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صحيفة سواحل اإللكرتونية 

منرباً لإلبداع و التميز

يف إطار تنفيذ الرؤية املستقبلية و الخطة 
اإلسرتاتجية التي رسمتها جامعة العلوم 

والتقنية يف الفجرية  )USTF( بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، لتشجيع وتفعيل 
األنشطة الطالبية، خاصة يف مجال اإلعالم 

والنرش، وبدعم ومساندة وإرشاف من كلية 
اإلعالم، تترشف الجمعية العلمية لطلبة 

كلية اإلعالم، بأن تعلن لجميع طلبة جامعة 
العلوم والتقنية يف الفجرية، ولألستاذة 

واإلداريني واملجتمع املحيل باملنطقة 
الرشقية، عن صدور العدد األول من صحيفة 
)سواحل SWAHIL( اإللكرتونية، والتي متثل 

منرباً مفتوحاً لجميع طلبة الجامعة، ونشاطاً 
أصيالً قامئاً عىل جهود وإبداعات و مواهب 

الطلبة، كام متثل مصدر فخر وإعتزاز للجامعة 
وطلبتها ومنسوبيها.

   ترشف عىل إدارة وتحرير صحيفة سواحل 
اإللكرتونية هئية تحرير مختارة من الجمعية 
العلمية لطلبة كلية اإلعالم، تصدر الصحيفة 

بصورة دورية، وتهدف بالدرحة األويل إلتاحة 
منصة لإلعالم الحر املسؤل واملوضوعي 

لطلبة الجامعة، كام تهدف إىل خدمة 

املجتمع واإلسهام يف تطوير املعارف 
املحدثة يف املجاالت العلمية واإلعالمية و 

الثقافية واإلجتامعية والوطنية وغريها.
   رسمت صحيفة سواحل اإللكرتونية الطالبية، 

لنفسها سياسة تحريرية طموحة ومحرتفة، 
تسعي من خاللها أن تكون منرباً مفتوحاً 

لجميع طلبة الجامعة وخريجيها، ومساهامً 
فاعالً يف تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 
)USTF(. وتتبي الصحفة سياسة تحريرية 

منفتحة تتمثل يف: السعي لتأسيس إعالم 
نزيه ومؤثر، يدار من قبل طلبة الجامعة، 
ويساهم فيه الجميع بإيجابية وفاعلية 

وصوالً لتحقيق رؤية ورسالة جامعة 
العلوم والتقنية يف الفجرية)USTF( . و 

العمل عىل إتاحة الفرص املتساوية  لطلبة 
الجامعة  للمشاركة يف تخطيط وإدارة 

منظومة إعالمية متكاملة، مام يساهم يف 
تدريب وإعداد كوادر طالبية مؤهلة، تتمتع 
بإحساس عايل باملسؤولية وقادرة عىل 
املساهمة بإيجابية يف خدمة املجتمع 

والوطن. والسعي لتوسيع دائرة إهتاممات 

الصحفية، مبا يشمل إتاحة الفرصة للتعرف 
عىل القضايا التي تهم مختلف قطاعات 
وكيانات الجامعة و مؤسسات وفعاليات 

املجتمع املحيل. والتعرف عىل اإلهتاممات 
والرغبات والحاجيات اآلنية واملستقبلية 

لطلبة الجامعة، ومشاركتها بفعالية، وإتخاذ 
الخطوات اإلستباقية لتلبيتها.

   ويف الختام أصالة عن نفيس ونيابة عن 
هيئة تحرير صحيفة سواحل اإللكرتونية 

وزماليئ وزمياليت املحررين أتقدم بجزيل 
الشكر والتقدير  واإلمتنان لسعادة األستاذ 
الدكتور عيل أبو النور مدير الجامعة عىل 
دعمه ومساندته االمحدودة لفكرة إصدار 

الصحفية ولهيئة تحريرها، كام أتقدم بجزيل 
الشكر والتقدير لسعادة الدكتور املاحي 

عبدالله املاحي عميد كلية اإلعالم باإلنابة، 
والشكر موصول للجنة اإلرشافية، ولكل من 

ساعد وساهم يف إصدار و إخراج العدد 
األول من الصحفية، ومعاً نسعى بعون الله 

إىل النهوض بها نحو األفضل.

موزة الزحمي

رئيس التحرير

صحيفة سواحل اإللكرتونية، هي صحيفة 
طالبية عامة، تصدرها وترشف عىل تحريرها 

الجمعية العلمية لطلبة كلية اإلعالم، 
بجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 

)USTF(، بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
تصدر الصحيفة بصورة دورية، صدر العدد 

األول منها يف ديسمرب/2020م.
  تستقبل وترحب الصحفية مبشاركات 

ومساهامت الطلبة من كافة كليات الجامعة، 
باإلضاقة إيل مشاركات إدارات وكيانات 

الجامعة املختلفة، ومؤسسات وفعاليات 
املجتمع املحيل، و تهتم الصحفية بنرش 

األخبار واملقاالت واملوضوعات التعليميّة، 
والعلمية، اإلعالمية، التكنولوجية، األدبية، 
الثقافية، اإلجتامعية، البيئية، وغريها من 

املوضاعات ذات الصلة.
  تتويل هيئة تحرير طالبية، مختارة من 

قبل الجمعية العلمية لطلبة كلية اإلعالم، 
مسؤلية إعداد وتحرير ونرش الصحفية، وتضم 
هيئة التحرير مجموعة محرتفة من املحررين 
واملصميني واملصورين، باإلضافة إيل رئيس 

التحرير ونائبه ومدير هيئة التحرير، وتخضع 
املواد املنشورة يف الصحفية لسياسات 

 ،)USTF(جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

كام تخضع للتدقيٍق واملراجعة املسبقة من 
لجنة مختصة قبل النرش.

السياسة التحريرية للصحفية:

رسمت صحيفة سواحل اإللكرتونية الطالبية، 
لنفسها سياسة تحريرية طموحة ومحرتفة، 

تسعي من خاللها أن تكون منرباً مفتوحاً 
لجميع طلبة الجامعة وخريجيها، ومساهامً 

فاعالً يف تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 

)USTF(. وتتمثل السياسة التحريرية للصحيفة 
يف اآليت:-

أ/ السعي لتأسيس إعالم نزيه ومؤثر، يدار 
من قبل طلبة الجامعة، ويساهم فيه جميع 

الطلبة بإيجابية يف تحقيق رؤية ورسالة 
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية 

.)USTF(
ب/ العمل عىل إتاحة الفرص املتساوية  

لطلبة الجامعة  للمشاركة يف تخطيط 
وإدارة منظومة إعالمية متكاملة، مام 

يساهم يف تدريب وإعداد كوادر طالبية 
مؤهلة، تتمتع بإحساس عايل باملسؤولية 

وقادرة عىل املساهمة بإيجابية يف خدمة 
املجتمع والوطن.

الصفة الرقم الجامعة االسم م

رئيسة التحرير 201814122 موزه غانم محمد الزحمي   1

نائبة رئيسة التحرير 202010171 عائشه عبدالله حسن الحوسني   2

مدير التحرير 202010120 حمد نارص جمعه منصور الرصيدي 3

محررة 201714127 العنود أحمد سلطان 4

محررة 320428102 عائشة عبدالله حسن 5

محررة 202010162 أفراح محمد نارص الزعايب 6

محررة 201910037 عذاري سعيد عبدالله 7

مصممة 201814008 مريم جمعة راشد الحفيتي 8

محرر 201910182 عيىس محمد سيف صالح املحرزي 9

محرر 202010079 مصعب محمد عبدالله عالى النقبي 10

محرر 202010133 أسامه صدقي حسن محمد   11

محررة 201714034 خديجه سامل خدوم هاشل الكعبي   12

محررة 201714037 حباب املاحى عبدالله املاحى   13

مصورة 020172405 صوغه سعيد محمد املجنون اكتبي 14

محررة 201814054 شهد امين ناصيف   15

محررة 020201009 فاطمه عبيد راشد الالغش الظنحاين 16

محررة 201824023 عائشه عبدالله حسن سعيد  الحمودي 17

ج/ توسيع دائرة إهتاممات الصحفية، مبا 
يشمل إتاحة الفرصة للتعرف عىل القضايا 

التي تهم مختلف قطاعات وكيانات الجامعة 
و مؤسسات وفعاليات املجتمع املحيل.

د/التعرف عىل اإلهتاممات والرغبات 
والحاجيات واملوضوعات اآلنية واملستقبلية 

التي تهم الطلبة، ومشاركتها بفعالية، 
وإتخاذ الخطوات اإلستباقية لتلبيتها.

هـ/ اإللتزام التام بتوخي وتحري الصدق 
واألمانة واملصداقية يف النقل، والتأكد من 
صحة وموثوقية مصادر األخبار واملعلومات 

قبل نرشها.
و/ إحرتام مبدأ الخصوصية والحياة 

الشخصية، وعدم نرش أي معلومة ما 
من شأنها إنتهاك خصوصية اآلخرين دون 

إرادتهم.

الهيئة التحريرية للصحيفة:

تتويل إدارة الصحفية هيئة تحرير طالبية 
مكونة من مجموعة مختارة من قبل 

الجمعية العلمية لطلبة كلية اإلعالم ، وهم.

نبذة تعريفية عن صحيفة سواحل
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جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية )USTF(، جامعة إماراتية 
وطنية مستقلة متكاملة، تأسست يف عام 2019م، مبوجب 

ترخيص صادر عن مفوضية اإلعتامد األكادميي)CAA(، التابعة 
لوزارة الرتبية والتعليم )MOE(، قسم التعليم العايل، بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة. و كذلك برامجها األكادميية جمعيها 
معتمدة ومعرتف بها، من قبل مفوضية اإلعتامد 

.)CAA(األكادميي
تقوم جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية )USTF(، عىل 

مجموعة من القيم األساسية املتمثلة يف: التميز، النزاهة، 
اإلحرتام والتسامح، التعاون، اإلبتكار واملسؤولية اإلجتامعية 

والسعادة. وتسعي الجامعة لتعزيز وترسيخ سمعتها بني 
الجامعات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وتهدف جامعة العلوم 
والتقنية يف الفجرية )USTF(، إىل أن تكون جامعة إستباقية يف 

إنشاء ودمج التعلم املتطور واألبحاث املؤثرة، واملشاركة 
املجتمعية الفعالة لخدمة شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وشعوب املنطقة.
تعترب جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية )USTF( ، جامعة 

متعددة الثقافات، تقدم مجموعة واسعة من الربامج األكادميية 
املتطورة واملواكبة، التي تلبي إحتياجات الطلبة وسوق العمل 

واملجتمع. كام تقوم الجامعة، بإعداد  وتأهيل الخريجني 
املستعدين لعامل يحركه التكنولوجيا، بعقول إبداعية ومستوى 

عاٍل من املهارات املهنية واملسؤولية املجتمعية، وذلك 

نبذة تعريفية عن 
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

للمساهمة يف التنمية املستدامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
واملنطقة والعامل.

مجلس األمناء، هو الهيئة اإلدارية العليا، الذي يرشف عىل جامعة 
العلوم والتقنية يف الفجرية )USTF(، وله السلطة الكاملة عىل 

املؤسسة وشؤونها اإلدارية واملالية، ويضع املجلس السياسات التي 
تحدد نطاق املشاريع األكادميية واإلدارية واملالية التي تقدمها 

الجامعة، وكذلك إجازة اللوائح املنظمة، وللمجلس السلطة يف تحديد 
جميع األنشطة التي تحمل اسم جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية، 

واإلرشاف عليها، كام يصادق املجلس عىل املبادئ التوجيهية 
العامة، التي تحكم الخطة التشغيلية السنوية التي تعدها الجامعة.  

وتحظي الجامعة بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي، 
عضو املجلس األعيل حاكم الفجرية، وبرعاية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية، اللذين قاما بدور كبري يف 
تعزيز  ومتتني عالقات الجامعة الداخلية و الخارجية.  

كليات الجامعة:-

تضم جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية )USTF(، عدد من الكليات 
التي تتضمن مجموعة من الربامج األكادميية املتميزة، والكليات هي: 
كلية طب األسنان، كلية اإلعالم، كلية إدارة األعامل، كلية القانون، كلية 

الصيدلة والعلوم الصحية، كلية الهندسة و تكنولوجيا املعلومات، 
وكلية التصميم الداخيل، باإلضافة ملركز اللغات والتعليم املستمر. 
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Interview

Exclusive Interview with 

HE Pro. Ali Abu El-Nour 
Chancellor of the University of Science and Technology of Fujairah

It is a great honor and privilege, Your Excellency, to give us the time to do 
this exclusive interview for the first ever issue of our student-run online 
newspaper. We know that as Chancellor of the University, you were behind 
the initiative to launch this newspaper. Now that the project is a reality, what 
is your feeling?
First of all, I would like to extend my heartfelt thanks and appreciation to 

everyone involved in this breakthrough which has created a media platform for 
USTF student community. My reaction to the successful implementation of the 
project of a student-run newspaper, is, needless to say, one of immense pride in 
relation to what has been achieved and also great optimism about what the future 
will bring.

How do you see the importance of this student-run newspaper for USTF as a 
whole?
There are several obvious reasons why this student-run newspaper has special 
importance university-wide. For one thing, I hope and trust that it will be a model 
for honest, objective, and effective student journalism that will make a positive 
contribution to the realization of the university’s vision and mission.

Moreover, as a student platform, the newspaper will provide a chance for 
students to practice appropriate and effective planning and management of a 
specific media organ in accordance with prior objectives and expected outcomes. 
In turn, this process will contribute to the preparation of highly qualified media 
practitioners with a deep sense of responsibility towards their immediate 
community and their country at large.

Your Excellency, how do you see the future of this student-run newspaper, and in 
what direction do you want to see it developing?
Like every other publication, this one will hopefully develop over time and attract 
more student contributions from across the range of USTF colleges. In the 
process of developing and attracting more student participants and contributors, 
it will help to identify more clearly the needs and aspirations of students and the 
effective steps and actions that can be taken to meet those needs.   

Do you think, Your Excellency, that in future this student-run newspaper can 
target the community beyond the university campus?
It is expected that the scope of the student-run newspaper will create the 
opportunity for students to increase their awareness and familiarity with issues 
that are relevant to various sectors and entities including the external community.  

What is Your Excellency’s advice to USTF students in relation to their role in this 
student-run newspaper?
I would strongly recommend active and extensive participation of all students, 
irrespective of the college or background. This is a platform for all USTF students 
to engage with matters and issues of interest to them and their university. 

A final word, Your Excellency.
Thank you everyone and keep up the good work.

Prof. Ali Abou El Nour
Chancellor, USTF

In turn, this process will contribute 
to the preparation of highly qualified 
media practitioners with a deep 
sense of responsibility towards their 
immediate community and their 
country at large

Moza Ghanem Al-Zahmi

Editor-in-Chief of Swahel
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إنه لرشف عظيم وإمتياز سعادة املدير، أن متنحنا الوقت إلجراء هذه املقابلة الحرصية، 

مبناسبة إطالق العدد األول من جريدتنا اإللكرتونية )سواحل( التي يديرها الطالب. نحن نعلم 

أنك بصفتك رئيس الجامعة، كنت وراء مبادرة إطالق هذه الصحيفة. اآلن وقد أصبح املرشوع 

حقيقة ، ما هو شعورك؟

بادئ ذي بدء ، أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل من شارك يف هذا اإلخرتاق الذي 
أدى إىل إنشاء منصة إعالمية ملجتمع طلبة جامعة الفجرية للعلوم والتقنية )USTF(،  ال 

داعي للقول أن رد فعيل عىل التنفيذ الناجح ملرشوع صحيفة يديرها الطلبة، هو شعور كبري 
بالفخر فيام يتعلق مبا تم تحقيقه، وأيضاً تفاؤل كبري مبا سيأيت به املستقبل.

كيف ترى أهمية هذه الصحيفة التي يديرها الطلبة بالنسبة لـ USTF ككل؟

هناك العديد من األسباب الواضحة التي تجعل هذه الصحيفة التي يديرها الطلبة لها أهمية 
خاصة عىل مستوى الجامعة لسبب واحد، آمل وأثق يف أنه سيكون منوذجاً للصحافة 

الطالبية الصادقة واملوضوعية والفعالة التي ستقدم مساهمة إيجابية يف تحقيق رؤية 
الجامعة ورسالتها. عالوة عىل ذلك، كمنصة للطلبة ستوفر الصحيفة فرصة للطالب ملامرسة 

التخطيط واإلدارة املناسب والفعال لجهاز إعالمي معني وفقاً لألهداف السابقة والنتائج 
املتوقعة. بدورها ستساهم هذه العملية يف إعداد مامرسني إعالميني مؤهلني تأهيال 

عالياً، مع شعور عميق باملسؤولية تجاه مجتمعهم املبارش وبلدهم بشكل عام.

معايل املدير ، كيف ترى مستقبل هذه الصحيفة التي يديرها الطلبة، ويف أي إتجاه تريد 

أن تراها تتطور؟

مثل أي منشور آخر ، نأمل أن يتطور هذا املنشور مبرور الوقت، ويجذب املزيد من مساهامت 
الطلبة من مجموعة كليات جامعة الفجرية للعلوم والتقنية )USTF(، يف عملية تطوير وجذب 

املزيد من الطلبة املشاركني واملساهمني، سيساعد ذلك عىل تحديد إحتياجات وتطلعات 
الطلبة بشكل أوضح، والخطوات واإلجراءات الفعالة التي ميكن إتخاذها لتلبية تلك اإلحتياجات.

هل تعتقد سعادتك أن هذه الصحيفة التي يديرها الطلبة ميكن أن تستهدف يف املستقبل 

املجتمع خارج الحرم الجامعي؟

من املتوقع أن يتسع نطاق الصحيفة التي يديرها الطلبة ليخلق لهم الفرص التي متكنهم 
من زيادة وعيهم وإملامهم بالقضايا ذات الصلة مبختلف القطاعات والهيئات مبا يف ذلك 

املجتمع الخارجي.

ما هي نصيحة سعادتكم لطلبة جامعة الفجرية للعلوم والتقنية )USTF(،  فيام يتعلق 

بدورهم يف هذه الصحيفة التي يديرها الطلبة؟

أويص بشدة باملشاركة النشطة والواسعة لجميع الطلبة، بغض النظر عن الكلية أو الخلفية، 
وهذه منصة لجميع طلبة جامعة الفجرية للعلوم والتقنية )USTF(، للتفاعل والتعامل مع 

األمور والقضايا التي تهمهم وتهم جامعتهم.

كلمة أخرية ، صاحب سعادة املدير.

شكرا لكم جميعا واستمروا يف العمل الجيد.

ستساهم هذه العملية يف 
إعداد مامرسني إعالميني 

مؤهلني تأهيال عالياً، مع شعور 
عميق باملسؤولية تجاه 

مجتمعهم املبارش وبلدهم 
بشكل عام

أ. د. عيل أبو النور 
مدير، جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

مقابلة صحفية مع سعادة 

األستاذ الدكتور عيل أبو النور
مدير جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

موزة غانم الزحمي 

رئيسة تحرير صحفية سواحل اإللكرتونية

مقابلة صحفية
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يف حب زايد......
كل الرايات أقمشــة و ألوان إال أنت وحدك العلَم ، حني ترفرف تخفق قلوبنا فرحاً ، و حني نســمع الصوت ننجى ، خيوطك نســٌج مبفردها ، خيط 

من ذهب و باقي الخيوط هي دمنا ، ألوانك أشــجار و أنهار ترشق عليك الشــمس كل يوم و ال تغيب.... »زايد« علم الناس الخري و الجود و 
املجــد ، فلــم نــرى قبلــك وال بعد رجالً كالســحاب ميطر عىل أرض فتنبت روحنا طيباً و ود...حكايتنا ال زمان فيهــا فليس بالزمان أو املكان يوافينا 

، هو معنا دوماً و فينا أبدا ، تذهب األســامء و األشــياء و تتســع املســافات ، و تتغري أوراق األشــجار ، و ما يفصل بيننا و بينك تقرص مســافاته ، 
فيــزداد حبــك يف القلوب آيه من كتاب الله املعبود.

مقابلة صحفية مع املوهبة الرسامة الطالبة 

فاطمة حميد عبدالله

يتميــز طلبــة جامعة العلوم والتقنيــة يف الفجرية، بالعديد من املواهب واإلبداعات 
الهوايــات املتعددة واملتنوعة، يف كافة املجاالت اإلبداعية والفنية، صحيفة )ســواحل( 

أجــرت مقابلــة صحفية مع الطالبة فاطمة حميــد عبدالله، وهي ممن لديهن مواهب 
وهوايــات متعددة، فإيل تفاصيل املقابلة

تترشف صحيفة ســواحل مبقابلتكم، وتشــكركم جزيل الشكر عىل إستجابتكم الكرمية إلجراء 

هــذه املقابلة الصحفية، وترجو يف البداية من حرضاتكم التعريف ببطاقتكم الشــخصية؟

فاطمة حميد عبدالله.

الكلية والتخصص؟

الطالبة فاطمة حميد عبدالله: كلية طب األســنان، تخصص طب و جراحة األســنان

ما هي مواهبك وإبداعاتك؟

الطالبة فاطمة حميد عبدالله: أحب الرســم )الواقعي(
منذ متي بدأت يف الرسم؟

منذ كنت صغرية يف الســن، ومن بني األشــياء القليلة التي تغريت جذرياً منذ ذلك الوقت، هي 
وجهة نظري يف الفن، يف الســابق، كان هديف هو إنتاج قطعة فنية تســعد املشــاهد، 

هذا جعلني أفتقد الكثري. لكن إنشــاء قطعة فنية يخلق لحظات من الســالم الداخيل، ويجعلنا 
تنغمس كثرياً يف التفاصيل، و تنىس الوجود باألكمل، ونرســم لحظة الســالم والهدوء، 

لنوجــد يف مــكان آخــر، و أصبحت النتيجة دامئا ممتعة بالنســبة يل، أنا ال أصنع الفن، بل الفن 
يخلقني.

ما هي مساهامتك يف الرسم؟

لدي العديد من األعامل والرســومات واملشــاركات كانت آخرها مشاركتي يف إحتفاالت 
جامعة العلــوم والتقنية يف الفجرية، باليوم الوطني.

من خالل موهبتك ماذا تتمنني تحقيقه يف املســتقبل؟

آمــل أن ميتــد فني إىل قلوب أولئك الذين يقدرونه حًقا، وأنا أؤمن«بتأثري الفراشــة«، والتأثري 
عىل شــخص واحد فقط يعني الكثري بالنســبة يل. ويف املســتقبل أرجو إمتالك أستوديو 

فنــي ومعارض فنيــة للوصول إىل اآلخرين والتواصل معهم.

شــكر جزيــالً أختي الكرمية فاطمة حميد عبدالله عــىل هذه املقابلة وعىل إتاحة الفرصة 
الغالية.

املقاالتمقابلة صحفية

موزة غانم الزحمي 

رئيسة تحرير صحفية سواحل اإللكرتونية
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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو 
املجلس األعىل حاكم الفجرية، أهمية اإلحتفال بيوم 

العلم، كمناسبة وطنية، تربز مدى التعاضد واملحبة 
بني أبناء دولة اإلمارات، وفرصة للتعبري عن مشاعر 
الحب والوفاء الذي يكنه شعب اإلمارات ملؤسس 

دولة اإلمارات املغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. جاء ذلك خالل 

مشاركة صاحب السمو حاكم الفجرية، بحضور سمو 
الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي، ويل عهد 

الفجرية، وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الرشقي، يف 
مراسم “يوم العلم” حيث قام سموه برفع علم 

الدولة يف الساحة األمامية لقرص الحاكم مبنطقة 
الرميلة، وذلك عىل وقع عزف موسيقى النشيد 

الوطني اإلمارايت.

 الطالب / حمد نارص الرصيدي

الوالء والوفاء للوطن الكبري
ــوم العلم وقال صاحب السمو حاكم الفجرية:  إن االحتفال مبناسبة يوم العلم كل عام، يأيت ي

تأكيدا عىل تجديد الوالء والوفاء لوطننا الكبري، يف ظل اإلنجازات العظيمة التي 
تشهدها الدولة عىل الصعد كافة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله” عاقدين العزم عىل مواصلة مسرية 
التنمية التي تقوم عىل استرشاف املستقبل واالبتكار وصناعة نهضة حضارية ال 

تعرف الحدود.
  وبهذه املناسبة الغالية، رفع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي 

أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

وأصحاب السمو اعضاء املجلس االعىل حكام االمارات وأولياء العهود ومواطني 
الدولة واملقيمني عىل أرضها.

األخبار املحلية
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كشــف رئيس دائرة املوارد البرشية 
بحكومــة الفجرية، محمد خليفة الزيودي، 

صاحب مرشوع »ســوق العرب«، الذي 
يقــع عىل كورنيش الفجرية مقابل نادي 

الفجرية البحري، عن إفتتاح أبواب الســوق 
الــذي يعترب من أكرب املتاجر باإلمارة أمام 
الجمهور يف 1/ ديســمرب/2020م، تزامناً 

مــع إحتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ49. 
ويتضمن الســوق الذي ميتد عىل مساحة 

4500 مــرت مربع بخيمة ثابتة 100 متجر 
متعدد األقســام واألعامل، يشمل جميع 

مســتلزمات األرسة من مالبس وإكسسوارات 
وعطــور وأحذية، إضافة إىل ركن املأكوالت 
الشــعبية واملطاعم والكافترييات، كام تم 

تخصيص متجــر للمنتجات اإلرسائيلية من 
الخــراوات والفواكه ألول مرة بالفجرية. 

وخصصت إدارة الســوق املساحة الخارجية 
منــه أللعاب األطفال، بجانب األلعاب 

اإللكرتونيــة الخاصة بالذكاء اإلصطناعي، 
ومســاحة لـ»أوت ليت«، و وفرت جميع 

بكورنيش الفجرية

احتياجات الزوار من مصليات واســرتاحات.
  وأكــد الزيــودي أن املرشوع تم مبباركة من بلدية الفجرية التي قدمت كامل التســهيالت 
الفتتاحه، وسيســتمر ملدة 10 ســنوات متواصلة ويحل محل الســوق الرمضاين الذي يقام 

ســنوياً بالشــهر الفضيل عىل نفس املوقع، مع تخصيص زاوية لتقديم نفس املأكوالت 
التقليدية التي كانت تقدم خالل شــهر رمضان، مبيناً أن نســبة الحجوزات وصلت حتى اآلن 

%80.. وإعترب الزيودي »ســوق العرب« مبثابة تأســيس لقرية عاملية بالفجرية عىل غرار 
القرية العاملية بديب كون الفجرية تبتعد قليالً عن مركز التجارة واألســواق، وسيشــكل إضافة 

نوعية لقطاع اإلســتثامرات والتجزئة التي تشــهدها اإلمارة، ولن يقترص عىل الجانب التجاري 
فحســب بل يساهم يف الرتويج لإلمارة سياحياً.

وأوضح أن تســمية »ســوق العرب« جاءت عىل هذا النحو كون املســتهدفني أغلبهم من 
الجنســيات العربيــة، خصوصاً أنه ذو طابع تقليدي مع دمــج تكنولوجي، ولديهم إتجاه بعد 

إنتهاء أزمة كورونا القيام بتنظيم محارضات وورش عمل، واســتضافة فرق شــعبية وبرامج 
تراثيــة عىل املرسح الخارجي للســوق، وأضاف: »يف ظــل جائحة كورونا ومحاربتها وبعد 

موافقــة لجنــة الطوارئ واألزمات، لن يكون عدد الدخول مفتوحاً حفاظاً عىل ســالمة الجميع، 
ونتوقــع إقباالً جيداً مــع إلتزامنا بتطبيق كافة اإلجراءات اإلحرتازية.

وأشــاد الزيــودي بالدور الكبري الذي تقوم بــه حكومة الفجرية، خصوصاً البلدية يف 
مســاعدة املواطنني وتشــجيعهم عىل مشاريع اإلســتثامر نظراً ألنها تساهم ىف تحسني 

حياتهم وتخلق فرص عمل جيدة، مبيناً أن الحكومة لديها رؤية مســتقبلية ملراكز التســوق 
وتحول »ســوق العرب« الجديد إىل قرية عاملية مبســاحة ومنتجات أكرب مبرور الســنوات.

 إفتتاح سوق العرب 
الطالب / حمد نارص الرصيدي

األخبار املحلية

قال رئيس بلدية الفجرية املهندس محمد 
سيف األفخم أن البلدية سوف تحتفل  باليوم 

الوطني الـ )49( بأسلوب متميز، وبطريقة 
تتامىش مع اإلجراءات الوقائية والتدابري 

اإلحرتازية التي تقوم عليه الدولة للتصدي 
لجائحة فريوس كورونا، حيث ستقوم بتنظيم 

الكثري من املسابقات، أبرزها مسابقة أجمل 
منزل مزين مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 
لدولة اإلمارات، والتي تهدف إىل إظهار 

إحتفاء املواطنني واملقيمني بهذا اليوم 
السعيد.

  ومن رشوط املسابقة أن يكون املشارك 
صاحب املنزل أو فرداً من أفراد العائلة وأن 

يكون من إمارة الفجرية، عىل أن تكون 
الصورة بجودة عالية، حيث يتم املشاركة 

من خالل نرش الصورة يف حساب املشارك 
مع وضع شعار لحساب البلدية، علامً أن 

آخر موعد إلستالم املشاركات كان يف 25 
نوفمرب 2020، ستمنح جوائز مالية قيمة 

للفائزين باملراكز الثالثة األوىل، والذي 
سيتم اختيارهم من قبل لجنة خاصة 

للمسابقة. وأكد األستاذ األفخم أن البلدية 

الطالبة / تهاين سلطان 

أدرجت كل إمكانياتها لخدمة الجمهور، وفق خطة وآلية عمل منظمة، بتكثيف حمالت النظافة 
للمواقع السياحية باإلمارة، وتوفري حاويات للقاممة موزعة يف كل مكان، إىل جانب القيام 

بحمالت مكثفة تفتيشية لجميع األسواق واملحالت واملطابخ الشعبية، للتأكد من إلتزام هذه 
املنشآت بالرشوط الصحية من أجل الحفاظ عىل صحة وسالمة املستهلك. 

 وقال األفخم أن بلدية الفجرية تواصل جهودها يف تزيني وتهيئة وتجهيز الشوارع 
وامليادين العامة، إستعداداً إلستقبال املناسبة، وأبدي املهندس محمد سيف األفخم، مدير 

بلدية الفجرية، حرصهم كل عام عىل تزيني إماره الفجرية وإضافة تصاميم وأشكال هندسية 
مبتكرة وحديثة، ولوحات ضوئية تحمل ألوان علم اإلمارات، إبتهاجاً باليوم الوطني الغايل 

عىل قلوب الجميع، الفتاً إىل اإلهتاممهم الكبري إلستقبال الزوار بحلة جديدة، ملا متثله 
اإلمارة من منطقة جذب يف اإلجازات الرسمية والعطل األسبوعية

إحتفاالت البلدية 

باليوم الوطني لدولة اإلمارات
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توج نادي الفجرية للفنون القتالية بتاريخ 
28 نوفمرب 2020م، بلقب بطولة اليوم 

الوطني املفتوحة للجودو لعام 2020م، 
التي نظمها اتحاد املصارعة والجودو بصالة 

نادي خورفكان تحت شعار /غرس االتحاد/، 
والتي شهدت مشاركة 70 العبا من 6 أندية، 

يف ظل تطبيق كافة اإلجراءات االحرتازية 
والتدابري الوقائية الخاصة بالحامية من 

جائحة كورونا. وأحرز فريق الفجرية للفنون 
القتالية اللقب برصيد 12 ميدالية عبارة عن 
4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات ..ويف 
املركز الثاين حل نادي إتحاد كلباء /حامل 

اللقب/ برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتان 
وفضيتان و5 ميداليات برونزية، بينام جاء يف 

املركز الثالث نادي الشارقة لرياضات الدفاع 
عن النفس برصيد ذهبيتني، وحل رابعاً نادي 

الشارقة الريايض برصيد 5 ميداليات عبارة 
عن فضيتني و3 برونزيات، وخامسا فريق 

نادي خورفكان ثم الجزيرة سادسا.
وفاز بذهبيات فريق الفجرية كل من 

الالعب أحمد باير يف وزن تحت 66 كجم، 
وسلسو دي سوا يف وزن تحت 73 كجم، 
وهجو فارس يف وزن تحت 81 كجم، ونال 

نادي الفجرية للفنون القتالية يحرز لقب 
بطولة اليوم الوطني للجودو

الطالبة / أفراح محمد نارص الزعايب

ذهبية فوق 100 كجم العب الفجرية واكون 
جانج ..فيام انتزع ذهبية وزن تحت 55 كجم 

العب اتحاد كلباء احمد فيصل النقبي، وفاز 
بذهبية وزن تحت 90 زميله مالك سلطانوف 

..أما ذهبيتا نادي الشارقة للدفاع عن النفس، 
فقد أحرزهام كل من معتز توفيق يف وزن 

تحت 60، وزميله محمد مهران يف وزن تحت 
100 كجم.

  ويف ختام البطولة قام نارص التميمي 
األمني العام إلتحاد املصارعة والجودو، 

ومحمد جاسم أمني الرس املساعد، وسامل 
محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة 

نادي خورفكان، وسعيد املزروعي نائب 
رئيس نادي إتحاد كلباء، وخالد مراد عضو 

مجلس إدارة نادي خورفكان بتتويج األندية 
الفائزة ونجوم البطولة.

األخبار املحلية

الطالبة / أفراح محمد الزعايب

بتاريخ 25 نوفمرب 2020 ترأس اللواء محمد 
أحمد بن غانم الكعبي قائد عام رشطة 
الفجرية إجتامعا ملناقشة اإلستعدادات 

األمنية خالل إحتفاالت اليوم الوطني الـ )49(، 
بحضور كافة مدراء اإلدارات والتشكيالت 
املعنية لتحقيق أعىل مستويات حفظ 

األمن والنظام، ووضع التدابري األمنية تنفيذا 
لتوجيهات القيادة الرشيدة يف إتخاذ أفضل 

اإلجراءات، بتعزيز اإلستجابة والجاهزية 
وإستمرارية األعامل الحيوية، وأهمية إتخاذ 

جميع اإلجراءات الوقائية واإلحتياطات الكفيلة 
بالوقاية من إنتشار فريوس » كوفيد-19 . 

 وأكد القائد العام حرص رشطة الفجرية

إستعدادات رشطة الفجرية 
إلجازة اليوم الوطني  49   

عىل توفري الدعم البرشي واملادي، بهدف 
تقديم أفضل الخدمات، وضامن التواجد 

األمني يف جميع املواقع السياحية باإلمارة، 
والطرق املؤدية إليها، والوقوف عىل 

اإلحتياجات واملتطلبات الالزمة لبسط مظلة 
األمن عىل الطرق التي يسلكها الزوار إىل 
اإلمارة، فضال عن تحديد املواقع املناسبة 

إلقامة النقاط األمنية، لتمكني رجل الرشطة 
من تقديم مختلف الخدمات للزوار.

ونوه اللواء الكعبي إىل رضورة إستمرار 
والتزام أفراد املجتمع بالتدابري واإلجراءات 

اإلحرتازية املتخذة للحد من إنتشار فريوس 
»كوفيد19«، وناشد أفراد املجتمع برورة 

التقيد باإلجراءات وأخذ اإلحتياطات الالزمة 
واإلبتعاد عن التجمعات يف األعراس 

واملناسبات العائلية، مشددا عىل أنه سيتم 
فرض مخالفات وعقوبات بحق األشخاص غري 

امللتزمني باتباع تلك اإلجراءات

ترأس اللواء  محمد أحمد بن غانم الكعبي

قائد عام رشطة الفجرية
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أطلقت وزارة الرتبية والتعليم منصة اإلعتامد 
الدويل للربامج الجامعية، وهي مبثابة 

بوابة عامة، توفر معلومات عن مؤرش األداء 
اإلسرتاتيجي الوطني الخاص حول الربامج 
الجامعية يف مؤسسات التعليم العايل 

يف الدولة التي حصلت عىل اإلعتامد 
الدويل، وشهد إطالق البوابة عدد من 

القيادات الرتبوية بالوزارة إىل جانب أعضاء 
الفريق التنفيذي الوطني املعني باملؤرش 

باإلضافة إىل مجموعة من مسؤويل 
الجودة يف مؤسسات التعليم العايل.

وتهدف املنصة التي تستهدف جميع 
مؤسسات التعليم العايل املرخصة من 

وزارة الرتبية 
تطلق منصة اإلعتامد الدويل 

للربامج الجامعية

قبل وزارة الرتبية والتعليم إىل تحقيق مجموعة من األهداف، تتلخص يف توفري معلومات 
عن الربامج الجامعية يف الدولة املعتمدة دولياً، وتوفري قامئة بهيئات اإلعتامد الدولية 

املوثوقة التي تعمل كدليل ملؤسسات التعليم العايل يف تخطيطها للحصول عىل االعتامد 
الدويل لربامجها، باإلضافة إىل توفري عدد من املوارد واملراجع التي ميكن أن تساعد 

املؤسسات يف الحصول عىل االعتامد، وأيضاً توفري منصة لتبادل الخربات واألخبار يف هذا 
املجال بني مؤسسات التعليم العايل، وتعترب املنصة دليالً رسمياً ملؤسسات التعليم العايل 

يف الدولة، وميكن الوصول إليه من خالل الرابط التايل                                                           وبيّنت 
وزارة الرتبية والتعليم أن مؤرش األداء اإلسرتاتيجي الوطني الخاص باإلعتامد الدويل للربامج، 

هو عبارة عن أداة لقياس عدد برامج البكالوريوس املعتمدة وطنياً، والتي حصلت عىل 
إعتامد إضايف من هيئة إعتامد دولية معرتف بها مشرية إىل جملة من الرشوط التي يجب 
عىل الجامعات تلبيتها لتكون مؤهلة لقياسها من خالل املؤرش، منها أن يكون هناك جهة 

دولية تعتمد تخصص الربنامج الجامعي، باإلضافة إىل تخريج دفعتني عىل األقل من الربنامج 
الجامعي ذاته.

)https:/ / ipap.moe.gov.ae (

املقاالت

مثلت التكنولوجيا خالل أزمة كورونا ، الخط 
الرفيع الذي يضمن إستمرارية العمل 

ومواصلة التقدم والتطور يف كافة 
مجاالت الحياة ، ونتيجة لتسارع األحداث، 

دخلت رشكات التكنولوجي عىل خط الدفاع 
األول وهم ) األطباء واملؤسسات 

العسكرية واألمنية والهيئات الحكومية 
والباحثني( يف كافة أنحاء العامل، وقد 

ساهمت الجهود الحثيثة يف دفع عجلة 
إستمرارية الحياة اليومية، وإيجاد البدائل 
ألي من األنشطة اإلجتامعية واإلقتصادية 

املتأثرة بسبب جائحة  كورونا، وأصبحت 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أهم 

املحاور  يف الحفاظ عىل الصحة العامة، 
لتحقيق اإلستقرار اإلجتامعي واإلقتصادي 

،كام أسهمت عدد كبري من الرشكات يف 

الطالبة

عائشة عبدالله حسن الحوسني

التكنولوجيا يف زمن كورونا
مواجهة التحديات التي فرضها وباء كورونا 

عىل العامل ، حيث قدمت رشكة أمازون 
وغوغل ومايكروسوفت وأبل وفيسبوك 

حلول وأساليب ملواجهة الوباء والتوصل 
لحلول توقف الفريوس من اإلنتشار. مع 

ظهور الجانحة التي أصابت العامل بانتشار 
فريوس كورونا، توجهت األنظار ملا ستوفره 
تقنيات الذكاء اإلصطناعي من حلول ، وشهد 

الذكاء االصطناعي قفزة كبرية ولعب دوراً 
بارزاً يف تشخيص الفريوس، حيث أطلقت 

رشكة )Infer vision( أحد الحلول التي تساعد 
العاملني يف املجال الطبي عىل رصد 

وإكتشاف املرض بكفاءة، ويعمل هذا الحل 
عىل تحسني رسعة التشخيص باستخدام 

األشعة املقطعية. والذكاء اإلصطناعي يف 
طريقه لتغيري جميع الصناعات، وصناعة 

الروبوتات ليست إستثناء، يف الوقت الحارض، 
أنشأ املزيج املبتكر من الذكاء اإلصطناعي 

والروبوتات عدًدا من اإلحتامالت املستقبلية 
يف جميع مجاالت الصناعة، كام أن الروبوتات 

ال تتعرض للعدوى من الفريوسات، ولذا يتم 

نرش األجهزة اآللية »الروبورتية« لتقوم 
بالعديد من املهام املطلوبة لحصار 

الفريوس، مثل: عمليات التنظيف 
والتعقيم، وتقديم الطعام والدواء، 

لتقليل عمليات االتصال بني البرش.
وإستخدمت أنظمة الذكاء االصطناعي 

يف تطوير اللقاحات املطلوبة ملواجهة 
الفريوس ، وميكنها مواجهة أصعب 

األمراض يف العامل و مواجهة األزمات 
التي تتطلب مشاركة املعارف والخربات 

بشكل أفضل، خاصة يف املجال 
التكنولوجي . ولعبت املواهب والكفاءات 
دورا مهام يف جهود العمل عىل عودة 

الحياة لطبيعتها، يجب أن ال نستهني أبدا 
بالدور املهم لقطاع تقنية املعلومات، 

عىل صعيد املساهمة يف تصميم 
األنظمة التي تحتاجها املجتمعات 

والرشكات، لتتجاوز هذه األزمة بشكل 
أفضل، وتطوير أطر العمل عىل بناء 

االقتصاد الرقمي املستدام املبني عىل 
املعرفة.

األخبار املحلية

الطالب / حمد نارص الرصيدي
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حلت علينا جانحة كورونا كعاصفة مل نستعد 
لها، فغريت أسلوب معيشتنا وأعاملنا، وأدركنا 
أن الخوف ال عىل نفسنا فقط، بل عىل أحبا ئنا، 

يف املايض العطسة كانت سبباً يف الدعاء 
لبعضنا البعض بالرحمة، أما اآلن فهي الرعب 
الحقيقي، ولكن علمتنا  جانحة كورونا دروساً 

كثرية، منها إنها علمتنا الصرب و الوعي الذي 
غرس فينا منذ الطفولة، ألننا ببساطة أبناء زايد، 

ويف ظل الظروف الراهنة إلتزمنا باإلبتعاد عن 
اإلجتامع واإلختالط، يف مناسباتنا ومقار عملنا، 

ومير علينا الذكري التاسع واألربعون لإلتحاد، 
وقد حرمنا  التجمع بسسبب الخوف من اإلصابة،  

ومل نستطيع اإلحتفال يف مؤسساتنا وحرمنا 
نحن الطلبة من اإلحتفال يف جامعاتنا ومقارنا 

الدراسية .إحتفالنا بوعينا وإتحادنا بسلوكنا، نتحد 
ونلتزم حفاظاً عىل سالمة دولتنا الحبيبة، 

وأبناءنا مؤمنني أننا نستطيع تجاوز هذه 
الجائحة بإذن الله سبحانه وتعاىل، فال حياة مع 

اليأس وال يأس مع الحياة، سنهتف بنشيدنا 
الوطني من منازلنا، وعلم دولتنا الحبيبة يرفرف 

يف السامء عاليا وشامخا، ونقرا قصص عن 
ماضينا ونخرب أطفالنا عن يومنا العظيم، وقد 

نحتفل إفرتاضياً عن بعد، هذا ال يقف أمام حبنا 
لهذا اليوم وشعورنا بالفخر مبا أسسه والدنا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
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 مقالة بعنوان 
نحن و جانحة 

كورونا

الطالبة / شهد أمين ناصيف

لقد كان لإلعالم دور كبري يف التعامل مع 
جانحة كورونا )كوفيد 19(، حيث متكن من 

إدارة األزمة بنجاح من خالل بث الرسائل 
التوعوية، ونرش األخبار ونقل الحدث 

مبوضوعية، وتوعية أفراد األرس واملجتمع 
بأهمية إتخاذ التدابري اإلحرتازية والوقائية 

لضامن سالمتهم، من اإلصابة بهذا الفايرس 
الذي يهدد أمن وإستقرار مجتمعات العامل.

  وتعترب وسائل اإلعالم حلقة الوصل بني 
متخذي القرار وأفراد املجتمع، وكلام متيزت 
الوسيلة باملصداقية والشفافية كلام شعر 

املجتمع باألمان، ودور اإلعالم مل يقترص 
فقط عىل اإلخبار والتغطيات وإمنا كان لهم 

األثر البالغ يف طأمنة أفراد املجتمع مبا 
يدور يف وطنهم ويف العامل أجمع من 

مستجدات الوضع الصحي، ورفع سقف 
الوعي املجتمعي باملخاطر التي قد 

يسببها هذا الفايرس يف مختلف النواحي 
الحياتية. وكام تفوق اإلعالم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بكل منصاته 
ووسائله املتاحة، يف نقل األخبار وإيصال 

املعلومات أوالً بأول، بكل مصداقية 
وشفافية وموضوعية، األمر الذي ساهم 

يف مواجهة الشائعات وإدارتها بشكل 

دور اإلعالم يف ظل 
جانحة كورونا

إيجايب، وخلق جو من الثقة وانعكس ذلك عىل روح املسؤولية الوطنية واملجتمع لتصبح 
إدارة األزمة مسؤولية مشرتكة.

  ويعترب اإلعالم اإلمارايت منوذجاً ناجحاً يحتذى به يف إدارة األزمات، خصوصاً يف ظل هذا 
الوباء الذي مل يشهده العامل من قبل، واإلعالم هو املسؤول األول يف نرش األمن 

املجتمعي، وتخفيف حدة التوتر عند البعض، حيث ندرك جميعاً أن هذا الوباء له تأثريات نفسية 
كبرية عىل بعض الفئات املجتمعية مثل كبار السن واألطفال.

كام ساهمت التغطيات الصحفية والتلفزيونية والرسائل املستمرة عىل منصات التواصل 
االجتامعي يف إكساب أفراد املجتمع معلومات ومعارف يف غاية األهمية أثرت بشكل كبري 

يف التزامهم بالتدابري الصحية والوقائية للحد من انتشار هذا الفايرس وغري من أمناط 
حياتهم وسلوكياتهم لألفضل.

املقاالت

الطالبة /  موزة غانم الزحمي 



24  |  December 2020 December 2020  |  25SWAHILSWAHIL

املقاالت

مثلت وســائل اإلعالم مبختلف أنواعها، أحد 
أهــم مرتكزات إدارة أزمة جائحة كورونا 

)كوفيــد 19(، يف العديد من دول العامل، 
وتضاعفت مســؤولية وسائل اإلعالم، وأصبح 

مــن أهم األطراف الفاعلة واملؤثرة يف 
إدارة هــذه األزمة. واإلعالم أياً كانت 

طبيعتهــا أمنية أو إقتصادية أو صحية، 
ينرصف باألســاس إىل طأمنة أفراد املجتمع، 
والعمل عىل مقاومة أية مشــاعر سلبية قد 

تنجم عنها، و كذلك التصدي للشــائعات 
املرتبطــة بها. وهناك العديد من األدوار 

والجوانب الهامة التي تســهم فيها وسائل 
اإلعالم، مام يســاعد املسؤولني عىل 

التحكم والســيطرة يف األزمة، ومن أهم 

أهمية الرسالة اإلعالمية يف ظل أزمة إنتشار 
فايروس )كوفيد 19(

هذه األدوار، حلقة وصل: 
يقوم اإلعالم يف هذا 

السياق بنرش املعلومات 
الخاصــة بأية أزمة أو كارثة بكل 

شفافية ودقة، ونقلها إىل 
أفراد املجتمع يف رسالة 

واضحة وبسيطة ومفهومة، 
متكنهــم من معرفة األزمة بأبعادها 
املختلفة، وإدراك ما تشــكله من مخاطر 

وتحديــات وكيفية التعامل معها. الدور 
التوعوي: ال شــك أن قيام مؤسسات اإلعالم 

املختلفة، املشاهدة واملسموعة 
واملقروءة ووسائل التواصل اإلجتامعي، 

بدورهــا يف توعية أفراد املجتمع ينطوي 
عــىل أهمية كبرية، ال تقترص فقط عىل 

تثقيفهم بأســاليب مواجهة األزمات وكيفية 
العمــل عىل إحتواء آثارها وتداعياتها 

املختلفــة. الدور الوقايئ: مل تعد فاعلية 
وســائل اإلعالم تقاس بدوره التوعوي 

والتنويري فحســب، وإمنا أيضاً مبا يقوم به 
من مبادرات وحمالت تســتهدف تعزيز وقاية 

املجتمــع يف أوقات األزمات، فاإلعالم مبا 
يتيحه مــن منصات وفعاليات متنوعة، 

كالربامج التي تســتضيف الخرباء 
واملتخصصني، وتســليط الضوء عىل خربات 

الدول يف التعامل مع األزمات، يســهم يف 
وقاية أفراد املجتمع. التصدي للشــائعات: 

يقــوم اإلعالم يف هذا الصدد بتصدي 
الشــائعات والرد عليها،خاصة إذا ما تم األخذ 

يف اإلعتبار حقيقة أن الشــائعات تشهد 
رواجاً وإنتشــاراً رسيعني يف أوقات األزمات، 

ويلجأ الناس إىل تصديقها، ال ســيام إذا مل 
تتــح الجهات املعنية باألزمة املعلومات 

بشــأنها، وتوفريها لوسائل اإلعالم 
املختلفة. 

يجب عىل وســائل اإلعالم أن ميتلك 
املرونة والخطط اإلســترشافية ملواجهة 
إنعكاســات املرحلة الحالية التي مير بها 

العامل، جراء إنتشــار وباء كورونا )كوفيد-19(، 
وميكنه اإلســتفادة بشكل كبري من الفرص 

املصاحبــة لها والبناء عليها. وعىل 
املؤسســات اإلعالمية مبختلف أدواتها 
وكذلك املؤثرين يف وســائل التواصل 

اإلجتامعــي، أن يقوموا بجهود كبرية  لنرش 
الوعــي ملواجهة تحدي كورونا، إذ تعتمد 

كافــة الدول عىل قطاع اإلعالم يف التوعية 
والتثقيــف والتواصل مع الجمهور، وهذه 
فرصــة كبرية لقطاع اإلعالم أن يعيد ترتيب 

األولويــات، بعد ما حققه من نجاح يف هذه 
الظروف الصعبة.

الطالبة /  موزة غانم الزحمي 

يستذكر شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة، تاريخ 30/نوفمرب من كل عام، ذكري يوم الشهيد، إذ يتميز هذا الشعب بحبه وإعتزازه 
بوطنه، كام يفتخر بقادة الدولة حّكام اإلمارات حفظهم الله الذين عملوا عىل إعالء مكانة الدولة لتصبح يف الصدارة، بل وتنافس 

أكرث دول العامل املتحّرة يف مختلف املجاالت والخدمات، وهذا بفضل قيادتها الرشيدة. ال يعرّب الشعب اإلمارايت عن حب اإلمارات 
بالكالم املنّمق وترديد األغاين الوطنية فقط، بل هم عىل أتم اإلستعداد لحامية هذا الوطن، الذي وهبهم السعادة بأرقى 

أساليبها ليحصلوا عىل لقب أسعد شعب، وميكن تأكيد هذا من خالل إستذكار أبطال الوطن األشاوس الذين وهبوا حياتهم وضّحوا 
بأرواحهم دفاعاً عن الوطن يف العام 2015، ليتم تكرميهم وتخصيص يوم إلستذكار جسارتهم وتفانيهم. تحيي الدولة هذا العام 

يوم الشهيد يف اإلمارات للمرة السادسة عىل التوايل.

ذكري يوم الشهيد

نفديك باألرواح ياوطن
الطالبة / عذاري سعيد عبدالله 
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اإلحتفال باليوم الوطني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة

يعترب اليوم الوطني مناســبٌة عزيزُة تتكرُر كَُل عاٍم لِتَُذكِرمبا انجزه الشــيخ 
زايــد« رحمــه الله ، ومن بعده مــن أبناء بررة ومن كان معهم من أبطاٍل 

أوفيــاٍء لتوحيِد هذا الكيــان تحت رايٍة واحدة،ٍ وامليض بِه يف طريِق النمِو 
والتطــوِر والبناء، ولكنها يف الوقت نفســه ذكرى تعمُل عىل تحفيِز جيل 
الحارض ومســتقبل للمحافظة عىل تلك املكتســبات والرثوات واإلمكانات، 

ملتابعــة تلك النهضة العمالقة والتــي عرفها الوطن. ويتعرب اليوم الوطني 
ذكــرى لألجيال بتجديِد وتعزيِز الــوالِء والبيعِة لقيادِة هذا الوطن، والتأكيِد 

عــىل وحدِة الصِف والتالحــم الوطني والرتابِط االجتامعي ونبِذ كُِل أنواِع 
التطــرِف والغلِو والتفرقِة والخــذالن والوقوف خلَف قيادتِنا ِضَد كُِل ُمحاوالِت 

التشــكيِك ودعِم كُِل ُخطِط التنميــِة وبرامِج التطويِر وُمبادراِت التقُدِم 
واالزدهار.ِ

اليوم الوطني لدولة اإلمارات يوافق يوم الثاين من ديســمرب كل عام، 
والــذي تحتفل فيه دولة اإلمــارات العربية املتحدة بذكرى قيام إتحادها 

الذي تأســس عام 1971م، كانت اإلنطالقة التاريخية لهذا اإلتحاد الذي بدأ 
بإجامع حكام اإلمارات الســبع، وهم الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم 
أبوظبي، والشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم، حاكم ديب، والشيخ صقر بن 
محمد القاســمي، حاكم رأس الخيمة، والشــيخ خالد بن محمد القاسمي، 

حاكم الشــارقة، والشــيخ محمد الرشقي حاكم الفجرية، والشيخ أحمد املعال 
حاكم أم القيوين، والشــيخ راشــد بن حميد النعيمي، حاكم عجامن، 

وإتفاقهــم عىل اإلتحاد فيام بينهم حيث أقر دســتور مؤقت ينظم الدولة 
ويحدد أهدافها.

يف 18/يوليو/1971م، قّرر حّكام ســت إمارات من اإلمارات املتصالحة، 
هي: أبوظبي، وديب، والشــارقة، وعجامن، وأم القيوين، والفجرية، تكوين 
دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويف 2/ديســمرب/ 1971م تّم اإلعالن رســمياً 

عن تأســيس دولة إتحادية مســتقلة ذات سيادة. ويف العارش من فرباير عام 
1972م أعلنــت إمارة رأس الخيمة إنضاممهــا لالتحاد، ليكتمل عقد اإلمارات 

الســبع يف إطار واحد، ثم أخذت تندمج تدريجيا بشــكل إيجايب بكل إمكاناتها. 
وخالل فرتة قصرية، متكنت الدولة من وضع حجر األســاس ألبرز القطاعات 
التي ســاهمت يف رفعة الدولة، نذكر منهــا القطاع التعليمي والصحي 

واإلقتصادي، ويف إطار إســرتاتيجيات طموحة لإلرتقاء باملستوى 
املعيــي يف الدولة، ومنح أبناءهــا الرفاهية ورغد العيش، بذلت القيادة 

الرشــيدة منذ بداية إتحاد اإلمارات جهوداً كبــرية لالرتقاء بتلك القطاعات. آمن 
مؤسســو الدولة رحمهم الله بــأن الحياة الكرمية تعني توفري أفضل 

مســتويات الصحة والتعليم والخدمــات ألبناء الوطن، وعليه بارشوا بعد قيام 
اإلتحاد مبارشة يف قيام نهضة الدولة، وقد إســتكمل شــيوخ الدولة 

الحاليني، رعاهم الله، مســرية اآلباء املؤسســني، رحمهم الله، لذا نجد 
الدولــة تخطو بخطــوات ثابتة نحو التميز واإلبداع واملراكز األوىل.

وتبدأ اإلســتعدادات إلحتفاالت يوم الوطنــي قبل فرتة كافية، حيث تتزين 
الشــوارع واملعامل الســياحية البارزة بألوان العلم، وتستعد املراكز التجارية 

بتنظيــم أجندة مميزة، وتنتــرش الفعاليات يف كافة أرجاء اإلمارات، و تتألأل 
ســامء اإلمارات باأللعاب النارية التــي تطلق من وجهات مختلفة يف الدولة، 

وتقوم العائالت بتزيني موائد الطعام بأشــهى األكالت الشــعبية اإلماراتية، 
مام يجعل من هذه املناســبة  أجمل املناســبات يف الســنة، التي متر عىل 

كل مقيــم و مواطــن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املقاالت

الطالبة /  مهرة خصيف 
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ال تبني الدول إال بســواعد أبنائها، 
وال تنهــض األمم إال بتضحيات 

رجالها ، وللســالم مثن كبري يدفعه 
رجــال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، 
ونحن يف هذا اليوم األغر نســتذكر 

بطــوالت رجالنا األكفاء الذين بذلوا 
الغــايل والنفيس من أجل وطن 

يليــق بحجم تضحياتهم . لقد حمل 
شهداء اإلمارات األبرار مسؤولية 

الدفــاع والذود عن الوطن وقدموا 
أرواحهم رخيصة، وهم صامدون 

عىل خطوط الدفاع األوىل ، 
يؤدون مهامهم وواجباتهم 

الوطنية يف سبيل دينهم 
ووطنهم، فحافظوا عىل 

مكتسبات اإلتحاد ببطوالتهم 
وإنجازاتهم املرشفة يف ميادين 

العــز والرشف وإعالء كلمة الحق. 
ويف يوم الشــهيد الذي يعترب 

مناســبة وطنية جليلة ، نحتفي بها 
بشــهدائنا ونفتخر بأبنائنا من أفراد 

القوات املســلحة الذين هبوا لنداء 
الوطن ، وكانوا عونا وســندا 

من أقوال صاحب السمو 
الشيخ حمد بن محمد الرشقي 

عضو املجلس األعيل حاكم 
الفجرية،  يف يوم الشــهيد

الطالب /  مايد عبدالله جمعه

الطالب /  أسامه صدقي

إلخوتهــم يف نرصة قضاياهم ورد 
حقوقهــم ، وحفظ كرامة أوطانهم ، 

فكانــوا مثاال يحتذى يف البطولة 
والشــجاعة ، ومناذج خالدة ترب 

أروع قصــص التضحية والعطاء لتكون 
منــارة هدى لألجيال القادمة من 

أبناء اإلمارات مبا قدموه يف ســبيل 
الحق والواجب اإلنساين. 

إننــا يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة نجدد العهد والوالء 

بقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظــه الله، بانتهاج قيم االتحاد 
التي غرســها مؤشسوه يف لبنة 

وطننا الغايل ، ويف نفوس شــعبنا، 
مدنيني وعســكريني، من أجل الحفاظ 

عــىل الرتابط الوثيق بني أبنائنا ضد 
الطامعني واملعتدين ســنظل عىل 

العهد ، نســتذكر ونفخر مبا حققه 
شهداء اإلمارات األبطال، وستبقى 

تضحياتهــم منهاجأ نتبعه ونتمثل 
قيمه وتدرســه ألبنائنا، ونورة ييضء 

مسرية وطننا الغايل وتاريخه، 
ونحافظ عىل ذكراهم الخالدة 

كمصــدر فخر واعتزاز وتبجيل، تضاف 
إىل صفحــات الع واإلنجاز يف دولة 

اإلمارات عرب األجيال .

املقاالت

اإلنسان والبيئة كالهام يتأثر باألخر بشكل 
ملحوظ، فكل فعل يقوم به اإلنسان لصالح 
البيئة يعود بالنفع عىل اإلنسان والعكس 
صحيح، فإن التأثريات السلبية تعود بالرر 

عىل اإلنسان وحياته ومعيشته. حيث نجد أن 
تأثري اإلنسان عىل البيئة يكون واضح بشدة 

يف العديد من مجاالت الحياة حيث نالحظ أن 
التعامل بسلبية مع البيئة املحيطة من خالل 

التلوث مبختلف أنواعه يؤثر عىل التغري 
املناخي من تغري يف درجات الحرارة وكذلك 

حدوث اختالف يف معدالت سقوط األمطار. 
وكام هو واضح خالل العقد املايض من خالل 
اللقطات لألرض والتي يأخذها علامء الطقس 

لألرض عىل مدار تلك األعوام السابقة حيث 
أظهرت النتائج ظهور نسب كبرية من األرايض 

الصحراوية مل تكن موجودة من قبل إضافة 
لوجود ذوبان للجليد بنسب كبرية.

كل تلك التغريات عىل مدار تلك األعوام 
كانت نتيجة للعديد من املامرسات الخاطئة 
واملدمرة التي ارتكبها اإلنسان تجاه البيئة 

التي يعيش فيها وبدون أن يكون عىل وعي 
كايف بعاقبة ما يفعله يف املستقبل.و 
يُسبب النشاط البرشي انقراض املئات من 

الحيوانات واملوائل البيئية منذ قرابة قرنني، 
ومع تقدمنا خالل القرن الحادي والعرشين 

امليالدي غريَّ البرش العامل بطرق غري 
مسبوقة، وأثروا كثريًا عىل البيئة، والتلوث 

املوجود يف كل مكان سببه الرئييس البرش، 

ومن أسباب هذا التلوث السلبي وجود 2.4 
مليار شخص ال ميكنهم الوصول إىل مصادر 

املياه النظيفة، وأصبحت جودة الهواء سيئة 
كثريًا.

 تأثري اإلنسان عىل البيئة:
اإلنسان وتأثريه عىل النظام اإليكولوجي 

والذي ينتج من خالل االرتفاع يف أعداد 
السكان بشكل مفرط والذي ليس له مقابل 

يف املوارد املتاحة يف البيئة وهذا بدوره 
يؤدي إىل الزيادة يف عملية االستهالك 
للموارد البيئية املحدودة والتي ال تكفي 

بأي حال لسداد ذلك العجز البيئي. التقدم 
يف شتى مجاالت الحياة واستخدام 

التكنولوجيا الحديثة والتي سهلت عىل 
اإلنسان الكثري من أمور حياته ومكنته أيًضا من 

التأقلم يف بيئات مختلفة مل يكن معتاد 
عليها من قبل وأيًضا أصبح قادر عىل التعامل 
مع البيئة التي حوله ويستغلها لصالحه ولكن 

كان لهذا رضره عىل البيئة.
وكذلك بسبب متطلبات اإلنسان ملا تنتجه 

البيئة له وحاجته للمساحات األرضية الخصبة 
فقد جار العديد من األشخاص عىل الغابات 

من أجل استغالل أخشابها يف الصناعات 
املتنوعة وأيًضا االستفادة من مساحات 
األرايض الخصبة التي تنموا عليها تلك 

األشجار من أجل زراعتها. كام أن استخدام 
اإلنسان للطاقة النووية سواًء ألغراض السلم 

أو ألغراض الحرب سببت الكثري الرر الذي ما 
زالت البرشية تعاين منه حتى األن من أثار 

الدمار الذي حدث يف السابق من أثار 
التجارب النووية أثناء الحرب العاملية أو يف 

روسيا من انفجار املفاعل النووي الخاص 
بها.

إن تركز اإلنسان يف مناطق بعينها عىل 
األرض وتزاحمه فيها بشكل ملحوظ وإهامله 
لألماكن املحيطة به سبب ذلك ظهور املزيد 

من األرايض الصحراوية ومتدد الصحاري 
للمناطق التي يقطنها. محاولة استغالل 

اإلنسان للغابات وسده مجاري األنهار من أجل 
التوسعة للرقعة الزراعية الخصبة سبب ذلك 

حدوث خلل يف معدالت إنتاج األكسجني عىل 
كوكب األرض وزيادة كمية ثاين أوكسيد 

الكربون.
وكان ذلك واضًحا بشدة يف الزيادة الكبرية 

يف درجات الحرارة عىل األرض خالل املائة 
عام املاضية وحدوث ما يسمى باالحتباس 

الحراري والذي كان تأثريه واضًحا يف حرارة 
القطبني الشاميل والجنويب وزيادة نسبة 

األرايض الصحراوية. كام أن الصيد الجائر سواًء 
للكائنات البحرية أو الحيوانات أو الطيور أدي 

لحدوث احتفاء قرصي للعديد من األنواع 
البيولوجية التي كانت موجودة عىل األرض 

منذ أالف السنني وهذا بدوره سبب يف 
حدوث تدهور يف املنظومة البيئية والتي 

أثرت بالسلب عىل اإلنسان فيام بعد.

اإلنسان 

و البيئة
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بدأت فعاليات مهرجان الشيخ زايد يف 
منطقة الوثبة بأبوظبي بتاريخ 20/ 

نوفمرب/ 2020م، وتستمر ملدة ثالثة 
أشهر، حيث تقام هذه الفعالية سنويا، 

وتأيت بالتزامن مع إحتفاالت اليوم 
الوطني )49( لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة. وتتضمن الدورة الجديدة من 
املهرجان الثقايف العاملي الكثري من 

الفعاليات واملشاركات، حيث خصصت 
مجموعة من الفعاليات الفلكلورية 

مهرجان الشيخ زايد 
يف منطقــة الوثبة تبدأ فعالياتها

الطالب /  عبدالله عيل الحفيتي

الطالب /  خليفة عيل العبدويل

الجامهريية الكربى املصاحبة التي تستهدف األطفال والعائالت، ضمن أجواء ثقافية 
تعليمية يف قالب تشويقي. ويضم املهرجان الكثري من الفعاليات والعروض الرتفيهية 

الكربى التي تناسب كافة أفراد العائلة، حيث يضم )40( حياً شعبياً عاملياً، ومسارح وعروضاً 
فلكلورية، ويستقطب أكرث من)17000(  مشارك وعارض من حول العامل، ويقيم أكرث من 

)3500( فعالية ثقافية عاملية، وأكرث من )500( عرض وفعالية جامهريية كربى، باإلضافة إىل 
تنظيم أكرث من )100( ورشة عمل لألطفال تشجعهم عىل تنمية مهاراتهم واستكشاف 

مواهبهم
ويربز املهرجان حضارة وثقافة اإلمارات الغنية بالعادات والتقاليد األصيلة، ليؤكد أن إنسان 

اإلمارات عاش مراحل زمنية مختلفة عىل هذه األرض الطيبة، وأسس مجتمعات مزدهرة 
ومتطورة، هي نتاج ثراء حضارة اإلمارات وتراثها عىل طول االمتداد الجغرايف للدولة.

تتميز إمارة الفجرية مبواقعها األثرية والحصون 
والقالع التاريخية، أهمها قلعة مسايف التي تعرب 

عن عراقة وتاريخ اإلمارة . ويعود تاريخ بناء قلعة 
مسايف التاريخية إىل عام 1450م، وهي مبنية من 

الطني والحجارة وصاروج النخيل، تقع عىل تل صغري 
ومنخفض، وهي مربعة الشكل، تضم برجاً واحداً 

دائري الشكل يقع يف زاويتها الجنوبية الغربية 
ويبلغ إرتفاع الجزء املتبقي منه نحو 7 أمتار و قطره 

من الداخل 5 أمتار .يف فناء القلعة غرف متعددة 
بنيت يف فرتات مختلفة، كام توجد أفالج مائية 

إكتشفها فريق اآلثار الياباين أسفل القلعة مبارشة، 
يصل طولها إىل بضعة كيلومرتات، ويعود تاريخها 
إىل نهايات األلف األول قبل امليالد، ظلت تستخدم 
منذ هذا التاريخ يف ري العديد من مزارع املنطقة 

واملناطق املجاورة لها. كام يوجد أيضاً، يف موقع 
مجرى املاء املكتشف والقلعة، آثار ملسجد عىل 
أرض منبسطة شامل التل الصغري، الذي تقف عليه 

القلعة بكاملها. واملسجد مستطيل الشكل له 
محراب، وتصل مساحته وأبعاده الداخلية إىل 305 

أمتار يف 602 مرت.  
    وتتبوأ قلعة مسايف التاريخية التي يعود بناؤها 

إىل القرن الـ 15 امليالدي، مكاناً إسرتاتيجياً، فهي 
شكلت منذ القدم نقطة تالق للتجار، وحلقة وصل 

بني عدة مدن ومالذاً من السيول. وتبعد قلعة 
مسايف عن الفجرية نحو 29 كيلومرتاً باتجاه الغرب، 

وتصدت القلعة مبوقعها املتميز ووجودها عىل 
تل صغري، إضافة لشجاعة أهلها وقوتهم للطامعني 

والغزاة منذ آالف السنني. تشكل القلعة تاريخ 
املنطقة املمتد عرب هذه التضاريس املتجذرة، يف 

عمق القرن الخامس عرش للميالد. كام شكلت مالذاً 
آمناً عرب التاريخ ألهل املنطقة، فهم لجأوا إليها يف 

السلم والحرب، مرة من الغزاة، وأخرى من السيول 
والكوارث الطبيعية، التي أصابتهم منذ آالف السنني. 
وإىل أن أهل املنطقة يعتزون ويفتخرون بقلعتهم، 

فهي تشكل لهم معلامً تاريخياً مهامً و مزاراً 
ومقصداً للسياح، يفدون إليها من كل بقاع األرض، 

ليتعرفوا إىل تراث هذه البقعة من أرض اإلمارات، إذ 
يأتيها السياح من داخل الدولة وخارجها، فيتعرفوا 
إىل مقتنيات األجداد، الذين سكنوا هذه املنطقة 

منذ القدم، وعىل حياتهم وطرق عيشهم. 
وضمت القلعة الكثري من القصص التاريخية، التي 

يعرفها ويحفظها أهل املنطقة، ويروونها 
ألجيالهم، إضافة إىل أنها كانت ملتقى يجلس فيه 
الشعراء والحكامء، مع والة األمر، يعرضون القضايا 

التي تهم أهل املنطقة، ويتشاورون يف حل 
األمور املهمة. وصارت القلعة اليوم مقصداً للسياح 
للمكان الجميل واملناخ املعتدل الذي تحتله القلعة، 

فهم يأتون إليها من داخل الدولة وخارجها، 
ليستمتعوا بجو املنطقة ويتعرفوا إىل تراث 

اإلمارات وثقافة أهلها. 

قلعة مسايف 

التاريخية

امللف الثقايف اإلجتامعي
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الطالب /  مصعب محمد النقبي

مقوالت خالدة للوالد املؤسس الشيخ زايد رحمه الله
صاحب سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هو صاحب الفكرة واملؤسس وحامل لواء إتحاد دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وأول رئيس لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ولد يف سنة 1918م وتويف يف سنة 2004م، وله العديد من 
املقوالت الخالدة، وحكم أنارة درب شعب اإلمارات طلية السنوات املاضية، ومن أهم مقوالته الخالدة:-

الرثوة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس املال     •
والنفط، وال فائدة يف املال إذا مل يسخر لخدمة    

الشعب.  
عىل شعبنا أال ينىس ماضيه وأسالفه،  كيف     •
عاشوا وعىل ماذا اعتمدوا يف حياتهم وكلام     
أحس الناس مباضيهم أكرث، وعرفوا تراثهم،     
أصبحوا أكرث اهتامماً ببالدهم وأكرث استعداداً     

للدفاع عنها.  
إن دور املرأة ال يقل عن دور الرجل وإن طالبات     •

اليوم هن أمهات املستقبل.  
إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاىس الجيل    •

الذي سبقه؛ ألن ذلك يزيده صالبه وصربا وجهاداً    
ملواصلة املسريه التي بدأها اآلباء واألجداد،     
وهي املسرية التي جسدت يف النهاية     
األماين القومية بعد فرتة  طويلة من املعاناة     

ضد التجزئة والتخلف والحرمان.  
إن تعليم الناس وتثقيفهم يف حّد ذاته ثروة     •
كبرية نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني     

املستقبل عىل أساس علمي..  
ال يجوز أنشغال األم عن أبنائها واعتامدها عىل    •
الغري يف تربيتهم وأن دور األم هو يف تنشئة    

أبنائها وتربيتهم.  
أكرب نصيحة ألبنايئ البعد عن التكرب، وإمياين بأن    •
الكبري والعظيم ال يصغره وال يضعفه أن يتواضع     

ويحرتم الناس أكرث مام يحرتمونه.  
ن الرثوة تزداد كل يوم وآبار البرتول تتفجر     •
وتحمل معها مزيداً من نعم الله التي يهبها     
لشعب اإلمارات العربية املتحدة، والله مل يعط     

الرثوة لزايد وحده وإن كان زايد هو الذي ائتمنه    
الله عىل أموال هذه األمة.. فهو يحاسب     
نفسه.. وهو أمني مع أمته.. ألن البرتول هو     
بني يدي زايد يترصف فيه من أجل الوطن    أمانة    
وشعبه ومتى أرادت األمة اسرتداد أمانتها     

تتسلمها كاملة.  
إن الفساد هو الفاحشة الكربى.. الفساد ال يفلح    •
أمة.. وهو مرض يجب استئصاله وبرته ألنه معد     
وال يجوز السكوت عليه.. وعلينا أن نعالج الفساد    
ومننعه ألننا ال نريد أن يكون بيننا مريض بهذا     

الوباء الذي يلطخ الدولة ككل ويلوثها.  
لقد أكّدت السنوات املاضية أهمية اإلتحاد     •
ورضورته لتوفري الحياة األفضل للمواطنني،     

وتأمني االستقرار يف البالد. وتحقيق آمال شعبنا    
يف التقدم والعزة والرخاء.  

إن أوىل واجبات املواطن أن يعمل ليالً نهاراً لرفع مستواه وبالتايل رفع مستوى أمته..     •
وال يجب أن يقنع هذا املواطن بأنه نال شهادته واستلم منصبه ثم يجلس ال يفعل شيئاً.  

إننا ال ننظر إىل الشباب عىل أساس أن هذا ابن فالن أو قريب فالن لكننا ننظر إليهم عىل     •
أساس ما يقدمونه من جهد لوطنهم.  

لقد علمتنا الصحراء أن نصرب طوياًل حتى ينبت الخري، وعلينا أن نصرب ونواصل مسرية البناء     •
حتى نحقق الخري لوطننا.  

علينا أن نعرف أن الدين اإلسالمي هو األساس.. فاإلسالم عندما جاء للعرب ونحن منهم     •
كان عندنا عادات وتقاليد وقد صحح اإلسالم الكثري من هذه العادات ومنها عادات الجاهلية    

السيئة.. والحمد لله أن النبي صىل الله عليه وسلم رفع اإلسالم واملسلمني بأمر من     
الخالق إىل مستوى عال وعلينا أن نحافظ عىل ذلك.. وإنني أوصيكم بالتمسك بالدين     

والعلم.  
العالج بالعمل هو أحدث الوسائل للقضاء عىل األمراض النفسية والتغلب عىل املشاكل     •

التي تعرتض إنسان هذا العرص.  
إذا اعتمد اإلنسان عىل نفسه يسد حاجته وإذا نظر إىل من عمل واجتهد ونفع نفسه     •
وأهله فإنه يصبح قدوة ألبنائه فيحذون حذوه ألن أفضل معلم لألبناء هو الوالد واملعلم    

للشعب كله هو القائد.  
إن اآلباء هم الرعيل األول الذي لوال جلدهم عىل خطوب الزمان وقساوة العيش ملا كتب    •

لجيلنا الوجود عىل هذه األرض التي ننعم اليوم بخرياتها.  
إن االتحاد ما قام إال تجسيداً عملياً لرغبات وأماين وتطلعات شعب اإلمارات الواحد يف     •
بناء مجتمع حر كريم، يتمتع باملنعة والعزة وبناء مستقبل مرشق وضاح ترفرف فوقه     

راية العدالة والحق، وليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة.  
إن الحارض الذي نعيشه اآلن عىل هذه األرض الطيبة هو أنتصار عىل معاناة املايض     •

وقسوة ظروفه.  
نؤمن برورة توفر املناخ الحر الذي البد منه ليك تخضب األفكار وتتفاعل اآلراء وصوالً     •
لألفضل، غري أن األفضل الذي نراه كمسؤولني ومواطنني مرة ثانيه هو تعزيز املسرية     
االتحادية وتعميق مدلوالتها ومتتني أوارصها ليس ملصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل فقط     

وإمنا ملصلحة كل جيل قادم.  
إذا كان الله عز وجل قد مّن علينا بالرثوة فإن أول ما نلتزم به أن نّوجه هذه الرثوة إلصالح     •

البالد، ولسوق الخري إىل شعبها.  
إن الجيل الجديد يجب أن يعرف كم قاىس الجيل الذي سبقه؛ ألن ذلك يزيده صالبه وصربا     •
وجهاداً ملواصلة املسريه التي بدأها اآلباء واألجداد، وهي املسرية التي جسدت يف     

النهاية األماين القومية بعد فرتة طويلة من املعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان.  
لقد أكّدت السنوات املاضية أهمية االتحاد ورضورته لتوفري الحياة األفضل للمواطنني،     •

وتأمني االستقرار يف البالد. وتحقيق آمال شعبنا يف التقدم والعزة والرخاء.  
لقد علمتنا الصحراء أن نصرب طوياًل حتى ينبت الخري، وعلينا أن نصرب ونواصل مسرية البناء     •

حتى نحقق الخري لوطننا.  
إن رفع مستوى املواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل يشء، والدولة مثل الشجرة     •

التي يجب أن تحظى بعناية مواطنيها وحرصهم عىل تنميتها، وكل مواطن عليه أن يحرتم    
وطنه.  

إن تعليم الناس وتثقيفهم يف حّد ذاته ثروة كبرية نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني     •
املستقبل عىل أساس علمي.  

إن عملية التنمية والبناء والتطوير ال تعتمد عىل من هم يف مواقع املسؤولية فقط،     •
بل تحتاج إىل تضافر كل الجهود لكل مواطن عىل أرض هذه الدولة.  

البد من الحفاظ عىل تراثنا؛ ألنه األصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة  •

امللف الثقايف اإلجتامعي
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أهازيج زمن الطيبني
تعترب األهزوجة من أوىل املصادر التي كان يستعان بها من قبل األجداد األماراتيون القدامى 

للمتعة والتعلم، حيث تساعد عىل التخفيف من وطأة الحياة القاسية التي كان يعيشها 
األجداد، وحتى يستطيعون التعبري عن ما يجول يف خباياهم، كانوا يبتدعون أهازيج تناسب 

أحوالهم وظروفهم، حيث يقومون بإلقائها عن طريق املد الطويل للكلامت وإصدار أصوات 
تدل عىل املعنى .وتختلف الظروف التي يتم بها إلقاء األهزوجة واألعامر  واألجناس، حيث 

كانت الفتيات الصغريات يف األعياد واألوقات العادية يستمتعون برتديد األغاين عند اإلجتامع 
مع بعضهن البعض و عند اللعب، بحيث أن الفتاة التي تردف الفتاة األخرى الجالسة عىل 

األرجوحة كانت تردد التايل 
ياملريحينوه .. 

سريي وتعيلوه ..
كل البنات عرسن .. 

و«خدوي« كنينوه ..
ياملريحانة شطي بالحيل ..
عن ينكرس معالق اليدين ..

واألمهات كن يغنني يف الليايل الطويلة 

لجعل أطفالهم الرضع ينامون بسالم، حيث 

يقومون برج الطفل الرضيع بلطف مرددين 

التايل 

هووووووووو يا الصغراين ..
امك سارت الطويــاين ..

متزر الخروص والوعيـاين ..
هوووووووو يا وليــدي ..

نام نومـة هنيــة ..
نومة الغزالن فالربيــة ..

هوووووووو يا وليــدي ..
ياتنا غزالة شاكية و مكسورة ..

يبيك عليها النبي وتشعشع نوره ..

و كانت األم عندما تريد أن تضع ألبنتها الحناء 

للزينــة كانت إبنتها تغرد بالتايل 

يــا أمي حنيني قصة ..
باخــذ حمد عن حصة ..

يــا أمي حنيني لوزة ..
باخذ خالد عن موزة ..

أما بالنســبة أليام اإلحتفاالت والزفاف 
فكانــت إحدى األغاين التي كانوا يصيحون 

بها كالتايل :-
يــا خالتي يا اخت أمي ..

عطيـني مْرود أمي ..
بدقه بني احصيـه ..
بطلع منه ابنيــه ..
ابنيـة حوصيلية .. 

وعنــد الذهاب إىل املزرعة لقطف البلح 

كانوا يســتمتعون برتديد هذه األغنية 

لتقوية همتهم وعدم الشعور 

بالتعب عند القطف

يا أمي وعيني غبشــة ..
بلقط نخل خلفـان ..

بشكهـا ظميدة ..
وبطرشها عيمـان ..
عيامن ما تستاهل ..

تستاهل غرفة بيضا ..

والفتيــات عندما كن يذهنب إىل البحر للتنزه 

أو صيد الســمك ، كن ينشدن أناشيد جميلة 

لعل أشهرها

يا أمي يا أمي يا أمايـــة ..
راعــي البحر مابــاه ..

أبـا وليـد عمــي ..
ابخنــريه و ارداه ..

ماهـد خطام الصفرا ..

امللف الثقايف 
اإلجتامعي

و ال ضيــــع عصـاه ..
وعند رجوعهن من البحر وبســبب عدم 

قدرتهن عىل صيد أي ســمكة و حتى 

يســتطيعون إزالة اإلحباط الذي متلكهن كن 

يرددن التايل 

عظم خرخور ..
كيدعبي ..

وعىل الصينية ..
كيدعبي ..

وتختلــف بعض الكلامت يف األهازيج 
اإلماراتيــة من إمارة اىل إمارة أخرى ، إال أن 

األهزوجــة كانت تؤدي نفس الوظائف مهام 
إختلفــت اإلمارة ، فام زالت األهزوجة 

اإلماراتية وعىل الرغم من بســاطتها إال إنها 
راســخة يف األذهان، و تعطي وقع خفيف 

ولكن مبهر ويشــعل يف النفوس الحامسة.

الطالبة / خديجة ســامل خدوم الكعبي

امللف الثقايف اإلجتامعي



36  |  December 2020 December 2020  |  37SWAHILSWAHIL

Article

My name is Sarah Al Yammahi, I 
am a second-year student and 
currently pursuing my dream to 

become a pharmacist at the University 
of Science and Technology of Fujairah.

After the successful completion of 
my summer course,  I was given the 
priceless opportunity to participate 
in the USTF inquiry center, I was 
overwhelmed with excitement and 
ready to learn, discover and grow my 
communication skills.

My experience was enriched by 
obstacles and made more valuable 
by tackling issues. I grew socially and 
learnt how to navigate and persevere. 
I was able to attain key life skills that I 
will forever be grateful for. As Albert 
Einstein once said, “The only source of 
knowledge is experience”, and that is a 
quote that I will forever live by. 

In addition to the valuable experience 
I have been given, one of the true 
beauties of participating in the inquiry 
center is that I got the chance to 
Interact with people from all disciplines 

My experience 
at the USTF Inquiry Centre

and walks of life. Communication 
skills are very important and enrich 
whatever message you want to deliver. 
Therefore, interacting with so many 
different students and parents with so 
many dreams and aspirations enabled 
me to gain these communication skills. 

It was truly incredible  meeting 
curious students at the beginning of 
their educational journey and guiding 
them towards their future careers by 
displaying the wide variety of majors 
and courses that USTF offers. It was 

great being the vehicle which connects 
their goals and dreams to a major which 
tailors to their needs. Greeting them to 
the USTF  family was truly an honor.

I’d like to conclude, by mentioning 
my great appreciation towards the 
backbone of the university and the 
ones who truly made it happen from 
management all the way to the inquiry 
center and admissions team. I don’t 
think my experience would have been 
fulfilled if it wasn’t enriched by their 
guidance and support.

Sarah Al Yammahi
Student, College of Pharmacy

Emiratis and residents express their 
love, loyalty, and belongings to 
the United Arab Emirates, and 

thank them for this great nation, by 
celebrating in several ways, including 
decorating homes in the color of the 
flag of the United Arab Emirates, and 
palm trees are decorated with lights of 
the UAE flag. 

Heritage is also displayed in all parts 
of the Emirates, and it represents the 
customs, traditions, and legacies of the 
Emirates, and from its manifestations, 
folk, traditional foods. 

Besides, military processions 

The National Day
of the United Arab Emirates

and national exhibitions are held 
throughout the country, and the most 
common rituals in each country are 
played with the national anthem of the 
United Arab Emirates.

  Thousands of people, citizens and 
residents, live their times with joy 
and pride, and with the achievements 
of their leaders in the development 
and prosperity of their country after 
a land full of life, development and 
modernity. Finally, we are proud of 
the achievements of the United Arab 
Emirates, and the success the UAE has 
achieved for all of us.

Moza Alzahmi
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