 
ال�����دول�����ة وض����م����ان ال����ج����ودة 
وال���ت���أك���د م���ن أم����ن وس��الم��ة 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ك��اف��ة 
المتعاملين بها عبر الهواتف 
الحكومة  أطلقت  كما  الذكية، 

حكومي  م��ت��ج��ر  أول   
ً
م���ؤخ���را

الذكية  الحكومية  للتطبيقات 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م عن 
ط��ري��ق م��ن��ص��ت��ي »آن����دروي����د« 
و»آي أو أس«، ويضم المتجر 
ت��ط��ب��ي��ق ذك��ي  أك��ث��ر م���ن 103 
ط��ورت��ه��ا ال��ج��ه��ات االت��ح��ادي��ة 
توفر  ال��دول��ة  ف��ي  والمحلية 
قرابة 700 خدمة للمتعاملين 
في مكان واحد ويضم المتجر 
العديد من األقسام لسهولة 
الوصول للتطبيقات الحكومية 
 
ً
،ك��م��ا ي��ض��م ال��م��ت��ج��ر أق��س��ام��ا

خاصة لزوار دولة اإلمارات 

ل���ت���وف���ي���ر ج���م���ي���ع ال���خ���دم���ات 
والمعلومات التي يحتاجونها 
ق��ب��ل وأث��ن��اء زي��ارت��ه��م ل��دول��ة 
المتجر  يجعل  بما   ، اإلم����ارات 
ال���م���رج���ع ال���رئ���ي���س وي��رس��خ��ه 
كعنوان واحد لجميع الخدمات 

الذكية في اإلمارات.

“ضروريات العصر”
وأك������������د ع������م������اد س���ع���ي���د 
تعدد  ظاهرة  على  )م��وظ��ف( 

الضرورة،  حالة  في  الهواتف 
وي��ع��ل��ق ب����أن ال��ه��ات��ف أص��ب��ح 
ض���رورة م��ن ض��روري��ات العصر 
ولكن استخدام الفرد هاتفين 
أكثر  أن  واصفا  معقوال،  يعد 

من ذلك فهو مبالغ فيه. 
ول��ف��ت س��ل��ط��ان ال��زع��اب��ي 
االع���ت���دال في  أن  )م���وظ���ف( 
على  إيجابا  ينعكس  ال��ش��يء 
الفرد، فهو يستخدم هاتفين 
ال��ص��وت��ي��ة  ل��ل��م��ك��ال��م��ات  األول 
واالس��ت��خ��دام ال��ع��ام، واآلخ���ر 
االجتماعي  التواصل  لوسائل 
االلكتروني  ال��ب��ري��د  ومتابعة 
التحديثات  آخر  على  والتعرف 
أن  مضيفا   التكنولوجيا،  في 
ت���ع���دد ال���ه���وات���ف ق���د ت��ك��ون 
استغلت  إذا  إيجابية  ظ��اه��رة 
ب��ط��ري��ق��ة ص��ح��ي��ح��ة ف��ال��ي��وم 
ب���اس���ت���ط���اع���ة ال�����ف�����رد ت��ص��ف��ح 
المهام  اإلنترنت وإنجاز بعض 
بالعمل  ال��خ��اص��ة  ال���ض���روري���ة 
والتعرف على األخبار الواقعة 
في العالم من خالل الهاتف 
باإلضافة إلى استطاعة الفرد 
اس��ت��خ��دام وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ف��ي ال��ت��ق��رب من 
األهل واألصدقاء التي تفصل 
 كسب 

ً
بينهم المسافة وأيضا

ممن  الناس  من  الكثيرين  ود 
نجهل هويتهم.

“ظاهرة سلبيـة”
الطرابلسي   هاجر  وقالت 
أن��ه��ا ت��رف��ض ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
وت��ص��ف��ه��ا ب��ال��س��ل��ب��ي��ة، ح��ي��ث 
ان�����ع�����ك�����س ال������ت������ط������ور ف���ي 
التكنولوجيا سلبيا على الفرد 
وأص��ب��ح��ت األس����ر ت��ع��ان��ي من 
ف���رد مشغول  ف��ك��ل  ال��ت��ف��ك��ك 
الخارجي  بالتواصل مع عالمه 
وي��ت��ج��اه��ل ع��ال��م��ه ال��داخ��ل��ي 
ال��م��ت��م��ث��ل ب��أس��رت��ه وك��ي��ان��ه ، 
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سلطان الزعابيعماد سعيد

هاجر الطرابلسيحسن سهيل
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ب��أن��ه��ا تمتلك  وع��ل��ق��ت ه��اج��ر 
ض�����رورة  وال   

ً
واح��������دا  

ً
ه���ات���ف���ا

الس���ت���خ���دام أك���ث���ر م���ن ه��ات��ف 
فهذا يؤدي إلى تشتت الفرد 

وتشتت تواصله األسري.
وأش�����������ار ح����س����ن س��ه��ي��ل 
الرئيس  السبب  ب��أن  )ط��ال��ب(  
ف���ي ان���ت���ش���ار ظ���اه���رة ت��ع��دد 
ال���ه���وات���ف ال��م��ت��ح��رك��ة ل��دى 
ال���ش���ب���اب ه���و ال���ه���وس في 
فلكل  المميزة  األرقام  اقتناء 
رق�����م م��م��ي��ز ه���ات���ف م��م��ي��ز، 
وي����ق����ول أص���ب���ح���ت ال���ه���وات���ف 
ن���ص���ب اه���ت���م���ام ال��ك��ث��ي��ر م��ن 
اهتمامهم  من  أكثر  الشباب 
بصحبتهم، فاليوم نجد الشاب 
واآلخرين  واحد  صديق  برفقة 
م����وج����ودي����ن ف����ي ح���س���اب���ات 
مقارنة  االجتماعي  التواصل 
ب��ال��زم��ن ال��ق��دي��م ال����ذي ت��رى 
مجموعة  برفقة  الشاب  فيه 

معقولة من الشباب.
 وأكد محمد علي )موظف 
في شركة ادجاز( على الرغم 
م��ن ام��ت��الك��ه أك��ث��ر م��ن هاتف 
إال أن���ه ض���د ت��ع��دد ال��ه��وات��ف 
ال��م��ت��ح��رك��ة، ف��ه��ذه ال��ظ��اه��رة 
ت���س���يء إل�����ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ينكر  أح��د  فال  ومستخدميها. 

ب����أن ك���ث���رة ال���ه���وات���ف ت���ؤدي 
إل���ى ك��ث��رة االن��ش��غ��ال ناهيك 
ع��ن ال��ق��ص��ص ال��م��ؤل��م��ة التي 
حوادث  من  الهواتف  تؤديها 
م������روري������ة وأخ����������رى ح����رائ����ق 
م���ن���زل���ي���ة م����ن خ�����الل ال��ش��ح��ن 
إلى  باإلضافة  لفترات طويلة، 
األنشغال عن تربية األبناء وما 
النشء  ضياع  من  عليه  يترتب 

وتفكك األسرة.

“تفكك أسري”
وت���روي أم اب��راه��ي��م )رب��ة 
اكتشاف  ف��ي  قصتها  م��ن��زل( 

ه��وات��ف أخ����رى ل���دى زوج��ه��ا 
ع����ن����دم����ا ك����ان����ت ف�����ي م���ن���زل 
ذوي��ه��ا ف��ت��رة ال��ن��ف��اس وعند 
ع��ودت��ه��ا إل���ى م��ن��زل زوج��ه��ا 
واخ��ذت  التنبيه  رنين  سمعت 
ت��ب��ح��ث ع���ن ال���ص���وت إل����ى أن 
الدرج  إلى  الصوت  استدرجها 
ووج���������دت خ���م���س���ة ه���وات���ف 
م��ت��ح��رك��ة وك���ل ه��ات��ف يحمل 
ب��ط��اق��ة خ��اص��ه ف��ي��ه. إل���ى أن 
لمعرفة  فضولها  استدعاها 
ال���س���ب���ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ل���وج���ود 
هذه الموبايالت فوجدت بأنه

السرية  ل��أغ��راض  يستخدمها 
والعالقات.

ووص�����ف رض����ا ال��ن��ي��ف��اوي 
)م���وظ���ف( ال���زم���ن ال��ح��ال��ي ب� 
يمتلك  ال  ف����إذا  )ال��ف��خ��ف��خ��ة( 
الشاب أكثر من هاتف ليعكس 
م�����ن خ����الل����ه����م ال���م���س���ت���وى 
يعيشه،  ال����ذي  االق���ت���ص���ادي 
ويقول من الضروري أن يكون 
األقل هاتف  الفرد على  لدى 

واحد من كل شركة وإال يكون 
قد أكله الزمان.

وي�����ج�����د ف����������راس م��ح��م��د 
)موظف في اتصاالت( ظاهرة 
ت���ع���دد ال���ه���وات���ف ال��م��ت��ح��رك��ة 
التطور  أمر طبيعي في ظل 
إن  فما  للتكنولوجيا،  السريع 
الجديد  جهازه  الشاب  يمتلك 
ال���ش���رك���ة  أص��������درت  وق������د  إال 

 أحدث منه. 
ً
المنافسه جهازا

وي�������ل�������ع�������ب االخ��������ت��������الف 
ب��ال��م��م��ي��زات وال���ب���رام���ج في 
ً
ب���ارزا  

ً
دورا ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 

 ف���ي ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ض����رورة 
اق�����ت�����ن�����اء ال�����ش�����ب�����اب ألح������دث 
الهواتف ليشعر بالرضا التام. 
وي���ع���ل���ق ب�����أن ه�����وس ش����راء 
ال���ش���ب���اب ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 
 

ً
مقارنة  100% بنسبة  ازدادت 

ب��ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة وه��ي 
منتشرة لدى الشباب أكثر مما 

هي موجودة عند الفتيات.

“البيئة المحيطة”
وذكر الدكتور عزت شعالن 
“ أخ��ص��ائ��ي األع��ص��اب وال��ط��ب 
ال��ن��ف��س��ي ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى 
إب���راه���ي���م ع��ب��ي��دال��ل��ه ب����رأس 
ب����أن ال���ه���دف من  ال��خ��ي��م��ه “ 
المتحرك  ال��ه��ات��ف  اس��ت��خ��دام 
باختالف  آلخ��ر  ف��رد  يختلف من 
م��س��ت��وى ال��ت��ف��ك��ي��ر، ف����األول 
لالستخدامات  الهاتف  يقتني 
ال��ع��ام��ه واآلخ���ر ف��ي ال��دخ��ول 
إل�����ى ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
اإلجتماعي  التواصل  ووسائل 
باقتناء  ال��م��ه��ووس  واألخ��ي��ر 
أح���دث ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ،وي��ع��ود 
البيئة  إل��ى  رأي��ه  ذل��ك بحسب 

تربى  م��ن  ف��ه��ن��اك  المحيطة 
ع��ل��ى ال��ق��ن��اع��ة واآلخ�����ر على 
وبأسرع  به  مايرغب  كل  تلبية 
وق����ت، وي����رى ب���أن اس��ت��خ��دام 

اآلخر  بينما   
ً
كافيا واحد  هاتف 

تجده  وإن��م��ا  ب��واح��د  اليكنفي 

 وه���ذا 
ً
ي��ح��م��ل اث��ن��ي��ن أو ث���الث���ا

ي��ن��ط��ب��ق إم����ا ع��ل��ى ال��ش��خ��ص 
عالي  بمستوى  يتمتع  الذي 

من المعيشة أو ممن يحبون 
ال����وج����اه����ة وال���م���ظ���اه���ر أو 
الفخفخة  ي��رون  الذين  ه��ؤالء 

التي  الفشل  حالة   من 
ً
مخرجا

أم��ام  وي��ت��ظ��اه��ر  يعيشونها 
اآلخرين بأنه ليس فاشال وإنما 

أح��دث  باقتناء  ومتميز  ن��اج��ح 
الهواتف.

المس���تهلك  أن  وأض���اف 
يفتقد الوعي الكافي وينبهر 
بالمظاه���ر، ويعتقد أن المركز 
بع���دد  مرتب���ط  االجتماع���ي 
الهواتف وأشكالها ونوعيتها 

 إلى أن العبرة 
ً
وقيمتها، الفتا

ليست بعدد الهواتف النقالة، 
بل بكيفية االستخدام.
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“ بين القسوة والحب في كتاباته ”

1. لماذا اخترت أن تكون كاتب سيناريو ؟
أعتق���د أن األم���ر لي���س اختياريا ، فهو حصيل���ة مجموعة 
م���ن المحط���ات المليئ���ة بالتفاصي���ل الصغي���رة ، كم���ا ل���و أننا 
نتخيل أحداث س���يناريو ما ، يجد اإلنس���ان منا نفس���ه يمارس 
دورا لي���س بغري���ب علي���ه ، فما أن يمر صاحب أي���ة حرفة بكل 
األحداث ويتعرض لمختلف المؤثرات التي قادته إلى حرفته 
األثي���رة يس���تقر في أعماقه ش���عور ق���وي أنه  الش���خصية 
الت���ي ُوج���دت له���ذا ال���دور تحديدا ، بص���رف النظ���ر طبعا عن 
إجادت���ه له���ذا ال���دور م���ن عدم���ه ، فأن���ا باختص���ار وبكلم���ات 
بس���يطة وجدت نفس���ي ومنذ وقت مبكر من حياتي صاغيا 
جيدا للحكايات الش���فهية الش���عبية ، ومن ثم قارئا متلهفا 
لها في الكتب ، قرأت أول رواية كالسيكية لفيكتور هوجو “ 
البؤساء “ وكنت في سن الثالثة عشرة ، ومن بعدها و بكل 
ما حملته تلك القراءة األولى من تأثير عميق في نفس���ي 
، إضاف���ة إل���ى التقاطع الزمني ما بين طفول���ة الجيل الذي 
انتمي إليه مع فترة الس���بعينيات التي تشكل فيها االتحاد 
و مراهقت���ه مع فت���رة الثمانينيات التي ش���هدت زخما هائال 
في التح���والت االجتماعية واالقتصادي���ة والفكرية الكبرى ، 
أصبحت في منطقة السرد القصصي والروائي تماما، ومن 
هن���ا ب���دأت رغبتي ف���ي الكتابة، ب���دأت أكتب القص���ة، قصصا 
كثيرة كتبتها ولم أنش���ر ش���يئا منها، مررت بمش���اريع كتابة 
رواي���ة لكني ل���م أتممها، ومع اس���تمراري في القراءة من 

جه���ة ،  والكتاب���ة لنفس���ي م���ن جه���ة مقابل���ة اقتني���ت أول 
كاميرة فيديو شخصية في العام 1987 وبدأت معها أسير 
عل���ى طريق تش���ابكت فيه القص���ة مع الص���ورة بطريقة لم 

يع���د الفصل بينهم���ا ممكنا ، و في ه���ذه المرحلة بالتحديد 
بدأ اهتمامي الكبير بالس���ينما، تمكنت من مش���اهدة أفالم 
م���ن مختلف الدول والثقافات، لي���س فقط في دور العرض 
التج���اري، فالكثي���ر م���ن األف���الم االس���تثنائية الت���ي كان لها 
التأثير األكبر في نفس���ي  حضرتها في عروض ثقافية ذات 
طاب���ع خاص، أغلبها ف���ي المجمع الثقاف���ي بأبوظبي حيث 
بدأت حياتي الوظيفية، أفالم من روسيا مثال ، ومن فرنسا، 
كوري���ا، الصي���ن ، األمريكتين ، ومن مختلف دول العالم ، إلى 
أن التقيت وألول مرة مع األصدقاء الذين جاءوا من تفاصيل 
أخرى ولكنها قادتهم مثلي إلى مشروع تأسيس مجموعة 
“ انع���كاس “ فني���ة لصناعة األفالم، فكن���ت - وكأن األمر كان 
محسوما سلفا - كاتب السيناريو في تلك المجموعة ، وقد 

كان ذلك في العام 2001 تحديدا .

أحمــد سالمين
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استطاع السيناريست اإلماراتي أحمد سالمين آل علي أن يسجل حضوره القوي في العديد 
اب الســـيناريو في اإلمارات 

َ
مـــن الجوائـــز والمهرجانـــات الفنية الضخمة، فهـــو اليوم من أهم كت

والخليـــج،  فقـــد حاز على العديد من الجوائز طوال مســـيرته الفنية منها في مشـــروع “دالفين” 
 لمســـيرته الناجحة في 

ً
بجائـــزة “آي دبليو شـــافهاوزن ســـي” .. وَدعم مبـــادرة “فيلمي” تتويجا

 مع انتقاله إلى كتابة سيناريو الفيلم الروائي الطويل. أحب قلمه 
ً

مجال كتابة السيناريو، خاصة
وأوجد روحه وسافر في بقاع األدب وسماء المعرفة,يخطو خطوات ثابتة يعرف مايريد يصل إلى 

قمة الغرض اإلبداعي بكل روح مثابرة.

فـــي هـــذا الحوار نكتشـــف دالالت أعماقه عبـــر كتاباته التي تشـــكل حضوره الفكـــري والفني، 
السيما وأنه بات من أهم العناصر في تكوينات األفالم الروائية.

أحمد سالمين آل علي 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2 . هل ترى نفسك في السيناريوهات التي تكتبها؟

ف���ي الس���يناريوهات الت���ي أكتبه���ا ،  أرى أف���كاري أكث���ر 
تجري���دا ، أراه���ا تتص���ارع بحري���ة، دون تدخل مباش���ر مني في 
تغلي���ب بعضها عل���ى اآلخر في النصوص، األف���كار التي أحب 
والت���ي أك���ره جنبا إلى جنب، التي أخافها والتي أش���عر في 
حضوره���ا باألم���ان، فأنا في الغالب أس���تدعي الفوضى في 
أي نص أكتبه لكي أضّيع نفس���ي فيها، لكي ال أجد نفس���ي 
ف���ي ما أكتب���ه بالتحديد، فحي���ن أكتب عن القس���وة مثال في 
س���يناريو ي���دور حول األل���م فإنني ال أتخ���ذ موقفا واضح من 
الرغبة في القس���وة ، بينما بعيدا عن الكتابة و في الواقع 
تشكل القسوة إحدى مخاوفي الكبرى في الحياة، و الحب 
أيض���ا، حي���ن يتش���كل ف���ي أي نص، دائم���ا ما أدع���ه يمر دون 
احتفاء مبالغ فيه ، مثله مثل الكراهية حين ال اعتبرها نقيضا 
للح���ب في القصص التي ترويها الس���يناريوهات ، بل أتركها 
تبحث عن مبرراتها الخاصة شأنها شأن أية عاطفة أخرى في 
النسيج، فباختصار أجد نفسي - إن وجدتها في أي سيناريو 
- مكتفي���ة بالفرج���ة دون أي انفع���ال ق���د يق���دم إجابة على 
أس���ئلة من قبيل الس���ؤال ع���ن موقفي وقناعات���ي تجاه ما 
ترويه القصص المختلفة في هذا الس���يناريو أو ذاك ، وهذا 
األم���ر كما أصبحت أنظر إليه اآلن س���اهم في جعل النصوص 
 على ضرورة ملحة في الس���ينما ، وهي ضرورة 

ً
أكثر انفتاحا

العم���ل اإلبداع���ي الجماع���ي ف���ي الس���ينما ، و عل���ى خالف 
الكتاب���ة الفردية كما هي في الس���رد القصص���ي والروائي ، 
فف���ي الكتابة للس���ينما ، و م���ن بعد إنجاز النص الجيد ش���كال 
ومضمون���ا بحس���ب نوعيته ، يق���ع الرهان على ق���درة الكاتب 
في توزيع المس���احات المناس���بة التي سوف يشتغل عليها 
 ليصنع الفيلم الذي س���وف يحم���ل البصمات 

ً
المخ���رج الحق���ا

اإلبداعي���ة ل���كل فريق العمل، ولو أن كاتب م���ا تعامل مع ما 
يكتبه من س���يناريوهات باعتبارها س���يرته الذاتية و مشاريع 
ترجم���ة بصري���ة لقناعاته الش���خصية ، وانعكاس���ا لذاكرته هو 

فق���ط ، لضاق���ت المس���احات وربم���ا انعدم���ت ف���رص تحقي���ق 
ض���رورة العمل اإلبداع���ي الجماعي في األفالم التي تقوم 

على مثل هذه السيناريوهات المنغلقة على ذاتها .

 عن الكتابة، من هو أحمد سالمين؟
ً
3 . بعيدا

ما أعرفه عن نفس���ي ال يتطاب���ق بالضرورة مع ما يعرفه 

اآلخ���رون عن���ي، وه���ذه حقيق���ة بديهي���ة تنطب���ق عل���ى أي 
ش���خص آخر ، يعجبن���ي بعض ما يظن اآلخ���رون معرفته عني 
ويش���عرني بالرض���ا ، و يزعجن���ي بعض���ه ، وبي���ن م���ا يعجبني 
ويزعجن���ي تتش���كل حيرتي تج���اه كتابة ملخ���ص مختصر عني 
يجي���ب ع���ن هذا الس���ؤال ، فعموم���ا حديث أّي من���ا عن ذاته 
مرب���ك بقدٍر ما، واألم���ر يصبح أكثر تعقيدا كم���ا أعتقد عندما 
يح���اول الكات���ب أو الفن���ان تقديم نفس���ه مجردا م���ن األفكار 
المتج���ذرة في���ه ، فافتراض أن الكتابة بالنس���بة ألي كاتب هو 
عم���ل يحتم���ل التأثير في اتج���اه واحد ، في اتج���اه المتلقي 
فق���ط ، واالفت���راض بوج���ود مناطق مقس���مة ومنفصلة وال 
رابط بينها في حياة الكاتب افتراض ش���ائع ، لكنه غير دقيق، 
الكاتب هو المتأثر األول بما يكتبه،  فحين أتحدث عن نفسي 
بعي���دا ع���ن الكتاب���ة ، الب���د أن أتح���دث بالتحدي���د ع���ن التأثيرات 
العميق���ة الت���ي أحدثته���ا و تحدثه���ا الكتاب���ة ف���ي تجربت���ي 
الحياتي���ة كله���ا ، فعلى الصعيد االجتماع���ي يمكنني القول 
أن أه���م المش���اريع االجتماعي���ة واإلنس���انية الت���ي وج���دت 
نفس���ي ج���زءا منه���ا كان الطري���ق إليه���ا تحدي���دا االنش���غال 
بالس���ينما عموما وبكتابة الس���يناريو على وج���ه الخصوص ،  
حتى في عالقتي باألش���ياء أكون منش���غال دائما بمثل هذه 
الحالة التفاعلية ما بين األشياء والكتابة أو السينما عموما 
، فهن���اك غنى ف���ي المخيل���ة أضافته الس���ينما إلى ذهني 

أس���هم بعم���ق ف���ي حالة االرتي���اب الجمي���ل والخ���الق التي 
أصبحت تربطني  باألشياء من حولي في الحياة، البحر الذي 

يستدرجني بال انقطاع إلى مسافاته البعيدة نحو الزرقة 
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المعتمة لم يعد الس���بب الرئيس لتش���ردي فيه مطاردة 
األس���ماك وصيدها والعودة بها إلى السوق أو إلى التنور 
، بل فكرة قصة جديدة لس���يناريو فيلم جديد هي الس���مكة 
األكث���ر مرواغ���ة وجمالي���ة و التي قد يقودن���ي إليها صدفة 
ضياع���ي بي���ن الماء والس���ماء، وعل���ى هذا النح���و التفاعلي 
أصبحت األش���ياء أجم���ل وعالقتي بها أعم���ق و أكثر ثراء كما 

أعتقد .

4 . هل لديك مستجدات تشارك بها ؟

بع���د االنتهاء م���ن تصوير فيل���م “ دالفي���ن “ نعكف حاليا 
في االش���تغال على المرحلة الثانية من العمل على إلنجازه 
 ، وه���ي مرحل���ة ال تقل تحدياته���ا عن المرحل���ة األولى، 

ً
كلي���ا

س���واء م���ن الناحية التقني���ة والفنية أو المادية ، فالبنس���بة 
للمونت���اج المبدئ���ي ق���ارب مخ���رج العم���ل من انجاز النس���خة 
المبدئي���ة للفيل���م، وبعدها س���وف يتم التعاقد م���ع  منتج ) 
مونتي���ر ( محت���رف للعم���ل على النس���خة النهائية بالتش���اور 
مع المخرج، ومن ثم ترس���ل النس���خة النهائية إلى الش���ركة 
التي س���وف يتم االتفاق معها عل���ى أعمال تصحيح األلوان 
وإضاف���ة المؤثرات الصوتية والبصرية وتوزيع الصوت الخ ، و 
قد قطعنا شوطا في التفاوض مع شركة استديوهات فما 
يكتب���ه الكات���ب يحدد مبدئيا ميزانية كل فيلم ، فعلى س���بيل 
المث���ال ، هناك نصوص منجزة ومر عليها وقت طويل وهي 
مركون���ة ضمن قائمة النصوص التي تنتظ���ر قرارا بتنفيذها ، 
س���واء لدي أو لدى األصدقاء كتاب الس���يناريو في اإلمارات 
، ولك���ن ه���ذه النص���وص بحاج���ه إلى ميزاني���ات عالية نس���بيا 
لتنفيذه���ا ، فإم���ا أن تجد ش���ركات انتاج في إيطالي���ا وتقريبا 
ستكون هي الوجهة إذا ما سارت األمور على ما هو متفق 

عليه ، فباختصار الكل في فريق العمل منش���غلين فعليا أو 
ذهني���ا بتفاصي���ل ه���ذه المرحلة م���ن انتاج الفيل���م ، و أنا من 
بينهم بطبيعة الحال ، ويبدو أن الحديث عن مشاريع جديدة 

ال يزال سابقا ألونه بعض الشيء .

5 . تفاصيل صغيرة أضافت الكثير من النجاحات 
لمسيرتك الفنية؟

منمنم���ات جدت���ي الكب���رى الت���ي رحل���ت ع���ن عم���ر تجاوز 
الق���رن ، تل���ك القص���ص و الحكاي���ات و األس���اطير التي س���ارت 
لزم���ن طوي���ل بم���وازاة الحياة البس���يطة التي عاش���ها أهلنا 
األولون على هذه األرض المدهش���ة ، كان لها فعل الس���حر 
، واألش���عار والكلم���ات  ف���ي ذهن���ي ومخيلت���ي ونفس���ي 
والمج���ازات اللغوية كله���ا التي صاغت به���ا جدتي مخيلتي 
أث���رت كليا في مس���اراتي وف���ي نظرتي الكلي���ة للحياة ، فال 
أشك أبدا في أن الجذور األولى لدى اإلنسان عموما ، هي 
 المكون الفعلي ل���كل الطاقات التي تدفع بالطموح 

ً
أساس���ا

اإلنس���اني الجميل إلى أعلى مستوياته ، وألن هذه الجذور 
مرتبط���ة بالش���عر والتخي���ل و الفن بالنس���بة ل���ي فإنني ابن 
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التفاصي���ل الصغيرة التي بذرتها تلك الجدة االس���تثنائية في 
أعماق���ي ، وم���ن ه���ذه الحالة المنتش���ية بالتاري���خ ، دائما ما 
أحاول اس���تفزاز أطفالي ذهنيا ونفس���يا تجاه أصغر تفاصيل 
الذاكرة لدي ، ليس لخلق حالة من التأس���ي في أنفس���هم 
، و إنما الس���تدراجهم إلى تلك المنطق���ة الزمنية المحتفية 
بالتفاصي���ل ضم���ن الص���ورة األكثر اتس���اعا للرؤي���ة ، بحبة رمل 
كم���ا بجبل بأكمله ، بالجذور التي تختبئ أس���فل ش���جرة غاف 
أو نخي���ل تح���ت األرض ، بالقن���وات الدقيقة للم���اء التي تتمرد 
على قوة االندفاع وتصنع لها مسارات أخرى ال تقل جمالية 
عن الحش���د المائي ال���ذي يصنعه ال���وادي العظيم، بالبرك 
الصغي���رة التي يخلفها ع���ادة البحر وراءه ف���ي نوبات الجزر 
، وباحتمالي���ة تح���ول ه���ذه الب���رك إل���ى بحي���رات أو محيطات 
ت���دور فيه���ا أح���داث العال���م كل���ه ، إن ه���ذا تمام���ا م���ا كان���ت 
جدتي تمارس���ه على مخيلتي طيلة الس���نوات التي عشتها 
في ظلها الس���احر ، إعادة بن���اء العالم من أصغر التفاصيل ، 
وهذا عنصر أظنه في غاية األهمية بالنس���بة للفن عموما ، 

والسينما بالتحديد .

6. ماذا تقول للشاب أو الشابة الذين يمتلكون أفكار 
بسيطة قيد التطبيق وبماذا تنصحهم؟

بع���ض األف���كار الجميل���ة تب���دو بس���يطة للوهل���ة األولى 
، لكنه���ا وم���ا أن تب���دأ مرحل���ة التنفي���ذ حت���ى تب���دأ التحدي���ات 
والعقبات بالظهور، كثير من هذه األفكار يتم التخلي عنها 
من قبل أصحابها الشباب ، أو في أحسن األحوال يتم التنازل 
ع���ن أه���م وأجمل ما فيه���ا تحت الضغوط ، س���واء اجتماعية 
أو مادية أو أيا كان نوعها ، لتتمخض أخيرا ولأس���ف الشديد 
مش���اريع هزيل���ة ومش���وهة ال ت���دوم طوي���ال ، فمث���ل ه���ذه 

األف���كار تتولد عنها مش���اريع ميتة ليس ألنه���ا بال قيمة، بل 
ألن أصحابه���ا لم يؤمنوا به���ا بالقدر الكافي الذي يجعلهم 
يكتشفون الطاقات الهائلة الكامنة في ذواتهم لتحقيقها 
عل���ى أرض الواقع ، فأول عناصر حي���اة أية فكرة هو اإليمان 
به���ا، وهو العنصر القائد الذي بإمكان���ه إيجاد بقية العناصر 
الخالقة التي تش���كل أساس���يات أي مش���روع طم���وح ، األمر 
اآلخ���ر وهو مهم ج���دا ومتصل بالتحديات ، في كل مش���روع 
إبداع���ي هناك مراحل ممتعة وأخرى أقل متعة ، ثم مرحلة 
تنع���دم فيها المتع���ة لتحل محله���ا اإلجراءات اآللي���ة البحتة 
، والت���ي ه���ي على ق���در كبير م���ن األهمية الس���تكمال بناء 
المش���روع، و الكثي���ر م���ن الش���باب يخفق في ه���ذه المرحلة 
األخيرة بالتحديد، ألنهم لم يهيئوا أنفس���هم س���لفا للتكيف 
م���ع ه���ذه الفراغ���ات الطبيعي���ة الت���ي يحتش���د فيه���ا التعب 
الذهني والبدني معا، فغالبا ما ينسحب الكثيرون ويتخذون 
ق���رارا ش���خصيا بالتوقف نتيج���ة لتحطم الص���ور الحالمة التي 
تشكلت في أذهانهم منذ البدء، فنصيحتي لهؤالء الشباب 
الطام���ح لأجمل دائما هي البدء بتحضير وتهيئة أنفس���هم 
من الداخل قبل أي شيء آخر ، بطريقة يتوازن معها الجانب 
النفس���ي م���ع الجانب الذهني ، ال يغل���ب أحدهما على اآلخر 
، وهن���اك دائما من س���يقف إل���ى جانبهم م���ن ذوي الخبرة 

والدعم، فما عليهم إال أن يجدوا طريق الوصول إليهم .

7 . كلمة لمجلة إشراقات؟

كل التوفيق لمجلة إش���راقات وللطاقات الشابة الحيوية 
الت���ي تق���ف وراءه���ا ، و إل���ى مزي���د م���ن العط���اء الثقاف���ي 

واالجتماعي واإلنساني .

حوار: عذرا النقبي
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حي���ث نجح���ت ه���ذه البرام���ج، ف���ي اس���تقطاب ع���دد كبير من 
المس���تمعين من خالل برامجها الحوارية الصباحية التي تعتمد 
عل���ى تلق���ي اتص���االت الن���اس لط���رح همومه���م االقتصادي���ة 
والحياتي���ة اليومي���ة عل���ى الهواء مباش���رة، من خالل تلمس���ها 
قضاي���اه المجتمعية اليومية ومعايش���ة الن���اس والتفاعل مع 
حياته���م اليومي���ة وتوخي اإلس���هام نح���و تقدي���م المعلومة 
الدقيق���ة م���ن خالل مصداقي���ة الطرح، وص���وال ألن يكون إعالمنا 
 وذا أداة فاعل���ة ومؤثرة م���ن أدوات التوعية والتثقيف 

ً
هادف���ا

المجتمعي���ة. ول���م تكت���ف ه���ذه البرام���ج بع���رض المش���كالت بل 

ذهب���ت إلى ط���رق أب���واب المس���ؤولين للحص���ول عل���ى إجابات 
ش���افية وتقديم الحلول الفعالة ، فحقق���ت تلك البرامج حضورا 
فاع���ال في صياغة القرارات وفي فس���ح المجال للناس لتوصيل 

شكواهم والتعبير عن مشاكلهم.

وأك���د مواطن���ون ومقيم���ون  في اس���تطالع أجرت���ه مجلة “ 
إشراقات اجتماعية “ ، أن ظهور »برامج البث المباشر« خاصة عبر 
ميكروف���ون اإلذاعة يرتبط بش���كل ما بالموضوع���ات االجتماعية، 
ك���ون الحدي���ث في تل���ك الموضوع���ات يمثل تنفيس���ا للناس عن 
همومهم ومش���اكلهم، لك���ن تلك البرامج أضح���ت حقيقة في 
مه���ام اإلع���الم المرئي والمس���موع، وأصبحت تتج���اوز موضوع 
التنفيس عن الهموم، وتس���هم بش���كل كبي���ر في إيصال صوت 
الناس إلى المس���ؤولين وتس���اعد في حل القضايا والمش���اكل، 
وم���دى نج���اح تل���ك البرام���ج ي���دل عل���ى التصاقها بالن���اس حيث 

يعتم���د هذا النج���اح على ثقة الن���اس في مذيع البث المباش���ر 
وصدقه.

 جديدين، على طريق تحسس 
ً
 ومضمونا

ً
تعتبر برامج البث المباشر في إذاعاتنا المحلية ،انطالقة إعالمية طموحة تحمل شكال

نبض الش���ارع اإلماراتي ، كما أنها حظيت بش���كل الفت بمتابعة واهتمام قيادتنا الرش���يدة  للقضايا المطروحة عبرها ، التي تؤكد 
عل���ى اهتم���ام س���موهم ومتابعتهم الش���خصية للقضايا المهم���ة واحتياجات الناس س���واء من مواطني���ن أو مقيمين، وأصدرت 
 والتي كانت 

ً
القيادة الرش���يدة بموجبها التوجيهات الس���ريعة في معالجة تلك االحتياجات خاصة فيما يتعلق بالٌمعس���رين ماديا

 إلى أن هذا االهتمام حظي بمتابعة من الوسط 
ً
 في عالج حاالت مرضية ومواصلة بعض الطلبة دراس���اتهم العليا ، مش���يرا

ً
س���ببا

اإلعالمي والعاملين فيه بمختلف الوسائل اإلعالمية. 

البث المباشر صدى الشارع العام
برامج البث المباشر تعيد اإلذاعة المحلية لمجدها
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“ تعزيز التالحم االجتماعي”
أكد اإلعالمي محمد غانم مصطفى 
مدير إذاعة رأس الخيمة ومقدم برنامج 
البث المباشر عبر أستوديو 5 ، أن متابعة 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ س��ع��ود ب��ن صقر 
القاسمي ، عضو المجلس األعلى حاكم 
عبر  ال��م��ط��روح��ة  للقضايا  الخيمة  رأس 
ال��ب��ث ال��م��ب��اش��ر ، ت��ؤك��د اه��ت��م��ام سموه 
المهمة  للقضايا  الشخصية  ومتابعته 
مواطنين  من  س��واء  الناس  واحتياجات 
نطرحها  م��ا   

ً
دائ��م��ا وال��ت��ي   ، أو مقيمين 

توجيهات  لسموه  وك��ان   ، البرنامج  في 
فيما  خ��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ك  بمعالجة 
كانت  وال��ت��ي   

ً
م��ادي��ا بالٌمعسرين  يتعلق 

ومواصلة  مرضية  ح��االت  عالج  في   
ً
سببا

بعض الطلبة دراساتهم العليا.
المتابعة  م��ص��ط��ف��ى  م��ح��م��د  وث��م��ن 
ال��م��ت��واص��ل��ة ل��س��م��و ال��ش��ي��خ م��ح��م��د بن 
س��ع��ود ب��ن ص��ق��ر ال��ق��اس��م��ي ول���ي عهد 
بما   

ً
دائ��م��ا يهتم  وال���ذي  الخيمة،  رأس 

تقدمه اإلذاعة من برامج تخدم المجتمع، 
اإلذاعة  احتياجات  عن  المستمر  وسؤاله 
أحوال  الوقوف على   عن 

ً
لتلبيتها، فضال

العاملين عليها.
ت��ل��ك  أن  غ����ان����م  م���ح���م���د  ووص��������ف   
كبيرة  مسؤولية  أم��ام  تضعنا  المتابعة 
ن��ح��و ب���ذل ال��م��زي��د، وت���ح���ِد ل��م��واص��ل��ة ما 
هو  المتصل  فيه  يكون  ط��رح  من  بدأناه 
ال��ت��واص��ل  ف��ي عملية  ال��م��ه��م  ال��ع��ن��ص��ر 

أدائنا  عن   
ً
فضال  ، والشعب  القيادة  بين 

كوسيلة  عاتقنا  على  المناطة  للرسالة 
بشفافية  القضايا  ط��رح  عليها  إعالمية 
القصور في أي  تامة، ومعالجة جوانب 
 للقيام به، 

ً
عمل يتطلب تضافرا وتنسيقا

الجهات  بتعاون  نفسه  بالوقت   
ً
مشيدا

يطرح في  ما  رؤاه��ا مع  وم��د  الرسمية 
وحل  المقدمة  بالخدمات  الرقي  سبيل 

أي إشكاليات قد تواجه المستفيدين.

حّل )90 %( من القضايا
��ع��رض 

ُ
ت وأش����ار محمد غ��ان��م: ع��ن��دم��ا 

قضية أو مشكلة عبر برنامج البث المباشر 

ف���ي���ق���وم ب��م��ت��اب��ع��ت��ه��ا ب��ش��ك��ل ت��ل��ق��ائ��ي 
المشكلة  بتلك  المعنيين  المسؤولين 
فبعض  مؤسساتهم،  أو  دوائرهم  في 
االتصال  ف��ي  ي��ب��ادرون  المسؤولين  م��ن 
الفهم  س���وء  ل��ف��ك  أو  ال��م��ش��ك��ل��ة  ل��ح��ل 
اإلج����راءات  لتوضيح  أو  المستمع  ل���دى 
لهم،  واإلرش��اد  صح 

ُ
الن وتقديم  المتبعة 

أقوم  بأعمالهم،  انشغالهم  بسبب  أو 
بنقل استفسارات أو مالحظات واقتراحات 
الجمهور لهم والحمد لله فإن ما يمثل 
التي  القضايا  من   

ً
تقريبا  )%  90( نسبته 

 لها، 
ً
رحت في البرنامج تم وضع حلوال

ُ
ط

المجتمع  أف�����راد  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ح��ت��ى 
لحالة  سماعهم  عند   

ً
م��ادي��ا المقتدرين 

إنسانية بحاجة إلى المال فهم يبادرون 
والمساندات  المساعدات  كافة  بتقديم 
قد  ال��ب��رن��ام��ج  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  للمحتاجين 

حقق أهدافه المنشودة والمأمولة .
 وأوضح محمد غانم أن هيئة إذاعة 
أول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  أط��ل��ق��ت،  الخيمة  رأس 
جديدة  اجتماعية  خدمة  ال��ج��اري  يونيو 
يوميا، تتمثل في إعالن قائمة الوفيات 
في اإلمارة، من المواطنين والمقيمين 
على أرض الدولة، ضمن نشراتها اإلخبارية 
الثالث، التي تقدمها خالل فترات المساء، 

وذلك للمرة األولى في الدولة.
أوض�����ح م��ح��م��د غ���ان���م، م���دي���ر إذاع����ة 
قائمة  إع���الن  خ��دم��ة  أن  ال��خ��ي��م��ة،  رأس 
ال��وف��ي��ات، م��ن ال��ذك��ور واإلن����اث، تتضمن 
بيت  وع��ن��وان  وع��م��ره،  المتوفى،  اس��م 
العزاء للجنسين، والمسجد، الذي يشهد 

ص��الة ال��ج��ن��ازة، وال��م��ق��ب��رة، ال��ت��ي ي��وارى 
بثها  المقرر  ومن  الثرى،  الجثمان  فيها 
والسادسة  الثالثة  الساعة  نشرات  ضمن 

والتاسعة مساء.
وب���ي���ن غ���ان���م أن ال��خ��دم��ة ال��ج��دي��دة 
بتوجيهات  ج���اءت  الخيمة  رأس  إلذاع���ة 
عبد  الشيخ  قبل  م��ن  مباشرة  ومتابعة 
المستشار  ال��ق��اس��م��ي،  ك��اي��د  ب��ن  الملك 
ال����خ����اص ل���ص���اح���ب ال���س���م���و ح���اك���م رأس 
الخيمة، المشرف العام على هيئة إذاعة 
مع  بالتعاون  تطلق  فيما  الخيمة،  رأس 
وخاصة،  حكومية  ومؤسسات  جهات   5
العامة  القيادة  هي  بالوفيات،  معنية 
لشرطة رأس الخيمة، ومن ضمنها إدارة 
ال��ع��ام��ة  واإلدارة  وال����دوري����ات،  ال���م���رور 
ل��إق��ام��ة وش�����ؤون األج���ان���ب ف���ي رأس 
الخيمة، ومكتب الهيئة العامة للشؤون 
اإلس��الم��ي��ة واألوق������اف ب����رأس ال��خ��ي��م��ة، 
وخدمة  الطبية،  الخيمة  رأس  ومنطقة 

موقع خدمة جنائز رأس الخيمة.

 “تلمس نبض الشارع”
إن���ن���ا نشيد  ال��ش��ح��ي  وق�����ال م��ح��م��د 
ب��ال��ج��ه��ود ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
الخيمة  رأس  إذاع���ة  ف��ي  المباشر  البث 
محمد  المبدع  اإلع��الم��ي  يقدمه  ال���ذي 
غ��ان��م مصطفى ال���ذي ي��ط��رح م��ن خ��الل 
القضايا  من   

ً
كثيرا المميز  مايكروفونه 

 م��ا تجد صدى 
ً
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ت��ي دائ��م��ا

لها  كان  والتي  الخير،  أهل  لدى   
ً
واسعا

حاكم  السمو  صاحب  من  خاصة  تفاعلها 
لما  المستمرة  ومتابعته  الخيمة  رأس 

يطرح فيها.
وق����ال س��ع��ي��د م��ح��م��د ال��ع��وض��ي، أن 
كبيرة  عالمة  تشكل  المباشر  البث  برامج 
بالدرجة األولى  جدا، فهي برامج ناجحة 
المستمعين،  ب��ي��ن  ان��ت��ش��اره��ا  ح��ي��ث  م��ن 
ألنها تعايش الهموم المحلية وتلتصق 
كان  س��واء  للمستمع  اليومية  بالحياة 
البث  أن  كما   ،

ً
مقيما  

ً
ع��رب��ي��ا أو   

ً
إم��ارات��ي��ا

وهو  أال  جدا   
ً
كبيرا  

ً
هدفا يحمل  المباشر 

خدمة الناس.
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 وع�������ن س����ق����ف ال���ح���ري���ة 
الممنوحة للبث المباشر، أشار 
أن أي شخص يمكن أن يتصل 
المختلفة  القضايا  وي��ن��اق��ش 
فليس  مباشرة  الهواء  على 
ق��ط��ع ألي  أو  ح����ذف  ه���ن���اك 
ج���زء م��ن ال��ب��رن��ام��ج، ك��م��ا ي��رى 
المباشر  ال��ب��ث  ب��أن  ال��ع��وض��ي 
مطفية  تكون  مشاكل  يعالج 
أو غير طافية للعيان وله دور 
كبير في إبرازها وحلها للناس 
كما يعتبر البث المباشر أسرع 
المشاكل  وص����ول  ف��ي  أداة 
إلى اصحاب القرار لتعالج في 
ن��ف��س ال��ل��ح��ظ��ة وت���ح���ل، وم��ن 
المذيع  ي��ك��ون  أن  ال���ض���روري 
والسياسات  بالقوانين  ملما 
ويحلها  النقاط  الى  ليتطرق 

بما يتناسب وموضوعها.
وأث���ن���ى راش�����د ب���ن خ���ادم 
ال���ش���ح���ي )ب�����وح�����م�����د(، ع��ل��ى 
حكام وشيوخ دول��ة اإلم��ارات 
ويشكرهم  المتحدة  العربية 
ل��ج��ه��وده��م ال��ع��ظ��ي��م��ة في 
س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق ح��ي��اة رغ��ي��دة 
يجب  بأنه  وذك��ر  للمواطنين. 
ي���وص���ل  أن  ال����م����ذي����ع  ع���ل���ى 
ال���م���ش���ك���ل���ة ف����ه����ي أم����ان����ة 
ح���ي���ادي���ا  ي����ك����ون  أن  وع���ل���ي���ة 
المباشر  ال��ب��ث  ق��ن��وات  تعتبر 
ونقل  األخ��ب��ار  لنقل  ض��روري��ة 
اآلخرين  المواطنين  احتياجات 
واالس���ت���ف���ادة م��ن ال��ش��ك��اوى 
ف����ي ح����ل ال���م���ش���اك���ل.وال���ب���ث 

ال���م���ب���اش���ر م���ه���م ف����ي ن��ق��ل 
ومواكبة   المسؤولين  رسالة 
القوانين الحديثة. و للمذيعين 
تأدية واج��ب وطني  دور في 

اتجاه مشاكل المواطن.
وق����ال ع��ب��دال��ل��ه راش����د أن 
عكست  المباشر  ال��ب��ث  ب��رام��ج 
عن  وطبيعية  مشرقة  ص��ورة 
مجتمع اإلمارات، وهي صورة 
حياتنا  في  نلمسها  واقعية 
اليومية، عبر المساهمة في 
االرتقاء  في  المشاركة  تعزيز 
ب��ال��وط��ن ، ب��م��ا ي��ف��ض��ي إل��ى 
دع���م ال��ت��م��اس��ك االج��ت��م��اع��ي 

والترابط الوطني.
سالم  سعيد  علي  يعتبر 
ب���رام���ج ال���ب���ث ال��م��ب��اش��ر في 
اإلم�������ارات ه���ي األن���ج���ح على 
ص��ع��ي��د ال��م��ن��ط��ق��ة، ل��ت��م��ي��زه��ا 
بالشفافية والمصداقية في 
ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات، إل���ى جانب 
توضيح القضايا التي يتلبسها 
باعتبارها  للمتصلين  الغموض 
م��ن��ص��ة ل��م��ن��اق��ش��ة م��ش��اك��ل 

الناس وسرعة وصول الحل .

“مواكبة المتغيرات”
وأكد سهيل سهيل قبوط 
،على ضرورة مواكبة الوسائل 
واألدوات واألساليب اإلعالمية 
والمتغيرات  المعطيات  م��ع 
والطفرة  لإعالم،  المتسارعة 
تحققت  ال��ت��ي  المعلوماتية 
التكنولوجية  ال���ث���ورة  ب��ف��ع��ل 

وال���رق���م���ي���ة، وه�����ذا ي��س��ت��ل��زم 
م��ن��ه��ا اس���ت���م���راري���ة ال��ت��ط��وي��ر 
والبحث  وال��ت��ق��دم  والتحديث 
 عما هو أفضل، وإدامة 

ً
دائما

هو  ما  كل  ومواكبة  التجديد 
االستفادة  صعيد  على  جديد 
وتوظيفها  ال��م��ع��ل��وم��ة،  م��ن 
في النهاية لخدمة المشاهد 
ت��ص��ب��ح  ح���ت���ى  ال��م��س��ت��م��ع  أو 
ال��وس��ي��ل��ة اإلع���الم���ي���ة س���واء 
كانت مقروءة أو مسموعة أو 
وتثقيفية   توعية  آداه  مرئية، 
ق��������ادرة ع���ل���ى ال��م��س��اه��م��ة 
التنمية  برامج  في  الحقيقية 
ثمارها  يجني  التي  الشاملة 
أب��ن��اء اإلم�����ارات ع��ل��ى مختلف 
األص����ع����دة ف����ي ظ����ل ق���ي���ادة 
واع���ي���ة ورش����ي����دة وح��ك��ي��م��ة، 
آداه  هو  المواطن  بأن  تؤمن 
وهدفها  والتغيير،  التنمية 
’ ف���ي نفس 

ً
األس���م���ى أي����ض����ا

ال��وق��ت، الف��ت��ا أن ب��رام��ج البث 
المباشر في إذاعاتنا المحلية 
ساهمت بشكل الفت في حل 
منوها  المشكالت،  من  الكثير 
الوقت من خالل  نفس  وف��ي 
التواصل مع الجهات المختصة 
ك��م��ا ت��وج��د ح��ي��ادي��ة ف��ي نقل 
بعض المشاكل وفي أولويات 
لمشاكل أخرى وتعتبر إيجابية 
أن  ي��ج��ب  مشكلة  ك��ل  ف��ل��ي��س 
مباشرة،  ال��ه��واء  على  تطرح 
إنه يرى سرعة في نقل  كما 
المواضيع والمشاكل ألصحاب 

وحلها  عليها  ل��الط��الع  ال��ق��رار 
حال جذريا ويجب على المذيع 
ب��ق��وان��ي��ن  م���ل���م���ا  ي����ك����ون  أن 
وس���ي���اس���ات دول�����ة االم������ارات 

العربية المتحدة.
ولفت حمد محمد راشد  أن 
المحلية  المباشر  البث  برامج 
اس��ت��ط��اع��ت خ����الل ال��س��ن��وات 
تحظى  أن  الماضية،  القليلة 
وتستقطب  واس��ع��ة  بشعبية 
المستمعين،  م��ن  ع���دد  أك��ب��ر 
بث  برنامج  أول  ب��دأ  أن  فمنذ 
م��ب��اش��ر ف��ي إذاع����ات ال��دول��ة 
ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ت��ل��ك ال��ب��رام��ج 
الناس  وهموم  قضايا  تحمل 
إل�����ى ال���م���س���ؤول���ي���ن ل��ح��ل��ه��ا، 
حضورا  البرامج  تلك  فحققت 
ف��اع��ال ف��ي ص��ي��اغ��ة ال���ق���رارات 
للناس  ال��م��ج��ال  وف���ي ف��س��ح 
والتعبير  شكواهم  لتوصيل 

عن مشاكلهم.

“حل المشاكل”
سليمان  عالية  ووص��ف��ت  
أن برامج البث المباشر ناجحة 
ب���ال���درج���ة األول������ى م���ن حيث 
المستمعين،  ب��ي��ن  ان��ت��ش��اره��ا 
ألن����ه����ا ت����ع����اي����ش ال���ه���م���وم 
ال��م��ح��ل��ي��ة وت��ل��ت��ص��ق ب��ال��ح��ي��اة 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��س��ت��م��ع س���واء 
مقيما،   

ً
عربيا أو   

ً
إماراتيا ك��ان 

هو  المباشر  البث  أن  منوهة 
خدمة الناس.

34
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مطر،  عرفات  أمجد  وي��ري 
تدرك  المباشر  البث  برامج  أن 
اإلع��الم  تفاعل  أهمية   

ً
ج��ي��دا

ووس����ائ����ل����ه ال��م��خ��ت��ل��ف��ة م��ع 
المجتمع على كافة األصعدة، 
ومن ثم تكمن أهمية التطرق 
إلى قضايا الناس ومشاكلهم 
وهمومهم، وتبني مثل هذه 
ميدانية  رؤى  وف��ق  القضايا 
وبحوث،  رأي  استطالعات  من 
وتدارسها مع مختلف الجهات 
ال��م��ع��ن��ي��ة، ت��م��ك��ن��ت إذاع���ات���ن���ا 
مكانتها  ترسيخ  من  المحلية 
ع���ل���ى ال���خ���ارط���ة ال��ع��ال��م��ي��ة، 
ح��ي��ث إن��ه��ا أم����ام ت��ح��د ج��دي��د 
اإلعالم  فيه  يراهن  زمن  في 
ال��زم��ن والسبق  ع��ام��ل  ع��ل��ى 
اإلعالمي بما يخدم المجتمع 
األمر،  نهاية  في  والجماهير 
يبث  المباشر  البث  ب��أن  مبينا 
ويحلها  المشاكل  بعض  في 
حال نهائيا وجذريا وفي بعض 
األح����ي����ان ي���ت���أخ���ر ف����ي ح��ل��ه��ا، 
واض��ح  المباشر  ال��ب��ث  أن  كما 
وسريع ويحل المشكلة بنفس 
الوقت كما توجد حيادية في 

ت��ن��ط��رح  ال��م��ش��اك��ل وال  ب��ع��ض 
من  أن��ه  مبينا  ال��ه��واء،  على 
المذيع  ي��ك��ون  أن  ال���ض���روري 
والسياسات  بالقوانين  ملما 
حل  ويجب  المشكلة  ليناقش 

المواضيع بمصداقية.

“ رؤية ميدانية ”
وأش�����ارت م��ه��ا أح��م��د أب��و 
حجاج، أن برامج البث المباشر 

انتهجت االلتزام والموضوعية 
وال����ح����ي����ادي����ة ف�����ي ال����ط����رح، 
م���ن خ����الل ان��ح��ي��از ب��رن��ام��ج��ه��ا 
ل����ل����م����وض����وع����ي����ة وال����ع����م����ق 
وال���ش���م���ول���ي���ة ع���ن���د ط��رح��ه��ا 
وق��ض��اي��اه  المجتمع  م��ش��اك��ل 
تسليط  وم��ه��م��ت��ن��ا  ال���ع���ادل���ة، 
 كان 

ً
أيا الضوء على المشكلة 

وجوانبها  وأب��ع��اده��ا  نوعها 
ث���م بحث ، وم����ن  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 

الموضوعي  ال��ح��ل  إم��ك��ان��ي��ة   
المباشر  ال��ت��واص��ل  خ���الل  م��ن 
واألجهزة  األط��راف  مع جميع 
منوهة  بالمشكلة،  المعنية 
بعض  ف��ي  المباشر  ال��ب��ث  أن 
بنفس  المشكلة  يحل  األحيان 
ال���وق���ت وف���ي ب��ع��ض ال��وق��ت 
ي��ت��أخ��ر وي���ؤخ���ر ف���ي ع��الج��ه��ا 
المشكلة  أخ��ذ  الجميل  فمن 
وبنفس  ح���ال س��ري��ع��ا  وح��ل��ه��ا 
ال�����وق�����ت ل���ي���ت���ط���رق ب��ع��ده��ا 
أخرى، الفته  المذيع لمشكلة 
إل���ى وج���ود ح��ي��ادي��ة ف��ي حل 
ال��م��واض��ي��ع وت���رى أن���ة أفضل 
اخ�����ذ أس�����م ال���ش���خ���ص ص��اح��ب 
المشكلة تحت الهواء للتحفظ 
ع���ل���ى اإلس����ت����ث����ن����اء، م��ن��وه��ة 
خ��اص��ي��ة  ال���م���ب���اش���ر  ل��ل��ب��ث  أن 
ف��ع��ال��ة وس���ري���ع���ة ل��ل��وص��ول 
إل�����ى اص����ح����اب ال����ق����رار وم���ن 
المذيع  ي��ك��ون  أن  ال���ض���روري 
والسياسات. بالقوانين  ملما 
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مها أبو حجاجعالية سليمان

أمجد مطرسهيل قبوط

تحقيق: عزه الحبسي
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- ن���ادي الجزي���رة للطيران م���ن النوادي 
الرائ���دة ف���ي دول���ة اإلم���ارات  الرياضي���ة 
اله���واة  إل���ى اس���تقطاب  الت���ي ته���دف 
والمحترفين ومحبي خوض تجربة الطيران 
واس���تغالل طاقاته���م وأوق���ات فراغهم 
في األنشطة المختلفة والتي تصب في 
النهاي���ة إل���ى تنمي���ة الم���وارد البش���رية، 
الس���ياحي  التروي���ج  إل���ى  يس���عى  كم���ا 
لدولة اإلمارات بش���كل ع���ام وإمارة رأس 
الخيمة بش���كل خ���اص حيث يس���اهم في 
التعري���ف باإلم���ارة ومعالمها الس���ياحية 

ومشاريعها التنموية.

- ه���و مجم���ع رياض���ي متكام���ل تمت���د 
مس���احته )66000( متر مرب���ع ويقع إلى 
الش���مال من مدين���ة رأس الخيمة ويبعد 
ع���ن مرك���ز المدين���ه مس���افة 10 دقائ���ق 

باتج���اه طري���ق الجزي���رة الحمراء، 
وقد أنش���ئ النادي في ع���ام 1998 

بالتع���اون م���ع الهيئ���ة العام���ة للطي���ران 
المدني ف���ي دولة اإلمارات وبمرس���وم 
أميري من المغفور له بإذن الله، الشيخ 
صق���ر ب���ن محم���د القاس���مي، وبمب���ادرة 
كريم���ة من صاحب االنج���از وفكرة البداية 

الشيخ عمر بن صقر القاسمي.
- يح���رص ن���ادي الجزيرة للطي���ران على 
م���ن  ممكن���ة  ش���ريحة  أكب���ر  اس���تقطاب 
الش���باب اله���واة ومحب���ي الطي���ران م���ن 
كافة الجنس���يات، وذلك للمساهمة في 
قدراته���م،  وتنمي���ة  مواهبه���م  صق���ل 
وتش���جيعهم على خ���وض تجربة الطيران 
الخفيف عبر الطائرات الشراعية ومزاولة 
ف���ي  المتوف���رة  المختلف���ة  األنش���طة 

النادي.

- يض���ع الن���ادي ف���ي 
اعتب���اره أن وقت المواطن 

أن  يس���تثمر بش���كل جي���د ومفيد يمك���ن 
وبما ينعكس بص���ورة ايجابية على دوره 
في المجتمع بما ذلك أداؤه في عمله، 
 لمزاولة الهوايات وتبادل 

ً
فالنادي مكانا

وجه���ات النظر بين المنظمين إليه، وهو 
 للدول���ة م���ن خالل 

ً
 حضاري���ا

ً
يق���دم وجه���ا

عالقات���ه م���ع نوادي مش���ابهة ل���ه على 
الصعيدين العربي واألجنبي.

- يضم الن���ادي مجموعة من المرافق 
الرياضية إ ذ يش���تمل على حظائر طائرات 
وأماك���ن مخصصة للطيران الالس���لكي، و 
الباراموتر والطائرات الشراعية، و الباورد 
بارشوت والجايروكبتر ، كما يحتوي على 

نادي الجزيرة للطيران
ملتقى الطيارين األول في إمـارة رأس الخيمــة
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مدرجي���ن ضخمي���ن متعاكس���ين، ويتطل���ع 
إل���ى  القري���ب  المس���تقبل  ف���ي  الن���ادي 
إنش���اء مرافق متكاملة لتعلي���م الطيران 
الحركي���ة  المه���ارة  لتنش���يط  لأطف���ال 
والنش���اط الفكري وتعزي���ز روح المغامرة 
و االستكش���اف ل���دى الطف���ل م���ن خ���الل 
جوالت جوية وورش عمل مبس���طة حول 

الطيران الخفيف.

- نظ���م الن���ادي العدي���د من األنش���طة 
 
ً
حاض���را وكان  المجتمعي���ة  والفعالي���ات 

ف���ي العديد من المناس���بات واالحتفاالت 
في ميادين مختلفة منذ تأسيس���ه على 
ف���ي  إذ ش���ارك  أع���وام طويل���ة،  م���دى 
ع���دة مع���ارض خارجي���ة ومحلي���ة، منه���ا 
مع���رض البحري���ن الدول���ي الج���وي األول 
 
ً
ف���ي مملك���ة البحري���ن الش���قيقة، وأيضا

في مهرجان أبها ف���ي المملكة العربية 

 
ً
الس���عودية الش���قيقة، ويش���ارك س���نويا

ف���ي اليوم المفتوح للطي���ران في دولة 
قطر الش���قيقة، أما بخصوص المشاركات 
مع���رض  ف���ي  يش���ارك  فه���و  المحلي���ة، 

أبوظبي للطيران الخاص.

- ولم يس���تثني الن���ادي نصيب الفتيات 
والشباب الراغبين من سن ال� 18 ومافوق 
ف���ي تعل���م قي���ادة الطائرات فه���و يوفر 
له���م فرص الحص���ول على رخص���ة طيران 
للطائ���رات الخفيف���ة معتم���دة م���ن هيئة 
الطيران المدني في اإلمارات وتم توفير 
مدربة لتعليم الفتيات الطيران الشراعي 
ف���ي النادي. يمكن الحص���ول على رخصة 
المتطلب���ات  باتم���ام  الش���راعي  الطي���ران 
الخاص���ة به���ا وع���دد الس���اعات المطلوبة 

وهي عبارة عن 25 ساعة طيران.

- يعتب���ر ن���ادي الجزي���رة للطي���ران ه���و 
األول م���ن نوعه في إم���ارة رأس الخيمة 
يس���تقطب   

ً
 س���ياحيا

ً
يجعل���ه مرك���زا مم���ا 

والس���ياح  المختلف���ة  المجتم���ع  ش���رائج 
لتعريفه���م بمعالم اإلم���ارة من المناظر 
الطبيعي���ة الخالبة في اإلم���ارة، الموزعة 
بين السالسل الجبلية الشاهقة الجميلة، 
والش���واطئ والخي���ران، والت���الل الرملية 
الصحراوية، والحياة الطبيعية، والنهضة 
ش���تى  ف���ي  اإلم���ارة  ش���هدتها  الت���ي 

المجاالت.

تقرير: عذرا النقبي
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ويق���در الخب���راء عدد الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة المس���جلة ف���ي الدولة بنح���و 300 ألف 
ش���ركة، ورأى الخب���راء أن حصة الش���ركات الصغيرة والمتوس���طة تصل نحو %90 م���ن إجمالي عدد 
الش���ركات المس���جلة بالدولة، ومن جهته يدرك برنامج الش���يخ س���عود لدعم مش���اريع الشباب أن 
أصعب جزء خالل مراحل تأسيس األعمال يكمن في بدايته، وما يصاحب ذلك من أمور تتمثل في 
مكان وطريقة إطالق األعمال. لذلك فهو يسعى إلى تعزيز روح االبتكار والقيادة في المشاريع.

 لالبتكار والتمّيز في قطاع المشاريع المتوسطة 
ً
 عالميا

ً
ترتكز رؤية حكومة اإلمارات العربية المتحدة على جعل اإلمارات مركزا

ز ذل���ك النه���ج أن اإلم���ارات تعّد أحد أكثر ال���دول الديناميكي���ة في العال���م؛ إذ أنها تحضن األف���كار الجديدة 
ّ

والصغي���رة.  ومم���ا يع���ز
 إلى رعاية المش���اريع المتوس���طة والصغيرة 

ً
 في مواجه���ة تحديات العالم الحاض���ر. وتهدف أيضا

ً
المبتك���رة، وال تع���رف مس���تحيال

 يصب في صالح التطّور االقتص���ادي للدولة، وتقديم الدعم والتمكين ل���رواد األعمال في جميع المراحل 
ً
 هاما

ً
���ل راف���دا

ّ
ألنه���ا تمث

ومس���اعدتهم عل���ى ترجم���ة أفكاره���م وإبداعاتهم إل���ى إنجازات وأعم���ال ناجحة وهادفة من خ���الل إيجاد جيل م���ن رواد األعمال 
المواطني���ن وغ���رس وتعميق ثقافة االس���تثمار في أوس���اط الش���باب المواطنين إضافة إل���ى دعم وبلورة االس���تثمارات الصغيرة 

والمتوسطة في الدولة.   

تحقيق

المشاريع المتوسطة والصغيرة حلوالً لتنمية مستدامة
مواطنون يحققون طموحهم لالنطالق نحو مشاريع مبتكرة ناجحة
برنامج سعود بن صقر لدعم المشاريع يحقق نجاحا بنسبة 100% 

خدمات لوجستية
برنامج  مدير  الكيبالي  مريم  وقالت 
الشباب  مشاريع  لدعم  صقر  بن  سعود 
 ،2008 سنة  افتتح  البرنامج  إن  بالوكالة، 
ب��م��رس��وم أم���ي���ري م���ن ص��اح��ب ال��س��م��و 
ال���ش���ي���خ س���ع���ود ب����ن ص���ق���ر ال��ق��اس��م��ي 
بهدف  الله،  حفظه  الخيمة  رأس  حاكم 
الشباب  مشاريع  ودع��م  ورع��اي��ة  تطوير 

المواطنين.

وأش������ارت إل����ى أن ال��ب��رن��ام��ج ي��ق��دم 
تمويلية  منها  أك��ث��ر  لوجستية  خ��دم��ات 
ألع��ض��ائ��ه م��ث��ل خ��دم��ة ح��اض��ن��ات األع��م��ال 
 في مقر البرنامج يتوفر 

ً
التي تمثل مكتبا

فيها االتصاالت وشبكة اإلنترنت وخدمات 
متنوعة  لالجتماعات  قاعات  الطباعة مع 
قليلة  انطالق  نقطة  يعتبر  ما  األح��ج��ام، 
البرنامج  يوفر  كما  للمشاريع،  التكلفة 
المحلية،  والضرائب  الرسوم  من  اإلعفاء 
اقتصادية،  )قانونية،  متنوعة  استشارات 

تسويقية، إدارية ... الخ(.

استراتيجيات للمستقبل
المستقبل  آفاق  أن  الكيبالي  وبينت 

 في 
ً
 رياديا

ً
للبرنامج تصل بأن يكون له دورا

والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تنمية 
للمشاريع  األساسي  الداعم  يكون  وأن 
ال��ص��غ��ي��رة وال��م��ت��وس��ط��ة ف���ي اإلم�����ارة، 

وي���ج���ب ت��ط��ب��ي��ق ق���واع���د األع����م����ال في 
الصغيرة  للمشاريع  االقتصادية  التنمية 
فهناك  ذل���ك  ولتحقيق  وال��م��ت��وس��ط��ة، 
ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  ل��ت��ط��وي��ر  رؤى ج���دي���دة 
ت��س��اه��م في  بحيث  ال��ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم��ه��ا 
األعمال  وري��ادة  االستثمار  ثقافة  غ��رس 
البرنامج  ويسعى  اإلم���ارات.  شباب  لدى 
وتعاون  شراكة  اتفاقيات  إل��ى  للوصول 
المواطنين  إلرس���ال  االقتصاد  وزارة  م��ع 
أصحاب المشاريع للمعارض األجنبية خارج 

في  ال��دول  تجارب  على  لالطالع  الدولة؛ 
المشاريع االجتماعية والتنموية.

اس��ت��ك��م��ال  ال���ب���رن���ام���ج  أن  وأض����اف����ت 
اإلم���ارات  بها  ق��ام��ت  م��ب��ادرات  لسلسلة 
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مؤسسة  مثل  المشاريع  لدعم  األخ��رى 
م��ح��م��د ب����ن راش������د ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ش��اري��ع 
خليفة  صندوق  والمتوسطة،  الصغيرة 
الشارقة  مؤسسة  ال��م��ش��اري��ع،  لتطوير 
برنامج  رواد،  ال��ري��ادي��ة  المشاريع  لدعم 
مشاريع  لرعاية  المعال  راش��د  بن  سعود 

الشباب.

المشروع فكـرة
وق���ال ال��م��واط��ن ث��اب��ت ال��رم��س��ي 25 
 “ أن فكرة مشروعي بدأت منذ عام 

ً
عاما

2013 في مقصف الجامعة بالتعاون مع 
زمالئي وبدعم مادي كامل من العائلة 
حيث قمنا برسم الفكرة والخطة الشاملة 
الوجبات  تقديم  يتم  أن  على  للمشروع 
باالعتماد  ال��ج��ام��ع��ة  ل��ط��الب  وتحضيرها 
كانت  بذلك.  فخورين  وكنا  أنفسنا  على 
ال��ف��ك��رة ت��ح��م��ل ن���وع م��ن ال��ت��ح��دي، حيث 
مجتمع  ب��أن��ه  ال��ط��الب��ي  المجتمع  يتميز 
األكل  يخص  فيما  وخاصة  الشكوى  كثير 
وال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة. وت��ق��دم��ت بملف 
رحبت  ال��ت��ي  ال��ج��ام��ع��ة  إلدارة  ال��م��ش��روع 
بالفكرة وقدمت التسهيالت الكاملة من 
باب تشجيع المشاريع الطالبية المتميزة، 
وبدأنا المشروع والذي القى اقباال غير 
متوقع من الطالب وبدعم معنوي من 

االدارة.
إلى فكرة  انطلقت  ثم  وأض��اف ومن 
عيش  مطعم  وه��و  الصغير  مشروعي 
متنوعة   

ً
أصنافا يقدم  وال��ذي  وصالونه 

م��ن ال��م��أك��والت ال��ش��رق��ي��ة واآلس��ي��وي��ة، 
وي���ح���ت���وي ال��م��ط��ع��م ع��ل��ى رك����ن خ��اص 

 خدمة التوصيل للمنازل 
ً
بالعائالت وأيضا

وق�����ال أن����ه ي���وج���د خ��ط��ة ت��س��وي��ق��ي��ة 
العمالء  استقبال  في   

ً
تدريجيا للتوسع 

وت��وزي��ع ال��وج��ب��ات على ب��اق��ي اإلم���ارات 
المجاورة خالل األشهر المقبلة.

قال:  واجهته  التي  التحديات  وح��ول 
المشاريع،  هذه  لمثل  ثقة  نحتاج  نحن   “
ودعم معنوي ونفسي، وتدريب، وثقة 
من المؤسسات الداعمة ورجال األعمال، 
وهذا   

ً
ماديا لي  األول  الداعم  فعائلتي 

 جًدا في مستقبل 
ً
 كبيرا

ً
ما أعطاني حافزا

مشروعي.
وأض���������اف ال����رم����س����ي “أن��������ه س��ع��ي��د 
المرحلة من تحقيق  بالوصول إلى هذه 
طموحه في إنشاء مشروع ذاتي ضمن 

المشاريع المختلفة في المجتمع”.

الصبر والخيال المبدع
أش�����ارت ال��م��واط��ن��ة م��ري��م ال��زع��اب��ي 
ص��اح��ب��ة م���ش���روع “ ه��ب��ي م��وم��ن��ت��س” 
المعنوي  ال��دع��م  ب��أن  الحفالت  لتنظيم 
م��ن ال��ع��ائ��ل��ة وال��م��ح��ي��ط��ي��ن ب��ه��ا ساهم 
حيث  ال��م��ش��روع،  تنفيذ  ف��ي  كبير  بشكل 
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ب��ي��ن األه����ل وال��ص��دي��ق��ات 
فكرة  وتنفيذ  بابتكار  مساعدتهم  ف��ي 
بأجمل  إلب���رازه���ا  االح��ت��ف��ال��ي��ة وال��س��ع��ي 
 م���ن ت��ص��م��ي��م ال��ف��ك��رة 

ً
م���اي���ك���ون ب����داي����ة

ببطاقات   
ً
م����رورا للمناسبة  ال��ج��وه��ري��ة 

حتى  المكملة،  واالك��س��س��وارات  الدعوة 
��ح 

ّ
ب���أن اه��ت��م��ام��ه��م وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ال��م��ل

لفكرة تأسيس مشروع يحتضن موهبتي 
وُيبرز مكامن القوة فيها.

وع�����ن دوره�������ا ف����ي س���ي���اق ت��ن��ظ��ي��م 
االح��ت��ف��ال��ي��ة ت��ق��ول أك��ث��ر م��اي��ه��م��ه��ا هو 
تنظيم احتفالية تبقى ذكراها تتردد في 
التفاصيل  بكامل  وااله��ت��م��ام  األذه����ان، 
األذواق  كل  لتلبية  الياء  إل��ى  األل��ف  من 

والبقاء في ميدان الرواد.
أنه  ق��ال��ت  التمويل  إشكالية  وح���ول 
وال��دع��م  واإلرادة  الفكرة  ُوج���دت  حالما 
ال��م��ع��ن��وي الي��م��ك��ن ل���وج���ود أي ع��ائ��ق 
يعيق من تحويل الحلم إلى واقع. حيث 
 إلص����راري على تنفيذ 

ً
ال��دع��م ذات��ي��ا ك��ان 

طموحي ف��ي إن��ش��اء م��ش��روع��ي ال��ذي 
طالما حلمت به.

وت����اب����ع����ت ب������أن ال����م����ش����روع ال���ن���اج���ح 
الخطة  على  منه  كبير  ج��زء  في  يعتمد 
ب��روح  المفعمة  المميزة  االستراتيجية 
الشباب  لجميع  ودع��وة  واالبتكار  اإلب��داع 
بضرورة  الواضحه  الفكرة  يملكون  ممن 
ال��ج��ريء وال��ب��دء بتطبيق  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 

الفكرة وتحويلها إلى واقع.
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 تحقيق: عزة الحبسي

مشروع “ هبي مومنتس”  مشروع “ مطعم عيش وصالونة” 



40

....
....

....
....

....
....

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
الصحة والحياة

40

....
....

....
....

....
....

نقص فيتامين » د « ..
الوب�اء الصامت 

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



41

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

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

العدد الثالث - أغسطس 2014

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

يعد فيتامين “د” مهما لصحة اإلنسان، أولها قوة العظام، وتعد أشعة الشمس المصدر الرئيس لفيتامين  د، غير 
أن���ه موج���ود في بعض األطعمة الغذائية بش���رط تناولها مرتين أو ثالث مرات في األس���بوع أمثلة على بعض األغذية 

التي تحتوي على الفيتامين د:

أما المصدر األهم، فهو األش���عة فوق البنفس���جية التي تصدرها الشمس، فهي تؤدي إلى إنتاج هذا الفيتامين 
م���ن داخ���ل الجس���م عند مالمس���تها للجلد ويجب تعريض اليدين والوجه والذراعين ألش���عة الش���مس لم���دة 10 إلى 15 
 والرابعة مس���اًء .. وتجدر اإلش���ارة إلى أن هذا 

ً
دقيق���ة  مرتي���ن أو ث���الث مرات في األس���بوع بين الس���اعة الثامنة صباحا

الفيتامين يخزن في الخاليا الدهنية إلى حين الحاجة إليه.

إدارة التغذية السريرية
هيئة الصحة بدبي

فوائده
يقي  الفيتامين  ه��ذا  ك��ون  على  ع��الوة 
له  أن  األطفال، فقد وجد  ويعالج كساح 

فوائد عديدة أخرى، منها ما يلي:

- ال��وق��اي��ة م���ن ت��خ��ل��خ��ل ال��ع��ظ��ام، 
أي م���ا ي��س��م��ى ب��ي��ن ال��ع��وام 

بهشاشة العظام.
- ال��وق��اي��ة م��ن ال��ت��ه��اب 
العظمي؛  المفاصل 
إذ وجد أن انخفاض 
يزيد  مستوياته 
احتمالية  م��ن 
بهذا  اإلصابة 

المرض.
خ�����ف�����ض   -
م���س���ت���وي���ات 
ض���غ���ط ال�����دم 
ل�������������������دى م�����ن 

لديهم ارتفاع بها.
- التقليل من احتمالية اإلصابة 
ب���أم���راض ال��ق��ل��ب واألوع����ي����ة ال��دم��وي��ة، 
حالة  في  شدتها  من  التقليل  عن  فضال 

حدوثها.
بمرض  اإلص��اب��ة  احتمالية  م��ن  التقليل   -

السكري بالنوعين، األول والثاني.
- عالج االكتئاب والوقاية منه.

في  ال��ك��ول��س��ت��رول  م��س��ت��وي��ات  تنظيم   -
الدم.

أسباب نقصه
إال  بنا،  محيطة  الشمس  أشعة  أن  رغ��م 
أن عدد من لديهم نقص في الفيتامين 
الشمس  أش��ع��ة  تعد  وال���ذي  ال��م��ذك��ور، 
حول  شخص  بمليار  يقدر  مصادره،  أهم 
ال��ع��ال��م. أم��ا األس��ب��اب وراء ذل���ك، فهي 

تتضمن ما يلي:

فالميالنين،  للبشرة؛  ال��غ��ام��ق  ال��ل��ون   -
وهو الصبغة التي تعطي البشرة لونها 
الفاتحة  البشرة  ذوي  لدى  أقل  ويكون 
أن  حيث  الداكنة،  البشرة  ب��ذوي  مقارنة 
ي��ح��ت��اج��ون، على  ال��داك��ن��ة  ال��ب��ش��رة  ذوي 
عليه  يحصل  ما  إضعاف   3-5 إل��ى  األق��ل، 
المقدار  لصنع  الفاتحة  البشرة  أص��ح��اب 

نفسه من فيتامين )د(.

الجسم،  ف��ي  ال��ده��ون  امتصاص  - س��وء 
كون أن فيتامين د يذوب في الدهون.

- عامل السن، فقد تبين أنه مع كبر السن، 
هذا  صناعة  على  الجسم  ق��درة  تتراجع 

الفيتامين عبر التعرض ألشعة الشمس.

عالجه
ي��ع��ت��م��د ال���م���ق���دار ال�������الزم م����ن م��ك��م��ل 
نقص  ش���دة  ع��ل��ى  ال��م��ذك��ور  الفيتامين 
مستوياته. فإن كان أقل من الحد األدنى 
فعندها  بها،  الموصي  المستويات  من 

بشكل عام، يعطى كمكمل كما يلي:

وح��دة   2000  :18-1 س��ن  م��ن  األط��ف��ال   -
أو   )2 )د  ف��ي��ت��ام��ي��ن  م���ن  ي��وم��ي��ا  دول���ي���ة 
)د 3( ل��م��دة س��ت��ة أس��اب��ي��ع ع��ل��ى األق���ل، 
أسبوعيا  دول��ي��ة  وح���دة   50000 )ب(  أو 
أسابيع  ستة  ل��م��دة   )2 )د  فيتامين  م��ن 
ذلك 1000-600 وحدة  يتبع  األقل.  على 
دولية يوميا كعالج محافظ مع استمرار 

الفحوصات.

- البالغون: 50000 وحدة دولية أسبوعيا 
من فيتامين )د 2( أو )د 3( لمدة ثمانية 
أسابيع أو 6000 وحدة دولية يوميا من 
فيتامين )د 2( أو )د 3(. يتبع ذلك ب�-1500
2000 وحدة دولية يوميا كعالج محافظ 

مع استمرار الفحوصات.

الحليبصفار البيضزيت كبد السمكاألسماك الدهنية
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- على المسافرين االستعداد الجيد قبل السفر، وذلك بالبحث 
 عن الدولة المراد السفر إليها، ويتعلق هذا 

ً
والتخطيط سلفا

البحث بمايلي )شركات الطيران , سبل العالج الطبية , اإلقامة 
, القيود , األماكن التي ستتم زيارتها(.

- الحصول على تأمين شامل على السفر والتأكد من أن هذا 
التأمين يغطي كافة النفقات الطبية المتعلقة بالتعرض إلصابة 

 لسرقة األشياء الثمينة.
ً
أو مرض ما إلى جانب تغطيته أيضا

- التأكد من مدة صالحية جواز السفر، حيث أنه يعد أهم وثائق 
أن  المسافرين  جميع  على  ويتعين  بالمسافر  الخاصة  السفر 
يكون لديهم جواز سفر صالح لمدة ستة أشهر قبل مغادرتهم 
أث��ن��اء وج��وده��م في   ع��ن االح��ت��ف��اظ بنسخه منه 

ً
ال��ب��الد، فضال

المراد  للبلد  المسبقة  الدخول  تأشيرة  على  والحصول  الخارج، 
زيارته مع مراعاة الدقة في تعبئة جميع البيانات لنموذج طلب 

التأشيرة المطلوبة.

السياسية  البيئة  على  التعرف  المواطنين  على  يتعين  كما   -
التوجه  سيتم  الذي  بالمكان  الخاصة  واالقتصادية  والثقافية 
إليه، والتعرف على القوانين واألعراف الخاصة في هذا البلد، 
ففي بعض الحاالت ربما يكون القيام بأمر ما عاديا في الوقت 

 بالنسبة لآلخرين.
ً
الذي يكون مرفوضا

- وعلى المواطنين الحرص على حماية أنفسهم من التعرض 
للسرقة وفقدان األموال واألشياء الثمينة الخاصة بهم، وذلك 
بالتحقق من عمل بطاقة الصراف اآللي خارج البالد من عدمه، 

وحفظ بطاقة االئتمان في المكان المناسب.

- اختيار المكان اآلمن للسكن.

تفاديا  بدخولها  المسموح  للمبالغ  األقصى  الحد  من  التأكد   -

للتعرض للتوقيف أو السجن أو مصادرة األموال.

- التسجيل في خدمة “تواجدي” التي توفرها وزارة الخارجية 
أهمية  وتكمن  للخارج،  المسافرين  اإلم��ارات  دول��ة  لمواطني 
سفارات  بين  التواصل  عملية  تسهيل  في  “ت��واج��دي”  خدمة 
وقنصليات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين 
ف��ي ال��خ��دم��ة وال��م��ت��واج��دي��ن ف��ي ال��خ��ارج ف��ي ح���االت األزم���ات 
والكوارث بهدف إجالئهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين، 
لوزارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  الخدمة  في  التسجيل  ويمكن 
الرقم  وأيضا    ،MOFA UAE الذكي ال��وزارة  وتطبيق  الخارجية، 

المجاني لخدمة تواجدي 80044444 

ال��م��س��اف��ري��ن االط����الع ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الممنوعات  ي��ج��ب ع��ل��ى   -
التي  ال��دول  قائمة  ج��دول  وعلى  السفر،  أثناء  والمحظورات 
ألراضيها  الدخول  تأشيرة  اإلم��ارات من  دولة  تعفي مواطني 
 www.mofa.gov.aeمن خالل زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة
، والحرص على التواصل مع سفارات وبعثات الدولة بالخارج أو 
إدارة العمليات بالوزارة على مدار الساعة لتوفير المساعدة 
التي  ال��دول  الرقم 600199995 في  االتصال على  أو  الالزمة 

اليوجد فيها سفارة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

يمكنك السفر في أي وقت، وألي غرض كان سواء عالج، دراسة، سياحة أو استثمار، ولكن عليك مراعاة بعض القواعد التي 
تساعدك في الحصول على سفر آمن وإقامة خالية من أية مصاعب أو مشكالت وهي كاآلتي:

السفر .. نصائح وإرشادات وقائية 
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نعي���ش لحظ���ات.. نس���رد م���ن خالله���ا 
قص���ص الماض���ي التي له���ا ف���ي ذاكرتنا 
صفح���ات مضيئ���ة نسترس���ل ف���ي الحديث 
عنه���ا من خالل “ ص���ورة “ تتوارثها أجيال 
ب���ل  حكاي���ة  للح���دث  جعل���ت  أجي���ال،  بع���د 
حكايات. فمنها ما كان يروي قصة مكان، 
ومنه���ا حكاي���ة نض���ال و ش���جاعة إنس���ان 
ُرسمت فيها مالمح لوالها لما ظلت في 
الذاكرة إلى اآلن، ساهمت بدورها برسم 
تاري���خ أم���م، وأخ���رى تحمل ف���ي طّياتها 

معاني العدائية والوحشية.

منذ زمن.. كانت للصورة الفوتوغرافية 
أل���ف كلم���ة نش���اهد م���ن خالله���ا قصة ال 
ت���زال إلى اآلن تس���رد أحداثها بين األجيال 
أظه���رت  تك���ون  ق���د  ص���ورة  المتعاقب���ة، 
للعالم م���ا تغير بمعالم الم���كان، فعلى 
س���بيل المث���ال  ل���ن ينس���ى البش���رية م���ا 
ح���دث ف���ي مدين���ة ناجازاكي س���نة 1945 
حي���ن ألقي���ت القنبل���ة النووي���ة عليه���ا و 
كانت الصورة لسحابة دخان صاعده أخذت 

معها مئات اآلالف من األرواح.

وهن���اك العديد من الص���ور التي  لها 
بصم���ة ف���ي حياتن���ا ص���ور الق���ادة وه���م 
يرفعون علم االتحاد معلنين قيام دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من 
ديس���مبر عام 1971  ، العلماء والمفكرين 
الذي���ن لهم في ذاكرتنا مالمح محفوظة 

عند ذكر اختراعاتهم .

أم���ا اآلن... وفي ظل ظه���ور صفحات 
التواص���ل االجتماع���ي الت���ي غ���زت عالمنا 
الفك���ري أصبح للكلمة أل���ف صورة بعد أن 
كان���ت للص���ورة أل���ف كلمة، وف���ي موقع 
ه���م  الحاضري���ن  جمي���ع  يك���ون  الح���دث 
موثقين له، وتختلف التعليقات المتعلقة 
التواص���ل  صفح���ات  ف���ي  الح���دث  ف���ي 
االجتماع���ي حيث ل���كل رأي مختلف يطرح 
م���ن خالله���ا فكرت���ه و معتقدات���ه و ق���د 
تك���ون مخالف���ه للح���دث نفس���ه، و تكم���ن 
المش���كلة في انتش���ار الصورة بمفهوم 
مغلوط و لم تعد الصورة محصورة على 
الصحافيي���ن فق���ط، ألن صفح���ات التواصل 
لص���ورة  ملتق���ط  كل  جعل���ت  االجتماع���ي 
صحف���ي متنق���ل. وبالطب���ع الس���بب األول 
الذكي���ة  الهوات���ف  انتش���ار  لكث���رة  يع���ود 
المزودة بعدسات مطّورة مما أدى إلى 
زيادة مس���تخدمي التواص���ل االجتماعي، 
حيث فيها تم وأد جماليات الصورة التي 

كانت تعني لنا الكثير.

قد يك���ون الس���بب األول ف���ي اختفاء 
المعاني الجمالية للصورة الفوتوغرافية 
هوالف���راغ و المل���ل ال���ذي جع���ل الجميع 
يبح���ث عن التغيير و تصوير تفاصيل يومه 
ليكون شغله الش���اغل رأي المتابعين له 
لتفاصيل يومه التي ينعدم فيها العمل 
و اإلنج���از فهو مجرد تباه���ي بوقت فراغ 
يمضي���ه ف���ي مقه���ى أو مطع���م لتأتي 
المقولة التي تناقلها الجميع في وقتنا 
الحاض���ر )في المطاعم كنا نس���مع صوت 
المالع���ق و الش���وك أم���ا اآلن أصبحن���ا ال 
نس���مع إال صوت ف���الش الكاميرا( ليس���ت 
مجرد كلمات بل واقع لأس���ف كان س���بب 

في انعدام جماليات الصورة. 

الصور .. مالمح صّماء ُتقَتل جمالياتها
مساهمات القراء
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بقلم :  آسيا نصر اليافعي
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القراءة  
مقول���ة  جلي���س«  خي���ر  »الكت���اب 
 األم على اختي���ار الكتب 

ّ
صادق���ة تح���ث

المنّوع���ة م���ن قصص هادف���ة أو ألغاز 
اهتمام���ات  حس���ب  خاّص���ة  مج���الت  أو 
صغيرها، مع اصطحابه لزيارة المكتبات 
العام���ة القريب���ة واالس���تفادة من كّم 

الكتب الموجودة فيها.
اإلج���ازة  وق���ت  اس���تغالل  ويج���در 
لق���راءة وت���الوة الق���رآن الكري���م، ول���و 
لمّدة قصيرة ال تتجاوز الدقائق العشر 

قبل الصلوات أو بعدها.

تنمية مهارات الطفل
المثال���ي  الوق���ت  اإلج���ازة  ل 

ّ
تش���ك

لتعريف الصغي���ر على مهارات جديدة. 
وهنا ُينصح بتس���جيله في أحد البرامج 
والمعس���كرات الصيفي���ة، وذل���ك بع���د 
انتهاء العام الدراس���ي ألن���ه يكون ما 
 بإيق���اع الدراس���ة العملي 

ً
ي���زال متأث���را

���ي المزيد م���ن العلم. 
ّ

 لتلق
ً
ومس���تعدا

ويمك���ن بالت���وازي م���ع ه���ذه البرام���ج  
لممارس���ة  للطف���ل  الفرص���ة  إتاح���ة 
م وإلحاقه 

ّ
رياضته المحّببة بشكل منظ

بالن���وادي والمراكز الرياضية أو دفعه 
 
ً
لة. وأيضا

ّ
إلى ممارسة هوايته المفض

ينّم���ي الس���فر مه���ارات الطف���ل، حيث 
 وثقاف���ات ولغات 

ً
يكتش���ف خالل���ه مدنا

جديدة...   

التواصل االجتماعي
تفقد األس���رة تواصلها االجتماعي 
م���ع اآلخرين خ���الل األي���ام المدرس���ية، 
وق���د يط���ال ه���ذا األم���ر التواص���ل عبر 
س���ّماعة الهات���ف! ل���ذا، تعتب���ر اإلج���ازة 
الصيفي���ة فرصة لصلة األرح���ام وتبادل 

الزي���ارات م���ع األق���ارب والجي���ران، م���ع 
االتف���اق على موعد أس���بوعي يجمع 
الش���مل، ما يمنح الطفل فرصة لتعزيز 

عالقاته بمحيطه.
 في 

ً
���ل اصطحاب���ه ول���و يوما

ّ
ويفض

ف���ي دور  األطف���ال  لزي���ارة  كل ش���هر 
الرعاي���ة وتقدي���م الهداي���ا إليه���م أو 
عيادة المرضى س���واء كانوا من األهل 

والمعارف أو المحتاجين.

المرح والترفيه
عندما نتطّرق إلى استثمار أوقات 
اإلج���ازة التي قد تمتد ألش���هر عّدة، ال 
يعني هذا األم���ر إهمال جانب الترفيه 
لتغيي���ر  طريق���ة  ابت���كار  ب���ل  والم���رح 
روتين الحياة اليومية الدراس���ية، حيث 
يمكنكم االستغناء عن التلفاز لساعات 
واس���تبداله بمس���ابقات جماعي���ة بي���ن 
أف���راد األس���رة يش���ارك فيه���ا الصغ���ار 
والكب���ار كن���ط الحب���ل أو لع���ب الك���رة أو 
التس���ابق، وإلضفاء المزيد من المتعة 
يج���ب إحضار الجوائ���ز للفائزين. وتتعّدد 
وس���ائل الترفيه خارج المنزل، كالذهاب 
الترفيهي���ة  األس���واق والمراك���ز  إل���ى 
ه���ات أو تناول الطعام 

ّ
والخروج للمتنز

في الخارج.

تنظيم الوقت 
تعّد اإلج���ازة الصيفية فرصة األهل 
تنمي���ة  عل���ى  أبنائه���م  لمس���اعدة 
مداركه���م  وتوس���عة  ش���خصياتهم 
وتنمي���ة قدراته���م الذاتي���ة، ومّم���ا ال 
ش���ك فيه أّن اس���تغالل طاقاتهم في 
أنش���طة مفي���دة يع���ّد ض���رورة حتمي���ة 
ينبغي التخطيط لها قبل نهاية العام 
الدراس���ي. لذا، يجب تنظيم الوقت بين 

األنشطة المختلفة، فال يصّح أن يذهب 
الطفل إلى النادي في الصباح ودورة 
الكومبيوت���ر أو اللغ���ات أو حفظ القرآن 
بع���د الظه���ر وزيارة األه���ل واألصدقاء 
في المساء، إذ يكفي الطفل ممارسة 
نش���اط واحد أو اثني���ن على األكثر، في 
النه���ار. ويج���در باألبوي���ن إع���داد خطط 
مس���بقة يومية وأس���بوعية وشهرية 
يح���ّددان خاللها األنش���طة التي يمكن 
أّن  مراع���اة  م���ع  للطف���ل،  توفيره���ا 
الصغير ينتابه الملل بس���رعة، فال بّد أن 
تكون هذه األخيرة منّوعة حتى ترضي 

رغباته.

يقضـــي غالبّية األطفال أوقات اإلجازة الصيفية بين مشـــاهدة التلفاز واأللعاب اإللكترونية والســـهر إلى 
ـــر مـــن الليل! ولكن حتى ال تتحّول هذه اإلجازة إلى مضيعة للوقت، يمكن اســـتثمارها بطرق أخرى 

ّ
وقـــت متأخ

ية في الوقت عينه، هذه بعض األفكار الهادفة إلى استغالل 
ّ
ترتقي بمهارات الصغير، وتكون ممتعة ومسل

أوقات فراغ األطفال في اإلجازة، بما يعود بالفائدة والمتعة عليهم:
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عدسة المصورة مريم عبداهلل الشحي

عدسة المصورة مريم عبداهلل الشحي

عدسة المصورة مريم عبداهلل الشحي

استوديو الهواة
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عدسة المصور علي محمد الخنزوري الشحي عدسة المصور علي محمد الخنزوري الشحي

عدسة المصور علي محمد الخنزوري الشحي
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يا صديقي..
مالك حزين، شريد الذهن .. بعيد

بعيٌد عنا، تائه.. بدنياك الزائلة
فهيا أفق يا رفيقي
ًوتنفس رائحة الحياة

فليكن لك في السماء صوتا
يعلوه األمل وطهر اإليمان

عش حياة صالحة..عشها مطيعا
كي ترسي على شط األمان
عشها ليومك، تحيا سعيدا

صديق�ي..
أصلي بيقين،

 تجمعني بك
ً

عسى جنة

تغريدة أمـل

خواطر : مريم الشح�ي
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ب��ح��ق وه��و  م��ح��ظ��وظ  ال��ي��وم  شبابنا 
الوطنية  المشاركة  مرحلة  في  يعيش 
وقد  التعبير  ص��ح  إذا  الكاملة  بجرعتها 
وكلهم مخلص  المواطنين  تقدم جميع 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إل��ى  وف��ّي 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 
“ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه” ب��أس��م��ى آي�����ات ال��ش��ك��ر 
وال���ع���رف���ان ع��ل��ى إت���اح���ة ه����ذه ال��ف��رص��ة 

خدمة  نحو  اإلم����ارات  لشباب  العظيمة 
الغالية  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
وقد تجلى ذلك عبر مظاهر متعددة من 
أحاديث المجالس والمنتديات إلى كلمات 
وح�����وارات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وص��وال 
إل���ى ف���رح ال��م��واط��ن��ي��ن ك��م��ا ع��ب��رت عنه 
ولقاءات  الوطنية  الصحافة  استطالعات 

وسائل اإلعالم .

ف��ال��دف��اع ع��ن االت��ح��اد ف���رض مقدس 
وما  الدستور  نص  كما  كل مواطن  على 
الخدمة  لتطبيق  النية  القيادة  أعلنت  أن 
ال��وط��ن��ي��ة ح��ت��ى ه���ب أب���ن���اء ال���وط���ن من 

التفاف  أروع  في  النداء  لتلبية  فورهم 
لتراب  انتماء  وأب��ل��غ  القيادة  رؤي��ة  ح��ول 
وط���ن االت��ح��اد وع��ن��وان ال��ه��وي��ة واآلب���اء 
المؤسسين  اآلب����اء  غ���رس  ح��ص��اد  ف��ك��ان 
وطنية  ملحمة  الرشيدة  القيادة  ونهج 

عزت مثيالتها. 

واليوم أصبحت كل مؤسسات الوطن 

م��ص��ان��ع ل��ل��رج��ال وت��م��ك��ي��ن ال��ن��س��اء وم��ن 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات  ضمنها 
التي تضيف إلى الشخصية الوطنية ركائز 
ال��ذات  على  كاالعتماد  إضافية  وم��ي��زات 
واحترام  واالنضباط  المسؤولية  وتحمل 
ال��ق��ان��ون وت��ن��ظ��ي��م ال��وق��ت واس��ت��ث��م��اره 
وصوال إلى اإلنسان الشامل بنية وتنمية 
السمح  ودي��ن��ه  وت��راث��ه  بهويته  المعتز 
المنفتح ذهنيا على العالم ومستجداته 

المؤمن برسالته الوطنية واإلنسانية.

ال���خ���دم���ة ال���وط���ن���ي���ة ع����ن����وان وح����دة 
وترجمة  المصيري  وت��الح��م��ه  المجتمع 

ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ش���ب���اب ال����وط����ن ل��ي��ت��رج��م��وا 
واالنتماء  ال��والء  بقيم  الراسخ  إيمانهم 
 
ً
ل��وط��ن��ه��م ال��ح��ب��ي��ب وق��ي��ادت��ه وت��ج��س��ي��دا
آلم���ال وط��م��وح��ات رج���ال ون��س��اء الوطن 
الوطن  هذا  بحب  أرواحهم  تنبض  الذين 
المعطاء وليتمكنوا من رد الجميل الذي 
طوقهم به منذ النشأة األولى وليعلنوا 
اإلم���ارات  أب��ن��اء  جميع  أن  أج��م��ع  للعالم 
وبناته ليسوا إال فداء لكل ذرة من تراب 

الوطن.

لبيك يا وطن المجد ولبيك أيها القائد 
الفذ خليفة..

أجي�ال الوطنية .. 
أبطال التحدي والعطاء
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مقـــــال
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 كتاب “ في مديح الذاكرة ”   د. عائشة سلطان

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

تتكئ على  أنها  تحاكيها رغم  بيومياتها وال  الذاكرة”  الكاتبة “في مديح  تتقيد  ال 
 
ً
 يحتضن بين طياته مقاالت تثير أسئلة التتوقف، وأفكارا

ً
جذعها، بل تقدم للقارئ كتابا

جدلية تتقاطع مع اشكالياتنا ووجودنا وطموحاتنا… تهتم في مقاالتها بهموم الناس 

وتفرد  العامة  السياسية  األج��واء  بحيادية  وتواكب  الوطن  تقدس   ، معهم  وتتواصل 
الكثير من المقاالت ألدب الرحالت ووصف المدن.

رواية “ أرجوك اعتن بأمي ”   للكاتبة الكورية كيونغ سوك شين 

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

تتحدث الرواية عن قصة عائلة كورية فقدوا والدتهم بين الحشود في محطة مترو 
اللحظة  تلك  في  فقدها،  عقب..عقب  على   

ً
رأس��ا العائلة  أف��راد  حياة  وانقلبت  سيول، 

فقط، أصبحت األم حاضرة في حياتهم، بعد أن كانت غائبة. وبدأت مسيرة البحث عن األم 
 من أجل أبنائها وعائلتها ومن أجل أن 

ً
 وروحا

ً
المفقودة. األم التي ضحت بنفسها جسدا

 سعداء.. هذه األم الجميلة ، والحزينة والعظيمة، تحملت كل أنواع األلم 
ً
تراهم دوما

والعذاب من أجل أبنائها.”

رواية “ ص.ب: 1003  ”   للكاتب: سلطان العميمي

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

رواية تدور أحداثها في الثمانينيات أيام المراسلة، بين شابة اماراتية تدرس في 
لندن وشاب اماراتي في مدينة الذيد. وبعد اسابيع من بدء المراسلة بينهما يتوفى 
الشاب  بريد  ص��ن��دوق  على  البريد  ف��ي  س��ي��ارة، فيستولي موظف  ح��ادث  ف��ي  ال��ش��اب 
ورسائله، ليبدأ في تقمص شخصية الشاب الراحل ومراسلة الفتاة، لتبدأ بعدها مجموعة 

من األحداث المثيرة 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 كتاب “ حوجـن ”   للكاتب إبراهيم عباس

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

ويستمتعون  بينهم  ويتناقلونها  والعفاريت  الجن  ألساطير  الناس  يتحمس  بينما 
بما فيها من رهبة ورعب )بعد تبهيرها بمبالغاتهم الخزعبالتية(؛ يأتي حوجن.. الجني 
الشاب الذي يشبه عالمنا إلى حد كبير، بالرغم من كونه يسبح في بعد مواز لنا. فيحكي 
لنا تجربته لنعيشها ونتفاعل معها من منظور “إنساني”، بغض النظر عن الفروقات بين 

عالمينا.

ديوان “ ماعلمك صوت المطر ”   للشاعر فهد المساعد

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

الشعر اختصار الكالم، وفي ديوان )ما علمك صوت المطر( محاولة جديدة الختصار 
القصيدة  نفس غرض  تؤدي  بيتين  أو  بيت  إلى  الكالسيكي  بشكلها  العامية  القصيدة 

الطويلة، وتوصل الفكرة بكلمات أقل.

رواية “ عشيق المترجم ”   للكاتب جان دوست

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

ال  التي  الهويات،  المتعددة  الشخصيات  انفتاح  اآلخر عبر  لقبول  الرواية صورة حّية 
وفئات  طبقات  جميع  بين  س��ادت  عامة  حالة  هي  ما  بقدر  معينة  طبقة  على  تقتصر 
الشعب، عبر نموذج مقام “الولي حبيب النجار” الذي كان  يرتاده أصحاب الحاجات من 

المسلمين والمسيحيين واليهود على مختلف طوائفهم ومذاهبهم. 
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كش���ف مونديال كأس العالم ال���ذي حصلت عليه ألمانيا 
 قياس���ية في بالد الس���امبا ع���ن بروز 

ً
وحقق���ت في���ه أرقاما

ظاه���رة غريبة عل���ى مجتمعاتنا العربية، حي���ث تواجد الكثير 
من األس���ر بصحبة أطفالهم خ���الل عرض مباريات المونديال 
بالجل���وس حتى الس���اعات األول���ى من صباح الي���وم التالي 

وسط دخان الشيشة والسجائر.

فم���ع انته���اء امتحان���ات نهاي���ة العام 
وبداية الصيف بدأت األسر في اصطحاب 

مباري���ات  لمش���اهدة  معه���م  أبنائه���ا 
الموندي���ال عل���ى المقاه���ي، مبرري���ن 

ذلك بأنه الخ���وف عليهم طالما أن األب 
موج���ود دون النظ���ر للتدخي���ن الس���لبي 

عليه���م, وم���ع قي���ام المقاه���ي بتوفي���ر 
أماك���ن خاص���ة للعائ���الت الت���ي حض���رت م���ع 

أطفاله���ا لمتابعة مباري���ات المونديال أمام 
الشاش���ات الكبي���رة ولكن ذلك ل���م يمنع هذه 

الظاهرة.

وظاهرة تواجد األطف���ال بالمقاهي واألماكن 
العام���ة المخصصة للكبار طرحت العديد من عالمات 

االس���تفهام خالل مباريات المونديال, ويجب أن يقف أولياء 
 لما تمثل���ه من خطورة 

ً
األم���ور عنده���ا لمراجعة األم���ر، نظرا

انعكاس���اتها مباش���رة  أن  برغ���م  حقيقي���ة عل���ى األطف���ال 
عليه���م, والس���ؤال اآلن م���ا هي الرس���الة الس���لوكية التي 
س���تصل للطفل م���ن تواج���ده على المقاهي وس���ط 
دخ���ان الس���جائر والشيش���ة باإلضاف���ة للس���هر 
 وس���ماع الكلمات غير الئق���ة مع ضياع 

ً
لي���ال

األهداف.

ووس���ط درجات الحرارة المرتفعة 
ش���كلت  الدول���ة  ش���هدتها  الت���ي 
أم���ام  الكبي���رة  البيض���اء  الشاش���ات 
المقاهي حالة استثنائية الستقطاب 
مختل���ف متابعي وعش���اق مواجهات 
كأس العالم، وترى بعض المش���اهدين 
يتحامل على نفسه لمتابعة المونديال 
 ويمسح جبينه بمنديله 

ً
وهو يتصبب عرقا

وترتس���م عليه عالمات الترقب واالنفعال، 
بعد امت���الء الطاوالت الداخلي���ة للمقاهي 

للجلوس في صاالت التكييف.

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

مونديال بالد السامبا ..
أرق����������ام ق���ي���اس���ي���ة وظ������واه������ر س��ل��ب��ي��ة
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أرقام وانجازات
- حصل منتخب ألمانيا على لقب كأس 
العالم للمرة الرابعة في تاريخه 1954، 
1974، 1990، 2014 ليعادل رقم منتخب 

إيطاليا من حيث عدد التتويجات.
- ي��ع��د ه����دف الع����ب م��ن��ت��خ��ب أل��م��ان��ي��ا 
ماريوجوتزه هو الهدف رقم 171 في 
 
ً
معادال  ،2014 العالم  ك��أس  نهائيات 
رقم مونديال 1998 في فرنسا الذي 

.
ً
شهد تسجيل 171 هدفا

نهائيات  ت��اري��خ  ف��ي  األول���ى  للمرة   -
كأس العالم تفوز المنتخبات األوروبية 

باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
- منتخب ألمانيا يهزم منتخب األرجنتين 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وال���ي في 
األدوار اإلقصائية في مونديال 2006، 

.2014 ،2010
- احتل ميروسالفكلوزه  لقب الهداف 
فقد  العالم،  كأس  لبطولة  التاريخي 
المونديال  تاريخ  في   

ً
هدفا  16 سجل 

 زع���ام���ة ال��ظ��اه��رة ال��ب��رازي��ل��ي��ة 
ً
م��ن��ه��ي��ا

رون���ال���دو و ال��ت��ي اس��ت��م��رت م��ن��ذ ع��ام 
.2006

18 مباراة  آخر  لم تخسر في  ألمانيا   -

تعادلت  م��ب��اراة،   13 )ف��ازت في  دولية 
سلسلة  أطول  وهي  مباريات(   5 في 

 بدون هزائم.
ً
في العالم حاليا

متابعة
م���ع ان��ت��ه��اء ك���أس ال��ع��ال��م ال���ذي 
أت����ى ب��س��ح��ر أوروب�������ي الت��ي��ن��ي خ��اص 
وكرنفاالت  كابانا  الكوبا  شواطئ  من 
ري����ودي ج��ان��ي��رو وأه���ازي���ج س��اوب��اول��و 
مليئة  رمضانية  سهرات  قدمت  التي 
المستديرة,  للكرة  واإلث����ارة  بالعشق 
واستحوذ على عقول وقلوب عشاق 
يتم  وال��ذي  العالم  ح��ول  القدم  ك��رة 
تنظيمه كل أربعة أعوام، وضم العبين 
���ق���در أس��ع��اره��م ب��ال��م��الي��ي��ن, ووح���د 

ُ
ت

السياسة  وأنساهم هموم  الشعوب 
وم����ش����اك����ل االق�����ت�����ص�����اد، وان���ح���ص���رت 
اهتماماتهم خالل فعاليات المونديال 
ب��ال��م��ن��ت��خ��ب ال��م��رش��ح األق�����وى ال���ذي 
خروج”محاربي  وم��ع  اللقب،  سيحصد 
ممثل  ال��ج��زائ��ري  المنتخب  ال��ص��ح��راء” 
والذي  المونديال  في  الوحيد  العرب 
مرفوع   16 ال  دور  م��ن  البطولة  ودع 
ال������رأس ب��ع��د خ���س���ارت���ه أم�����ام ن��ظ��ي��ره 
عربية  بصمة  ت���رك  أن���ه  إال  األل��م��ان��ي، 
ممثل  خير  بأنه  للعالم  أثبت  أن  بعد 
 
ً
كبيرا أداء  ماقدم  بعد  العربية  للكرة 

التوالي  على  الثانية  مشاركته  في 

والرابعة في تاريخه بعد أعوام 1982 
و1986 و2010.

سلوك غريب
ع��اق��ب��ت ال��ش��رك��ة ص��اح��ب��ة ح��ق��وق 
العالم  ك��أس  لمباريات  الحصري  البث 
ف���ي ال����ب����رازي����ل، أص���ح���اب ال��م��ق��اه��ي 
عنهم,  الخدمة  بقطع  اإلم���ارات  ف��ي 
واشترطت الحصول على 15 ألف درهم 
جديد،  من  المباريات  بث  إع��ادة  نظير 
مما تسبب في أزمة كبيرة بين أصحاب 
الشركة  ووك���الء  وال��زب��ائ��ن  المقاهي 

في اإلمارات.

ولجأ العديد من أصحاب المقاهي 
لبث  المباريات  بإذاعة  اإلستعانه  إلى 
اآلس��ي��وي  القمر  باستخدام  ال��ص��ورة 
جهاز  من  العربي  بالصوت  دمجه  مع 
داخل المقهى باإلضافة إلى الروابط 

االلكترونيه عبر االنترنت.

وأب����������دى أص�����ح�����اب ال���م���ق���اه���ي، 
اس���ت���ي���اءه���م ال���ش���دي���د م����ن م��وق��ف 
والتي  ال��ب��ث  ح��ق��وق  صاحبة  ال��ش��رك��ة 
اليستطيعون   

ً
رس��وم��ا عليهم  فرضت 

الوفاء بهم باالضافة لتوقف أكثر من 
)ريسيفر(  ل��إش��ارة  معالجة  أج��ه��زة   4

عن العمل لكل مقهى.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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تفاعل اآلالف من  المغردين  مع وسم  #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن الذي أطلقته خدمة 
ب���رق اإلمارات ابتهاجا إلصدار صاحب الس���مو الش���يخ خليف���ة بن زايد آل نهيان رئيس دول���ة االمارات العربية 
 على ما ورد في المادة 43 من دس���تور 

ً
المتحدة قانونا اتحاديا بش���أن الخدمة الوطنية واالحتياطية تأكيدا

دول���ة اإلم���ارات، الت���ي تنص عل���ى أن »الدف���اع عن االتحاد ف���رض مقدس عل���ى كل مواط���ن، وأداء الخدمة 
العس���كرية ش���رف للمواطني���ن ينظمه القانون«. وتفاع���ل المغردون  مؤكدين بأن الخدم���ة الوطنية فرصة 
لرد جزء بسيط من جميل هذا الوطن وأنه فرصة لترسيخ قيم الوالء واالنتماء وأنها تشريف قبل أن يكون 

تكليف.

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن فرض محبة ووالء وإخالص

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواط���ن .. هي للرج���ال تعلمهم حب الوطن والوالء له 
فقط دون غيره هي فداء لتراب أرض اإلمارات.

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن لبيك ياوطني

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن أنا لك ياوطن في خدمتك جندي .. 
في ميالدي وفي لحظة استشهادي 

تحقي���ق مفهوم األمن الش���امل و ترس���يخ مبدأ ان أم���ن اإلمارات هو مس���ئولية جميع ابنائه 
سيكون نتيجة طبيعية لبرنامج  الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواط���ن الوطن يبش���ر و يبش���ر رّيس الدول���ة } خليفة { 
ذ األمر الرئاسي

ّ
شعب زايد ،، مستعد ْي�نف

الخدمة الوطنية فرض على كل مواطن

@alameemi  سلطان العميمي

جمعية اإلمارات

Easd_ae@

@bumoha  إبراهيم األحمد

@dbelhoul  ضرار بالهول الفالسي

ali alnoaimi  Dralnoaimi@

Emirates ID  EmiratesID@

@alkaabikhalifa  خليفة الكعبي
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إن تش���جيع األبن���اء على خدمة الوطن بكل إخ���الص في هذا اإلطار ما هو إال جزء من رد جميل 
الوطن #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

قاَل الوالد زايد رحمه الله” إن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس على كل مواطن. وأداء الخدمة 
العسكرية شرف.” #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواط���ن يج���ب ان نعط���ي وطنن���ا مث���ل م���ا يعطينا ونرد 
الجميل له

خدمة الوطن بالمجال العسكري هي انبل خدمة واشرف خدمة ممكن ان يودي فيها الفرد 

واجبه تجاه الوطن #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

  من 
ً
 ولو بس���يطا

ً
#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواط���ن ج���اء الوقت لكي تردون جزءا

جميل هذا الوطن.

“ تشريف “ قبل أن يكون “ تكليف “ #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

ثروتنا الحقيقه هي شباب الوطن.. كلمه قالها أبونا زايد رحمة الله عليه وحنا انقول : لبييك 
يا أغلى وطن #الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن

تحت امر بوس���لطان واللي يقوله بال���روح نفدي�ه ولو صآر ماص���آر #الخدمة_الوطنية_فرض_
على_كل_مواطن

#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواط���ن الدف���اع ع���ن االتح���اد ف���رض مق���دس عل���ى كل 
مواطن .. وأداء الخدمة العسكرية شرف

ا مثل ما قلبك تمنى ، ما نحسب الروح 
ّ
#الخدمة_الوطنية_فرض_على_كل_مواطن و الله ان

في شفك خساير !

@mohamedbinsaif  د. محمد سيف

@MeMe_Dalow3ah  ميمي الدلوعة

@alkindy_ali  علي الكندي

ْحمد بن محّمد
َ
@ain_ahmed  أ

RayegAlbal  AbdallaAlnaqbi@

@iAinawi  البرفِسـور 

@AdShfaf  بومانع_الجنيبي 

@ahmeddsr  احمد سعيد- بوذياب

@MajedAlraisiy  ماجد الرئيسي

@Zayed97  زايـد بن عبيد الكعبي
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أتفه  على  الغضب  دائمة  سلمى  كانت 
أرادت  إن  ال��وق��ت،  األس��ب��اب، تصرخ ط��ول 
بالصراخ، وإن لم يعجبها  الطعام طلبته 
كانت  األرض،  على  بغضب  الصحن  قلبت 
ت��ب��ك��ي وت���ك���س���ر األش����ي����اء م����ن ح��ول��ه��ا، 
الوالد،  ويوبخها  الوالدة،  منها  فتغضب 

 يوما بعد يوم، 
ً
وبدأت الحالة تزداد سوءا

ص���ارت سلمى م��ص��در إزع���اج وق��ل��ق لكل 
م��ن ح��ول��ه��ا،  فلم ي��ع��رف أح��ده��م سبب 
الفتاة  تصرفات  المفاجىء في  االنقالب 

الهادئة سلمى. 

ال���وال���دة م���رات ك��ث��ي��رة أن تتكلم  ح��اول��ت 
معها بلطف، وتتقرب منها لتفهم سبب 
من  زادت  ال��م��ح��اوالت  تلك  لكن  الغضب، 
غضب سلمى، وجعلتها أكثر حّدة، حاول 
 
ً
ال��وال��د أن ي��ج��رب أس��ال��ي��ب ال��ع��ق��اب أيضا

ويحبسها   ،
ً

مرة المصروف  من  فيحرمها 
أخ��رى، لكن  في غرفتها حتى تهدأ مرة 
المتعكر،  مزاجها  في  استمرت  سلمى 
ولم يكن هناك ما يجعلها تهدأ، وانتهى 
ب��أن ص��ار كل من في البيت يتجنب  األم��ر 

خشية  منها،  االقتراب  أو  معها  الحديث 
أن ت��ب��دأ ف��ي ال��ص��راخ وال��غ��ض��ب، ال���ذي ال 

ينتهي عادة إال مع نومها مساًء.

كانت تلك الموجة من الطباع السيئة قد 
أختها  م��ع  وص���ول  ب���دأت تصيب سلمى 
ال��م��ول��ودة ال��ج��دي��دة إل��ى ال��ب��ي��ت، أختها 
، التي يحبها كل من 

ً
علياء، الصغيرة جدا

في البيت، ويحضرون لها الهدايا الكثيرة، 
، بل 

ً
أب��دا بكاؤها  واألل��ع��اب، وال يزعجهم 

إنهم يحبون صوتها فما إن تبكي حتى 
يهرع الكل نحوها، يحملونها، يتناقلونها 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، ي��ق��ب��ل��ون��ه��ا وي��م��س��ح��ون 

ج��ب��ي��ن��ه��ا ب��أص��اب��ع��ه��م ب��ل��ط��ف ون��ع��وم��ة، 
تحاول الوالدة أن تسكتها بمحبة، تبتسم 
لها، تحضنها، تغني لها، تعطيها زجاجة 
حليب فتشرب الصغيرة وتنام في حضن 
األم بهدوء، ينتظر الوالد موعد صحوها 
إليها  فيركض  صراخها  ليسمع  س��اع��ات 

لزيارة علياء،  الجدة كل يوم  تأتي  بفرح. 
وت��ح��ض��ر معها م��الب��س ص��غ��ي��رة م��ل��ّون��ة، 
��ق��ه��ا ب��ال��ق��رب م���ن ال��م��ه��د 

ّ
وأل���ع���اب ت��ع��ل

الصغير الملّون.

كانت سلمى تراقب كل ذلك وهي حزينة، 
تتسائل ما الذي جعلهم يتغيرون؟ فلم 
قبل  تحبها  ك��ان��ت  كما  تحبها  أم��ه��ا  تعد 
تلك  حضرت  لقد  وال��ده��ا،  وكذلك  علياء، 
ومحبة  اهتمام  منها  فسرقت  الصغيرة 
تغضب  سلمى  كانت  ووال��ده��ا.  والدتها 
كلما رأت أمها تقترب من أختها، كلما رأت 
كانت تصرخ وتكسر  أختها،  والدها يحمل 
العائلة  انشغلت  كلما  األش��ي��اء  وت��خ��ّرب 

بالصغيرة علياء.

كانت الطفلة تكبر ويزداد اهتمام األهل 
هو  علياء،   ع��ن  الحديث  أصبح  لقد  بها، 
ابتسمت  ال��ب��ي��ت،  ال��وح��ي��د ف��ي  ال��ح��دي��ث 
أكلت  علياء،  نامت  علياء،  ضحكت  علياء، 
تفكر  كانت سلمى  علياء،   علياء، جلست 
في ذلك وتقول: ال أحد منهم يتذكرني 
فيقول  منهم،  أغضب  سلمى،  ويقول 
عاقبتك،  وإال  مزعجة  ي��ا  اصمتي  أب���ي: 
من  اذه��ب��ي  أم���ي:  فتقول   

ً
شيئا أك��س��ر 

أم���ام���ي، ت��زي��دي��ن ف���ي ت��ع��ب��ي ب����دل أن 
تساعديني.  

 في يوم من األيام  وضعت األم علياء 
ف���ي ك��رس��ي��ه��ا ال��ص��غ��ي��ر أم����ام ال��ن��اف��ذة 

من  وطلبت  المطبخ،  ف��ي  قليال  وغ��اب��ت 
سلمى أن تراقب أختها الصغيرة فقالت 
ل���ه���ا: س���ل���م���ى.. اج��ل��س��ي ب���ال���ق���رب من 
المطبخ.  في  أتأخر  لن  وراقبيها،  أختك 
الكرسي،  في  مستلقية  الصغيرة  كانت 
وتلعب  مضحكة،   

ً
أصواتا وتصدر  تبتسم، 

بأصابعها، وتحاول أن تصفق بيديها، لكن 
سلمى ظلت جالسة بعيدا عنها، وكأنها 
أص��وات  ارتفعت  أختها،  ص��وت  تسمع  ال 
سلمى  تستطع  فلم  فأكثر،  أكثر  علياء 
أن تتجاهل الصوت أكثر، نظرت بغضب من 
بعيد، فبدأت تحرك علياء يديها بسرعة، 
الصغيرة  زال��ت  وما  منها،  سلمى  اقترب 
تلعب وتصدر تلك األصوات، وعندما صارت 
علياء،  أختها   من 

ً
جدا  

ً
جدا سلمى قريبة 

شعرت أنها تكلمها، أن أختها علياء تقول 
للوجه  ونظرت  حولها  تلفتت  أحبك،  لها 
الصغير، والعينين البراقتين، كانت بالفعل 
تكلمها، كتمت سلمى االبتسامة، فبدأت 
بصورة  ولسانها  شفتاها  ت��ح��رك  علياء 
م��ض��ح��ك��ة، ت��ن��ف��خ ف���ق���اع���ات م���ن ف��م��ه��ا، 
كبيرة،  فتصبح  تكبر   

ً
ج��دا صغيرة  فقاعات 

ثم  ص��غ��ي��رة،  ضحكة  فتضحك  تنفجر،  ث��م 
واستمرت  جديد،  من  الفقاعة  نفخ  تعيد 
من  تنفخ  وكأنها  الفقاعات  تلك  بصنع 
تراقب  وسلمى  ه��ذا  ك��ل  ص��اب��ون،  علبة 
ألول  المطبخ،  ب��اب  نحو  وتنظر  وتبتسم 
الصغيرة،  أنها سعيدة بهذه  مرة تشعر 
مع  ضحكت  ضحكت،  ب��ل  غاضبة،  تعد  ل��م 

أختها بمرح.

اس��ت��ط��اع��ت ال��ص��غ��ي��رة ع��ل��ي��اء ب��ب��راءت��ه��ا 
الذي  الغضب  تبدد  أن  الطفولة  وحركات 
س��ي��ط��ر ع��ل��ى س��ل��م��ى ش���ه���ورا ع��دي��دة، 
استطاعت أن تفعل ما لم يستطع فعله 
وجه  إل��ى  البهجة  علياء  أع���ادت  ال��ك��ب��ار. 

سماء ملونة
هذه المساحة مخصصة إلبداعات القراء في القصه القصيرة

أرسلوا قصصكم عبر البريد االلكتروني :
 ashraqat@easd.ae
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سلمى، وهنا في تلك اللحظة التي 
كانت علياء تنفخ فقاعاتها وتضحك، 

الصابون،  فقاعات  علبة  سلمى  ت��ذك��رت 
كان لديها واحدة فيما مضى، تساءلت: 
أين أجد علبة الفقاعات.. أين يا سلمى؟ 

ن��ح��و ح��ج��رت��ه��ا بحثت  أس���رع���ت س��ل��م��ى 
أشيائها  وب��ي��ن  ال��ق��دي��م��ة،  ألعابها  بين 
المهملة، وأخيرا وجدتها، علبة فقاعات 
تعلقه  ملون  شريط  لها  صغيرة  صابون 
ف���ي رق��ب��ت��ه��ا، ع�����ادت ب��ال��ع��ل��ب��ة وب����دأت 
علياء،  الصغيرة  أم���ام  ال��ف��ق��اع��ات  تنفخ 
فقاعات  تصنع  األخ��رى  هي  كانت  التي 
الرقيقة، هذا  الوردية  صغيرة بشفاهها 
بباب  م��ا ش��اه��دت��ه األم وه���ي واق��ف��ة 
خ��ط��وات،  ال����وراء  إل��ى  ف��ع��ادت  المطبخ، 

وتركت األختان تلعبان بمرح وسعادة.

في اليوم التالي، كانت سلمى سعيدة 
 فذهبت  إلى المدرسة وهي تعلق 

ً
جدا

علبة الفقاعات في رقبتها وأخذت معها 
وبدأت  وأم��ل،  شيخة  لصديقتيها  علبتان 

الصديقات بنفخ الفقاعات الخفيفة 
الرابع  الصف  بنات  وكانت  الملونة. 
ي��راق��ب��ن ال��ص��دي��ق��ات ال��ث��الث وال��ف��ق��اع��ات 
الذي  اليوم  التي تعلو وجوههن، في 
في  فتاة  كل  وحملت  األم��ر  انتشر  يليه 
ال��م��درس��ة علبة ف��ق��اع��ات ص��اب��ون، وك��ان 
 بينهن، ارتفعت الفقاعات 

ً
التنافس شديدا

مكّونة  وتكاثرت،  وازدادت،  األعلى،  إلى 
الفتيات  واستمرت  ملونة،  ناعمة  رغ��وة 
ال��ص��اب��ون وال��ض��ح��ك، وانتشر  ف��ي ص��ن��ع 
األمر بين كل الصغار في المدينة، فكانت 
بألوان  وتتجمع  ت��زداد  الهشة  الفقاعات 
الصابون   سحابة من 

ً
قوس قزح، مكونة

 
ً
ال��ن��اع��م ال��غ��ن��ي وط����ارت ال��س��ح��اب��ة عاليا

الفقاعات  فكانت  الباهتة،  السماء  نحو 
المتطاير  وال��دخ��ان  الغبار  ذرات  تالمس 
ف���ي س��م��اء ال��م��دي��ن��ة ال��م��ل��ّوث ب��أب��خ��رة 
وتذيبه  فتحاصره  والمصانع  ال��س��ي��ارات 

هجمت  وه��ك��ذا  عليه،  وتقضي  وتفتته 
فقاعات  من  المصنوعة  الرغوة  سحابة 
المدينة  على سماء  والصغار  الصغيرات 
ومصانعهم،  ال��ك��ب��ار  ب��س��ي��ارات  الملوثة 

 
ً
 فشيئا

ً
فبدأت تنحسر ستارة الدخان شيئا

ف��اس��ح��ة ال��م��ج��ال أم�����ام ن����ور ال��ش��م��س 
األرض،  إل��ى   

ً
ب��راق��ا  

ً
صافيا ليصل  الصفراء 

وارت���س���م ه��ن��اك ع��ل��ى ص��ف��ح��ة ال��س��م��اء 
الزرقاء الصافية قوس قزح صابوني.

وتمكن الناس في تلك المدينة الجميلة 
من رؤية سماء مدينتهم بعد احتجابها 
زمنا طويال، وربما رأى أحد منهم الصغار 
من  الرقيقة  الصابون  فقاعات  ينفخون 
ع��ل��ب��ه��م، ل��ك��ن أح����دا ل��م ي��خ��ط��ر ب��ب��ال��ه أن 
إلى  يعود  الفقاعات   تلك  ف��ي  الفضل 

طفلة صغيرة اسمها علياء.  

بقلم :  رحاب الكيالني
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 أشياء كثيرة مؤجلة، حلم، رغبة، بالد نريد 
ً
في حياتنا جميعا

أن نراها، مكان نحلم برؤيته، مغامرة نتمنى أن نعيشها، شخص 
في آخر الدنيا لطالما تمنينا أن نجلس معه، وأشياء أخرى أكبر 
 وورقة وكتب 

ً
وأكث���ر وربما أصعب، لو أمس���ك كل واحد منا قلما

هذا الس���ؤال في رأس الصفحة »ما هي األش���ياء التي أجلتها 
ف���ي حيات���ي ؟« ماذا س���نكتب يا ترى ؟ وقب���ل أن ندخل مغامرة 
اإلجاب���ة علينا أن نس���أل أنفس���نا متى بدأت ع���ادة تأجيل األحالم 
والرغب���ات عندن���ا ي���ا ترى ؟ كي���ف بدأت ولم���اذا ؟ وكي���ف انتهت 

العادة بنا وأين هي رغباتنا وأحالمنا المؤجلة يا ترى ؟ 

هناك أش���خاص لكثرة ما يؤجلون احتياجاتهم لصالح اآلخرين 
) األبن���اء ، ال���زوج ، األخ���وة ، الوالدي���ن ... ( يش���عرون بع���د مضي 
العم���ر أن كل الس���نوات التي مرت من حس���اب أعمارهم ذهبت 
 
ً
 ووطنا

ً
 مؤقت���ا

ً
 مؤقت���ة وبيتا

ً
ب���ال نتيج���ة وبأنهم يس���كنون أرضا

 وربم���ا انطب���ق المؤقت على األس���رة وال���زوج والجيران 
ً
مؤقت���ا

 ،
ً
والوظيف���ة ... ! فطالم���ا لم تع���ش حلمك ولم تتخ���ل عنه أيضا

ف���ال اس���تقرار حقيق���ي لقلب���ك، وطالم���ا ال ت���زال تل���ك الرغب���ات 
تحت���ل عقل���ك وقلبك ف���ال تملك أن تذهب إليها وال تس���تطيع أن 
تمحوه���ا م���ن داخل���ك فأن���ت عل���ى أرض المؤقت مصل���وب تأكل 
طيور األماني رأس���ك حتى النهاية ! تمر الس���نوات، يعبر العمر 
أمام���ك بألقه ونزقه وش���بابه وش���غفه وأنت كم���ا يقول المثل 
»عي���ن ف���ي الجن���ة وعين ف���ي النار« واق���ف بثبات ف���ي المكان 
 س���أحقق ما لم أس���تطعه 

ً
نفس���ه تقول بينك وبين نفس���ك غدا

 يكبر 
ً
 أنتهي من مس���ؤولياتي وأتف���رغ لحلمي، غدا

ً
اليوم، غدا

 أتقاع���د وأنفذ 
ً
األوالد وأفع���ل م���ا تمنيت���ه ط���وال عم���ري، غ���دا

!! 
ً
 .. وغدا

ً
المشاريع التي لطالما أجلتها لما بعد التقاعد ...وغدا

ويأت���ي الغد وما بع���د الغد، لكنك أنت ال تعود أنت ، ال تبقى 
الش���خص نفس���ه الذي طالما رغب وحلم وتمنى، يذهب العمر 
ويأخ���ذ مع���ه أش���ياء كثيرة م���ن متطلب���ات تحقيق األح���الم، يمر 
 لكنه يك���ون في أثناء ذلك العبور 

ً
 ملوحا

ً
الوقت بجانبك س���ريعا

الس���ريع قد وض���ع يده كلص محت���رف في جيوب قلبك وس���رق 
أش���ياء كثيرة، الش���غف والرغبة وحرارة الحلم وحالوة األمنيات، 
وس���يقول ل���ك البعض الحلم حق ال يضي���ع طالما كان وراءه من 
يطال���ب ب���ه ! نع���م األحالم ح���ق مكف���ول لجميعن���ا وبإمكاننا أن 
نج���ري خلفه���ا لنحققه���ا ، لكن الحل���م كعلبة الش���يكوال اللذيدة 
الش���هية التي تالمس القلب اذ تذوب على لسانك، لكنها علبة 
له���ا تاريخ صالحي���ة وانتهاء بالتأكيد، وأن األش���ياء التي ليس���ت 
ف���ي وقته���ا ال تمنحنا اللذة نفس���ها حتى وإن منحتنا ش���عورنا 
بالتفوق واإلصرار كما يفعل عجوز في السبعين يكمل تعليمه 
 في الصحف ويصف���ق له المصورون ثم 

ً
الجامع���ي فيصي���ر خبرا

ينس���ون أمره في اليوم التالي وأول من ينسى األمر العجوز 
نفس���ه ! هذا الكالم ال يعني أن يتقاعس اإلنس���ان عن الس���عي 
وراء أحالم���ه، لكن���ه يعني أن نرك���ض وراء أحالمنا لنحققها في 
وقته���ا فنس���تمتع به���ا ونعيش ل���ذة انتصارنا بدل أن يعيش���ها 

اآلخرون على صفحات الجرائد!

الرغب���ات ش���كل م���ن األحالم ال يج���وز تأجيلها أكث���ر مما يجب 
حت���ى ال يفق���د صاحبها تل���ك اللهفة وذلك الش���غف لتحقيقها، 

فالشغف له عمر افتراضي وتاريخ صالحية سريع االنتهاء .

د. عائشة سلطان
ayya-222@hotmail.com

أحالم ُمؤجلـة
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مسابقة أفضل تعليق نقوم بتقديمها لقرائنا الكرام لتنال الصورة على تعليق بليغ ومميز..

 ashraqat@easd.ae : إلرسال التعليقات على البريد اإللكتروني

جوائز المسابقة لهذا العدد :

الجائزة األولى   : 500 درهم
الجائزة الثانية    : 300 درهم
الجائزة الثالثة    : 200 درهم

مسابقة أفضل تعليق

عدسة المصور : خالد عبد الولى علي

التعليق : .....................................................................

االس����م : ......................... العم�����ر : ...........................

العنوان : ........................ اله�اتف : ...........................
إشراقات اجتماعية : العدد رقم ) 3 (

نرجو أن يتضمن إرسال التعليق اسم المرسل وعنوانه ورقم اإلصدار.
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