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اإلمـارات
األولـــى عــربيــًا
في تقرير التنافسية العالمية

مع مرور 43 عاما على قيام الدولة

شاركونا في مسابقة أجمل تعليق 

االتحاد تجربة وحدوية رائدة تعكس حكمة قيادة اإلمارات





االبتكار هو مقياس تحضر األمم ومحرك نهضتها التنموية ويقصد باالبتكار إيجاد حلول 
المجتمع  في  الشائع  واالعتقاد   ، فريدة  أو  اعتيادية  لمشاكل  وفعالة  مألوفة  غير 
أن االبتكار هو حكر على المجال العلمي والتقني وأنه يتطلب التعامل مع معضالت 

ومعادالت رياضية وتشابكات معقدة للوصول إلى اختراع أو منتج جديد.

ولكن األمر ليس على ذلك النحو ، ومجاالت االبتكار تدخل بقوة في الحيز االجتماعي 
واالبتكار   ، والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات  متاهات  في  الولوج  العملية  تتطلب  وال   ،
كمنهج ال يعدو أن يكون الوعي بمشكلة معينة واالندماج فيها والنظر إليها بطريقة 

مختلفة والتفكير بالبدائل الممكنة وتجريب البديل ورصد النتائج.

التحوالت  ظ��ل  ف��ي  واإلش���ك���االت  وال��ت��ح��دي��ات  بالقضايا  مليئة  االجتماعية  حياتنا  إن 
االجتماعية المتسارعة والجديرة باالبتكار االجتماعي فهناك قضايا األسرة والخالفات 
اإلخفاقات  ومواقف  األس��رة  وإنفاق  استهالك  أنماط  و  التربوية  والمشاكل  الزوجية 
األم��ور  من  وغيرها  المجتمع  في  التكنولوجيا  وتداعيات  االجتماعية  العالقات  في 
التي تتطلب منا إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتعامل معها بما يضمن االستقرار 

األسري وتماسك المجتمع وتحقيق السعادة.

وإذا كانت بعض هذه االبتكارات االجتماعية ال تؤدي في نهاية المطاف إلى تسجيل 
براءة اختراع أو توليد حماية الملكية الفكرية كما هو الحال في االبتكارات التكنولوجية 
، إال أن العديد من هذه االبتكارات االجتماعية يمكن تحويلها إلى مشاريع ناجحة من 
خالل التوثيق والتسجيل والنشر والترويج ، ويكمن المردود األعظم هو أن المجتمع قد 
بنى مقومات الثقافة االبتكارية وعمل على التعاطي مع تحدياته وفقا لخصوصيته 

وبعيدا عن الحلول المستوردة .

لقد شعرنا بالفخر واالعتزاز أن ترتقي تنافسية دولتنا إلى مصاف االقتصاديات القائمة 
على المعرفة واالبتكار وأن تكون لدينا استراتيجية وطنية لالبتكار وعلينا نحن كمواطنين 
أن نحافظ على هذه المكتسبات وتحقيق هذه التطلعات ونسمو بها إلى القمة بأن 
نبدأ من حياتنا االجتماعية على المستوى الفردي واألسرة والعالقات االجتماعية في 
ممارسة االبتكار وترسيخه كمنهج في مواجهة مشكالتنا فكلنا نمتلك ملكية اإلبداع 
بنسب متفاوتة وعلينا تنشئة أبنائنا عليه ومتى ما أصبح االبتكار قيمة اجتماعية كانت 

العوائد الوطنية كبيرة.

االبتكـار االجتماعي 
افتتاحية العدد

د. محمد عبداللطيف خليفة
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اجتماع مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية

للتنمية  اإلم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع��ق��دت 
للعام  ال��ث��ام��ن  اج��ت��م��اع��ه��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ال������ج������اري ب����رئ����اس����ة ال����دك����ت����ور م��ح��م��د 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  عبداللطيف 
ال��ق��ض��اي��ا  االج��ت��م��اع  واس��ت��ع��رض  اإلدارة 
الجمعية  ون��ش��اط  ب��إن��ج��ازات  المتعلقة 
المقدمة  ال��خ��دم��ات  بمستوى  ل��إرت��ق��اء 
واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل الفترة 

المنصرمة.

الخطة  اإلجتماع  خ��الل  األع��ض��اء  وأق��ر 
الخبرات  لبرنامج  والترويجية  التسويقية 
فرصة  يعد  وال��ذي  “ت��ب��ادل”  المجتمعية 
لجميع الخبرات المجتمعية بإبراز خبراتهم 
وم��ه��ارات��ه��م ال��م��ع��رف��ي��ة وت��ب��ادل��ه��ا مع 
أنشطة  خطة  أق��ر  كما  المجتمع.  أف���راد 
حيث   2015 ل��ع��ام  الجمعية  وف��ع��ال��ي��ات 
اس��ت��ه��دف��ت ال��خ��ط��ة ع����دد م���ن ال��ب��رام��ج 
والخدمات األسرية والثقافية والرياضية 

جانب  إلى  واجتماعية  تربوية  ومبادرات 
حمالت توعوية وبرامج ريادية تستهدف 

فئة الشباب والباحثين عن العمل.

بداية مشرقة لعام دراسي جديد
م���ن منطل���ق ح���رص جمعي���ة اإلم���ارات للتنمي���ة االجتماعية 
بالعملي���ة التعليمي���ة ولم���ا للعل���م م���ن دور كبي���ر ف���ي رق���ي 
المجتم���ع واالهتم���ام بالط���الب و األس���رة والطف���ل ولم���ا له���ا 
دور ف���ي إثراء الحي���اة الثقافية وتحقيق التكام���ل مع العملية 
التعليمي���ة أقام���ت جمعية اإلم���ارات ندوة معا لبداية مش���رقة 
عام دراس���ي جدي���د متمي���ز وناجح قدمه���ا األس���تاذ والمحاضر 
سيف المطوع المزروعي عضو مجلس اإلدارة ومسئول تطوير 
ج���ودة التعليم بمجل���س أبوظبي للتعليم وتن���اول في الندوة 
ع���دة مح���اور منه���ا أهمي���ة انطالقة  الع���ام الدراس���ي الجديد 
وأنها فرصة فلنحس���ن اس���تثمارها، ودور األس���رة ف���ي التهيئة 
النفس���ية كم���ا للطال���ب دور كبير لبداية قوية ، ودور المدرس���ة 
في تهيئة الجو المناس���ب ودور مؤسسات المجتمع المختلفة 

في دعم العملية التعليمية .

لفري���ق  اإلدارة  مجل���س  توجيه���ات 
م���ع  والش���راكة  للتع���اون  العم���ل 
المحلي���ة  والهيئ���ات  المؤسس���ات 
لتحقيق التكامل االجتماعي الهادف 

والفعال  
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مبادرة  في  االجتماعية  للتنمية  اإلم��ارات  جمعية  شاركت 
)مرحبا مدرستي( لطالب وطالبات رأس الخيمة مدرسة المنصور 
للطالبات   ح��راء  وم��درس��ة  للطالبات  سهيلة  وم��درس��ة  للطالب 
الدراسي  العام  الستقبال  والطالبات  بالطالب  للترحيب  وذلك 
العليا  المراتب  نيل  على  وتشجيعهم  ونشاط  بهمة  الجديد 
فمن جد وجد، وتم توزيع الكتيبات والهدايا عليهم ، في جو 
من المرح والتفاؤل لبداية قوية ومميزة لعام دراسي جديد.

ه��ذه  :إن  الجمعية   ع���ام  م��دي��ر  عنبر  س��ال��م  خ��ل��ف  وق���ال 

قنوات  تعزيز  على  الجمعية  حرص  إط��ار  في  تأتي  المشاركة 
الكفاءة،  ذات  والتعليمية  التربوية  المؤسسات  مع  التواصل 
ودورها الكبير في بناء جيل مستقبل واعد وقادر على التفكير 

واإلبداع، مما يعود بالنفع والتقدم واالزدهار لدولتنا الغالية.

جمعية اإلمارات تتفاعل مع مبادرة مرحبا مدرستي 

تعانقت الشراكة في حب الوطن بين مدرسة قباء للتعليم 
األساسي ح 2 والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، باستضافة 
جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية عبر مسرح  الجمعية لتعزيز 
الثقافية  القيم  وترسيخ  الوطني  واالنتماء  وال��والء  الهوية 
األصيلة، استضافت الجمعية اللقاء الحواري “ حكاية بطل ” بين 
أسرة الشهيد طارق الشحي وسعادة العقيد طارق بن سيف 
المذيع  الحوار  الشحي ومشاركة للشاعر أحمد العسم وأدار 

أنور محمد .
الوطني  السالم  يليه  الكريم  القرآن  بتالوة  الحوار  افتتح 
وكلمة سعادة العقيد طارق بن سيف الشحي الذي عبر عن 
الرائد الشهيد  المتحدة بشهيدها  العربية  فخر دولة اإلمارات 
طارق الشحي وعن صفات الشهيد وكرم أخالقه كما عبر عن 

أبناء الوطن في حمل راية الخدمة الوطنية للدفاع عن  حرص 
دولة اإلمارات العربية المتحدة .

عن  م��ؤث��ره  بكلمات  الشهيد  ألس��رة   
ً
بحديثا ال��ح��وار  وتخلل 

طارق وكيفية تلقيهم خبر وفاته وعن دور شيوخ و قادة دولة 
اإلمارات في التخفيف عليهم مصابهم في وفاة شهيدهم 
وهذا مانلمسه دائما من وقفه إنسانية من قيادتنا الحكيمة . 
وفي نهاية اللقاء تم تكريم طارق محمد بن سيف مدير 
الشهيد  وأس���رة  الخيمة  رأس  شرطة  ع��ام  قائد  سمو  مكتب 
طارق الشحي كما تم تكريم الشاعر أحمد العسم والموجهة 
مدرسة  وم��دي��رة  الشرهان  ناعمة  المدرسية  ل���إدارة  األول��ى 
قباء عائشة بن تميم والمذيع أنور محمد ومدير عام جمعية 

اإلمارات خلف سالم عنبر. 

حكاية بطل في جمعية اإلمارات



8

....
....

....
....

....
....

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
أخبار جمعية اإلمارات

ط���ال���ب م��ج��م��وع��ة م���ن اإلع��الم��ي��ي��ن 
ما  ال��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ض��رورة  والتربويين 
والتعليمي،  اإلع��الم��ي  القطاعين  بين 
تفيد  تعليمية  تربوية  لبرامج  للوصول 
قطاعا كبيرا من مجتمع الميدان التربوي 
ب��ش��ك��ل خ����اص وال��م��ج��ت��م��ع ب��ش��ك��ل ع���ام، 
التي  العربية  ال��دول  لبعض  مثال  ضاربين 
تعليمية،  ق��ن��وات  سبع  م��ن  أك��ث��ر  لديها 
نظمتها  التي  المحاضرة  خ��الل  ه��ذا  ج��اء 
االجتماعية  للتنمية  اإلم�����ارات  جمعية 
بعيون  »اإلع��الم  بعنوان  الخيمة،  ب��رأس 
الشاعرة  من  كل  فيها  تحدث  إماراتية« 
محمد  والكاتب  العامري  علياء  والكاتبة 
محمد  ال��م��ذي��ع  ال��ح��وار  وأدار  الرئيسي 

غانم مصطفى.
إلى واقع اإلعالم  العامري  وأشارت 
واالبتكار  والجرأة  بالقوة  يتصف  ال  الذي 
الهائلة  التنمية  يجاري  أو  يواكب  ال��ذي 
ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا ال���دول���ة ف���م���ازال 80% 
المستوى  دون  المعروضة  البرامج  من 
الذي  الحقيقي  ال��دور  مبينة  المطلوب، 
يلعبه اإلعالم في العالم وهو النهوض 
ب��األم��م وع���رض وح���ل ال��ق��ض��اي��ا المهمة 

التي تواجه وتتحدى األمم.

وأشار اإلعالمي محمد الرئيسي بأن 
اإلعالم مسؤولية والبد ان يعي صاحبه 
يجب  وم��ا  ل��ه  الموجهة  والفئة  رسالته 
الهدف  ان  مبينا  يكتب،  ال  وأن  يكتب  أن 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن ال��ن��ش��ر ه���و ح���ل ال��ق��ض��اي��ا 
بعض  يستغلها  م����ادة  ت��ق��دي��م  ول��ي��س 
والمجتمع،  بالدولة  للتشهير  المغرضين 
مضيفا بأن توطين المؤسسات اإلعالمية 
التحديات  كل  لمواجهة  األمثل  الحل  هو 
التي يواجهها اإلعالم، ألن ابن اإلمارات 

وطنه  وق��ض��اي��ا  بمشاكل  وأع��ل��م  اع���رف 
المهمة من اإلعالمي الخارجي.

أهم  حول  المحاضرة  جمهور  وعقب 
النقاط التي عرضتها المحاضرة، مؤكدين 
اإلع��الم  يكون  أن  تستحق  اإلم����ارات  ب��أن 
فيها صورة للنجاح الذي تشهده الدولة 
عنبر  ال��م��ج��االت، وق��ام خلف  ف��ي جميع 
الجلسة  نهاية  في  الجمعية  عام  مدير 
بتكريم المحاضرين وشكرهما على تلبية 

دعوة الجمعية.

ندوة اإلعالم بعيون إماراتية
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 وم��واط��ن��ة من 
ً
ال��ت��ح��ق 55 م��واط��ن��ا

األول��ى من  بالدفعة  عن عمل،  الباحثين 
التطوعية،  لألعمال  المهني  ال��دب��ل��وم 
للتنمية  اإلم���ارات  جمعية  نظمته  ال��ذي 
االج��ت��م��اع��ي��ة ، وذل�����ك ض��م��ن رس��ال��ت��ه��ا 
الهادفة إلى تفعيل المش�ارك�ة الشبابية 

ف��ي دع��م مس�ي�رة التن�مي�ة.
جمعية  ع��ام  مدير  عنبر  خلف  وق��ال 
اإلمارات، إن الهدف من تنظيم الدبلوم 
التطوعي،  العمل  بأهمية   

ً
إيمانا يأتي 

 ألفضل 
ً
وتم البدء بالدفعة األولى وفقا

ساعة   30 بواقع  العالمية  الممارسات 
تطوعي،  م��ش��روع  س��اع��ات  و10  تدريبية 
وأكد عنبر أن الجمعية تلقت حوالي 80 
 لاللتحاق بالدبلوم وتمت الموافقة 

ً
طلبا

ب��واق��ع   وم���واط���ن���ة 
ً
ع��ل��ى 55 م���واط���ن���ا

دفعتين.
ناقش الدبلوم  أبرز محاور أساسيات 

ال���ح���دث  وإدارة  ال���ت���ط���وع���ي  ال���ع���م���ل 
المتطوعين  م��ع  وال��ت��واص��ل  التطوعي 
تهيئة  كيفيه  ف��ي  الممارسات  وأف��ض��ل 
المتطوعين الجدد وكتابة طلبات الداعم 
ال��م��ال��ي وال��ت��ف��اع��ل م��ع وس��ائ��ل االع��الم 

بصوره مرنة.

الدبلوم المهني في األعمال التطوعية

التطوعي���ة له���ا دور كبي���ر  األعم���ال 
م���ن  المجتم���ع  بن���اء  ف���ي  وفع���ال 
المب���ادرات  ف���ي  المس���اهمة  خ���الل 

والفعاليات المختلفة.

يوم شريك الحياة 
من منطلق اهتمام جمعية اإلمارات 
وتأهي���ل  باألس���رة،  االجتماعي���ة  للتنمي���ة 
الش���باب لتأسيس حياة أس���رية مستقرة، 
تك���ون مفعم���ة بالمحبة واأللف���ة ، نطلق 
وه���ي  الحي���اة”  ش���ريك  “ي���وم  مب���ادرة 
واحدة من سلسلة المبادرات المجتمعية 
التي نهدف من خاللهم لتطوير الثقافة 
الزوجي���ة واألس���رية الراقي���ة لبن���اء أس���رة 

مستقرة وتعزيز التناغم األسري..
وعلى هامش المب���ادرة تم تخصيص 
فق���رة في برنام���ج البث المباش���ر بإذاعة 
رأس الخيمة ش���ارك فيها كل من أ. وداد 
لوت���اه المستش���ارة األس���رية ف���ي هيئة 
تنمي���ة المجتم���ع ف���ي دب���ي  و س���عادة 
حبيبة عيس���ى الحوس���ني، المدير العام 
لصن���دوق ال���زواج ، المصل���ح االجتماع���ي 
والمستش���ار  الزعاب���ي  أحم���د  يوس���ف 
األس���ري جاس���م محمد المك���ي بمحاكم 

رأس الخيمة .

إل���ى أهمي���ة  و أش���ارت وداد لوت���اه 
النظره الش���رعية في تف���ادي الكثير من 
مش���كالت الط���الق و ذك���رت العدي���د م���ن 
المش���كالت التي حصلت للعب���رة والعظة 

للمقبلين على الزواج.
كما بينت حبيبة عيس���ى على التكافؤ 
االجتماع���ي التعليم���ي والثقاف���ي يؤثر 
على الزوج والزوجة والمش���كلة ووجوب 
الس���لبيات  ومعرف���ة  الجي���دة  المعرف���ة 
الش���خص  لش���خصية  العي���وب  لتف���ادي 
الذي س���وف يرتبط ب���ه ووج���وب التقارب 
و سالس���ة الحي���اة الزوجي���ة و عدم البوح 

بأسرار الحياة الزوجية .
كم���ا ذكر يوس���ف أحمد عل���ى أهمية 
اتباع العادات والتقاليد في عاداتنا وفي 
اختي���ار ش���ريك الحي���اة واتب���اع س���نة نبينا 
محمد صلى الله علية وس���لم  يجب على 
الزوجي���ن تكملة بعضه���م البعض وتحمل 

المشاكل الزوجية الستقرار المنزل .

وأض���اف المستش���ار األس���ري جاس���م 
الصف���ات  أه���م  عل���ى  المك���ي  محم���د 
الت���ي يج���ب توافرها ف���ي ش���ريك الحياة 
والقاع���دة الرئيس���ة هي الخل���ق والدين 
األخ���الق  وإنم���ا  والم���ال  الجم���ال  لي���س 
ورضى االثنين عن بعضهم البعض ويجب 

عدم التسرع بموضوع الزواج .
وأش���ار خل���ف س���الم عنبر مدي���ر عام 
بإقام���ة  الجمعي���ة  باهتم���ام  الجمعي���ة 
،  واهتمامن���ا  حم���الت توعوي���ة منوع���ة 
بفئ���ة الش���باب وتحدي���دا المقبلي���ن على 
الزواج يأتي ضم���ن أهداف الجمعية في 
تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والخبرات 
الالزمة لماهية أس���س الش���راكة الناجحة 
بي���ن الزوجين وتعزي���ز الثقاف���ة الزوجية.. 
إل���ى جان���ب تنظي���م دورات وورش عم���ل 
متنوعة سواء كانت من الناحية الثقافية 
الصحي���ة  الجوان���ب  وحت���ى  والفكري���ة، 

والنفسية واالجتماعية.
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رأس  ف��ي  االجتماعية  للتنمية  اإلم����ارات  جمعية  نظمت 
لمدة  استمرت  التي  الوظيفي  النجاح  دورة  بمقرها  الخيمة 
في  مستشار  الجوهري  يوسف  حسين  وألقاها  أي��ام   ثالثة 
الدورة على  المؤسسي وشهدت  البشرية والتطوير  التنمية 

عدد كبير من الموظفين  وتبادلوا النقاش مع المحاضر . 
وق���ال خ��ل��ف س��ال��م عنبر م��دي��ر ع���ام جمعية اإلم�����ارات أن 
التثقيفية  ال����دورات   ه��ذه  مثل  تنظيم  إل��ى  تعمد  الجمعية 
إلعداد رواد العمل االجتماعي وتطوير القيادات لتعزيز مسيرة 
التنمية االجتماعية وأضاف أننا نعمل على االرتقاء بالمستوى 

العام ألداء الموظف وتنمية مهاراته في شتى المجاالت.

واستعرض المحاضر  أهم أهداف الدورة منها إدارة هندسة 
ومدى  اإلنسانية  ال��ذات  فهم  أس��س  على  التعرف  و  النجاح 
لإنسان  األرب��ع  القدرات  ومعرفة  الوظيفي  بالنجاح  ارتباطها 
والقدرات االربع للمؤسسة و آلية تحقيق التكامل للوصول إلى 
النجاح الوظيفي كما ناقش المحاضر على التعرف على أهم 
الطرق التي تساعد في رفع كفاءة الموظف وبالتالي الوصول 
إلى النجاح الوظيفي ودعى المحاضر الموظفين إلى التحرر 
من القيود الذاتية فال تقيد فكرك في قالب واحد كما تطرق 
الطرق األكثر فعالية في رفع األداء للموظفين فهناك  إلى 

أربع خطوات تساعد على التغيير منها كون رؤية للمستقبل .

دورة النجاح الوظيفي

للتنمية  األم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
االج��ت��م��اع��ي��ة  م��ح��اض��رة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة تحت 
الثقافي: هل يؤثر في  االختالف  عنوان 
الموسم  برنامج  ضمن  وي��أت��ي  ال����زواج؟ 
من  األس��ري  الموجة  ويلقيها  الثقافي 
الخيمة سالم محمد  دائرة محاكم رأس 
على  الضوء  الندوة  تسلط  حيث  شمالن 
م���ح���اور أس��اس��ي��ة ق���د ي���ك���ون ل��ه��ا األث���ر 
بين  الفجوة  أو  الصدع  رأب  في  الفعال 
لدراسة  الندوة  هذه  وتهدف   . الزوجين 
اآلثار المترتبة على اختالف الثقافات بين 
ضمن  المحاضرة  ه��ذه  وت��أت��ي  ال��زوج��ي��ن 
ف�ي  اإلس���ه���ام  ف��ي  الجمعية  أه����داف 
وتط�وي�ر  األس�����ري  االس��ت�����ق�����رار  تحق�ي�ق 
تم�ت�لك  م��ت�����راب��ط�����ة  إم�����ارات��ي�����ة  أس�������رة 

مقومات نجاحها.
وتتخلل الندوة  خمسة محاور رئيسة 

من شأنها أن تسهم في تسليط الضوء 
على أثر االختالف الثقافي بين الزوجين، 
ال��ع��الق��ات  ه����دم  أو  ب���ن���اء  ف���ي  ودوره 
المستهدفة،  ال��ف��ئ��ة  إل���ى  االج��ت��م��اع��ي��ة 

. واالخ���ت���الف  ال���ن���اس  ون���م���اذج م���ن رأي 

على  الضوء  ويسلط  ديني  منظور  من 
مفاتيح  ديني،وأخيرا  جانب  من  القضية 
نجاح الزواج منها االستخارة واالستشارة 
يراعوها  أن  الزوجين  وحقوق يجب على 

في الزواج.

ندوة االختالف الثقافي وتأثيره في الزواج 
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للتنمية  اإلم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
لغتي سهلة  ع��م��ل  ورش���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
أساسيات  لتعلم  لتساعدوني  تعلموها 
ل��غ��ة اإلش�����ارة ق��دم��ت��ه��ا غ��اي��ة س��ي��ف بن 
لتأهيل  ال��خ��ي��م��ة  رأس  م��رك��ز  م��ن  ع��ب��ود 
هذه  ج���اءت  الجمعية  بمقر  المعاقين 

في  الجمعية  أه��داف  لتماشي  الورشة 
التكام�ل  وتحقيق  الث�ق�افية  الحياة  إث�راء 
وال��م��ش��ارك�����ة  التعليمية  العملية  م��ع 
ف�ي  اإلسهام  و  المهنية  التنمية  في 
وتط�وي�ر  األس�����ري  االس��ت�����ق�����رار  تحق�ي�ق 
أس�رة إم�اراتي�ة مت�رابط�ة تم�ت�لك مقومات 

، تناولت الورشة على أساسيات  نجاحها 
ت��ع��ل��م ل��غ��ة اإلش�����ارة و ت��ه��دف ال��ورش��ة 
اإلشارة  لغة  بأهمية  الوعي  تنمية  إلى 
االحتياجات  ذوي  فئة  مع  التعامل  في 
فهم  الحتياجاتهم  لالستجابة  الخاصة 

اليوم شركاء في التنمية.

اإلم����ارات  جمعية  ن��ظ��م��ت 
محاضرة  االجتماعية   للتنمية 
مهارات  عنوان  تحت  تثقيفية 
ال���ت���واص���ل ال���ن���اج���ح وال��ف��ع��ال  
ويأتي ضمن برنامج الموسم 
المقدم  ويلقيها  الثقافي 
أح��م��د ال��ص��م ال��ن��ق��ب��ي  حيث 
على  الضوء  المحاضرة  تسلط 
أهمية  منها  أساسية  محاور 
وكيفية  وال��ت��واص��ل  االت���ص���ال 
اإلن�����ص�����ات وال���ت���أث���ي���ر وك��ي��ف 
باستخدام  إيجابيا  فرقا  تحدث 
كلمات إيجابية . وتهدف هذه 
المحاضرة في تنمية مهارات 
االت����ص����ال ال���ف���ع���ال وك��ي��ف��ي��ة 
ال����ت����ع����ام����ل م�����ع األش�����خ�����اص 
وال���ح���ص���ول ع��ل��ى ال��م��ع��ارف 
في  المتعلقة  والمعلومات 

الحياة.
تأتي هذه المحاضرة ضمن 
أه����داف ال��ج��م��ع��ي��ة ف��ي نشر 

ال��ت��وع��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وإث���راء 
الحياة الثقافية للمجتمع .

محاور  المحاضرة  وتتخلل 
رئ��ي��س��ة م��ن��ه��ا أه��م��ي��ة تعلم 
م�����ه�����ارات االت�����ص�����ال ف��ن��ج��اح 
بنسبة  يعتمد  بعمله  اإلنسان 
%85 على براعة االتصال ويجب 
باللغة  ال��ج��م��ه��ور  م��خ��اط��ب��ة 
ال��ت��ي ي��ف��ه��م��ه��ا ، وع��م��ل��ي��ات 
محفزة  بيئة  تهيئ  االت��ص��ال 
ل��ن��ج��اح ال��م��ؤس��س��ة ووس��ي��ل��ة 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ع��ام��ل��ي��ن ل��ل��ق��ي��ام 

باألدوار المطلوبة منهم.

ورشة عمل لغتي سهلة تعلموها لتساعدوني 

محاضرة عن مهارات التواصل الناجح والفعال
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للتنمية  اإلم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
أم��س��ي��ة ش��ع��ري��ة حضرها   ، االج��ت��م��اع��ي��ة 
م��ع��ال��ي ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��م��ل��ك ب���ن ك��اي��د 
القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية .

وج������اءت األم��س��ي��ة ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
اليوم الوطني 43 لالتحاد الذي يوافق 

الثاني من ديسمبر من كل عام.

ق���دم األم��س��ي��ة ال��ش��ع��ري��ة وأداره�����ا 
اإلعالمي سالم محمد موسى ، وشارك 

بها الشعراء: على الخوار وماجد سلطان 
الخاطري .

وق���ال خ��ل��ف س��ال��م عنبر م��دي��ر ع��ام 
إلى مقام  التهاني  أح��ّر  أرف��ع  الجمعية 
ال��ش��ي��خ خليفة  ال��س��م��و  س��ي��دي ص��اح��ب 
وصاحب  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
إم��ارة دبي  وإلى أصحاب السمو  حاكم 

حكام  ل��الت��ح��اد  األع��ل��ى  المجلس  أع��ض��اء 
اإلمارات و أصحاب السمو أولياء العهود 
، وشعب  الحكام   نواب  السمو  وأصحاب 
الدولة  في  المقيمين  وجميع  اإلم��ارات 

بمناسبة اليوم الوطني ال�43 لالتحاد.

أمسية شعرية احتفاالً باليوم الوطني الـ 43

أخبار جمعية اإلمارات

به���ذا  الدول���ة  مؤسس���ات  احتف���ال 
الي���وم الوطن���ي هو ترجم���ة لتالحم 
بالفخ���ر  ص���ادق  وتعبي���ر  المجتم���ع 

واإلعتزاز لقيام دولة اإلمارات   
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رف�����ع  ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��م��ل��ك ب���ن ك��اي��د 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  القاسمي 
اإلم�������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة  علم 
اإلمارات في الساحة أمام مقر الجمعية 
الذي  العلم  يوم  الظيت  في  بمنطقة 
السمو  صاحب  تولي  ذك��رى  مع  يتزامن 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ 
الله رئاسة الدولة، وذلك  الدولة حفظه 

ف���ي ت���م���ام ال���س���اع���ة ال��ث��ان��ي��ة ع���ش���رة ، 
وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

احتفاالت  إن  عبدالملك  الشيخ  وق��ال 
الدولة بيوم العلم وذكرى تولي صاحب 
هو  الدولة  رئاسة  الدولة  رئيس  السمو 
رسخها  التي  والقيم  بالمبادئ  احتفال 
العلم  رفعوا  حيث  والمؤسسون،  اآلب��اء 
االلتفاف  أن  س��م��وه   

ً
م��ؤك��دا م���رة،  ألول 

جميع  في  اليوم  هذا  في  العلم  حول 
 ومؤسسات 

ً
أف��رادا الدولة  إم��ارات  أنحاء 

حول  التفاف  هو  ومقيمين  ومواطنين 
رئيس  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة 
الدولة ووحدة الصف والنهضة الحقيقية 

وحول الوالء واالنتماء لهذا الوطن.

ارفعه عاليًا ليبقى شامخًا

أخبار جمعية اإلمارات
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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن 
األعلى  المجلس  عضو  القاسمي  صقر 
السنوي  الملتقى  الخيمة  رأس  حاكم 
الحكومية  ال��م��م��ارس��ات  ألف��ض��ل  ال��ت��اس��ع 
2014 وذلك تحت شعار »التميز باإلبداع« 

للتميز  الشيخ صقر  »برنامج  الذي نظمه 
غرفة  م��س��رح  خشبة  ع��ل��ى  ال��ح��ك��وم��ي« 

تجارة وصناعة رأس الخيمة.

واس����ت����ع����رض����ت م���خ���ت���ل���ف ال���ج���ه���ات 
ال��خ��ي��م��ة،  إم�����ارة رأس  ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي 
واإلب���داع  التميز  ح��ول  وخبراتها  تجاربها 
واإلن���ج���ازات ال��م��ح��رزة وال��ت��ح��دي��ات التي 

واجهتها، في جلسات الملتقى.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات 
واإلنجازات  الناجحة  والتجارب  والمعرفة 
بين الجهات الحكومية في مجال التميز 
الحكومي واالط��الع على  األداء  وتطوير 
العالمية  والتوجهات  الممارسات  أحدث 

إلى  يسعى  كما  ال��م��ج��االت،  ه��ذه  ف��ي 
تطوير الجهاز الحكومي المحلي ليرتقي 

إلى مستوى المواصفات العالمية.

وتضمن الملتقى ثالث جلسات وكانت 
اإلب���داع  “دور  ب��ع��ن��وان  األول����ى  الجلسة 
والقيادة في تحقيق التميز المؤسسي 
وإس���ع���اد ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن” وش����ارك فيها 
ع���ث���م���ان ف������ؤاد س���ل���ط���ان رئ���ي���س ش��رك��ة 

ال��م��ت��ك��ام��ل��ة “دو”  ل��الت��ص��االت  اإلم������ارات 
والخبير العالمي الكسندر بالس الرئيس 

التنفيذي لمعهد االبتكار األمريكي. 

بعنوان  فكانت  الثانية  الجلسة  إم��ا 

اإلبداعية”   ال��م��ب��ادرات  وتنفيذ  “تصميم 
وش����ارك ف��ي��ه��ا ال��م��ه��ن��دس أح��م��د ج��الل 
المليجي مدي�ر عام برونوفا لالستشارات 
“تصميم  بعنوان  عمل  بورقة  دبي  في 
أيضا  اإلبداعية” وشارك  الخدمات  وطرح 
الغي�ص  محمد  سي�ف  ال��دك��ت��ور  س��ع��ادة 
البيئة  حماية  لهيئة  التنفي�ذي  المدي�ر 
والتنمي�ة برأس الخيمة بورقة عمل تحت 

عنوان “تنفيذ المبادرات اإلبداعية. 

الجهات الحكومية تعرض تجاربها في ملتقى أفضل الممارسات الحكومية

“الملتقى” يســـعى إلى تطوير الجهـــاز الحكومي المحلي 
ليرتقي إلى مستوى المواصفات العالمية

متابعات
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أك��د 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
، أن دول��ة  ال����وزراء ح��اك��م دب���ي،  مجلس 
المرأة  تمكين  وراء  بقوة  تقف  اإلم��ارات 
مهم  كعنصر  مشاركتها  لقيمة   

ً
تقديرا

التنمية  مسيرة  وتعزيز  دعم  عناصر  من 
ال��ش��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��م��ض��ي ف��ي��ه��ا دول��ت��ن��ا 
ب��خ��ط��ى واث��ق��ة ب��ق��ي��ادة ص��اح��ب السمو 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ 
 في سبيل 

ً
ال��ذي ال يدخر جهدا ال��دول��ة، 

لفتح  ال��ض��روري��ة  اإلم��ك��ان��ات  ك��ل  تسخير 
الوطن  أب��ن��اء  أم���ام جميع  رح��ب��ا  ال��م��ج��ال 
تعزيز  في  وفعالية  بإيجابية  للمشاركة 
المغفور  بدأها  التي  المباركة  المسيرة 
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان “ طيب الله ثراه “ وأسس مع 
أثمر  ال���ذي  التمكين  لنهج  ان��ط��الق��ت��ه��ا 
ن��م��اذج مشرفة إلس��ه��ام��ات ال��م��رأة في 

مختلف دروب العمل وميادينه.
أعمال  افتتاح سموه  ذلك، خالل  جاء 
ال�������دورة ال���راب���ع���ة ل��م��ن��ت��دى ال���ق���ي���ادات 
سمو  بحضور  ب��دب��ي،  العربية  النسائية 
ال��ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن محمد ب��ن راش���د آل 
الشيخ  وسمو  دب��ي،  عهد  ولي  مكتوم 
مكتوم  آل  راش���د  ب��ن  محمد  ب��ن  مكتوم 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب�����ي، وب��م��ش��ارك��ة خ��ب��راء 

وقيادات وعدد من المؤسسات الريادية 
والمعنيين.

إنجازات رياديـة
وأث����ن����ى س����م����وه ع���ل���ى اإلن�����ج�����ازات 
في  ال��م��رأة  دع��م  مجال  في  المتحققة 
لكل  تقديره  عن  .. معربا  اإلم���ارات  دول��ة 
المناخ  توفير  ف��ي  المتعاونة  الجهات 
ال��م��الئ��م ك��ي ت��ب��دع ال���م���رأة وت��ط��ور من 
اجتماعي  وع���ي  ي��ع��ك��س  ب��م��ا  ق��درات��ه��ا 
النسائي  ال��ك��ادر  إس��ه��ام  بقيمة  متنام 

في قطاعات العمل المختلفة.
وأك�����د س���م���وه ح����رص ال����دول����ة على 
ال��رائ��دة ف��ي م��ج��ال دعم  تجربتها  وض��ع 
وتمكين المرأة في متناول جميع الدول 

الشقيقة والصديقة الراغبة في التعرف 
على الدروس المستفادة منها لتوسيع 
بالمشاركة  وال��وص��ول  المنفعة  دائ���رة 
وأعمق  أعلى  مستويات  إلى  النسائية 
إيجابية  انعكاسات  م��ن  لذلك  بما  تأثيرا 
على دعم جهود التنمية في المنطقة.

الشيخة  معالي  أك���دت  جانبها،  م��ن 
لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية 
وال��ت��ع��اون ال���دول���ي ال��م��ت��ح��دث ال��رئ��ي��س 
نجاح  ف��ي  التنافسية  قيمة  للمنتدى 
األعمال وتحقيق التطور ألي دولة في 
على  الئقة  مكانة  لبلوغ  تطمح  العالم 
التطور  وأن  ال��ع��ال��م��ي  ال��ت��ق��دم  خ��ارط��ة 
ال��ذي حققته دول��ة اإلم���ارات في مجال 
الرشيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ن��اب��ع  التنافسية 
ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة 
السمو  صاحب  وأخيه  نهيان  آل  زاي��د  بن 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

التنافسيـة
وت��ض��م��ن اف��ت��ت��اح م��ن��ت��دى ال��ق��ي��ادات 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ل��م��ة ل��ح��رم سمو 
نائب  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  منصور  الشيخ 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء وزي�����ر ش���ؤون 
محمد  بنت  منال  الشيخة  سمو  الرئاسة 
بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي 

للمرأة ألقتها نيابة عن سموها سعادة 
إدارة  مجلس  رئيسة  المري  غانم  منى 
وقالت  بالحضور  فيها  رحبت  المؤسسة 
اس��ت��ك��م��اال  ت��أت��ي  ال���ع���ام  ه���ذا  دورة  إن 
أربع  المنتدى قبل  بدأها  التي  للمسيرة 
فعالية  أك��ث��ر  دور  الس��ت��ش��راف  س��ن��وات 
وأعمق تأثيرا للمرأة في عالمنا العربي.

ونوهت سموها بالدعم الكبير الذي 
تلقاه المرأة في دولتنا من “أم اإلمارات” 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
األعلى  الرئيس  العام  النسائي  االتحاد 
ل��م��ؤس��س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة األس����ري����ة رئ��ي��س��ة 
والطفولة  ل��ألم��وم��ة  األع��ل��ى  المجلس 
وأياديها البيضاء العديدة الحاضرة دائما 

ف��ي ك��ل ن��ج��اح��ات ال��م��رأة اإلم��ارات��ي��ة بما 
ومشاريع  مبادرات  من  سموها  قدمته 
المرأة  ق��درات  تعزيز  إل��ى  ترمي  وبرامج 
ال��ت��رب��وي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��م��ه��ن��ي��ة... ليس 

فقط إماراتيا ولكن أيضا عربيا.
وأك������دت س��م��وه��ا أه��م��ي��ة م��وض��وع 
موضوعا  اخ��ت��ي��اره  ت��م  ال��ذي  التنافسية 
رئ��ي��س��ا ل��ل��م��ن��ت��دى ه���ذا ال��ع��ام الرت��ب��اط��ه 
ب���ال���واق���ع اإلم�����ارات�����ي ول��ق��ي��م��ت��ه على 
ال���م���س���ت���وى ال������دول������ي، م���ض���ي���ف���ة أن 
“التنافسية لدينا نهج حياة قبل أن تكون 
السمو  صاحب  أرس��اه��ا  غ��اي��ة...  أو  هدفا 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كمعيار 

رئيس للتفوق في العمل”.

حضور
الرابعة  الدورة  قائمة حضور  تضمنت 
العربية عدد  النسائية  القيادات  لمنتدى 
الحكومية في دبي  ال��دوائ��ر  م��دراء  من 
المنظمات  مسؤولي  كبار  م��ن  ولفيف 
وال��ه��ي��ئ��ات وال���م���ؤس���س���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وغ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة. 
والباحثين  الخبراء  من   600 وبمشاركة 
من  ونخبة  ال��م��رأة  ب��ش��ؤون  والمعنيين 
القيادات البارزة في مجال تمكينها على 

الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

خطى ثابته لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
منتدى القيادات النسائية
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نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الحكيمة 
أبنائها  وج��ه��ود  الشاملة  التنموية  حكومتها  واستراتيجية 
إلى  إنجاز جديد يكتب بمداد من ذهب  المخلصين في إضافة 
واالقليمي  المحلي  المستوى  على  الحافل  انجازاتها  سجل 
والعالمي انعكس من خالل تبوئها لمكانة مميزة على خارطة 
على  عشرة  الثانية  المرتبة  بذلك  لتحتل  العالمية  التنافسية 
الباع  ذات  ال��دول  من  العديد  على  متقدمة  العالم  مستوى 

الطويل في هذا المجال .

ويأتي تحقيق هذا اإلنجاز العالمي الجديد الذي تم إعتماده 
المنتدى  عن  الصادر  العالمي  التنافسية  تقرير  لنتائج  وفقا  

أن  بعد   2015  -  2014 للعام  “داف���وس”  العالمي  االقتصادي 
ال��م��رك��ز 19 قبل ع��ام واح���د فقط تجسيدا  ال��دول��ة ف��ي  ك��ان��ت 
آل نهيان  زاي��د  بن  الشيخ خليفة  السمو  لحكمة ورؤي��ة صاحب 
رئيس الدولة حفظه الله  في تحقيق رفعة الوطن وتحقيق 
الرفاهيه ألبناء شعبه انطالقا من مبدأ أن اي انجاز يتم 
العبور  بوابة  يعتبر  الحياة  تحقيقه في شتى مناحي 
االن��ج��ازات  م��ن  ال��م��زي��د  تحقيق  ف��ي  ق��دم��ا  للمضي 
المجاالت  في  العالمية  التنافسية  في  والقفزات 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وف��ي 
مجتمعية  لمكافة  اإلم��ارات��ي��ة  ال��م��رأة  وص���ول 

مرموقة ساهمت في جعلها عنصرا فاعال في 
جنب  إل��ى  جنبا  النجاح  بدفة  يمسك  المجتمع 
مع أبناء الوطن لتمخر السفينة عباب بحر التميز 

والتقدم واالزدهار .

اإلمارات
فـــي تقريـــر التنافســـية العالميـــة

محمد بن راشد :
تركيزنا سيبقى على احداث نقلة نوعية رغم التحديات.

السياحية  التنافسية  في  كبيرة  أشواطا  قطعت  الدولة 

واالقتصادية والمجتمعية.

تقدمت 7 مراكز دفعة واحدة خالل عام 

األولـــى عــربـيــًا
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دعــــوة مــحــمــد بـــن راشــــد الــدافــع 
األكبر ألبناء اإلمارات

وج����اءت دع����وات ص��اح��ب ال��س��م��و الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د  ب��ن  محمد 
ال���دول���ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ح��اك��م 
ال��م��س��ت��م��رة ألب��ن��اء شعبه إلط��الق  دب���ي 
الخالقة  وأفكارهم  إلبداعاتهم  العنان 
الدولة  في  التنافسية  مبدأ  تعزز  التي 
التطور والنماء  وتسهم في دفع عجل 
لتحقيق المزيد من النجاح  لتشكل الدافع 
يتحلون  باتوا  الذين  اإلمارات  األكبر ألبناء 
بقدر عال من الشعور بالمسؤولية تجاه 
الذي طالما كان وال يزال منبع  وطنهم 
تجسد  م��ا  وه��و  وألب��ن��ائ��ه��م  لهم  الخير 
على أرض الواقع من خالل تحقيق وزارات 
وه��ي��ئ��ات ودوائ�����ر وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
ال��س��واء  ح��د  ع��ل��ى  وال��خ��اص��ة  الحكومية 
ل��ق��ف��زات ط��وي��ل��ة وواس��ع��ة ف��ي التميز 
اإلم��ارات لسبع  مما ساهم في تخطي 
العالمية  التنافسية  ترتيب  على  مراكز 
خ���الل ع���ام واح���د ف��ق��ط م��ت��ف��وق��ة بذلك 
على العديد من البلدان الرائدة في هذا 

المجال كالدنمارك والجمهورية الكندية 
في  تقدمها  خالل  من  الجنوبية  وكوريا 
واجتماعيا  واقتصاديا  تنمويا  مؤشرا   78
ب��م��ا ي��ن��س��ج��م م���ع ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 

الرشيدة في تحقيق رؤية اإلمارات 2021 
الهادفة إلى الوصول بالدولة كي تكون 
واحدة من أفضل دول العالم خاصة وأن 
الدولة قادرة على صنع المستقبل وفقا 
محمد  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  أك���ده  لما 
 
ً
تعقيبا ال��ل��ه  رع���اه  مكتوم  آل  راش���د  ب��ن 

ب��أن دول���ة اإلم����ارات تحت ق��ي��ادة صاحب 
تسير  الله  حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
بخطى ثابتة وطويلة في طريق تحقيق 
النمو  خ��الل  من  التنمية  مؤشرات  كافة 
ألعلى  وال��وص��ول  المستمر  االقتصادي 
ال��م��س��ت��وي��ات ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي م��ؤش��رات 

األمن واالستقرار ورفاهية المواطن .

مسؤولية  االنــجــاز  على  الــحــفــاظ 
مشتركة

الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  وأك��د 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله 
أن حكومة دولة اإلمارات تتابع باستمرار 
ال���م���ؤش���رات ال����ص����ادرة ع���ن ال��م��ن��ظ��م��ات 

أن  بمبدأ  منها   إيمانا  العريقة  الدولية 
الحكومة  في  خياراتنا  أحد  ليس  التراجع 
جهد  ك��ل  ب��ذل  الجميع  م��ن  يتطلب  مما 
ال��ذي  النجاح  ه��ذا  على  للحفاظ  ممكن 
ما كان ليتحقق لوال تالحم وعزيمة فرق 

تعمل  التي  والمحلية  االتحادية  العمل 
كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد 
للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات 
للمراجعة  مستمر  بشكل  تخضع  وخطط 
طموحاتنا  م��ع  يتماشى  بما  والتقييم 
ال��م��ت��زاي��دة ف���ي  م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ، 
مضيفا أنه وبالرغم من التحديات الكثيرة 
إال أن  المنطقة من حولنا  التي تمر بها 
 
ً
مستمرا وسيبقى  كان  الرئيسي  تركيزنا 
في  ف��ري��دة  تنموية  نقلة  إح���داث  على 
ب��ل��دن��ا ، وت��ط��وي��ر م��س��ت��م��ر الق��ت��ص��ادن��ا ، 
وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا كون أن 
في  يكمن  الحقيقي  االس��ت��ق��رار  مفتاح 
إحداث تنمية حقيقية في إطار منظومة 
والشعب  القيادة  بين  القائمة  التعاون 
والحكومة على حد السواء  التي تعتمد 
الفكرية  الوطن  وبنات  أبناء  على جهود 

واإلبداعية .

استقطاب الكفاءات المختصصة

المتحدة  العربية  اإلم��ارات  وحرصت دولة 
س��ع��ي��ا م��ن��ه��ا ل��ل��م��ن��اف��س��ة ب���ق���وة على 
المجاالت  ك��اف��ة  ف��ي  العالمي  الصعيد 
ال��ت��ن��م��وي��ة ، ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب ال��خ��ب��رات 
لنقل  المتخصصة  العالمية  وال��ك��ف��اءات 
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خ��ب��رات��ه��ا ألب��ن��اء ال��وط��ن ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
التكنلوجيا  وسائل  وأح��دث  أفضل  اقتناء 
المتقدمة بهدف التسريع والترفيع في 
نسق التجديد واالبتكار ، وتحقيق التحسن 
التنافسية  المنشود في نتائج مؤشرات 
الدولة ومكانتها  ريادة  وللحفاظ على   ،
وابداعا  تطورا  األكثر  ال��دول  مصاف  في 
في شتى مناحي الحياة مما يجعل من 
أكثر  ال��ري��ادة  ه��ذه  على  الحفاظ  مهمة 
االرتقاء  في  لالستمرار  وتحديا  صعوبة 

بمكانة الدولة بشكل دائم ومستمر .

مصلحة وطنية عليا

وأك���د ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ محمد بن 
راش����د آل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دول��ة 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه  رئيس مجلس 
العليا  ال��وط��ن��ي��ة  المصلحتنا  أن  ال���ل���ه”، 
اإلم���ارات  تنافسية  تحسين  علينا  تحتم 
والخطة  الواضحة  ال��رؤي��ة  ضمن   

ً
عالميا

المعتمدة لتحسين هذه التنافسية  تحت 
السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  مظلة 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ 

الدولة حفظه الله .
العمل  ف��رق  جميع  أن  س��م��وه  وأض���اف 
االتحادية والمحلية وفي القطاع الخاص 

ألن  ال��رؤي��ة  ه��ذه  لتنفيذ  بتناغم  تعمل 
العائدة  والفائدة  مشتركة  المسؤولية 
ع��ل��ى ال���دول���ة م��ن ذل���ك س��ت��ع��ود  على 
 س��م��وه على 

ً
ال��ج��م��ي��ع ب��ال��خ��ي��ر ، م���ؤك���دا

أه��م��ي��ة م��ت��اب��ع��ة م���ا ي���ص���در ع���ن دول���ة 
عالمية  تقارير  من  الخارج  في  اإلم���ارات 
ال���واردة  المعلومات  دق��ة  م��ن  وال��ت��أك��د 
والمختصة  المعنية  الجهات  م��ن  فيها 
في الدولة والعمل بروح الفريق الواحد 
مع كافة الشركاء المحليين والعالميين 
بما  ال��دول��ة  ترتيب  تحسين  على  للعمل 
ح��ي��اة جميع  تحسين  ب��وت��ق��ة  ف��ي  ي��ص��ب 
تعديل  وف��ي  والمقيمين  المواطنين 

المشاريع  م��ن  المزيد  وإط���الق  خططنا 
التي تعود بالخير والنفع على المجتمع 
في كافة المجاالت تماشيا مع مساعي 
القياسية  األرق�����ام  ك��س��ر  ف���ي  ال���دول���ة 
من  دائما  لتقترب  القمة  إلى  والوصول 

الرقم واحد.

رؤية حكومية شاملة

نوعية  ق��ف��زات  ال��دول��ة  تحقيق  ويعكس 
في مؤشرات التنافسية مدى بعد رؤية 
القيادة الحكيمة للدولة في استهداف 
ال����م����راك����ز ال���م���ت���ق���دم���ة ف����ي م���ؤش���رات 

المجاالت  بمختلف  العالمية  التنافسية 
والقطاعات وهو ما تحقق على الصعيد 
المجتمعي من خالل الوصول بالمجتمع 
شعوب  أك��ث��ر  ليصبح  اإلم���ارات���ي  وال��ف��رد 
العالم سعادة ورفاهية ، وعلى الصعيد 
قبلة  اإلم���ارات  خ��الل جعل  السياحي من 
يؤمها السياح والزوار من مختلف بلدان 
تحتويه  ب��م��ا  ل��الس��ت��م��ت��اع  ال��ع��ال��م  ودول 
متنوعة  حضارية  وم��راف��ق  معالم   م��ن 
م��ن خالل  االق��ت��ص��ادي  الصعيد  وع��ل��ى   ،
استقطاب رؤوس األموال واالستثمارات 
عالمات  ذات  شركات  وافتتاح  العالمية 
ت���ج���اري���ة م���ش���ه���ورة ف����ي ظ����ل ام���ت���الك  

التنفيذية  والقيادات  الحكيمة  القيادة 
والخاصة  الحكومية  ال��م��ؤس��س��ات  ف��ي 
أدوات التخطيط السليم وحسن استغالل 
ال����م����وارد ال��م��ت��اح��ة وت���ح���دي���د األه�����داف 
وتوجيهات  لتحقيقها  التنفيذ  ومتابعة 
ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��م��ث��ل ح���اف���زا لكل 
الدولة  في  والتنفيذية  العليا  القيادات 
ال���م���رص���ودة سعيا  ل��ت��ح��ق��ي��ق األه������داف 
للوصول إلى المركز األول على مستوى 

العالم في جميع المؤشرات.
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شعر :

خليفة محمد عبدالله الحبسي

واث�����ن�����ي ع���ل���ي���ك���م ب��ال��ت��ح��ي��ة

ب��م��س��ي��ة ذع����������داع  ع�����د  أو 

م�����ب�����روك ي������ال������دار االب����ي����ة

االول�����ي�����ة ال�����ع�����واي�����د  دار 

ف����ي خ���ي���ر ك����ل ص���ب���ح م��س��ي��ة

ي����ا ش��ي��خ��ن��ا ح���ام���ي ال��ح��م��ي��ة

ي�������اهلل ب����ك����ل س����ي����رة وي���ي���ه

ال���������روح ل�����ك ت����رخ����ص ه���دي���ة

ف�����ي س����ب����ع دان����������ات ت��ق��ي��ة

ش����ي����وخ ي�����وف�����وا ب���ك���ل ح��ي��ة

ب���خ���اف���ي ال���خ���واف���ي ال��داخ��ل��ي��ة

ع���ال���ن���ف���س وال����ه����ا االس��ب��ق��ي��ة

م���اي���م���ت���ح���ي وال����ن����ف����س ح��ي��ة

ع����ال����ي ع���ل���ى ع����ال����ي ال���ث���ري���ة

ال����ه����ا ج����ن����ود ع�������زوم ق���وي���ة

ت��ب��ق��ى ل���ن���ا م���ال���ش���م���س ف��ي��ه

س���ي���ف ال����ش����رف وب����ص����دق ن��ي��ة

ن����دي����ة ازه�������������ار  ع�������د  او 

ال��ب��ري��ة رب  م����ن  ال���م���ب���ع���وث 

أب��������دي ق���ص���ي���دي ب���ال���س���ام

ب�����ع�����داد م�����ا ن�����ف ال���غ���م���ام

ب�����ع�����دد م�����ن ص����ل����ى وص�����ام

االك�������رام دار  ال�����وف�����اء  دار 

ي�����اهلل م����ن ع�����اش ب���ك���ل ع���ام

ل���ك ي���ا خ��ل��ي��ف��ة ع���ال���ي ال��م��ق��ام

ي��ع��ل��ك ب��خ��ي��ر ع���ل���ى ال������دوام

ي����ا ش��ي��خ��ن��ا ال���ف���ذ ال��ه��م��ه��ام

ع�����م ال�����رخ�����ا وع������م ال���ن���ظ���ام

ش����ي����وخ االم����������ارات ال���ح���ش���ام

أل�����ه�����م م���ح���ب���ة واح�����ت�����رام

ال����وئ����ام دار  ال�����ك�����رم  دار 

اس����م����ج ن���ح���ت���ه ع���ال���ع���ظ���ام

ع����ال����ي ع���ل���م���ج م�����ا ي���ظ���ام

ال����ه����ا ب����ال����وف����ا واالل�����ت�����زام

ال���س���ام  ب���س���م���ج  داري  ي�����ا 

ان���ت���ي ال���ف���خ���ر واس����م����ج وس����ام

ي����ا ك����م ل����ج م����ا ن�����اح ال��ح��م��ام 

ص����ل����وا ع����ل����ى خ����ي����ر االن�������ام

سيف الشرف
مساهمات القراء
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الجنسين  م��ن  المواطنين  الشباب  م��ن  مجموعة  ت��ج��اوز 
ثقافة العيب التي كانت تحول دون التحاق أبناء اإلمارات 
بعدد من المهن والوظائف من خالل التحاقهم بالعمل 
أبوظبي  بترول  شركة  في  الوقود  تعبئة  محطات  في 
جديد  من  ليثبتوا   “ للتوزيع  أدن��وك   “ للتوزيع  الوطنية 
حمل  ف��ي  الصاعد  الجيل  وإص���رار  عزيمة  أج��م��ع  للعالم 
بخطوات  طريقها  في  الدولة  تسير  التي  النهضة  ل��واء 
الحواجز  كافة  تخطي  على  اإلم����ارات  اب��ن  وق���درة  ثابتة 

والصعوبات في سبيل خدمة وطنه والوالء لقيادته . 
وش��ك��ل ان��ض��م��ام ش��ري��ح��ة ك��ب��ي��رة م��ن أب��ن��اء ال��وط��ن من 
وواح��ات  محطات  في  للعمل  والمواطنات  المواطنين 

أدنوك عالمة فارقة في حياتهم ودليال حيا على حرصهم 
على االنخراط بالعمل في كافة الميادين بما يعود بالنفع 
والفائدة على وطنهم ويخدم أبناء شعبهم تحت مظلة 
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أكد دائما على أن 
أبناء اإلمارات هم معول بنائها وعنوان مستقبلها وهو 
الهمم واالسهام  إلى شحذ  المواطنين  بقية  ما يدعو 
تعيشها  التي  المستدامة  التنمية  عملية  في  الفاعل 
وعالمية  وإقليمية  محلية  إنجازات  حققت  التي  الدولة 

في شتى الميادين .

تجارب وطنية ناجحة في محطات أدنوك

العزيمة واإلصرار ورد الجميل للوطن
وقود المواطنين للعمل في شتى الميادين

تحقيق
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ـــراهـــيـــم بـــنـــي مـــالـــك )م��ش��رف��ة  أمـــــل إب
ب��داي��ة تعليقها إلى  واح���ة( أش���ارت ف��ي 

الصعوبات التي واجهتها بداية التحاقها 
للعمل في الواحة في ظل صعوبة تقبل 
هذا  في  المرأة  انخراط  لفكرة  المجتمع 
الخوف  من  نوع  لديها  ولد  مما  المجال 
والتردد تمكنت بفضل الله ودعم أسرتي 
التغلب  م��ن  ب��ي  والمحيطين  وأق��رب��ائ��ي 
للسير  الالزمة  بالشجاعة  والتحلي  عليه 
بالرغم  اخترته  ال��ذي  الطريق  ه��ذا  ف��ي 

من حداثته.
وأوضحت أنها واجهت في بداية عملها 
ك��م��ش��رف��ة م��ح��ط��ة ب���ت���رول ال���ع���دي���د من 
المواقف وعالمات االستغراب والدهشة 
من  الكثيرين  وج��وه  على  االستفهام  و 
متزوجة  كونها  عن  فضال  ال��دول��ة،   أبناء 
وتتحمل مسؤولية زوج وأبناء إال أن ردها 
عليهم كان بأن خدمة الوطن ورد الجميل 
له يمثالن الدافع الحقيقي للتواجد في 
هذا المكان، وبأن العنصر النسائي شريك 
استراتيجي في العملية التنموية  مما 
اإلم��ارات��ي��ة   ال��م��رأة  ان��خ��راط  معه  يتوجب 
في كافة مجاالت العمل المختلفة لنثبت 
اب��ن��ة االم�����ارات ع��ن��ص��ر فاعل  ل��ل��ع��ال��م أن 
وقادر على مجابهة التحديات والظروف 
واالنخراط في كافة بيئات العمل مهما 

كانت طبيعتها.
وح���ث���ت ب��ن��ي م���ال���ك  أب���ن���اء ال���وط���ن من 
الشباب والجيل القادم على إخالص النية 
واإلرادة  وال��م��ع��رف��ة  بالعلم  التسلح  و 
ف��ي مختلف  ال��م��ش��ارك��ة  وال��ح��رص على 
خاصة  الوظيفية  وال��م��ج��االت  الميادين 

إلى  أبنائه  الكثير من  ينتظر  الوطن  وأن 
ديننا  بتعاليم  واالل���ت���زام  التقيد  ج��ان��ب 

الركيزة  تعتبر  التي  الحنيف  اإلس��الم��ي 
، معربة عن عظيم  نجاح  األساسية ألي 
ش��ك��ره��ا وام��ت��ن��ان��ه��ا إل���ى م��ق��ام صاحب 
نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
صاحب  وأخيه  الله  حفظه  الدولة  رئيس 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء 
ح��اك��م دب���ي رع���اه ال��ل��ه ، وإل���ى الفريق 
ولي  زاي���د  ب��ن  محمد  الشيخ  سمو  أول 
بأبناء  ال��ك��ب��ي��رة  لثقتهم  أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
الوطن  وإتاحتهم الفرصة لهم لتوظيف 

مهاراتهم.
 وتوجهت بالشكر والتقدير ألسرة شركة 
بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “ أدنوك 
سالم  عبدالله  رأسها  وعلى   “ للتوزيع 
ال��ظ��اه��ري ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، و إل��ى 
الشحي  خالد  األول  ومعلمها  مديرها 
الذي كان له الدور األبرز في تعزيز ثقتها 
في  بعملها  واس��ت��م��راري��ت��ه��ا  بنفسها 
لها  كان  التي  التدريب  وإلدارة  المحطة 
الملتحقين  م��ه��ارات  تطوير  في  الفضل 
بأدنوك وتحويلهم إلى أداة فاعلة في 

مسيرة البناء والتنمية.

يحملون  الوطن  وبنات  أبناء 
والمضي في  النهضة  لــواء 

طريق التنمية.

الــزعــابــي  سعيد  عبيد  أع���رب  جهته  م��ن 
وه��دف��ه  ط��م��وح��ه  أن  إداري(  )م��س��اع��د 

الوظيفة  بهذه  االلتحاق  من  األساسي 
ال��ه��دف   ي��ن��ب��ع م��ن ح��رص��ه ع��ل��ى تحقيق 

خدمة  في  المتمثل  األسمى   الوطني 
دولة اإلمارات وللمساهمة في تحقيق 
الشباب  ب��أن  إيمانا  المستدامة  التنمية 
التنمية  عملية  ف��ي  أس��اس��ي��ون  ش��رك��اء 
وبالتالي فإن العمل في محطات أدنوك 

ماهو إال واجب وطني.
وأض�����اف أن ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ال��م��ش��ج��ع��ة و 
ال��ح��واف��ز ال��م��ادي��ة وال��ت��ع��ام��ل ال��راق��ي 
الدعم  عن  فضال  الشركة  إدارة  قبل  من 
ال��م��ع��ن��وي ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل واألش��خ��اص 
أي  إلش��ع��ار  كفيلة   ع��وام��ل  المحيطين 
والعمل  الوظيفي  باالستقرار  موظف 
هذه  وتطوير  لخدمة  وإخ���الص  ج��د  بكل 
بها  النهوض  في  والمساهمة  البيئة  

لتحقيق المزيد من النجاح.
وأهاب بالشباب المواطن العمل بأقصى 
ي��ك��ون��وا  ال��ج��د واالج���ت���ه���اد وأن  درج�����ات 
قادرين على تحمل المسؤولية والخوض 
في تجارب العمل الميداني الجاد باعتبار 
مكان  وأي  مسمى  أي  تحت  العمل  أن 
ل��ل��م��واط��ن ورد جميل  إال ش���رف  ه��و  م��ا 
له  المغفور  كلمات  أن  مضيفا  للوطن، 
زاي��د   الشيخ  ال��دول��ة  مؤسس  الله  ب��اذن 
ب��ن س��ل��ط��ان آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب ال��ل��ه ث��راه 
الجاد  العمل  هي  الحقيقية  الثروة  “إن 
ومجتمعه  اإلنسان  يفيد  الذي  المخلص 
،وهو  والباقي  الخالد  هو  العمل  ،وأن 
 “ األس��اس في قيمة اإلنسان وال��دول��ة 

حاضرة في ذهنه ونبراسا يهتدي به.
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أم�����ا ســــالــــم مــــبــــارك ســــالــــم )م���ش���رف 

ش��خ��ص��ي��ت��ه  أن  إل������ى  م����ح����ط����ة(،ف����أش����ار 
التجربة  غمار  لخوض  وحبه  االجتماعية 
والمغامرة خوله للعمل في هذا المجال 
وفي هذه المهنة التي تتيح له المجال 
بمختلف ش��رائ��ح وف��ئ��ات  أك��ث��ر  ل��الح��ت��ك��اك 
في  المجتمع  أفراد  وثقافات  وجنسيات 
ال��وق��ت ال���ذي ك���ان ف��ي��ه الس���م “ شركة 
ومنافستها  العريق   “ للتوزيع  أدن���وك 
ال��ك��ب��ي��رة  ف���ي س����وق ال���ب���ت���رول داف��ع��ا  

للشباب الطموح للعمل فيها.
ولفت إلى أنه وبالرغم من طبيعة العمل 
بالمحطة وعدد ساعات العمل فيها قد 
يتركان تأثيرا حقيقيا في ممارسة الحياة 
مثلوا  وعائلته  زوجته  أن  إال  االجتماعية 
الداعم األول واألكبر له  لاللتحاق بهذه 
تنظيم  بأن  اعتقاده  عن  معربا   ، المهنة 
الوقت من أولى صفات الموظف الناجح 
بمسماه  لالرتقاء  لديه طموح  ولكل من 
الوظيفي والحصول على أعلى المراتب 
لتشريف وطنه مما يتوجب على الجميع 
وضع الهدف المستقبلي نصب أعينهم 
للوصول  ال��واض��ح  الزمني  ال��خ��ط  ورس���م 
واث��ق��ة  ب��خ��ط��وات  ال��ه��دف  ه���ذا  لتحقيق 

وسريعة.
ل��ل��وظ��ائ��ف  ال��م��ج��ت��م��ع  ن���ظ���رة  وب���ي���ن أن 
العمل في محطات  وباألخص  الميدانية 

السلبية  الف��ت من  بشكل  تغيرت  أدن��وك 
كبيرة  شريحة  باتت  حتى  اإليجابية  إل��ى 
م����ن م�����رت�����ادي ال���م���ح���ط���ات وال�����واح�����ات 
للموظفين  المعنوي  ال��دع��م  يقدمون 

من  بكلمات  ويشجعونهم  المواطنين 
مستوى  ورف��ع  هممهم   شحذ  شأنها 

ال��ح��م��اس ل��دي��ه��م وي��ح��ث��ه��م ع��ل��ى ب��ذل 
بمستوى  واالرت��ق��اء  الجهد  م��ن  المزيد 

الخدمة المقدمة للعمالء .

المرأة اإلماراتية باتت قادرة 
في  العطاء  و  العمل  على 

كافة القطاعات 

ب��ي��ن��ت عــائــشــة ســـالـــم نــصــيــب )م��ش��رف��ة 
لالستكشاف  وحبها  فضولها  أن  محطة( 
العمل  تجربة  تخوض  جعلها  والمغامرة 
في محطات بترول أدنوك التي واجهت 
كانت  م��ا  إذا  فيما  ال��ت��ردد  بدايتها  ف��ي 
العمل  ه��ذا  في  االستمرار  على  ق��ادرة 
وهو ما استطاعت التغلب عليه وتجاوزه 
بفضل مساندة زمالئها ومديرها المباشر 
سيف الزعابي الذي تكن له كل االحترام 
والتقدير ما ساعدها على قبول التحدي 
طبيعة  تفاصيل  معرفة  على  واالص����رار 

العمل في هذه المحطات.
المجتمع  رف���ض  واج���ه���ت  أن��ه��ا  وذك�����رت 
ل��ف��ك��رة ع��م��ل��ه��ا ف���ي محطة  ال��م��ح��ي��ط 
الدفعات  م��ن  كانت  وأن��ه��ا  خاصة  ب��ت��رول 
األولى والفتاة الوحيدة في إمارة رأس 
ب��م��ح��ط��ات أدن���وك   ال��ت��ي تعمل  ال��خ��ي��م��ة 
يوميا  مسامعها  على  يلقي  ك��ان  مما 

جانب  إل��ى  شكلت  التي  االح��ب��اط  كلمات 
من  ج��زء  تكون  ب��أن  لنفسها  معاهدتها 
األكبر  الدافع  وتقدمها   الدولة   نهضة 
في  واالستمرار  العقبات  ه��ذه  لتخطي 

خ��اص��ة وأن دول��ة  ال��م��ج��ال  ب��ه��ذا  العمل 
اإلمارات عملت على توفير فرص العمل 

ف��ي ك��اف��ة ال��م��ج��االت ب��اع��ت��ب��اره��ا شريكا 
 
ً
وج��ن��دا التنموية  العملية  ف��ي  رئيسيا 

من جنود الوطن ، مضيفة أن عملها 
أدنوك  بترول  في محطة  

حقيقيا  دعما  يعتبر 
م��ن ق���ادة هذا 

ال��������وط��������ن 
وم����������ن 

أه��م 

م�����ؤش�����رات 

اح���ت���رام ق���درات 
تعتبر  بلد  المرأة في 

دائما  عنوانا  والنجاح  التميز 
ل��ه��ا ف��ي ش��ت��ى ال��م��ي��ادي��ن م��ا يدفعها 

تحقيق

حمد المرزوقيشيخة العامريعائشة نصيب
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أعلى  على  وال��ح��ص��ول  ال��م��زي��د  لتقديم 
المراتب تحت مظلة أسرة أدنوك.

السمو  صاحب  لكلمات  أن  إل��ى  وأش���ارت 
خالل  مكتوم  آل  راش��د  بن  محمد  الشيخ 
لقائه مع أبنائه وإخوانه المواطنين 
ف��ي ح��ف��ل إط���الق م��ب��ادرة 
أبشر “ بأن المواطن 
اإلم����������ارات����������ي 
ه���و ال��ه��م 
األك�����ب�����ر 

ل��ص��اح��ب 
ال������س������م������و 

خليفة  ال��ش��ي��خ 
ن��ه��ي��ان  آل  زاي�����د  ب���ن 
يسعى  وه��و   ، ال��ل��ه  حفظه 
ع��ل��ى ال�������دوام إل����ى رف����ع م��ك��ان��ة ه��ذا 

التميز  نحو قمم  بيده  واألخ��ذ  المواطن 
البلد”  ه��ذا  ف��ي  ناشدناها  طالما  التي 

التأثير األقوى في نفوس  كانت صاحبة 
ي��زال عليهم  ال��ذي جاد وال  الوطن  أبناء 

بالخير الكثير .

 وفي وجهة نظر مماثلة يرى حمد محمد 
ترجمة  أن  محطة(  )م��ش��رف  الــمــرزوقــي 
المعطاء  الوطن  لهذا  واالنتماء  ال��والء 
كثيرة  وأش��ك��ال  ب��ط��رق  ترجمتها  يمكن 
المواقع  شتى  في  العمل  بينها  وم��ن 
األكبر  الدافع  اعتبر  ما  وه��و  والمجاالت 
أدنوك  محطة  في  بالعمل  لاللتحاق  له 
واستعداده  حرصه  عن  للتعبير  للتوزيع 
ل��خ��دم��ة اإلم�����ارات ت��ح��ت أي ظ���رف وف��ي 
مختلف المجاالت كما انه يقنع شقيقاته 
ب��ال��ع��م��ل ف���ي ش���رك���ة أدن�����وك ل��ل��ت��وزي��ع 
وخوض هذا المجال لما للمرأة دور فعال 
في المجتمع وأصبحت المرأة اآلن شريك 

للرجل في جميع المجاالت .
ل��ل��ت��وزي��ع  أدن�������وك  وأض�������اف أن ش���رك���ة 
تأهيل  ب��ه��دف  امكانياتها  ك��اف��ة  س��خ��رت 
وتطوير  المواطنين  موظفيها   وتدريب 
م���ه���ارات���ه���م ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ال��ع��م��ل 
بالشكل األمثل في مختلف الوظائف مع 
المعنوي  ال��دع��م  تقديم  على  حرصها 
ال������الزم  ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن ع��ل��ى شغل 
مشيرا   ، مستقبال   ال��ق��ي��ادي��ة   المناصب 

المحطه  ف���ي  ع��م��ل��ه  ط��ب��ي��ع��ة  أن   إل���ى 
ج��ع��ل م��ن��ه ش��خ��ص��ا ص���ب���ورا واج��ت��م��اع��ي��ا ، 
المسؤولية  تحمل  على  ق��ادرا  وشخصا 
المختلفة   العمل   ومتطلبات  وظ���روف  

المستقبلي  ال��ط��م��وح  روح  ع���ززت  فيما 
في نفسه في الوقت الذي قد تساعد 

فيه الحوافز المادية التي يحصل عليها  
جديدة  رزق  أب���واب  فتح  ف��ي  ال��م��وظ��ف 
و  مستقبلهم  أسرته  وألف��راد  له  تؤمن 
تجعل منه شريكا في النهضة التنموية 

و االقتصادية التي تعيشها الدولة.
وت��ق��دم ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر ل��ح��ك��وم��ة دول��ة 
االم��������ارات ال���ت���ي خ��ل��ق��ت ووف������رت ه��ذه 
وإل����ى جميع   ، ل��ل��م��واط��ن��ي��ن  ال��وظ��ائ��ف 
ال����م����دراء وال���م���س���ؤول���ي���ن ف���ي أدن����وك 
ل���ل���ت���وزي���ع ل���ح���رص���ه���م ع���ل���ى م���س���ان���دة 
والعمل  الوطنية  وال��ك��وادر  الموظفين 
على ارتقائها ، معربا عن تقديره لمجلة “ 
إشراقات اجتماعية “ الهتمامها بتسليط 
ال���ض���وء ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن 
الفرصة  واتاحة  للتوزيع  أدنوك  بمحطات 
واالمتنان  ال��وف��اء  بكلمات  للتعبير  لهم 
ل��ل��ق��ي��ادة ال���رش���ي���دة ول��ل��ق��ائ��م��ي��ن على 
الشركة ، وتعريف فئات وأفراد المجتمع 
ب��ه��ذه ال��وظ��ائ��ف غ��ي��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
يشغلها قطاع واسع من المواطنين من 
الجنسين  بمختلف المواقع والمسميات 

الوظيفية على مستوى االمارات.

من جانبه أوضح حسن عبدالله الحمادي 
)ناظر محطة(  أنه لم يتردد للحظة في 
العمل في شركة أدنوك  قبول وظيفة 

ل��ل��ت��وزي��ع ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��س��م��ع��ة طيبة  
الوطنية  الشركات  بين  ومكانة مرموقة 
الباهر  المستقبل  عن  فضال  الدولة  في 
ال����ذي ت���وف���ره ل��م��وظ��ف��ي��ه��ا م��م��ا يجعل 

ابتسام العوضيعارف الشحيحسن الحمادي
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طموح أي شاب يسعى لاللتحاق بالعمل 
فيها  خاصة في ظل توافر  مناخ العمل 

الشركة  إدارة  تسعى  الذي  التشجيعي 
المعنوي  الدعم  تقديم  خالل  من  إليه  
لتحفيز الموظفين للعمل بكل جد وتفان 

واالرتقاء في السلم الوظيفي .
وصعوبة  المحبطة   العبارات  واستعرض 
التعامل مع ثقافات مختلفة من العمالء 
والتي  عمله   بداية  في  واجهها  التي 
استطاع التغلب عليها بالعزيمة واإلصرار 
وعبر اكتساب المهارات التي مكنته من 
ت��ج��اوز ه���ذه ال��ع��ق��ب��ات  وال���وص���ول إل��ى 
يعتبر  مما  الوظيفي  االستقرار  شعور 
دافعا لكل مواطن ومواطنة لالستفادة 
ال��خ��ب��رات وال��ت��ج��ارب ول��خ��وض  م��ن جميع 

جميع المجاالت دون خجل أو تردد.

أم���ا شــيــخــة مــحــمــد الــعــامــري )م��ش��رف��ة 

ت��ع��ت��ب��ر محظوظة  أن��ه��ا  ف����رأت  م��ح��ط��ة( 
كونها التحقت بالعمل  في هذه المهنة 
المميزة وال��ف��ري��دة ف��ي دول��ة اإلم���ارات 
ال��ت��ي ت��ؤك��د أن ال��م��رأة اإلم��ارات��ي��ة باتت 
ال��ي��وم ق����ادرة ع��ل��ى ال��ع��م��ل ف��ي جميع 

المجاالت.
محطة  ك��م��ش��رف��ة  ع��م��ل��ه��ا  أن  وب��ي��ن��ت   
ترحيبا   الق��ى  للتوزيع  أدن��وك  واح��ة  في 
وصدى طيبا من أهلها ودعما كبيرا من 
على  عمل  ال��ذى  عبدالرحمن  شقيقها 
للمدير  كان  تشجيعها ومساندتها فيما 
خالد الشحي الفضل في  توثيق الروابط 
و العالقة  بين الموظفين الذين يعملون 
كأسرة واح��دة  تضع نصب عينيها خدمة 

للتوزيع  أدن����وك   “ أن  مضيفة  ال��وط��ن، 
“  ت��ح��رص دائ���م���ا ع��ل��ى  ص��ق��ل م��ه��ارات 
وتنظيم   ، قدراتهم  وتطوير  موظفيها 
التدريبية لهم في   ال��دورات  العديد من 
كيفية التعامل مع  جمهور المتعاملين 
في  مكثفة  ل���دورات  عقدها  جانب  إل��ى 
اللغة اإلنجليزية في الوقت الذي حرصت 
اللغة  تعلم  ع��ل��ى  ذات���ي  وب��ش��ك��ل  ف��ي��ه 

الفلبينية من باب الفضول وحب التعلم.
للعمل  باالنتساب  اع��ت��زازه��ا  ع��ن  وأع��رب��ت 
ف��ي “ أدن����وك ل��ل��ت��وزي��ع  “ ال��ت��ي تحرص 
ومعنوية  مادية  محفزات  تقديم  على 
لموظفيها وتفتح الباب أمامهم للتطور 
رد  ف��ي  ل��إس��ه��ام  الوظيفي  واالرت���ق���اء 
الشباب  داعية   ، الحبيبة  لدولتنا  الجميل 
المستقبل  في  للتفكير  التخرج  حديثي 
ال���ق���رارات  بشكل ج���دي وواض����ح وات���خ���اذ 
التي  المجاالت  ف��ي  والعمل  الصحيحة 
ل��ه��م  وت��ت��م��اش��ى مع  ي��رون��ه��ا مناسبة 
ال��ن��ج��اح��ات  تحقيق  ل��ض��م��ان   ق��ن��اع��ات��ه��م 
العمل  على  االقتصار  وعدم  المنشودة 
يتوجب  وإن��م��ا  الحكومية  ال��ج��ه��ات  ف��ي 
لخدمة  ال��خ��اص  للقطاع  التوجه  عليهم 
الوطن في شتى الميادين ولالستفادة 
التي  الكبيرة  وال��ح��واف��ز  المميزات  م��ن 
مؤسسات  من  واسعة  شريحة  توفرها 
باإليجابية  ينعكس  بما  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
ع��ل��ى االس���ت���ق���رار األس�����ري وال��وظ��ي��ف��ي 

للموظف .

حكام  السمو  ألص��ح��اب  بالشكر  وأب��رق��ت 
أبشر  ، وللقائمين على مبادرة  اإلم��ارات 
إلتاحتهم  للتوطين  أبوظبي  ولمجلس   ،
ال��ف��رص��ة  أم����ام أب���ن���اء وب���ن���ات اإلم�����ارات 
للعمل في هذا المجال  وإثبات أن المرأة 
والتميز  العطاء  ع��ل  ق���ادرة  ال��م��واط��ن��ة  

واالرتقاء تحت مظلة دولتها وقيادتها.

عقبة  الــمــجــتــمــعــيــة  الــنــظــرة 
تــمــكــن مــوظــفــي الــمــحــطــات 
من تجاوزها بالجد واالجتهاد

)مشرف  الشحي  عبيد  عــارف  أوض��ح 
كان  أن طموحه  بالرغم من  أنه  محطة( 

الشرطي  بالسلك  العمل  في  محصورا 
التدريبية  ال��دورات  وبفضل  تمكن  أنه  إال 
تعقدها  ال��ت��ي  المتواصلة  والتأهيلية 
تخطي  من  لموظفيها  للتوزيع  أدن��وك 
االس��ت��ق��رار  لمرحلة  وال���وص���ول  ال��ص��ع��اب 

والرضا الوظيفي .
أدن��وك  إل��ى أن بداية عمله في  وأش��ار 
مرت بالعديد من العقبات أبرزها صعوبة 
تقبل الناس لفكرة عمل المواطنين في 
أول  يعتبر  أن��ه  خ��اص��ة  ال��ب��ت��رول  محطات 
 “ أب��ش��ر   “ م��ب��ادرة   شخص يعمل  ضمن 
في وظيفة مشرف محطة بترول  التي 
المسؤولية  بحجم  دراي��ة  على  يكن  لم 
التأقلم  من  تمكن  والتي  بها  المنوطة 
معها عبر العمل بجد وإخالص وإثبات أن 
محوري  دور  لعب  على  ق��ادر  المواطن 
في قطاع ريادة األعمال ، داعيا الشباب 
ال���م���واط���ن  إل����ى االل���ت���ح���اق ب��ال��وظ��ائ��ف 
الحكومية و الخاصة  التي تدعم التوطين 
ف���ي ال���دول���ة وال���ح���رص ع��ل��ى االل��ت��ح��اق 
الدخول  قبل  وتدريبية  تأهيلية  ب��دورات 
اكتساب  على  تساعدهم  العمل  لقطاع 
مع  المهنية  مسيرتهم  ت��دع��م  خ��ب��رات 
الحرص على  االعتبار ض��رورة  بعين  األخ��ذ 
استكمال الدراسات العليا لخدمة الوطن 

والحفاظ على مكتسباته .

تعمل  التي  العوضي  ابتسام  وأش���ارت 
منذ عامين كمشرفة في إحدى محطات 

أدنوك إلى أن  التحاقها بالعمل في هذا 
تكون  أن  على  منها   حرصا  ج��اء  المجال 
الدين  ول��رد  المجتمع   في  فعاال  عنصرا 
ي��زال  ك��ان وال  ال��ذي طالما  ال��وط��ن  لهذا 
عنوانا للبذل والعطاء ألبنائه المواطنين .
في  مقتنعة  تكن  ل��م  أنها  إل��ى  ولفتت 
بداياتها بفكرة العمل في محطة بترول  
نظرا لغرابة هذه الوظيفة  على  المرأة 
المجتمع  تقبل  ع��دم  وبسبب  بالتحديد 
ال��ق��ن��اع��ات  ه����ذه  أن  إال  ال��ف��ك��رة  ل���ه���ذه 
العمل   ممارسة  بعد  تغيرت  م��ا  س��رع��ان 
والمهنة  التي تؤكد أن المرأة اإلماراتية 
ق����ادرة ال��ي��وم ع��ل��ى ال��ع��م��ل ف��ي جميع 
هذه  أن  مضيفة   ، والميادين  المجاالت 

تحقيق

سعيد الشامسي
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الوظيفة لم تقف عائقا أمام استكمالها 
حياتها  وممارسة  الجامعية  لدراستها 
االجتماعية بشكل طبيعي دون مواجهة 

أية صعوبات .
وتابعت حديثها باإلشارة إلى أن تقديم 
ومميزات  لحوافز    “ للتوزيع  أدن���وك   “
أن  ف��ي  ورغبتها  لموظفيها  م��ت��ع��ددة 
تكون عنصرا فاعال في المجتمع وخدمة 
ال��وط��ن وت��ع��زي��ز ال����والء ل��ق��ي��ادت��ه شكلت 
دوافع قوية شجعتها على العمل بهذه 
لاللتحاق  الشباب   تنصح  التي  الشركة  
التدريبية  البرامج  م��ن   واالستفادة  بها 
التي  المشجعة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة 
توفرها الشركة والتي تساعد الموظف 
ع��ل��ى ت��س��ل��ق س��ل��م ال���ن���ج���اح واالرت����ق����اء 

الوظيفي .

ل��ف��ت ســعــيــد ولــيــد الــشــامــســي 
)ناظر محطة( إلى أن القيادة 

ال��رش��ي��دة ل��دول��ة اإلم������ارات ح��رص��ت منذ 
العمل  الثقة و حب  لتعزيز  الدولة  قيام 
النفس  على  االع��ت��م��اد  و  فيه  والتميز 
وبناء الذات، االبتكار والتجديد في العمل 
في نفوس أبنائها وحثهم على الطاقة 
دائما  األول   المركز  وتحقيق  اإليجابية 
مما جعل من كل مواطن يستشعر هذه 
وراء  ويسعى  وطنه  تجاه  المسؤولية 

رفعته والحفاظ على نهضته وتألقها .
بالعمل  التحاقه  خ��الل  أن���ه  وم��ن  وذك���ر 
في محطة بترول أدنوك اكتسب مهارات 
بكيفية  تعريفه  ف��ي  س��اه��م��ت  ع��دي��دة 

ال��ت��ع��ام��ل األم��ث��ل مع 
ال�����ع�����م�����الء 

ب��م��خ��ت��ل��ف ج��ن��س��ي��ات��ه��م وث��ق��اف��ات��ه��م 
يجعل  مما  إلرض��ائ��ه��م   

ً
دائ��م��ا والسعي 

العمل في “ أدن��وك “ بحد ذات��ه طموح 
داخ��ل��ه ه��دف  ف��ي  م��واط��ن يحمل  ألي 
واض�����ح وش���غ���ف ال��ح��ص��ول ع��ل��ى أع��ل��ى 
ال��م��رات��ب ف���ي ظ���ل ام��ك��ان��ي��ة اس��ت��ك��م��ال 
الموظف لدراسته األكاديمية و الحصول 
ع��ل��ى بعثة دراس��ي��ة إل���ى خ���ارج ال��دول��ة 
في مجال عمله وتخصصه  ليكون قادرا 
واالرتقاء  الشركة  خدمة  مواصلة  على 
بها كونها الرائدة في البترول وموطن 

الكفاءات الوطنية.

تحقيق : عذرا النقبي

27

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

العدد الرابع - نوفمبر 2014



28

....
....

....
....

....
....

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

نتيجة لما حققته دولتنا الحبيبية من قفزات تنموية كبيرة شملت جميع المجاالت خالل فترة قصيرة، مما جعلها في طليعة 
الدول في مجال التنافسية العالمية، وهذا من مؤشرات االهتمام ودعم العنصر البشري وخصوصا العنصر النسائي، فكان البد 
للمرأة أن تبرز دورها ليتوافق مع الموقف وتعكس واقع التنمية بمعناها الشامل والذي من شأنه عزز دورها على الصعيد 
المحلي واإلقليمي والدولي في كافة المجاالت والقطاعات السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها، وبرزت مشاركتها في 

عملية التطوير والبناء ضمن مختلف الميادين.

التنافسية .. نهج حياة قبل أن تكون هدفا أو غاية

المرأة والتنافسية

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

القيادة  من  نابعة  التنافسية  وهذه 
ال��ح��ك��ي��م��ة م��م��ث��ل��ة ف���ي ص��اح��ب ال��س��م��و 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ 
الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو 
نائب  آل مكتوم،  راش��د  بن  الشيخ محمد 
رئ��ي��س ال���دول���ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ح��اك��م دب����ي، رع����اه ال���ل���ه. وم���ا ي��ول��ي��ان��ه 
التنافسية  ال���ق���درة  م��س��ت��وى  رف���ع  م��ن 
من  ال��م��رأة،  دور  وتعزيز  المنطقة  ف��ي 

النسائية،  ال��ري��ادة  وت��ط��وي��ر  دع��م  خ��الل 
المبادرات  لمختلف  الحثيثة  ومتابعتهم 
إلى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الهامة  والفعاليات 
تدعيم مكانتها في المجتمع اإلماراتي، 
التعليم  ب���ج���ودة  االه���ت���م���ام  م���ن  ب����دءا 
وزي��رة  اإلم��ارات��ي��ة  غ��دت  حتى  وتحسينه 
وس��ف��ي��رة ورائ�����دة أع��م��ال دون إه��م��ال 
اليوم  “التنافسية  االجتماعي.  لدورها 
أص��ب��ح��ت ن��ه��ج ح��ي��اة ال���م���رأة اإلم��ارات��ي��ة” 
هذه كلمات نبعت من قلب ابنة اإلمارات 
آل  راش���د  ب��ن  محمد  بنت  م��ن��ال  الشيخة 
مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

التنافسية  معرض  خالل  الرئاسة  ش��ؤون 
العربية،  النسائية  القيادات  منتدى  في 
المرأة  موضوع  يشغل  أن  المهم  فمن 
حيزا رئيسا لمثل هذه المنتديات الرتباطه 
ب���ال���واق���ع اإلم�����ارات�����ي ول��ق��ي��م��ت��ه على 
المستوى العالمي. فهذا النهج أضحى 
ال��م��رأة،  قبل  م��ن  بوعي  ي��م��ارس  سلوكا 
فباتت تثبت جدارتها في كافة القطاعات 
لتساهم في النمو االقتصادي كما هو 

في النمو الثقافي، كيف ال وهي تشكل 
التمكين  وه��ذا  الفاعل.  المجتمع  نصف 
الدين  تعاليم  م��ن  إن��ه  ب��ل  بجديد،  ليس 
كرامتها  حفظ  ال��ذي  القويم  اإلسالمي 
أساس  فهي  وواجباتها  حقوقها  وبين 
الرجال  تقدم المجتمعات وهي شقيقة 
في البناء، و نذكر هنا المقولة الحكيمة 
بن  زاي���د  الشيخ  ال��ل��ه  ب���إذن  ل��ه  للمغفور 
سلطان آل نهيان منذ أن كانت المرأة ال 
تزال بحاجة إلى الوصول لتحقيق التوازن 
بين العمل والحياة الشخصية فقال: “إن 
وإن  ال��رج��ل  دور  ع��ن  يقل  ال  ال��م��رأة  دور 
المستقبل”،  أمهات  هن  اليوم  طالبات 

وال����ي����وم ات���ي���ح���ت ل���ه���ا أوس������ع ال���ف���رص 
للمشاركة في قيادة المجتمع االماراتي 
إلى جنب الرجل. فغدت تحقق التنافسية 
الكبير  وال��دع��م  االهتمام  نتيجة  عالميا 
في مجال ريادة األعمال، فهذا من أهم 
بلد  في  المرأة  ق��درات  احترام  مؤشرات 
على  كبير  بشكل  ساعدها  مما  التميز، 
خوض غمار سوق العمل واتاحة الفرصة 
ومواجهة  وال��ن��ج��اح  للتميز  لترقى  لها 

التحديات التي واجهتها المرأة اإلماراتية 
بين  التوافق  تحقق  لكي  الماضي  في 
بيئة  في  واالن��خ��راط  االجتماعية  حياتها 
نتيجة  الصعوبات  ه��ذه  وتخطت  العمل، 
لتحقق  لطبيعتها،  الموافقة  للقوانين 
القطاعات  في  العمل  بيئة  بين  التوازن 
الشخصية.  والحياة  والخاصة  الحكومية 
للموظفات  العمل  كفاءة  رفع  خالل  من 
العامالت بتوفير المرافق الالزمة وتبني 
والتدريب  المرنة  العمل  ساعات  سياسة 
االرتقاء  على  ومساعدتهن  لهن  ال��الزم 
مع  االن��دم��اج  و  الوظيفي  السلم  ف��ي 
بيئة العمل، ألنها أضحت ركيزة لإنتاجية 

مقال
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وأص��ب��ح ه���ذا دأب���ه���ا، وت��ت��ص��در ف��ي ه��ذا 
المجال وتشارك جميع المؤسسات في 
دع���م ال��ت��ن��اف��س��ي��ة، وال ن��ه��م��ل ه��ن��ا دور 
الرجل ومكانته ووقوفه إلى جنبها رغم 

التحديات.

وت�������دل ال�����م�����ؤش�����رات ع���ل���ى زي������ادة 
اإلمارات مما  النسائية في  االستثمارات 
ي��ؤك��د ع��ل��ى ق��ي��م��ة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة لديهن 

وأن���ه���ا ل���م ت��ع��د غ���اي���ة ب���ل ه���و س��ل��وك 
في  ال��ي��وم  النسائية  االن��ج��ازات  تترجمه 
الالمحدود  الدعم  فهذا  العمل،  س��وق 
ساهم في زيادة نسبة سيدات األعمال 
والتي  العمل  أس��واق  في  المشاركات 
الرجال. وقد قال صاحب   على 

ً
حكرا كانت 

السمو الشيخ محمد بن راشد، “إن إنجاز 
طموحاتنا التنموية ال يكتمل إال بمشاركة 
وه��ذه  النسائي«،  العنصر  م��ن  إيجابية 

عليه  لتسير  نهج  خارطة  تخلق  المقولة 
ساميا   

ً
هدفا وترسمه  اإلماراتية،  المرأة 

ل��ح��ي��ات��ه��ا.  ف��ف��ي ب��ل��د اإلل��ه��ام واإلب����داع 
ستحظى وترقى المرأة بمكانتها وتعزز 
وال��ت��ق��دم  االزده�����ار  ظ��ل  ف��ي  نهضتها، 

والتنمية المستقبلية للدولة. 

منى السويدي

باحثة في شؤون المرأة واألسرة
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ال تخ�ذلنيال تخ�ذلني
منذ أكثر من عام تم إطالق حملة التخذلني لدعم 

أطفال متالزمة داون والتي تهدف إلى نشر الوعي 

بـ  المتعلقة  المفاهيم  حــول  المجتمع  أفــراد  لــدى 

“متالزمة داون” وتعزيز الدور الريادي لهذه الفئة 

السيما وأنها جزء حيوي صالح لخدمة المجتمع.

أكثر على مؤسسي حملة  نتعرف  الحوار  في هذا 

الضاربة  األصيلة  القيم  تعكس  والــتــي  التخذلني 

لدى  وخاصة  اإلماراتي  المجتمع  ثقافة  عمق  في 

اإلنسانية  الحمالت  بإطالق  المبادرة  في  الشباب، 

اإلنساني  العطاء  مفهوم  تعكس  التي  والتوعية 

لديهم.

دعوة لدعم أطفال “متالزمة داون”

دعوة لدعم أطفال “متالزمة داون”
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عرفن الفريق ضمن حملة داون..

 ، خلف فكرة حملة ال تخذلني شابتين إماراتيتين ميثة و ميرة 
لم يتكون فريق للحملة فكل حدث أو فعالية يتم إطالقها يتم 
تشكيل فريق رئيسي من المتطوعين و المتطوعات داعمين و 
منفذين لألنشطة ، و حاليا نعمل على تكوين فريق متخصص 
للحملة ينقسم إلى جانب إعالمي و جانب إداري حتى تتوسع 

فعاليات الحملة و تكون بقوة و تغطية قوية .

ماذا كان الدافع النطالق هذه الحملة؟

)ميرة( .. حملة ال تخذلني بدأت في ألمانيا حيث أجريت مقابالت 
كيفية  ألرى  ألمانية  عائلة  م��ع  ك��ول��ون  بمدينة  م��درس��ة  ف��ي 
تعاملهم مع طفلتهم المصابة بمتالزمة داون . وأكملنا الجزء 
اآلخر من حملة ال تخذلني في اإلمارات . والفكرة ولدت عندما 
المتنزهات  أح��د  ف��ي  داون  متالزمة  ذوي  م��ن   

ً
شخصا قابلت 

في أبوظبي، وكان يلعب ويتحدث بطالقة، لكن لفت انتباهي 
الرياضة  أن  لها  وابنتها ويشرح  ام��رأة  إلى  يتحدث  كان  عندما 
جيدة للعضالت كانت تنظر له نظرة سيئة ولم تعره أي اهتمام 
ال��ذي  ال��ن��اس  معظم  أن  ل��ي  وتبين  وذه��ب��ت.  ابنتها  وأخ���ذت 
قابلتهم ال يعرفون الكثير عن فئة متالزمة داون والبعض اآلخر 
يعتقدون أنهم معاقون ويصعب التعامل معهم . ولي أيضا 
تجربة شخصية فأخي عبدالله هو السبب األول لهذه الحملة 

ومصدر إلهامي وسعادتي .

الدافع الثاني ، من خالل ورش عمل مختلفة كانت بشكل فردي 
في  أكتشفنا  حيث  ميثة  شريكتي  و  أنا  بيننا  فيما  جماعي  و 
تبادل الخبرات فيما بيننا أن فئة متالزمة داون لديها قدرة على 

اإلبداع و التفكير بشكل ملحوظ و وجدنا استجابه كبيرة منهم و 
من أسرهم و هنا بدئنا نشارك األسر همومهم و احتياجاتهم 
و حملنا على عاتقنا رسالة بإن ال نخذلهم بما نستطيع تقديمه 

من رسائل إيجابية و أبحاث و أنشطة .

لماذا اخترتم “ التخذلني “ ليكون عنوان الحملة؟

ألنهم جزء من مجتمعنا، هم جزء منا يجب علينا أن ال نخذلهم 
وال نحسسهم بأنهم عبء على المجتمع، واسم الحملة هو 
صوت طفل متالزمة داون يقول لمجتمعه وأهله، ال تخذلوني!

“
هدفنا الوصول الحتضان أكبر عدد 

من متالزمة داون

”
التي واجهتموها في  العقبات والتحديات  ماهي 

بداية انطالق الحملة؟

لة تبني فكرة الحملة ومبادئها،  عدم تقبل الجهات صاحبة الصِّ
فردية  تكون جهودنا  بأن  لنا  كانت سبب قوي  العقبة  وه��ذه 
دون تدخل أي جهة صاحبة اختصاص و قمنا بالبحث و استشارة 
أصحاب الخبرات خارج و داخل الدولة و االستفادة منهم لتوعية 

المجتمع حول هذة الفئة .
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ماهو الهدف الذي تريدون الوصول إليه؟

الوعي  نشر  هو  األول  تحقيقها،  نتمنى  ع��دة  أه��داف  هناك 
في مجتمع اإلمارات حتى يتم التعامل مع فئة متالزمة داون 
ال��وص��ول  ه��و  وال��ث��ان��ي  المجتمع.  تثقيف  عبر  الئ��ق��ة  بطريقة 
ألهالي متالزمة داون وتثقيفهم ألن البعض منهم يعاملهم 
للمجتمع  إخراجهم  من  يخجل  اآلخ��ر  والبعض  سيئة،  بطريقة 
والبعض اآلخر يجهل كيفية التعامل معهم وال يعلم أساليب 
طفل  تأهيل  ويتأخر  سلبية  آث��ار  تنتج  وهنا  الخاصة  التعليم 
 نشر الوعي في جميع المستشفيات ألن 

ً
متالزمة داون . وأيضا

من  طفل  بقدوم  األمهات  إخبار  في  صعوبة  يجدون  األطباء 
فئة متالزمة داون .والهدف األسمى هو الوقوف إلى جانب 
للعالم  وأفكاركم  ومهاراتهم  قدراتهم  وإظهار  الفئة  هذه 

وتأكيد أنهم قادرون أن يغيروا العالم.

كــيــف وجــــدت تــفــاعــل الــمــجــتــمــع والــمــتــطــوعــيــن مع 
الحملة؟

باألخص أسر متالزمة داون  التوقعات و  المجتمع فاق  تفاعل 
الرسائل  و  االت��ص��االت  م��ن  تهدأ  المتحركة  هواتفنا  تكن  فلم 
البريدية في أول حدث رسمي لنا في بداية العام هذا و هو 

المشاركة في معرض قادرون . 

مواقف رسخت بذاكرتكم منذ انطالق الحملة؟

)ميرة ( .. هناك مواقف كثيرة ال تحصى رسخت و كان لها أثر 
علينا و نذكر منها ، حضور سمو الشيخ سيف بن زايد بشكل خاص 

لجناح الحملة و تشجيعه لنا و لجميع المتطوعين لالستمرار .
)ميثة ( .. أيضا أن نصل الى عدد يتعدى 100 متطوع و اتصاالت 
من متطوعيين خارج الدولة يرغبون في المشاركة و التسجيل 

في الحملة من المواقف التي ال يمكن ان ننساها .

“ تحقيق األمل غايتنا ”
كيف رأيتم التفاعل في مواقع التواصل االجتماعي 

من تويتر واالنستقرام؟

ال��ت��ي ه��ي أس���اس لحملتنا م��واق��ع  ال��وس��ائ��ل و  م��ن أق���وى 
التواصل االجتماعي و التي من خاللها نصل شريحة متنوعه من 
المجتمع بمختلف إعماره إليصال رسالتنا و التعريف عن متالزمة 
تجاوب   ، عنها  الخاطئة  المعلومات  و  األفكار  تصحيح  و  داون 
مستخدمين مواقع التواصل االجتماعي ال يوصل و دليل ذلك 

عدد المتطوعين في الحملة الذي تجاوز 100متطوع .

نــطــاق أوســـع..  الــقــادمــة هــي  الــخــطــوة  علمنا أن 
لتنظيم  خطط  هناك  وهل  مشاريعكم،  عن  حدثونا 

المبادرة خارج الدولة ؟

ليس لدينا مشاريع حاليا خارج الدولة ألننا لم ننته من مشاريعنا 
داخل الدولة وال زلنا في بداية الطريق، سنقوم بإطالق موقع 
إلكتروني للحملة متخصص يقدم خدمات متنوعه ألسر متالزمة 

داون و أيضا للمتطوعين .

جديدة  وأفكار  تشويق  هناك  الحملة  حساب  على 
، لماذا 

ً
 جديدا

ً
وسلسلة من الصور التي تظهر ابداعا

وكيف تقومون بذلك؟

ورس��ائ��ل  أس���رة،  ك��ل  تهم  حقائق  نقل  ه��دف��ه  الحملة  ح��س��اب 
توعوية و أيضا قصص نجاح ألسر تحتضن أطفال متالزمة داون 
أنهم  للجميع  تثبت  الفئة  لهذه  ومحلية  عالمية  وإن��ج��ازات 
قادرون على العيش و الزواج والعمل و اإلنجاز و االندماج في 

المجتمع و لكن يحتاجون لمزيد من الثقة.

كلمة أخيرة؟

من  المجتمع  فئات  لجميع  إش��راق��ات  مجلة  عبر  دع�وة  نقدم 
أفراد ومؤسسات بتقديم الدعم الكامل لفئة المصابين بداون، 

فهم يستحقون منا الكثير
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لم يكن أَماَم عبد الرحمن الذي خرج ِلتوِه 
 
ً
ع��ام��ا دام  ع���الٍج  ب��ع��د  المستشفى  م��ن 

عرِضِه  لحادث مروري أقعده 
َ
بأكملِه بعد ت

إلى  بصمت  النظر  س��وى   ، ال��ح��رك��ة  ع��ن 
أغرورقت  بعينان  للمنزل  ع��ودِت��ه  طريِق 
إال أن  ، ولكن ما كان من والدته  بالدِمع 
 في داخله األمل 

َ
ربتت على كتفِه لتبعث
والحنان و الطمأنينة .

والعربات  بالمارة  اكتظ  طريق  في  س��ار 
فلقد   ،  

ً
ح��ارا  

ً
صيفيا  

ً
يوما كان  الُمزدحمة 

لموقعها  الخليجية   المنطقة  تميزت 
ال��ح��رارة في  ب��ارت��ف��اع  درج���ات  الجغرافي 
 روحي في نفس 

ٌ
فصل الصيف ، دار حديث

 “يا ترى ما هو قدري 
ً
عبد الرحمن  قائال

 حبيس تلك 
ً
بعد ذلك إنني سأبقى دائما

نت آتمنى أن أِصبَح 
ُ
العربة الحديدية لقد ك

 أما اآلن و أنا ال أملك حرية التنقل 
ً
طبيبا

 القيام به”.
ُ

كيف لي أن أمارس ما وددت
توقفت السيارة أَمام َباب الفيال و ترَجلت 
الفيال  ح���ارس  م��ن  ال��ت��ي طلبت  ���ُه 

ُ
وال���دت

ترجَل من   ، للنزول  الرحمن  عبد  مساعدة 
عرَبتُه  الحارس وصعد  السيارة بمساعدة 
الحديدية التي احتضنته لتنقلُه إلى داخل 

ُه في انتظارِه......
ُ
المنزل حيث كان إخوت

 
ً
حارا  

ً
استقباال  ، وح��ٍب  بحفاوٍة  استقبلوه 

لم يريدوا  أن ُيشعروه باأللم أو الحرمان 
لعودته   

ً
ط��رب��ا رق��ص��وا  ب��ف��رح  احتضنوه   ،

 قلبُه 
ُ

 غ��م��رت ال��س��ع��ادة
ً
إل��ي��ه��م ُم���ج���ددا

الحزين فرأى بأن الحب هو أساس هذه 
الله  أراد  كما  يعيشها  أن  وعليه  الحياة 

لُه..... 
 في 

ً
يجلس وحيدا كان  الليل  عند هبوط 

 أن 
ً
غرفته ي��ق��رأ ف��ي ك��ت��اب اع��ت��اد س��اب��ق��ا

يقرأه.
وه��ي  اب��ت��س��ام  قيقتُه 

َ
ش دل��ف��ت  حينها 

 ك��ب��ري��ٍت جلست 
َ

ت��ح��م��ُل ف��ي ي��ده��ا ع��ل��ب��ة
 ، 

ً
 مشوقا

ً
بالقرب منه ودار بينهما حديثا

في  رأت  ولقد   
ً
كثيرا شقيقها  تحُب  إنها 

أن تهون  ف��أرادت  الحزن   من 
ً
نوعا عينيه 
عليه حزنه.

يا  بالصبِر   
َ

“َعليك الحنون  بصوِتها  َحدثتُه 
عبد الرحمن فهذا امتحاٌن من الله الِعلي 

القدير “
 
ً
 ط��ري��ق��ا

ُ
أج��اب��ه��ا : ول��ك��ِن��ن��ي ق���د رس���م���ت

علٍم  على  أنت  و  ابتسام  يا  لمستقُبلي 
بذلك ولكن ها أنا اآلن ُمقعدأ ال أستطيع 
ما  تحقيق  أستطيع  ال  الحركة  أو  التنقل 

 أريُده.
ُ

كنت

 م��ن ال��ث��ق��اب وق��ال��ت ل��ه “ 
ً
اشعلت ع���ودا

 هذا العود إنه يشتعل وما أن 
ً
راقب جيدا

وُيصبَح  ينطفئ  حتى  النهاية  إلى  يصل 
 ”.

ً
رمادا

أن  م��ن  بمجموعة  العملية  ت��ل��ك  ك���ررت 
أعواد الثقاب وظل ينظر إليها فقد كانت 

تشتعل ولحين  انتهائها تنطفئ .
قالت : ال تكن كالعود الذي احترق وخلف 
 فيما بعد وال كباقي األعواد التي 

ً
رمادا

ثابر في البداية لمأل المكان بالدفء ثم 
ُ
ت

 إن  بقيت تندُب حظك ستكون 
ً
خلف رمادا

ُ
ت

كهذه األع��واد التي تشتعل ثم تنطفئ 
دون   ... ت��ن��ط��ف��ئ  ث���م  لتشتعل  وت���ع���ود 
تحقيق أي هدف مرجو، لذلك يا عزيزي 
ب��ال��م��ث��اب��رة وع���دم ال��ت��وق��ف أم��ام   عليك 
 
ً
ُمتطايرا  

ً
رم���ادا  

ً
الحقا تجعلك  التي  النار 

ُهنا و هناك...
: لقد فهمت ما أردِت إيصاله 

ً
ابتسم  قائال

 بمشيئة الله سأذهب للجامعة 
ً
إلي وغدا

إلكمال طلب اإللتحاق بكلية الطب “.

مريم راشد الزعابي

أعواد الثقاب
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قصة قصيرة

هذه المساحة مخصصة إلبداعات القراء في القصه القصيرة
أرسلوا قصصكم عبر البريد االلكتروني :

 ashraqat@easd.ae
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وشعبا  حكومة  اإلم����ارات  دول���ة  تحتفل 
الثالثة  ب��ال��ذك��رى  األي���ام  ف��ي مثل ه��ذه 
الذي  العظيم  االتحاد  لقيام  واألربعين 
زايد  الشيخ  الله  ب��إذن  له  للمغفور  ك��ان 
ال��دور  الله  رحمه  نهيان  آل  سلطان  ب��ن 
لقيامه  األول��ى  اللبنة  وض��ع  في  األكبر 
ب���ر األم�����ان ليكمل  ب���ه إل����ى  وال����وص����ول 
المسيرة من بعده صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 
حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو حكام 

اإلمارات .

قيادة رشيدة وعزيمة شعبية 
مخلصة

إن ما حققته مسيرة االتحاد طيلة الثالثة 
وأرب���ع���ون ع��ام��ا ال��م��اض��ي��ة م���ن إن���ج���ازات 
ومكتسبات شامخة ما كان ليتحقق لوال 
وهمة  وحكمها  الرشيدة  القيادة  رؤي��ة 
وعزيمة أبناء اإلمارات الذي بذلوا الجهد 
والعرق وحملوا شعار التفاني واإلخالص 
للسير قدما في طريق النهضة والتطور 
اليوم  إليه  ما وصلت  إلى  الدولة  لتصل 
م����ن ت��م��ي��ز ون���ه���ض���ة ت��ن��م��وي��ة ش��ام��ل��ة 
ف��ي ش��ت��ى م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة ال��ع��م��ران��ي��ة 
واالجتماعية  والسياحية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
واألم��ن��ي��ة م��م��ا س��اع��ده��ا ع��ل��ى اح��ت��الل 
الدولية  الخارطة  على  مرموقة  مكانة 
وف���ي اس��ت��ق��ط��اب ال��ع��دي��د م���ن رؤوس 
األموال واالستثمارات من مختلف أقطار 

العالم مما كان له دور واضح في تعزيز 
بالدولة  االق��ت��ص��ادي وال��ت��ج��اري  ال��ج��ان��ب 
القيادة  فيه  حرصت  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
اهتمامها  بوصلة  توجيه  على  الرشيدة 
للعنصر المواطن واالستثمار فيه باعتباره 
المحرك األساسي في ديمومة النهضة 
الشاملة وذل��ك م��ن خ��الل إق��ام��ة أح��دث 
واألك��ادي��م��ي��ة  التعليمية  ال��م��ؤس��س��ات 
واب��ت��ع��اث أب��ن��اء ال���دول���ة ل��ل��ح��ص��ول على 
جامعات  أرق��ى  ف��ي  المنشود  التعليم 
بالخبرات  االس��ت��ع��ان��ة  ع��ن  ف��ض��ال  ال��ع��ال��م 
الوطن  أبناء  األجنبية في صقل مهارات 
ب��ات��وا ال��ي��وم ي��ت��ب��وؤون مختلف  ال��ذي��ن 
المناصب القيادية واإلدارية والفنية في 

مختلف قطاعات العمل .

مع مرور 43 عاما على قيام الدولة

االتحاد تجربة وحدوية رائدة تعكس حكمة قيادة اإلمارات

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
انجازات وطنية
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رفع مستوى المواطن علميا 
ومعيشيا

ل��ق��د ب���ات ال��ث��ان��ي م��ن دي��س��م��ب��ر م��ن كل 
ل��ل��والء واالن��ت��م��اء واالع��ت��زاز  ع��ام عنوانا 
على  المواطن  ك��ان  ال��ذي  الوطن  بهذا 
بالقيادة  دف��ع  م��ا  أول��وي��ات��ه  ه��رم  رأس 
ال���م���واط���ن علميا  رف����ع م��س��ت��وى  إل����ى 
الصحة  خدمات  أفضل  وتوفير  ومعيشيا 
الحديثة  واالت��ص��االت  والتعليم  والسكن 
والمواصالت له ليصبح أسعد شعب في 
االتحاد  عمر  سنوات  من  بالرغم  العالم 
ذات  ال����دول  م��ن  بغيرها  ق��ورن��ت  م��ا  إذا 
اتحاد  من  جعل  ما  وهو  الطويل  التاريخ 
اإلمارات تجربة وحدوية رائدة نجحت في 
تخطي كافة التحديات وترسيخ دعائمها 
ب��ف��ض��ل ق����درة وإخ�����الص ق��ادت��ه��ا ال��ذي��ن 
وتسخير  توفير  أعينهم  نصب  وض��ع��وا 
التجربة  هذه  نجاح  لتعزيز  اإلمكانيات  كل 
على  المواطنين  أبنائهم  بقدرة  وآمنوا 
خ���وض ه���ذا ال��ت��ح��دي ال���ذي ن��ج��ح��وا فيه 
بامتياز بكل جدارة واقتدار وأكدوا أنهم 

التنمية  ون��واة  للوطن  الحقيقية  الثروة 
على  ال���دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ش��ام��ل��ة 
اجتماعيا  نسيجا  خلق  مما  الصعد  كافة 
م��ن��س��ج��م��ا ي��ع��ي��ش ح���ال���ة م���م���ي���زة م��ن 
االستقرار السياسي وضع اإلم��ارات في 
المجاالت  العديد من  الصدارة في  مركز 

على مستوى العالم بأسره .

الحفاظ على مكتسبات االتحاد 
مسؤلية وطنية

للقيادة  ال��س��ام��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  وت��أت��ي 
إلى  السير  عن  التوقف  بعدم  الرشيدة 
األم������ام ل��ت��ع��ك��س ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ص��ون 
عليها  وال��م��ح��اف��ظ��ة  االت��ح��اد  مكتسبات 
دفع  على  ال��ق��ادم��ة  ل��ألج��ي��ال  وتشجيعا 
سفينة االتحاد لمواصلة الطريق وإيمانا 
منها بقدرات مواطنيها المخلصين التي 
نور  من  مشاعل  لتضيء  الحدود  تخطت 
ف��ي م��ي��ادي��ن ال��ح��ض��ارة وال��ت��ق��دم فيما 
الخدمة  اإلم��ارات على  أبناء  تهافت  جاء 
لهذا  والئهم  عن  جازما  تعبيرا  الوطنية 

ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه وح��رص��ه��م ع��ل��ى ب��ذل 
رايته  بقاء  سبيل  في  والنفيس  الغالي 

عالية خفاقة.

تجربة وحدوية ملهمة

وف����ي ظ���ل ن���ج���اح ودي���م���وم���ة ال��ت��ج��رب��ة 
العربي  الوطن  فإن  اإلماراتية  االتحادية 
أم���س���ى ف���ي ح���اج���ة م��ل��ح��ة الس��ت��ل��ه��ام 
الحية  ال��دروس  واستيعاب  التجرية  هذه 
التجربة في  نموذج هذه  يقدمها  التي 
ال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء وال�����والء واإلخ����الص 
انطلقت  التي  وقيادته  الوطن  حب  في 
لمت  وبأهداف واضحة  رؤية صافية  من 
والمتفرقة  المختلفة  اإلم�����ارات  ش��م��ل 
تحت راية واح��دة ذات هم واحد ومصير 
مؤسس  اخ���الص  ج��ه��ود  بفضل  مشترك 
االت��ح��اد ال��م��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه الشيخ 
ث��راه وإخوانه  الله  زاي��د بن سلطان طيب 
جعلت  التي  والبناء  التأسيس  رحلة  في 
بحب  تحظى  اإلم��ارات عالمة مميزة  من 

واحترام القريب والبعيد .

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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مقاهي

  الكوفي شوب  
مقاهي  الكوفي شوب  

 ول��ل��وق��وف ع��ل��ى اي��ج��اب��ي��ات وس��ل��ب��ي��ات 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة  أج��رت مجلة  “إش��راق��ات 
رواد  اللقاءات مع  اجتماعية  عدد من   “

الكوفيات لتستطلع أراءهم  حولها. 

 ووصفت ميار محمد الصوالحي أخصائية 
عالج طبيعي، أن الكوفيات  شكلت  منذ 
 للهاربين من هموم 

ً
زمن بعيد مالذا آمنا

الحياة ومشكالت األسرة والعمل ،ومكان 
ومتنفس  و»ال��ش��ل��ة«  األص���ح���اب  ت��ج��م��ع 
الشباب الوحيد الذي يطلقون من خالله 

مكنونات أنفسهم، وتتم فيها مناقشة 
ت��ج��ارب ح��ي��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة وال��م��ال��ي��ة 
لتشكل  سلبية  أو  إيجابية  ك��ان��ت  س���واء 
هذه األحاديث االستشارة المجانية لهم 

في الحياة. 

فرضت  األخ��ي��رة  اآلون��ة  في  بأنه  مشيرة 
الساحة  على  ب��ق��وة  نفسها  الكوفيات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وأص��ب��ح ال��ج��م��ي��ع ي��رت��اده��ا ، 
الكبير والصغير، الغني والفقير، العامل 
ال��ن��اس  لتكاثر  تبعا  وت��ل��ون��ت  وال��ع��اط��ل، 

ع��ل��ي��ه��ا، م���ا ب��ي��ن ال���راق���ي���ة ذات خ��دم��ات 
»الفايف ستار« والبسيطة.

تجلس  ،أن��ه��ا  الصوالحي  ميار  وأض��اف��ت 
ف���ي ال��ك��وف��ي ش����وب أك���ث���ر م���ن س��اع��ة 
العمل  روتين  لكسر  اإلج��ازات  في  وتزيد 
بأنه  وتعلق  األص���دق���اء،  م��ع  وال��ج��ل��وس 
المقاهي  األخيرة عدد  اآلونة  كثرت في 
ف��ي��ه��ا متعه  وال���ج���ل���وس  وال���ك���وف���ي���ات 
ل��الج��ت��م��اع وال��ت��ح��دث ف���ي أم����ور العمل 

ومناقشة قضايا اجتماعية مختلفة .

غالبية  يستهوي  م��ا  أكثر  ش��وب  الكوفي  اس��ت��راح��ات  أصبحت 
الشباب من الجنسين ، من الذين يفضلون الجلوس بها من أجل 
فأجواء  والملل،  الرتابة  حاجز  به  يكسرون  ممتع،  وقت  قضاء 
المقاهي وما توفره من حرية ومرونة ال يمكن أن تتوفر في 

المنازل وأماكن أخرى.
كما أنها أصبحت في وقتنا الحاضر تحمل طابع اجتماعي خاص، 

بعضهم  أخ��ب��ار  ومتابعة  دائ���م  بشكل  اإلل��ت��ق��اء  م��ن  نهم 
ِّ
تمك

الساعة  قضايا  تشدهم  كثيرة  وأحيانا  انقطاع،  دون  البعض 
مختلفة،  نظر  وجهات  وف��ق  يناقشونها  وت��راه��م  وأح��داث��ه��ا، 
أو  اجتماعية  أو  واقتصادية  سياسية  الحدث،  طبيعة  كانت  أيا 
رياضية ، فالهدف هو االبتعاد قليال عن الرتابة، والبحث عن أي 

تغيير بسيط للقضاء على الضغوط الحياتية والملل.
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شباب يهجرون بيوتهم للجلوس في الكوفي شوب
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 أفضل من العمل 
المكتبي 

يقول عمر عبدالعزيز الزعابي 
، أن����ه ي���ذه���ب إل����ى ال��ك��وف��ي 
ساعة  ول��م��دة  ي��وم��ي  بشكل 
إل���ى س��اع��ت��ي��ن، وذل���ك ل��رؤي��ة 
أص��دق��ائ��ه وت���ب���ادل األح���ادي���ث 
واألخ����ب����ار م��ع��ه��م، ك��م��ا أن���ه   
ي���س���ت���م���ت���ع ب���ال���ج���ل���وس ف��ي 
من  لالنتهاء  ش��وب  الكوفي 
بهدف  ال��ع��م��ل،  أع��م��ال  بعض 

تغيير جو المكتب الرتيب. 

أم������ا خ����ال����د م�����ك�����اوي أح���م���د 
ارتياد  يحلل  فهو  )مستثمر(،  
الكوفي  الس��ت��راح��ات  الشباب 
هذا  على  التعود  م��ن  ش��وب 
الروتين، ويالحظ الكثير منهم 
القهوة  فنجان  أم��ام  يجلس 
وبيده الهاتف ودقيقة أخرى 
 ثانية يحركه 

ً
يتحدث به وساعة

مع   
ً
متفاعال السيارة  كمقود 

يقتنيها  التي  االلعاب  اح��دى 
في الهاتف وهذا مايبين بأن 
عادة  الكوفي  في  الجلوس 

تعود عليها هذا الشخص.

وي���ق���ول خ���ال���د ب����أن ج��ل��وس��ه 
ف����ي ال���ك���وف���ي أف����ض����ل م��ن 
الجلوس في مكان آخر، مبينا 
أن�����ه ي��س��ت��غ��ل ج���ل���وس���ه ف��ي 
الكوفي لالنتهاء من االعمال 
أنه  الفتا  العمل،  واجتماعات 

أوق��ات  ف��ي  الجلوس  يحب  ال 
 مايتيح مجال 

ً
ال��ذروة ودائ��م��ا

الجلوس  اآلخ��ري��ن  ل��ألش��خ��اص 
كما  ب��خ��دم��ات��ه،  والتمتع  فيه 
ال��ج��ل��وس في  ي���رى أن ف���ي 
في  ال��م��ج��ال  يفتح  ال��ك��وف��ي 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أش��خ��اص ج��دد 

ومن ثقافات مختلفة.

   الملل السبب الرئيس

ب����������دوره أوض��������ح ع����م����ر ب��ن      
الهدف  أن  الطنيجي،  جمعة 
الكوفي  ارتياد  األساسي من 
هو لقاء االصدقاء خارج نطاق 
يجلسون  أن��ه��م  كما  ال��ع��م��ل، 
نهاية  وعطلة  االج����ازات  ف��ي 
االس��ب��وع م��ن ث���الث ال���ى ارب��ع 
س���اع���ات ف���ي ال���ي���وم، وذل���ك 
ت��واف��ر ف��رص ترفيهية  ل��ع��دم 
 ب��أن قلة 

ً
أخ���رى. وأش���ار أي��ض��ا

للشباب  بالنسبة  العمل  فرص 
توفر    ع����دم  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
ساهم  لجلوسهم،  مجالس 
ارتيادهم    ن��س��ب��ة  ت��زاي��د  ف��ي 
وال��ج��ل��وس فيها  ل��ل��ك��وف��ي��ات 

لساعات طويلة.

ب���ي���ن م���ح���م���د م�����ه�����ران، ب���أن 
ال���ج���ل���وس ف����ي اس���ت���راح���ات 
ال����ك����وف����ي ش������وب ل���س���اع���ات 
ط����وي����ل����ة ف����ي����ه����ا م��ض��ي��ع��ة 
ل���ل���وق���ت، ل���ذل���ك ي���ج���ب ع��ل��ى 
ه���ذه ال��م��ح��الت واالس��ت��راح��ات 

تغيير توجهاتهم من الربحية 
تنمية  ف��ي  المساهمة  إل��ى 
ال��وع��ي ل���دى ال��ش��ب��اب لخلق 
ج����ي����ل م���ه���ت���م ف�����ي ت��ن��م��ي��ة 
م���ن جهته  واق����ت����رح  وط���ن���ه. 
ب��اب��ت��ك��ار رك����ن ل���ل���ق���راءة وآخ���ر 
لمناقشة  مفتوحة  دي��وان��ي��ة 
للترفيه.  وركن  الشباب  قضايا 
فاليوم أصبحت نسبة مرتادي 
ال��ك��وف��ي��ات ت��ت��زاي��د ب��اس��ت��م��رار 
وه�����ن�����ا ت�����أت�����ي م���س���ؤول���ي���ة 
االس��ت��راح��ات  ه���ذه  ممتلكي 
ف��ي اس��ت��غ��الل ت��ج��ارت��ه��م لما 

يفيد الفرد والمجتمع.

وع��ل��ق ط���ارق محمد رش��دي 
الكوفي  ف��ي  اجلس  بقوله، 
اليوم  ألكثر من ساعتين في 
األص��دق��اء  م��ن  مجموعة  م��ع 
ل��ل��ت��ح��دث ف���ي أم�����ور ال��ع��م��ل 
عن  مابينهم  ف��ي  واالت��ف��اق 
الرحالت األسبوعية والتخطيط 
الوقت في  لها، كما يقضون 
مناقشة عدة قضايا متداولة 
الجلوس  فائدة  عن  وتحدث   ،
في الكوفي لما له من تغيير 
وتغيير  الشخص  نفسية  في 

الروتين اليومي.

،أن  إب����راه����ي����م م��ح��م��د  ي�����رى 
شوب  الكوفي  في  الجلوس 
عن   

ً
وبعيدا العمل  عن   

ً
بعيدا

للراحة  ومكان  العمل  ضغوط 
وت���ج���م���ع ال���ش���ب���اب وت��م��ض��ي��ة 

ال��ج��ل��وس  ي��ح��ب��ذ  ال���وق���ت، وال 
،ويشجع  أماكن مزدحمة  في 
بشكل  الكوفيات  تطوير  على 
أك���ب���ر م���ث���ل إض����اف����ة االل���ع���اب 
النوادي  وإقامة  االلكترونية 
لها  ليذهب  صغيره  وم��الع��ب 

الشباب .

سلوكيات غير مرغوبة

أم����ا م��ح��م��د س��ع��ي��د م���ب���ارك، 
فيرى الجلوس في الكوفيات 
م���ض���ي���ع���ة ل���ل���وق���ت وي��ف��ض��ل 
الجلوس مع األه��ل واألق��ارب 
وف�����ت�����ح ب�������اب ال�����ع�����دي�����د م��ن 
ال��م��ج��ال��س ل��ج��ل��وس ال��ش��ب��اب 
االزدح��ام،  واالبتعاد عن  فيها 
ك����ث����رت االزدح�����������ام وج���ل���وس 
الشباب لساعات طويلة يؤدي 
للنساء  كثيرة  مضايقات  إل��ى 
ح��ي��ث ت��ت��ع��رض ب��ع��ض ال��ن��س��اء 
لتحرشات ومضايقات من قبل 
الرجال الذين يتصيدون النساء 
ف��ي األم���اك���ن ال��ع��ام��ة وه��ذا 
النساء  العديد من  يؤثر على 
ال����ذي����ن ي��ت��ج��ن��ب��ون ال��ج��ل��وس 
هذه  لتفادى  الكوفيات  في 

التصرفات.

سنجر    ش���ي���م���اء  وأوض�����ح�����ت 
السبب في تجنب بعض األسر 
في  الجلوس  في  والعائالت 
ع��دم  نتيجة  ش���وب  ال��ك��وف��ي 
لألشخاص  من  العديد  ال��ت��زام 

محمد مهرانشيماء سنجر خالد مكاوي أحمدعمر عبد العزيز الزعابي
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المشروطة  ال��ق��وان��ي��ن  ب��إت��ب��اع 
االم��ر  المكان  ف��ي  والتدخين 
ال�����ذي ي��ض��اي��ق ه����ذه االس���ر 
العديد  تتعرض  كما  واألطفال 
م�����ن ال����ن����س����اء ل���م���ع���اك���س���ات 
وت��ح��رش��ات م��ن ق��ب��ل ال��ش��ب��اب 
ال���ذي���ن ي��ج��ل��س��ون ب��ال��س��اع��ات 

الطويلة فقط لترصد النساء.

تجمع

أيد محمد سليمان الصرومي، 
ال���ج���ل���وس ف����ي ال���ك���وف���ي���ات 
ل����ف����وائ����ده االي����ج����اب����ي����ة ف��ي 
ت���غ���ي���ي���ر ن���ف���س���ي���ة ال���ش���خ���ص 
مكان  ف��ي  األص��دق��اء  وتجمع 
واح�������د ل����ل����دردش����ة وت����ج����اذب 
أم��ا سلبيات   ، الحديث  أط��راف 
ال��ك��وف��ي��ات ف��ه��ي االزدح�����ام 
والمنبهات  ال��ق��ه��وة  وش���رب 
ب��ك��ث��رة ،ف��ق��د أص��ب��ح ال��ك��وف��ي  
والفتيات  للشباب  تجمع  اآلن 
به  ويقضون  أيضا  وال��ع��ائ��الت 

ف���ي ال���ي���وم ألك���ث���ر م���ن أرب���ع 
الكوفيات  إن  ،ويقول  ساعات 
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة م���ك���ان ت��م��ت��زج 
والمناقشات  ال��ح��وارات  فيه 
ال��س��اخ��ن��ة ف��ي ع���دة م��ج��االت 
ك���ال���ف���ن وال�����ري�����اض�����ة، وي����رى 
حاليا   أص��ب��ح��ت  ال��ك��وف��ي��ات  أن 
يمكن  ال��ذي  الوحيد  ال��ش��يء 
مع  فيه  يجتمع  أن  للشخص 
فيودهم  أح��ب��ائ��ه،  أو  أق��ارب��ه 
وآرائ��ه  أفكاره  بتبادل  ويقوم 
م��ع��ه��م، وي��ض��ي��ف: ك��ث��ي��را ما 
نتيجة  والضيق  بالملل  أشعر 
توافر  رغم  بالمنزل  الجلوس 
وس����ائ����ل ال�����راح�����ة واألل����ع����اب 
من  وغ��ي��ره  ستيشن  كالبالي 
كل  أن  إال  األخ������رى،  األل���ع���اب 
ه��ذا م��ع م��رور ال��وق��ت يصيب 
ال���ش���خ���ص ب���ال���م���ل���ل وال����ف����راغ 
ف��ال ي��ج��د س���وى ال���ن���زول إل��ى 

الكوفي أو التجول بالسيارة.

متنفس

ال��م��ن��ص��وري  منتصر  وي��ض��ي��ف 
ب��ي��ئ��ة  ت��ع��ت��ب��ر  ال���ك���وف���ي���ات  أن 
ن��ظ��ي��ف��ة خ��ال��ي��ة م���ن ال���دخ���ان 
ال��ت��ى ي��ؤث��ر س��ل��ب��ا ع��ل��ى غير 
أن  م����ن����وه����ا   ، ال���م���دخ���ن���ي���ن 
ال��ش��ب��اب م��ع بعضهم  وج���ود 
ش��يء ج��ي��د، فهو ت��روي��ح عن 
ال���ن���ف���س وف���ي���ه ي���ت���م ت���ب���ادل 
والمناقشات،مطالبا  القضايا 
الكوفيات  ت��ك��ون  أن  بأهمية 
االشتراطات  ببعض  محكومة 
واإلن������ض������ب������اط������ات ال����خ����اص����ة 
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ع��ادات 
تعتبر  أنها  مبينا   .. والتقاليد 
األن المتنفس الوحيد للجميع 
للهروب  فقط  الشباب  وليس 
من الفراغ ومشاكله، كما أنها 
لتالقي  ج��ي��دة  وسيلة  تعتبر 
األح����ب����ة واألق����������ارب واأله�����ل 
المشتركة  المصالح  وق��ض��اء 

بين األشخاص. 

مناقشات

ويقول خليل ناصر ،إن الشباب 
ي��ت��واف��دون ع��ل��ى ال��ك��وف��ي��ات 
ب���ص���ف���ة ع�����ام�����ة ل��م��ن��اق��ش��ة 
قضاياهم واهتماماتهم عبر 
وهنا   ، اليومية  اجتماعاتهم 
ت��ت��ب��ارى ال��ك��وف��ي��ات ف��ي جذب 
ال���ش���ب���اب م���ن خ����الل ش��اش��ات 
المباريات،  تعرض  كبيرة  عرض 
خ�����اص�����ة ال����م����ش����ف����رة م��ن��ه��ا 
اقتراحات  وضع  إلى  باإلضافة 
من  التي  األماكن  حول  وآراء 
الممكن أن يزوروها خالل هذا 
الصيف، وبذلك أصبح الكوفي 
والترفيه  للسمر  خصبا  مكانا 

والتسلية للشباب .

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

محمد سليمان الصرومي طارق محمد رشدي

تحقيق :  عزه الحبسي

محمد سعيد مبارك
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أش��ارت العديد من الدراسات بأن الذين يش��ربون القهوة بكميات مابين )3 إلى 5 أكواب يوميا( كانوا 
أقل عرضة لمرض الزهايمر. 

www.independent.co.uk : عن موقع 
ً
نقال

كما يفيد الباحثون ان االشخاص الذين شربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين في الصباح قاموا 
بتنفيذ المهام المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل افضل.

وج��دت دراس��ة اخرى ان الدمج بين القهوة وش��يء حلو اعط��ى التأثير االكثر فعالي��ة و الدمج بين 
االثنين يسهم في تحسين القدرة االدراكية مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

الوظائ��ف  تحس��ين  ايض��ا  للقه��وة  يمك��ن 
االدراكية مع تقدمنا في العمر.

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

الـــقـــهـــوة
والشيخوخة

معلومات صحية
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تهدفين  التي  الرسالة  ماهي 
التي  الصور  خالل  من  إلرسالها 

تلتقطينها؟
اختصر رسالتي من كتاب سيدي صاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب���ن راش�����د ال 

مكتوم حفظه الله ... 
في  لنفسه   

ً
أث����را ي��ت��رك  أن  أراد  “م���ن 

صفحات هذا الوطن فالميدان أمامه.”. 
ف��م��ن خ����الل ه����ذا ال���ف���ن ال���رائ���ع أرس���ل 
أو  للتوعية  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  رس��ائ��ل��ي 
ل��ل��ت��ذوق أو دع����وة ل��ل��ت��ف��اؤل واألم����ل، 
الفتاة  أن  للعالم  تأكيد   

ً
أي��ض��ا وفيها 

بتراثها  متمسكة  ت����زال  ال  اإلم���ارات���ي���ة 
تغفل  أن  دون  وتقاليدها  وع��ادات��ه��ا 
عيناها عن الحداثة والتطور والعصرية.

مـــن خــــالل جـــوالتـــك والــتــقــاطــك 
األكثر  المدينة  ماهي  للصور.. 

جاذبية للتصوير؟
وف��رن��س��ا  ك��ج��ن��ي��ف  ع����دي����دة  ب�����الد  زرت 
وب��رش��ل��ون��ه ك��ذل��ك ت��رك��ي��ا ل��ي��س هناك 
التي  الطبيعه  ان��م��ا  م��ح��ددة  م��دي��ن��ه 
مخيلتي  ف���ي  ت��رك��ز  ال�����دول  تمتلكها 
الحقيقي  بالمعنى  إب��رازه��ا  وأح����اول 
ع��ل��ي��ه��ا، حتى  ال��م��ؤث��رات  إدخ����ال  دون 

التخسر جاذبيتها.  

تـــدرســـيـــن الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة.. 
مــــاعــــالقــــة دراســـــتـــــك بـــهـــوايـــة 

التصوير؟
ي��رى م��ج��ال دراس��ت��ي  البعض  رغ��م أن 
من  تمكنت  هوايتي،  عن   

ً
تماما  

ً
بعيدا

ألن  وأه���واه،  أحبه  ما  لخدمة  تسخيره 
ويتقنه  يمارسه  م��ن  يكسب  التصوير 
دائرة  توسعة  من  تمكنه  خاصة  خبرات 
دراسة  في  وهنا  والمعارف  العالقات 
االستفادة  أستطيع  العامة  العالقات 
ف���ي ك��ي��ف��ي��ة ت��س��خ��ي��ر ه����ذه ال��ع��الق��ات 

لخدمة هوايتي.

ماهي أكثر صورة شعرتي فيها 
بالفخر؟

األول  المركز  على  حازت  التي  الصوره 
اإلعالمية  محمد  ب��ن  ماجد  ج��ائ��زة  ف��ي 

للشباب فئة التصوير ...

للمصور  تقدمينها  نصائح  ثــالث 
الهاوي؟

• من خالل التقاطك للصورة تأكد بأنك 	
، فاحرص على أن 

ً
تسجل الصوت أيضا

تحمل صورك رسالة هادفة يستفيد 
منها اآلخرون.

• أن تكون هناك بصمة خاصة بك في 	

وترسم  غ��ي��رك  ع��ن  تميزك  التصوير 
من خاللها كاريزما تتميز بها.

• الت��ن��س م���ن اب��ت��ك��ار وان���ش���اء ال��ب��وم 	
إن��ج��ازات��ك  يحمل  ب��ك  خ��اص  تعريفي 
وم���ش���اري���ع���ك ل��ت��ت��س��ن��ى ال��ت��ع��ري��ف 

بشخصك لآلخرين.
 

هل تؤمنين بأن وسائل التواصل 
مهما  دورا  تــلــعــب  االجــتــمــاعــي 

في نجاح وشهرة المصورين؟
هي ليست فقط شهرة بل تزيده ثقة 
على  اإلي��ج��اب��ي��ة  التعليقات  خ���الل  م��ن 
مداركه  توسيع  في  وتساعده  الصور 
وت���ط���وي���ر ذات�����ه واق���ت���ن���اء م���اه���و غير 

مألوف.

 ماهي مشاريعك القادمة؟
قادمة  مشاريع  أي  ل��دي  ليس  حاليا 
ل��ك��ن ب��ال��خ��ط��ة ال��ت��ي وض��ع��ت��ه��ا ل��� ٢٠١٥  
في  تؤهلني  ما  ص��وره  بالتقاط  أأم��ل 

الدخول لموسوعه جينس.

ميثاء المزروعي.. فتاة إماراتية مبدعة سارت في طريق التحدي للوصول ألعلى مراتب التميز التقطت عدستها مشاهد 
وصور خاطبت روح من غاص في أعماقها ونالت على إعجابه وانبهاره ، وبطموحها وإرادتها أعطت الكثير من ثمار اإلبداع 

وما زالت تعطي المزيد وتبحث دائما عن التميز.

مواهــب
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خاصة  االس��ت��رخ��اء  على  األط��ف��ال  تساعد 
ع��ن��دم��ا ت��خ��ل��و م���ن ال���وح���وش واألح�����داث 
، فلها مفعول سحري مهدئ  المرعبة 
ف��ي��ت��وارى ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ق��ل��ق ال��ي��وم��ي 

وتخلق أحالم خيالية حلوة.

هي الخطوة األولى لغرس عادة القراءة 
في نفوس األطفال. 

اإلن���ص���ات ال��ج��ي��د وه���و م���ا ي���ت���درب عليه 
التام خالل االستماع  تركيزه  أثناء  الطفل 

إلى القصة. 

إعطاء  ب��دون  العظة  أو  الحكمة  توصيل 
بناء  و  القصه  خ��الل  نصائح من  أو  أوام��ر 
شخصية أطفالك وغرس القيم األخالقية 
النبيلة فيهم من خالل األحداث ، فقصة 
الكذب،  وع��دم  الصدق  تعلمهم  واح��دة 
وثالثة  اآلخرين،  احترام  تعلمهم  وأخرى 

تبث فيهم قيمة االدخار. 

فالكلمات   ، وم���ف���ردات���ه  ل��غ��ت��ه  ت��ح��س��ي��ن 

معه  تبقى  يسمعها  ال��ت��ي  وال��ع��ب��ارات 
ط���وي���ال، م��م��ا ي��ع��ود ع��ل��ي��ه ب��ال��ن��ف��ع في 

المدرسة.

الشخصيات  ح���ول  ت����دور  ال��ت��ى  ال��ق��ص��ص 
والبالد واألماكن التاريخية بمثابة كنز من 
الطفل  ت��زوي��د  يتم  العامة  المعلومات 

بها .

اليوم  ط��وال  النشغالك  للتواصل  وق��ت 
 ، اب��ن��ك  وب��ي��ن  بينك  التفاعل  م��ن  ت��زي��د  و 
ق���راءة  أن  ك��م��ا  لطفلك  ت��ق��رئ��ي��ن  ع��ن��دم��ا 
مسؤولياتك  رغم  يومية  بصفة  القصة 

ال��م��ت��ع��ددة رس���ال���ة ل���ه ب��أن��ه ع��ل��ى رأس 
أولويات حياتك.

ف�����������ائ�����������دة 
قـــــــصـــــــه مــــا 
قــبــل الــنــوم 
ل�����ط�����ف�����ل�����ك

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
شؤون تربوية
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كان يتعامل مع الجميع بس���وء خلق 
، ص���وت مرتف���ع وألفاظ جارح���ة ، كل من 
يتعايش معه ال يطيقه ، منفرا للجميع 
‘ حت���ى جاء الي���وم الذي اس���تأذنه أحد 
أبنائه بالذه���اب إلى مكان ما فرد عليه 
بلفظ سيئ ) روح الله يأخذك ( فتعرض 

االبن لحادث اليم ...

المخلصي���ن  االصدق���اء  أح���د  ف���زاره 
الناصحين ، واستأذنه بنصيحة فوافق ..

أخ���ي أال تعتق���د أن م���ا أص���اب ابن���ك 
بس���بب م���ا تتلفظ به من كلمات س���لبية 
وتعامل سيئ ، لماذا ابتعد الناس عنك 
، لماذا هجرك الجميع ، إننا مازلنا أحياء 
وبإمكانن���ا االنتق���ال لألفض���ل م���ن خالل 
حس���ن التعامل بداية باأللفاظ ، جميعنا 
يمتل���ك الفرص���ة للوق���وف م���ع النفس 
ومحاس���بتها  وم���ن ث���م التعدي���ل في 

الس���لوك ... ف���رد عليه بأن���ه تعود على 
ذلك وال يستطيع تغيير عاداته ..

فق���ال الصديق المخلص كل س���لوك 
متعلم ومكتسب قابل للتعديل ..

ث���م  وم���ن  الصادق���ة  بالني���ة  اب���دأ 
اإليجاب���ي  الس���لوك  عل���ى  التدري���ب 
والتع���ود عليه وثق تماما بمعونة الله 
تعالى ، فس���بحان الله بدأ صاحبنا يدرب 
نفس���ه على التعامل مع الناس بألفاظ 
حسنه ش���يئا فشيئا حتى اتقنها وكانت 
المفاج���أة  أن ب���دأ ه���ذا اإلنس���ان ف���ي 
كس���ب القلوب وصلح تعامل���ه وعمله .. 
ِذيَن 

َّ
َها ال يُّ

َ
يقول س���بحانه وتعالى )﴿ َيا أ
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إذا القول السديد   =   إصالح العمل   +   غفر الذنوب ... 
السؤال لنفسي وللجميع كيف هي ألفاظنا وتعاملنا مع اآلخرين ؟؟؟ 

غيرت ألفاظي .. فتحسنت حياتي

سيف المطوع المزروعي
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تنمية الذات
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 كتاب “ ومضات من شعر ”   للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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

52 ومضة مختارة من قصائد كاملة لصاحب  السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - باللغة العربية واالنجليزية .

كتاب “ من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي ؟  ”   
للكاتب:سبنسر جونسون 

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

في  التغيير  مع  للتعامل  مدهشة  طريقة  جونسون  سبنسر  للكاتب  مترجم  كتاب 
حياتك وفي عملك كتاب تحفيزي يحكي قصة قزمان وفأران في البحث عن قطعة جبن .

رواية “ ساق البامبو ”   للكاتب: سعود السنعوسي

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

سعود  الكويتي  للكاتب   2013 العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة  الفائزة  ال��رواي��ة 
السنعوسي تتناول الرواية موضوع البحث عن الهوية في الكويت ودول الخليج العربي 
من خالل حياة الراوي، وهو ابن كويتي وفلبينية، وتدور أحداثها في هذين البلدين. 
وعن  العرب،  عند  والثقافة  الدين  تداخل  حول  عميقة  نقدية  تساؤالت  الرواية  طرحت 
محّملة  الرواية  العرب.  عند  الدنية  الممارسة  و  الخطاب  على  تطغى  التي  السطحية 

بالكثير من األحداث البسيطة في شكلها والعميقة في بعدها اإلنساني . 
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 كتاب “ أنا مالال ”   للكاتبة: مالال يوسفزاي

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

للسالم  نوبل  جائزة  الحائزة على  الباكستانية ماالال  الفتاة  تروي فيه  كتاب مترجم 
حياتها وماتعرضت له الفتاة ذات 17 ربيعا في نضالها للحياة والتعليم وتحدي الخوف 

والجهل ومحاولة قتلها عن طريق طالبان.

كتاب “ اكتشف مصيرك  ”   للكاتب: روبين شارما 

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

دليل مبتكر لتحويل رغبات قلبك إلى حقيقة يومية وعيش الحياة التي تستحقها 
بصدق ، وهو إجابة للعديد من أسئلة الحياة الكبرى وفي نفس الوقت يشجعك على 

الرقي تجاه اإلمكانيات الكامنة لحياتك المثلى.

كتاب “ القائد االجتماعي ” 
للكاتب الدكتور: إبراهيم محمد جاسم الدبل،  والدكتور: عبدالرحمن شرف

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

بالشباب  اإلداري والقيادي، ويركز على االهتمام  التدريب  بمثابة دليل في  يعتبر 
تمكينهم  خ��الل  م��ن  ب��ه��م،  المحيطة  التحديات  م��ع  للتعامل  وتدريبهم  وتوعيتهم 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب����أدواره����م االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ص��ب ف���ي م��ص��ل��ح��ة وط��ن��ه��م وأس��ره��م 
على  تعمل  التي  وال��ق��درات  المهارات  من  ع��دد  على  الضوء  ط 

ّ
ويسل ومؤسساتهم، 

تكوين الصفات القيادية للشباب ، ويقّدم نصائح قيمة للراغبين بالتمتع بموهبة القيادة، 
إلى جانب مهارات االتصال الفعال .
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عالم التقنيات
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يمكنك  صفحة  إل��ى  نقلك  سيتم  حيث 
كما  التجريبية.  النسخة  علي  ال��ح��ص��ول 
إص��دارات 32 بت و  إختيار بين  لديك خيار 
64  وهي متاحة حتى مايو 2015 وهذا 
حتى إصدار النسخة النهائية وبعد ذلك 
من  وال��غ��رض  التجريبية  ال��ف��ت��رة  تنتهي 
معاينة  ه��و  التجريبية  النسخة  طرحها 
خبراء التكنولوجيا والمستخدمين للنظام 
حتى  وتحسينه  علية  واالط����الع  ال��ج��دي��د 

خروجه في صورته النهائية

متطلبات تشغيل ويندوز 10 على 
جهازك

بشكل عام إذا كان جهازك يعمل بويندوز 
ت��ج��د اي ص��ع��وب��ة ف��ي تشغيل  ، ف��ل��ن   8
وي���ن���دوز 10 ع��ل��ي��ه ح��ي��ث أن االم��ك��ان��ي��ات 

اختالف  أي  ي��وج��د  وال   
ً
ت��م��ام��ا متطابقة 

وهي كالتالي:
• المعالج : 1 جيجا هيرتز	
• جيجا 	  2 و   ،  32 للنسخة  جيجا   1: ال��رام 

للنسخة 64.
• علي 	 ف��ارغ��ة  المطلوبة  المساحة 

المساحة اتخزينية 16 جيجا.

• 	Micro-  كرت الشاشة يجب أن يدعم ال� 
 soft DirectX 9 graphics device

وأمــــا عـــن الــمــمــيــزات والـــخـــواص 
بـــويـــنـــدوز 10 وبــشــكــل  الـــجـــديـــدة 

مختصر هي :
بشكل   )  Start  ( اب����دأ  ق��ائ��م��ة  ع����ودة   .1
هناك  أن  ح��ي��ث  وم��م��ي��ز   

ً
ت��م��ام��ا مختلف 

ميترو  واجهة  وبين  بينها  أكبر  ان��دم��اج 
ابتكرتها من قبل في ويندوز 8 و  التي 

تطبيقات مايكروسوفت. 
علي  التطبيق  شاشة  تصغير  يمكنك   .2
مع  عملي  بشكل  لتعمل  المكتب  سطح 
سطح المكتب وبذلك يكون هناك اندماج 
بين واجهه ميترو وسطح المكتب وليست 

منعزلة كما كان في ويندوز 8.

كل  ل��ع��رض   “  Task View  “ خ��اص��ي��ة   .3
في  أف��ض��ل  بشكل  المفتوحة  ال��ن��واف��ذ 

مكان واحد.
 Desktop م���ن  اك��ث��ر  إن���ش���اء  خ��اص��ي��ة   .4

والعمل كل واحد بشكل منفرد.
5. تحسينات في خاصية تقسيم الشاشة.
بين  يجمع   10 ل��وي��ن��دوز  م��وح��د  متجر   .6

متجر ويندوز 8 ومتجر ويندوز فون.

كشفت مايكروسوفت النقاب عن ويندوز 10، وعلى الرغم من أنه لن يكون متاحا رسميا حتى العام المقبل ويبدو أن مايكروسوفت 
كانت  في عجلة من أمرها  لمحو الذاكرة المؤلمة التي تركتها على مستخدمي ويندوز 8.

وإذا ما سألت أين ويندوز 9 ؟ فاإلجابة هي أنه ال يوجد ويندوز 9 ومايكروسوفت قررت أن يكون إسم اصدارها الجديد هو ويندوز 
10 ، وعللت ذلك بأن إسم ويندوز 9 ال يناسب القفزه الكبيرة في نظام تشغيلها الجديد وما قدمته فيه من تطويرات , كما أتاحت 
الرسمي  الموقع  الحصول عليها مباشرة من خالل  للجميع والتي يمكنك  التجريبية  بالنسخة  مايكروسوفت إصدار ويندوز 10 

 http://windows.microsoft.com/en-us/windows/preview-iso  : لمايكروسوفت عبر الرابط التالي

مايكـروسوفت تكـشف النقـاب عـن
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العثور على المفاتيح أو أكياس ومحافظ 
النقود المفقودة يمكن أن يصبح مسألة 
جديد  تطبيق  استخدام  خالل  سهلة من 
يبطل الحاجة إلى التخمين لمحاولة تذكر 

مكان تلك األشياء.

يستخدم  ال��ذي  “تايل”  لتطبيق  ويمكن 
أن يرصد محافظ  ف��ون،  في هواتف آي 
النقود والسيارات بل والحيوانات األليفة، 
من خالل وضع بطاقة بالستيكية صغيرة 
ت��ع��م��ل ب��ال��ب��ط��اري��ة ت��ب��ي��ن م��ك��ان ال��ش��يء 
ال��م��ف��ق��ود ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ع��ل��ى ش��اش��ة 
لتحديد  ضوضاء  وتبث  الذكي  التليفون 

الهدف بسهولة أكبر.

تطبيق  لمكتب  التنفيذي  المدير  وق��ال 
نيك  بكاليفورنيا  ماتيو  سان  في  “تايل” 
التي  التكنولوجيا  كل  “رغ��م  إن��ه  ايفانز، 
حولنا مازال درب من الجنون أن تفكر أننا 

مازلنا نفقد أشياء”.

يرصد  البلوتوث  تكنولوجيا  وباستخدام 
داخل  المفقود  الشيء  مكان  التطبيق 
خ��ارج  فقد  وإذا   ،

ً
م��ت��را  30 إل��ى   15 نطاق 

تواجد  مكان  آخ��ر  الهاتف  يعرض  المنزل 
فيه.

المصادر  تصنيف  التطبيق  يستخدم  كما 
تطبيق  آخرون يستخدمون  جاء  إذا  حتى 
المفقود،  ال��ش��يء  ن��ط��اق  ف��ي  “ت��اي��ل” 

فإنه يتم تحديث مكانه لصاحبه.
وقال ايفانز وهو يشرح التطبيق الجديد 
أن  ي��رون  ال  المجتمع  في  الناس  “بعض 
يرصد  التطبيق  لكن  مفقودة  حاجياتك 

الموقع حتى تعرف أنت أين هو”.

وي��ع��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذي ي��ع��رف باسم 
ف���ون  آي  ه�����وات�����ف  ع���ل���ى  ت���ش���ي���ب���ول���و 
نظام  تستخدم  التي  األخرى  والهواتف 
بطاقات  م��ع  مماثلة،  بطريقة  أن��دروي��د 
ال��ق��الدات واألس��اور  يمكن وضعها على 

ال��م��ف��ات��ي��ح، أو وض��ع��ه��ا على  وس��الس��ل 
أشياء أخرى.

مالحظات،  وض��ع  للمستخدمين  ويمكن 
 
ً
شيئا أن  إلى  ينبهك  بالغ  على  للحصول 

خرج عن نطاق الرصد.

هاتفك ..  يعثر على مفقوداتك 

محمد فاروق أبو العزم
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تفاع���ل اآلالف م���ن  المغردون  بإطالق عدة هاش���تاقات بمناس���بة  نتائج تقرير التنافس���ية العالمي الصادر 
عن المنتدى االقتصادي العالمي “ دافوس” للعام -2014 2015 والذي تقدمت فيه دولة اإلمارات س���بع 
مرات���ب ف���ي التنافس���ية الكلية القتصادها خالل س���نة واح���دة لتحرز المرك���ز 12 عالميا ولتتق���دم على دول 
كالدنم���ارك وكن���دا وكوريا الجنوبية وقد كتب  س���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكت���وم حفظه الله بهذه 
المناس���بة ف���ي تويت���ر : صدر اليوم تقرير التنافس���ية عن المنتدى االقتصادي العالم���ي ..تقدمت اإلمارات 
7 مرات���ب خ���الل عام واحد لتكون في المركز 12 عالميا في التنافس���ية الكلية ف���ي التقرير الذي يقيم 144 
دول���ة تقدم���ت اإلم���ارات في 78 مؤش���را تنمويا واقتصادي���ا واجتماعيا خالل عام واحد فق���ط .التراجع ليس 
أح���د خياراتنا في الحكومة اإلم���ارات األول عالميا في قلة التضخم وغياب الجريمة المنظمة والثانية في 
فعالية اإلنفاق الحكومي والثالثة عالميا في الثقة بالقيادة والحكومة أيضا اإلمارات األولى عالميا في 
ج���ودة الط���رق والثانية عالميا في البني���ة التحتية لقطاع الطي���ران والثالث عالميا في قل���ة البيروقراطية 
الحكومي���ة رغ���م التحدي���ات التي تمر بها المنطق���ة حولنا إال أن تركيزنا هو إحداث نقل���ة تنموية في بلدنا..

مفتاح االستقرار الحقيقي ..يكمن في إحداث تنمية حقيقية
وقد تفاعل المغردون في هاش���تاق اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز مثمنين دور الحكومة الرش���يدة بعد فضل 

الله سبحانه وتعالى 
وأن االم���ارات دول���ة االنج���ازات وأن���ه ش���عارها التميز وأن أفض���ل انجاز االس���تثمار في المواط���ن اإلماراتي 

ليساهم مع الحكومة في تنمية هذا البلد الحبيب

اإلمارات_وعالمية_اإلنج���از نعم���ل بصم���ت ونتق���دم عل���ى دول س���بقتنا بس���نين م���ن جد وجد 
واالمارات بجميع شرائح مجتمعها تعمل لرفعة الوطن باخالص

في كل المحافل العالمية يذكر اس���م #وطني_اإلمارات كأكثر دولة س���ابقت العالم كله في 
التطور والتميز #اإلمارات_على_القمة #اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز

#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز لقد اقس���م قادتنا انهم معنا في الس���راء والضراء وعلى صدق 
النوايا تأتي النجاحات.

بل���د رائ���ع.. وقي���ادة رائعة.. وش���عب رائ���ع حديثها رائ���ع ..والحديث عنها رائع فه���ي في جمال 
الروعة وفي رائع الجمال #اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز

أداء دولة اإلمارات في تقرير التنافسية العالمي 2011 - 2014

جمعية اإلمارات

Easd_ae@

@HAlmutaiwei  حمد المطيوعي

UAE محمد الرئيسي  m_raeisi_ae@

*UAE*نـــور  NoorAlAin6@

@Ahmd_alhosani   احمد شهاب الحوسني
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#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز عندما تعشق التميز فلن ترضى إال بالعالمية .... هكذا تعلمنا من 
قادتنا ....

حكومة عادلة و حكام محبون لش���عبهم الذي يبادلهم المحبة و الوفاء و اإلخالص النتيجة 
وبكل فخر : #اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز

#اإلمارات_وعالمية_اإلنج���از من نموذج للمنطقة إلى نموذج للعالم أجمع.. ال توجد أس���رار..
فقط قيادة حكيمة..وشعب مجتهد..

#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز ألننا نعشق التحدي وال نؤمن بكلمة مستحيل، وقيادتنا تؤمن إن 

استثمار االنسان هو افضل وعوائد هذا ال يتوقف أبدا

#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز إن هذا اإلنجاز ليس بغريب على وطننا الذي يحتفظ بس���جل كبير 
من اإلنجازات اإلقليمية والعالمية في شتى الميادين

#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز #االمارات وطن االنجازات من انجاز الى انجاز هكذا عودتنا القيادة 
الرشيدة حتى اصبحنا على رأس األمم والقمم

اإلنج���از تل���و اإلنج���از و التمي���ز و الري���ادة م���ن قيادة اس���تثنائية لش���عب اس���تثنائي #اإلمارات_
وعالمية_اإلنجاز

أجم���ل مايمك���ن أن يقال عن االمارات انها قصة نجاح متميزة وفريدة أسس���ها حكام االمارات 
وشاركهم هذا الشعب الوفي قصة النجاح #اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز

#اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز رؤية صحيصه حكومة تعمل بجد شعب مخلص لوطنه ولحكومته 
هذه النتيجه التقدم لالمام

قيادة تثق في شعب وتؤمن ألي مدى يعشق اإلمارات؛ وشعب يبادلها الثقه ويؤمن الي 
مدى يعشقون الشعب؛ تضحياتهم امانه لوطن #اإلمارات_وعالمية_اإلنجاز

@mohamedbinsaif  د. محمد سيف

UAE إبراهيم بهزاد  ibahzad@

@Dralnoaimi  د. علي النعيمي

@saeed7700363  سعيد بن حمد الكعبي

@HamadAlHammady  د. حمد الحمادي

@kmarzooqi  خالـد المرزوقــي 

@AlMaskary  محمد المسكري 

@uae_talal  طالل الفليتي

@khaliedbinkh  خالد بن ضحي 

@malkemisani  مبارك الخميساني
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ال��ح��م��د ل��ل��ه ال�����ذي ق����ال في 
ِنْعَمٍة  ِم��ْن  ْم 

ُ
ِبك َوَم��ا   ﴿  : كتابه 

ِه ﴾ ]النحل[ أي ما كان 
َّ
ِمَن الل

َ
ف

ب��ك��م م��ن أم���ن وص��ح��ة وغنى 
فمن الله، وهو الخالق الرزاق 
لمخلوق  وليس  الضار  النافع 
ب��ال��ع��زي��ز  إال  ق�����وة  وال  ح�����ول 
س��ب��ح��ان��ه، وال��م��ح��اف��ظ��ة على 
النعم فرض علينا جميعا ومما 
أحد  المال من  أن  ال شك فيه 
على  العظيمة  ال��ن��ع��م  ه���ذه 
ال���م���رء ف��ب��ه��ا ت��م��ض��ي ال��ح��ي��اة 
وم�����ن خ���الل���ه���ا ن��ت��ح��ص��ل ع��ل��ى 
أموٍر كثيرة من ملبٍس ومأكٍل 
لألسف  البعض  ولكن  وغيرها 
ال ي���ق���در ح���ق ال��ت��ق��دي��ر ه��ذه 
بالبذخ  يتباهى  ون��راه  النعمة 
ع��ل��ى نفسه  إم����ا  واإلس�������راف 
 منه 

ً
أو ع��ل��ى م��ن ح��ول��ه ظ��ن��ا

إلى  ال��س��رور  الفرح  ُيدخل  أن��ه 
 ! عليهم  بالبذخ  أحبته  قلوب 
ولم يفطن البعض إلى اليوم 
أن السعادة الحقيقة جوهرها 
أن  وأقول  والصدق،  البساطة 
السعادة وإن كان المال عنصر 
من  ليس  أنه  إال  عناصرها  من 
مكنوناتها الثابتة وعلى سبيل 
ال��م��ث��ال ح��ي��اة األج����داد واآلب���اء 

حينها  ال��ح��ي��اة  ك���ان���ت  وك���ي���ف 
ع��ل��ي��ه��م ق��اس��ي��ة ول����و أخ��ذن��ا 

أجيالنا اليوم ورجعنا بهم إلى 
ت��ل��ك األي����ام وال��س��ن��ون ف��أك��اد 
أج���زم أن��ه��م ل��ن ي��ق��دروا على 
مجاراة الحياة في تلك الحقبة 
وب��ال��رغ��م م��ن ق��س��وة العيش 
اآلب����اء واألج����داد  آن����ذاك إال أن 
وج�����دوا س��ع��ادت��ه��م واألل��ف��ة 

بينهم وكذلك المحبة.

 واالس�����راف وال��ب��ذخ ي��ا س��ادة 
 دليل محبة أو ود 

ً
لم يكن أبدا

ذميمة   
ٌ

صلة
َ

خ أنها  وناهيكم 
���ه���ا ف���ي ك���ت���اب ال��ل��ه  ج����اء ذمُّ
ِف��ع��ل��ه��ا وذمِّ  وال��ت��ح��ذي��ر م���ن 
الكريم  ال��ق��رآن  وف��ي  أهلها؛ 
 
ً
ما يزيد على العشرين موضعا

ف���ي ال��ت��ح��ذي��ر م���ن اإلس�����راف 
ومن أشهر هذه اآليات، اآلية 
فيها  الله  قال  التي  الكريمة 
ُي��ِح��بُّ   

َ
ال ����ُه 

َّ
ِإن ��وا 

ُ
��ْس��ِرف

ُ
ت  

َ
َوال  {  :

ُمْسِرِفيَن { ]األعراف[.
ْ
ال

البعض  من  حقيقة  وأستغرب 
مصاريف  في  يبالغون  الذين 
ال����زواج والس��ي��م��ا ع��ل��ى كاهل 
توجيهات  من  بالرغم  الشاب 
رئ���ي���س ال����دول����ة ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه 
وحرصه على شبابنا من ويالت 

األهالي  بعض  أن   
ّ
إال ال��دي��ون 

حفالت  الشباب  على  يفرضون 

ال���������زواج ب���م���ب���ال���غ ط���ائ���ل���ة أو 
المبالغة في تجهيزات الفتاة 
شعري  ليت  وي��ا   ! المخطوبة 
صلى  النبي  حديث  فطنوا  لو 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م )أع���ظ���م 
مؤنة(  أيسرهن  بركة  النساء 
 
ً
جميعا واعملوا   . احمد  رواه 

التكلف  وع��دم  ال��زواج  بتيسير 
فيه، وبذلك ينجز الله لهم ما 
وعدهم، قال أبو بكر الصديق 
الله  )أطيعوا  عنه:  الله  رضي 
ف��ي��م��ا أم���رك���م ب���ه م���ن ال��ن��ك��اح 
ي��ن��ج��ز ل���ك���م م����ا وع����دك����م م��ن 
اب���ن مسعود  ال��غ��ن��ى(، وع���ن 
رضي الله عنه قال: )التمسوا 
ال���غ���ن���ى ف����ي ال����ن����ك����اح(. ف��ي��ا 
اخوتي راعوا الشباب، واسعوا 
في  البر  تحقيق  إل��ى  جميعا 
المجتمع، وتيسير سبل نموه، 
انتشار  أسباب  ودف��ع  وتكاثره 
تجعلوا  وال  والجرائم  الفساد 
إلى  سلما  عليكم  الله  نعمة 
أنكم  دائما  وت��ذك��روا  عصيانه، 
على  ومحاسبون  مسؤولون 
تعالى:  ق���ال  ك��م��ا  تصرفاتكم 
 * ْجَمِعيَن 

َ
أ ُهْم 

َّ
ن

َ
ل
َ
ْسأ

َ
ن

َ
ل  

َ
ك َوَربِّ

َ
}ف

الحجر[    [} ون. 
ُ
َيْعَمل وا 

ُ
ان

َ
ك ا  َعمَّ

هذا والله هو الموفق .

الكلمة األخيرة

بعيدًا عن البذخ

الك�اتب : محم�د الرئيس�ي
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صورة العدد السابق

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

 ashraqat@easd.ae : إلرسال التعليقات على البريد اإللكتروني

المركز األول : خولة محمد الشحي
يا بحر....... ليته نش�د عن حالتي وتي��ه األخب��ار ويشوف مضنون الحشى كيف حالي ...ه�و نور 

عيني و الغ��ال و زهوه ال��دار في بعدهم ضاق الفض�ى و المجالي

المركز الثاني : شيماء عبدالرحمن
يا الله يا عاطي األرزاق  يا نوخذة هون علينا الشدايد 

المركز الثالث : حصه عبدالله محمد الفارسي
يا أيام الحنين أليام ذيك السنين جلسة تراثي وحولي صنعة ايديني ياجلسه مالها مثيل

جوائز المسابقة لهذا العدد :

أسماء الفائزين في مسابقة العدد السابق

يرجى التواصل مع الجمعية - هاتف : 072351351

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

مسابقة “    أفضل تعليق”

عدسة ميثاء المزروعي

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

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

العنوان : ........................ اله�اتف : ...........................
إشراقات اجتماعية : العدد رقم ) 4 (

نرجو أن يتضمن إرسال التعليق اسم المرسل وعنوانه ورقم اإلصدار.
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