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TEXT A text b

The Ediotrs Pen

حرصت جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية عىل تكريم الكوكبة األوىل من طالبها
املتخرجني واملتفوقني واملتميزين ،لتتعاظم يف صدورنا وأرواحنا مشاعر الفخر
واإلعتزاز ،ال سيام وأنها أول كوكبة تتخرج من هذه الجامعة ،التي تتقدم بخطى
راسخة من أجل تحقيق رسالتها برفد املجتمع بخريجني مؤهلني ومتفوقني
ومتميزين.

وتهتم الجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية بالتفوق والتميز العلمي
واملعريف واإلبداعي ،التي متثل يف مجملها الجوهر األسايس للرتاكم العلمي
واملعريف والثقايف لدى منتسبيها ،ألن هذه الرتاكم يشكل القاعدة الراسخة التي
تتطلب دامئاً املزيد من العلم واملعرفة.

وترتكز الجامعة يف رسالتها عىل اإلسهام اإليجايب يف تقدم دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،من خالل تقديم برامج أكادميية ،ترقى للمعايري الدولية يف
مرحلتي الدراسات الجامعية والدراسات العليا ،وبناء رشاكات فاعلة محلياً ودولياً،
لتعزيز إنتاج ونرش املعرفة وتطوير التنمية الوطنية .وتنهض الجامعة بدورها الهام
يف مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع وفق أفضل املعايري  ،ملتزمة
باإلعداد املتميز لطلبتها وخريجيها وتنمية مهاراتهم ،وإعتزازهم بهويتهم
الوطنية ،وقدرتهم عىل التنافس يف سوق العمل ،وعىل اإلبداع واإلبتكار.

وتعمل الجامعة عىل بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل ،تتمتع باملؤهالت املهنية
واملهارات العالية ،واملرونة املطلوبة للمنافسة بقوة عىل الصعيدين اإلقليمني
والدويل ،من خالل تعزيز روح اإلبتكار ورفع مستويات اإلنتاجية .وتسعى الجامعة
لتحقيق هذه األهداف من خالل تقديم برامج تحظى بسمعة محلية مرموقة ،يُراعى
يف تصميمها تلبية اإلحتياجات الراهنة واملستقبلية لسوق العمل من الكفاءات
واملواهب املتميزة.

كام تحرص الجامعة عىل إعداد الطلبة إعدادا ً متميزا ً ،من خالل تنمية مهاراتهم
وقدراتهم وصقل مواهبهم ،وتهيئتهم لسوق العمل ،لضامن متيزهم يف
املؤسسات التي يلتحقون بها ،فالتقييم املستمر لعمليتي التعليم والتعلم،
يعكس حرص الجامعة عىل نجاح طلبتها وتأهيلهم باملهارات التي متكنهم من
مواجهة سوق العمل.

تعمل الجامعة عىل بناء
كوادر مؤهلة لسوق
العمل ،تتمتع باملؤهالت
املهنية واملهارات
العالية ،واملرونة
املطلوبة للمنافسة
بقوة عىل الصعيدين
اإلقليمني والدويل ،من
خالل تعزيز روح اإلبتكار
ورفع مستويات اإلنتاجية

إن املكانة املتميزة التي تبوأتها الجامعة كمؤسسة علمية رائدة يف التعليم
العايل يف الدولة ،ما هو إال مثرة للجهود واملساعي الحثيثة نحو اإلبداع واإلبتكار
والبحث العلمي ،مع املحافظة عىل القيم املجتمعية واملبادئ العريقة التي
تلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

متمنيني لكل طالبنا التوفيق يف حياتهم العلمية والعملية ،وتحقيق كل أحالمهم
وإثبات قدراتهم ،ونبارك لهم نجاحهم وحصولهم عىل الشهادة الجامعية ،ونشكر
كل من ساهم يف إمتام هذه املسرية ،من إدارة الجامعة والهيئة التدريسية،
وجميع كوادر الجامعة متمنيني لهم املزيد من التفوق.

موزة غانم الزحمي

رئيس التحرير
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األخبار املحلية

املوسم الجديد
للقرية العاملية

جلسات وخطابات االتصال الحكومي 2021
عائشة الحوسني

للسنة العارشة عىل التوايل يعقد املنتدى
الدويل لالتصال الحكومي  ،تحت شعار
"دروس املايض ،تطلعات املستقبل"،
جلستني حواريتني ،األوىل تحت عنوان
"فاعلية الرسائل االتصالية بني علم السلوك
والبيانات الضخمة" ،وتناقش أهمية تعزيز
قدرات االتصال الحكومي يف مخاطبة
الجمهور ،وتصميم الرسائل ،والحمالت
املؤثرة عرب توظيف تخصصات علمية وأدوات
تقنية جديدة ،وتستعرض الجلسة الثانية تحت
عنوان "أدوات االتصال الحكومي هل ال تزال
نافعة للغد؟" أبرز أدوات االتصال الحكومي
التقليدية ،ومدى فاعليتها يف مخاطبة
الجمهور يف املستقبل.

"فاعلية الرسائل االتصالية بني علم
السلوك والبيانات الضخمة" ،تتحدث هذه
الجلسة حول كيفيّة توظيف علوم جديدة
يف عمل إدارات االتصال الحكومي ،وإيجاد
إطار عام يحدد إحتياجات إدارات االتصال
الراهنة واملستقبل ّية ،لتحقيق مستوى
فاعل ومؤثر من االتصال مع الجمهور،
وتستعرض أبرز إحتياجات االتصال الحكومي
لتطوير خطابه للجمهور من املنظور
السلويك ،كام سيتم عرض التجربة اإلماراتية
يف مواكبة التطورات الفعالة مع املجتمع
املتخصصة باالتصال ،وسيتم تسليط الضوء
عىل التخصصات الجديدة التي أنتجها التحول
الرقمي املتسارع ،ومدى إنعكاسها عىل
العاملني يف مجا االتصال ،وكيفية توظيف
تحليل البيانات الضخمة لخدمة محتوى
إدارات االتصال الحكومي ،كام سيتم التعرف
عىل دور الجامعات يف إسترشاف مستقبل
االتصال الحكومي ،وما هي التخصصات
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األكادميية الواجب إستحداثها أو تطويرها ،وما إذا كان عىل اإلعالميني التزود مبهارات علم
اإلجتامع ،أم يتم اإلكتفاء بتخريج طلبة علم إجتامع لديهم مهارات أساسية تخدم اإلعالم
املعارص.

"أدوات االتصال الحكومي هل ال تزال نافعة للغد؟" ،ويسلط الضوء يف الجلسة عىل
التحوالت التي شهدتها أدوات االتصال الحكومي يف محطات تاريخية مختلفة ،منذ عرص
التلفاز حتى انتشار اإلنرتنت وبداية الثورة الرقمية والذكاء الصناعي ،ومعرفة مدى صالح ّية
أدوات االتصال الحكومي القامئة للمستقبل ،وما هو الثابت واملتغري يف تقنيات االتصال
الحكومي،كام ستعرض جوانب من تجربة دولة اإلمارات ،يف مواكبة عامل الذكاء اإلصطناعي
وتطبيقاته الذكية ،التي تعزز االتصال املبارش باملجتمع عرب أحدث الوسائط.

يف كل عام يجتمع يف القرية العاملية ما يقارب الـ  90دولة من دول العامل،
حيث تتاح للزائرين التعرف عىل عادات وثقافات الشعوب املختلفة ،وتذوق
األطعمة املختلفة وتبادل التجارب املختلفة بني الدول املشاركة .وإحتفلت القرية
العاملية العام املايض 2020م باليوبيل الفيض ،عىل مرور الذكرى السنوية
الخامسة والعرشون عىل إنشاء القرية العاملية .وتستعد القرية العاملية
للموسم السادس والعرشون يف منتصف شهر أكتوبر الحايل مبفاجئات جديدة،
وأفضل التجهيزات لهذا املوسم تزامنا مع معرض إكسبوا ديب.وسوف تضيف
القرية هذا املوسم واجهة مميزة لألطفال يف الحديقة ،وعرض األلعاب املائية
والعروض املميزة الشيقة التي تعرض ألول يف منطقة الرشق األوسط والعامل.

وستنطلق تساؤالت عديدة ما إذا كان الجمهور يف املستقبل سيستمر باستخدام األدوات
التقليدية للتواصل الحكومي  ،وما الذي ميكن اإلبقاء عليه يف مقابل ما الذي بات غري صالحاً
لراهن ومستقبل االتصال الحكومي من املامرسات الراسخة ،وسيتم التطرق بالحديث عن
وعي املجتمع والعوامل التي ستدفعهم للتغري والتعرف عىل وسائل التواصل املعارص
،وكيفية التحول عرب املامرسني لالتصال وعرب املناهج األكادميية النظرية .

كام ستعقد سلسلة من الخطابات امللهمة التفاعلية ،التي تتناول حزمة من القضايا
املتعلقة باالتصال اإلنساين ،واألمن السيرباين ،واملنصات الرقمية ،ويقدمها نخبة من الخرباء
املحليني والعرب واألجانب ،وستتناول خالل الخطابات قدرة االتصال اإلنساين عىل تحقيق
أهداف االتصال الحكومي ،والوصول بفعالية إىل املستوى املحدد ورسعة إستجابة
الجمهور ،باعتبار أن القضايا اإلنسانية متثل واحدة من أهم القضايا األقرب للجمهور وستشكل
قوى تغيري تجاه واقع املجتمعات املترضرة  ،كام سيتم التطرق للحديث عن دور االتصال
اإلنساين يف تغيري ظروف املجتمع  ،الذي سيعرف عن كيفية تلقي أخبار القضايا اإلنسانية
ومالذي يدفع الجمهور للتضامن والتعاطف معهم ،واالليات التي متكن التأثري عىل الجمهور
عرب اتصال انساين .
كام سيتم عرض خطاب (األمن السيرباين ) الذي سيناقش ماهية األمن السيرباين ورضورة
التوعية به ،وأنواع التهديدات السيربانية  ،وخصوصاً يف ظل التطور التكنولوجي املتسارع
الذي يفرض الحاجة إىل حامية قواعد البيانات والفضاء السيرباين وضامن عدم إخرتاقه،
والعبث به وتخريبه ،كام سيعرف مبفهوم "الهندسة اإلجتامعية" وكيف ميكن توظيفها
مبجال إخرتاق البيانات.

وسيستمع الجمهور ،إىل خطاب تفاعيل تحت عنوان "منصات جديدة .رسائل متخصصة"،
الذي سيتحدث حول كيفية وصول وسائل التواصل اإلجتامعي واملنصات الرقم ّية إىل مختلف
فئات الجمهور ،و خصوصية كل فئة من الفئات املستخدمة لكل منصة ،وما قدمته هذه
املنصات التي أصبحت تحدد الجمهور املستهدف واألكرث وعياً بأمناط الرسائل التي تتناسب
معهم.
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شهد أمين ناصيف

تقع القرية العاملية يف إمارة ،ديب وهي
من أكرب املشاريع السياحية والرتفيهية
والتسوقية املوسمية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وكذلك الفعاليات الشتوية
يف الدولة ،والقرية العاملية هي الوجهة
املثالية لقضاء أجمل األوقات والذكريات يف
موسم الشتاء .جميعنا ينتظر موسم الشتاء
ليستمتع باألجواء الجميلة ،ينقسم القرية
العاملية إيل أربعة أقسام رئيسية ،تتضمن
هذه األقسام العديد من الفعاليات
واألنشطة والحفالت املوسيقية،
والكرنفاالت ،و تقديم الطعام ،والتسوق
وغريها من األنشطة.
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الفجرية تحتفل بانطالق إكسبو  2020ديب
حمد الرصيدي ،نقالً عن الفجرية نيوز
ٍ
ٍ
إحتفلت إمارة الفجرية بانطالق املعرض العاملي إكسبو  2020ديب الذي تستضيفه الدولة كأول دولة عربية تحظى
م عامل ًيا ،بإقامة فعاليات إحتفالية تصاحب االفتتاح الرسمي للحدث ،وستستمر يف مختلف مناطق
باستضافة الحدث األه ّ
الفجرية طوال فرتة استضافة إكسبو  2020ديب.

وأقيمت اإلحتفالية الرئيسية يف قلعة الفجرية بتنظيم من هيئة الفجرية للسياحة واآلثار ،ومشاركة عدد من الجهات
ري من مختلف األعامر
الحكومية ،وتض ّ
منت العديد من األنشطة والفعاليات املتنوعة التي شارك فيها جمهو ٌر غف ٌ
احتفال بانطالق إكسبو  ،2020حيث نُقل حفل االفتتاح الرسمي عرب شاشات عرض رئيسية تم توزيعها يف موقع
ً
والجنس ّيات،
االحتفال يف قلعة الفجرية ،إلتاحة الفرصة للجمهور ملشاهدة الحفل األضخم عىل مستوى العامل .وقامت بلدية
الفجرية بتزيني الشوارع والدوارات الرسمية باأللوان الذهبية فيام توزعت مجسامت شعار اكسبو يف عدة أماكن
بالفجرية.

إفتتاح “إكسبو  2020ديب”
حمد الرصيدي ،نقالً عن أخبار الفجرية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” و أخوه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة مساء اليوم حفل االفتتاح الرسمي
ملعرض “إكسبو  2020ديب” ،الذي تستضيفه
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ديب

كام شاركت العديد من الدوائر الحكومية يف التعبري عن مظاهر االحتفال بالحدث بإنارة املباين الرئيسية ،واملعامل
السياحية واألثريّة يف إمارة الفجرية ،باللون األصفر ،الذي ميُثل لون شعار إكسبو  2020ديب وهي قلعة الفجرية ،قلعة
حبحب ومسجد البدية وقلعة دبا الفجرية و مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجرية ،مسجد الشيخ زايد ،مركز الفجرية التجاري،
دار القضاء ،وغريها ،إضاف ً
ة إىل تزيني الشوارع الرئيسية يف الفجرية بأعالم إكسبو ،وامل ُجسامت ثالثية األبعاد ،واألضواء
امللونة .وستقام فعاليات إحتفاليّة لتشمل مناطق مختلفة من الفجرية وهي قلعة أوحلة ،والبدية ،وقلعة مسايف
وقلعة دبا ،ملشاركة الجمهور مباهج اإلحتفال الذي سيمتد عىل مدى ستة أشهر ،ويجمع دول العامل أجمع عىل أرض
اإلمارات.

ضمن أول انعقاد للحدث العاملي الكبري يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،
ومبشاركة  192دولة من مختلف أنحاء العامل ..و نقل سموهام تحيات صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وترحيب سموه و أمنياته بالتوفيق
ملمثيل الدول ووفود املنظامت والهيئات واملؤسسات الدولية املشاركة.

ميتد املعرض ،األكرب واألعرق من نوعه يف العامل ،عىل مدار ستة أشهر تحت شعار ”
تواصل العقول وصنع املستقبل ” وبالرتكيز عىل ثالثة محاور أساسية هي “االستدامة
و”التنقل” و”الفرص” من أجل رسم مالمح مستقبل العامل عرب حوار ثقايف وإبداعي هدفه
تقديم الحلول واالبتكارات واألفكار التي تعني عىل تحقيق طموحات شعوبه و إيجاد آليات أكرث
كفاءة لتفعيل العمل املشرتك نحو غد أفضل للجميع.

" تحقيق أمنية " ت ُك ّرم قناة الفجرية
عىل دعمها اإلعالمي واإلنساين
حمد الرصيدي

ك ّرمت مؤسسة ” تحقيق أمنية ” قناة الفجرية ،تقديرا ً لجهودها
املبذولة يف دعم إسرتاتيجية املؤسسة وإسهاماتها امل ُتميّزة
يف نرش رسالة املؤسسة اإلنسانية النبيلة ،وإبراز دورها
املجتمعي واإلنساين.

و مث ّن هاين الزبيدي ،الرئيس التنفيذي ملؤسسة “تحقيق
أمنية” خالل التكريم الذي عقد يف مبنى القناة ،الجهود الكبرية
لقناة الفجرية ،وعملها املتواصل يف دعم املؤسسة إعالمياً عىل
مستوى اإلمارات ،عرب نرش رسالتها اإلنسانية النبيلة وإيصال صوتها
ممكنة من الجمهور ،والتي أسهمت يف تحقيق
إىل أكرب رشيحة ُ
املزيد من أمنيات أطفال املؤسسة املرىض ،الفتاً إىل اعتزازه
ًّ
سجل
بالرشاكة مع هيئة الفجرية للثقافة واإلعالم التي تحمل
متم ّيزا ً حافالً باملبادرات اإلنسانية والعطاء املتواصل.
ُ
وسلم الزبيدي  ،األستاذ عامد باسيل مدير عام رشكة “ماب”
املشغل لقناة الفجرية ،الدرع التذكاري وشهادة التقدير ،كلمة
مساهامت القناة اإلنسانية النبيلة يف تحقيق أمنيات
شكر عىل ُ
األطفال املرىض ،ومدّهم بالسعادة وتجديد األمل لديهم ملواصلة
مسرية العالج ،باإلضافة إىل تعزيز الروح املعنوية لدى عائالتهم
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األخبار املحلية

جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية تحتفل بتخريج أول دفعة
من طالبها
بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم
عىل خري خلق الله سيدنا محمد عليه الصالة
يى
وقُلِ ا ْ
والسالم ،يقول تعاىل ( َ
ع َ
ملُوا ف َ
َس َ َ
ؤ ِ
ن
م ُنو َ
تدُّو َ
سولُ ُ
اللَّ ُ
م ْ
ه َ
ملَ ُك ْ
نۖ َ
ه َ
م َ
والْ ُ
ع َ
و َ
و َر ُ
س َُ
د ِ
ة فَ ُي َن ِّبئُكُم بِ َا
غ ْي ِ
عالِمِ الْ َ
ها َ
ل َ
والشَّ َ
ب َ
إِ َ ٰ
ملُونَ)..
م تَ ْ
كُنتُ ْ
ع َ

يأيت تخريج الدفعة األوىل من جامعة
العلوم و التقنية يف الفجرية  ،و الجامعة
تخوض عامها األوىل  ،مؤسسة وطنية
رائدة ،إنجازا متقدما يدعو إيل الفخر و
إعتزاز ،تسعى جاهزة إىل أن تكون جامعة
الرواد يف خدمة املجتمع و اإلنسان ،توصل
تاريخنا و تحافظ عىل تراثنا و نظامنا ،و تؤكد
قدرتنا و تحقق تطلعاتنا .

ن أجمل لحظ ً
ة يف الحياة تلك الَّتي
التخرج بداية خطوات النجاح يف مسرية العلم واإلنجاز ،إ َّ
يحصد فيها الطالب مثار زرعه الذي إجتهد بها لييضء له شمس النجاح والفرح ،ومهام مررنا
من محط ٍ
كل
مة ،يبقى يوم التَّخرج يف الجامعة هو الفرحة األكرب يف القلب ،ويعكس َّ
َّات مه َّ
ذلك يف عطائه لعمله وحياته وبيته ووطنه .وقد أرشقت جامعة العلوم والتقنية يف
الفجرية بنورها الذي ساهم يف صنع جيل يجمع بني العلم الراسخ والخلق الرفيع ،بعد
توفيق من الله قد رأينا أن الجهود تكاتفت لبناء كفاءات تبلغ عنان السامء ،حاملة كوكبة
مستقبلية برؤية تسعى ألن تكون بصمة يف دولتنا الغالية اإلمارات العربية املتحدة ،التي
تسمو باإلزدهار والتطور الالمحدود .

وللفرحة عنوان أخر مع أول دفعة تتألق يف سامء جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
والتي ستفخر بهم دامئاً ،ألنهم الباكورة األوىل يف محطات النجاح ،التي تحققت بفضل من
الله ومن الدكاترة واألساتذة الكرام ،وسنواصل معاً نحو التسلح بالعلم واملثابرة ،من أجل بناء
مجتمع يواكب التطور والتحرض للمستقبل .وتقدير موصول ألرسة الجامعة ،إدارة و أعضاء
هيئة التدريس و اإلداريني ،كل التقدير عىل جهودهم يف تطوير الجامعة و اإلرتقاء ،النوعي
بوظائفها لتستمر يف أداء رسالتها املجددة برؤية واضحة ،هدفها دامئا خدمة املجتمع و
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الوطن ،حريصة عىل تطوير و تجديد طاقات
اإلبداع و الخري فيها .وثقتنا ثابتة أن يكون
شباب الجامعة وخرجيها عند الطموحات
فيها وعند الرجاء منهم يف خدمة الوطن
واألمة.

والله سبحانه و تعاىل نعم املوىل والنصري

نهنئكم من قلب مشتاق لفرحكم،،،

إننا نفخر بنجاحكم ومتيزكم (الدفعة
األوىل لجامعة العلوم والتقنية يف
الفجرية) وتفتخر بكم دولة اإلمارات العربية،
التي تسعى لتحقيق النجاح وتتحدى
املستحيل ،وقد أثبتم لنا و ألنفسكم
وللعامل بأنكم متلكون اإلرادة والعزمية،
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ملواجهة التحديات معاً مهام كربت ومهام إشتدت .فأنت النور الساطع من جامعتنا
املستنرية ،بكم و أنتم املستقبل واألمل والرجاء لهذا الوطن الغايل ،أنتم عيال زايد الذين
إستطاعوا أن يسربوا الفضاء ،ويرسلوا مسبار األمل إىل املريخ ،بالرغم من جائحة كورونا ،أنتم
املستقبل الواعد لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ولجامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
التي صنعت صناع املستقبل الذين سنفتخر بهم وبإنجازاتهم اإلنسانية يف املستقبل ،وأنتم
من سيأخذ املبادرة لتعزيز دور اإلمارات العربية املتحدة ،يف كل القطاعات واملجاالت.

وندعوكم إىل التمسك باملبادئ األساسية واإلنسانية السامية ،لتكونوا نرباسا يف حياتكم
املقبلة ،ومنها الصدق واألمانة والتسامح والتواضع وإحرتام الغري والعمل ،من أجل اإلنسانية
ومن أجل سمو الوطن ورفعته وتقدمه وإستدامة إقتصاده ،وأن الشهادات ليست كافية ،بل
يجب إكتساب وتنمية املهارات ،والحرص عىل التعلم املستمر ،بل والتعلم مدى الحياة وعىل
العمل الجاد والطموح ،واملثابرة لتحقيق األهداف والحرص عىل اإلبتكار والتفكري ،خارج
الصندوق واإللتزام باإليجابية لتحقيق السعادة .إن الجامعة فخورة بطالبها وخريجيها ،الذين
ساهموا يف رفع مكانتها ،مؤكدة عىل حرصها عىل جودة التعليم ،وعىل تهيئة الخريجني
لسوق العمل ووظائف املستقبل.

13 | September 2021

ويف الختام  ،،،،،نتمنى لكم التوفيق يف رحلتكم القادمة،
وتذكروا دامئًا أن األشياء الجميلة يف الحياة تحتاج م ّنا لسعي
وإجتهاد ،كام أن سعيَكم وإجتهادكم بعد توفيق الله تعاىل
أوصلكم إىل هذا النجاح ،مبارك تخرجكم.
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إجراءات الصحة والسالمة خالل حفل تخريج دفعة عام
الخمسني لنحتفل بأمان

بقلم الدكتور طارق ضياء الدين شاهني ،مرشف مكتب الخريجني
واإلرشاد املهني والفعاليات ،مسؤول ملف الصحة يف لجنة حفل
التخريج "دفعة عام الخمسني"

م بجزيلِ
رشائ ِ
ح املجتمعِ .وبهذا املقامِ نتقد ُ
الشك ِر لرشكائِنا يف مسري ِ
ونخص
ح؛
ة النجا ِ
ُّ
ة الفجري ِ
ة برئاس ِ
ة الخريي َ
بالذك ِر جمعي َ
ة
معايل سعيد محمد الرقباين ،املستشا ِر
و حاكمِ الفجري ِ
ِ
نائب
ة
الخاص
ِ
ِ
لصاحب السم ِّ
مجلس أمنا ِء الجامع ِ
ِ
ِ
ة.
رئيس

ولتحقيقِ الكفاء ِ
حرصت الجامع ُ
ة
ة باإلنجا ِز
ْ
التحديث املستم ِر لبني ِتها التحتي ِ
ِ
ة
عىل
الخدمات ملنتسبيها وبخاص ٍ
ِ
لتقديمِ أفضلِ
ة
وبنات الدول ِ
ِ
ة ومن أكرثَ من
لطلب ِتها من أبنا ِء
ثالثني جنسي ً
ة أخرى إلعدا ِدهم وتخريجِهم
ككواد َر مؤهل ٍ
ة فعال ً
م مساهم ً
ة يف
ة تسه ُ
ج ِ
التنمي ِ
ه ما
ة والبنا ِء .وكان من نتا ِ
ج هذا التو ّ
ٍ
حققتْه الجامع ُ
أفضل
َ
ة من
نجاحات بتقديمِ
الخدمات التعليمي ِ
ِ
ة وفقاً ألفضلِ املعايريِ
خالل فرت ِ
ة املاضي ِ
ة الجائح ِ
الدولي ِ
َ
أثبت
ة ،مام
ة
َ
ة رائد ٍ
ة تعليمي ٍ
ة كمؤسس ٍ
ة الجامع ِ
ة
قدر َ
عىل مجابه ِ
ِ
التحديات واالستمرا ِر باإلنجا ِز
ة
ِ
وأهداف خط ِتها
لتحقيقِ رؤي ِتها ورسال ِتها
االسرتاتيجي ِ
ِ
النجاحات عىل سبيلِ
ة ،ومن تلك
رص فو ُز الجامع ِ
ة باملرك ِز األو ِ
املثا ِ
ل
ل ال الح ِ
رب مسابق ٍ
مبسابق ِ
ِ
اإلمارات كأك ِ
ة
ة هاكثون
للمشاريع االبتكارية والتي تعق ُد عىل
مستوى الدول ِ
ة يف شه ِر اإلبتكارِ.
م الجامع ِ
ة بطلب ِتها عىل
رص اهتام ُ
وال يقت ُ
فرت ِ
ة دراس ِتهم بل ميت َّد مبتابعتهم بع َد
تخرجِهم والتي اظهرت ان نسبة توظيف
خريجي الجامعة بلغت  %50وستستمر
الجامعة مببادرتها من خال ِ
ني
ل
ِ
مكتب الخريج َ
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بناءا عىل توجيهات سعادة مدير الجامعة أ.د .عيل أبو النور ،لبحث
فكرة إقامة حفل تخريج طلبة الجامعة مبسامها الجديد "جامعة
العلوم والتقنية يف الفجرية" .حينها وضع الجميع نصب أعينهم
كيف ميكننا إسعاد خريجينا بعد إكتامل مشوراهم األكادميي يف
الجامعة لنيل درجة البكالوريوس من مختلف تخصصات الجامعة.
كانت املقرتحات تتناغم لرتسم سوية صورة جميلة لحفل تتويج
( )31من خريجي وخريجات الجامعة ،والتي كانت للخريجات فيها
نصيب أكرب حيث بلغ عددهن ( )19خريجة يف حني بلغ عدد الخريجني
( )12خريج.

ِ
والفعاليات
واإلرشا ِد املهني
ومكتب
ِ
ِ
التدريب والتعليمِ
تدريب
املستم ِر ومرك ِز
ِ
أطبا ِء األسنانِ إليجا ِد
ِ
فرص العملِ
ح
ني ولطر ِ
للخريج َ
الدورات التدريبي ِ
ِ
ة
تصقل
ُ
التي
مي
خرباتِهم وتن ّ
مهاراتِهم
ملواكب ِ
ِ
احتياجات
ة
سوقِ العملِ
ومتغرياتِه
املتسارع ِ
ة.

لعل التحدي األكرب كان متمثالً يف كيفية إنعقاد الحفل ،بصورة
واقعية وليس إفرتاضية ،يف ظل تحديات وباء كوفيد  ،19لكننا كام
تعلمنا من قادتنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ال نعرتف
باملستحيل ،لذا فقد قمنا بعمل خطة عمل ،تضمن مخرجاتها
سالمة جميع الحارضين ،وقد تم تنفيذها عىل عدة مراحل تكللت
بترشيفنا من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي
– ويل عهد الفجرية ورئيس مجلس أمناء الجامعة – رعاه الله،
والوفد املرافق له لحضور حفل التخريج ،وبحضور الحفل من
الجامعة عىل كل من الخريجني والخريجات ،وسعادة مدير الجامعة
ونواب مدير الجامعة والسادة عمداء الكليات وممثلني عن الكليات
إضافة إىل فريق عمل الحفل.

أبنايئ الخريجني
وبنايت الخريجات:

م تَ ِ
ن عىل
قفو َ
اليو َ
ٍ
جديد،
مل
ِ
أعتاب عا ٍ
آفاق مستقبلٍ
َ
ن
تَسترشفو َ

ٍ
واعد بإذنِ الل ِ
ن فيه
ه ،تحققو َ
باجتها ِدكم ومؤهالتِكم ومهاراتِكم ما
ن ويصبوا إلي ِ
وأمهاتُكم
ه وط ُنكم وآباؤكم
تصبو َ
التنافسي ِ
نجاحات يف بيئ ِ
ٍ
ة العملِ
ة ،ولِتتذكروا أن
وأساتذتُكم وجامعتُكم من
ِ
محفزا ً
التحديات خلقْت لِمواجه ِتها والعقباتُ صنعت لتذليلِها ،وما
ْ
كانت التحدياتُ لجامع ِتكم إال ُ
ٍ
ة إىل مرحل ٍ
ولرتتقي من مرحل ٍ
ً
ِ
ة
ً،
ا
شأن
ز
وأع
ا
عود
د
أش
وهي
تحد
كل
ِّ
من
لتخرج
ز
اإلنجا
عىل
لها
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ع التمي ُز ،وبالص ِ
أعىل ،فبالص ِ
ُحقق الريادةُ ،فهنيئاً لكم بجامع ِتكم
والجهد ت
رب
رب
ُ
والجهد يُصن ُ
ة الل ِ
وهنيئاً للجامع ِ
م عليكم ورحم ُ
ه وبركاتُه.
ة ِبكُم .والسال ُ
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املرحلة األوىل :بدأت قبل موعد إنعقاد الحفل ،وقد تم خاللها
جمع بيانات الحالة الصحية للخريجني والخريجات ،السيام حالة تلقي
تطعيم كوفيد .19-بعدها تم التنسيق مع إدارة الطب الوقايئ
بالفجرية ،من أجل توفري التطعيامت الالزمة لخريجينا يف أرسع
وقت .أيضا إشتملت تلك املرحلة عىل توفري عدد من التعليامت
واإلرشادات الوقائية للمحافظة عىل صحة وسالمة الخريجني
والخريجات.
املرحلة الثانية :بدأت قبل أيام من الحفل ،ومتثلت يف عمل
فحوصات للخريجني والخريجات ،سواء بتقنية الفحص الليزري DPI
واملتوفرة بالجامعة أو بتقنية مسحة األنف ( ، )PCR-RTوالتي تم
إجراؤها بالتنسيق مع إدارة الطب الوقايئ بالفجرية ،وذلك
بالتاميش مع تعليامت كل من فريق األزمات والطوارئ املحيل
بالفجرية وتعليامت منطقة الفجرية التعليمية.
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ثقافة وتراث

أسامء الطلبة الخريجني من جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

بكالوريوس الصيدلة

 .1خالد أحمد سلطان احمد الحنطويب

البكالوريوس يف القانون

 .1إبتسام مبارك ربيع هاشل املسامري
 .2حليمه عىل خميس العويص أشتريى
 .3رهف هشام سلوم

 .4ريسه هالل صالح املطوع الحاريث

 .5رشيفه محمد عىل فرحان الكعبى

 .6عائشه سعيد محمد ساعود املزروعي

 .7عائشه محمد رسور عبيد الزعايب

 .8عنود أحمد عىل الحمودي

 .9غنيمه محمد أحمد محمد الحفيتي

 .10مريم يوسف حسن إراهيم البلويش

 .11هيا سليامن رافع

 .12خالد حمد عبدالله عيل الزعايب

 .13عبدالله راشد محمد حمد الزحمي
 .14عامر محمد محمد السعدي

 .15عىل أحمد محمد تيش الشحي

 .16عيىس إبراهيم أحمد إبراهيم األمريي
 .17فيصل سهيل حمدان حسن الزعايب

 .18محمد تيسري القطمه

 .19محمد سعيد محمد راشد إشتريي

 .20مصعب سعيد محمد قدور الشحي
بكالوريوس العلوم يف اإلدارة

 .1حليمه سعيد خميس العويص إشتريى
 .2ريم أحمد عيىس حميد اليلييل

 .3عائشه سعيد أحمد حسن السعدي

 .4عائشه سعيد محمد ساعود املزروعي

 .5كليثم عىل محمد بن حاميد الزحمي

 .6عىل مهنا سعيد مهنا الكندي
 .7محمد تيسري القطمه

 .8يعقوب يوسف إبراهيم الساحر املراشده
بكالوريوس اآلداب يف اإلعالم  -تخصص العالقات العامة واإلعالن

املرحلة الثالثة :بدأت مع بزوغ أوىل خيوط شمس يوم الحفل ،والتي بدأت بتعقيم قاعة
الحفل بأكملها من قبل فريق التعقيم بالجامعة ،وباستخدام املعقامت عالية الكفاءة ،تال
ذلك البدء يف تطبيق التعليامت املرسلة سلفا لكافة ضيوف الحفل ،حيث يتم إستقبالهم
يف مدخل قاعة الحفل ،والتأكد من حصولهم عىل تطعيم كوفيد  ، 19-إضافة إىل إبراز
نتيجة سلبية ملسحة األنف مل مييض عليها أكرث من  48ساعة ،ييل ذلك تعقيم األيدي،
ثم تسليم الضيف معقم يدوي ومناديل معقمة لالستخدام الشخيص ،إضافة إىل كاممة
من طراز ( ، )KN95ومن ثم إرشاد الضيف إىل مقعده املحدد له سلفا مبدى تباعد  2مرت
عن كافة املحيطني به ،مع التأكيد عىل رضورة اإللتزام بارتداء الكاممة ،طيلة فرتة التواجد
يف قاعة الحفل ومحيطها.

 .1صوغه عىل عبيد الشطيب الحفيتي

 .2عليه عىل محمد بن سعدان كمزارى

 .3مريم محمد سيف حامد الحفيتي

بكالوريوس اآلداب يف علم اإلجتامع والخدمة اإلجتامعية
 .1منى راشد سعيد حامد الرصيدي

ويف نهاية الحفل فقد كان إنرصاف الحضور ،كام كان منسقا له عىل دفعات شبه فردية،
بدأت مبغادرة سمو ويل العهد والوفد املرافق له ،ثم مغادرة أعضاء الهيئة التدريسية
إىل منطقة التصوير الخارجية إللتقاط الصور التذكاري،ة وأيضا بدأ توافد أولياء أمور وذوي
الخريجني والخريجات إللتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم وبناتهم الخريجات.
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تكنولوجي

لقاءات صحفية
مع بعض الخريجات والخريجني
فاطمة عبيد الالغش و عائشة الحوسني

الخريجة  :صوغه عىل عبيد الشطيب
الحفيتي ،كلية اإلنسانيات والعلوم-
قسم العالقات العامة واإلعالن

أقدم شكري وإمتناين من قلب فاض
باإلحرتام والتقدير وأخص بالذكر سعادة
الدكتورعيل أبو النور مدير جامعة العلوم
والتقنية يف الفجرية ....وكل الشكر والتقدير
لجميع أساتذة الجامعة لكل من له فضالً ،فال
ننىس منارة العقول الذي لطاملا بذلوا جهد
من أجلنا وتوجيهنا ،ومل يبخلوا علينا بالعلم ،
وسعى جاهدا ليسدد خطانا عىل درب
اإلجتهاد ،للوصول إىل أعىل املراتب،
واملساعدة يف تنفيذ املرشوعات
وتوجيهات منهم لتحدي الصعاب التي قد
قابلتنا يف مشوارنا الدرايس  ،وعليه وجب
اإلعرتاف بجميل فضلهم علينا ،وقيمة كل ما
يفعله األستاذة يف الجامعة تجاه أبنائهم
الطلبة وتقديم الشكر والثناء واإلمتنان لهم.
ولو سنحت الفرصة يل سوف أواصل مشوار
التقدم العلمي والتفوق يف جامعة
العلوم والتقنية يف الفجرية ،فقد أتاحت
يل الجامعة البيئة الدراسية التفاعلية،
والفرصة لتعزيز القدرات يف مجال دراستي،
وحصويل عىل شهادة البكالوريوس األداب
يس يل طلب
يف االعالم....الحمد لله الذي َّ
العلم ،وأعانني ووفقني بتيسري منه،
بالنسبة يل ،شهاديت الجامعية هي أمان
ملستقبيل ووظيفتي ،فدعم أرسيت يف
مشواري الدرايس هو السبب ملا أنا عليه
اآلن.
أشعر بالفخر ،واالعتزاز ،واالمتنان ،والفرح.
أشعر أن الجهد آن له أن يؤيت مثاره ،وأن
اللحظة التي طاملا إنتظرتها نلتها أخريا ً،
أشعر باإلرتياح والطأمنينة والرضا ،فلدي كثري
من الطموحات التي من أولها إمتام التطوير
الشخيص واملهني واألكادميي ،ومعرفة
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الطريق الذي يجب أن أسلكه ،أريد أن أضع بصمة يف املجتمع ،وأن أتحول من مرحلة األخذ
إىل مرحلة العطاء.

التخرج شعور ال ميكن وصفه ،فأنا سعيدة جدًا وفخورة مبا قمت به ،وما عشته خالل السنوات
املاضية ،وستبقى املرحلة الجامعية من أفضل املراحل التعليمية بالنسبة يل ،وذلك يعود
للعديد من األمور التي تعلمتها أثناء تلك املرحلة ،والتغيري الواضح يف شخصيتي ،التخرج هو
مزيج من السعادة والحزن ،أنا سعيدة جدًا ألين أنهيت هذه املرحلة ،وسوف أنتقل ملرحلة
جميل خلفي ،وهي صداقات وعالقات علمية مع الطالبات
ً
أخرى ،وحزينة ألين تاركت شيئًا
واألساتذة»....كام أرغب يف مواصلة الدراسات العليا ،يف الوقت نفسه الذي أبحث فيه عن
وظيفة يف مجال تخصيص ،وبشكل عام ميألُين الطموح والتفاؤل وأنتظر اللحظة التي
ميكنني فيها بدء طريق بناء مستقبيل ....عندما كنت يف مسرييت الدراسية ،فقد كنت أعتمد
عىل نصيحة جميع األساتذة هم قدوة يل ،تركوا بصمة ال تزول ،وأثرا ً ال ميحى يف شخصياتنا،
ونظرتنا ملا تعلمناه منهم ،وكيف نتعامل مع األشخاص مستقبالً.
وأقدم خالص الشكر والتقدير ألساتذيت الكرام (الدكتورة ماجدة والدكتور خالد والدكتور
ياسني) عىل تفانيهم يف تقديم مستوى عا ٍ
ل من التعليم ،والشكر املوصول لجهودهم،
ءا بسيطاً من حقهم ،وذلك تقديرا ً لعطائهم
رغم أن جميع كلامت الشكر ال توفيهم ولو جز ً
الدائم واملستمر ،والسري بها نحو األفضل ،حيث ميتلئ قلبي رسو ًرا حني أفكّر بأنهم قُدويت،
يبتهج فؤادي وتزدهي رؤيتي
ألنني حني أتخيل نفيس يف املستقبل ،وأنا أتّصف بصفاتهم
ُ
للعامل ،أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خري الجزاء ،وأن يجعل كل ما قدموه لنا يف ميزان
حسناتهم و حفظهم الله ورعاهم.

الخريجة :مريم محمد سيف حامد الحفيتي ،الكلية اإلنسانيات والعلوم -قسم
العالقات العامة واإلعالن

كلمة يف حق جامعة العلوم و التقنية يف الفجرية…أنا فخوره جدا ً بكوين أحدى خريجات
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ...نلت تعليمي من قبل أفضل املعلمني ليسوا معلمني،
فقط فهم أعتربونا كأبنائهم ،فهم حرصني جدا عىل أن نستمر بالتعليم ،ونسعى للحصول
ألفضل الدرجات ...فشكرا لكل من ساهم يف هذا النجاح ،والذي سأسعى وأنصح كل من يريد
باإلستمرار وإكامل الدراسة يف هذه الجامعة التي تحمل اسم اإلمارات العربية املتحدة
وإمارة الفجرية .

خالل دراستي يف الجامعة إكتسبت مهارات كثرية ومنها  :كيفيه التعامل مع اإلعالميني
ومهارات التصوير ،باإلضافة اىل التصوير الفوتوغرايف التي أصبحت من األشياء املحببة يل،
ودامئا أسعى لتطوير مهارايت وذايت بفضل الدكتور الفاضل ياسني بساط  ..وتعلمت من
الدكتور خالد كيفية اإلعتامد عىل النفس ،و اإلنتهاء من أداء األعامل أول بأول دون تأخري ،
باإلضافة إىل الدكتورة ماجدة التي تسعى إىل إظهار اإلبداع الذي بداخل كل طالبة ،أصبح
لدى الشغف باكتشاف ما لدي من مهارات كالتصميم ،أو كيفية الترصف يف املواقف
املحرجة و التعامل مع األشخاص بداخل الجامعة و خارجها .
أحببت أن أدرس يف كلية اإلعالم ،ألنني شخصية إجتامعية تحب أن تتبادل األراء والحديث مع
أفراد املجتمع ،وأحب مشاهدة الربامج اإلعالمية امللمة بالتصوير وتعديل الصور ،وأهوى
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مجال النرشات اإلخبارية و أعشق كتابه
التقارير ،ومن أهم األهداف التي حققتها
خالل املرحلة الجامعية بعد الصرب والتحمل
الذي مررت فيه من إمتحانات وضغوطات
وسهر .نلت مثرة هذا التعب و الحمد الله .

الخريجة :رهف هشام سلوم ،الكلية
القانون

أخرتت مجال التخصص يف القانون ،ملعرفة
كيفية تنظيم حاجات املجتمع املساهمة
يف تحقيق العدالة يف املجتمع ،وكيف
ندافع عن حقوق األخرين ،ولله الحمد
إستفدت كثريا ً من دراستي يف هذا املجال،
مام ساعدين يف التعامل وحسن الترصف
مع األخرين ،ومبناسبة تخرجي من جامعة
العلوم والتقنية يف الفجرية ،أتقدم بجزيل
الشكر والتقدير للكادر التعليمي يف
الجامعة ،وعىل رأسهم الدكتور عيىس
عميد الكلية،ملساندتهم يل يف تخطي
الصعوبات التي واجهتني،كام أود أن أشكر
والديت لوقوفها معي يف مسرييت
العلمية.

الخريج :عبدالله راشد محمد الزحمي،
الكلية القانون

وجدت أن إختيار تخصص القانون ،سيفيدين
كثريا ً يف مجال عميل ،وقد إكتسبت مهارات
ومعلومات كثرية ،يف علم القانون ،ويل
الرشف أن أخدم وطني بكل إخالص وأمانة،
وعند إختياري هذا املجال ،فقد ساندوين
أخواين وجميع درسوا بنفس املجال،
فقهم قدويت قي حيايت العلمية ،ولله
الحمد تخرجت باملركز األول (امتياز مع مرتبة
الرشف )وقد حققت حلمي وهو أكرب إنجاز
يل .

الخريج :يعقوب يوسف ابراهيم الساحر
املراشده ،الكلية إدارة األعامل
ساعدين تخصيص يف تطوير ذايت وتطوير
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العمل يف جهة عميل ،وباألخص إداريت ،فكل الشكر والتقدير لقدويت يف الحياة العلمية
(جميع الدكاترة واألساتذة والكادر التدرييس يف الجامعة )،وعلىى رأسهم الدكتور أحمد زين
العابدين عميد كلية.

الخريجة :هيا سليامن رافع ،الكلية  :القانون

إكتشفت من خالل دراستي يف مجال القانون ،أن نكون مخلصني يف العمل ،ويف كل مراحل
حياتنا ،وأن نحافظ عىل أمن وطننا الغايل ،وحامية املجتمع واملساهمة يف بناء الوطن
وتنميته ،وقد إكتسبت معلومات ومعارف كثرية يف العلوم القانونية ،ويف الختام أتقدم
بكل الشكر والتقدير لكل من ساندين يف دراستي ،لكل للدكاتره يف كلية القانون ،وباألخص
الدكتور عيىس عميد الكلية.

الخريجة :حليمة سعيد خميس العويص أشتريى ،الكلية إدارة األعامل

الحمد لله أنجزت اليوم إنجاز تفخر به جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ،وسعيدة كثريا ً
بتخرجي من الدفعة األوىل ،وفرحتي ال توصف بهذه املناسبة ،وأشكر كل من كان سند يل
ويف مقدمته أهيل ،وباألخص أقدم كل الشكر والتقدير لكل للدكاتره يف كلية إدارة األعامل ،
وعىل رأسهم الدكتور أحمد زين العابدين عميد كلية.
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نُبذة عن معارض إكسبو الدولية-:

منذ  170عاما ومعارض إكسبو الدولية توفر منصة إلستعراض أهم اإلبتكارات ،التي رسمت
مالمح العامل الذي نعرفه اليوم .وسيواصل إكسبو 2020م ،املحافظة عىل هذا التقليد،
بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العامل.
اإلبتكارات التاريخية-:

الحواسيبComputer :

عرض يف معرض لندن العاملي للصناعة والفنون للعام 1862م ،املحرك التحلييل الذي
ُ
إبتكره تشارلز باباج ،وهو واحد من الحواسيب امليكانيكية األوىل .أزهل زوار معرض القرن
الحادي والعرشين يف سياتل للعام 1962م ،بأول جهاز للتعرف عىل الصوت الذي إبتكرته
رشكة "آي.يب.إم" والذي يُعرف باسم "شو بوكس".
 Telephoneالهواتف- :

كشف ألكسندر غراهام بل عن أول هاتف يف العام 1876م ،يف املعرض املئوي للفنون
والصناعة ومنتجات األرض واملناجم ،منح معرض أوساكا العاملي يف اليابان للعام 1970م،
زواره الفرصة األوىل إلستكشاف ما قدمته آنذاك تقنية الهاتف املتحرك ،وأعطاهم ملحة عن
مستقبل تسهل فيه االتصاالت املتحركة أكرث.
 Televisionجهاز التلفزيون- :

نُقل البث التلفزيوين الحي األول يف معرض نيويورك الدويل يف العام 1939م ،كُشف
النقاب عن مرسح مزود بشاشة عرض ضخمة عالية الدقة ،املعروفة أيضا بجهاز التلفزيون
الفائق الدقة ،يف إكسبو 2005م ،آييش يف اليابان.
 Foodاألطعمة- :

إنطلقت يف معارض إكسبو الدولية إبتكارات غذائية كثرية أشبعت ذائقة الزوار ،تشمل الفشار
وصلصة الطامطم الشهرية "هاينز" يف املعرض املئوي للفنون والصناعة ومنتجات األرض
واملناجم يف فيالدلفيا للعام 1876م ،وكذلك أقامع اآليس كريم يف املعرض العاملي يف
سانت لويس للعام 1904م.

التصميامت التاريخية-:

 Crystal Palaceقرص الكريستال- :

أُقيم املعرض العظيم يف لندن يف قرص الكريستال التاريخي يف العام 1851م ،بهدف
عرض إبتكارات الثورة الصناعية.

ب /إكسبو 2020م "تواصل
العقول وصنع املستقبل"

 Eiffel Towerبرج إيفل- :

برج إيفل هو الرمز الرئييس للمعرض العاملي للعام 1889م يف باريس ،مل يح َ
ظ بشعبية
فور الكشف عنه ،وأطلق البعض حملة إلزالته بعد إختتام فعاليات املعرض.

وارة- :
 The Ferris Wheelعجلة فرييس الرتفيهية الد ّ

وارة
شهد معرض شيكاغو العاملي يف العام 1893م ،تركيب عجلة فرييس الرتفيهية الد ّ
األوىل من نوعها يف العامل ،التي إبتكرها جورج فرييس ،لتقديم تجربة ممتعة إىل الزوار.

 The Atomiumاألتوميوم- :

ضم األتوميوم ،الذي شُ ّيد يف األصل من أجل معرض بروكسل الدويل والعاملي للعام
1958م ،املصاعد األرسع يف العامل آنذاك.
برج إبرة الفضاء Space Needle -:

SWAH I L

22 | September 2021

S WAH IL

23 | September 2021

تكنولوجي

عرض معرض القرن الحادي والعرشين يف
سياتل للعام 1962م ،برج إبرة الفضاء ،وهو
مبنى يبلغ إرتفاعه  185مرتا ويضم مطعام
عىل قمته ،وال يزال يزين أفق املدينة حتى
اليوم.

رشاكات حقيقية وهادفة-:

متثل ساحة الوصل ،وهي أكرب قبة غري
مدعومة يف العامل ،أهم معلَم يف
إكسبو 2020م ،وستبقى مركزا إستثنائيا يف
دسرتكت 2020م.

موقع إكسبو  2020وسط الصحراء-:

ساحة الوصلAl Wasl -:

قصة إكسبو 2020م-:

لنلقِ نظرة عىل املراحل الرئيسية لقصة
إكسبو 2020م ،إبتداء من تقديم العرض إىل
اللجنة املرشفة ،ثم الفوز برشف إستضافة
إكسبو 2020م ،وإنتهاء مبا وصلنا إليه اليوم
(ال سيام العوائق التي إعرتضت سبيلنا).
الحلم أصبح حقيقه والفوز بتنظيم معرض
إكسبو 2020م-:

يف  27نوفمرب 2013م ،زيّنت األلعاب النارية
سامء ديب من أطول مبنى يف العامل ،برج
خليفة ،حيث إحتفل اآلالف يف شتى أرجاء
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حتى أن هذا
ن عطلة وطنية لكل املؤسسات
اليوم قد أُعل َ
التعليمية يف جميع أنحاء البالد ،لقد شعرنا
بسعادة غامرة بفوزنا برشف إستضافة أول
إكسبو عاملي يُقام يف منطقة الرشق
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،تحت شعار
"تواصل العقول وصنع املستقبل".
إكسبو 2020م هو الوجهة املثالية
للتعلّم-:

إذا كان السفر أفضل معلّم يف الحياة ،فإن
إكسبو 2020م ،هو الوجهة املثالية للتعلّم.
ما عليكم سوى أن تتخيلوا مبن ستلتقون
وما هي األشياء التي ستحظون بتجربتها،
عند استكشاف العامل كله يف مكان واحد.
سيستضيف إكسبو أكرث من ( )190دولة ،وهو
رقم قيايس ،إذ مل يسبق أن إستضافت
نسخة من الحدث الدويل ،عىل مدار تاريخه
هذا العدد الضخم من الدول وجمعت هذا
الكم الهائل من الثقافات ،للعمل معا يف
سبيل تحقيق الكثري من الخري للكثري من
الناس .إنها تجربة فريدة ،ومشهد يلهم
جميع حواسكم ،وفرصة لنا جميعا لنجتمع
اليوم ونعيد تصور عامل الغد.
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"التفكري املرتابط هو أفضل السبل للتقدم والتعايش السلمي الناجح وسط األجيال املقبلة".
هذه الكلامت الحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،تجلّت صحتها يف الرشاكات التي تم إبرامها.
ول األحالم إىل واقع بالتعاون
بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع مع إحداث تأثري حقيقي يح ّ
مع الرشكاء وجميع املشاركني يف إكسبو 2020م.
مل تكن هذه األرض تضم شيئا من قبل سوى الرمال وشجرة غاف واحدة ،وما كنتم تعتقدون
أنه رساب ،ما هي إال أشهر قليلة وبدأ عامل بأكمله بالربوز وسط الصحراء ،كل ما شُ ِي َد يف
ي بطريقة مدروسة ولهدف مستقبيل.
املوقع الذي تبلغ مساحته  4.38كيلومرت مربع ،قد بُ ِن َ
ولكن مل يكن إكسبو 2020م ،ديب فقط الذي بدأ بالظهور ،وإمنا هناك أيضا فنادق ،وطرق
رسيعة ،وشوارع ،وإمتداد جديد لخط املرتو ،بالتوازي مع إستعداد ديب ودولة اإلمارات
العربية املتحدة للرتحيب بالعامل.
قبل عام واحد إلنطالق إكسبو 2020م-:

الرتقب األجواء يف اإلمارات السبع كلها ،من العني إىل الفجرية،
فليبدأ العد التنازيل ساد
ُ
جهت أنظار اإلماراتيني بلهفة آنذاك إىل الدقائق األخرية التي حملت لهم البرشى ،التي
وتو ّ
كانوا يتوقون إليها .وقُبيل عام واحد من موعد انطالق إكسبو الذي كان مقررا يف  20أكتوبر
مت إحتفالية مل يشهد لها العامل مثيالً من قبل ،تزيّنت إفتتاحيتها بأداء ساحر
2020م ،أُقي َ
للنجمة العاملية ماريا كاري والفنان اإلمارايت املحبوب حسني الجسمي ،إضافة إىل عدّة
عروض من قامات فنية محلية وأنشطة ترفيهية لكل أفراد العائلة.
البرشية يف حالة توقف-:

و ال يُرى بالعني املجردة أخضع العامل بأرسه عىل حني غرة يف مشهد كان أشبه بقصة
عد ّ
من قصص الخيال العلمي .مل يب ُد األمر حقيقيا يف البداية ،ليثبت كوفيد 19-وجوده وميأل
القلوب ذعرا ويذيق مرارة الفقد ،ولكنه أظهر لنا يف الوقت نفسه جامل البرشية ،حيث
سيكون هناك دامئا الطيبة والنور وسط الفوىض ،لقد تم تأجيل موعد افتتاح إكسبو 2020م
إل أن الهدف املتمثل يف "تواصل العقول ،وصنع املستقبل" أضحى صداه
ملدة عام واحدّ ،
يرتدد بقوة أكرب مع إستجامع العامل لقواه من جديد.
اإلمارات  -ديب ترحب بكم يف األول من أكتوبر 2021م-:

سيكون إكسبو تجربة فريدة تجمع العامل معا من جديد ،وديب يف اإلنتظار للرتحيب بكم،
رشع إكسبو الدويل أبوابه يف األول من أكتوبر 2021م ،ويف بيئة آمنة سيوفر إكسبو
عندما ي ّ
منصة للتعاون العاملي الذي نحن بأمس الحاجة إليه اآلن ،وهي فرصة إللتقاء البرشية بروح
التفاؤل واألمل والهدف املشرتك يف تبادل األفكار ووجهات النظر الجديدة وامللهمة ،مع
الرتكيز عىل املوضوعات الفرعية الثالثة :الفرص ،والتنقل ،واإلستدامة .بالتزامن مع الذكرى
الخمسني لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2021م ،هناك ترقب يف إطالق
إبتكارات ،من شأنها أن تكون ركيزة النطالقة ( )50عاما أخرى من التقدم الهادف ،واملساهمة
يف إزدهار الدولة املستمر ،ومتكني النمو يف املنطقة والعامل.
ماذا بعد إكسبو  2020؟

لن تغلق ديب أبوابها أبدا ،وسوف تستكمل تطلعاتها نحو تواصل العقول وصنع املستقبل،
يك تبقى تجربتكم خالدة يف ذاكرتكم إىل األبد ،حتى بعد إنتهاء فرتة إنعقاد الحدث الدويل،
سيتحول موقع إكسبو إىل مدينة دسرتكت 2020م ،التي متثل مجتمعا عامليا منوذجيا
م مرافق مبتكرة ،وتعليمية ،وثقافية ،وترفيهية عىل مستوى عاملي .الروابط
للمستقبل يض ُّ
واآلمال والتطلعات والفرصة التي سيحظى بها املجتمع ملواكبة أحدث اإلبتكارات ،واألفكار،
وأعرق الثقافات والتقاليد ألكرث من ( )190دولة مشاركة ،ستشكل ركائز صنع مستقبل أفضل
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للبرشية جمعاء ،هذا هو اإلرث الحقيقي
إلكسبو 2020م.

بدء الع ّد العكيس للامئة يوم عىل إنطالق
"إكسبو  2020ديب"-:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،بدء العد العكيس للامئة
يوم األخرية ما قبل إنطالق "إكسبو 2020
ديب" ،أول معرض دويل يتم تنظيمه يف
منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب
آسيا ،تستضيفه دولة اإلمارات يف ديب،
وأول وأكرب تظاهرة عاملية من نوعها تقام
حضورياً بعدما تصدرت اإلمارات الجهود
العاملية إلحتواء تداعيات جائحة "كوفيد."19-
وسيفتح املعرض الذي يقدم تجربة غري
مسبوقة يف التفاعل اإلنساين والتواصل
الحضاري ،أبوابه إلستقبال ماليني البرش من
كل أنحاء العامل يف األول من أكتوبر املقبل.

وغ ّرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم عىل حسابه عىل تويرت معلنا "
( )100يوم عىل إنطالق أكرب تجمع ثقايف
عاملي( )100يوم عىل إجتامع ( )192دولة
يف ديب ( )100يوم عىل إنطالق أكرب حدث
دويل بعد الجائحة ،ليبدأ العامل مرحلة
جديدة من تعافيه ( )50ألف موظف أنجزوا
( )192جناحاً ،و( )30ألف متطوع يف إنتظار
التحليق بالحدث ،أهالً بالعامل يف إكسبو
2020م ديب" ،وقال سموه " :إكسبو ديب
سيكون فضاء ألكرب تجمع إنساين للخربات
واألفكار والثقافات واإلنجازات يف العامل"،
مؤكدا ً سموه أن " :إكسبو ديب سريسم
خارطة طريق ألهم التوجهات اإلقتصادية
والتنموية والثقافية ملرحلة ما بعد
كوفيد."19-

وأضاف سموه" :نجاحنا يف إستضافة أكرب
تظاهرة حضارية ثقافية عاملية يؤكد أن
اإلنسانية بتضامنها إنترصت عىل جائحة
فريوس كورونا املستجد" ،موضحاً " :أنه من
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خالل تسخري العلم واملعرفة للتصدي لجائحة كوفيد 19-تؤسس املنظومة الدولية ملرحلة
جديدة من التعاون املستقبيل ،وإكسبو ديب سيكون منصة إلستكشاف آفاق هذا التعاون".
ولفت سموه " :إىل أن اإلمارات مت ّد من خالل إكسبو ديب جرسا ً لكل شعوب العامل لتوحيد
الجهود والتطلعات والعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للبرشية" .وختم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم بالقول" :الكل مدعو من كل أنحاء العامل يك يكونوا جزءا ً من عيش
تجربة غري مسبوقة يف تاريخ اإلبداع اإلنساين ..موعدنا إكسبو ديب".
ويحقق إنطالق فعاليات إكسبو 2020م ديب يف أكتوبر املقبل ،أكرث من سابقة تاريخية ،فهو
أول معرض إكسبو دويل يُنظَّم يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عىل أرض
اإلمارات ،وهو أول تظاهرة عاملية ضخمة تقام أثناء جائحة فريوس كورونا املستجد
"كوفيد ،"19-يف بيئة صحية وآمنة نجحت خاللها اإلمارات حتى اآلن يف توفري اللقاحات
املضادة للفريوس لنحو ( )90يف املائة من سكانها ،ما يجعلها مصنفة ضمن الدول الخمس
األوىل يف العامل بالنسبة لتوزيع اللقاح عىل السكان ،كام أنها األوىل عربياً ،ومن بني الدول
املتقدمة يف العامل ،يف التعامل املرن والفعال مع الجائحة وتداعياتها الصحية
واملجتمعية واإلقتصادية .كذلك سيكون إكسبو 2020م ،ديب األكرب نطاقاً يف تاريخ معارض
إكسبو الدولية منذ ( )170عاماً ،مع إنطالق أول إكسبو دويل إستضافته العاصمة الربيطانية
لندن يف العام 1851م ،وذلك من خالل مشاركة ( )192دولة ،إىل جانب عرشات الرشكات
واملؤسسات ،متعددة الجنسيات واملؤسسات األكادميية والهيئات الدولية واملنظامت
األممية واملبادرات العاملية ،ضمن حراك عاملي ثقايف وإقتصادي وإنساين هو األكرب
واألشمل واألكرث تنوعاً.

وينطلق إكسبو 2020م ديب يف األول من أكتوبر2021/م ويستمر حتى /31مارس2022/م،
تحت شعار "تواصل العقول وصنع املستقبل" ،يف وقت يكتسب فيه الشعار قيمة إستثنائية،
مشكالً ترجمة فعلية ألهمية التواصل اإلنساين واملعريف يف هذه الفرتة تحديدا ً ،ويف ظل
تحديات صحية وإقتصادية وإجتامعية وإنسانية ال عهد للبرشية بها منذ أكرث من مئة عام،
وهو ما يستدعي إستدعاء زخم برشي غري مسبوق وبناء فكر معريف جمعي وحشد كل
جهد إبداعي إليجاد حلول واقعية وعملية للتصدي لهذه التحديات والعمل وفق رؤية
عاملية متسقة تؤمن بأهمية التعاون الدويل ،يف تحقيق األهداف املشرتكة للدول
والشعوب ،مبا يضمن تعزيز السلم واإلستقرار واإلزدهار العاملي.
هذا ويتوقع أن يستقبل إكسبو 2020م ديب ،عىل مدى ستة شهور من إنعقاده ،أكرث من
( )25مليون زائر من داخل اإلمارات وخارجها ،ممن سيتسنى لهم اإلطالع عىل أحدث اإلبتكارات
العاملية يف شتى املجاالت التي تخدم اإلنسانية ،وعيش تجربة إستثنائية من التفاعل
الثقايف واإلنساين ،ضمن موزاييك برشي وإبداعي بالغ التنوع.
املصادر :

• منصة إكسبو  2020الرسمية
Exspo2020dubai.com

• منصة تواصل الخاصة بإكسبو 2020
Media.expo2020dubai.com
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ولفت السامحي إىل التنوع الكبري يف املنتج السياحي بالفجرية ،حيث تقدم اإلمارة خيارات
متعددة للسياح ،بدءا ً بالسياحة الشاطئية ،وما تتضمنه من سياحة الرياضات البحرية والغوص،
وسياحة املغامرات بفضل املساهمة الكبرية ملركز الفجرية للمغامرات ،فضالً عن السياحة
الرتاثية والبيئية ملا تزخر به اإلمارة من تاريخ تعكسه القالع والحصون العديدة املنترشة يف
أنحاء متعددة باإلمارة ،وصوالً إىل سياحة املؤمترات والحوافز التي بدأت تنمو بشكل ملحوظ
يف السنوات األخرية مع بروز اإلمارة وجهة استثامرية عاملية جاذبة لرشكات النفط والغاز
واالستثامرات الصناعية يف املجاالت املختلفة.

هيئة السياحة واآلثار يف الفجرية
نقالً عن صحيفة اإلتحاد -مصعب النقبي

تستهدف إمارة الفجرية رفع الطاقة
االستيعابية للقطاع الفندقي باإلمارة إىل
أكرث من  5آالف غرفة لتلبية الطلب املتوقع
للسياح القادمني لإلمارة من األسواق
الخارجية والداخلية خالل الفرتة املقبلة
وخاصة مع استضافة الدولة إلكسبو 2020
ديب العام املقبل ،بحسب سعيد عبد الله
السامحي ،مدير عام هيئة الفجرية للسياحة
واآلثار.

وأكد السامحي أن القطاع السياحي يف
إمارة الفجرية متكن من املحافظة عىل
تسجيل معدالت منو صحي خالل العام
املايض ،رغم التحديات التي واجهتها
صناعة السياحة العاملية واإلقليمية وتباطؤ
حركة السفر من األسواق الرئيسة ،حيث
استقبلت فنادق اإلمارة أكرث من  800ألف نزيل
فندقي ،منوهاً باملساهمة الكبرية للسياحة
الداخلية يف رفد الحركة السياحية باإلمارة
بنسبة ترتاوح بني  35إىل  %40من إجاميل
الزوار.
وتوقع مدير عام هيئة الفجرية للسياحة
واآلثار يف ترصيحات لـ«االتحاد» خالل
مشاركته يف سوق السفر العريب بديب ،أن
تحافظ اإلمارة عىل معدل منو متوازن خالل
العام الجاري بفضل الربامج واملبادرات
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وأضاف السامحي أن اإلمارة تعكف كذلك عىل تعزيز حضورها يف مجال السياحة البحرية من
خالل التعاون مع ميناء الفجرية وموانئ أبوظبي ،لإلعداد الستقبال السفن السياحية الكبرية
واستضافة السياح من مختلف دول العامل ،الفتاً إىل قيام الهيئة إضافة لغات جديدة
للمعلومات السياحية ،مثل اإلسبانية والصينية واإليطالية لتلبية الطلب امللحوظ من هذه
األسواق.

وشدد السامحي عىل الدور البارز يف جانب اآلثار من خالل ترميم الحصون والقالع والحفاظ
عىل املواقع األثرية وإجراء الدراسات عليها ،إضافة إىل أعامل التنقيب التي تعمل عليها
البعثات خالل العام املايض وال زالت مستمرة يف مختلف املواقع األثرية يف اإلمارة وتشكل
هذه الربامج نقطة قوة للحفاظ عىل اآلثار وإبرازها للزوار اإلمارة ولألجيال القادمة ،حيث
استضافت الهيئة عددا ً كبريا ً من الوفود وأطلعتهم عىل تاريخ اإلمارة العريق والغني
باملباين والقطع األثرية التي ترجع إىل عصور ما قبل امليالد.

السياحية التي أطلقتها اإلمارة وكذلك للتسهيالت الكبرية التي منحتها الدولة للسياح
القادمني من األسواق الرئيسة ،فضالً عن التنوع الكبري الذي تزخر به اإلمارة وجهة سياحية
جاذبة للسوقني املحيل والدويل.

وأوضح السامحي أن مؤرشات األداء يف الربع األول من العام الجاري أظهرت منوا ً ملحوظاً
يف أعداد نزالء الفنادق تراوحت بني  7و ،%9متوقعاً أن يتواصل األداء اإليجايب للقطاع
السياحي خالل العام الجاري ،قبل أن يرتفع بشكل أكرب يف العام املقبل مع استفادة اإلمارة
من زخم التدفقات السياحية املتوقعة للدولة خالل استضافة إكسبو  2020ديب ،حيث يتوقع
أن تستقطب إمارة الفجرية حصة كبرية من السياح للتعرف عىل املقومات السياحية املتنوعة
التي تزخر بها اإلمارة ،فضالً عن املبادرات والخطط الرتويجية والتسويقية التي تقوم بها
الهيئة بالتعاون مع الرشكاء من القطاع الفندقي والسياحي باإلمارة واملشاركات املستمرة
يف املعارض السياحية الرئيسة ،مشريا ً إىل العمل مع الرشكاء يف القطاع الفندقي عىل
جذب رحالت طريان تشارتر إىل مطار الفجرية من أسواق جديدة كالصني ورابطة الدول
املستقلة.

وأشار إىل أنه سيتم خالل نهاية هذا العام االنتهاء من ترميم موقع قلعة حبحب ،والتي
تعترب شاهدا عىل تاريخ املنطقة ومقصدا ً سياحياً ،حيث سيتم إقامة قرية تراثية فيها إلحياء
الطابع الرتايث يف املنطقة التاريخية ،باإلضافة إىل العمل عىل خطط تطوير متحف الفجرية،
مؤكدا ً استعداد جميع هذه املواقع الستقبال زوار الدولة خالل إكسبو  2020ديب ،حيث تم
تزويدها مبرشدين وكتيبات تعريفيه بلغات متعددة.
أداء يفوق التوقعات

قال باتريك انطايك ،مدير عام فندق لومريديان العقة ،إن معدالت اإلشغال الفندقي يف
الفجرية تتفوق عىل معدالت اإلشغال يف األسواق األوروبية ،حيث يبلغ متوسط اإلشغال
بفنادق اإلمارة نحو  %80مقارنة بنسبة ترتاوح بني  60إىل  %70يف األسواق األوروبية ،مؤكدا ً
أن تزايد الطلب عىل اإلمارة التي تتمتع مبقومات سياحية فريدة من مختلف األسواق وخاصة
من السوق الرويس واألملاين واإلنجليزي ،فضالً عن السوق املحيل الذي يشكل النسبة
األكرب من نزالء الفنادق السيام يف أيام العطالت وموسم الصيف ،يسهم يف تعويض جزء
كبري من التأثري املصاحب لزيادة املعروض من الغرف الفندقية عىل أسعار الغرف .وأشار
أنطايك إىل أداء القطاع الفندقي خالل األشهر األوىل من العام الجاري فاق التوقعات ،الفتاً
إىل أن معدالت اإلشغال يف املنتجع زادت عن  %90خالل شهري مارس وأبريل املاضيني،
وبلغت نحو  %100خالل عطلة عيد الفطر ،متوقعاً أن تبلغ نسبة اإلشغال خالل شهر يوليو
الجاري نحو  %70لرتتفع إىل ما يرتاوح بني  80إىل  %90خالل شهر أغسطس تزامناً مع عطلة
عيد الفطر ،مشريا ً إىل تراجع أسعار اإلقامة يف الفنادق والعروض التي يتم تقدميها
للسوق املحيل أسهمت يف زيادة حصة النزالء من داخل الدولة لترتاوح بني  35إىل %50
وفقاً للتوقيتات املختلفة.

وأكد السامحي أن هيئة الفجرية للسياحة واآلثار تسعى إىل دفع عجلة التطور يف القطاع
السياحي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل
حاكم الفجرية ،ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية ،وتسخري
كافة التسهيالت للقطاع السياحي والفندقي وتوفري بيئة مناسبة للمستثمرين وجذب السياح
من مختلف األسواق والرشائح .وأوضح السامحي أن الطاقة االستيعابية للقطاع الفندقي يف
الفجرية تبلغ حالياً  4500غرفة فندقية يف  32منشأة فندقية تشمل عالمات فندقية عاملية
لفنادق من  5و 4نجوم ،وكذلك العديد من مباين الشقق الفندقية ،متوقعاً أن يرتفع
اإلجاميل إىل أكرث من  5آالف غرفة ،وأن يصل إجاميل املنشآت الفندقية إىل  36منشأة.

وأضاف أن العام الجاري سيشهد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة يف اإلمارة منها فندق بلو
داميوند منتجع السالم بالقرب من نادي الفجرية للرياضات البحرية ،والذي يضم  379غرفة
ومشاريع أخرى يف منطقة الفقيت الرتفيهية سيتم افتتاحها خالل الفرتة املقبلة ،مشريا ً
إىل أن استمرار التوسع يف االستثامرات الفندقية يف اإلمارة يعكس املكانة الكبرية التي
تتمتع بها الفجرية وجهة سياحية واستثامرية جاذبة.
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تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن
حمد الرشقي ،ويل عهد الفجرية ،رئيس
مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية يف
م اليوم الثالثاء املوافق /8
الفجرية ،ت ّ
يونيو2021/م ،يف قاعة اإلمارات مبنتجع البحر
بالفجرية تنظيم حفل التخريج األول يف تاريخ
الجامعة ،وقد شهد مراسم حفل التخريج عدد
من رؤساء الدوائر اإلتحادية واملحلية ،إضافة
إىل ممثلني للهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية
بالجامعة.

م تخريج الدفعة األوىل دفعة "عام
وقد ت ّ
الخمسني" تيمناً بتسمية القيادة الرشيدة
ء للذكرى
للعام 2021م بعام الخمسني إحيا ً
الخمسني لتأسيس اإلتحاد املجيد لدولة
اإلمارات العربية املتحدة .وينتمي الخريجون
إىل عدد من التخصصات والربامج بالجامعة،
تشمل القانون وإدارة األعامل والعالقات
العامة وعلم النفس وعلم اإلجتامع والخدمة
املجتمعية والصيدلة ،وتحدث يف الحفل إنابة
عن الخريجني يعقوب يوسف املراشدة ،حيث
أكد عىل تسخري الخريجني والخريجات لطاقاتهم
وقدراتهم ،من أجل خدمة املجتمع ورفعة
وإعالء الدولة والوالء لقيادتها الرشيدة.

ويل عهد الفجرية يشهد تخريج
دفعة عام الخمسني
أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
الرشقي ويل عهد الفجرية ،رئيس مجلس
أمناء جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
بالدعم الذي توفره القيادة الرشيدة يف
الدولة ،للعلم و التعليم و سعيها الدؤوب
لتحقيق الريادة واإلبتكار يف مجال التعليم
العايل املستدام ،واملساهمة يف إعداد
طلبة متميزين يف مجاالت تخصصهم ،مبا
يخدم املجتمع عىل املستويني املحيل
والدويل.

جاء ذلك خالل حضور سمو ويل عهد
الفجرية يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد
الرشقي ،حفل تخريج دفعة الخمسني من
طالب وطالبات جامعة العلوم والتقنية يف
الفجرية ،الذي أقيم يف مقرها حيث كرم
سموه خريجي الدفعة البالغ عددهم 31
خريجا وخريجة ،من فروع الكليات وبارك لهم
إنجازهم العلمي ،ومتنى لهم دوام
التفوق والنجاح يف خدمة وطنهم،
واإلسهام الفاعل يف مسريته التنموية .و
قال سموه إن مؤسسات التعليم العايل
يف إمارة الفجرية ،خطت خطوات هامة يف
مجال تطوير جودة التعليم العايل يف
جميع التخصصات العلمية ،بتوجيهات صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو
املجلس األعىل حاكم الفجرية ،و الحرص
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عىل تعزيز دور الجامعة يف نقل املعارف واملهارات ،لخدمة املجتمع وفق معايري الجودة
والكفاءة.

كان حفل التخريج قد إستهل بكلمة الجامعة ألقاها مديرها الدكتور عيل أبو النور ،و تقدم
فيها بأسمى آيات الشكر والعرفان إىل 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 حمد بن محمد الرشقي عضو
املجلس األعىل حاكم الفجرية وأصحاب السمو حكام اإلمارات ،لدعمهم الدائم ملسرية اآلباء
املؤسسني و اإلهتامم بالتعليم والبحث العلمي ،كأولوية عليا تضمن لهذا الوطن املكانة
املرموقة ،التي يستحقها يف الصف األول بني األمم والشعوب املتقدمة.

وأضاف أن جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية ،ومنذ إطالقها برئاسة سمو الشيخ محمد بن
حمد بن محمد الرشقي طرحت برامج متميزة ،تلبي إحتياجات سوق العمل املستقبلية،
واملتمثلة بثالثة عرش برنامجا وتخصصا معتمدا ً يف هندسة اإللكرتونيات ،واالتصاالت والقوى
والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات وتحليل البيانات واألمن السيرباين ،ونظم
املعلومات وإدارة املشاريع ،وطب وجراحة األسنان والصيدلة و إدارة األعامل ،والتصميم
الداخيل وعلم النفس وعلم اإلجتامع والخدمة املجتمعية والعالقات العامة واإلعالن
والقانون ،موضحا أنه تم التقدم للحصول عىل اإلعتامد األكادميي لربنامجي املاجستري يف
ريادة األعامل وعلم اإلجتامع ،يف إطار سعى الجامعة للحصول عىل اإلعتامدات الدولية لتلك
الربامج وإدراجها مبصنفات ترتيب الجامعات الدولية.

من جانبه أعرب الطالب يعقوب يوسف املراشدة ،يف الكلمة التي ألقاها باسم الخريجني ،عن
بالغ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ،ملا قدمته لهم من دعم ليتمكنوا من تحقيق التفوق
العلمي ،مبديا سعادة الخريجني بترشيف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل
عهد الفجرية ،لحفل تخرجهم وأكد مواصلة العمل و املساهمة يف عملية البناء والتنمية
التي تشهدها دولة اإلمارات يف املجاالت كافة ،حرض حفل التخريج سعادة محمد الظنحاين
مدير الديوان األمريي بالفجرية ،و سعادة سامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية ،و
أعضاء مجلس أمناء الجامعة ،والدكتور عيل أبو النور مدير الجامعة وأعضاء الهيئة اإلدارية
والتدريسية بالكليات.
28 | September 2021

ويل عهد
الفجرية يتسلم
درع الجامعة

وخاطب الحفل سعادة األستاذ الدكتور عيل
أبو النور ،مدير جامعة العلوم والتقنية يف
الفجرية ،مثمناً دور القيادة الحكيمة للدولة
و الشيخ خليفة بن
وعىل رأسها صاحب السم ّ
زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه حكام
اإلمارات ،يف مواصلة مسرية النهضة الشاملة
التي أرىس دعامئها مؤسس اإلتحاد الشيخ
زايد طيب الله ثراه .كام أثنى عىل الرعاية
والدعم املستمر ،الذي تحظى به الجامعة من
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي،
عضو املجلس األعىل لإلتحاد حاكم الفجرية،
ومن سمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ،ويل
عهد الفجرية رئيس مجلس أمناء الجامعة ،مام
ه ّيأ للجامعة ظروفاً إيجابية لتحقيق الكثري من
اإلنجازات يف وقت قيايس.

وضمن تلك اإلنجازات أشار سعادة مدير
الجامعة ،إىل إستمرار الجامعة يف تقديم
خدمة تعليمية متميزة وذات جودة عالية،
بالرغم من الظروف الراهنة املرتتبة عىل وباء
كورونا ،وذلك إضافة إىل التوسع يف
التنخصصات الجديدة النوعية التس تلبي
إحتياجات سوق العمل مثل تخصص القوى
الكهربائية والطاقة املتجددة ،وإكامل
اإلستعدادات للتقديم لطرح برامج يف
الدراسات العليا ،ألول مرة يف تاريخ الجامعة
املستقلة ،ويشمل ذلك برنامج املاجستري يف
ريادة األعامل ويف علم اإلجتامع .ومن
اإلنجازات األخرى يف رصيد الجامعة ،زيادة
املساهامت البحثية واإلنتاج العلمي ألعضاء
هيئة التدريس ،وإبرام اإلتفاقيات وتوقيع
مذكرات التفاهم مع جهات داخلية ودولية
مرموقة وإعداد آليات املتابعة والدعم
للخريجني يف مجال التوظيف والتدريب
والتأهيل والتعليم املستمر.

وبعد تسلم الخريجني شهاداتهم ،بحضور سمو
م إسدال الستار عىل مراسم
ويل العهد ،ت ّ
و ويل
الحفل بتسليم درع الجامعة ،إىل سم ً
العهد تعبريا ً عن اإلمتنان الخاص لسموه لكل ما
يقدمه للجامعة.
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تكنولوجي

راشد الرشقي:
يوجه بإطالق مسابقة

"آفاق للقراءة"

الفجرية للفنون " تطلق برنامجها
صيفنا فن" يف  3يوليو
عذاري سعيد

موزة غانم

قنصل ماليزيا يف ديب يزور
جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية

زار وفد من القنصلية العامة املاليزية يف
ديب جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
وكان يف إستقبالهم األستاذ الدكتور عيل
أبو النور مدير الجامعة ،بحضور األستاذ
الدكتور زين العابدين رزق نائب املدير
للشؤون األكادميية  ،والدكتور أحمد زين
العابدين نائب املدير للشوؤن املالية
واألدارية ،وترأس الوفد الزائر السيد /محمد
حرصيل عبد الحميد ،القنصل العام للقنصلية
العامة املاليزية يف ديب ،ورافقه كل من
السيد /أحمد دار أكمل بن محمد عيل  ،نائب
القنصل التعليمي والسيد /محمد زاهر
الناقي شعيب ،القنصل الزراعي والسيد/
أحمد زيك بن عثامن  ،نائب القنصل الزراعي
والسيد محمد عازار  ،مدير التعليم.

وقدّم األستاذ الدكتور عيل ابو النور عرضا
للوفد الزائر عن الجامعة ،وتخصصاتها
وكلياتها املتنوعة ،مستعرضا تعدد جنسيات
الطلبة وأعضاء الهيئة األكادميية ،باإلضافة
إىل اإلنجازات التي حققتها الجامعة يف
الفرتة القصرية مؤخرا ،بفضل دعم ورعاية
سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
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تطلق أكادميية الفجرية للفنون الجميلة برنامجها
الصيفي يف  3يوليو ولغاية  1سبتمرب تحت شعار
(صيفنا فن) تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن
محمد الرشقي ويل عهد الفجرية رئيس مجلس أمناء
أكادميية الفجرية للفنون الجميلة .وتنعقد فعاليات
صيفنا فن يف دورته الثالثة يف مقر األكادميية،
مبشاركة منتسبي األكادميية و طالب املدارس من
الفئات العمرية من  5سنوات وما فوق.

الرشقي ويل عهد الفجرية رئيس مجلس أمناء الجامعة.وخالل اللقاء استعرض مدير الجامعة
مراحل تطور الجامعة ،وتخريج أول دفعة من الجامعة (دفعة عام الخمسني)

كام قدم مدير الجامعة نبذة عن اإلسرتاتيجية التي تعمل وفقها الجامعة ،خالل السنوات
املقبلة والتي إشتملت عىل خمسة أهداف إسرتاتيجية متثلت يف :تعزيز التميز يف التعليم،
اجراء بحوث علمية عالية الجودة وقابلة للتطبيق ،إستقطاب طالب متنوعني مؤهلني ،بناء
عالقة متبادلة وروابط طويلة األمد مع املجتمعات الخارجية ،وتحقيق التميز التشغييل يف
الخدمات الجامعية.و بحث الجانبان سبل التعاون مع الجامعات واملوسسات التعليمية يف
ماليزيا ،و العديد من مجاالت التعاون املشرتك واملوضوعات املتعلقة بالتعاون الدويل،
والتبادل الثقايف بفي مجاالت التكنولوجيا واألستدامة.

وأشار مدير الجامعة إىل أن مجاالت التعاون بني الجانبني ،ميكن أن تتضمن إنشاء درجات علمية
مشرتكة مع الجامعات املاليزية ،و تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب واملشاركة يف
املؤمترات الطالبية املختلفة ،وإنشاء شبكة تعليمية وصناعية إماراتية ماليزية ،وإنشاء مركز
بحث وإبتكار إمارايت ماليزي ،وإنشاء مركز قاعدة بيانات تعليمية إماراتية ماليزية ،وتوقيع
مذكرات التفاهم بني الجامعة وكربى الجامعات املاليزية ،والتعاون يف مجاالت البحث
واملشاريع ذات اإلهتامم املشرتك .و من جهته عرب القنصل العام املاليزي عن شكره
وتقديره لسعادة مدير الجامعة عىل إستقباله وإثرائه باملعلومات األكادميية والعلمية داخل
الجامعة وإعتزازه مبا سمعه من رشح مفصل من سعادته عن املسرية العلمية والتعليمية
لهذا الرصح العلمي والتعليمي الرائد يف أمارة الفجرية.

ويف نهاية الزيارة قام القنصل العام املاليزي والوفد املرافق له ،بجولة يف مبنى
الجامعة وكلياتها املختلفة ،معرباً عن تقديره لجهود جامعة العلوم والتقنية يف الفجرية،
ورقي ريادتها العلمية وما تقدمه من خدمات متكاملة للطلبة .ويف نهاية اللقاء قدم
سعادة املدير درع الجامعة كهدية تذكارية للقنصل العام لدولة ماليزيا والوفد املرافق له،
تقديرا ً لحضوره وتواصله مع الجامعة.

30 | March 2021

ويتضمن الربنامج ورش فنية يف الرسم ( كوالج
واأللوان املائية ومدرسة بيكاسو) ويف الخط العريب
تركز الورش عىل تعليم أنواع الخطوط العربية ،وطرق
تحسني الخط بالقلم الجاف ،وتعلم كيفية التعامل مع
ورق الذهب ،كام تم تخصيص ورشة لتعلم النحت،
وصناعة قوالب السيليكون ،وتشكيل الفخار أما ورش
التصوير الفوتوغرايف ،فتتضمن التعلم أساسيات
التصوير بالهاتف الذيك ،وتصوير البورتريه والفيديو،
وسيتم تنظيم ورشتني يف مجال التمثيل واملرسح،
تركزان عىل تعلم أساسيات اإللقاء املرسحي ،وتقوية
الشخصية عىل خشبة املرسح ،كام ينظم برنامج صيفنا
فن دورة ملدة أسبوعني ،يف التوزيع املوسيقي
والتعرف عىل أساسيات السيبيليوس للنوتة .وقال عيل
عبيد الحفيتي مدير عام أكادميية الفجرية للفنون
الجميلة :إن أهمية برنامج "صيفنا فن" لهذا العام،
بضمه باقة منوعة من الربامج الفنية ،تحت إرشاف الكادر
التدرييس يف األكادميية ،وذلك بطريقة إحرتافية
ممنهجة ،ووفق املناهج الدولية ،بحيث تساعد
منتسبي الربنامج عىل امتالك أساسيات تعلم الفنون،
كام أن فرتة الورش ترتاوح ما بني األسبوع إىل أربعة
أسابيع.
وأكد الحفيتي أن برامج أكادميية الفجرية للفنون
الجميلة تحظى باهتامم ودعم كبري من سمو الشيخ
محمد بن حمد الرشقي ،بهدف تأهيل وبناء قدرات
كوادر فنية متخصصة تكون قادرة عىل ترك بصمة عىل
الساحة الفنية املحلية والدولية مشريا ً إىل أن
األكادميية توفر مجموعة واسعة من الربامج الفنية
واملساقات التعليمية يف مجال الفنون واستخدامها
تقنيات التعليم عايل الجودة.
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حمد الرصيدي :نقالً عن الفجرية نيوز:
بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الرشقي ،رئيس هيئة الفجرية
للثقافة واإلعالم أطلقت دار راشد للنرش " مسابقة آفاق للقراءة "  ،وذلك خالل
عقد صباح اليوم يف مقر الدار ،واملسابقة متاحة أمام الفئات
مؤمتر صحفي ُ
العمرية كافة داخل دولة اإلمارات ،وستنقسم جوائزها إىل ثالث فئات عمرية
"فئة األطفال دون سن  12سنة ،الفتيان من عمر  12سنة حتى  17سنة  ،والشباب
من عمر  18حتى  40سنة " .

وقال سعادة فيصل جواد املدير التنفيذي لهيئة الفجرية للثقافة واإلعالم " :
تتنافس هذه الفئات يف القراءة بعناوين تحددها دار راشد للنرش وتشمل
إصداراتها املتمثلة يف األعامل الفائزة بجائزة راشد بن حمد الرشقي لإلبداع،
بفئاتها التالية " :الشعر ،القصة القصرية ،النص املرسحي ،أدب األطفال ،الرواية
العربية ،والرواية اإلماراتية " ،حيث سيكون هناك فائز واحد لكل فئة من الفئات
العمرية ،املذكورة أعاله ،كام خصصت املسابقة فئة خاصة ألصحاب الهمم
للتنافس مع املشرتكني  ،وسيكون لها معايري خاصة يف التحكيم سيتم
اإلتفاق عليها من قبل اللجنة .

كام وتعلن دار راشد للنرش وبحسب توجيهات سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد
الرشقي فتح باب اإلشرتاك يف املسابقة والتنافس عىل لقبها للمؤسسات
الحكومية وغري الحكومية ،بعد إختيارها ملن ميثلها من العاملني فيها ويكون
التكريم للفائز واملؤسسة عىل حد سواء ،وأضاف األستاذ فيصل جواد بأن
مسابقة " آفاق للقراءة "متثل منعطفاً مهامً يف ترسيخ قواعد التقليد
القرايئ والنهوض بالبنية املعرفية والثقافية لدى القراء ،وبالتايل إدخال
املتسابقني يف فضاء القراءة املستمر إلمتالك املرونة القرائية يف
اإلستيعاب واإلستنباط الذي ميكن أن تتمخض عنه والدات لجيل من الكتاب
والنقاد والباحثني .

وأكد األستاذ فيصل بأن املسابقة جاءت ترجمة أمينة لرؤية سمو الشيخ الدكتور
راشد بن حمد الرشقي يف وضع مفردات العمل الثقايف واإلعالمي عىل الئحة
التنفيذ لعام 2021م ،ليكون مفتتحاً للخطوات الالحقة التي ستعلن عنها هيئة
الفجرية للثقافة واإلعالم ،يف قادم األيام حني إعالن املنهاج الثقايف
واإلعالمي للهيئة لعام 2021م.
31 | September 2021

تكنولوجي

مجلة سواحل :نقالً عن الفجرية نيوز :موزة
غانم الزحمي :سفاري الشارقة
تفتتح إمارة الشارقة قريبا مرشوع " سفاري الشارقة " الواقع ضمن
محمية الربدي مبدينة الذيد ،والذي يعد أكرب مرشوع سفاري يف العامل
خارج أفريقيا ،حيث تبلغ مساحته  14كم مربع وسيضم ما يقارب من  50ألف
حيوان  ،وبذلك سيشكل أهم وجهة سياحية بيئية يف املنطقة ،وستضم
سفاري الشارقة مجموعة مميزة من الحيوانات القادمة من بيئات
أفريقيا املختلفة ،كام ستضم بحرية طبيعية كبرية ومنطقة لتنزه الزوار
ومخيم  ،وإسرتاحات ومقاهي ومطاعم منترشة حول أماكن العروض
الحية للحيوانات .مام تضم سفاري محمية الربدي مبنى رئييس ،يشمل
املدخل الرئييس إلستقبال الزوار وكبار الشخصيات ،والذي يضم عددا من
املرافق التي روعي يف تصميمها طابع الحياة الربية األفريقية التي
تعتمد عىل األخشاب والقش .
وتحتضن سفاري الشارقة بيئات مختلفة ضمت أقفاصة الطيور وقسمة
للزرافات ،وقسم التامسيح الذي ضم مجموعة من البحريات واملباين
املحيطة بها  ،والتي سوف تزود بخدمات متطورة تساعد الزوار يف
قضاء وقت ممتع أثناء التفرج عىل التامسيح  ،وقسم األسود  ،وقسم
الفيلة  ،وقسم وحيد القرن  .ويهدف املرشوع الذي يتضمن متنزه
الربدي مبنطقة الذيد بالشارقة أيضا ،إىل حامية الطبيعة والتنوع البيئي
عرب تأسيس منتجع للسياحة املستدامة والتي تشمل مناطق لحامية
السالالت التي كانت مهددة باإلنقراض .

وزارة الثقافة والشباب تطلق الهوية املؤسسية ملكتب
تنظيم اإلعالم ىف :يونيو 2021/22م
عائشة الحوسني
أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن إطالق
الهوية املؤسسية ملكتب تنظيم اإلعالم،
وذلك مبا يتوافق مع الصالحيات
واملسؤوليات الجديدة املناطة بالوزارة،
والتي سيتوىل املكتب مبوجبها عددا ً من
اإلختصاصات واملهام التي كانت ضمن
مسؤولية املجلس الوطني لإلعالم سابقاً".
يضم املكتب إدارتني رئيستني هام ،إدارة
التنظيم اإلعالمي ،وتناط بها مسؤولية
إعداد األبحاث والدراسات اإلسترشافية وحرص
املتطلبات واآلراء املتعلقة مبجال اإلعالم
والنرش .دراسة وإقرتاح وصياغة الترشيعات
واألنظمة ،واملعايري واألسس الالزمة
لتنظيم وترخيص وسائل اإلعالم ،واألنشطة
اإلعالمية يف الدولة ،مبا فيها اإلعالم
والنرش اإللكرتوين ،وإعتامد اإلعالميني
ومراسيل وسائل اإلعالم األجنبية ،مبا يف
ذلك املناطق الحرة ،ودراسة وإقرتاح
وصياغة الترشيعات واألنظمة واملعايري
واألسس الالزمة ملتابعة املحتوى اإلعالمي
يف الدولة ،مبا يف ذلك املناطق الحرة،
باإلضافة إىل إقرتاح وثيقة السلوك
واألخالقيات اإلعالمية ،مبا يكفل حق
الجمهور يف الحصول عىل املعلومة من
مصدرها ،ومكافحة األخبار الزائفة واملضللة،
واملامرسات اإلعالمية غري املهنية ،وإدارة
الرتاخيص ومتابعة املحتوى اإلعالمي،
والتي بدورها تتوىل ضامن تطبيق
الترشيعات واألنظمة واملعايري املتعلقة
بالخدمات اإلعالمية واملحتوى اإلعالمي.
وقالت معايل نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة والشباب " :نسعى خالل
املرحلة املقبلة إىل تطوير البيئة
الترشيعية والتنظيمية لقطاع اإلعالم ،مبا
ينسجم مع األهداف واإلختصاصات
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يشار إىل أن محمية الربدي مبدينة الذيد هي محمية برية ذات سهول
حصوية ،تتميز بكرثة أشجار الشهر التي تعترب موئال مميزة للحيوانات،
وبيئة مثىل للعديد من الكائنات الحية املتنوعة ،وتكمن أهميتها يف
كرثة أشجار السمر التي لها أهمية بيئية إستثنائية ،ملا تتميز به من
خصائص فريدة وقيمة غذائية للحيوانات يف املنطقة ،فهي تعد مصدرة
أساسية لعلف الجامل واملاعز يف املناطق الصحراوية وشبه الجافة،
نظرا لغياب املصادر العلفية األخرى ،األمر الذي يسهم بزيادة نسبة إنتاج
اإلبل ،كام أنها تعترب موطنا لشجرة الربم ،والتي يعد رحيق أزهارها غذاء
جيدة للنحل الذي ينتج العسل املحيل .

اإلسرتاتيجية ملكتب تنظيم اإلعالم ،ويلبي طموح قيادتنا الرشيدة يف ظل التطورات
املتسارعة التي يشهدها العامل ،وسنواصل إىل جانب كافة مكونات قطاع اإلعالم يف
الدولة ،اإلرتقاء باإلعالم اإلمارايت ،وتطوير أدائه لخدمة رسالة دولة اإلمارات ،وإبراز إنجازاتها
الحضارية والحفاظ عىل صورتها اإليجابية كنموذج للتعايش والتسامح".

وأضافت معاليها" :إن اإلعالم رافعة مهمة من روافع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة
اإلمارات ،وركيزة أساسية من ركائز التنمية ،وعلينا مسؤولية كبرية يف تعزيز إمكانياته لخدمة
قضايانا ،وإبراز الوجه الحضاري للدولة التي تحتضن اإلبداع واملبدعني ،وتعد وجهة ملهمة
يف خارطة الثقافة العاملية ،سرنكز خالل الفرتة املقبلة عىل تسخري كافة اإلمكانيات لدعم
القطاع ومتكني الشباب يف مامرسة العمل اإلعالمي".
عم بقيادة حكيمة ،حرصت عىل وضع مختلف
وأشارت الكعبي إىل أن دولة اإلمارات تن َ
السياسات الرامية إىل توفري البيئة الترشيعية والتنظيمية والقانونية اإليجابية واملحفزة،
لنجاح وريادة قطاع اإلعالم الوطني ،حيث أسهمت هذه السياسات بدور محوري يف جعل
دولة اإلمارات منوذجاً يحتذى به ،يف إتساع حرية الرأي والتعبري ،ويف اإلنفتاح والتسامح
وقبول الرأي األخر  ،وهو ما لعب دورا ً محورياً يف متكني املجتمع اإلمارايت وتعزيز مكانته،
كواحد من أكرث املجتمعات تطورا ً من الناحية اإلعالمية ،وذلك بالنسبة إىل إنتشار القنوات
الفضائية واملحطات اإلذاعية والصحف واملجالت ،وغريها من األنشطة اإلعالمية ،إضافة إىل
املناطق اإلعالمية الحرة ،األمر الذي جعل من الدولة نقطة جذب لكربيات املؤسسات
اإلعالمية .

من جانبه قال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي املدير التنفيذي ملكتب تنظيم اإلعالم:
"سنعمل يف املكتب عىل دعم الجهود املبذولة من أجل النهوض بالقطاع اإلعالمي يف
الدولة ،وفتح آفاق جديدة تتيح فرصاً أوسع لدخول أعداد كبرية من املرشوعات اإلعالمية
املبتكرة والعرصية إىل القطاع ،وذلك من خالل دراسة وإقرتاح وصياغة الترشيعات واألنظمة
واملعايري واألسس الالزمة لتنظيم القطاع ،والتعاون مع مكونات القطاع لضامن تبني وتطبيق
الترشيعات والسياسات واإلسرتاتيجيات القطاعية يف مجال اإلعالم والنرش ،وإعداد األبحاث
والدراسات اإلسترشافية وحرص املتطلبات ،وإعتامد اإلعالميني ومراسيل وسائل اإلعالم
األجنبية ،كام سنقرتح وثيقة السلوك واألخالقيات اإلعالمية ،مبا يكفل حق الجمهور يف
الحصول عىل املعلومات من مصدرها ،ومكافحة األخبار الزائفة واملضللة واملامرسات
اإلعالمية غري املهنية".

وأضاف سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي"نسعى إىل تطوير ودراسة إجراءات الخدمات
اإلعالمية الخاصة بالرتاخيص وأذونات املحتوى اإلعالمي وفق أحدث املعايري ،وضامن تطبيق
الترشيعات واألنظمة واملعايري واألسس املتعلقة بها ،وتطبيق أنظمة املحتوى اإلعالمي
واإلعالين عىل املطبوعات املحلية واملستوردة املتداولة داخل الدولة ،واإلرشاف عىل
وضع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمطبوعات املقروءة واملرئية واملسموعة ،فضال عن
متابعة وسائل اإلعالم واإلعالميني داخل الدولة ورصد املحتوى املخالف ،وإتخاذ اإلجراءات
الالزمة ،وفقاً للترشيعات والضوابط املعمول بها يف الدولة".
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وجدير بالذكر أن إمارة الشارقة وتتمتع برصيد عريق يف رعاية برامج
حامية البيئة ،وقد قامت قبل نحو  20عاما بتأسيس مركز حامية وإكثار
الحيوانات العربية الربية املهددة باإلنقراض ( ،)BCEAWولدي الشارقة
برامج عديدة للحفاظ عىل السالالت الحيوانية املهددة باإلنقراض وتوفري
التغذية واإلكثار لها ،مثل الطهر العريب ،والضبع العريب ،والذئب العريب.

محمد بن حمد الرشقي
يطلع عىل خطط
ومشاريع مركز الفجرية
لنظم املعلومات
الجغرافية
حمد الرصيدي :صحيفة البيان اإلمارايت-:

أطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
الرشقي ويل عهد الفجرية عىل الخطط
واألهداف اإلسرتاتيجية ملركز الفجرية
لنظم املعلومات الجغرافية ،واملشاريع
التطويرية التي يعمل عىل إنجازها.جاء
ذلك خالل إستقبال سموه ،يف مكتبه
بالديوان األمريي ،الدكتور أحمد املرشدي
مدير مركز الفجرية لنظم املعلومات
الجغرافية ،وفريق عمل املركز ،حيث
إستمع سموه إىل رشح مفصل عن
إسرتاتيجيات عمل املركز واألعامل
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التطويرية التي تم إنجازها منذ إنشائه ،كام تم إستعراض الخطط واملشاريع الحالية
واملستقبلية التي يعمل عليها ،باإلضافة إىل عرض الالئحة التنفيذية الجديدة للمركز وأهم
بنودها.

ووجه سموه برضورة تحقيق تكاملية العمل يف تنفيذ مشاريع نظم املعلومات الجغرافية
وإتاحتها بطريقة آمنة متكن الجهات الخدمية ،من اإلستفادة منها ومواكبة املتغريات
العاملية فيها ،وفق أفضل املامرسات واملعايري العاملية.
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تكنولوجي

موسوعة إماراتية للحرف
والصناعات التقليدية....
تهاين سلطان طريف

اآلباء واألجداد وتوجه الباحثني اإلماراتيني إىل تسجيل مكونات الحياة اإلماراتية وحرف اإلمارايت
منذ القدم .جاء ذلك خالل تلقي الشيخ عبد امللك بن كايد القاسمي يف مجلسه ،أمس،
اإلصدار الجديد «املوسوعة اإلماراتية للحرف واملهن والصناعات التقليدية» من تأليف الباحث
اإلمارايت حسن عيل عبدالرحمن آل غردقة.
مجلة سواحل:صحيفة البيان اإلمارايت-:

أشاد الشيخ عبد امللك بن كايد القاسمي،
املستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس
الخيمة ،بجهود املؤسسات البحثية
والتوثيقية وشباب الوطن يف توثيق تراث
إعداد الطالبة عذاري سعيد عبدالله
اليامحي ،حمد نارص

تحظى مدينة دبا الفجرية بأهمية
إسرتاتيجية كونها إحدى مدن الساحل
الرشقي  ،و مبا حباها الله من ثروات طبيعية
 ،تتمثل بالزراعة و صيد األسامك ،و مهنة
الصيد تعد من أقدم املهن التي مارسها
اآلباء و األجداد ،حيث الرثوة السمكية وصيد
اللؤلؤ  .و بعد الثورة الحضارية التي شهدتها
دولة اإلمارات الحبيبة  ،كان الهدف األسمى
هو الحفاظ عىل هذه املهنة من اإلندثار ،و
خدمة الصيادين املحليني لتحسني أوضاعهم
اإلقتصادية و اإلجتامعية ،و تعزيز روح
التعاون بينهم.تم إشهار و تأسيس جمعية
الصيادين بدبا الفجرية عام 1992م ،تحت
مسمى (جمعية الفجرية التعاونية لصيادي
األسامك) و مقرها دبا الفجرية ،وتتوسع
دائرة أنشطتها لتشمل جميع املناطق
التابعة إلمارة الفجرية .
و كان الغرض األهم من إنشاء هذه
الجمعية ،توفري كل ما يحتاجه األعضاء من
مستلزمات صيد السمك ،مثل القوارب و
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واملوسوعة من إصدارات معهد الشارقة للرتاث وتشكل إضافة للمكتبتني اإلماراتية والعربية،
ألنها توثق يف خمسة أجزاء جوانب من الرتاث اإلمارايت املتعلق بالحرف واملهن والصناعات
التقليدية .وقال آل غردقة« :املوسوعة توثق  100حرفة وصناعة تقليدية اعتمدت عىل مصادر
شفاهية والبحث امليداين ومطابقة الروايات من أكرث من مصدر» وأشار إىل أن التنوع البيئي
يف اإلمارات انعكس عىل الحرف ،وفرس انقراض معظمها بتوقف توريثها وانتفاء الحاجة
لبعضها.

جمعية صيادي دبا الفجرية

مقابلة صحفية مع عضو جمعية الصيادين يف
دبا الفجرية األستاذ سعيد عيل الصبيحي:
دبا الفجرية يف /30مايو2021/م ،أجرت
املقابلة الطالبة عذاري سعيد اليامحي،،،
فإيل مضابط الحوار
يف البداية ما هو اسم الجمعية ؟ جمعية
دبا الفجرية للصيادين .

متى تأسست جمعية دبا الفجرية للصيادين ؟
تقريباً منذ ( )10سنوات .

كم عدد أعضاء الجمعية ؟ تضم الجمعية
تقريباً من  70إيل  100عضو ،مبا فيهم أعضاء
اللجنة التنفيذية وهم عيل الذخريي  ،محمد
أحمد النون و عيل أحمد النون و سليامن
راشد الخديم .ويف كل سنة يتم إختيار لجنة
جديدة .
ما هي أهداف الجمعية ؟ تهدف الجمعية
إيل حامية تراث مهنة صيد األسامك ،ونرش
املهنة الرتاثية العريقة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة بني األجيال الحالية ،وإبراز
األنشطة التي تقوم بها الجمعية .

املعدات و املكائن املجهزة ،باألرصفة و مزالق سفن الصيد ،و مخازن لحفظ األسامك املربدة
،و تشجع الجمعية أعضائها عىل مامرسة األساليب الحديثة للصيد ،بهدف زيادة اإلنتاج و
تحسينه  ،كام أنها تقوم بتسويق منتجات األعضاء و إقامة املعارض التسويقية الصحية
املناسبة لهم ،و توفر وسائط النقل املربدة للحفاظ عىل السالمة العامة ،وجودة األسامك
والحفاظ عليها من التلف .كام تقوم جمعية الصيادين بتمثيل األعضاء أمام الجهات املختصة،
والقيام بأعامل تعاونية ترى الجمعية أنها تعود بالخري والنفع عىل جميع األعضاء .

و تحظى جمعية الصيادين بدعم و رعاية أصحاب املعايل و الشيوخ الكرام ،ويقومون
بتفقد أحوال الصيادين و الحرص عىل توفري اإلهتامم ،و العون لهم مبا يضمن اإلرتقاء مبهنة
الصيد ،و تعزيز دور الصيادين و تأمني الحياة الكرمية لهم و لعائالتهم .
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ما هي أهمية الجمعية؟ تكمن أهمية
الجمعية يف التعاون الدائم بني أعضاء
الجمعية .

ماهي األنشطة التي تقوم بها جمعية دبا
الفجرية للصيادين ؟ حضور األعضاء سباقات
مثل سباق يف أبوظبي و ديب و الفجرية و
غريها من املناطق إلحياء املكان بقصصهم
و حكاياتهم عن البحر و الصيد  ،وتواجدهم
يف املدارس و الجامعات يف املناسبات
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العامة و الخاصة ،مثل اليوم الوطني و غريها من املناسبات الخاصة ببعض الجمعيات الخريية
مثل الهالل األحمر و الشؤون اإلجتامعية ...التواجد بأي مؤسسة أو فعالية تتطلب وجود
صيادين لديهم خربة ومعرفة ،للرد عىل األسئلة مثل كيف تكون وظيفة البحر ،كيف يكون
الصيد بالبحر؟ و ما هي أنواع األسامك و غريها من األسئلة املتعلقة عن البحر و الصيد...كذلك
نسعي لحامية مهنة الصيد و الحفاظ عىل إرث أجدادنا األوليني ،و نرش و تعليم الجيل الجديد
هذه املهنة العريقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .

ماهي أهم األعامل التي تقومون بها :يصنعون أشباك األسامك مثل شباك (القراقري و
الليخ) التي يصادر بها مختلف أنواع األسامك مثل (سمكة الخباط،وسمكة الكنعد والصال
والشعري والسلطان إبراهيم و الهامور و السامن و القباب و صدع و الضلع و القد و الخباط) .
مبا أن الوضع تغري بسبب مرض كورونا ماهي التغريات التي حدثت بعد هذه األزمة :و كان
اإلختالف هو أن يخرج الصياد
مع عامله فقط للصيد ،و
ليس مبجموعات كبرية ،مع
أخذ اإلحتياطات األزمة و بني
كل شخص و شخص مسافة ال
تقل عن مرتين ،و يجب أن
يكون الصياد و العامل و
غريهم من أعضاء الجمعية
أخذين تطعيم كوفيد 19و
الفحص عن طريق املسحة
بني فرتة و أخرى .
و بالنهاية أتقدم بالشكر
إيل جمعية الصيادين يف
دبا الفجرية عىل جهودهم
املبذولة لقيامهم باألعامل
الشاقة بالحفاظ عىل تراث
األجداد عىل من ظروف أزمة
كورونا
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كيف تحمي نفسك من
أرضار مكيف السيارة؟

إضاءات عىل سرية النجم
املرصي الراحل األستاذ

سمري غانم

حمد الرصيدي :الفجرية اليوم

يتسبب إستخدام مكيف السيارة بطريقة
خاطئة بعدة أرضار جانبية ،خاصة يف ظل
إنتشار وباء كورونا ،وما قد ينجم عن ذلك من
إنتقال الفريوس ،حيث أن املكيف يعترب بيئة
خصبة لتكاثر الفطريات والبكرتيا.وأوصت
مجلة “أوتو جازيت” األملانية بعدم تشغيل
مكيف هواء السيارة ،عىل أقىص طاقة له
خالل فصل الصيف ،وكذلك عدم توجيه
الهواء البارد إىل الجسم مبارشة ،وذلك
لتجنب اإلصابة مبتاعب صحية من قبيل الصداع
وجفان العني ونزلة الربد.
اإلنسان عند االنتقال من املناخ الحار إىل
البارد ،قد تؤدي لإلصابة بأمراض الصيف
كنزالت الربد وغريها ،من األعراض التي تشبه
األنفلونزا....ويقول استشاري األمراض
الصدرية بالقاهرة الدكتور عصام مغازي ،إن
اإلرتفاع الكبري يف درجات الحرارة خالل
السنوات األخرية بصورة غري مسبوقة ،جعل

من الصعب جدًا التجول بالسيارة من دون مكيف ،وللمكيف أرضار عديدة ،غري أنه بيئة خصبة
لتكاثر الفطريات والبكرتيا ،وعند تشغيله تنترش هذه البكترييا والفطريات يف الجو ،وتزيد من
فرص اإلصابة باألمراض واإللتهاب الرئوي.وقال إن طبيعة الجسم البرشي عند تعرضه لدرجة
حرارة مرتفعة ،يقوم بإفراز العرق لتربيد الجسم ،أو يتم اإلنتقال من مكان حار إىل آخر يتسم
بالربودة فيتوقف عن التعرق تدريجياً.

وأشار “مغازي” إىل أن التعرض للربد الشديد من خالل املكيف قد يسبب أمراض الحساسية
ومشاكل الجيوب األنفية ،وأمل املفاصل بسبب التعرض للبكترييا والعفن املستوطنة يف
املكيف ،والتي تنتقل يف الهواء ويستنشقها اإلنسان....وتابع :إن خطر التعرض لتلك البكترييا
يتزايد لدى كبار السن ،واألطفال واألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف التنفس أو ضعف
املناعة....وأوضح أنه باتباع بعض اإلحتياطات واإلجراءات ميكن تجنب اإلصابة بأي أمراض يف
فصل الصيف ،بسبب مكيف السيارة ،وذلك من خالل ضبط درجة حرارة املكيف يف حدود الـ 20
درجة ،لتجنب حدوث مضاعفات يف الدورة الدموية ،وقبل بدء تشغيل املكيف يتم فتح جزء
من نافذة السيارة حتى يدخل هواء طبيعي لتغيري الهواء بداخلها.

وشدد عىل رضورة الحرص عند بداية فصل الصيف عىل تنظيف مكيف السيارة ومرشحاته
وإجراء صيانة له بصورة دورية ،والتأكد من عدم وجود أية جراثيم أو بكترييا بسبب توقفه عن
العمل مدة فصل الشتاء ،ألن ذلك قد تنتج عنه العديد من األمراض الصدرية والتهاب العينني....
وتابع :يفضل عدم توجيه الهواء البارد إىل الجسم أو الوجه بصورة مبارشة ،لتجنب اإلصابة
مبتاعب صحية مثل الصداع وآالم الجسم بصفة عامة.
موزة غانم

أهمية فيتامني لإلنسان،
الطالبة شهد أمين

ولد سمري يوسف غانم يف يناير 1937م
والتحق بعد الدراسة الثانوية بكلية الرشطة،
لكنه تركها ليلتحق بعد ذلك بكلية الزراعة
يف جامعة اإلسكندرية .شكل يف حقبة
الستينات فريقا متناغام مبجال املنوعات
والكوميديا مع صديقيه الضيف أحمد وجورج
سيدهم أُطلق عليه (ثاليث أضواء املرسح)
وقدموا مع املخرج محمد سامل مرسحيات
(حواديت) و(براغيت) وغريها .ويف السينام
قدم الثاليث أفالم ( 30يوم يف السجن)
و(شباب مجنون جدا) و(شاطئ املرح) و(بنت
شقية) و(الزواج عىل الطريقة الحديثة)
و(لسنا مالئكة) .بعد وفاة الضيف أحمد يف
1970م إستمر سمري وجورج يف العمل معا،
وقدما مرسحيات (موسيقى يف الحي
الرشقي) و(جوليو وروميت) و(املتزوجون)
و(أهال يا دكتور) لكنهام إنفصال يف النهاية.
شارك سمري غانم يف بعض األفالم بأدوار

يحتاج اإلنسان إىل العديد من الفيتامينات واملعادن ،إلكامل
نظامها الصحي ،وإستمرار الحياة يف نشاط وطاقة ،ولبناء
جسد خايل من األمراض حيث أن نقص هذه الفيتامينات ،تسبب
مشاكل صحية لإلنسان ،وبعد الدراسة التي أجريت يف دولة
األمارات العربية املتحدة ،تبني أن نسبة كبرية من سكان الدولة
يعانون من نقص يف فيتامني(د) ،وأن هذا النقص نتيجة لقلة
التعرض ألشعة الشمس ،إضافة بسبب السمنة وزيادة الوزن،
التي أدت إىل تجميع فيتامني دال يف الدهون ،وميكن
لإلنسان أن يحصل عىل الفيتامني دال من خالل الخضار وصفار
البيض وزيوت السمك ،وأيضا الحليب واألجبان .وأحدث الدراسات
توصلت إىل أن هناك إرتباط بني حدة اإلصابة بفريوس كورونا
ونقص فيتامني دال ،حيث إن هذا الفيتامني يلعب دور يف
تقوية نظام املناعة ،ولهذا أن نقص هذا الفيتامني يف
الجسد ،يؤدي إىل ضعف املناعة وحدة اإلصابة بالفريوس.
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مختلفة مثل (األحضان الدافئة) و(أمرية حبي أنا) و(فيفا زالطا) إىل أن استطاع إثبات جدارته
بالبطولة املطلقة فقدم أفالم (نوع من النساء) و(حسن بيه الغلبان) و(تجيبها كده ..تجيلها
كده ..هي كده) و(الجواز للجدعان) و(الرجل الذي عطس) و(عبقري عىل ورقة دمغة)
و(مجرم رغم أنفه).

ملع نجمه يف الدراما التلفزيونية من خالل مسلسيل (حكاية ميزو) و(كابنت جوده) كام ابتكر
شخصية (فطوطة) التي قدمها بالتعاون مع املخرج فهمي عبد الحميد يف فوازير رمضان
فأحبها الصغار والكبار .ظل املرسح هو عشقه األول واملجال األرحب الذي يستطيع من خالله
إبراز طاقاته الفنية وتوظيف اإلكسسوارات الشخصية يف إضحاك الجمهور .ومن أبرز
مرسحياته (األستاذ مزيكا) و(جحا يحكم املدينة) و(فارس وبني خيبان) و(أخويا هايص وأنا
اليص) و(بهلول يف اسطنبول) و(أنا ومرايت ومونيكا) و(دو ري مي فاصوليا) و(مرايت
زعيمة عصابة)  .مع التقدم يف العمر قلت أعامله الفنية لكن ظلت إطاللته يف أي عمل
مصدر بهجة للمشاهد وكانت من أعامله يف السنوات القليلة املاضية املسلسل اإلذاعي
(فطوطة وكأس العامل) ومسلسل (عزمي وأشجان) .كرمه مهرجان القاهرة السيناميئ
الدويل يف دورته التاسعة والثالثني يف نوفمرب  2017مبنحه جائزة فاتن حاممة التقديرية.

تويف املمثل املرصي سمري غانم اليوم الخميس يف أحد املستشفيات متأثرا مبضاعفات
صحية نتيجة إصابته بفريوس كورونا بعد أسابيع من الدعاء املتواصل بالشفاء له ولزوجته
املمثلة دالل عبد العزيز.
وكان الثنايئ الفني قد نقل إىل املستشفى مطلع مايو أيار إلصابتهام بالفريوس لكن
مشكالت صحية سابقة ساهمت يف تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل.
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ة  -كاتبة القصة
خيط ٌ وكر ٌ
موزة غانم الزحمي
كان راشد صبياً صغريا ً ،ال يعرف أن يبتسم
أو يكون سعيدا ً ،عابس الوجه دامئاً أمام
الجميع ،غارقاً يف أحالمٍ وأفكا ٍر وهمي ٍ
ة،
م التم ُّرد عىل أرسته ،ال
ليس راضياً بحياته ،دائ َ
يحب الجلوس وال الخروج معهم ،غري مهتم
ٍ
أحداث ،ال يعتني مبن
مبا يدور حوله من
حوله ،لكن هل هو أناين؟ كيف يكون أنانياً ؟
وكان مهمالً يف دراسته ،كل ما يشغل
تفكريه معجزة تنقله إىل عامل يحبه ،ويختار
ما فيه بكل حرية ،دون تدخل ألحد يف
اختياراته ،ال يعيش إال يف خياله عندما يكون
يف املدرسة ،يتمنى العودة رسيعاً إىل
بيته ،وعندما يعود إىل البيت يلتهم وجبة
الغداء رسيعاً من أجل اللعب ،وإذا خرج يلعب
يفكر متى سيأيت اليوم الذي يكرب فيه؟
مه التي تعتني
ليسافر بعيدا ً عن أرسته وأ ِّ
ن يعيش واقعه حتى يف
به ،كان ال يريد أ ْ
قراراته وترصفاته ،كان مندفعاً ومترسعاً ،ال
يقدر قيمة نعم الله وجامل الحياة التي
وهبه الله إيَّاها.

يف أحد األيام خرج غاضباً يسري بالقرب من
الطريق املؤدي إىل املحمية القريبة من
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قريته ،الواقعة يف قلب الصحراء واملحاطة بسلسلة من الجبال والوديان ،أخذه التعب وقرر
أن يأخذ قسطاً قليالً من الراحة ،يستظل تحت شجرة وارفة الظالل ،وما هي إال لحظات حتى غط
يف نومٍ عميقٍ  ،ويف أثناء غرقه الشديد يف النوم -شعر بأصوات غريبة تناديه باسمه
بطريقة .
مخيفة ،فتح عينيه بتثاقل ،وبذهو ٍ
ل كبري ،بدت عىل مالمحه الصغرية الخوف الشديد ،إنها
ة عجوز طاعنة يف السن ،رمبا تجاوزت املئة عام ،شعرها أبيض ،وتجاعيد شديدة ترتسم
امرأ ٌ
ة سحريةً ،جلس
ة كبري ً
عىل وجهها ،البد أنَّها جنية الشجرة ،تحمل بيدها خيطاً ذهبياً ،وكر ً
محاوالً استجامع قواه ،فرك عينيه ،إنَّها واقفة أمامه فهوال يحلم ،قالت له مبتسمة :راشد
هذا هو خيط حياتك ،إذا قمت بسحب هذا الخيط قليالً ستمر الساعات مرسع ً
ة يف ثوانٍ  ،وإذا
سحبتها بقوة ستمر أيام كاملة يف دقائق ،وإذا سحبتها بقوة أكرب سيمر رشيط حياتك بشكل
أرسع.
ه الحامس ...سأقنعها أن
الله الله ما أجمل ذلك! قال يف قلبه :هذا رائع ،هذا ما أريده ،وأخذ ُ
تسلمني هذا الخيط الذي سيكون بيدي ويجعل حيايت كلها مليك ،أترصف فيها كيفام
ه صوتها
ّ
أشاء ...مل أحلم بهذا من قبل ،مع
إن طوال الوقت وأنا اتنقل بني األحالم ...قاطع ُ
ماذا تقول؟ هل تريده أم أذهب بهذه الفرصة وأختفي ؟...وقف محدقاً بها ثم أرسع قائالً:
ِ
ه وأمتناه،
أرجوك ،أعطني هذا الخيط السحري والكرة اآلن ،لقد
ُ
عرفت أن هذا هو كل ما أُريد ُ
فالقدر أوصلني إىل هنا حتى ألتقي ِ
بك ،وها ِ
أنت تعرضني عيل أجمل ما ميكن أن أحصل عليه
د أن يغري
يوماً ،اشرتطت عليه أن يفكر ملياً قبل أن يلعب هذه اللعبة ،فلن ينفعه أح ٌد إذا أرا َ
رأيه ،وعدها بذلك وخطف من يديها الهدية ،وأخذته األحالم حتى وصل بيته ،وبعد ليلٍ طويلٍ
أمضاه بأحالمه التي ال تنتهي -ها هي الشمس ترشق الحمد لله ،فذهب إىل مدرسته
كيف
مرسعاً ،وها هي الحصص تتثاقل عليه ،تذّكر الخيط والكرة ...نعم ،إنَّها معي ،يا الله!...
َ
ة والخيط الذهبي وشدّه قليالً بنعومة ،ليجرب ،هل يا ترى كالم تلك العجوز
أخرج الكر َ
نسيتُها،
َ

38 | September 2021

محض خيال ،لقد وصل إىل حديقة
حقيقة أم
ُّ
بيته وهو يلعب اآلن ،ويركب أرجوحته ،يا لله
أشكرك كثريا ً ،هذا ما أريد  ...لحظات وبدأ
يحلم ماذا بعد اللعب؟ سأسحب الخي َ
ط قليالً
أيضاً...إنتهى يومه رسيعاً ...نام ،وعند
الصباح قال :ال أريد الذهاب إىل املدرسة
بعد اآلن ،شد الخيط بقوة أكرث ،لعل هذه
األيام الثقيلة تطوى ،وتقدّم يف العمر
شهورا ً ،فوجد نفسه يف الصيف مع أهله
يخططون لإلجازة الصيفية.
وبعد إنتهاء العطلة الصيفية ،بدأ يحلم
ن
ماذا بعد ذلك ،رجع إىل مدرسته وقرر أ ْ
ينهي هذه املرحلة ،ويعيش حياة
املراهقة ،التي هي أكرث إثارة ،وسأكون
َ
أمسك الكرة وش َّد الحبل،
فيها أكرث حرية،
وأصبح شاباً مراهقاً متفردا ً يف غرفته ،وله
أغراضه الخاصة به فقط ،يخرج مع أصدقائه
مبفرده ،يستمتعون بوقتهم ،ويذهبون
إىل امللعب والسينام واملطاعم ،أما هو
م عىل
فامزال عىل عهده ،مل متض إال أيا ٌ
هذه املرحلة -حتى قرر تخطيها ،نام ،وكان
ضوء القمر ينري غرفته ،مل يتمكن يوماً من
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رؤية هذا السحر ،وهذا الجامل يف الطبيعة  ،وال إنتبه يوماً إىل القمر ،استيقظ مرسعاً
وأمسك بالكرة والخيط وقد عزم أمره أن ينتقل إىل مرحل ٍ
ة جديدة من حياته ،آمالً أن يجد
السعادة التي يبحث عنها ،فشد الحبل الذهبي ،ووجد نفسه يف الجامعة وسط مجموعة
ٍ
وصديقات ،وقد أحس أن قلبه ينبض برسعة غري معتادة ،وها هي صديقته
جديدة من أصدقا ٍء
"رحاب" ،تسأله عن املحارضات ،مل يكن يفهم ما تقول ،ألنه كان غارقا يف نظرات عينيها
ٍ
بأحاسيس دافئة ،إنها الفتاة التي حلم بها ،يريد الوصول إليها رسيعاً،
الجميلة ،ويشعر
أب
وبالفعل عند عودته إىل البيت -أحرض الكرة والخيط ،ش ّد الحبل قليالً ،لريى أين هو اآلن؟ إنَّه ٌ
تحض لهم الغداء ،وهم ينتظرونه
ألربعة أطفال ،وأصبحت صديقته "رحاب" هي زوجته اآلن،
ّ
بفارغ الصرب ،كان يأخذ األوالد لزيارة أمه ،التي أنهكتها السنني ،وبدت التجاعيد عىل وجهها،
وغزى الشيب مفرق شعرها ،وبطأت حركتها ،وأبوه الذي اعتمد عىل عكاز يساعده عىل
الحركة ،أدرك وقتها أنه اآلن يف منتصف العمر ،وأن أوالده قد كربوا أيضاً.
الذراعي ،الذي مل يتعب
األم الشابة الجميلة ذات الوجه امليضء ،واألب الشاب مفتول
ْ
يوماً من طلباتنا ،حتى هو بدأ شعره األسود يتحول إىل رمادي ،ومع ذلك مل يتعلم راشد أن
ة أخرى بسحب الخيط السحري،
يعيش الوقت وال اللحظة ،ومل يتعرف كنز الحياة .قام مر ً
وانتظر قليالً لريى أين سيكون اآلن؟ اكتشف أنه يبلغ من العمر تسعني عاماً كربت زوجته رحاب
وتوفيت منذ سنوات كثرية ،أصبح وحيدا ً يف بيته البعيد املهجور لقد كرب أوالده وغادروا
منزله وكل منهم أصبح لديه عائلة يهتم بها ويرعاها...ألو ِ
ل مرة بدأ راشد يفكر بواقعية يف
َ
أدرك أنه مل يأخذ وقته الكايف الحتضان هدية الله " الحياة" ،هذه الجوهرة التي
حياته،
وهبها الله له  ......مل يسبق له أن ذهب مع والده إىل مكان ،ومل يتعلم منه شيئاً....،مل
جلس مع عائلته وأخوته ،ومل يذهب للصيد أو لنزه ٍ
ة جميلة ،ومل يأخذ حبيبته أو
يسبق له أن
َ
نيس أن يسافر معها ،أو يذهبا ليحرضا سينام معاً ،مل يجلس معها يف
زوجته إىل مكان،
َ
مكان غري بيته ،مل يكن شاهدا ً عىل أوالده مبراحلهم الرائعة ،مل يقرأ لهم القصص قبل
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مقاالت

نب بيتاً ،مل
النوم ،مل يزرع حديقته ،ومل ي ِ
يعش أياماً جميل ً
ة مع عائلته وزوجته ،بد ً
ال
من ذلك سارع يف ترسيع أيام حياته ،ومل
م هذه النعم املوجودة يف
يعرف طع َ
حياته ،أصبح حزيناً بعد هذا اإلكتشاف.
وقرر أن يذهب إىل املحمي ِ
ة التي قابل
فيها املرأة العجوز يف طفولته ،لتصفي ِ
ة
نفس ِ
وصل الح َ
ظ أن
َ
ه وتهدئة روحه ،وعندما
كل يشء تغري ،لقد أصبحت املحمية غابة
خرضاء رائعة ،وأشجارها القدمية كربت أيضاً،
يجلس
حتى الشتالت الصغرية التي كان
ُ
بجانبها ،يا الله ،لقد أصبحت جنة حقيقية!
لكنه ال يذكر أنه سقاها مرة أو مىش فيها
هو وزوجته ،مل يُحرض أوالده إليها يوماً،
رشيط حياته مير أمامه ،دخل يف سبات
عميق من النوم ...وبعد وقت وجيز -ناداه
صوت أليف هذه املرة ،فتح عينيه ،وكم كانت
دهشته كبرية! ...يا الله إنها هي ،مل تتغري
هذه العجوز اقرتبت منه وسألته :راشد ،كيف
وكيف استعملتها؟ وهل
كانت هديتي لك؟
َ
استمتعت بها؟ كانت أسئلة يف وقتها
متاماً ...مثل صحوة حقيقية له ،نظ َر إليها
وقال :يف البداية كان األمر عجيباً مثريا ً
ممتعاً ،لقد كانت أسوأ هدية تلقيتها يف
ِ
هديتك أيتها السيدة جعلت حيايت
حيايت،
متر مرسعة أمام عيناي ،دون أن أشعر أو
أستمتع ...تأكدت اآلن أن حيايت كانت جميلة
ورائعة ال تحتاج لترسيع أكرث ،بل كانت حافلة
بأوقات مثينة وسعيدة مل أكن أشعر بها،
حتى وإن كانت حزينة -فكل اللحظات تعطينا
شعورا ً وإحساساً ميدنا بالسعادة تارة
وبالقوة تارة أخرى ،ويعلمنا اللجوء إىل الله
يف كل أوقاتنا ...والتقرب إليه ،ليك نشعر
بلذة العيش وجامله أيتها السيدة ...فالحياة
رحلة أهداين إياها ريب ،ولكنني مل أستطع
فهمها ،ولذلك مل أعش تجربتي وال رحلتي.
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َ
كنت
أخربتك ،
ردت عليه العجوز :يا لك من جاحد يا راشد! ...كنت واضحة منذ البداية ،و قد
َ
َ
سأمنحك أمنية أخرية
مندفعاً و متحمساً للحصول عىل الهدية ،ومع ذلك ،وليك أكون منصفة
ِ
ع تلميذا ً
قبل ذهايب لألبد ،فقال لها:
أرجوك أعطني خيطاً وكرة ترجعني للاميض ،أري ُد أن أرج َ
ِ
التقيتك أول مرة ،وأعيش حيايت من جديد ،عاد إىل نومه العميق بعد لحظات سمع صوتا
كام
دافئاً ينادي باسمه ،راشد بُني ،هيا استيقظ ،لقد تأخرت يا ولدي ،أخوتك بانتظارك ،لتذهب
معهم إىل املدرسة ،فتح عينيه مرسعاً ،غمرته سعادة ال مثيل لها ،لقد كانت والدته الجميلة،
ذات الوجه املرشق املتألق ،وقفت بجانبه ،لقد ِ
َ
ثيابك
ت كثريا ً يا ولدي ،هيا إستيقظ ،والبس
ن َ
الجديدة ،إنه اليوم األخري من املدرسة ،سنذهب يف رحلتنا الصيفية إىل منطق ٍ
ة هادئة
ن العجو َز أوفت بوعدها له.
ٍجميلة ،حينها علم أ َّ

إندفع من رسيره فرحاً مرشقاً ،ولبس مالبسه ،ونزل الدرج مرسعاً ،تناول إفطاره ،وركض خلف
إخوته ببهجة مل يعهدها سابقاً ....إختلفت نظرته إىل الحياة ،وقرر أن يعيش حياة مختلفة
ء ،حياة غنية متنوعة ،فيها املرسات واألفراح واألحزان
متاماً ،مبفهوم واسع ال يحده يش ٌ
ن الحياة قد فتحت له ذراعيها ،لقد بدأت عندما قرر عدم التضحية
والنجاحات واإلنكسارات ،وكأ َّ
بلحظته أبدا ً....عاد من مدرسته وأحرض معه مذكرة وقلم ،ليخطط ،ولن ينىس جانبا من جوانب
واإلجتامعي ،سيحاول أن يُلم بكافة العلوم،
والديني
الروحي
حياته ،سيدعم الجانب
ّ
ّ
ّ
ويستفيد مام لديه من مميزات مل يراها.
وأصبح أكرثَ حضورا ً ،مهتامً بوقته وواجباته
مه غامرة ال توصف ،لقد تغري
كانت سعادة أ ِّ
َ
مه ومرافقة والده يف كل مكان يقصده أو رحلة يقوم بها ،ولن
وصالته ...يحاول إرضاء أ ِّ
ينىس االجتامع مع إخوانه وأقاربه ...هل هي جنية األحالم؟ أم هي صحوة روحية يف لحظة
ري كله يف
يأس...ال يهم ...املهم أ َّ
ن روحه اتصلت مع خالقها ،فأراها معاين النور والخري ،الخ ُ
ع منه ذلك الحلم شيئاً مختلفاً مميزا ً...
اختيا ِر الله لنا ،ولو كان الظاه ُر مغايرا ً لذلك ....لقد صن َ
تغريت حياته وامتزجت بالحب واالمتنان باآليت ،تغريت النتائج من ملل ويأس إىل تأنٍ وفرح....
ُ
قول رسولنا الكريم محم ٌد عليه الصالة والسالم:
أرشده

"إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها" ،نعم إنها إشارة عميقة له ،اشرتى
ن ظالم الليل ال ينتهي ،بل الشمس تسطع وتنري،
ولها إىل حقيقة ،أل َّ
أرضا تتسع لكل أحالمه ،وح َّ
لتبدد هذا الليل املظلم بنورها الذهبي .....إستيقظ راشد من ليله وحلمه الطويل إىل الواقع،
ذهب إىل املشتل وبدأ باختيار كل ما
باحثاً عن جامل الحياة ،الذي يكمن يف الطموح والعمل،
َ
تهوى نفسه من بذور ،وفسائل وزهور ،وورود ملونة ،وإتجه مرسعاً إىل تةلك املزرعة ،لقد
أقسم أن يجعلها جنة أفكاره الرائعة ،فكان يلجأ إليها يف كل أحواله ،فتمده بالقوة والثقة
والحب ....بدأ بزراعتها ،ومتديد املاء إليها ،وإستم َّر مبراقبتها يوماً بعد يوم بصرب تعلمه
ن هذه البذرة الصغرية ستنمو وتكرب ،وتصبح شجرة قوية مثمرة،
منها ،من كان يعرف أ َّ
فروعها عالية ،تعانق العصافري ،ويجلس هو يف ظلها ،مستمدا ً منها حنانها وثباتها ....مل
يقف قلبه لحظة عن امتنانه وشكره لله ،الذي أيقظ ملكاته لريى الحقيقة ويرى النور الذي
سطع يف كل حياته اآلن.
انتهت بحمد الله..
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Fujairah Crown Prince

attends USTF Historic Graduation Ceremony
the Fiftieth Class,” a name inspired by the initiative of the UAE Wise Leadership
in celebration of the 50th anniversary of the establishment of the Union back in
1971.
Representing the Fiftieth Year Class graduates, Yaaqub Yusuf Al Marashda
conveyed the determination of graduates to dedicate themselves to the service of
their community and country and steadfast allegiance to the UAE leadership.
In the key address, the Chancellor of the University, Prof. Ali Abu El Nour, praised
the leadership of UAE, headed by His Highness Sheikh Khaleifa Bin Zayed
Al Nahyan, for the brilliant and continuous achievements in all areas. He also
expressed gratitude to His Highness Sheikh Hamad Bin Mohamed Al Sharqi,
Member of the Supreme Council, Ruler of Fujairah, and for His Highness Sheikh
Mohamed Bin Hamad Al Sharqi, Crown Prince of Fujairah, Chairman of USTF
Board of Trustees, for their generous patronage and support for the university.
The Chancellor took the opportunity to sample some of the notable achievements
of the university at all levels, including the delivery of quality education despite
the current Covid19- related constraints in addition to the expansion in
undergraduate programs required by the labor market (such as Electric Power
& Renewable Energy), community service, scientific research, the planned
introduction of postgraduate programs (in Business Entrepreneurship and
Sociology & Social Work), the signing of memoranda of understanding with
prestigious internal and external bodies and academic institutions, and last but not
least, support of graduates through the Office of Alumni at the university.
At the conclusion of the event, the graduates received their certificates in the
presence of His Highness the Crown Prince who, in turn, graciously received the
University trophy as a token of special gratitude to His Highness.
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Under the patronage and in the
presence of His Highness Sheikh
Mohammed Bin Hamad Al Sharqi,
Crown Prince of Fujairah, Chairman
of the Board of Trustees of the
University of Science & Technology
of Fujairah (USTF), the first-ever
graduation ceremony in the history
of the university was organized on
Tuesday June 2021 ,8, at the Emirates
Ballroom in Bahar Resort on Fujairah
Corniche. Also, in attendance were
heads of federal and local departments
in addition to representatives of USTF’s
faculty and administrative staff.
A total of 31 male and female
graduates were eligible for graduation,
having successfully completed the
requirement of their respective majors.
On this occasion, the programs and
specializations ranged from Law and
Public Relations through Psychology
and Business Administration to
Pharmacy and Sociology. This first
batch of graduates in the history of
USTF was aptly named the “Year of
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