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تزخر حياتنا اليومية بالعدي�د من الفرص واإلمكانيات في ظل 
الرفاهي�ة التي ننعم بها وهلل الحمد بفض�ل قيادتنا الحكيمة 
التي س�خرت ثروات ومقدرات الوطن من أجل إسعاد المواطنين 
وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم ، ولكن يبقى االعتدال 
في تيس�ير ش�ؤوننا الحياتية واتخاذ قراراتنا االجتماعية أمرَا 
في غاية األهمية عم�ا بقاعدة ال إفراط وال تفريط . ويتطلب 
هذا األم�ر إيجاد الح�دود الفاصلة بين األساس�يات والكماليات 
فالتفريط في األساسيات ال شك وأنه سينعكس سلبًا على الفرد 
والمبالغ�ة واإلفراط في الكماليات س�يكون ل�ه ذات األثر ولكن 

بشكل مختلف . 

ومن المعروف أن األساس�يات هي كل ما يلبي لإلنسان حاجاته 
األساسية وتحقيق أهدافة المشروعة سواًء كانت فسيولوجية 
أو نفسية أو اجتماعية ، والكماليات هي كل ما كمل ذلك  وأضاف 
أبع�ادًا جديدة من حيث الدرجة والن�وع والمجال والمبالغة في 
الكماليات تؤدي إلى اإلس�راف . فممارس�ة األنش�طة الرياضية 
على س�بيل المثال تعتبر من األساس�يات للحفاظ على الصحة 
العامة والرشاقة و الكس�ب والمعيشة ولكن تكون كمالية متى 
ماتم ممارس�تها بش�كل مفرط يؤدي إلى اإلخال بالمسؤوليات 

والواجبات األخرى ومتى ماتم اقتناء وسائل ممارستها على نحو 
يتجاوز بكثير ما يحقق الهدف منها . وينسحب األمر نفسه على 
الس�فر إلى الخارج فهو يعتب�ر أساس�ي إذا كان مرتبطًا بهدف 
يحقق لإلنس�ان الراحة والمنفع�ة والمصلحة ولكنه يتحول إلى 
جانب كمالي متى ما تمت المبالغة في توفير مستلزماته وإهدار 
مصالح أخرى جديرة باإلنجاز واضاعة المال في أنش�طة ال تعود 
بالفائدة. وجدير بالذكر أن قيم المجتمع ونظرته االجتماعية و 
ظروف الفرد هي التي تحدد وتفصل بين األساس�ي والكمالي كما 
أن مصلحة الفرد و أهدافة الحياتية هي المرشد نحو وضع  هذه 
الخطوط الفاصل�ة ولكن يبقى المعيار الرئيس�ي هو االعتدال 
وتحقي�ق التوازن بين الجانبين في ظ�ل حدود هامية تتغير 
بتغي�ر الظروف واألحوال واألوض�اع االجتماعية ، كما أنه يبقى 
الضابط األساس�ي هو قدرة الفرد على ق�راءة الخيارات المتاحة 
أمام�ه واس�تخدام المنط�ق والعقانية ف�ي اتخ�اذ القرارات 
المختلفة وتحكيم الرشد الموضوعي والكماليات في حد ذاتها ال 
تعتبر أمرًا س�يئًا ألنها من باب التمتع بالطيبات إال أن المبالغة 
فيها خ�ارج نطاق تلبي�ة الحاجة وبلوغ الس�عادة ي�ؤدي إلى 

اإلسراف المكروه شرعًا والمفضي إلى عواقب وخيمة.

األساسيات والكماليات في حياتنا :

أين الحدود ؟

افتتاحية العدد :
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نظم�ت جمعية اإلم�ارات للتنمية االجتماعي�ة، دورة “اإلب�داع واالبتكار في 
العمل” قدمها حس�ين الجوهري استش�اري تدريب وتطوير مؤسسي وتنمية 
بش�رية على مدار ثاثة أيام، لتمكين المش�اركين من امتاك مجموعة من 
مه�ارات التفوق اإلداري التي تس�اعدهم على أداء األعم�ال بكفاءة وفعالية 
ومساعدتهم على تبني أس�اليب وأفكار متجددة ومبدعة، والتحرر من القيود 

الذاتية .
وأش�ار المحاض�ر إلى أن هذه ال�دورة، هدفت إلى إكس�اب المش�اركين فيها 
مجموعة من المه�ارات اإلدارية والفنية الازمة، لوضع الخطط والسياس�ات 

والبرامج االس�تراتيجية ومتابعتها والرقابة عليها، وتعريفهم بالطرق األكثر 
فاعلية في رفع األداء للموظفين، وتجنيبهم العقبات التي تحول دون االبتكار 
والتفكير االس�تراتيجي، باإلضافة إلى تهيئتهم لمواجهة التحديات، الفتًا إلى 
أنه ركز على مح�اور اإلبداع واالبتكار والتميز، من حي�ث البداية والنهاية مع 
التعريف بمفه�وم التفكير واإلبداع واالبتكار، والمش�كلة والتميز فضًا عن 
التطرق إلى أس�اليب ومهارات التفكير االبتكاري في مواجهة مشكات العمل، 
وحل المش�كات من منظ�ور االبتكار والتفكي�ر اإلبداعي، وتنمي�ة القدرات 

اإلبداعية، للوصول إلى التميز ومتطلبات تحقيقه.

اختتم�ت جمعية األمارات للتنمية االجتماعية دورة تنمية المهارات القيادية 
، يقدمه�ا محمد علي عمر الش�حي م�درب معتمد من ديبونو ف�ي بريطانيا 

واستمرت لمدة ثاثة أيام  بمشاركة 30 مشارك من المواطنين .
أش�ار خلف سالم عنبر مدير عام جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية ، إلى أن 
عقد هذه الدورة يأت�ي في إطار اهتمامات الجمعية في االرتقاء بالمس�توى 
الثقافي والفكري لألفراد وإثراء الحياة الثقافية لديهم من خال مس�اعدتهم 
على تحقي�ق التكامل مع العملي�ة التعليمية، وحثهم على المش�اركة في 

التنمية المهنية باعتبارهم شريكًا مهمًا في المجتمع.
تناول�ت الدورة ثاثة محاور مهم�ة تتلخص في المه�ارات القيادية و كيفية 
التعام�ل مع األخرين و اإلتيكي�ت و البروتوكول و المه�ارات اإلدارية و تكمن 
ف�ي إدارة الوق�ت و الجدولة و مهارات إدارة الفريق و أخي�رًا المهارات الفنية و 
تتلخ�ص في حفظ و توثيق و أرش�فة المعلومات و تطبيقات الحاس�ب اآللي 
كما تهدف الدورة إلى إكس�اب المشارك المعارف والمهارات اإلدارية والسلوكية 
المطلوبة لإلش�راف الفع�ال على جماع�ات العمل والازم�ة لتطوير صقل 
المه�ارات القيادية لتولي مناصب إدارية أعلى و تطبيق المهارات التنافس�ية 
الازمة إلعداد المشارك وتنمية القدرات الذاتية النفسية والذهنية للمشارك 
وس�تضيف له الكثير من الخبرات والمهارات اإلدارية التي يستطيع من خالها 

سرعة كسب قناعات وتأييد القيادات في منظمته .

نظمت جمعية األمارات للتنمية االجتماعية  محاضرة تثقيفية تحت عنوان 
كيف تحصل على وظيفة في أس�رع وقت ممكن  وتأتي ضمن برنامج الموسم 
الثقافي بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية برأس 
الخيم�ة  وألقاه�ا خلفان محمد الس�ويدي مدير فرع هيئ�ة التنمية ،  حيث 
س�لطت المحاضرة الضوء على محاور أساس�ية منها تنمي�ة المهارات الخاصة 

للراغبين في الحصول على عمل  . 
تأتي هذه المحاض�رة ضمن أهداف الجمعية في نش�ر التوعية االجتماعية 

وإثراء الحياة الثقافية للمجتمع .

وتخللت المحاضرة محاور رئيس�ة منها ش�رح للباحثين ع�ن عمل على أهم 
النق�اط التي يجب أتباعها في صياغة الس�يرة الذاتية ألنه�ا تعتبر الخطوة 
األولى في دخول سوق العمل ، وشجع المحاضر على العمل في القطاع الخاص 
وع�رف بمزايا العمل داخله ،المقابلة الوظيفية فهي نقطة التعارف والحوار 
بين الباحث عن عمل وصاحب العمل ،يجب تعلم وممارس�ة مهارات االتصال 
والتدريب العملي عليها وعلى خدمة العماء وإدارة الوقت ، يجب على الباحث 
عن عمل التس�جيل في جميع المواقع اإللكتروني�ة لجهات العمل في دولة 

األمارات وتحديد خياراته بما يتناسب مع ميوله وتخصصه ومهاراته .

تم افتت�اح الملتقى التربوي االجتماعي بمس�رح جمعية األم�ارات للتنمية 
االجتماعي�ة بحض�ور مدي�رة المنطقة التعليمية س�مية عب�داهلل حارب 
السويدي و نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية األستاذ إبراهيم حسن 

البغام ومدير جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية خلف سالم عنبر .
ت�م خال الملتقى التط�رق إلى أن تربي�ة النشء عملية مش�تركة بين كل 
من المدرس�ة والمجتمع وبتحدي�د أكثر فإن عملية التربي�ة التي يقوم بها 
المعلم في المدرس�ة ، وبعض المؤسس�ات المجتمعية األخرى وعلى رأس�ها 
األس�رة باإلضاف�ة إلى المؤسس�ات االجتماعية و وس�ائل اإلع�ام وغيرها 
تس�اهم في تربية الن�شء وإن اختلفت األدوار وتباينت وذلك بحس�ب قدرة 
وصول المضامين التربوية لكل مؤسس�ة منها إلى النشء وكذا بحسب مقدرة 

استيعاب النشء لتلك المضامين . 
وتعد مجالس األمهات والمعلمات من أكثر هذه األساليب والوسائل قدرة على 
تحقيق التقارب بين المدرس�ة والمنزل وهي فرصة كبيرة لجذب أولياء األمور 

للعمل مع المدرسة وحثهم على العمل اإليجابي 

من منطلق هذا الدور ، وثقة بتلك المسؤولية التي البد أن تتقاسمها المدرسة 
مع البيت جاءت فكرة ملتقى ) تجاربنا .. نبض لتميزنا ( 

حيث ضم الملتقى خبرات ثرية من مجالس األمهات على مس�توى الدولة في 
تظاهرة اجتماعية تربوية ، تحتف�ي المجالس فيها بالتجارب المتميزة وفق 

مبدأ تبادل الخبرات . 
وللملتقى أهمية كبيرة حيث إنه سيفعل دور مجالس األمهات ويحقق الترابط 
والتكام�ل بين أدوار المجلس على مس�توى الدولة ، كذلك س�يبرز من خاله 
مبدأ التعاون وتكاتف الجهود وصوال إلى رؤية تطويرية لمجالس األمهات على 

مستوى الدولة . 
وليحق�ق الملتقى أهدافه البد من الخ�روج بتوصيات عملية وتصميم خطة 
تطويرية تنهض بمس�توى أداء المجالس وتحقق رؤية ورس�الة وزارة التربية 
والتعلي�م على أن تعم�ل جميع المجال�س وفق منهجية موح�دة تحقيقا 

لشعاره ) تجاربنا .. نبض لتميزنا ( 

دورة اإلبداع واالبتكار في العمل 

دورة المهارات القيادية

كيف تحصل على وظيفة في أسرع وقت ممكن 

أخبار الجمعية

الملتقى التربوي االجتماعي األول لمجالس األمهات على 
مستوى الدولة تحت شعار » تجاربنا .. نبض لتميزنا «
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افتت�ح العميد عبداهلل الحدي�دي مدير عام العمليات الش�رطية في رأس 
الخيمة فعاليات أس�بوع المرور لدول مجلس التع�اون الخليجي المقام تحت 
ش�عار “قرارك يحدد مصيرك” برعاية جمعية اإلم�ارات للتنمية االجتماعية 
وبحض�ور العميد غانم أحمد مدي�ر عام العمليات المركزي�ة وعدد كبير من 

الضباط والمسؤولين.

وأك�د العميد عبداهلل خميس الحديدي مدير عام إدارة العمليات الش�رطية 
بالقي�ادة العامة لش�رطة رأس الخيمة أن وزارة الداخلية تواصل مس�اعيها 
وتبذل أقصى طاقاتها من أجل تقليل عدد حوادث السير والمرور وتجنب اآلثار 
الس�لبية لها سواء كانت المادية أو البش�رية من خال ترسيخ دعائم النظام 
الم�روري العص�ري الذي يعد مظهرًا أساس�يًا لتقدم ال�دول ورقيها الحضاري 
موضح�ا ان القيادة العامة لش�رطة رأس الخيمة تحرص عل�ى تطبيق رؤية 
ورس�الة الوزارة بتطوير هندس�ة الطرق وف�ق المعايي�ر العالمية وتحديث 
آلياته�ا وتنمية كفاءات ومهارات رجال المرور وتفعيل التوعية المرورية على 

مدار العام.
  وتابع أن تضافر جهود كل الجهات المعنية بما فيها وسائل اإلعام بالسامة 
المرورية أمر مهم وضروري للحدمن مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة 
على الفرد والمجتمع ، موجهًا ش�كره على هذا التع�اون الفعال والذي ينتج 
عنه تحقيق لألهداف المرجوة من أجل الوصول إلى مجتمع خال من الحوادث .

  وخ�ال الحفل قام راعي الحفل مدير جمعية اإلم�ارات للتنمية االجتماعية 

خلف س�الم عنبر  يرافق�ه العقيد علي س�عيد العلكيم مدي�ر إدارة المرور 
والدوري�ات و ع�دد من الضباط ، بتكري�م المتميزين م�ن الموظفين بإدارة 
المرور والدوريات بش�رطة رأس الخيمة والمتعاونين من الجهات والمؤسسات 
في إنجاح هذا الحدث ، كما تم تكريم الوفد البحريني المشارك ، وتكريم الساق 
المثال�ي من إدارة الم�رور والمتقاعدين م�ن اإلدارة والمتعاونين من الجهات 
والمؤسس�ات فيما أه�دى مدير إدارة الم�رور والدوريات درع�ًا تذكاريًا لراعي 

الحفل لرعايته وحضوره حفل انطاقة أسبوع المرور.
 وف�ي الختام قام العميد الحدي�دي يرافقه راعي الحف�ل وعدد من الضباط 
واألف�راد بجول�ة تعريفية ف�ي المع�رض التوع�وي والذي ض�م عدد من 
المجسمات واللوحات والمنشورات اإلرشادية التي عكست خطورة عدم االلتزام 
وهي دعوة لسائقي المركبات بالمش�اركة في الحد من الحوادث المرورية عن 
طريق اتباعهم للقواعد واألنظمة المرورية المعمول بها على مستوى الدولة.

نظمت جمعية اإلمارات للتنمي�ة االجتماعية مبادرة “احترام القانون” ضمن 
سلس�لة المبادرات المجتمعي�ة التوعوية التي تنفذه�ا الجمعية وذلك من 
خال فقرة خاصة عب�ر أثير إذاعة رأس الخيمة  أداره�ا المذيع محمد غانم 
مصطفى واستضاف العقيد الدكتور صاح الغول والمحامية عاشة الطنيجي 

والمستشار القانوني يوسف الشريف.
ق�ال العقيد الدكتور صاح الغ�ول مدير مكتب ثقافة احت�رام القانون بأن 
المكتب يسعى لنشر الثقافة القانونية بين مختلف أفراد المجتمع وشرائحه 
العمرية واالجتماعية ويولي اهتماما خاصا بفئة النشء التي تش�كل الهدف 
االستراتيجي األهم لدى أية جهة تعمل في مجال غرس القيم واألخاق ، مشيرا 
إلى أنهم ما زالوا في مرحلة عمرية مبكرة تسمح بغرس المبادئ اإليجابية التي 
تحدد اتجاه س�لوكياتهم في المستقبل وتطبع ش�خصياتهم بطابع الجدية 
وااللتزام بما يؤمن به مجتمعهم وتعريفهم باألساليب والطرق الناجحة التي 
ترسخ مفهوم ثقافة احترام القانون والوعي به واالرتقاء بمستوى العاقات 
االجتماعية والس�لوكية في المجتمع حفاظا على مستقبل األجيال القادمة 

والمكتسبات الوطنية.
أش�ارت المحامية عاش�ة الطنيجي بأنه في  القانون ل�كل فرد حقوق وعليه 
واجبات وه�و عملية ضبطية تمر علينا في حياتن�ا اليومية ويجب على كل 
فرد أن يكون متطلع على القواني�ن لمعرفة حقوقهم وواجباتهم و االرتقاء 

بدرجة الوعي باحترام القانون وترس�يخ ثقافته ف�ي نفوس النشء لتكون 
س�لوكا يوميا لديهم والتعاون في التوعية بمختلف التجمعات الشبابية من 
خ�ال األندية والمرافق الرياضية من خال محاضرات التوعية والمس�ابقات 

الثقافية حول احترام القانون.
م�ن جهته قال المستش�ار القانوني الدكتور يوس�ف الش�ريف ب�أن ثوابت 
الحقوق اإلنس�انية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة والتي كفلها الدستور 
والقانون وفي ضوء التزامنا بالواجبات بقدر تمس�كنا ف�ي حقوقنا والتزامنا 
بالضواب�ط القانونية واالجتماعية الت�ي تعززها قيمن�ا األصيلة وأخاقنا 
النبيلة وش�دد على أن المجتمع هو المكمل لجه�ود الدولة لتطبيق  القانون 
وأن اإلعام بجميع وس�ائله ه�و المعزز لوعي المجتم�ع بفئاته كافة وهو 
المثق�ف له للنهوض به بش�كل أفضل ، كما أن مفه�وم التربية في جانبيه 
االجتماعي والنفس�ي، الذي يركز على دور األسرة في صناعة الطفل وتكوينه 
تكوينًا اجتماعيًا مهما جدًا من خال إيصال رسالة المجتمع وقيمه األخاقية 
وأنظمته القانونية إلى الطفل بش�كل تدريجي ومدروس منذ نعومة أظفاره 
حتى س�ن البلوغ  وأش�ار إل�ى أن التربية تج�اوزت مفهوم رعاي�ة الوالدين  
الفطرية، إذ توجب عليهما معرفة األس�س العلمية لهذه المهمة التي تؤدي 

إلى تنشئة فرد صالح اجتماعيًا. 

أطلق�ت جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية ف�ي رأس الخيمة الدورة األولى 
من جائزة التميز االجتماعي لتعزيز ونش�ر ثقافة العم�ل واإلبداع باعتباره 

جزءًا من ثقافة الدولة.
وأف�اد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية الدكتور 
محم�د عبد اللطيف خليفة بأن إطاق الجائزة يأتي انطاقًا من دور الجمعية 
في تحقيق التنمية االجتماعية المس�تدامة وإبراز دور المؤسس�ات واألفراد 

الذين يسهمون بمشاريع ذات مردود اجتماعي.
أم�ا عن فئات الجائزة، أضاف بأنها مقس�مة إلى أربع فئ�ات: أواًل فئة األفراد 
وتن�درج ضمنها جائزة »الش�خصية المتمي�زة« في التفاعل م�ع المجتمع 
و»الش�خصية المتميزة ف�ي العط�اء االجتماعي« وفئة »الطال�ب المتطوع 
المتمي�ز«، أما الفئة الثانية فهي فئة التكوين�ات االجتماعية والفئة الثالثة 

هي فئة المبادرات والبرامج والفئة األخيرة هي فئة المؤسسات.
وتس�هم الجائزة ف�ي إذكاء روح التنافس اإليجابي واإلب�داع لخدمة المجتمع، 
إضاف�ة إل�ى تفعيل عاق�ات التع�اون وتعزي�ز المس�ؤولية المجتمعية 
للمؤسس�ات لارتقاء بالتنمية االجتماعية وتقدير الفئات المتميزة في مجال 

العمل االجتماعي.
وتعت�زم البدء باس�تام الترش�يحات للجائزة اعتب�ارًا من الش�هر الج�اري 
وتقييمها في شهري أكتوبر ونوفمبر لتعلن أسماء الفائزين ويجري تكريمهم 

في ش�هر ديس�مبر المقبل. وأشار إلى أنه تم تحديد ش�روط ومعايير تقييم 
خاصة بكل فئة من الفئات المس�تهدفة إضاف�ة إلى تخصيص مكافأة مالية 

قيمة ودرع وشهادة لجميع الفائزين.
دعوة للمشاركة

ودعا خلف سالم بن عنبر - مدير جمعية اإلمارات المجتمع بجميع فئاته إلى 
المش�اركة في الجائزة التي تهدف إلى تحفيز النتاجات المجتمعية وتش�جيع 
المبدعي�ن في العمل االجتماعي ورفع كفاءة القوى العاملة لتحقيق أهداف 
المجتم�ع، وذلك من خال الش�راكة الفاعلة بين الجائزة وأفراد ومؤسس�ات 

المجتمع.
وأكد بن عنبر ب�أن الجائزة تمنح تقديرًا للجهود المبذولة التي تس�اعد على 
تحفي�ز العمل االجتماعي وتعزي�ز مكانته بهدف خدم�ة المجتمع واالرتقاء 
بمستوى األنشطة والبرامج المجتمعية، إذ يحظى المجال االجتماعي بأرضية 
خصبة للعطاء والبذل والتطوير وهو عامل أساس�ي ومهم في تحقيق التميز 

في المجاالت األخرى.

أسبوع المرور الخليجي

حملة توعوية » احترام القانون « 

إطالق جائزة التميز االجتماعي بـ 4 فئات

أخبار الجمعية

ته�دف الجمعية من خال رعايتها لمثل هذه الفعاليات الى تس�خير 

كاف�ة إمكانياتها لتعزي�ز التعاون م�ع مختلف مؤسس�ات وهيئات 

المجتمع  انطاقًا من رؤية الجمعية الرامية لخدمة الوطن والمواطن 

وتكريس�ًا لمفهوم الش�راكة المجتمعية مع هذه الجهات بما يتوافق 

مع استراتيجيتها وسياستها الداعمة وبرامجها المتنوعة.

رؤية الجائ�زة هي تحفيز العم�ل االجتماعي وتعزي�ز مكانته بهدف 

خدمة المجتمع واالرتقاء بمس�توى األنش�طة والبرام�ج المجتمعية 

الهادفة.
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ت�وج فريق عبر القارات للمقاوالت بطا للنس�خة 
الرابعة من بطولة الفرجان التي نظمتها جمعية 
اإلم�ارات للتنمي�ة االجتماعية ف�ي رأس الخيمة 
تحت ش�عار “ اإلمارات انتماء وعط�اء “ في الفترة 
م�ن 6 إل�ى 27 م�ارس 2015 بع�د تغلب�ه على 
فريق روح اإلمارات في المباراة الختامية بخمس�ة 
أهداف مقاب�ل هدفين وأدارها الحك�م اإلماراتي 
عل�ي راش�د النعيمي بحض�ور خلف س�الم عنبر 
مدي�ر عام الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة 
للبطولة وعلي راشد الخنبولي عضو مجلس اإلدارة 
الشامس�ي  الشامس�ي مدير  والمهن�دس يحي�ى 
لاستش�ارات البحري�ة وعب�د اهلل المياحي مدير 
نادي الجزيرة الحم�راء الرياضي الثقافي وعدد من 

المسؤولين والجمهور .
وتوج خلف سالم بن عنبر يرافقه الخنبولي الفريق 

الفائ�زة بكأس البطول�ة وبالميدالي�ات الذهبية 
وبمبل�غ 20 ألف دره�م فيما ت�م تكريم صاحب 
المرك�ز الثاني بعش�رة آالف دره�م وبالميداليات 
الفضي�ة إلى جان�ب تكريم أحس�ن ح�ارس في 
البطول�ة التي حص�د جائزتها علي البلوش�ي من 
فري�ق نجوم دبي، وأحس�ن العب الت�ي حصدها 
الاع�ب محمد مروان من فري�ق روح اإلمارات كما 
تم تكريم هداف البطولة “حبيب غلوم “ من فريق 
الطير برصي�د 6 أهداف بينما حصل فريق الكلية 
اإلماراتية الكندية عل�ى جائزة الفريق المثالي في 
البطولة ، ومهدي محمد من فريق جمعية دار البر 

على جائزة اإلداري المثالي .
 وأكد س�الم حس�ن مدي�ر البطولة عل�ى أن هذه 
البطول�ة التي يأت�ي تنظيمها للع�ام الرابع على 
التوال�ي والتي ش�ارك بها 24 فريق�ا من مختلف 

إم�ارات الدولة مطعمي�ن بمجموع�ة من العبي 
األندية شهدت تنافسا كبيرا من قبل جميع الفرق 
التي س�عت للظفر باللقب ، مضيفا أن مس�توى 
الفرق المش�اركة يرتفع من عام آلخر مما يعكس 
نجاح بطول�ة الفرجان ويحقق أه�داف الجمعية  
في أداء رس�التها المجتمعية الموجهة  لش�ريحة 

الشباب.

» بطولة الفرجان « لكرة القدم الدورة الرابعة 

أخبار الجمعية

انطلق�ت فعاليات المجال�س االجتماعية، الت�ي تنظمها جمعي�ة اإلمارات 
للتنمي�ة االجتماعي�ة في عدد م�ن مناطق اإلم�ارة، التي تتن�اول مواضيع 
اجتماعي�ة منوعة ، وذلك به�دف تعزيز روح التواصل بي�ن أفراد المجتمع 

ومختلف فئاته. 
وأكد س�يف المطوع المزروعي عضو مجلس إدارة الجمعية - المنس�ق العام 
لهذه المجالس، أهمية تواجد الش�باب في المجالس لما فيها من تواصل بين 
األجيال والتمس�ك بالقيم التي نش�أ عليها مجتمع اإلمارات من تآٍخ وتقارب، 
مش�يرا إلى أن المجالس تعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر بين رواد المجالس 

من مختلف األعمار ومناقشة مواضيع عامة وهادفة. 
وكان�ت اللق�اءات بمجالس ومناطق مختلفة أهمها مجلس الس�يد س�لطان 
بن علي الخاطري بمنطقة الس�اعدي، مجلس الس�يد عبد اهلل علي معضد 
المزروعي في منطقة الغيل ومجلس الس�يد علي الش�غل المحرزي بمنطقة 
مس�افي، حيث تناول�ت مواضي�ع ونقاش�ات اجتماعية مثرية ت�دور حول 

“العادات والتقاليد اإلماراتية وكيفية المحافظة عليها، دور وس�ائل التواصل 
االجتماعي في نش�ر التوعية المجتمعية وغرس الع�ادات االجتماعية بين 
أفراد المجتمع، أهمية المجالس في لم ش�مل األس�ر والقبائل وفرصة إلحياء 

التواصل بين الشباب وكبار السن.
وأثن�ى الجميع على دور جمعي�ة اإلمارات في تفعيل ه�ذه الملتقيات  التي 
تساهم بشكل فعال في توعية جيل الشباب وتوجيههم في دروب الحياة في 
ظل االنفتاح الهائل ، وشكروا القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه الملتقيات 

لتعم الفائدة على الجميع .
وأّك�د المش�اركين بأنه البد من ه�ذه الملتقيات والمجالس لجذب الش�باب 
وحدهم م�ن الرذيله ورفقاء الس�وء وفرص�ة لتبادل الحديث ف�ي مواضيع 
اجتماعية تهم الفرد والمجتمع، فاليوم أصبحت المجالس فقط للعب الورقة 

واأللعاب اإللكترونية.

مجالس » اإلمارات للتنمية االجتماعية « برأس الخيمة تعزيز للتواصل

ته�دف الجمعي�ة  م�ن بطول�ة الفرجان 
تفعي�ل المش�اركة الش�بابية ف�ي دعم 
مس�يرة التنمية، وتوجيه الطاقات لتعزيز 
المكتس�بات الوطني�ة، حيث ت�م تنظيم 
البطولة للع�ام الرابع عل�ى التوالي، نظرا 
للنج�اح ال�ذي تحقق في سلس�لة نجاحات 

البطولة في السنين السابقة.
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تحت رعاية صاحب الس�مو الشيخ س�عود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى، حاكم إمارة رأس الخيمة، انطلق مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية 
والتشكيلية في دورته الثالثة لعش�اق الفنون في احتفالية سنوية تقيمها 
مؤسس�ة سعود لبحوث السياس�ات العامة والذي استمر على مدار ثاثة أيام 

بمشاركة 60 فنانًا وفنانة من 24 دولة عربية وأجنبية. 
وأوضحت الس�يدة ناتاش�ا ريدج المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي لبحوث السياسات العامة أن تكريس احتفالية سنوية للفنون 
اإلنس�انية تجمع خبرات الش�رق والغرب الفنية في إم�ارة رأس الخيمة هو 
تقليد سنوي ونجاح في تفعيل خطة المؤسسة المعرفية والمجتمعية عبر 
رس�الة الفن القادرة على تحقيق التبادل الثقافي والمعرفي اإلنساني إلتاحة 
منص�ة معرفية تبادلية بين أفراد المجتمع مع الجاليات الوافدة التواقة إلى 
فع�ل التواصل والتعارف مع المواهب الش�بابية المبدع�ة بإنتاجها الفني 

اإلماراتي الراقي. 
وقال س�قراط بن بشر مدير فعاليات المهرجان إن الدورة الجديدة استقطبت 
60 فنانًا وفنانة من 24 دولة عربية وأجنبية تم اختيارها وفق معايير فنية 
تراعي الجديد والمعاصر في الفنون، وتس�تضيف شخصيات عالمية كضيوف 
شرف سواء في الفن التشكيلي كالفنانة التشكيلية المعروفة آناستازيا ماك، 
أو في التمثيل وتصميم األزياء مثل ديليب سانكار، وبريانكا موهان، وبورنيما 
آندراجي�ت جنبًا إلى جنب م�ع النج�وم اإلماراتييين مثل الممث�ل اإلماراتي 

المعروف منصور الفيلي ومصممتي األزياء إيمان وإلهام الفامرزي. 

وتضمن�ت فعالي�ات المهرج�ان حف�ا تعارفيا ف�ي بانيان تري، وأمس�ية 
س�ينمائية في حفل تكري�م وتوزيع الجوائز في غرف�ة تجارة وصناعة رأس 

الخيمة وتم عرض 12 فيلما قصيرا من صناعة اإلمارات. 

بدايات مبكرة
بدأت فاطمة عدنان يوس�ف مش�روعها ترافلز مبكرا، منذ ثاث سنوات حين كان عمرها 15 سنة بتشجيع من 
والديها، وحين تخرجت من المدرس�ة ودخلت عالم الجامعة حيث تدرس التصميم في جامعة زايد وتوس�عت 
أعمالها في ذات الوقت، قامت بتعيين خمس مساعدين ، كما وسعت في مركز أعمالها الكائن في منزل عائلتها 

ببناء مطبخ مكون من طابقين، مؤكدة أنها تخطط للتوسع في مشروعها بحيث توصله لكل أرجاء العالم.

دعم أكبر
وأكد باري إبراهيمي مدير المبيعات في شركة الحمراء للتطوير العقاري، فخره بدعم رائدات األعمال المواطنات 
والعم�ل الخيري في نفس الوقت برأس الخيم�ة، متزامنا مع الترويج لألماكن الجديدة ذات اإلطاالت المتميزة 
في رأس الخيمة والتي تناس�ب العائلة والسواح من خارج وداخل الدولة في ذات الوقت مثل الحمراء مارينا التي 
احتضنت الحدث، مؤكدا أن مبادراتهم المجتمعية في هذا اإلطار س�وف تس�تمر حيث سيتم تخصيص يوم في 

شهر أبريل المقبل لعمل سوق محلي بالكامل يخصص لرائدات األعمال المواطنات.

شوكلش فاطمة 
أما فاطمة البرق أم لطفلين وصاحبة مش�روع  أحد أصناف المالتن كيك “ش�وكلش” ، فتبين أن المشروع سمح لها التفرغ لرعاية منزلها وعائلتها دون الحاجة 
لمغادرة البيت وتقوم بالمتابعة واإلش�راف الكامل على توزيع الطلبيات من مقر س�كنها، أما التواصل فهو عن طريق وس�ائل التواصل االجتماعي الذي فتح 
آفاق واس�عة للتعريف بأي مش�روع والترويج لها، مؤكدة أن مشروعها ناجح ويستقطب العديد من المشترين، مبينة أن بدايتها المتواضعة ما هي إال نقطة 

االنطاق المدروس نحو مشروع أكبر وأفق أوسع قد تصل لكل أنحاء العالم يوما.

أظهر مهرج�ان الربيع لألطعمة المنظم من قبل ش�ركة الحمرا ومبادرة جود 
اإلنسانية ، القدرات االستثنائية التي أصبحت تتمتع بها فتيات اإلمارات ممن 
خاضوا تجرب�ة األعمال في مجال األطعمة ، فلم يقتصر األمر على تبني فكرة 
مش�روع، بل وجدت رائدات األعمال بنفس�هن على رأس مشاريعهن يطبخن 
أم�ام الجمهور ويروجن بكل ثقة لمنتوجاته�م ويبعونها بكل حرفية وثقة، 
متخطي�ات أي أقاويل حول عدم كفاءة أو ق�درة الفتاة اإلماراتية على العمل 

واعتاء منصة األعمال الخاصة.
جميلة الس�لمان صاحبة مبادرة جود اإلنس�انية أكدت أن ه�ذه هي التجربة 
الثانية للمش�روع الخيري الذي يهدف إلى أكثر من هدف بقولها” هدفنا بين 
التروي�ج لإلمارة والمواه�ب الوطنية لخدمة األعمال اإلنس�انية في اكثر من 

مؤسس�ة خيرية، وقد نجحت هذه الفكرة بصورة كبيرة في اس�تقطاب فئات 
مختلف�ة من المجتمع في ي�وم واحد فقط ، مؤكدة تع�اون رائدات األعمال 

معها من أجل تخصيص جزء من ريع السوق إلى خدمة األعمال الخيرية.
ميرا تطبخ

ميرا الظاهري طالبة نظم المعلومات في جامعة زايد وصاحبة مشروع بدأته 
منذ س�نتين، أبه�رت جميع الحض�ور بتصدرها مع مئذر الطب�خ والقفازات 
الباس�تيكية ، العمل في ركنها  الخاص بصنع الباستا بكل األنواع وبمنتهى 
الكفاءة والحرفية، وتؤكد ميرا أنها ال تشعر بأي خجل من تصدرها العمل في 
مش�روعها ، الذي يس�تمد قوته ونجاحه من تواجدها الدائم فيه وإشرافها 

على كل صغيرة وكبيرة في العمل.

د. ناتاشا ريدج - المدير التنفيذي للمؤسسة

يهدف المهرج�ان إلى تحقيق التقارب بي�ن أفراد المجتمع 
لاحتف�ال بالفن و ابت�كار فرص للتب�ادل الثقافي  و دعم 

القطاعات اإلبداعية و الفنية في إمارة رأس الخيمة.

ملتقى تبادل الثقافات

مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية

فعاليات 
مجتمعية

سوق الربيع يحتضن 
رائدات األعمال المواطنات 

برأس الخيمة 
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قام  الس�يد عبد اهلل سعيد الطنيجي األمين العام للرحمة لألعمال الخيرية 
والس�يد علي راش�د الخنبولي عضو مجل�س إدارة جمعية اإلم�ارات للتنمية 
االجتماعية ومدير الهيئة العامة للش�وؤن اإلسامية واألوقاف برأس الخيمة  
بزيارة دولة إندونيس�يا بهدف تفقد المش�اريع الت�ي تقيمها الرحمة هناك 

خال الفترة من 12/2/2015 إلى 24/2/2015 م
وقام الوفد بزيارة 79 مسجد في عدة مناطق في إندونيسيا للتأكد من تنفيذ 
المواصفات المتفق عليها في البناء، وتنوعت هذه المس�اجد بين مساجد تم 

االنتهاء من أعمال البناء بها ، ومساجد الزالت فيد التنفيذ.
كما وتم ذبح عدد من العقائق وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين 

كما وتم وتوزيع مواد غذائية كذلك عليهم .

وأك�د الطنيجي حرص الرحمة على تنفيذ زيارات دورية لمش�اريع الرحمة في 
الخارج للوقوف على س�ير عمل المشاريع التي تحت التنفيذ وزيارة المشاريع 

المنفذة سابقا لاطاع على حاجتها للصيانة أو اإلضافات.
وأضاف أن إندونيسيا تعد من أهم محطات العمل الخيري لدى الرحمة ، نظرا 
لعدد المسلمين الكبيروتدنى المستوى االجتماعي والحاجة الماسة  للمساجد 
والمراك�ز التعليمية ، وأش�اد الطنيجي بدور مكتب الرحمة بإندونيس�يا في 
تنفيذ واإلش�راف على مش�اريع الرحمة هناك والتزامه بتس�ليم المش�اريع 

بالوقت المحدد والمواصفات المطلوبة.

وقعت الرحم�ة لألعمال الخيرية مذك�رة تفاهم مع دائرة الموارد البش�رية 
–  حكوم�ة رأس الخيمة يت�م بموجبها تعاون الطرفين ف�ي أكثر من مجال 

لتنسيق وتفعيل أنشطة العمل الخيري بشكل فعال .

وقع االتفاقية السيد عبد اهلل سعيد الطنيجي األمين العام للرحمة السيدة 
/ بدرية علي المزروعي نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية –  حكومة رأس 

الخيمة  في إدارة الموارد البشرية يوم 10 مارس الجارى 2015 م .

قام�ت الرحمة لألعمال الخيرية بتوزيع مواد غذائية على 500 أس�رة فقيرة 
داخ�ل الدولة ,و يأت�ي ذلك في إط�ار البرام�ج الخيرية التي يقدمها قس�م 

المساعدات الخيرية في الرحمة لدعم األسر المتعففة .

و صرح السيد عبداهلل سعيد الطنيجي األمين العام لجمعية الرحمة لألعمال 
الخيرية أن مشروع توزيع المواد الغذائية هو مشروع خيري يهدف إلى مد يد 

العون إلى األسر المحتاجة و تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية األساسية 
, و أشار الى أن مشروع توزيع المواد الغذائية نفذ مرارا خال األعوام الماضية 

حيث استفاد منه آالف األسر الفقيرة.
كم�ا أضاف إلى أن�ه تم توزيع المواد الغذائية على األس�ر على ش�كل طرود 
غذائية يحتوي كل طرد على ) زيت و س�كر و طحين و أرز باإلضافة الى بعض 

المعلبات(

الرحمة تتفقد مشاريعها في إندونيسيا

الرحمة توقع مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية

توزيع مواد غذائية على 500 أسرة فقيرة داخل الدولة

أنشطة الرحمة
لألعم�ال الخيرية

نظمت الرحمة لألعمال الخيرية برأس الخيمة فعالية ش�و بالخاطر أنا حاضر  
لعدد 40 يتيم وذلك في مقر الرحمة لألعمال الخيرية حيث تم تحقيق أمنيات 

األيتام وتلبية احتياجاتهم.
وقال السيد عبد اهلل سعيد الطنيجي األمين العام للرحمة أن الرحمة تعتمد 
مثل هذه البرامج حرصا عل�ى تلبية احتياجات اليتيم التي تفيده في حياته 

العلمية والعملية أو على المستوى الشخصي.
من جانبها دعت الس�يدة آمنة الش�حي رئيس�ة قس�م الكف�االت والرعاية 
اإلنس�انية في الرحمة أهل الخير والمحسنين إلى التعاون والتضافر من أجل 

رعاية اليتيم الذي فقد أبويه أو والده ليحل مكانه الكافل والمحسن.

فعالية شو بالخاطر .. أنا حاضر 
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876

814

بئراً

 مضخة مياه يدوية

414
مسجـدًا

4

10

كفالة طالب علم

كفالة مريض

7

51
آبار عمالقة

فصاًل دراسّيًا

1939

190
كفالة أسر محتاجة

17
كفالة يتيمًا داخل الدولة

كفالة يتيمًا خارج الدولة

أنشطة الرحمة
لألعم�ال الخيرية

لغ�ة األرق�ام حصاد 2014
ال��رح��م��ة ل��ألع��م��ال ال��خ��ي��ري��ة
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المواطنة اإليجابية مسؤولية مشتركة 
في مواجهة التحديات واألفكار المتطرفة

ال تسأل ماذا قدم لك وطنك  ..  بل سْل ماذا قدمته أنت لوطنك

تعزيز المواطنة يسهم في الحفاظ 
على أمن واستقرار الوطن

اهتمام حكومي

يش�كل العنصر البش�ري المواطن حجز الزاوية والركيزة األساس�ية في رؤية 
القي�ادة والحكومة الرش�يدة لدولة اإلم�ارات العربية المتح�دة التي حرصت  
من�ذ إعان قيامه�ا تحت قيادة المغف�ور له بإذن اهلل تعالى الش�يخ زايد 
بن س�لطان آل نهيان طيب اهلل ثراه على توجيه بوصلة اهتمامها للعنصر 
البش�ري المواطن عبر تسخير كافة اإلمكانيات المادية المتاحة لتطوير  أبناء 
الوط�ن وصقل قدراتهم ومهاراتهم ما جعلهم يتبوؤون مناصب قيادية عليا 

في شتى مجاالت الحياة .
وم�ن هذا المنطلق بات لزاما  اليوم عل�ى كل مواطن ومواطنة ينتمون لهذه 
األرض الطيب�ة أن يكونوا على قدر عال من المس�ؤولية وااللتزام في رد هذا 
الجميل للوطن بأن يكونوا مواطنين صالحين يحافظون على إرثهم ومنجزات 
اتحادهم ويكملون مس�يرة البناء والعطاء بكل قوة وإصرار عبر التحلي بروح 
المواطنة اإليجابية التي ال تقتصر على مش�اعر ح�ب الوطن وإنما تتجاوزها 
للعمل الج�اد والمخلص للحفاظ على ديمومة تقدمه وازدهاره والتصدي ألية 
أفكار دخيلة تحاول المس�اس بأمنه واس�تقراره خاصة ف�ي ظل ما يعصف 
بالعالم اليوم من عنف وتش�دد وإرهاب يس�عى من يقفون خلفه لتحقيق 
مآرب خاصة على حس�اب المصلحة العامة وعلى حس�اب الس�لم واالستقرار 

العالمي .

ملف العدد

التصدي لإلرهاب مسؤولية مجتمعية

التفاعل بروح اإليجابية

حكمة وحنكة حكومية

وجاء تأكيد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية  في كلمته في افتتاح فعاليات القمة الحكومية التي 
عقدت بدبي تحت شعار “ استش�راق حكومات المستقبل “ على أن أخطر 
ما في اإلرهاب الحديث استخدامه لتقنيات العصر وتسخيرها في بث روح 
الكراهي�ة ليلفت االنتباه إلى أهمي�ة الدور والمس�ؤولية التي تقع على 
عاتق كل مواط�ن يعيش على هذه األرض ويتنف�س من هوائها ويأكل 
من خيراتها وذلك من خ�ال التصدي بكل حزم لهذه اآلفة الخطيرة ولهذا 
التحدي الس�افرعبر تعزيز معاني ومبادئ المواطنة اإليجابية تحت مظلة 
السياس�ة الحكومية العلمية الفاعلة التي تتبناها الحكومة الرشيدة التي 
غرست منذ نشأتها روح االعتدال والتسامح واالنفتاح في نفوس أبنائها .
وش�كلت العديد من النم�اذج اإلماراتي�ة الحية نموذجا يحت�ذى به في 

المواطنة االيجابية الحقة تمثل في إبداع عدد من الطلبة اإلماراتيين في 
مجاالت دراستهم العلمية وتدافع أبناء الوطن على الخدمة الوطنية الذين 
يعتبرون مثاال حيا ل�روح المواطنة القائمة على التميز والتفوق واإلبداع 
ال�ذي يرف�د الوطن باإلنج�ازات العظيمة خاصة في ظل ح�رص القيادة 
الرش�يدة على توفير كافة متطلبات النجاح والتقدم والتألق ألبنائها عبر 
توجيه دفة االهتمام والرعاية والدعم لهم بإنشاء المؤسسات التعليمية 
واألكاديمية على أعلى المستويات واستقطاب الخبرات المتميزة لرفد هذا 
الجيل بكل ما يحتاجه في مس�يرة الحفاظ على الوطن ومكتس�باته وبما 
يحقق اآلمال والتطلعات في خلق جيل قوي متين قادر على التصدي لكل 

فكر دخيل .

وأش�ار س�مو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إل�ى أن المواطنة 
اإليجابي�ة تتمثل في التفاعل ب�روح إيجابية، وأنه�ا الركيزة الكبرى في 
نجاح حكومات المستقبل ولحمة الشعوب ونمائها مما يسهم في التغلب 
عل�ى التحديات التي تواجه حكومات المس�تقبل والتي تتغير باس�تمرار 
وتزداد خطورة الرتباطها بمستجدات العلوم والمعرفة اإلنسانية والتطور 
البش�ري، مضيفا أن غالبية ش�عوب العال�م وحكوماته عان�ت من آفة 
الكراهية والجهل الذي تطور من الوس�ائل البدائية التقليدية في السابق 
إلى وس�ائل حديثة متطورة تعتمد على الشبكة العنكبوتية وما تحتويه 
من وس�ائل تواصل اجتماعي متباينة لتبث س�مومها بين أفراد وشرائح 

المجتمع .

وأوضح س�موه أن محاربة األف�كار الدخيلة المرفوض�ة دينيا ومجتمعيا 
وأخاقيا مس�ؤولية جماعية ومش�تركة تبدأ من األسرة والبيت عبر نشر 
وإش�اعة الفكر والوعي المناهض لهذه األفكار وترس�يخ القيم اإليجابية 
األصيلة في مجتمعنا اإلماراتي القائم على التسامح والوسطية واالعتدال 
م�رورًا بدور الموظ�ف الحكومي المناط به تأدية واجباته بش�كل صحيح، 
وتقديم أفضل س�بل ومس�توى الخدم�ة العامة وقبول فك�رة التغيير 
والتطوير بغض النظر عن كم العمل الموكل إليه، مش�يرًا إلى دور الشركاء 
المقيمين على أرض الوطن وأهمية ضلوعهم في تعزيز روح المسؤولية 
الفردي�ة والمش�اركة المجتمعي�ة فضا ع�ن دور القطاعي�ن الحكومي 
والخاص في تعزيز أوجه االس�تثمارات البش�رية والمادي�ة وتبني ثقافة 

العمل التطوعي البناء.

لق�د بات مفهوم المواطنة اإليجابية أكثر اتس�اعا عبر ارتكازه على الفكر 
المس�تنير والطموح والرغبة في خدمة الوطن والحفاظ عليه واإلخاص 
لقيادته التي لم تأل جهدا في يوم من األيام في تس�خير كافة اإلمكانيات 
التي حباها اهلل إياها لخدمة أبنائها واس�تنهاض عزيمتهم وغرس القيم 
والمبادئ القائمة على أس�اس االعتدال وعدم المغاالة في ش�تى مناحي 
الحياة ليكون�وا قادرين على مواجه�ة التحديات الفكري�ة واالقتصادية 
والسياسية التي ال هم لها س�وى تحقيق اطماع وأهداف خبيثة لشريحة 
معينة تضع نصب عينيها خلخلة األمن واالستقرار مما يتوجب معه على 
الجميع المشاركة في تحمل المسؤولية والتحلي بروح المواطنة اإليجابية 
وتطبيقه�ا على أرض الواقع والعمل يدا بي�د لحماية الوطن وأفراده من 

هذا التحدي الخطير الذي استطاعت حكومة وقيادة اإلمارات التعامل معه 
ب�كل حرفية واقتدار يعكس�ان الرؤية الثاقبة والسياس�ة الحكيمة التي 

تسير عليها هذه القيادة .
ومن هنا فإن مقولة” ال تس�أل ماذا قدم لك وطنك بل س�ْل ماذا قدمته 
أنت لوطنك “ يجب أن تكون نبراس�ا يهتدي ب�ه أبناء الوطن يحثهم على 
التحلي بمبادئ المواطنة اإليجابية واإلسهام بيد الفريق الواحد في تعزيز 
مس�يرة النماء بالدولة والوقوف س�دا منيعا ألية محاوالت أو أفكار هدامة 
يس�عى من يقفون خلفها لزعزعة الطمأنينة واالستقرار واألمن واألمان 

في ربوع الوطن .
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جب�ل جيس هو أعلى قمة جبلية في دول�ة اإلمارات العربية المتحدة إذ 
يبلغ ارتفاعه 1,910 متر، يامس جبل جيس في رأس الخيمة الس�حاب، 
ويمخر بقمته الش�اهقة عباب الس�ماء، ليتيح للجميع فرصة مشاهدة 
مناظر خابة س�تبقى عالقة في الذهن ، مثل مش�اهدة الس�حاب التي 
تلقي بظالها عل�ى الجبال ،ومياه األمطار الراك�دة ،وجريان األودية جراء 

سقوط األمطار، ولقطات أخرى ال حصر لها .

تصل أعل�ى نقطة في جبل جيس إلى 1,925 متر عن مس�توى س�طح 
البح�ر) 6,315 قدم( وتبعد هذه النقطة 350 متر ش�رق الحدود الواقعة 

بين سلطنة عمان و دولة اإلمارات. 

يبع�د جبل جيس قراب�ة 25 كم عن مدينة رأس الخيم�ة و 100 كم من 
مدين�ة دبي و 250 كم عن أبوظبي.  و يعد جبل جيس من أش�هر الجبال 
لدى راكبي الدراجات و س�ائقي السيارات الرياضية لما يحتويه من إثارة و 
متعة  لهم أثن�اء صعودهم على الطرق المنحينة م�ا بين الصخور التي 

تعد تجربة  فريدة من نوعها في اإلمارات. 

يمكن رؤية األرض على مدى ومسافات بعيدة تمتد نحو 100 كيلو مترًا أو 
أكثر، مثل إمارة دبي وبعض اإلمارات األخرى، ناهيك عن مش�اهدة البحار 
مثل بحر عمان ش�رقًا ومضيق هرمز ش�مااًل والخليج العرب�ي غربًا، مما 

يقدم فرصا أمام هواة التصوير اللتقاط الصور النادرة.

توجد نباتات وأعشاب طبيعية ال تنمو إال على المرتفعات العالية نتيجة 
اعتدال المناخ، كما توجد بعض الحيوانات والسحالي النادرة.

يعتب�ر المن�اخ في أعلى الجبل فري�دا من نوعه مقارن�ة ببقية أراضي 
الدولة نظرًا الرتفاعه الش�اهق، مما يس�اعد على اعتدال المناخ صيفًا 
بحيث ال تتج�اوز درجات الح�رارة ال�عظمى في غالبي�ة األيام 30 درجة 
مئوي�ة، بينما تتراوح درجات الحرارة ليًا بي�ن 22 و25 درجة مئوية. أما 
في الشتاء، تنخفض درجات الحرارة إلى دون الصفر، مما يسفر عنه تكون 

الجليد في أعلى قمة الجبل.

جبل جيس

معالم
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فاطم�ة المغني، اس�م له وقع خاص ف�ي ميدان الفعل والعم�ل واإلنجاز، فهي باحث�ة اجتماعية وخبيرة 
في التراث الش�عبي، ومس�يرتها حافلة بالعمل التطوعي واالجتماعي، صوتها الصادح بالحق، مناصر للمرأة 
ومدافع عن حقوقها، نبرته الحفاظ على الهوية التراثية والوطنية والدفاع عنها فخرًا وثقة وانتماًء، تعشق 

العمل التطوعي والخيري، وتجد فيه سعادة ال يعرفها آخرون.
ول�دت المغني في مدينة كلباء التابعة إلمارة الش�ارقة والمطلة على خليج عمان وكانت تش�تهر بخصوبة 
أراضيه�ا وتنوع الفواكه فيها وعذوبة مياهها وبس�اتينها . نش�أت في أس�رة كبيرة ممت�دة كان االرتباط 
بالعادات والقيم والمحبة أبرز ما يميزها وكان عدد أفرادها أكثر من 60 فردًا فكانت األس�رة مدرس�ة لتعليم 

األبناء ويعيش في كنفها أكثر من جيل . 
المغن�ي هي ابنة عائلة محافظة من مدينة كلباء، تحب العلم والعمل وتهوى العمل التطوعي والخيري، وما 

سنسرده في هذه الصفحة ماهو إال جزء من مسيرتها الحافلة باإلنجازات والنجاحات..

فاطمة المغني .. تجربة مثمرة ونموذج مميز

فاطمة المغني

بدايات مضيئة 
وم�ع هذه البدايات المضيئة رس�مت فاطمة المغني طريقه�ا المهني قائلة 
“أعت�رف بأنني ما كن�ت ألنجح بأي خط�وة قمت بها لوال الدع�م المتواصل 
والتفهم الخالص من زوجي، فهو لطالما ش�جعني على تكملة دراس�تي وتبوؤ 
أعل�ى المراتب في األعم�ال التي خضتها. وأنا ممتنة له كرفيق س�اندني في 
مختل�ف محطاتي وكان لي نعم الش�ريك في مواجهة الحي�اة وتربية األبناء 
وتحقيق التقدم المنش�ود في سبيل خدمة بادي”. وفاطمة المغني وهي أم 
ل� 8 أبناء التزال حتى اليوم على الرغم من انتهاء فترة عضويتها في المجلس 
االستشاري بالش�ارقة من 2004 حتى 2007، تلتقي الفئات االجتماعية التي 

تسر لها عن احتياجاتها. 
وتشير فاطمة المغني إلى أن المجتمعات التي تنعم بنساء واعيات ومثقفات 
تصل قبل س�واها إلى القمة، وهذا ما اش�تهرت بالتأكيد عليه خال توليها 
رئاس�ة مجلس سيدات األعمال في الشارقة ما بين 2007 و2009. حيث تشدد 

على الدور الذي تلعبه األم في غرس مبادئ الخير في أبنائها. 
وتقول “الطفل إن لم ينشأ منذ طفولته المبكرة على حب الوطن والتضحية، 

لن يفهم معنى العطاء، ولن يقدر النعم ووجوب الحفاظ عليها”.

نموذجّا للمرأة اإلماراتية 
وتجس�د المغني نموذجًا رائعًا للمرأة اإلماراتية بش�كل خاص، إذ تنظر إليها 
النس�اء باعتزاز مثااًل للنجاح، ولما يمكن إلرادة المرأة أن تفعله وباألخص في 

المنطقة الشمالية الشرقية.

المغني كس�رت األع�راف وتخطت المقاييس منذ عملها ف�ي وظيفة بعيدة 
عن مج�ال التعليم، الذي ظل العم�ل الوحيد الذي تلتحق ب�ه المرأة آنذاك، 
لتنتزع بجدارة لقب المرأة الحديدية. س�ارت في طريق شاق، وكان صعبًا على 
الكثيري�ن تقبل ما تقوم به وس�ط بيئة محافظة، عندم�ا خرجت إلى منازل 
المحتاجين في مناطق )خورفكان والنحوه وش�يص ودبا الحصن(، تبحث عن 
كل أرملة أو مطلقة أو أس�رة فقيرة ومتعففة، وفي أيام ترجع إلى بيتها ليًا 

بعد تأدية وظيفتها في توزيع المستحقات وحل المشكات.

باحثة اجتماعية وخبيرة في التراث الشعبي

شخصيات
اجتماعية

مرحلة ال تنسى 
أثرت تجربتها كعضوة في المجلس االستشاري في الشارقة بين 2004 و2007 
ف�ي حياة فاطة المغن�ي، ألنها كانت صورة جدي�دة اللتحامها بالناس ورصد 
احتياجاته�م . وتقول عن ه�ذه التجربة: إنها مرحلة ال يمكن نس�يانها في 
حياتي، ألنني تحملت من خال القس�م الذي أديته أمام صاحب السمو الشيخ 
الدكت�ور س�لطان بن محمد القاس�مي عضو المجلس األعلى حاكم الش�ارقة 
أمانة بتمثيل�ي لجميع المواطنين في اإلمارة ومناقش�ة جميع المش�كات 
التي يعانون منها وال أنسى كلمات سموه عندما قابلناه كأعضاء ونحن نحمل 
خطاب الرد على كلمة س�موه ف�ي افتتاح الفصل التش�ريعي األول فخاطبنا 
بقول�ه أنتم أربعون عينًا أرى من خاله�ا المجتمع ما حملكم أمانة نقل ماال 
نرضاه أن يكون ف�ي المجتمع وأن تبلغوني ع�ن كل الصعوبات التي تواجه 

المواطنين وترصدونها .
وتح�ت قبة المجلس، كان�ت لنا لقاءات عدة مع المس�ؤولين وممثلي الدوائر 
المحلية واالتحادية تسودها الشفافية وتفهم اآلخر وكنت ال أتوانى عن زيارة 
الدوائر والمؤسسات في اإلمارة لمقابلة المسؤولين وحل مشكات المواطنين، 

وخاصة السيدات من الفئات المحتاجة إلى الرعاية االجتماعية .
وأث�رت هذه الفترة ف�ي حياتي وعاقتي مع الناس ومازال مجلس�ي مفتوحًا 
لالتق�اء بهذه الفئ�ات التي وثق�ت في ش�خصي، بالرغم من انته�اء فترة 

عضويتي .

التطوع بين األمس واليوم
تتذك�ر المغني أن العمل التطوعي في الس�ابق كان تحف�ه صعوبات كبيرة 
وكثيرة، وهو يختلف عنه اليوم، حيث وس�ائل المواصات يس�رت كل األمور، 
وتقول في هذا الص�دد: في الماضي كان العمل التطوع�ي حرًا، وبمجهودات 
فردي�ة أو جماعية، ول�م تكن هناك جمعي�ات أو مؤسس�ات ترعى التطوع 
وتنظم�ه، كان ش�عورًا نابعًا م�ن عمق اإلنس�ان حين إحساس�ه باحتياج 
اآلخرين له، حيث كان يطلق عليه »الفزعة«، وهي المبادرة سريعًا لمساعدة 
اآلخري�ن ومس�اندتهم، فم�ن تعرض بيت�ه لاحت�راق كان الجميع يتحرك 
س�ريعا ليس�اعده في إطفاء الحريق، وبناء بيت جديد، وجمع المس�اعدات 
له، وللمس�ألة بعد مادي ومعنوي كبير، تنقذ المتضرر من اإلحس�اس بكونه 
وحيدًا. وإذا غرق مركب مثا يهب الجميع للمس�اعدة ويس�رع في ذلك، وفي 
ال�زواج تجهز الذبائح وتجمع مبالغ مالية لمس�اعدة أهل الفرح، وغيرها من 
المواقف اإلنسانية االجتماعية، ومن الصعوبات الكبيرة التي كانت تعترضنا 
ف�ي تلك الفترة، صعوبة التنقل والوصول إلى كل اإلمارات والمناطق النائية، 
والصعوبة الكبيرة تمثلت في نقل المرضى إلى المستش�فيات، وإنقاذ بعض 
المتضرري�ن المتواجدين في األماكن البعيدة، وكن�ا نعاني من عدم انخراط 
الن�اس في عملية التطوع، حي�ث كان أغلب الناس منش�غلون بالبحث عن 
العمل، كالبحث عن اللؤلؤ والصيد حيث كانت الرحات تدوم شهورا عدة، كما 

أن العمل التطوعي للمرأة كان ينظر له نظرة دونية من المجتمع.

جوائز ومناصب 
نتيجة مجهوداتها في إطار العمل التطوعي، ومساعدة الحاالت الصعبة حصلت 
المغني على العديد من الجوائز، حيث تقول عن ذلك: فزت بجائزة »الشارقة 
للعم�ل التطوع�ي« في دورتها األول�ى، وحصلت بعد ذلك عل�ى العديد من 
الجوائز، حيث ش�غلت الكثير من المناصب األخرى إذ كنت عضوة في المجلس 
االستشاري إلمارة الشارقة من س�نة 2004 إلى 2007، وعملت رئيسة مجلس 
سيدات أعمال الشارقة من س�نة 2007 إلى 2009، وعملت أمين عام مساعد 
الجمعية العربية للتنمية البشرية واالجتماعية والنفسية، بجمهورية مصر 
العربية، وكنت أول إماراتية تتبوأ هذا المنصب، كما ش�غلت رئيسة كثير من 
الجمعيات التطوعية، ومازلت إلى اليوم منتس�بة إلى جمعيات تطوعية في 
اإلمارات، وفي الوطن العربي، وأسعد كثيرًا بلقب عميدة المتطوعات، وكانت 
م�ن بين من أطلق عليَّ هذا اللقب إحدى أهم المتطوعات في دولة اإلمارات، 

وهي مريم يماني.

قيادة اإلمارات وراء ثقة المرأة بنفسها
الم�رأة اإلماراتية محظوظة ج�دا، حيث حظيت بثقة القيادة فس�محت لها 
أن تنظ�ر إلى أبعد الحدود، وأن تنطلق في كل عوال�م التألق والتميز، هذا ما 
تقوله المغني عما تحقق للم�رأة اإلماراتية، وتضيف: المرأة اإلماراتية تحقق 
لها في ظ�رف وجيز ما لم يتحقق لغيرها في جميع أنحاء العالم، حيث تربت 
في كنف أب عظيم يقدر المرأة ويحترمها، هو المغفور له بإذن اهلل الش�يخ 
زايد بن س�لطان، رحمه اهلل، فمنحها الثقة، وفي ظل رعاية أم اإلمارات سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة 
االتحاد النسائي العام التي دعمت المرأة بكل قوة، هذه الحوافز جعلت المرأة 
اإلماراتية قادرة على العط�اء وهي امرأة قيادية حيث اقتحمت كل المجاالت، 
ووصل�ت أماكن القرار، ودخلت المجلس الوطني، والمجلس االستش�اري بإمارة 
الش�ارقة، وذلك لم يأت من فراغ بل بجهودها، ونح�ن نفتخر بانتمائنا لهذا 
البلد المعطاء الذي يق�در الكفاءات ويمنحها فرصة العطاء، فلنكن كقياداتنا 
نمنح الثقة للمرأة ونش�د أزرها ونعطيها فرص�ة التألق والفرص في العمل 
الوطني، لي�س بالوظيفة ولكن عن طريق األخذ بأي�دي الخريجات في اتجاه 
العمل االقتصادي الحر من جهة التمويل، وإمكانيات االستثمار حتى اليتكدسن 

أمام مكاتب التوظيف.
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مساهمات 
القراء

هذه المساحة مخصصة لمس�اهمات ومشاركات القراء أرسلوا 
  ashraqat@easd.ae  : مشاركاتكم عبر البريد اإللك�تروني

مدينتي بعين سائح
إن أردت أن تعلم مدى جم�ال مدينتك, فانظر إليها بعين 

مسافر, فرؤيتهم تختلف عن رؤية القاطنين.

عندما س�ألت س�ائحًا عمّا أعجبه في مدينتي, فذكر أمورًا 
لم أالحظها من قبل, فالس�ائح ي�رى تفاصيل تختفي عم 
أنظارنا نحن المقيمين، ال نش�عر بقيمتها وال نقدّرها كما 

يفعلون هم.

فقال عن مدينتي الجميلة رأس الخيمة بأنها أجمل المدن, 
هواؤها نقيّ, بعيدٌة بعض الش�يء عن ضوضاء المدينة, 

بحرها جميل, جبالها شاهقة رائعة, برّها فائق الجمال.

وأضاف ب�أن لدينا “كورني�ش” جميل وحي�ويّ, ومنطقة 
جميل�ة تتقابل فيها الثقافات أال وه�ي صالة األفراح تلك 
الت�ي تعلو فيه�ا أهازيج األغاني اإلماراتي�ة التراثية وفن 
اليولة يرزفون الخارجًة عن المألوف, فالسائحون لن ينسوا 
تلك اللحظ�ات وتلك األفراح التي رأوه�ا, األفراح التي قرّر 
أصحابها أن يتش�اركوها مع الجميع, وس�ط جوٍّ يس�وده 

األلفة والمحبة.

والجبال الش�اهقة التي تعبر عن اإلم�ارة. هل فّكرتم يومًا 
بمدى جمالها ؟, هل تأمّلتموها بصمت وبقيتم س�اكنين 
ال تتحركون بس�بب انبهاركم بنقائها وعلوه�ا؟, ماذا عن 
مناطحة الغيوم لها والسحب البيضاء التي ماان رأيتها تنبهر 
بما تراه ويس�عد قلبك وتش�عر بأنك في عال�ٍم مختلف, 

فتحاول قدر اإلمكان أن تُشبع عينك بما تراه.

مدينت�ي كل بقع�ة فيها لها ذك�رى, كل بقع�ةٍ مميّزة 
مختلفة عن أختها, ش�وارعها وسككها لها قصص, قصص 
آباؤنا وأجدادنا التي بنوها. تلك القاع القديمة التي نراها 
لها قصصه�ا الخاصة. فكم نحن محظوظين بما لدينا, وكم 

فقير حظٍّ يتمنى أن يعيشها لحظة.

واهلل إنّنا نعي�ش في مكان فائق الجم�ال, وطيبة أهلها 
زادته جم�ااًل وبهاًء. مدينة رأس الخيم�ة جميلة, مختلفة, 
النفس والروح بها تسعد, فلنحمد اهلل ألفًا ومليونًا وعددٌ 
ال يُحصى من الحم�د لما لدينا من النع�م. والحمدهلل ربّ 

العالمين.

بقلم : بشائر حبيب سومر 

)كان�ت حرمة أرملة اتوفى ريلها بمرض معدي وانعدت هي منه وخافوا القوم على عمرهم ينعدون وخلوها في البر بروحها الونيس والجليس 
حطولها األكل والش�رب والدوا وارحلوا عن المكان بعيد وتمت عايش�ة بروحها وياولدها تس�تانس بالقوافل اللي تمرعليها ويعطونها األكل 
والش�رب ويرحلون عنه�ا، وتمت على هاي الحال مدة طويلة وفي يوم ش�افت ضو من بعيد تحرتهم قافلة تس�تريح والصبح بترحل ، قامت 
وطرش�ت ولدها يشوف القافلة اللي ملبقة الضو اذا بياخذونهم وياهم، سار الولد وتأخر فز قلبها عليه وسارت ادوره ويوم قاربت الضو اختفت 
عرفت إنهم سحار وخذوا ولدها وياهم، تمت اتصيح واتنوح لين اندرت حمامة راعبية (                                                                                                      

ملخص الحكاية : يروى أن هناك إمراة ُأصيب زوجها بمرض مُعدي وتوفي من أثر ذاك المرض، وقد أخذت العدوى منه، فخاف الناس أن 
ينتقل المرض إليهم فقرروا الرحيل عن المكان الذي يقيمون فيه مع تلك المرأة وابنها، وتركوها هي وابنها في المكان، تاركين لهما الطعام 
والمسافرين من طعام وشراب، تفرح  القوافل  القادمون من  لها  يُقدمه  ما  ابنها معتمدة على  المرأة مع  ، بقيت  والدواء وغادروا  والشراب 
بوجودهم  تاتي قافلة وتذهب قافلة وهي باقية على حالها هذا مع ابنها. وفي يوم من األيام رأت نار من بعيد ، فظنت أنها قافلة تستريح 
في المكان ليا على أن ترحل في الصباح  فأرسلت ابنها يستطلع األمر، لكن ابنها تأخر فخافت عليه كثيرا ، وذهبت تتبع أثر النار الذي رأتها، 
لكن ما أن اقتربت من النار حتى اختفت النار من أمام عينيها فأيقنت أن تلك النار ماهي إال نار للجن وليست نار قافلة وأن الجن قد أخذوا ابنها 

معهم، فظلت تنوح وتبكي ابنها حتى تحولت إلى حمامة راعبية.

* حمامة من الطيورالبرية الواسعة اإلنتشار في الجزيرة العربية، والحمامة الراعبية هي حمامة برية صغيرة الحجم جميلة الشكل, لونها رمادي فاتح يميل إلى الحمرة، ريشها ذو لون بني فاتح ويتخلله نقاط سوداء، أرجلهاحمراء قصيرة، 
صوتها شجي جميل، تبني أعشاشها في المناطق البعيدة العالية بعيداعن الناس لتحمي صغارها، وقد تكون تسمية الراعبية جاءت من كونها مرعوبة.. خائفة دائمًا  

 المصدر: قام بجمع المادة الباحثتان: منى الشامسي وهناء السويدي ضمن مشروع دبلوم التراث. 

تنظيم وتنسيق 
د. بدرية محمد الحولة الشامسي

الحمامة الراعبية

والعادات  واألمثال  باألدب  زاخراً  تراثًا  نمتلك  اإلمارات  في  ونحن  به،  وتفتحر  تعتز  الذي  تراثها  أمة  لكل 

والتقاليد والحرف والصناعات، واجبنا االحتفاظ به ونقله ألجيالنا القادمة فهو هويتنا وهويتهم وفخرنا 

لكم  نقدم  أن  درايش  زاوية  عبر  سنحرص  لذلك  مستقبلهم.  عليه  يقوم  الذي  األساس  وهو  وفخرهم، 

مقتطفات من تراثنا العريق المادي والمعنوي. 

درايش
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الحركات ماهي  tics وهذه  )اللزمات العصبية(  أو  العادة  إرادية تتخذ صفة  يعاني بعض األطفال من حركات عصبية ال 

إال تعبير عما يعانيه الطفل من توتر، وهي وسيلة لتخلصه من التوتر العصبي الناشئ عن اضطراب نفسي. ومن مظاهر 

االضطراب النفسي ) الخوف، الغضب، التقزز، االكتئاب، الضيق( إلى غير ذلك من األعراض التي تدل على أن الطفل يعاني 

من عدم التكيف مع المحيط الذي يعيش فيه.

وتأتي هذه الحركات على شكل رمش العين، هز الكتف، تحريك األنف بصفة مستمرة بطريقة اليقوى الطفل على منعها 

مهما نبه على ذلك أو زجر أوحتى عوقب على إتيان هذه العادات المشينة في نظر الوالدين والمجتمع .

    أسباب عضوية كزيادة إفراز الغدة الدرقية
    أسباب بيئية مثل:

- القسوة الزائدة والتدليل الزائد
- سوء عاقة األبوين بعضهما ببعض 

- المشاجرات داخل األسرة.
- سوء عاقة األطفال بعضهم ببعض.

- األم العصبية

- اكتئاب األب ، وسفره للخارج للترفيه وحقيقة األمر إنما 
سفره هروبا من المشاكل.

- الحماية الزائدة.
-  مقارنة الطفل بغيره.

- الضعف العقلي 

- سوء الهضم
- التبول الاإرادي

- قضم األظافر 
- رمش العين

- هز الكتف

- تحريك الفم
- الغضب

- األضراب عن الطعام
- االعتماد على الغير

- قلة الثقة في النفس

- التأخر الدراسي
- التخريب

- الخجل
- الشعور بالنقص

- السرحان

الحركات العصبية الالإرادية لألطفال

شؤون تربوية

األعراض

األسباب

يس�لك بعض اآلباء س�لوكا س�يئا في عاج عصبية أطفالهم فبداًل من أن ينتبهوا ألنفس�هم ويغيروا من أساليبهم 
التربوية الخاطئة يمارس�ون الضغط على الطفل باالس�تهزاء به واحتقاره أو ضرب�ه ليترك عادة رمش العين أوقضم 
األظافر فتزداد المش�كلة س�وءا ولعاج مشكات األطفال ،ينبغي فهم أسباب المش�كلة وتحليل األسباب لمعرفة أيها 
الس�بب الحقيقي وراء المش�كلة ثم العمل على التخفيف منه أو إزالته إذا أمكن، فما إن لم نغير من أنفسنا لن يتغير 
بأطفالن�ا. لذا فإن أول عمل نفعله عندما نعالج طفا يعاني م�ن العصبية نبدأ بعرضه على الطبيب للتأكد من أن 
س�بب المشكلة ليس عضويا فإذا ثبت أن السبب نفسي، بدأنا نفكر في األسباب البيئية، هل الطفل يعيش في أسرة 

مضطربة ؟ تكثر فيها المشاحنات وسوء العاقة بين أفرادها والسيما األم واألب أم ال ؟

لطيفة سالم حلوكه 
إخصائي سلوكي نفسي . منطقة رأس الخيمة التعليمية

- تحسين الجوالمحيط بالطفل.
- العطف والحب والحنان للطفل ليستعيد ثقته بنفسه .

- عدم نقد الطفل أو االستهتار به أو تحقيره .

- إشعاره بأهميته واحترامه ومراعاة مشاعره.
- إهمال حركاته الاإرادية وعدم تنبيهه لها.

- تشجيعه على االختاط وتنمية شخصيته اجتماعيا.
-  تدريب األبوين على أساليب التربية السليمة ،وتعديل 
س�لوكهما نح�وه ووضع ح�د لتعلقهما وتدليلهم�ا له،أو 

قسوتهما الزائدة عليه )فكلها مبالغة(
- ع�دم حرمان الطف�ل من اللعب بدع�وى أنه مضيعة 
للوق�ت ألن اللعب يخفف من التوتر ل�دى الطفل وإتاحة 

الفرصة له لممارس�ة هواياته واالش�تراك في األنش�طة 
الرياضية.

- ع�دم تدخل اآلباء ف�ي كل صغيرة وكبيرة في ش�ؤون 
أبنائهم بحيث الينش�أ الطفل اتكاليا اعتماديا فيجد ذلك 

من قدرته على االستقالية.
- وأخيرا ينبغي لآلباء االهتمام بحاجات الطفل النفس�ية 
وه�ي ش�عور الطفل بأن�ه محب�وب وأن يش�عر باألمن 
والتقدير فإن الحاجات النفس�ية التقل أهمية عن حاجة 

الطفل للغذاء والهواء والملبس.

طرق العالج و اإلرشاد النفسي

توصيات مفيدة حول عالج 
مشكلة العصبية عنداألطفال 
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العمل التطوعي .. 
فرصة لتفجير الطاقات الشبابية وصقل المهارات

تحقيق

تكامل إنساني ولبنة قوية في بناء المجتمع

النهضة على نمو نوع  القطاعات، وقد ساعدت هذه  اإلمارات نهضة حضارية وعمرانية شاملة في جميع  تعيش دولة 

والبطوالت  الدولية  والمعارض  المؤتمرات  سياحة  وهو  أال  سنوات  الثالث  يقارب  ما  منذ  به  تميزت  السياحة  من  جديد 

الرياضية العالمية، فمع فجر كل يوم جديد تشهد اإلمارات العديد من المؤتمرات والمعارض والندوات التي تعكس الوجه 

الحضاري لها.

وتحتاج تلك السياحة الجديدة إلى فريق كامل من الجنسين، ومع ضخامة حجم تلك المؤتمرات وزيادة فترتها الزمنية 

إلى عدد من  أن تلجأ  المؤتمرات  التي تنظم هذه  المؤسسات والجهات  الطاقات مما اضطر بعض  المزيد من  إلى  تحتاج 

العمل  خالل  من  مهاراتهم  وصقل  الخبرات  الكتساب  الشباب  من  عدد  أمام  المجال  لتفتح  والمتطوعات  المتطوعين 

التطوعي.

وقد وجدها الشباب فرصة طيبة لهم فما أن تعلن إحدى الجهات عن طلبها لمتطوعين في أحد المؤتمرات وخاصة في 

الجامعات والمدارس إال ونجد طابورا من الشباب لديه الرغبة في االنخراط في العمل التطوعي.

وفي لقاء أجرته مجلة إشراقات اجتماعية مع عدداً من الشباب الذين وجدوا للعمل التطوعي مفهوما آخر حتى أصبح جزًءا 

اليتجزأ من يومياتهم، وهناك مجموعة أخرى من الشباب عملوا على تأسيس فرق تطوعية تساهم في تنمية المجتمع.

تق�ول مي�رة ثاني المهيري، أنني س�عيدة جدًا  بانضمامي لمجل�س الطالبات بكلية رأس الخيمة وتطوعي في األنش�طة 
الطابي�ة والبرامج المجتمعية، ألنني أش�عر إنني أق�دم عمًا مفيدًا لآلخرين وفي نفس الوق�ت كل يوم تجارب جديدة 
ونقاب�ل أش�خاص جدد نتحدث معهم ونتبادل أط�راف الحديث وهذا له دور كبير في بلورة وتش�كيل وعينا اتجاه العديد 
من الموضوعات وتؤكد إن ثقافة التطوع تبدأ من األس�رة خاصة أن األس�رة هي القدوة، مشيرة إلى أن تشجيع األبناء على 

المشاركة في تلك السلوكيات يعد بداية لتعميق االنتماء وحب الوطن فنحن نؤدي خدمات بدون مقابل.
وتنوه المهيري إن التطوع  يعطي إثراء للفرد في تبادل الحديث مع األش�خاص ومش�اركتهم الرأي خاصة إن التطوع يهتم 
بالدرجة األولى بالجوانب العملية وليست النظرية وتؤكد عندما تأتي إليها الفرصة للتطوع في أي نشاط فإنها لن تتردد.

وتؤكد س�عيده الحيلي كام زميلتها ميرة بأن التطوع فرصة ثمينة للشباب الطموح، حيث ساهمت عضويتها في مجلس 
الطالبات بكلية التقني�ة وتطوعها في الكثير من المبادرات المجتمعية على احتكاكها ب�أصحاب الخبرة والثقافة العالية 

إلى جانب التعامل مع أشخاص عديدين واكتساب خبرات عديدة ال تتاح لنا الفرصة الكتسابها داخل أروقة الكلية.
وفي ما خص التحديات، التي تواجه تعزيز العمل التطوعي ترى الحيلي أنها متعددة،منها ضعف الموارد المالية للمنظمات 
التطوعية، وضعف الوعي بمفهوم وفوائد المش�اركة في العمل التطوعي، إضافة إلى قلة التعريف بالبرامج والنشاطات 

التطوعية التي تنفذها المؤسسات الحكومية واألهلية.
ويرج�ع ذلك إلى قل�ة الموارد أيضًا، التي تتس�بب بدورها في ندرة البرام�ج التدريبية الخاصة بتكوي�ن جيل جديد من 
المتطوعين أو صقل مهاراتهم، إلى جانب عدم الس�ماح للش�باب للمش�اركة في اتخاذ القرارات داخل بعض المؤسس�ات 

التطوعية، سواء الحكومية منها أو الخاصة.

تجارب مثمرة

مشاركة وتحديات

مهرة عبداهلل الصحوة التي تدرس الهندسة في كلية رأس الخيمة للطالبات تؤكد قيمة التطوع وأهميته في حياة الشباب 
خاصة أنها تؤكد بأنها تس�تفيد اس�تفادة كبيرة وليس شرطا أن تكون االستفادة مادية ألن المتطوع البد بأن يهب وقته 
وجه�ده وتفكيره لخدم�ة موضوعات جديرة باالعتبار. ومن الصف�ات المهمة في المتطوع أن يك�ون مؤمنا بالعمل الذي 
يقوم به، وأن يكون مؤمنا بأن األفراد يستطيعون إحداث تغيير تجاه موضوعات معينة في المجتمع فمن خال التطوع 
في األنش�طة المجتمعية نستطيع أن نش�ارك في الحركة الثقافية واإلعامية بش�كل عام وهذا دورنا كطلبة مقبلين 
على س�وق العمل فمجالنا يتطل�ب التعرف على اآلخرين والمزيد من العاقات لصقل خبراتن�ا وهذا ما يتيحه لنا العمل 

التطوعي.

االهتمام بنشر الوعـي

وكالع�ادة دائمًا نجد الفتيات يثبتن وجودهن في كل مجال حتى في مجال العمل التطوعي فتقول عبير عبداهلل المالكي 
عندما التحقت في الكلية للدراس�ة لم أتردد في التسجيل في مجلس الطالبات ألنني أجدها فرصة طيبة لنا كشباب إلثبات 
وجودنا من خال عمل نفيد به اآلخرين فأجمل ش�يء هو تقديم العون لآلخرين دون انتظار مقابل وقد كانت لي تجارب 

عديدة مع التطوع واألنشطة المجتمعية. 
وتؤكد عبير أن ثقافة التطوع ال يمكن نشرها عند الشباب بسهولة ألنها تحتاج لوعي شديد من قبل األسرة، ويكون ذلك 
عبر المؤسس�ات والجهات التي تتيح فرصا للش�باب للتدريب والتطوع وصقل الخبرات وهذه طريقة مثالية للتطوع بدون 

اإلعان عنه بالشكل المباشر.
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ومن المعروف أن المتطوع هو ش�خص لديه مهارات وقدرات معينة يس�تطيع تس�خيرها لخدمة مجموعة من األفراد أو 
المؤسس�ات أو المجتمع ككل وهذا ما يؤكده إس�ماعيل البلوشي الذي يعمل بإحدى الجهات الحكومية ويتطوع في العديد 
من الفعاليات واألنشطة المجتمعية ويقول تطوعت ألول مرة في أحد األنشطة بالصدفة البحتة وقد أعجبت جدًا بالفكرة 
واس�تفدت منها كثيرا لذا كررتها كثيرا من خال تس�جيلي وانضمامي للفرق التطوعية ف�ي الدولة، وهي فرصة طيبة لنا 
كش�باب لخدمة وطننا بش�كل نرغبه وفي نفس الوقت نؤدي ش�يئًا يخدم الوطن ويخدمنا أيضًا، فمن خال التطوع في 
نس�تطيع تقديم العون والمساعدة لآلخرين وهذا يساعدنا على التعرف على أش�خاص جدد واكتساب مهارات ومعارف 

جديدة لذا فقد تعلمت معنى كلمة تطوع وتعلمت كيف أخدم غيري دون انتظار مقابل.

جاسم البلوشي الذي انخرط في العمل التطوعي يقول تعّل�م مفهوما جديدا للتطوع لم يعتد عليه في حياته، فالتطوع 
بالمفهوم العام هو الخدمات التي يقدمها الفرد خارج إطار عمله، دون توقعه ألي منفعة أو أي مردود مادي، على أن تعود 
هذه الخدمات بالخير على المجتمع ككل. وعمليًا هناك تفاوت بين أنماط التطوع فمنها ما يكون تبادال لخدمات معينة أو 
االستجابة الجماعية لحاجات المجتمع في أوقات الشدة، أو الدفاع عن قضايا من شأنها تحسين حياة األفراد في المجتمع. 
ويؤكد حس�ن إن اإلسام حثنا على التطوع ومساعدة اآلخرين دون انتظار مقابل فإماطة األذى عن الطريق صدقة وذلك 

من أجل أشخاص ال نعرفهم تماما وهذه هي روعة اإلسام 
ويرى إن نشر ثقافة التطوع تكون بدايتها من األسرة عند الوالدين ألن مشاركة األبناء في أي عمل جماعي تعطي له قيمة 

إضافية، مع ضرورة تنشئة األبناء على مجموعة من القيم أهمها المشاركة والتعاون والعطاء واإليثار.

التكاتف المؤسسي ضرورة لتعزيز الثقافة اإليجابية للتطوع

وتتحدث مريم سعيد الشحي رئيسة مفوضية الكشافة برأس الخيمة إن تجربة العمل التطوعي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة هي امتداد طبيعي لتاريخنا العربي واإلس�امي وقيمنا ومبادئ ديننا اإلس�امي الحنيف وتراثنا االجتماعي،  فقد 
كان التطوع جزءا من س�لوك األفراد تج�اه مجتمعهم المحلي. وقد برز ذلك من خال مفه�وم الفزعة )العونة( والتكافل 
االجتماعي، حيث يتقدم الفرد باإلسهام في أعمال الجماعة بشكل طوعي غير مأجور كما هو الحال عند الزواج حيث يقوم 
األفراد بالتعبير عن مشاركتهم في تقديم مايترتب على الزواج من واجبات اجتماعية من تقديم الهدايا واألموال إنما هو 

تعبير عن العونة التي تصل إلى درجة الواجب.
ودعت الشحي، المجتمع إلى المزيد من التكاتف مع الجهات التطوعية، واصفة تفاعل الناس مع العمل التطوعي بالجيد، 
لكن�ه غير كافٍ. واس�تطردت كي نصل إلى المرحل�ة التي يصبح فيها العمل الخيري والتطوع�ي الخاص باألفراد جزءًا من 
س�لوكهم اليوم�ي، البد من تكاتف األهل م�ع المدارس والجامعات والمؤسس�ات بكل تخصصاتها لح�ث األطفال والطلبة 
والموظفين على القيام بالدور المناط بهم، إذ إنه من واجب األفراد تجاه مجتمعهم مد يد العون وتقديم المس�اعدة في 

كل ما يستطيعون، ألنهم جزء ال يتجزأ منه، وتبقى التوعية مسؤولية كل شخص مثقف ومعطاء.

وعن المطلوب من الجهات المعنية لتعزيز العمل التطوعي بين طلبة المدارس، يقول جاسم أحمد الدبل - مدير أكاديمية 
العلوم برأس الخيمة “ال بد من تعزيز المدارس الحكومية، وتبني المدارس الخاصة، لبرامج العمل التطوعي المختلفة، التي 
من شأنها تحقيق العديد من اإليجابيات، التي تضيف قيمة نوعية لخدمة المجتمع وتعزز الثقافة اإليجابية بين الطلبة، 
إضافة إلى دورها في نش�ر مفهوم التكافل كس�لوك تربوي يمكن من خاله القضاء على الظواهر السلوكية السلبية بين 

الطلبة، إذ يسهم العمل التطوعي بشكل كبير في استثمار طاقات الطلبة.
ويضيف، إن القيادة الرش�يدة أولت العمل التطوعي اهتمامًا كبيرًا حتى أصبح العمل التطوعي من س�مات أبناء اإلمارات 
الذين يس�ارعون إلى المش�اركة بجهوده�م وأفكارهم وأموالهم في تنفي�ذ البرامج التطوعية الموجه�ة لمختلف فئات 

المجتمع بهدف تنمية المجتمعات في مختلف القطاعات 

تحقيق: عذرا النقبي

االهتمام بنشر الوعي
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كنت طوال رحلتي على متن القطار أفكر في كيفية التخلص من 
ه�ذه الورطة .. لوال الصداقة التي تربطني ب�ه لما قبلت القيام 
به�ذه المهم�ة .. لكنني أقدر “كثي�رًا” قيمة الصدي�ق .. وأقدر 
“كثيرًا” معنى الصداقة .. وأؤمن بأنه سيحين يوم أتعرض فيه 

لمحنة وسأحتاج لوقفة من صديق .. 
عندما توق�ف القطار في تلك المحطة .. نزلت بهدوء ش�ديد .. 
كان�ت خطواتي ثقيلة جدًا .. ظللت ألتفت يمينًا ويس�ارًا بحًثا 
عنه�ا .. قال لي صديقي أنها تش�بهه كثي�رًا .. فوقعت عيناي 
على تلك المرأة .. كانت تسير بصعوبة وتحدث نفسها .. ألقيت 
عليها التحية وس�ألتها إذ كانت هي من أبح�ث عنها .. فتهللت 
أس�اريرها .. وأش�رقت عيناها فرحًا .. انهالت علي بس�يل من 
األس�ئلة المتوالية .. أين هو؟ .. ما هي أخباره؟ .. لماذا لم يحضر 
معك؟ .. هل أصابه مكروه؟ .. ولم تتوقف عن الس�ؤال إال حين 
قلت لها )يبلغك ابنك الس�ام( .. وكم تمنيت أني لم أقل ذلك .. 
تبدل حالها .. وتاشى ذلك اإلشراق .. قالت بصوت خافت ممزوج 
بغصة شديدة )يبلغني السام؟! فقط؟!( .. لم أعرف بماذا أجيب 
.. هو من األس�اس لم يبلغها الس�ام حتى .. أخطأت في اختيار 
مقدمة الموضوع الذي جئت ألجله .. تمنيت لو باس�تطاعتي أن 

أهرب إلى حيث جئت وال أقبل بإيصال رسالته إلى أمه .. 
ظلت المرأة صامتة .. انتابها إحباط ش�ديد .. ومن ش�دة حزنها 
كانت تهذي وتتمتم .. ورغم حزني عليها إال أنني كنت أود التخلص 
من  ذلك الموقف بأي طريقة .. ظلت واقفة تسألني عنه رافضة 
أن أتحرك من مكاني وكأنن�ي أخبئ ابنها في معطفي .. فما كان 
مني إال أن أخبرها عن الرس�الة التي كتبها ابنها .. فأشرق وجهها 
من جديد .. وبرقت عيناها بدموع الفرح هذه المرة .. ومرة أخرى 
انهالت علي بأس�ئلتها .. ماذا يقول فيها؟ .. أين الرس�الة؟.. ألن 

تقرأها؟ .. تلك كانت اللحظة التي قطعت األميال ألجلها .. لكنني 
لم أس�تطع أن أنفذ المهمة .. كان من الصعب علي أن ُأبكي تلك 
المرأة المس�كينة .. لم أس�تطع أن أخبرها بأن شقاءها قد راح 
س�دى .. فابنها الذي تعبت وش�قت ألجل أن ترسله للدراسة في 
المدينة قد فش�ل في تحقيق حلمها ولن يعود إليها مهندسً�ا 
عظيمً�ا كما تمن�ت .. فقد عث�ر على عمل ف�ي المدينة وقرر 
االس�تقرار هناك لألب�د .. ضاربًا حلم والدت�ه بعرض الحائط .. 

فالحياة في القرية ال تسمى حياة كما قال .. 
أخرجت الرسالة من معطفي .. أخذتها مني وراحت تتلمس الظرف 
بحنان وهي تردد )ابني الغالي( .. اعتصر قلبي ألمًا عليها .. كنت 
س�أعاود ركوب القطار للعودة إلى حيث جئ�ت .. لكنها أوقفتني 
قائلة )اقرأها لي يا بني فأنا ال أجيد القراءة( .. لم أتمكن من ذلك 
.. كاد ضميري أن يقتلني لحظتها .. لم أش�أ أن أقرأ الرسالة حتى 
ال تنه�ار .. وفي الوقت ذاته لم أش�أ أن أرحل دون قراءتها حتى ال 
تعيش تلك المس�كينة على أمل عودة ابنها .. صمتُّ لثوانٍ ثم 
قلت )لقد كتبها بالفرنس�ية وأن�ا ال أجيدها( .. ضحكت المرأة .. 
بل كان�ت تضحك وتبكي معًا .. خفت كثي�رًا لحظتها .. ظننت 
أنها عرفت بأمر كذبت�ي .. لكنها زادتني ألمًا حين قالت )وأخيرًا 
تعل�م ابني اللغة الفرنس�ية .. ابني ال يخيب ظ�ن أمه أبدًا( .. 
ابتس�مت لها .. وهممت بالرحيل قائ�ًا )اعذريني يا خالتي علي 
الرحي�ل اآلن( .. فقالت )حفظك الرب يا بني( .. س�رت بخطواتي 
الثقيلة نحو القطار فسمعتها ترفع صوتها قائلة لي )ابن جارنا 
يجيد الفرنس�ية وسيقرأ الرسالة لي( .. تسمرت في مكاني لثوان 
.. لكنني لم ألتفت إليها .. أكملت س�يري  ثم ركبت القطار عائدًا 

إلى حيث كنت ..

بقلم: سعاد حسن المنصوري
من كتاب: هو .. هي .. وأشياء أخرى

لقاء في
محطة القطار

قصة قصيرة

إشراف عام: هيئة الصحة دبي 

هل تعلمون أن تناول الفاكهة ثاث 
مرات فأكثر خال اليوم  يساعد في 
تقليل احتم�ال اإلصابة بالعمى في 

مرحلة الشيخوخة.

كثي�رة هي األنظم�ة الغذائية المخصص�ة لتخفيف 
الوزن بعضه�ا صحيح والكثير منه�ا خاطئ فاحرص 

على التأكد من صحتها قبل أن تبدأ بتدمير صحتك.

أظهرت دراس�ات حديث�ة أن تناول 
الثوم يقلل م�ن ارتفاع ضغط الدم 

وارتفاع الكوليسترول.

علي�ك بحبة م�وز! وجب�ة خفيفة 
مثالي�ة ،لنه�ار مفع�م بالنش�اط 

والحركة البدنية.

الخضروات والفواكة،  أكثر من تناول 
فنس�بة وجود الكوليس�ترول فيها 

صفر بالمئة.

الصحة والحياة

نصائح ذهبية
        لحياة صحية
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الجار قبل الدار أم ياجاري أنت في حالك وأنا في حالي

جيران ولكن .... غرباء

البعيد، ال يقف أحد عند مغزاها طوياًل. يجد البعض أنَّ هناك اختالفًا بين جيران اليوم  الّدار” ضربًا من الماضي  “الجار قبل  باتت مقولة 

والجيران في الّسابق، حيث كانت العالقات مبنّية على التكاتف والتكافل والمحّبة والوئام، الجار.. رفيق األفراح واألحزان، حاضٌر رغم شحة 

المسرَّات ، واألخ البعيد الذي لم تلده أمهاتنا ، والغريب الذي أصبح قريبًا من أرواحنا .. والشريك الذي  نرى عبره ماضينا وحاضرنا .. إنه 

اإلنسان الذي أوصانا به رسول أمتنا خيراً ، نديم أسمارنا ، ووليف انتصاراتنا ، وّمْن ال يغفل عن مواساتنا حين نخفق في الوصول ..

.. ال أحد منا يستطيع ذلك ، ونحن أمة الجوار  من منا يستطيع االستغناء عن جاره أو تجاهل وجوده إلى جواره بشكل دائم أو مؤقت ؟! 

والسالم والمؤاخاة ، بل إن ديننا الحنيف أمرنا باإلحسان إلى الجار في أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال قوله “صلى اهلل عليه وسلم” 

)الزال جبريل ُيوصيني بالجار حتى ظننت أنه سُيوّرثه( .. لكن، هل هذا هو فعاًل واقع الجيران اليوم ؟ .. وإذا لم يكن األمر كذلك فما هي 

األسباب التي أدت لوجود هذه الغربة أو العزلة بين الجار وجاره ؟ وما السبيل إلعادة بناء جسور التواصل بين الجيران ؟! 

أصحاب  مع  المقابالت  من  عدد  بعمل  اجتماعية  إشراقات  مجلة  قامت  اإلنسانية،  العالقة  هذه  وواقعية  الجيرة  أهمية  على  وللوقوف 

المساكن الشعبية لتستطلع آراءهم.

تحقيق

أم�ا أم أحمد - أرمل�ة ، وأم ألربع أبناء تقول رأيت في جيراني األهل والس�ند 
من بعد وفاة زوجي  أعانوني في س�داد ديوني وقدموا لي مس�تلزمات الحياة 
فأبنائي صغ�ار وال يعملون و أنا ال أعمل ، امت�ازت عاقتي بجيراني  بالقوة 
واإلحترام ولم تتأثر عاقاتي بهم على مر الزمان، كوني وإياهم ش�ركاء في كل 

شيء باألفراح واألحزان .

كنت في رحلة عمل خارج الوطن حين تعرضت أس�رتي لحادث سير، ولم يشأ 
األهل إزعاج�ي بالخبر، وقد قام الجيران بتقديم مايلزم من الرعاية والعناية 
بزوجتي وطفلتي، ولمدة س�تة أش�هر كاملة كان الوضع عادي�ًا جدًا ولم أعلم 
بش�يء إل�ى أن مرضت والدت�ي مرض الم�وت واضطررت للع�ودة إلى الوطن 
لزيارتها، وهنا فقط عرفت ما حدث ألسرتي أثناء غيابي ، ولم أستطع أن أقدم 
ما يجب عليَّ تقديمه من الشكر لهؤالء الجيران األوفياء .. لهذا أصبحت أرى أن 
الجار أقرب إليَّ من األهل ، وإال لما كان الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( قد قال 

)الزال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُورّثه( .

درس في الجوار !

محمد يوسف

أم أحمد

ال أجد أن األمر وصل إلى هذا الحد من العزلة والوحدة واإلقصاء ، واألمر يعود إلى 
إنعدام روح المبادرة لدى الجميع عوضًا عن االنش�غال بأمور الحياة اليومية 
أيض�ًا ..لكن رغم كل هذا أج�د أن الدنيا بخير، فجيراني ه�م األهل الذين ال 
تربطني معهم صلة رحم وهم األخوة بالنس�بة لي، وهم طيبون ومتفاعلون 
ج�دًا .. وأوضح : البد من إلقاء التحية، وتقديم الهدية مهما كانت بس�يطة ، 
فالمهم أن يطمئن الناس على جيرانهم خال اليوم ولو بس�ؤال ، وال يشترط 
التكلُّف في الزيارة، وحمل اإلنسان ماال يطيق ، إنما يكفي االطمئنان والسام، 
وتقديم حق الصلة والجوار، ولنترك مس�ألة الزيارات الرسمية للجار إلى مواسم 

المناسبات ، حين يكون الجميع مستعدًا لها .

الدنيا بخير
علي أحمد علي الشحي 

ف�ي الماضي ، كان الجار هو األخ القريب ال�ذي ال تجمعك به صلة الرحم وإنما 
صل�ة القربى التي أوصى به�ا اهلل: )والجار الجُن�ب ...( وتفتُت عُرى الجيرة 
دليل على انهيار البنية االجتماعي�ة ، فالمعروف أن عاقات القربى والجوار 
والصحبة ومجمل العاقات اإلنسانية هي التي تشكل البنية القوية للمجتمع 
، م�ع ما يحكمها من تش�ريعات أو قوانين ، وحدوث انهي�ار لتلك العاقات 
يكون س�ببًا النهيار المجتمع بأكمله ، فمن الواجب الحرص على تعهُّد الجار 
بالس�ؤال ، والعط�اء ، والنصيحة ، مع ضرورة االلتزام ب�آداب الزيارة والعطاء 

والنصيحة، حتى ال يحل التنافر والفرقة محل التآخي والقربى .

انهيار للبنية االجتماعية
مهدي محمد نور 

م�ن جهتها ت�رى أن التقنيات الحديثة واألجهزة المتطورة أس�همت بش�كل 
كبير بإضعاف العاق�ات الخاصة بين الجيران، حيث تقول: لقد تأثر الجميع 
بتقني�ات العصر المتطورة التي أصبحت جزءًا مهما من حياتنا اليومية، فمنذ 
دخول الس�اتايت واالنترنت والهواتف الذكية، ابتعد الجار عن جاره وانشغل 
بما لديه م�ن أجهزة وتقنيات، بل إن الكثير منهم قد تأثر بما يش�اهده من 

مسلسات وأحداث وأصبح يطبقها على أرض الواقع.

التقنيات الدخيلة
آمنة مراد 
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بدرية محمد حضوب نشأت وكبرت في حي شعبي، ولدي أخوة وأخوات في عمر 
الش�باب، وال زلت أتذكر كيف كانت األبواب مفتوحة حتى المس�اء، وكيف كان 
الجي�ران يلتحمون في أوقات الحزن والف�رح .. كان لدينا أوانٍ خاصة للجيران 
نس�تخدمها يوميًا إلعطائهم ج�زءًا من هذه الطبخة أو تل�ك، وهذا يعكس 
ق�وة العاقات في ذل�ك الوقت. أتذكر كيف كان الجي�ران يطلبون حاجاتهم 
البسيطة من بعضهم البعض “كتسلم عليكم أمي وتقول عندكم شوية سكر، 
أو شوية طماط، أو ش�وية رز”، اليوم تعد هذه الطلبات بين الجيران صفاقة 

وقله ذوق.
وتضي�ف عاقة جيران اليوم فقدت طعمه�ا ولونها، فقدت دفئها، وفقدت 
معه�ا الجيرة الحقيقة، لم تعد الحياة كم�ا كانت عليه أيام زمان، في األعياد 
كنا أول من نبارك لهم العيد ونتقاسم مائدة العيد )الفوالة( هم جيران الدرب 
والحي، وفي مناسبات األفراح كان أول من يدعى هم جيران الحي قبل األقرباء، 
وفي األتراح أيضا هم أول من يهب للمواس�اة، وصدق رسول اهلل سيدنا محمد 
صلى اهلل عليه وس�لم حين قال  “ال زال جبري�ل يوصيني بالجار حتى ظننت 

أنه سيورثه”.
بينم�ا اليوم يخاف الجار من جاره ، وينام بعض الجيران جياعًا، في حين ينام 
اآلخرون في قمة الش�بع، وال يعلمون عن أحوال جيرانهم شيئًا، وربما يمرض 
الج�ار أو يلح�ق بالرفيق األعل�ى  وال يعلم جيرانه عنه ش�يئًا .. جيران زمان 
يختلفون عن جيران هذه األيام في كل ش�يء ، له�ذا نحن نعيش اليوم في 

مجتمع متفكك وغاية في القسوة والجفاء .

ويرى س�الم محمد الس�مان النعيمي بأن الجيرة فعًا تغيرت في هذا الزمن، 
وحقوق الجار أصبح�ت مهضومة  أصبح الجميع متقوقعين حول أنفس�هم 
لدرج�ة أنك لن تجد مَ�نْ يفتقدك م�ن جيرانك إذا تغيب�ت إال بعد فترة 
طويلة، ولربما وجدتهم في مناس�بات الرخاء أكثر من أوقات الش�دة، والسبب 
اندث�ار الكثير من القيم لدى مجتمعاتنا، وليس حق�وق الجار والجيرة فقط، 
فالس�ام، وآداب الزيارة، والحفاظ على أمن ونظافة الطريق، كلها قيم علَّمنا 

إياها ديننا الحنيف ثم هجرها الناس، حتى أصبحت في حكم الفعل النادر.
ويق�ول لق�د تعلمنا من أهلنا إن الج�ار قبل الدار وقد عملن�ا بها وعلمناها 
ألطفالنا بأن على كل ش�خص أن يعرف أواًل من هو جاره وأن يس�أل عنه ألن 
الجيرة عمر، فالجار إذا كانت أخاقه طيبة ، أصبحت المعيشة بجانبه سعيدة 
، أم�ا إذا كانت خاف ذلك ، فإن التخلي عن هذا الس�كن خطة البد منها ، ألن 

الحياة في ظل هكذا وجود جار ال تطاق .

ضياع الجيرة والقيم !
سالم محمد السمان النعيمي بدرية محمد حضوب

في الحقيقة ال أحد ينكر أهمية بقاء العاقات اإلنسانية مثل الجيرة في حالة 
جيدة ومستمرة أنا مثًا بحكم أنني موظفة وأم أيضًا أكون مضطرة في أغلب 
األحيان إلى االكتفاء بالس�ؤال فق�ط عن جاراتي، وترك الزيارات للمناس�بات 
العام�ة أو األكث�ر خصوصية، فجدول�ي المنزلي ملي�يء باألعم�ال المنزلية 
والوظيفية، أضف إلى هذا س�اعات المذاكرة ل�ألوالد، ولذلك فلن يتبقى في 
يومي وال حتى ساعة واحدة للزيارة ، لهذا أنا أكتفي بطرق باب جاراتي والسؤال 
ع�ن حالهن بع�د عودتي من العمل مباش�رة ، حتى ال أت�رك لبعضهن ممن 
يفتقدن لذوقيات الزيارة فرصة لس�رقة وقتي وتضييع ساعاته الثمينة في 
ل الجيران على  م�ا ال يفيد من األق�وال واألعمال، وألنني بطبعي أخ�اف تطفُّ
حيات�ي وعملي، فقد جعلت لهن أوقاتًا ومناس�بات مح�ددة للزيارة يعرفنها 

جيدًا.

خوف من التطّفل
مريم راشد الشحي )موظفة وربة منزل( 

يرى المستش�ار األسري جاس�م محمد عبداهلل المكي  أن بقاء عاقات الجوار 
بحال�ة جيدة من ش�أنها أن ترف�ع المعنوي�ات ، وتعزز الش�عور باالنتماء، 
وتُحسِّ�ن من أنماط الس�لوك المتبادل بين الجيران من جه�ة ، وبين أفراد 
األس�رة ذاتها أيضًا، إذ ينعكس األمر على مس�ألة السام الداخلي الذي يتمتع 
به الفرد ، فحبُّ الخير، وحسن الخلق ، والتعاون في صناعة السلم االجتماعي 
يجع�ل الفرد أكثر ثقة بنفس�ه وبمَنْ حول�ه أيضًا، ويمنح�ه دفعة قوية 

للتفاعل مع صعوبات الحياة بشكل أفضل .
كما يؤك�د أنَّ طبيعة عاقة الجوار، تفرض أن يحاف�ظ كّل واحد منهما على 
السَّ�ام في أجواء الجوار، ألنّهما إذا لم يحافظا على السّام، فلن يستطيعا 
أن يعيشا براحة وطمأنينة، ألنَّ المش�اكل اّلتي يمكن أن تثار من خال إرادة 
الضَّ�رر من الجار لجاره، س�وف تدمّر طمأنينة كّل واح�د منهما، وليس فقط 
الشّخص اّلذي يتضرّر، ألّن اإلنسان عادًة يأتي من عمله ومن وظيفته ليرتاح 
في بيته، فإذا كانت العاقة بينه وبين جاره عاقة متوتّرة، فمن الطبيعيّ 
أن ينعك�س هذا التوتّر على عاقته بكلِّ من حوله، وس�يكون المناخ مليئًا 

بالمتاعب والمشاكل.
لذلك ال ب�دَّ من أن تكون العاقة بي�ن الجيران متينة، حتّى تش�ّكل إطارًا 
لعاقة متميّزة بين أش�خاص ال تربطهم رابط�ة دم أو صلة رحم، وهذا في 
صال�ح الجميع، ألنَّ اإلنس�ان دائمًا يحتاج إل�ى الغير، ففي وقت الشّ�دائد 

واألزمات، يصبح الجار أقرب وأسرع من األهل لنجدة جاره.

حسن الجوار أمان وسلم اجتماعي
المستشار األسري  : جاسم محمد عبداهلل المكي  

تحقيق: عزة الحبسي
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» المرأة  اإلماراتية « تقتحم قطاع 
الصناعة والضيافة 

في ظل التغيرات التنموية التي تشهدها دولة اإلمارات في قطاعي الصناعة والسياحة، ومن مبدأ استراتيجيات الدولة في توسيع سوق 

وتشجيع  المهن  لتوطين  وسعت  العمل  سوق  مفردات  تطوير  على  عملت  فقد  والمواطنات،  المواطنين  توظيف  فرص  وتعزيز  العمل 

المواطنين.

تخوض المرأة اإلماراتية مجاالت عديدة لتسهم في دفع عجلة التقدم لدولة اإلمارات ولتساهم مع الرجل في تطورها ونهضتها، ولتثبت 

المرأة اإلماراتية بقطاعات معينة بل فتحت  الرشيدة. ولم تكتف  القيادة  أولتها لها  التي  المسؤولية والثقة  أنها على قدر من  للجميع 

لنفسها مجاالت عديدة لتسهم بها مع الرجل، ومن هذه المجاالت قطاع الصناعة والضيافة.

 وفي اآلونة األخيرة قد شهد قطاع الصناعة والضيافة إقباال من مواطنات دولة اإلمارات العربية المتحدة الالتي تخطين الصعاب وتحدين 

المسؤولية  المؤسسات  معظم  وحملتهن  قيادية،  مناصب  ترأسنا  بعضهن  إن  إذ  التخصصات،  مختلف  في  بالعمل  المجتمع  تقاليد 

الكاملة وتخطين الصعاب وعملن بكل ثقة داخل هذه القطاعات، وتم تقديم الدعم للعامالت من خالل التدريب ومنح الحوافز، إذ أكدن 

التدرج  نظام  تطبيق  حيث  من  المحفزة  العمل  بيئات  أفضل  من  والضيافة  الصناعة  قطاع  في  العمل  ووجدن  العقبات  تجاوزن  أنهن 

الوظيفي والحوافز والتشجيعات، كما أنه يفتح المجال أمام الفتاة التي ترغب في العمل باختيار الوظيفة التي تتناسب مع إمكاناتها 

وقدراتها الشخصية وطموحها المستقبلي.

إنجازات 
ومبادرات

وقال بدر العلماء الرئيس التنفيذي للشركة إن “ستراتا” المملوكة بالكامل من 
قبل ش�ركة المبادلة للتنمية، تعمل على تأهيل وتدريب المواطنات للقيام 
بمهام قيادية في مجال اإلش�راف على عدد من فرق العمل في خطوط إنتاج 
أجزاء هياكل الطائرات في الشركة. وأثر ذلك تتحمل المشرفات مسؤولية سير 
العمل في تصني�ع أجزاء هياكل الطائرات من الم�واد المركبة، وهي المهمة 
التي تتطل�ب امتاكهن العديد من القدرات المتقدمة مثل المعرفة التقنية 
المتخصص�ة، والق�درات اإلدارية المتقدمة، إضافة إل�ى الخبرة المعمقة في 

قطاع متقدم للغاية مثل قطاع صناعة الطيران.
ويأت�ي تدريبنا للمواطنات وتأهيلهم لش�غل المناص�ب القيادية هو الهدف 
الرئي�س للش�ركة حي�ث إن ذلك هو احد أس�باب االس�تدامة الت�ي نطمح 

لتحقيقها.
ويعتب�ر المواطن�ات اإلماراتيات في “س�تراتا” هن أول مواطن�ات خليجيات 
يعملن فعليًا في الصناعة واإلنتاج الحقيقي لمكونات الطائرات، بما يتوافق 
م�ع أفضل المعايي�ر العالمية إلنت�اج وصناعة أجزاء طائ�رات تعتبر األكثر 

تطورا في العالم.  

فف�ي ملتقى القمة الحكومية الثالثة لم ينس صاحب الس�مو الش�يخ محمد 
بن زايد كعادته دائمًا اإلش�ادة بدور الم�رأة اإلماراتية باعتبارها أهم مكونات 
المجتمع وركائز التنمية الشاملة في الباد، معربًا عن فخره الشديد أن المرأة 
االماراتية تمثل %83 من القوة العاملة في مصنع ستراتا الذي يصنع مكونات 

لطائرات بوينغ وايرباص

وأكد محمد عبدالرحمن مستش�ار رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي في 
“س�تراتا “أن المرأة اإلماراتية أثبتت جدارتها وقدراتها في الكثير من المجاالت 
التي دخلتها الس�يما تلك الحيوية والحساس�ة وهذا م�ا يجعلنا فخورين بها 
بعدما أس�همت إنجازاتها في رفع راية دولة اإلم�ارات عاليًا، وأصبحت جزءًا ال 
يتجزأ من منظومة دفع عجلة التنمية في الباد، وأضاف إن “س�تراتا” فخورة 
كل الفخر بالمستوى الذي وصلت إليه اإلماراتية في قطاع حساس ودقيق مثل 
الذي تشغله في مجال تصنيع هياكل الطائرات الذي يتطلب الكثير من الدقة 
والتأهي�ل العالي ونجحت بنت اإلمارات وبجدارة ف�ي أن تحتل مرتبة عالمية 
في ريادة هذا المجال حيث ش�هدنا بأعيننا نجاحاتها المس�تمرة والمتواصلة 
كما سمعنا شهادات كبار المتخصصين في صناعة الطائرات حول مستوى أداء 

ابنة اإلمارات.

ف�ي وقت قياس�ي ال يتج�اوز أربعة أعوام م�ن انطاق اإلنتاج في س�تراتا، 
اس�تطاعت الش�ركة تحقيق العديد من اإلنجازات الت�ي مكنتها من أن تكون 
ج�زءًا ال يتجزأ م�ن سلس�لة القيمة المضاف�ة العالمية في قط�اع صناعة 
الطيران. فمن مزود غي�ر رئيس ألجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد 
المركبة ضمن برنام�ج طائرات إيرباص A330/340، انتقلت س�تراتا وفي 
لمحة من الزمن لتكون مزودًا مباش�رًا ورئيسًا ووحيدًا ألجزاء هياكل الطائرات 

لبرامج طائرات بوينج وإيرباص في الوقت ذاته. 
وكما هو معروف، فإن االس�تثمار في قطاع صناعة الطيران، يحتاج أيضًا إلى 
جهد كبير واس�تثمار أكبر في تأهيل وتطوير الكوادر البشرية القادرة على أن 
تدف�ع عجلة نمو هذا القطاع إلى الوجهة المنش�ودة. حيث س�اهم القطاع 
العام في االستثمار في بناء المستوى األولي من الكفاءات وتجهيزها للشركة، 
لتس�تطيع بدورها االنطاق في نشاطها الصناعي. وتساهم برامج التدريب 
والتوطين في ستراتا منذ نش�أتها في توفير هذه الكفاءات الوطنية الشابة 
المدربة، مما يمكن للشركة من أخذ زمام المبادرة في ترقية هذه الكفاءات إلى 

المستويات األعلى بواسطة االستثمار في البحث والتطوير وتحقيق االبتكار.

مواطنات يصنعن أجزاء ومكونات الطائرات في »ستراتا «

مهام قيادية

ثقة حكومية

جدارة



العدد السادس - أبريل 2015 43مجلة إشراقات إجتماعية 42

أبدت المواطنات المش�اركات في دبلوم الضيافة سعادتهن بانضمامهن ألول 
دفعة تدرس فن الطهي والضيافة، مؤكدات أن الدبلوم س�يضيف لمهاراتهن 

الكثير وسيفيدهن على الصعيدين الشخصي والعملي :
منى إبراهيم المنصوري 25عامًا، زوجة وأم ل� 3 أطفال، وإحدى المتدربات في 
دبل�وم إعداد الطعام، تقول: “إلى اآلن اس�تفدت الكثير من الدروس النظرية 
والتدريب ، فكثير من العادات الخطأ نمارس�ها ف�ي الطبخ من دون أن نعلم 
س�لبياتها، خاصة التعام�ل مع المعلب�ات، وإعداد الصلص�ات ذات النكهات 
المختلف�ة، وأنا منبهرة حقيقة بالمعلومات التي اس�تقيتها من الدورة على 
يد طهاة ماهرين، خاصة أساس�يات اإلسعافات األولية وكيفية التصرف أثناء 
الحوادث التي تحدث عادة في المطابخ، حيث حرص الطهاة على تعليمنا أدق 
التفاصيل، والجميع متعاون معنا لتعم االس�تفادة، ب�دءًا من دائرة الموارد 

البشرية إلى إدارة المعهد المشرف على التدريب”. 

موزة محمد راش�د الشحي، تحمل ش�هادة بكالوريوس علوم أسرة من جامعة 
اإلم�ارات، تقول: “لم أجد عمًا يناس�بني كل تلك الفترة، فانضممت إلى دورة 
التأهيل الوظيفي التي نظمتها دائرة الموارد البش�رية للباحثين عن العمل، 
بعده�ا أعلن عن دبلوم الضيافة، فوجدته يتوافق مع تخصصي إال أنه يركز 
عل�ى التدريب العمل�ي، كما أن االمتي�ازات التي رافقته محمس�ة لانضمام 
ودخول مه�ن حديثة لم تجربها المواطنة من قب�ل” . وتضيف: “لدينا طاقة 
ال تس�توعبها األعمال األخرى، ولألسف لم نستفد منها طوال بقائنا عاطلين 
عن العمل في المنازل، ودبلوم الضيافة كان فرصة من ذهب قدمتها الجهات 
المختصة مش�كورة، وجميع المواطنات متحمس�ات لتعلم أساسيات الطبخ 

ومهاراته، خاصة في التدريب العملي للدورة”.

نسبة رضا المشاركات عن دبلوم الضيافة والطهي %84

نطاق جديد تبدي المرأة اإلماراتية اس�تعدادها التام للخوض فيه مستفيدة 
بذلك من التطور الس�ياحي والحاجة لبنية أساسية مواطنة فيه لتكن واجهة 
مش�رقة وصورة ممثلة لإلنس�ان اإلماراتي من خال تعل�م الضيافة وفنون 
الطهي لاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الفنادق والسياحة. وقد سعت 
دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة لمساعدة الراغبات في خوض هذا المجال 
وتحويل هواية الطبخ والضيافة إلى مهنة من خال طرح دورات ومبادرات في 
هذا المجال، ومن ضمن ه�ذه المبادرات “الدبلوم المهني في الضيافة وفنون 
الطبخ” بالش�راكة مع الجامعة األمريكية في رأس الخيمة، وبرنامج الش�يخ 
صق�ر للتميز الحكومي، و)ش�ركة ماكوينز( إحدى المراك�ز التدريبية العالمية 
المعتمدة والمتخصصة في مجال الضيافة والمأكوالت، وفندق هيلتون س�با 
المعيريض رأس الخيمة، فقد سعت المبادرة لاستفادة من الفرص الواعدة 
في قطاع الضيافة، وإكساب المشاركات المهارات الازمة لتطبيقها في فنون 

الطهي في جميع أقس�ام مطابخ مؤسس�ات الضيافة الكبرى، والتعرف على 
المعدات واألدوات المستخدمة للطهي، وإتقان مبادىء وإجراءات صحة وسامة 

األغذية، وتزويدها بالمعرفة في طرق تجهيز المطبخ.
 بدأت المبادرة بسلس�ة من  اللقاءات التعريفية  والزيارات للمشاركات وشرح 
لطبيعة العمل في قطاع الضيافة  باإلضافة الى توضيح الفرص الوظيفية 

في قطاع الفنادق والسياحة. 
وأثم�رت منذ إطاقها عن تدريب  21 مش�اركة  ت�م توظيفهن في مجموعة 
فن�ادق في إم�ارة رأس الخيمة، وتأتي هذه المب�ادرة بلفتة من حكومة رأس 
الخيمة إلعطاء المواطنين وخاص�ة اإلناث فرصة لصقل مواهبهن في فنون 

الطهي بشكل احترافي ومنافس. 

أكد عمرو الياس�ين مدرب طهي والمدير المباشر للبرنامج أن المعهد معتمد 
من ع�دة كليات دولية، والمواطنات المش�اركات يعتبرن أول دفعة يلتحقن 
بمجال تعلم الطهي في المعهد على مستوى الدولة ، موضحًا أن مدة البرنامج 
5 أشهر، وتتخرج فيه المتدربات كطاهيات محترفات، لهن االختيار باالنضمام 
كطاهي�ات في الفن�ادق ذات الخمس نجوم، وهي فرصة رائ�دة إلعداد جيل 

إماراتي محترف في الطهي، وقواعد السامة واألمان في المطبخ. 

وأوض�ح المدرب أن ال�دورة كان التركيز فيها على أساس�يات الطبخ وبعض 
الوصفات والمقادير األساسية، التي يمكن بعدها ألي متدرب ابتكار الوصفات 
وإضاف�ة أي نكهات يرغب بها، مش�يرًا إلى أن المتدرب�ات المواطنات لديهن 
قابلي�ة للتعلم ومتحف�زات للتدري�ب العملي، وهي أول مجموعة نس�ائية 

مواطنة يتم تدريبها على مهارات الطبخ.

الضيافة وفنون الطهي من هواية لمهنة

تأثير
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لع�لَّ معظم الدراس�ات التي تتناول معاني القيادة وش�روَطها، وصفاتِ الق�ادة - تتَّفق على أن 
“الكاريزم�ا” مِن أهمِّ صفات القادة، وتقترن إلى ج�وار كلمة )الكاريزما( صفات التأثير في العقول، 
والحض�ور الجميل، والجاذبية الكبيرة، وهي في نظري صفة إيجابية للقائد، ترتبط بعنصر “اإلبهار 
الذاتي”، بمعنى اإلبهار في مخاطبة مش�اعر الن�اس، أو اإلبهار في القوة والنفوذ، وتأخذ دورًا مهمًّا 
في وظيفة الجذب واإلقناع؛ فهي بالتأكيد من الصفات المُس�اندة في بناء شخصية القائد، وجلب 

االحترام والمحبَّة له، ومِن ثم اتباعه وتبنِّي مواقفه.

الكاريزما القيادية واإلبداع المؤسسي

د. عائشة المطوع

تنمية الذات

اكتشف قوتك الداخلية 
على الموظف أن ال يتبع سيرة القادة والمدراء الناجحين فيندفع ليطبق على 
نفس�ه ليكون مثلهم، فهذه االستراتيجية محكوم عليها بالفشل من البداية 
وهي ماتسمى برذيلة التقليد وتغمس شخص آخر . إن أساليب اإلدارة الجيدة 

التي تصلح معك هي التي تنبع من الداخل.

قوة االتصال 
القائ�د المميز يكون منفتحا عل�ى الموظفين ومقترحاته�م وأفكارهم في 
العمل وهذا االنفتاح يحسن اتصاله باالخرين، فيجب أن تكون خطة التعامل 
أخذ وعطاء ألن الهدف هو االرتقاء المؤسس�ي فأنت كقائد لديك هدف تريد 

تحقيقه. 
تحريك الدوافع 

مهارة تحريك دوافع الموظفين التي يعززها القائد محفزًا لكل نجاح و إنجاز، 
واالعتراف بوجودهم وتش�جيعهم واإليمان بقدراته�م اإلبداعية والمهنية، 
فهذا يس�اعد على تفجي�ر اإلمكانيات وتحويلها إلى أفع�ال وبالتالي تحقيق 

التميز المؤسسي. 

الرؤية بعيون اآلخرين 
فمن البراعة التع�رف على مايهتم به موظفيك وتش�اركهم في كل خطوة 
وتضع نفس�ك مكانهم فالرؤي�ة بعيون اآلخرين تتحقق م�ن خالها صورة 
إيجابي�ة لتصرفاتك وتتضاءل األفكار الس�لبية بداخلك ويع�ود ذلك إيجابا 
عليك، فالنظ�ر بعين اآلخر يحتاج إل�ى مهارات وميزات متف�ردة ممايجعل 
المؤسس�ة تحقق إنج�ازات هائلة بتوحي�د الرؤية مما يثم�ر اإلبداع وتوليد 

شرارات الذكاء .
إبدأ تفكيرك انطاقا من مصالح اآلخرين عند بدء أي حوار مفتوح .

التفكر بنفس�ك فقط وال تفكر في احتياجاتك أن�ت إنما فكر في احتياجات 
الش�خص األخر ثم فكر بنوعية االس�ئلة التي تطرحها ليتحدثوا إليك وتفهم 

حاجتهم من خالها.

تكوين فريق الغد 
تذك�ر أن التبني للفريق هرما ثابتا اليتغي�ر فيكون هناك رئيس أعلى الهرم 
ألن األرض تح�ت الهرم ل�ن تكون ثابتة وقد تتحرك حتى ل�و كان الهرم قويا 
وطبقات�ه صلبة . وإنم�ا ابِن فريقا أفقيا تس�تطيع أن تراه�ن معه على 

المستقبل وليس  ساسل معقدة قد تخفق سير عمل الفريق.

احترام اآلخرين 
أفضل طريقة لبدء احترام األخرين هو أن تعرف عنهم أكثر وتحترم كرامتهم، 
حي�ث ينبغي عليك التواضع واالحت�رام والتواصل المفت�وح وأضفاء الروح 
اإلنس�انية على المؤسس�ة ألن احترام اآلخرين هو حجر األس�اس في تحفيز 

قدراتهم.

عالج األخطاء والشكاوى 
االعتراف بالخطأ هو أفضل وس�يلة للتتغير وله مفعوله الس�حري وتخفيف 
الضغط بإلقاء اللوم على الجميع ألنهم س�وف ينقلبون إلى مدافعون جبناء 
فتربي بذلك  معارضون شرس�ين في العمل فيخافون المخاطرة ويبتعدون 
عنه�ا مما يبعد جو اإلبداع واالبتكار في المؤسس�ة ويفقد الموظف مواهبة 
وإمكانياته، فيجب على القائد ممارسة أسلوب التشجيع عند اكتشاف الخطأ 

واستخدام أسلوب اإلقناع والمصارحة.

تحديد األهداف 
إن نجاح المؤسس�ة ش�يء متكامل بين القائد والموظف والمؤسس�ة  فعلى 
القائد و الموظف  تحديد أهداف واقعية ذات قيمة ويعرف كل منهم حقوقه 
وواجبات�ه ومهامه التي يجب أن ينفذها وكي�ف الطريق إلى تحقيقها بخطة 
وعم�ل وتنفيذ  فلنجعل أهدافنا نصب أعيننا فبق�در تصورنا ألهدافنا في 

أذهاننا ووضوحها تكمن إمكانية تحقيقها .

تعلم أن التقلق 
الب�أس من التغيير بل البد منه واليجب أن يس�بب لك القل�ق والتوتر حتى 

التفقد األمان في الوظيفة وتعجز عن أداء مهامك.

نحو كاريزما قيادية وأداء 
مؤسسي مميز

للقيادة كاريزما خاصة اليمكن تعلمها ودراستها فهي موهبة ربانية ... ومهارات الكاريزما القيادية هي كل ما نحتاجه 

اليوم لالرتقاء بالمؤسسة والموظفين ... ألن الوصول إلى النجاح واإلنجاز المتميز للمؤسسة بحاجة للعديد من مهارات 

القادة التي تساعد الموظفين في مواجهة الحياة العملية والتكيف فعلى القائد أن يكون راعيًا سخيًا ويدعم موظفيه 

ويوجههم إلى الطريقة التي ترضيه وتزيد كفاءة األداء المؤسسي.
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اليوم العالمي للمرأة
في مناسبة مميزة واحتفالية عالمية خاصة بالمرأة أال وهي احتفالية اليوم العالمي للمرأة تفاعل المغردون بكل حب و ود وأطلقوا  وسم 

لها  وأبرز  حقوقها  للمرأة  كفل  اإلسالم  أن  ومؤكدين  الحياة  في  فعال  وعضو  أساسي  كشريك  بدورها  مشيدين  #اليوم_العالمي_للمرأة 

مكانتها ورفع قدرها وأكدوا بدور المرأة في المجتمع وأن المرأة اإلماراتية خاصة تعتبر شريك أساسي في التنمية، وحكومة دولة اإلمارات 

العربية المتحدة تسعى على تشجيع المرأة للعب دورها سواء كأم وأخت وبنت و امرأة عاملة.

احتفل العالم ب #اليوم_العالمي_للمرأة  
المجتمع  بها  ويحتفل   .. يوم  كل  وبنتا  وأختا  وزوجة  أما  بها  نحن  ونحتفل 

شريكا فاعال وقائدا إيجابيا للتغيير

HH Sheikh Mohammed
@HHShkMohd

تويتريات 

#اليوم_العالمي_للمرأة تخصيص يوم واحد فقط للمرأة في السنة للتذكير بوجودها ومكانتها فيه ظلم 
كبير لها. المرأة جزء مهم في حياة كل واحد مّنا.

توفي الرسول )ص( و رأسه على صدر عائشة ! ومن هنا ندرك أن : السالم ، الُحب ، الملجأ ، الراحة .. هي ) 
المرأة ( #اليوم_العالمي_للمرأة

في يوم “المرأة العالمي “ أقول شكرا لكل أنثى ساهمت في صنع رجل و شكرا لكل أنثى ساندت رجل و 
شكرا لكل أنثى استحملت تصرفات ذكر ، شكرا روح المكان  #اليوم_العالمي_للمرأة

المرأة هي أمك و أختك و زوجتك و ابنتك فاجعل أيامها سعيدة تكن أنت من السعداء
#اليوم_العالمي_للمرأة

سلطان العميمي

My Dubai

Marwan bin ghalita

د. علي النعيمي 

@alameemi 

@911uae_ad 

 @Binghalita11

@Dralnoaimi  

لم ينس الرسول الكريم المرأة في خطبة الوداع الشهيرة آخر خطبة له، فقال : “ استوصوا بالنساء خيرا” 
#اليوم_العالمي_للمرأة

تقديرها  لها  فتاة  بكوني  فخورة  نبيها  بها  أوصى  مسلمة  بكوني  فخورة  #اليوم_العالمي_للمرأة  ب 
بمجتمعها فخورة بكوني إماراتية تحتفـي بها دولتها

يحتفي العالُم في يوم امرأْة! وهل المرأة إال العالم؟!  #اليوم_العالمي_للمرأة

#اليوم_العالمي_للمرأة تخصيص يوم واحد فقط للمرأة في السنة للتذكير بوجودها ومكانتها فيه ظلم 
كبير لها. المرأة جزء مهم في حياة كل واحد مّنا.

أنا سعيدة باإلنجازات التي حققتها المرأة اإلماراتية وبهذه المناسبة أشكر كل إماراتية ساهمت واجتهدت 
في تنمية دولتنا  #اليوم_العالمي_للمرأة

#اليوم_العالمي_للمرأة ،،، شريك في مسيرة التطور والبناء 

االرتقاء  على  والحرص  والرغبة  الرؤية  لديها  واعية  كقيادة  اإلمارات  أم  بوجود  محظوظة  اإلماراتية  المرأة 
بالمرأة لتواكب العصر #اليوم_العالمي_للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة..أود أن أذكركم أيها الرجال..بأن حبيبنا المصطفى أوصاكم بنا.. فقال عليه 
صالة والسالم.. )رفقاً بالـقواريـر (  #اليوم_العالمي_للمرأة

د. علي بن تميم

 Ahlam ALshamsi

أسَماء الَحمادي

إم شهد

Bodour Al Qasimi

مريم النعيمي

المهندسة عزه سليمان

غال روحي 

@3litamim 

@ALshamsiAAA

@asmaal7amadi

@omshad22

 @Bodour

@mariamalmagar

 @Eng_AZZA_S 

 @GLROO7e
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مواهب

منى الزعابي في سطور ؟ 
من�ى الزعاب�ي من موالي�د رأس الخيم�ة، أم لطفلتي�ن، موظفة في 
هيئ�ة حكومية في دب�ي، عضو في فري�ق صقور اإلم�ارات وجمعية 
اتحاد المصورين العرب، أعي�ش بإمارتي الحبيبة إلى قلبي ) إمارة رأس 

الخيمة(.  

متى بدأت عالقتك بالتصوير ؟
عاقت�ي مع الكامي�را قوية وقديم�ة تعود إلى أي�ام الطفولة، حيث 
بدأت التصوير بكامي�رات كوداك العاديه وانحصرت الصور بين العائلة 
والمدرس�ة والرح�ات، تط�ورت مع م�رور الوقت ومع تطور أس�اليب 
التصوير وتبلورت تلك المراحل المس�تمرة في آخر 4 س�نوات بش�كل 
احترافي باس�تخدام كاميرا DSLR  وعش�قت التصوير بها وأصبحت 

جزء مهم من حياتي ال أستطيع التخلي عنها.  

بمن تأثرتي في هذا المجال ؟
ف�ي الحقيقة تأثرت في المصور اإلماراتي الراحل نور علي  راش�د وكنت 
أتابع صوره منذ الصغر..    وعالميا انس�ل ادمز وس�تيف مكوري حيث 

تفوقوا في إظهار جمالية العالم وحياة الناس بأبسط الصور.

ماهي الرسالة التي تهدفين إلرسالها من خالل الصور 
التي تلتقطينها ؟

صوري تحوي الكثير من المش�اعر س�واء كانت لحياة الن�اس أو الحياة 
البرية والطبيعية.. وكل صورة تختل�ف من حيث الهدف والمضمون.. 
فبعضها إلبراز جمالية الحياة وبعضها إليصال مش�اعر إنس�انية تعبر 

عنها الصوره في أغلب األحيان الصور تعبر أكثر من الكام.

ما أكثر ما يؤرق المصور اإلماراتي حاليًا ؟
بش�كل عام .. أكثر ما ي�ؤرق المصورين والمص�ورات الفوتوجرافيين 
تعرض إنتاجهم للسرقة وانتهاك حقوقهم الفكرية واألدبية والمادية، 
فهم يبذلون جهودا مضنية في اس�تجاب الفكرة وتنفيذها ونشرها. 
ولك�ن هنا في اإلمارات مع اهتمام الحكومة باإلبداع واالبتكار وانتش�ار 
المعارض وإنش�اء مؤسس�ات الملكية الفكرية دافعًا كبيرًا في استمرار 

المصورين المبدعين في ممارسة هوايتهم
م�ا الذي يميز المواهب اإلماراتية المتواجدة على الساحة؟

اإلب�داع و روح االبتكار والعطاء، فنحن وهلل الحمد محظوظين بحكومة 
ذكية تدعم اإلبداعات والمواهب الش�ابة بالمعارض والمراكز والجوائز 

التشجيعية .

ماهي مميزات المصور الناجح من وجهة نظرك ؟
هن�ا أود أن أقول لي�س كل من يملك كاميرا أو يص�ور بالهاتف النقال 
يصبح مصور... هناك ش�روط  وقواني�ن للتصوير يجب أن يلم بها من 
يود أن يصبح مصورا فوتوغرافيا.. باإلضافة يجب على المصور الناجح 
االجتهاد، الصبر، التعلم، وتقبل النقد من المصورين المحترفين وذوي 

الخبرة في هذا المجال، وتطوير أسلوبه ومهاراته.

كلمة أخيرة تودين قولها ؟
أخيرُا أتوجه بش�كري الوفير لمجلة إشراقات اجتماعية على ما لمسته 
من رقي في التعامل والمس�ؤولية ومتابع�ة الموهوبين والمبدعين 

ودعمهم لهم. 

منى الزعابي .. مص�ورة مبدع�ة بأعمالها وأفك�ارها وفن�انة فوتوغرافية، عشقت أناملها مداعبة الكاميرا لتلتقط أجمل الصور 
وأروعها والتي أظهرت لنا في زواياها الكفاءة واإلبداع , س�جلها حافل بالمش�اركات داخل الدولة وخارجها, و حققت شهرة واسعة في 

مواقع التواصل االجتماعي، نتعرف عليها عن قرب في هذا الحوار:

عدسة منى الزعابي

عدسة منى الزعابي عدسة منى الزعابي

عدسة منى الزعابي
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مفاتيح النجاح تجارب ملهمة
الكاتب: فهد بن صالح السلطان الكاتب: سليمان الهتان

ما من تجربة نجاح تخلو من محطات فشل ، وما من نجاح تحقق من دون تعب 
و معاناة ، هنا ثاثون قصة نج�اح عالمية تتقاطع عبرها قصص الكفاح و 
اإلصرار و اإلبداع و التفكير خارج الصندوق المعتاد و الرتيب ، في هذه التجارب 
الملهم�ة ما قد يفتح بع�ض نوافذ األمل لكل طامح ف�ي التفوق و التميز ، 
فالكتاب يس�تعرض ثاثين تجربة إنس�انية ملهمة و من مجاالت مختلفة و 
فت�رات زمنية متباعدة و ثقافات متنوع�ة ، و الرابط بين أغلب قصص هذا 
الكت�اب هو الرؤية المختلف�ة و التفكير الخاق و اإلصرار عل�ى اإلنجاز ، ففي 
الكتاب رسالة مهمة يخبرنا فيه من خال التجارب المختلفة بأن نثق بأنفسنا 
، نفك�ر بتجدي�د و ابتكار ، ونواص�ل العمل بإصرار ،ونتف�اءل دائما بالنجاح 

لتحقيق أهدافنا.

يط�رح هذا الكتاب تجربة عملية تتضمن تحديات جوهرية واجهها الكاتب، و 
عمل مع مجموعة من الزماء على تحويلها إلى فرص ، و يستعرض الكتاب 25 
مفتاحا للنجاح ، تهدف إلى مساعدة العاملين على النجاح و تخطي المصاعب 
و تحقي�ق إنجازات نوعية ، و لع�ل ما يميز هذه الخاصة أنها جمعت بين ما 
ي�درس في  كليات العلوم اإلدارية ، و ما يطرح في كتب علم اإلدارة ، و تجربة 
الباحث في ميدان األعمال ، و تجارب الرواد و القادة الناجحين ، و تعاليم الدين 

اإلسامي الحنيف .
فالكت�اب تجربة ثرية في ميدان األعمال ، فمحتوياته تعزز القدرات العملية 
و القيادي�ة في مي�دان األعمال ، فالدروس العلمي�ة و العملية التي قد يجد 
فيه�ا القراء خاصة النشء منهم ما يضيف لحياتهم العملية و يختصر عليهم 

مسافة الزمن .

ماذا تقرأ

حياتك باأللوان التقدير الذاتي للطفل
للكاتبة:  بسمة حسين السراج الكاتب: د. مصطفى أبو سعد

هذا الكتاب محاولة لوضع برنامج  و دليل ألولياء األمور و المربين يس�اعدهم 
م�ن خال خطوات بناء س�مات التقدير الذاتي الخمس عل�ى تنمية المهارات 
الحياتية ألبنائهم ، و تخليصهم من الس�قوط في أوحال اإلحباط و اإلخفاقات 
الحياتي�ة ، فهو يحتوي على خمس مح�اور هي بناء الش�عور بالطمأنينة و 
األمان لدى الطفل ، الشعور بالهوية الذاتية ، الشعور بالهدف و أخيرا الشعور 

بالقدرات الذاتية و الكفاية الشخصية .
ق�وة التغيير ضرورة لمن يحب أن يصبح مربيا إيجابيا .. وهي تبدأ من داخل 
النفس البش�رية ، فالكتاب بما يحتويه من مفاهيم و مهارات ستؤهلك لهذا 
التغيي�ر اإليجابي و تمنحك المفت�اح  لخطوات البرمجة اإليجابية لس�لوكك 

لتصبح في عداد المربين اإليجابيين .

الكتاب يعرض أس�رار الس�عادة و النجاح في حياتك ؟.. ألن حياتك ما هي إال 
لوحة ش�فافة تنتظرك أن تضع ألوانها بنفس�ك ، فلون حيات�ك .. بألوان 
االبتس�امة و األمل و التفاؤل و اليقي�ن و الثقة بالنفس .. فا تصرف عمرك 
في حب االنتق�اد و المجادلة .. و دع الحزن و القلق و اليأس و األلم .. فالكتاب 
يعرض لك أبس�ط الطرق و األف�كار لتحقق كل ما تتمن�ى و تحلم به ، إقرأه 
عندم�ا يكون لدي�ك الرغبة في تحقيق الس�عادة و النجاح ف�ي كل جوانب 

حياتك .
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الرسائل الصوتية قادمة لمنصة إكس بوكس ون قريًبا

عالم التقنية

أعلن�ت مايكروس�وفت مؤخرًا عب�ر مدونة إكس بوكس ع�ن تحديث جديد 
لجهاز إكس بوكس ون للمستخدمين المش�تركين في البرنامج االستعراضي 
التجريبي، التحديث الجديد يجلب ميزة كانت مطلوبة بشدة من المستخدمين 
وكانت موجودة س�ابًقا في منص�ة إكس بوكس 360 أال وهي دعم الرس�ائل 

الصوتية.
تسمح لك خاصية الرس�ائل الصوتية بإرسال رسائل سريعة ألصدقائك دون 
الحاج�ة إلى الكتاب�ة البطيئة باس�تخدام ذراع التحكم، وبع�د توفير الميزة 
على اإلكس بوكس ون س�يُمكنك استخدام الرس�ائل الصوتية مع األصدقاء 

باستخدام إكس بوكس 360 أو إكس بوكس ون.
كم�ا يأتي تحديث إكس بوكس ون الجديد أيضًا بخوادم مُخصصة للدردش�ة 
الجماعية، بحيث يمكن اس�تخدامها عندما ال يمكن االعتماد على اتصال “الند 

للند” للمحادثات الجماعية.
التحديث متوفر حاليًا للمش�اركين في البرنامج االستعراضي التجريبي، لكن 

من المنتظر إطاقه من مايكروسوفت لعموم المستخدمين في أبريل.

المصدر : عالم التقنية

قريبًا يمكنك التواصل مع الشركات من خالل 
فيسبوك ماسنجر

أعل�ن الرئي�س التنفيذي لش�ركة 
فيس�بوك م�ارك زوكربي�رج وذلك 
ضم�ن فعالي�ات مؤتمر فيس�بوك 
للمطورين F8 ال�ذي أقيم اليوم في 
سان فرانسيس�كو أن أكثر من 500 
مليون مس�تخدم لتطبيق فيسبوك 
ماسنجر سيصبح بإمكانهم التواصل 
بش�كل مباش�ر م�ع الش�ركات عبر 

التطبيق .
الخطوة ليس�ت بالجديدة فقد سبق 
وقام�ت به�ا عدة ش�ركات س�ابقًا 
لتقديمها  ولكن تطم�ح فيس�بوك 
للمستخدمين بش�كل مختلف داخل 
شبكة فيسبوك ومن خال تطبيقات 
فيس�بوك ماس�نجر عل�ى المنصات 

المختلفة .

س�يتمكن المس�تخدم من الحصول 
أجوب�ة ألس�ألته م�ن خال  عل�ى 
المحادثة المباش�رة عبر فيس�بوك 
ماس�نجر كم�ا ل�و كان يتح�دث مع 
أصدقائه كما تتيح الخدمة الجديدة 
الشحنات  حالة  متابعة  للمس�تخدم 
وتغييره�ا والقي�ام بالعدي�د من 

األمور .
من الطبيع�ي أن يتم إط�اق مثل 
هذه الخدمات ف�ي الواليات المتحدة 
األمريكية أواًل حيث أكدت فيس�بوك 
أن لديه�ا القليل من الش�ركاء حاليًا 
س�يتم اإلعان عنهم في األس�ابيع 
بالتأكيد ستتوس�ع  المقبل�ة ولكن 
الخدم�ة الحق�ًا لتش�مل الكثير من 

الشركات.

محمد فاروق أبو العزم
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علياء علي العامري

محامية وكاتبة

تحرص قيادتنا الرش�يدة على تدعيم قواع�د الديمقراطية، وحقوق 
اإلنسان بين مواطني دولة اإلمارات العربية، وتعد الثقافة القانونية 
وخصوصا الدستورية من أهم دعائم الديمقراطية؛ حيث يقع الدستور 
ف�ي قمة اله�رم القانوني للدولة، فه�و القانون األعل�ى والمرجعية 
األساسية للقوانين والتشريعات، وال يجوز أن يأتي أي قانون متناقضًا 

مع مبادئ الدستور أو خارج إطارها. 
فالدستور هو العقد االجتماعي الذي يترتب عليها شكل العاقة بين 
الحاك�م والمحكومين وم�دى الحريات التي يتمتع�ون بها وحقوق كل 
ط�رف وواجباته تحت نظام واضح للحكم تتض�ح فيه الصورة المثلى 
الت�ي يتمناها أبناء الوطن، ليس هذا فحس�ب بل إن الدس�تور يوثق 

الشخصية والهوية المتفردة لألمة.
ولألسف الش�ديد أن هذه الثقافة الدستورية – بين المواطنين - لم 
تزل ثقافة ضعيفة إلى حد كبير، بل إنها تكاد تكون محجوزة في أروقة 

ذوي االختصاص، أي العاملين في الشأن القانوني.
فمن يطلع على مواد الدستور يعلم أن القيادة الرشيدة وضعت دستورا 
من أفضل الدس�اتير وكفلت فيه للمواطن حياة كريمة، وحرصت على 
تنفيذ بنوده وم�واده تنفيذًا عمليًا وليس وهميًا مما جعل الش�عب 

اإلماراتي يعيش حياة رغدة جعلته من أسعد شعوب العالم.
وجدي�ر بالذكر أن من أهم أس�باب ضع�ف الثقافة الدس�تورية عند 
الكثير من المواطنين هو إقبال الكثير منهم على التمس�ك بالعادات 
والتقاليد، أكثر من القوانين. ويرى )وول ديورانت( صاحب موسوعة ) 
قصة الحضارة ( نصًا معبرًا في هذا السياق يقول فيه : » إن الناس يرون 
فيمن يخرج على القانون بطًا ، بينما يرون فيمن يخرج على العادات 
مجرمًا «، إن استحس�ان السلوك غير المنضبط لكونه يعارض القانون 
هو في حقيقة األمر غير دال على مس�ؤولية حقيقية متحضّرة، من 
قبل مس�ؤول أو موظف ، بل هو نتاج ضعف الثقافة القانونية التي 
من ش�أنها أن توضح للناس أسباب وضع القانون وأهمية االلتزام به، 
وأن البطولة الحقيقية تكون بتطبيقه ال بالخروج عنه، وإن الس�اعي 

لتجاوزه هو المجرم الحقيقي.

ومم�ا دفعني بقوة للكتابة في هذا الموض�وع أنني الحظت أن بعضا 
من أبن�اء الوطن من ط�اب العلوم السياس�ية في إح�دى جامعات 
الدولة يهتمون بدراس�ة الدستور األمريكي بل يحفظون بنوده ومواده 
ويجهلون بل يتجاهلون دراس�ة دس�تور دولتهم، وهذا ما نخشى منه؛ 
ألن الطال�ب أو المواطن ال�ذي يخلو فكره من دس�تور باده وقوانين 
وطن�ه التي تنمي في داخله ح�ب هويته واالنتم�اء إليها تكون أرض 

عقله خصبة لزراعة أي فكر فيها!!
أما المواطن الذي يس�عى إلى االرتقاء بفكره، ويرى في الثقافة عموما 
والثقافة الدستورية والقانونية خصوصا سبيا له نحو الرقي والتقدم 
فهو المواط�ن الواعي المثقف المحب لوطنه الذي يكون عونًا للجهات 
الراعي�ة للقوانين وحصن�ا منيعا ضد من يريدون النيل من س�امة 
وطنه من أصحاب الغزو الفكري أو االتجاهات المخربة أو العدائية التي 

تريد النيل من سامة الوطن ووحدة أراضيه.

الثقافة الدستورية
 واجب وطني

الكلمة األخيرة

الجائزة األول�ى  : 500 درهم

 ashraqat@easd.ae : إلرسال التعليقات على البريد اإللكتروني

الجائزة الثانية  : 300 درهم

الجائزة الثالثة  : 200 درهم يرجى التواصل مع الجمعية- هاتف : 072351351 

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

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

العنوان : ............................................ اله�اتف : ............................

إشراقات اجتماعية : العدد رقم ) 6 (

المركز األول : سليمان أحمد سليمان
بزر نتواصل ، ولكن كل األزرار ما تساوي دفء المجالس 

المركز الثاني : حازم الحاجي 
التستغربون أنا بسوي سلفي بس حد يقولي من وين اصور!!!

المركز الثالث : فهد محمد ناصر

شاب الشعر و أنا أنتظر اتصاله  .. ياهلل عسى المحبوب ما يطول ف غيابه

أسماء الفائزين في مسابقة العدد السابق :

نرجو أن يتضمن إرسال التعليق اسم المرسل وعنوانه ورقم اإلصدار.

عدسة منى الزعابي

مسابقة
أفضل تعليق

جوائز المسابقة لهذا العدد :
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