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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
TEXT A text b

تبدأ دولة اإلمارات العربية املتحدة مسرية
تاريخية جديدة مع القائد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
حفظه الله.

نسأل الله أن يحفظ سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويحفظ شيوخ دولة اإلمارات العربية
املتحدة.

بقلم رئيس التحرير
نفتخــر نحــن أعضــاء لجنــة مجلــة ســواحل الطالبيــة بإصــدار العــدد الرابــع مــن
مجلــة ســواحل ،املجلــة التــي تعــر عــن جهــود الطلبــة يف قســم اإلعــام
بكليــة اإلنســانيات والعلــوم ،بجامعــة العلــوم والتقنيــة يف الفجــرة،
هــذه املجلــة التــي تعــ ّد حصيلــة إنجــازات الطلبــة ،وإحــدى تطلعاتهــم،
كونها منربا ً من منابرهم ،ووسيلة من وسائل تواصلهم الدامئة.
تهــدف املجلــة إىل إيجــاد وســيلة للتواصــل املســتمر بــن طالبهــا وأعضــاء
هيئــة التدريــس القامئــن عليهــا ،وبــن املجتمــع الــذي تعمــل مــن خاللــه
الجامعــة ،كــا أن مــن أولويــات املجلــة إظهــار مهــارات االتصــال املتعــددة
للطلبة ،وتقديم صورة مرشقة لقسم اإلعالم بشكل متميز.
وقــد حرصنــا يف هــذه املجلــة عــى تقديــم أبــواب ثابتــة ،وأخــرى حــرة
تتغــر مــن عــدد إىل آخــر ،وفق ـاً للفعاليــات واملتغــرات التــي تطــرأ عــى
الســاحة ،وكذلــك فإننــا حرصنــا أيضــا عــى االهتــام بتقديــم شــخصية
ن املجلــة تعــر عــن اتجاهــات الطلبة
معينــة ىف كل عــدد ،وبشــكل عــام فــإ ّ
وآرائهم املختلفة.

مايد املراشدة
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أخبار
بقلم :حمد الرصيدي و فاطمة الالغش

بطولة
“شطرنج من أجل الحياة”
عىل أرض إمارة الفجرية

“الفجرية للثقافة واإلعالم”
تشارك يف الدورة الـ 31من
معرض أبوظبي الدويل للكتاب
تشــارك هيئــة الفجــرة للثقافــة واالعــام
يف فعاليــات الــدورة الـــ الحاديــة والثالثــن
مــن معــرض أبوظبــي الــدويل للكتــاب ،والتي
تنظمهــا دائــرة الثقافــة والســياحة ـ أبوظبــي
خــال الفــرة مــن  23مايــو الجــاري وحتــى
التاسع والعرشين منه ،يف مركز
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض ،وذلــك مــن
خــال جنــاح يعــرض مجموعــة مــن كتــب
الهيئــة وإصــدارات دار راشــد للنــر مــن كتــب
ثقافيــة وروايــات وكتــب يف املــرح
والفنــون وكتــب األطفــال ونصــوص شــعرية،
وغري ذلك.
وأكــد الدكتــور ســعيد الحمــر املديــر
التنفيــذي لهيئــة الفجــرة للثقافــة واالعــام،
أن املشــاركة يف املعــرض تــأيت ضمــن
خطــة الهيئــة يف الحــرص عــى التواجــد
الثقــايف يف مثــل هــذه املعــارض وغريهــا
مــن األنشــطة الثقافيــة األخــرى ،بهــدف

التبــادل الثقــايف واألديب مــع
اآلخريــن مــن املشــاركني يف
املعــرض ،باالضافــة إىل التعريــف
بالفعاليات التي تقوم بها الهيئة

وربــط العالقــات مــع الجهــات
الثقافيــة العربيــة والدوليــة وتعزيــز
الحضــور الثقــايف للهيئــة وإلقــاء
الضــوء حــول خططهــا املســتقبلية،
وأشــار الحمــر إىل أن هنــاك الكثــر مــن
املكاســب املعرفيــة يف مثــل هــذه
املشــاركات مثــل تبــادل الخــرات مــع الجهــات
املشــاركة وحضــور النــدوات التــي تقــام
عــى هامــش املعــرض وتوقيــع الكتــب مــن
الكتــاب والشــعراء واملثقفــن ،باالضافــة إىل
فتــح املجــال للباحثــن عــن املعلومــة
لالستفادة من الكتب املعروضة.
وأضــاف الحمــر ،أن الهيئــة ســتعلن خــال
املعــرض عــن إطــاق تطبيــق جديــد بعنــوان

اكتامل تشييد أول محطة يف الدولة لتحويل
النفايات إىل طاقة.

“املــورث” يهتــم مبــا يــورث مــن الجيــل
القديم للجيل الحديث ،يتم من خالله
جمــع العــادات والتقاليــد الخاصــة باالمــارات
وبالتحديــد يف إمــارة الفجــرة ،ويتــم مــن
خاللــه كذلــك إجــراء لقــاءات مــع كبــار
املواطنــن لعكــس تجاربهــم وخرباتهــم
املرتاكمــة يف املجــاالت املتنوعــة البحريــة
والربيــة ،باالضافــة إىل اســتعراض بعــض
األمثــال الشــعبية مبعانيهــا املختلفــة مــن
بعض سكان اإلمارة.
فهــي تعتــزم االفتتــاح الرســمي ملحطــة
تحويــل النفايــات إىل طاقــة يف الحفــل
القــادم ،وبــدأت مجموعــة بيئــة و "مصــدر"
بالفعــل يف استكشــاف فــرص لبنــاء محطــات
أخــرى ،مثــل هــذه املصانــع يف جميــع أنحــاء
دولة اإلمارات العربية املتحدة وحولها.
وعنــد تشــغيل املحطــة -ستســاعد إمــارة
الشــارقة يف أن تصبــح أول مدينــة خاليــة مــن
النفايــات يف الــرق األوســط ،مــع تحقيــق
قيمــة عاليــة للنفايــات غــر القابلــة إلعــادة
التدويــر ،وأن زيــادة نســبة النفايــات املحولــة
مــن مكبــات النفايــات مــن  76٪إىل ،٪ 100
سيســاعد أيضً ــا يف تقليــل كميــة النفايــات
يف مدافــن النفايــات ،وأن دعــم الدولــة
لهــذا املــروع يُعــد تعزيــزا ملزيــج الطاقــة
النظيفة.

تــم االنتهــاء مــن بنــاء أول محطــة لتحويــل النفايــات إىل طاقــة يف البــاد ،وهــي عــى وشــك
الدخــول يف مرحلــة االختبــار والتشــغيل ،لتصبــح إضافــة مهمــة لقطــاع الطاقــة النظيفــة يف
البــاد .وال شــك أن رشكــة أبوظبــي لطاقــة املســتقبل "مصــدر" هــي إحــدى الــركات العامليــة
الرائدة يف مجال الطاقة.
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 وقــال محمــد جميــل الرمحــي ،الرئيــس
التنفيــذي لرشكــة "مصــدر"" :تفخــر" مصــدر
"برشاكتهــا مــع" بيئــة "واالســتفادة مــن
خربتهــا الواســعة يف قطــاع الطاقــة
مــا ،لتطويــر أول
النظيفــة ألكــر مــن  15عا ً
محطــة لتحويــل النفايــات إىل طاقــة يف
اإلمــارات العربيــة املتحــدة .نحــن نتطلــع إىل
تطويــر أول محطــة لتحويــل النفايــات إىل
طاقــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
إن مجــال حــرق الطاقــة يطــور معرفتنــا
وقدراتنــا ويســاهم يف حــل مشــكلة تغــر
املنــاخ مــن خــال العمــل عــى إدارة النفايــات
عــى وفــق األســاليب املســتدامة
واملعتمدة عىل الطاقة النظيفة.
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نظــم نــادي الفجــرة للشــطرنج والثقافــة النســخة الرابعــة
مــن بطولــة "شــطرنج مــن أجــل الحيــاة" واملســجلة يف
االتحــاد الــدويل للشــطرنج ،وذلــك تحــت شــعار «عــام
الخمســن ومســتمرون» وتنطلــق منافســاتها يــوم الســبت
مبشــاركة قياســية ،حيــث بلــغ عــدد املشــاركني حتــى اآلن 135
العبــاً والعبــة مــن  21دولــة عربيــة وأجنبيــة ،وســتقام
فعاليات البطولة يف فندق نوفوتيل الفجرية.

وشــارك يف البطولــة نخبــة مــن الالعبــن املميزيــن عاملي ـاً
مــن حملــة األلقــاب الدوليــة ،منهــم تســعة العبــن أســاتذة
دوليــن كبــار ،وخمســة أســاتذة دوليــن ،والعديــد مــن حملــة
األلقــاب الدوليــة األخــرى ،ويتقدمهــم األســتاذ الــدويل
الكبــر /ســامل عبدالرحمــن ،والبطــل املــري /أحمــد عــديل،
والــريب /إيغــور ميالدينوفيــك ،واألوزبــي /ســينداروف،
وامللــدويف /فريويــل ،والــريك /مرييــت ،والكــويب /والــر
ارنشــيبيا ،وســتقام البطولــة بنظــام الشــطرنج الخاطــف مــن
تسع جوالت.

فــاز العــب املنتخــب الوطنــي واملصنــف األول عــى االمــارات
األســتاذ الــدويل الكبــر /ســامل عبــد الرحمــن -بــكأس بطولــة
(شــطرنج مــن أجــل الحيــاة) الدوليــة ،بثــان نقــاط ونصــف ،مــن
أصــل تســع جــوالت ،بينــا احتــل املراكــز مــن الثــاين إىل
الســادس األســاتذة الدوليــون الكبــار ،حســب الرتتيــب:
االوزبــي ســينداروف ،واملــري أحمــد عــديل ،واألوكــراين
ألكســاندر ،والــريب ايغــور ،وامللــدويف فريويــل ،كــا تــم
تكريــم الفائزيــن حتــى املركــز الرابــع عــر ،وكذلــك الفائزيــن
بالفئات العمرية.
وأكــد رئيــس مجلــس ادارة نــادي الفجــرة للشــطرنج
والثقافــة الدكتــور /عبــد اللــه آل بركــت -أن اســتمرار إقامــة
هــذه البطولــة يعطــي انطباع ـاً عــن مــدى أهميتهــا ،لذلــك
حرصــت إدارة النــادي عــى تنظيمهــا بشــكل منتظــم يف
شــهر رمضــان املبــارك مــن كل ســنة ،وتنــدرج أهميتهــا مــن
كونهــا تجمــع العبــن مميزيــن عــى مســتوى عــال ،ميكنهم
أن يقدموا جوالت شطرنجية قوية.
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الفجرية للثقافة واإلعالم تستضيف
جلسة حول ثقافة املرسح
ملتقــى جلســة حواريــة قاعــة الفجــرة للثقافــة واإلعــام حــول ثقافــة
املرسح

أقيمــت جلســة حواريــة ضمــن مبــادرة محطــة فنــان التابعــة ألكادمييــة
الفجــرة للفنــون بعنــوان" :ثقافــة املــرح وأهميتهــا يف املجتمــع"
بالتعــاون مــع هيئــة الفجــرة للثقافــة واالعــام وبالتعــاون مــع أكادمييــة
الفجرية للفنون الجميلة.

وقــدم املخــرج املرسحــي (ســعيد الهــرش) محــاور الجلســة الحواريــة
باملشــاركة مــع الفنانــن :أحمــد املازمــي ،ويــارس القرقــاوي ،وكانــت
أهــم املحــاور -أهميــة املــرح يف املجتمــع ودوره كمــرآة تعكــس
الواقع ،والقضايا التي ترتبط باملجتمع ارتباطا وثيقا.

وأكــد الســيد /عــي عبيــد الحفيتــي – مديــر أكادمييــة الفجــرة للفنــون
الجميلــة أهميــة دور املــرح يف رصــد القضايــا االجتامعيــة ،وطــرح مــا
يــدور يف املجتمــع مــن قضايــا تالمــس القيــم اإلنســانية الســامية ،التــي
تتامىش مع ثقافاتنا وتقاليدنا األصيلة.

كــا تقــدم الفنانــان :القرقــاوي واملازمــي -بالرتحيــب بالحضــور ،وأكــدوا
أهميــة دور األرسة واملدرســة يف نــر الوعــي املرسحــي منــذ الصغــر
وتنميتــه الحقــا ،مبــا يعكــس الفائــدة عــى املجتمــع املحــي ،كــا
أشــاروا إىل رضورة عمــل القامئــن يف املؤسســات الحكوميــة عــى
تفريغ املمثلني املرسحيني يف أثناء التحضري ألي أعامل فنية.
ويف ختــام الجلســة تقــدم الفنــان ســعيد الهــرش بالشــكر والتقديــر لــكل
الحضــور ،وأكــد أهميــة الحديــث عــن املــرح ورســالته يف دولــة
اإلمــارات ،فاملــرح يعــزز روح التكافــل املجتمعــي واإلنســاين لــدى
جميع أفراد املجتمع.

ويف الختــام كرمــت أكادمييــة الفجــرة للفنــون الجميلــة ممثلــة بشــيخة
الــرع مســؤولة العالقــات العامــة يف أكادمييــة الفجــرة للفنــون،
بحضــور الفنــان أســعد فضــة -مستشــار هيئــة الفجــرة للثقافــة واإلعــام،
املشــاركني يف النــدوة بتوزيــع الشــهادات تقديــرا لجهودهــم املبذولة
يف إنجاح الجلسة الحوارية.
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أخبار

تخص
ميزة فريدة يف واتساب
ّ
العائالت ومجموعات العمل قريباً
يضــع تطبيــق «واتســاب» منصــة الرتاســل األشــهر يف العــامل ،فحاليــا
توضــع اللمســات النهائيــة عــى ميــزة فريــدة للغايــة يف إصــدار تجريبــي
من تطبيقها ،والتي يتوقع أن يتم إطالقها رسميًا قريبًا.

ومــن جانبــه كشــف موقــع  WABetaInfoيف تقريــر لــه عــن امليــزة
الجديــدة ،التــي ســتهيئ للمســتخدمني إجــراء اســتطالعات الــرأي داخــل
املجموعات.
وقري ًبــا ســوف يــرى املســتخدمون ميــزة االقــراع ،التــي يجــري اختبارهــا
حاليًــا عــى أحــدث إصــدار تجريبــي للتطبيــق ،وبحســب التقريــر فإن اســتطالع
الــرأي هــو اختيــار موجــود يف الكثــر مــن التطبيقــات مثــل «تويــر»،
«تلغرام» و«فيسبوك» ،ولذا يجب اآلن وجود هذه امليزة يف واتساب.

هــذا ويتوقــع خــراء التكنولوجيــا أن تكــون هــذه امليــزة املنضمــة إىل
أجهــزة  ،iOSتشــمل األجهــزة التــي تعمــل بنظــام تشــغيل أندرويــد أيضً ــا،
كــا إنــه يتــم اختبــار ميــزة اســتطالعات الــرأي عــى الدردشــات الجامعيــة
يف اإلصدار التجريبي  22.8.0.72من واتساب يف الوقت الحايل.
فالتحديــث الجديــد -ســوف يجعــل املســتخدمني قادريــن عــى إنشــاء
ســؤال باختيــارات متخصصــة للــردود التــي ميكــن لألشــخاص يف الدردشــة
قــا ملــا ورد فــإن الســؤال يشــمل مــا يصــل
الجامعيــة التصويــت لهــا ،ووف ً
إىل  12خيــا ًرا مختلفًــا يف اإلجابــات ،وتطبيــق املراســلة اململــوك
لرشكــة “ميتــا” يضــم ميــزة االســتطالعات لكنهــا كانــت قيــد التطويــر
لفرتة من الوقت حتى آخر إصدار تجريبي.

ومــن املتوقــع أن تلقــى هــذه امليــزة الجديــدة ترحيبًــا مــن
مجموعــات العائــات والعمــل ،وســيعمل االســتطالع عــى
الســاح ألعضــاء املجموعــة برؤيــة اســتطالعات الــرأي
والنتائــج ،وحتــى اآلن مل يتــم الكشــف عــن أي تفاصيــل
حــول الســؤال :متــى ســيتم طــرح امليــزة للجمهــور
العــام؟ وغالبــا مــا يختــر واتســاب ميــزات جديــدة عــى
تطبيقهــا التجريبــي  ،WhatsApp betaويســتغرق الكثــر منهــا
شهورا قبل طرحها.

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان
بــن محمــد القاســمي عضــو املجلــس
األعــى حاكــم الشــارقة ،بتخصيــص  2.5مليون
درهــم لتزويــد مكتبــات الشــارقة بأحــدث
اإلصــدارات مــن الكتــب العربيــة واألجنبيــة
املعروضــة يف “الشــارقة القــرايئ للطفــل”
بنسخته الـ.13

تــأيت مبــادرة ســموه انطالق ـاً مــن جهــوده يف دعــم الكتــاب وصناعــه وقرائــه ،وحرص ـاً عــى
إثــراء مكتبــات الشــارقة بأحــدث اإلصــدارات التــي تغنــي محتواهــا وتســهم يف تزويــد القــراء
مــن باحثــن وأكادمييــن وطــاب ومهتمــن بالشــأن املعــريف بأحــدث إصــدارات دور النــر
املشــاركة يف املهرجــان يف القطاعــات املرتبطــة بعــامل الطفولــة ومصــادر معرفتهــا مبــا
يحقــق رســالة مكتبــات الشــارقة يف أن تكــون مركــزا ً ثقافي ـاً حاضن ـاً لطــاب املعرفــة ومــزودا ً
لهم بكل ما ينمي مداركهم ويرثي مخزونهم الفكري.

اإلمارات تعلن اشرتاطات الحج
للعام الجاري

عقوبة السجن  5سنوات
ملن يفيش بأرسار العمل

أعلنــت الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث والهيئــة العامــة
للشــؤون اإلســامية واألوقــاف عــن اشــراطات الحــج ملوســم  1443هـــ املوافــق
 2022م .وأعربــت الهيئتــان عــن تقديرهــا الكبــر لجهــود اململكــة العربيــة
الســعودية الشــقيقة قيــادة وحكومــة وشــعبا يف تســخري كل اإلمكانيــات
لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

إن إفشــاء أرسار العمــل مــن موظــف عــام ،وترسيــب وثائــق
وبيانــات العمــاء -يعــد جرميــة قانونيــة ،تصــل عقوبتهــا إىل
السجن  5سنوات ،وغرامة مالية ال تقل عن  20ألف درهم.

وأشــارت رشطــة أبــو ظبــي ،يف بيــان عــر فيســبوك ،إىل أن
املــادة  432مــن قانــون العقوبــات -نصــت عــى أنــه يعاقــب
بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة ،وبغرامــة ال تقــل عــن  20ألــف
مــن كان بحكــم مهنته،
درهــم ،أو بإحــدى هاتــن العقوبتــنَ -
أو حرفتــه ،أو وضعــه أو فنــه مســتودع رس فأفشــاه يف غــر
األحــوال املــرح بهــا قانونًــا ،أو اســتعمله ملنفعتــه الخاصة،
أو ملنفعــة شــخص آخــر ،وذلــك مــا مل يــأذن صاحــب الشــأن
مــا أو
يف الــر بإفشــائه أو اســتعامله .وأضافــت أن العقوبــة تكــون بالســجن مــدة ال تزيــد عــى  5خمــس ســنوات ،إذا كان الجــاين موظ ً
فــا عا ًّ
مكلفًا بخدمة عامة واستودع الرس يف أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ونصــت املــادة  :433يعاقــب بالحبــس كل مــن نســخ أو وزع أو زود الغــر بــدون وجــه حــق فحــوى اتصــال ،أو رســالة أو معلومــات أو بيانــات أو
غريها -اطلع عليها بحكم عمله.
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سلطان القاسمي يوجه بتخصيص  2.5مليون درهم لتزويد
مكتبات الشارقة بأحدث إصدارات “الشارقة القرايئ للطفل”
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وتــأيت هــذه االشــراطات اســتجابة ملــا أعلنتــه اململكــة مــن ضوابــط ملوســم
حــج هــذا العــام ،وتشــمل االشــراطات أن يكــون الحــاج مل يســبق لــه أداء
الفريضــة ،ويقتــر الحــج عــى الفئــة العمريــة أقــل مــن  65عامــا ،وأن يكــون
حاصال عىل اللقاحات املعتمدة والجرعة الداعمة.
كــا تشــمل االشــراطات تقديــم نتيجــة فحــص ســلبية خــال  72ســاعة قبــل
الوصــول إىل اململكــة ،وأن تكــون األولويــة ملــن تنطبــق عليهــم الــروط مــن
املسجلني يف النظام اإللكرتوين للحج واملحدثة بياناتهم سابقا.
وأكــدت الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكوارث والهيئــة العامة
للشــؤون اإلســامية واألوقــاف أن االشــراطات املعلنــة تــأيت دعــا الســراتيجية
القيــادة الرشــيدة ،والراميــة إىل املحافظــة عــى مكتســبات التعــايف التــي
وصلــت إليهــا دولــة اإلمــارات اليــوم .ودعــت الهيئتــان حجــاج بيــت اللــه الحــرام
إىل أهمية االلتزام باإلجراءات االحرتازية والوقائية.
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ماذا بعد
إكسبو 2020
دبي العالمي

بقلم :حمد الرصيدى و مصعب النقبي

بعــد انتهــاء معــرض إكســبو  2020يف نهايــة شــهر مــارس
مــن عــام  2022بحثنــا عــن الصــدى العاملــي إلكســبو 2020
الــذي حصــل عــى استحســان واشــادات مــن كافــة دول
العــامل املشــاركة يف املعــرض ،وهنــا نســتعرض لكــم أكــر
النتائــج والدراســة الشــاملة التــي قامــت بهــا جريــدة البيــان
عن نتائج صدى إكسبو  2020وكانت عىل النحو ااآليت:
منحــت دول العــامل ديب -عالمــة االمتيــاز يف تنظيم «إكســبو
 2020ديب» ،الــذي اســتمر ســتة أشــهر ،واختتــم فعالياتــه
يف  31مــارس املــايض .وأظهــرت نتائــج اســتبيان أجرتــه
«البيــان» ،يُعــ ّد األكــر الــذي تجريــه وســيلة إعالميــة مــع
ممثــي أجنحــة الــدول املشــاركة يف املعــرض الــدويل ،أن
 % 96.6مــن الــدول أكــدت أن ديب نجحــت بامتيــاز يف تنظيــم
دورة تاريخية واستثنائية من معارض إكسبو العاملية.
ووفقــاً لهــذه النتيجــة -متكنــت ديب مــن الوفــاء التــام
بالعهــد الــذي قطعتــه عنــد فوزهــا باســتضافة الحــدث،
بتنظيــم نســخة اســتثنائية ومبهــرة مــن املعــرض الــدويل،
وهــو مــا يجعلهــا نســخة قيــاس للنســخ املقبلــة مــن حيــث
التنظيــم الــذي تغلــب عــى تحديــات جائحــة «كورونــا»،
وبخاصــة أنهــا النســخة األوىل مــن إكســبو الــدويل ،التــي
ت ُقام يف املنطقة العربية.

ومــن بــن  192دولــة مشــاركة يف املعــرض -اســتطلعت
«البيــان» رأي ممثــي  60دولــة ،عــى وفــق عينــة عشــوائية
مثلــت كافــة القــارات وبنســبة  31.2%مــن الــدول املشــاركة،
وشــملت  20دولــة مــن آســيا ومثلهــا مــن أفريقيــا و 10دول
أوروبيــة ،ودولتــن مــن أمريــكا الشــالية ،و 6دول مــن أمريكا
الالتينيــة ،ودولتــن مــن أوقيانوســيا ،روعــي فيهــا الحجــم
الســكاين بحيــث يكــون ممثــاً لغالبيــة شــعوب القــارات
الست.

تعظيم الصورة

وأظهــرت إجابــات املشــاركني -أن ديب نجحــت يف تعظيــم
صورتهــا العامليــة ،حيــث أجمعــت الــدول املشــاركة يف
االســتطالع عــى أن ديب تســتحق العالمــة الكاملــة ()100%
بكونهــا وجهــة عامليــة رئيســة للعمــل واالســتثامر
والســياحة ،ومكانــا لتنظيــم الفعاليــات الكــرى .ويعنــي
حصولهــا عــى هــذه النســبة تجديــدا للثقــة العامليــة التــي
طاملــا حظيــت بهــا يف تنظيــم الفعاليــات العامليــة ،مثــل
كأس ديب العاملــي للخيــول الســنوي ،وغريهــا مــن
الفعاليات املامثلة بأعداد املشاركني.

األمن واألمان

كــا منحــت الــدول املشــاركة يف االســتطالع العالمــة الكاملة
ملســتوى األمــن واألمــان والصحــة والســامة يف موقــع
الحــدث ،وأن مشــاريك األجنحــة والــزوار شــعروا باألمــان
الصحــي الكامــل ،يف اعــراف عاملــي بجــودة الخدمــات
الصحيــة والتنظيميــة التــي رافقــت انعقــاد الحــدث عــى
مــدى ســتة أشــهر ،متغلبــة عــى املخاطــر واملخــاوف التــي
شكلتها جائحة فريوس كورونا عىل العامل.
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األخبار املحلية

( ،)20%ثــم الزراعيــة ( ،)15%ثــم الثقافيــة
( ،)11.6%مــا يظهــر أهميــة رشاكات
التكنولوجيــا التــي أصبحــت عصــب الحيــاة
واالقتصــاد وســعي الــدول إىل التحــول نحــو
رقمنة الحياة.

األولويات

وتقــدم اســتقطاب االســتثامر األجنبــي لكافــة
القطاعــات بكونهــا هدفــا للــدول املشــاركة
يف املعــرض ،وقالــت  31.6%مــن الــدول
املشــاركة يف االســتطالع :إنهــا ســعت
لرتويــج هــذا النشــاط بوصفــه أولويــة ،تــاه
الرتويــج الثقــايف بنســبة  ،20%ثــم قطــاع
التصديــر بنســبة  ،18.3%فيــا توزعــت النســب
الباقيــة عــى قطاعــات التكنولوجيــا،
والــراكات الســيادية ،والــركات الناشــئة،
واالستثامر يف البنية التحتية.

البنية التحتية

وعــ ّد  96.6%مــن املســتطلعني أن البنيــة
التحتيــة وخدمــات دعــم املشــاركني كانــت
ممتــازة ،فيــا عدتهــا نســبة ضئيلــة جــدا ً مل
تتجــاوز  3.3%متوســطة ،مــع انعــدام أي
نســبة تشــر إىل أي ضعــف ،مــا يؤكــد جــودة
التأسيس والبناء والخدمات.

برامج الفعاليات

وقالــت  91.6%مــن الــدول :إنهــا راضيــة بدرجة
ممتــازة عــن التنظيــم ،و 8.3%بدرجــة
متوســطة ،مــع خلــو إجابــات املســتطلعني
من أية إجابة تشري إىل أي ضعف

وقالــت  41.6%مــن الــدول املشــاركة :إنهــا
اســتفادت مــن برامــج وفعاليــات األعــال
والتجــارة واالســتثامر ،التــي نظمهــا الحــدث
يف الرتويــج ألهدافهــا وتصوراتهــا
للمســتقبل بدرجــة كبــرة ،فيــا قالــت :45%
إنهــا اســتفادت بدرجــة أكــر مــن متوســط،
وقالــت  :13.3%إنهــا اســتفادت بدرجــة أقــل
من متوسط.

برامج املحتوى

ورأت  80%مــن الــدول املشــاركة يف
االســتبيان -أن برامــج املحتــوى ،مثــل برنامــج
اإلنســان وكوكــب األرض التــي قدمهــا إكســبو
ديب للتوعيــة بالبيئــة واملنــاخ ،عــى مــدار
فــرة انعقــاده ،نجحــت بدرجــة كبــرة يف
إيصــال مضامينهــا إىل جمهــور الــزوار
املشــاركني ،فيــا عدتهــا  20%نجحــت بدرجــة
متوسطة.

وأظهــر االســتبيان أن  86.6%مــن الــدول
املشــاركة يف إكســبو  2020ديب ،تعــ ّد أن
الحــدث نجــح بدرجــة كبــرة يف تحقيــق
شــعاره «تواصــل العقــول وصنع املســتقبل»،
فيــا رأت نســبة  13.3%النجــاح بدرجــة
متوســطة .أي :أن  52دولــة مــن بــن  60دولة
رصــدت النجــاح وشــاركت فيــه بدرجــة عاليــة،
تؤكــد أن الشــعار كان مالمئــاً لقضايــا العــر،
وتصورا للمستقبل وتحدياته.

هــي حاميــة البيئــة واالســتدامة ،و15%
التســامح ،و 10%الســام ،وهــي نســب الفتــة
بنجــاح الحــدث يف تعزيــز هــذه القيــم
وتعميمهــا ،وهــي القيــم التــي طاملــا
روجــت لهــا اإلمــارات ،وبخاصــة التعــاون
الــدويل يف القضايــا التــي تتجــاوز الحــدود،
مثــل املنــاخ واألمــراض ،كــا أن حصــول
التســامح والســام مجتمعــن عــى نســبة
 25%يؤكــد الحاجــة اإلقليميــة والدوليــة إىل
العمــل أيضــاً تحــت مظلــة التعــاون الــدويل،
خصوص ـاً يف الظــروف الحساســة التــي ميــر
بهــا العــامل حاليــاً ،والتــي أثبتــت أن ال أحــد
بعيــد عــن التأثــر باألحــداث مهــا كانــت بعيــدة
جغرافياً.

أهم الرسائل

الرشاكات

شعار الحدث

وعــن أهــم رســائل «إكســبو ديب» قالــت
 51.6%مــن الــدول :إن أهــم رســالة للحــدث
هــي التعــاون الــدويل يف مواجهــة
التحديــات ،فيــا رأت  18.3%أن أهــم رســالة
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تحقيق األهداف

ويف النتيجــة النهائيــة -أظهــر االســتبيان أن
 83.35%مــن الــدول املشــاركة يف «إكســبو
 » 2020حققــت أهدافهــا مــن املشــاركة
بدرجــة كبــرة ،و 15%بدرجــة متوســطة ،و1.6%
بدرجــة ضعيفــة ،وهــي نســبة مثلــت دولــة
واحــدة تعــاين مــن الحــروب واالنقســامات
السياســية ،مــا يعنــي أن أي برامــج أو أهداف
ســعت إليهــا لــن تتحقــق يف ظــل انعــدام
األمن واالستقرار.

وأن نتائــج االســتبيان تكشــف عــن نجــاح
«إكســبو ديب» يف تحقيــق الرســالة التــي
ســعى إليصالهــا للجميــع ،وعــى رأســها
أهميــة تحقيــق التعــاون الــدويل ،وحاميــة
البيئــة واالســتدامة ،فضــاً عــن أهميــة نــر
ثقافة التسامح والسالم بني البرش.

خالصة النتائج

وكشــفت إجابــات املســتطلعني -أن الــراكات
التجاريــة كانــت أهــم مــا حققتــه الــدول
املشــاركة يف «إكســبو ديب» بنســبة ،25.3%
تليهــا التكنولوجيــة ( ،)23.3%ثــم الســياحية

تظهــر نتائــج االســتبيان النجــاح املبهــر
لـ«إكســبو  2020ديب» بشــهادة املشــاركني
الدوليــن ،وأن حالــة عــدم اليقــن التــي كانــت
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ســائدة قبــل عــام مــن انطــاق الحــدث يف 31
أكتوبــر  2021-تحولــت إىل فرصــة اســتفادت
منهــا جميــع الــدول املشــاركة بفعــل الجهــد
الــذي قامــت بــه دولــة اإلمــارات وديب نحــو
إيجــاد كل الوســائل التــي متكــن املشــاركني
مــن تحقيــق أهدافهــم وتطلعاتهــم،
وبخاصــة الجانــب الصحــي ،حيــث أرســت
اإلمــارات بروتوكــوالت وإجــراءات صحيــة
ووقائيــة جعلــت املشــاركني والــزوار يف
حالــة اطمئنــان ،تجلــت مالمحــه بتســجيل أكــر
مــن  24مليــون زيــارة ،وهــو الهــدف الــذي
كان معلنــاً قبــل جائحــة كورونــا ،حيــث نجــح
إكســبو يف تنظيــم سلســلة فعاليــات يوميــة
عــى مــدار ســتة أشــهر ،أســهمت يف
تحقيــق الرقــم املســتهدف مــن أعــداد
الزوار.

املســألة الثانيــة املهمــة يف النتائــج -أن
الــدول قالــت بشــبه إجــاع :إنهــا حققــت
أهدافهــا بدرجــة كبــرة ،مبعنــى أن
املشــاركة تؤكــد املســاهامت الفعالــة
واملفيــدة التــي يحدثهــا إكســبو عــى حــارض
ومســتقبل الــدول ،وخلــق العديــد مــن فــرص
التعــاون الثنــايئ والجامعــي يف كافــة
القطاعــات ،مبــا يؤثــر إيجابــاً عــى حيــاة
البرشية.

كــا تظهــر النتائــج أن الحدث نجــح يف تحقيق
عــدة رســائل مــن خــال الفعاليــات وأســابيع
املوضوعــات وبرامــج املحتــوى ،ومــن
أهمهــا التعــاون الــدويل يف التصــدي
للتحديــات ،وزيــادة الوعــي بأهميــة حاميــة
البيئــة باعتبارهــا الرفاهيــة األوىل للبــر،
وصــوالً إىل املســاهمة يف نــر ثقافــة
التســامح والســام بكونهــا رضورتــن
للتعــاون الجامعــي ،والتفــرغ للتنميــة
واالزدهار.
ومــن املهــم هنــا اإلشــارة أيضــاً إىل أن
إجابــات األســئلة خلــت مــن اإلشــارة إىل أي
ضعــف يف أي يشء ،وهــو مــا يحســب
للمنظمــن الذيــن اســتطاعوا تلبيــة توقعــات
جميــع املشــاركني بــا اســتثناء ،بحيــث كانــت
معظــم اإلجابــات عــن التنظيــم والخدمــات
تفــوق  ،90%فيــا كانــت كل اإلجابــات فــوق
..50%

لذلــك فــإن هــذه النتائــج أعــادت تأكيــد الثقــة
التــي مينحهــا املجتمــع الــدويل دامئــا
لإلمــارات عمومـاً وديب عــى وجــه الخصوص،
بوصفهــا وجهــة مثاليــة للعيــش والعمــل
واالســتثامر والســياحة ،وهــو مــا جــددت ديب
صورتــه بشــكل أكــر وضوحــاً ،وهــذه املــرة
بتجربــة اختربهــا املشــاركون والــزوار معــاً،
ولبت تنوعهم الفريد بكل جدارة وامتياز.
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ال وجود للمستحيل
ىف قاموس
حليمة املطروىش

بقلم :صفية الباروت

أهـاً وســهالً بــك النقيــب حليمــة املطروىش
ىف جامعــة العلــوم والتقنيــة ىف الفجــرة،
يسعدنا إجراء هذا الحوار الصحفى معك.
هل ميكن أن تحدثينا عن السرية الذاتية؟

النقيــب حليمــة عبداللــه محمــد املطــرويش،
مــن مواليــد الفجــرة وأم لخمســة أبنــاء ولــد
وأربع بنات.
أعمــل موظفــة ضمــن فريــق عمــل وزارة
الداخليــة  -القيــادة العامــة لرشطــة الفجــرة
 -رئيساً لقسم االسرتاتيجية وتطوير األداء.

تخرجــت ىف جامعــة عجــان للعلــوم
والتكنولوجيــا بالفجــرة (حاليــاً جامعــة
العلــوم والتقنيــة يف الفجــرة) ،كليــة
اإلعالم ،تخصص العالقات العامة واإلعالن.
حصلــت عــى شــهادة املاجســتري بدرجــة
اإلمتيــاز مــع مرتبــة الــرف مــن كليــة محمــد
بن راشد لإلدارة الحكومية.

كيف كانت بدايات املسرية الدراسية؟

بــدأت مســرىت الدراســية يف جامعــة
عجــان للعلــوم والتكنولوجيــا ،فــرع الفجــرة
عام .2011

الحوار الصحفي مع ضيفتنا املتميزة الناجحة والتى متيزت باإلرصار عىل النجاح
وقوة اإلرادة مام جعلها تسطر إسمها بني النساء الرائدات يف دولة اإلمارات
من خالل إنجازاتها وإخالصها يف خدمة الوطن النقيب حليمة املطرويش تحلق
بنا إىل عوامل من التميز والتألق
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اتذكــر اليــوم األول لخطــواىت األوىل
بدخــوىل الجامعــة كأنــه فيلــم يعــاد ىل مــن
جديــد عندمــا اتجهــت مــن املركبــة قاصــدة
مكتــب التســجيل ،وكان لــدي إحســاس مختلــط
مــا بــن الفــرح واملســؤولية والتحــدي
والخــوف مــن املســتقبل وأخــذت عــى
نفىس عهد أن ال اتخرج إال بإمتياز.
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تــم اســتقباىل بحفــاوة مــن قبــل املوظفــات
وتــم اســتعراض التخصصــات يف الجامعــة
وتوجيهــى إىل تخصــص القانــون كونــه
التخصــص املطلــوب للمجــال األمنــي وأنــا
اعمــل يف وزارة الداخليــة ،إال أن رغبتــى
وحبــى لإلعــام جعلنــى اتوجــه إىل تخصــص
االعالم.

كان للدكتــور شــعبان املرشــد األكادميــي
فضــل يف توجيهــي للطريــق الصحيــح مــن
خــال رشح الخطــة الدراســية وأولويــات
تسجيل املساقات.
كــا كان لبعــض الدكاتــرة الفضــل االكــر يف
دعمــي يف مســريت العمليــة ،كالدكتــور
بشــر ،الدكتــور املاحــى ،الدكتــور ياســن،
الدكتورة ماجدة والدكتورة شيامء.
مــا مــدى االســتفادة ىف عملــك وىف
الحيــاة العامــة مــن دراســتك يف جامعــة
العلوم والتقنية يف الفجرية؟

حبــى لإلعــام دفعنــى لهــذا التخصــص،
فلدينــا يف القيــادة فرع ـاً للتوعيــة واإلعــام
املــروري يف إدارة املــرور والدوريــات وكان
يديــره آنــذاك النقيــب محمــد حســن البــري،
وكان لهــذا الضابــط الفضــل األكــر يف
توجيهــى إىل هــذا التخصــص وذلــك لحبــه
الشــديد ومتيــزه عــن ســواه يف املجــال
اإلعالمي .

وحــول اســتفادىت ىف عمــى مــن خــال
دراســتى الجامعيــة ،فقــد ســاهمت
املســاقات يف صقــل مهــاراىت اإلعالميــة
بشــكل كبــر يف العمــل مــا ميــزىن ألكــون
أول مقدمــة للنــرة املروريــة الصباحيــة عــر
أثــر إذاعــات الدولــة كإذاعــة الفجــرة وإذاعــة
عجامن وإذاعة األوىل من ديب.
ســاهمت بعــض مســاقات اإلعــام ىف
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مســاعدىت يف إعــداد كافــة املتطلبــات
االســراتيجية وإدارة الجــودة للربامــج
اإلعالميــة ووضــع أطرهــا الزمنيــة بشــكل
متميــز والــذي أدى لتميــزي يف املجــال
وحصــوىل عــى العديــد مــن شــهادات
التميــز مــن القيــادة ومــن الجهــات اإلعالميــة
يف الدولة.

وحــول مســاقات اإلذاعــة والتلفزيــون ،فقــد
دعمــت ظهــورى اإلعالمــي حيــث تعــددت
املقابــات اإلعالميــة وخاصــة بالنــرة
املروريــة الصباحيــة الــذي كان بشــكل يومــي
تقريباً وتكرميى من القيادة.

كــا ســاهمت املســاقات الخاصــة بإعــداد
التقاريــر والبيانــات والنــرات اإلعالميــة يف
تحســن جــودة املخــرج العمــى الــذى
أقدمه يف القيادة ومتيزى يف اآلداء.

أمــا عــن االســتفادة ىف حيــاىت مــن خــال
دراســتى الجامعيــة ،فقــد كان لدراســتى
ثأثــرا ً كبــرا ً ىف تقويــة وإدارة العالقــات
املجتمعيــة والروابــط األرسيــة وتفهمــى
املمتــاز ألبنــاىئ ،فقــد تغــرت نظــرىت للحيــاة
واقبلت عليها بإيجابية أكرب وبحب.
العالقــات العامــة تخصــص يجعلــك متســامح
مــع نفســك قبــل أن تتســامح مــع األخريــن،
تتعلــم كيــف تنظــر للمواضيــع مــن جميــع
الجوانــب ،وتتوســع آفــاق املعــارف والعلــم
لديــك ويصبــح لديــك شــغف أكــر للعلــم
واالستمرار لبلوغ أعىل املراتب.

خالل مشوار العمل والدراسة،
حصلت عىل العديد من الجوائز
وكرمت من عدة جهات ،سواء
أكان التكريم من شيوخ دولة
اإلمارات حفظهم الله أو من
خالل مؤسسات مختلفة ،وكان
من أهم الجوائز التى حصلت
عليها ،وسام رئيس مجلس
الوزراء ألفضل موظف إداري
ضمن جائزة محمد بن راشد
لآلداء الحكومي املتميز والتى
كرمني بها سمو الشيخ محمد
بن راشد ال مكتوم  ،كام كرمت
كذلك كأم مثالية ولدوري
املجتمعي وعطاىئ يف
املجالس الرمضانية من سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

مــا حصــاد االنجــازات خــال فــرة الدراســة
والعمل؟

خــال مشــوار العمــل والدراســة ،حصلــت
عــى العديــد مــن الجوائــز وكرمــت مــن عــدة
جهــات ،ســواء أكان التكريــم مــن شــيوخ
دولــة اإلمــارات حفظهــم اللــه أو مــن خــال

15 | May 2022

حوار صحفى

مؤسســات مختلفــة ،وكان مــن أهــم الجوائــز التــى حصلــت
عليهــا ،وســام رئيــس مجلــس الــوزراء ألفضــل موظــف
إداري ضمــن جائــزة محمــد بــن راشــد لــآداء الحكومــي
املتميــز والتــى كرمنــي بهــا ســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد ال مكتــوم  ،كــا كرمــت كذلــك كأم مثاليــة ولدوري
املجتمعــي وعطــاىئ يف املجالــس الرمضانيــة مــن
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وال أنــى دور ســعادة اللــواء محمــد أحمــد بــن غانــم
الكعبــي قائــد عــام رشطــة الفجــرة ىف تشــجيعي وبــث
روح الحــاس وتحفيــزي إضافــة لتكرميــى وحصــوىل
عــى عــدد مــن الجوائــز ،مثــل جائــزة التفــوق العلمــي
للمجلــس النســايئ ،كــا كرمــت مــن القيــادة كأم مثاليــة،
وضمــن فريــق املوهوبــن عــى مســتوى وزارة
الداخلية.

األم كلمة قصرية إال أنها
كبرية ،فهي نصف
املجتمع ،وأنا أقول أنها
هي املجتمع كله ،فإن
صلحت صلح املجتمع ،األم
كوكب ميضء بذاته ،األم
هي قيمة الحياة ،وعامد
األمر ،لذا أقول لكل طالبة
وأم وىف نفس الوقت
موظفة  ،اجعيل دامئاً
الصعوبات حجر أساس
لرتتقي به نحو القمم،
كذلك اسعدي نفسك
وانظري للمستقبل بتفاؤل
وإيجابية.

وىف هــذا الصــدد أؤكــد عــى الدعــم اإليجــاىب الــذى
يعــود عــى الفــرد بعــد الحصــول عــى أى تكريــم،
وبالفعــل انعكــس ذلــك بشــكل إيجــاىب عــى حيــاىت
العلمية والعملية.
مــا أبــزر التحديــات التــي واجهتــك أثنــاء الدراســة وأنــت
عىل رأس عملك ،وما كيفية التغلب عليها؟

مــن التحديــات العمليــة التــي واجهتهــا ،كــرة األعبــاء
واملســؤوليات يف العمــل ،حيــث كنــت أعمــل يف فــرة
اإلجــازات والفــرة املســائية ،إال أنــه وبدعــم مــن القيــادة
العليــا الالمحــدود وفــرق العمــل وتوزيــع املهــام
واملســؤوليات ،اســتطعت إنجــاز جميــع املتطلبــات وأدى
ذلك إىل تدعيم آداىئ بشكل متميز.
كــا واجهــت نــوع آخــر مــن التحديــات كضغــط الدراســة
ومحاولــة الحفــاظ عــى حصــوىل الدائــم عــى تقديــر
اإلمتيــاز ،وهنــا أشــر إىل الدعــم الــذى قدمــه أســاتذىت
أثنــاء دراســتى وتفهمهــم لوضعــى ،مــا أدى إىل
الحفاظ عىل النجاح.

مــا أهــم محطــات النجــاح يف مســرتك
العلمية والعملية؟

أثنــاء حيــاىت العمليــة والعلميــة حصلــت عىل
عــدد مــن الشــهادات ،والتــى كان مــن أهمهــا
شــهادة مدقــق للجــودة وشــهادة محــارض
أجيــال الرشطــة مــن رشطــة الفجــرة بإمتيــاز،
كذلــك شــهادة الدبلــوم يف التميــز
املؤســي وشــهادة دبلــوم إدارة
املشاريع من وزارة الداخلية بتقدير ممتاز.
ومؤخــرا ً حصلــت عــى دبلــوم الســعادة مــن
وزارة الداخلية بتقدير إمتياز.

كــا كان هنــاك محطــات كثــرة ىف مســرىت
العمليــة ،حيــث كانــت بدايــايت الوظيفيــه
إدارى يف هيئــة املنطقــة الحــرة ،ولكــن
بــدأت أبحــث عــن األفضــل إىل أن التحقــت
بالســلك الرشطــي بــوزارة الداخليــة إىل أن
أصبحــت رئيس ـاً لقســم االســراتيجية وتطويــر
األداء بالقيادة العامة لرشطة الفجرية.

وهنــا أشــر أنــه ال للمســتحيل ،مهــا كنــا
نعمــل تحــت ضغــط ولدينــا مســؤوليات
عديــدة ،فإنــه مــع تقســيم الوقــت واإلرادة
ميكننا أن نحقق الكثري من النجاحات.

أمــا عــن التحديــات األرسيــة ،فتمثلــت ىف رضورة أداء
واجبــى نحــو أبنــاىئ وعائلتــى ودعــم أرسىت ،وىف
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نفــس الوقــت اســتكامل الدراســة بتميــز،
والحفــاظ عــى نجاحــى ىف العمــل ،ولكــن
مــع تقســيم الوقــت والدعــم الــذى قدمتــه
ىل عائلتــى اســتطعت تحقيــق املعادلــة
الصعبة.
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وأخــرا ً ،مــا الكلمــة التــى توجهيهــا لــكل
طالبــة وأم وىف نفــس الوقــت موظفــة
وعىل رأس عملها؟

هــذا شــعاري يف الحيــاة (تألــق ،،وكــن
للتميزعنواناً )

األم كلمــة قصــرة إال أنهــا كبــرة ،فهــي
نصــف املجتمــع ،وأنــا أقــول أنهــا هــي
املجتمــع كلــه ،فــإن صلحــت صلــح املجتمــع،
األم كوكــب مــيء بذاتــه ،األم هــي قيمــة
الحيــاة ،وعــاد األمــر ،لــذا أقــول لــكل طالبــة
وأم وىف نفــس الوقــت موظفــة  ،اجعــي
دامئــاً الصعوبــات حجــر أســاس لرتتقــي بــه
نحــو القمــم ،كذلــك اســعدي نفســك
وانظــري للمســتقبل بتفــاؤل وإيجابيــة ،كــا
يجــب عليــك وضــع إطــار زمنــي لتحقيــق
األهــداف حســب الســنوات وتحــدي نفســك
يف تحقيقهــا .كذلــك رضورة تخصيــص وقــت
لذاتــك ووقــت لعملــك ووقــت ألرستــك
وللمجتمــع ،وأخــرا ً ال تنشــغيل كثــرا ً بوســائل
التواصــل االجتامعــي املتجــددة وركــزي
عىل مستقبلك ومستقبل أوالدك.
وأخــرا ً ،اتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر
واالحــرام لوجــودك معنــا اليــوم النقيــب
حليمــة املطــروىش ،وعــى حــوارك القيــم
واملميــز ،متمنيــة لــك املزيــد مــن التقــدم
واالزدهار.
17 | May 2022

فعاليات
إعداد :عذارى اليامحى ،حنان اليامحى و مايد املراشدة

تكنولوجي

تنفيذ عمل
تطوعي

املنتدى اإلعالمي
األول بجامعة
العلوم والتقنية
يف الفجرية
انعقــد بجامعــة العلــوم والتقنيــة يف الفجــرة
ىف مــارس  2022املنتــدى اإلعالمــي األول
الــذي قــام بتنظيمــه قســم اإلعــام بكليــة
اإلنســانيات والعلــوم ،وقــد حمــل املنتــدى
عنــوان “دور اإلعــام يف ظــل جائحــة كورونــا”،
حيــث تنــاول اإلعالميــون الــدور التنويــري
والتوعــوي الــذي قامــت بــه وســائل اإلعــام
يف أثناء متدد الجائحة.

فعالية يوم األُم وتكريم الطالبة األم املثالية
أقيمــت فعاليــة يــوم األم يف الرابــع و العــرون مــن شــهر مــارس  ،2022نظمهــا
قســم اإلعــام بكليــة اإلنســانيات والعلــوم بالتعــاون مــع عــادة شــؤون الطلبــة
حــت لتجنــي
بالجامعــة ،تكرميـاً و تعظيـاً لــكل أُم ثابــرت وناضلــت ،علمــت ،ســهرت وض ّ
مثــار زرعهــا ،ومــن خــال الفعاليــة تــم تكريــم الطالبــة األم املثاليــة .واحتــوت
الفعالية عىل الكثري من الفقرات املتنوعة.

شــارك قســم اإلعــام بكليــة اإلنســانيات والعلــوم
يف العمــل التطوعــي الــذي نظمتــه دائــرة
الخدمــات االجتامعيــة فــرع كلبــاء ىف شــهر أبريــل
 2022باملشــاركة يف اإلفطــار الرمضــاين مبدينــة
كلبــاء ،وتكمــن أهميــة هــذا النشــاط – افطــار صائــم
 ألنــه يُعــد مــن الظواهــر االجتامعيــة النبيلــة التــيمتيــز املجتمــع اإلمــارايت وتعكــس القيــم اإلنســانية
التي تشكل هذا املجتمع.

املؤمتر العلمي الطاليب الرابع
عرش بجامعة العلوم والتقنية
يف الفجرية تحت شعار تكامل
البحث والخدمة املجتمعية
لتنمية املجتمع

رحلة إىل اللوفر

تحــت رعايــة ســعادة األســتاذ الدكتــور عــي أبــو النــور مديــر جامعــة العلــوم
والتقنيــة يف الفجــرة نظمــت عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي
برئاســة األســتاذ الدكتــور زيــن العابديــن رزق ىف أبريــل  2022املؤمتــر العلمــي
الطــايب الرابــع عــر تحــت شــعار " تكامــل البحــث والخدمــة املجتمعيــة لتنميــة
املجتمع" وقد شارك عدد من طلبة قسم االعالم يف هذا املؤمتر.

أقيمــت رحلــة إىل متحــف اللوفــر يف الخامــس و العــرون مــن شــهر فربايــر
 ،2022حيــث انطلــق عــدد مــن طــاب االعــام لزيــارة املتحــف الــذي هــو عبــارة عــن
معــرض لآلثــار الفنيــة اآلتيــة مــن جميــع أنحــاء العــامل والهــدف األســايس مــن
املرشوع هو أن يكون حلقة وصل بني الفن الرشقي والفن الغريب.
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فعاليات

فعالية خاصة بالربوتكول
واالتيكيت لطالب قسم اإلعالم
ىف إطــار الربوتكــول واالتيكيــت قــام طــاب قســم اإلعــام
يف نوفمــر  2021يف الحــرم الجامعــى بتنظيــم فعاليــة
توضــح مهــارات الطــاب ىف املراســم وتطبيــق قواعــد
الربوتوكول

زيارة طلبة العالقات العامة
واإلعالن إىل قلعة دبا الفجرية
و مسجد البدية

زيارة إىل إدارة العالقات العامة واالتصال
املؤسيس بنادي سيدات الشارقة

زيــارة طــاب العالقــات العامــة واإلعــان قلعــة دبــا
الفجــرة ومســجد البديــة يف فربايــر  ،2022لتعزيــز روح
الحضــارة و الــراث لــدى الطالــب برؤيــة و استكشــاف
االثــار القدميــة ألجدادنــا املقيمــن عــى أرايض
الفجرية و غرس القيم األخالقية

زيــارة طالبــات قســم
العامــة
العالقــات
واإلعــان إىل إدارة
العامــة
العالقــات
واالتصــال املؤســى
ســيدات
بنــادى
الشــارقة يف فربايــر
 ،2022وذلــك ىف إطار
التعريــف بالعالقــات
العامــة مــن حيــث
مفهومهــا ووظائفهــا ،ودورهــا ووســائلها ،إىل جانــب التعريــف بجامهــر
العالقــات العامــة ،وأنشــطتها يف مختلــف املؤسســات ،كذلــك توضيــح مفهوم
اإلعــان وأنواعــه وأهدافــه ووظائفــه ووســائله املختلفــة التىــت تتبعهــا إدارة
العالقات العامة.

احتفالية اليوم الوطني الخمسني
زيارة إىل إدارة العالقات
العامة واالتصال
املؤسىس بنادى إتحاد
كلباء الرياىض الثقاىف

اقيمــت احتفاليــة اليــوم
الوطنــى الخمســون لدولــة
االمــارات العربيــة املتحــدة
يف الحــرم الجامعــي
بحضــور ويل العهــد محمــد
بــن حمــد الرشقــي يف
نوفمــر  ،2021حيــث قامــت
جامعــة العلــوم والتقنيــة
باالحتفــال وتعزيــز روح حــب
الوطــن ألبنــاء الدولــة
واملقيمني عىل ارضها.
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زيــارة طــاب قســم العالقــات العامــة
واإلعــان إىل إدارة العالقــات العامــة
واالتصــال املؤســى بنــادى إتحــاد
كلبــاء الريــاىض الثقــاىف يف فربايــر  2022وذلــك ىف إطــار التعريــف بالعالقــات
العامــة مــن حيــث مفهومهــا ووظائفهــا ،ودورهــا ووســائلها ،إىل جانــب التعريــف
بجامهري العالقات العامة ،وأنشطتها يف مختلف املؤسسات.
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فعاليات

قصر الوطن
قــام عــدد مــن طلبــة اإلعــام بزيــارة إىل قــر الوطن يف إمــارة أبوظبــي يف نوفمــر2021
لإلطــاع عــى ابــرز املقتنيــات التــي يحتويهــا القــر والتعــرف عــى أساســيات الربوتوكــول
يف مجال استقبال رؤساء الدول والوفود.

الذكاء االصطناعي
يف دولة اإلمارات
قلم :مايد املراشدة و عائشة الحوسني
يف أكتوبــر  2017-أطلقــت حكومــة دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة اســراتيجية
اإلمــارات للــذكاء االصطناعــي ،ومتثــل هــذه
املبــادرة املرحلــة الجديــدة بعــد الحكومــة
الذكيــة ،التــي ســتعتمد عليهــا الخدمــات،
والقطاعــات ،والبنيــة التحتيــة املســتقبلية
يف الدولــة ،مبــا ينســجم ومئويــة اإلمــارات
 ،2071الســاعية إىل أن تكــون دولــة اإلمــارات
األفضل يف لعامل يف املجاالت كافة.

وتعــد هــذه االســراتيجية األوىل مــن نوعهــا
يف املنطقــة والعــامل ،التــي تهــدف مــن
خاللهــا إىل تحقيــق أهــداف مئويــة اإلمــارات
 ،2071وتعجيــل تنفيــذ الربامــج واملرشوعــات
التنمويــة لبلــوغ املســتقبل .االعتــاد عــى
الــذكاء االصطناعــي يف الخدمــات وتحليــل
البيانــات مبعــدل  100%بحلــول عــام ،2031
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االرتقــاء بــاألداء الحكومــي وترسيــع اإلنجــاز
وخلــق بيئــات عمــل مبتكــرة ،أن تكــون حكومــة
اإلمــارات األوىل يف العــامل يف اســتثامر
الــذكاء االصطناعــي مبختلــف قطاعاتهــا
الحيويــة ،دعــم مبــادرات القطــاع الخــاص
وزيــادة اإلنتاجيــة ،إضافــة إىل بنــاء قاعــدة
قويــة يف مجــال البحــث والتطوير ،واســتثامر
أحــدث تقنيــات وأدوات الــذكاء االصطناعــي،
وتطبيقهــا يف شــتى مياديــن العمــل
بكفاءة رفيعة املستوى.
كــا أن حكومــة دولــة االمــارات اســتهدفت
عــدة قطاعــات حيويــة يف الدولــة ،منهــا
قطــاع النقــل ،مــن خــال تقليــل الحــوادث
والتكاليــف التشــغيلية ،قطــاع الصحــة ،مــن
خــال تقليــل نســبة األمــراض املزمنــة
والخطــرة ،قطــاع الفضــاء بإجــراء التجــارب

الدقيقــة وتقليــل نســب األخطــاء املكلفــة،
قطــاع التكنولوجيــا مــن خــال رفــع نســبة
اإلنتــاج واملســاعدة يف الــرف العــام،
وقطــاع التعليــم مــن خــال التقليــل مــن
التكاليــف وزيــادة الرغبــة يف التعلــم،
وغريها من القطاعات.
23 | May 2022
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TEXT A text b

الذكاء االصطناعي يف
مجال العالقات العامة

الذكاء االصطناعي
يف عامل اإلعالم
تتطــور تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بشــكل
مطــرد مــع تصاعــد وتــرة االبتــكارات التقنيــة،
التــي يتــم دمجهــا يف مختلــف أوجــه حياتنــا؛
ومنهــا مثــا دخــول خوارزميــات وبرمجيــات
الصحافــة واإلعــام ،مــن
مبتكــرة إىل عــامل ِّ
صحافــة البيانــات ،وتقنيــة البلــوك ،وتشــن
يف الصحافة.

يف هــذا اإلطــار أعلنــت مؤسســة صحافــة
الــذكاء االصطناعــي للبحــث واالســترشاف يف
ديب -عــن إطــاق الــدورة األوىل ملؤمتــر
"املنتــدى العاملــي لصحافــة الــذكاء
االصطناعي"

يُعــد هــذا املنتــدى أول منصة عامليــة تقوم
ببحــث واســترشاف صحافــة الــذكاء
االصطناعــي ،يف ظــل تقنيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة ،وتقنيــات الــذكاء
االصطناعــي التــي لهــا صلــة مبــارشة
بوسائل اإلعالم.
أطلــق املنتــدى بكونــه املنصــة الرائــدة
عامليًــا يف تصميــم مســتقبل اإلعــام
واإلنســان ،2050الســترشاف حقبــة صحافــة
الــذكاء االصطناعــي وصحافــة الجيــل الســابع،
بوســاطة عــرض لتجــارب حقيقيــة لوســائل
إعــام دوليــة ،الســتخدام تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي يف عمليــات التحريــر والكتابــة،
وتحليــل البيانــات ،وكشــف املعلومــات
الزائفــة ،واســتخدام الطباعــة ثالثيــة األبعــاد،
وتحليــل البيانــات الضخمــة ،وصحافــة البيانات،
وغريهــا مــن تقنيــات الثــورة الصناعيــة
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الرابعة ،ذات الصلة بوسائل اإلعالم".

ولثــورة الــذكاء االصطناعــي تأثــر أعمــق يف
صناعــة اإلعــام والنــر مــن أي ثــورات أخــرى
ســابقة ،ولــه القــدرة عــى التكيــف مــع
املتغــرات يف القطــاع اإلعالمــي ،وتغــر
كيفيــة تفاعلــه مــع القــارئ خــال ثــاث ثــورات
منفصلــة ،املتمثلــة باخــراع املطبعــة ،وعــر
الحاسوب واإلنرتنت.

كــا أن الفــرص متاحــة أمــام املؤسســات
اإلعالميــة والصحافــة ،لالســتفادة مــن
التغــرات التــي طــرأت عــى صناعتهــا منــذ
بــدء عــر األمتتــة مــرورا ً بعــر الفضائيــات
واإلنرتنــت وصــوالً إىل الــذكاء االصطناعــي،
وذلــك مــن خــال مواصلــة تقديــم رســالتها
اإلعالمية باالعتامد عىل االبتكار واإلبداع.

وأصبحــت الصحــف التقليديــة تواجــه تحديــاً
حقيقيـاً يف عــر التقنيــات الحديثــة والــذكاء
االصطناعــي ،ويتمثــل املســتقبل يف مــدى
قــدرة اإلعــام التقليــدي عــى مواكبــة
التغــرات آنفــة الذكــر ،والرتكيــز عــى تطويــر
اإلعالم.

مستقبل الذكاء االصطناعي

وأن وكاالت األنبــاء العامليــة واملواقــع
اإلخباريــة التــي أصبحــت منتــرة بشــكل كبــر
يف املجتمــع ،تتســابق يف إنتــاج األخبــار
التــي تجمــع بــن الــذكاء االصطناعــي والخــرة
التحريريــة ،لتتمكــن مــن إنشــاء املحتــوى
الــذي ينشــئه املســتخدم ويتــم التحقــق

منــه تلقائيــا ،وذلــك بوســاطة تطبيقــات
الذكاء االصطناعي .

ويــأيت اســتخدام الطائــرات الصغــرة
املســرة مــن دون طيــار ،لتصويــر األحــداث،
وهــو مــا يعــرف ( بإعــام الــدرون) ،وهــذا مــا
يــؤدي مســتقبال إىل أن تكــون هنــاك قــدرة
عــى تطويــر أدوات اإلعــام ،القــادرة عــى
التفاعــل مــع محيطهــا للتصويــر ،وإرســال
تقاريــر تصــف واقــع مــا يحــدث داخــل الحــدث،
مثــل الحــروب وتكــون مبصداقيــة ،مــا يســهم
أيضــا يف الحــد مــن الخســائر البرشيــة
للمــاكات اإلعالميــة .إن تأثــرات الــذكاء
االصطناعــي ســتكون ملموســة يف
اإلمكانــات املتجــددة لقطاعــات الرتجمــة،
وأنظمــة قواعــد البيانــات ،وســينعكس ذلــك
إيجابــا عــى وســائل اإلعــام والصحافــة،
إضافــة إىل مجــال اإلنتــاج الســيناميئ
والتلفزيــوين والوثائقــي ،وهــذا يحقــق
مجهــودا وكلفــة أقــل مــع رسعــة يف اإلنتــاج
عنــد االعتــاد عــى أنظمــة الــذكاء
االصطناعــي مســتقبال .ومــن األمثلــة التــي
بــدأت بالظهــور بشــكل واســع وجــود نــرات
رياضيــة وجويــة تلفزيونيــة وإذاعيــة ذاتيــة
اإلنتــاج ،دون الحاجــة إىل تدخــل الكفــاءات
البرشيــة مطلقــا ،فهنــاك أجهــزة إلكرتونيــة
ذكيــة تعالــج املعلومــات الــواردة مــن أجهــزة
الحاســوب أو األقــار الصناعيــة ،لتقــدم
نــرات الرياضــة والطقــس مــن غــرف األخبــار
بتلقائية تامة.
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الــذكاء االصطناعــي مفهــوم يشــمل
التقنيــات الخوارزميــة ،التــي متكــن اآلالت مــن
أداء بعــض املهــام املعرفيــة بشــكل
يضاهــي قــدرات البــر ،أو رمبــا بشــكل
أفضل.
كــا أن الــذكاء االصطناعــي يحمــل وعــودا ً
كثــرة يف املســتقبل القريــب ،ســتطال
مختلــف مناحــي الحيــاة ،فقــد أثبتــت تطبيقاته
املتعــددة أنــه يســاعد بالفعــل يف تبســيط
العمليــات التجاريــة والتحــوالت الفنيــة بشــكل
ملفــت ،ويقــول خــراء العالقــات العامــة :إنــه
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ال بــد لنــا مــن التوقــف قليــا عنــد هــذا التحــول
والتفكــر يف كيفيــة االســتفادة منــه يف
صناعة العالقات العامة.
الــذكاء االصطناعــي يف العالقــات العامــة
ميكنــه أن يقــدم تحســينات يف وظائــف
العالقــات العامــة والخدمــات والنشــاطات
املامرســة ،فهــو يســاعد العالقــات العامــة
ومنتســبيها يف مامرســة بعــض املهــام
اإلداريــة الالزمــة إلنجــاز العمــل بشــكل متقــن
وفعــال ،مثــل كتابــة التقاريــر والبيانــات
الصحفيــة وتوزيعهــا ،تنظيــم برامــج

ونشــاطات العالقــات العامــة ،جمــع البيانــات
وتحليلهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها،
واحتســاب العائــد عــى االســتثامر لحمــات
العالقــات العامــة ،وميكنــه أيضــا التنبــؤ
وقيــاس
املســتهلكني،
باهتاممــات
اتجاهاتهــم ،والتعــرف عــى أمنــاط حياتهــم
االســتهالكية ،والــرد عــى استفســاراتهم
مــا يســاهم يف البــدء بتصنيــع منتجــات
أكرث ،وتقديم خدمة أكرث قبوال.
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العنف املنزىل

ضد األطفال
بقلم :عيىس املحرزي
األطفــال هــم قــادة املســتقبل ،ومــا ال شــك فيــه أن
النمــو األمثــل وتربيتــه يف بيئــة مناســبة وطبيعيــة يعــد
أمــر بالــغ األهميــة .وعــى الرغــم مــن ذلــك تشــر بعــض
الدراســات إىل أن الكثــر مــن األطفــال يقعــون ضحايــا للعنف
املنــزيل املبــارش وغــر املبــارش ،وهــذا يــرك آثــارا ً نفســية
ضــارة تتعــارض مــع منــو الطفــل االجتامعــي والســلويك
والشخيص.

اإلمارات :العطاء  -الكرم

وانــا أرى أن كثــر مــن األطفــال يتعرضــون لخطــر مشــاهدة
العنــف املنــزيل يف منازلهــم ،والــذى قــد يكــون موجــه
مــن األب ضــد األم ،أو مــن أحــد أفــراد األرسة ضــد الخادمــن،
أو بني األطفال بعضهم البعض.

ولألســف يعتقــد البعــض أن رضب الطفــل داخــل املنــزل
هــو أمــر طبيعــى وحريــة شــخصية مــن األهــل ،وىف هــذا
الشــأن أحــب أن أوضــح أن القانــون مل يــرك املجــال بــدون
قيــود ،ولكــن أكــدت القوانــن والترشيعــات أن مامرســة
العنــف ضــد الطفــل داخــل املنــزل هــى جرميــة يعاقــب
عليها القانون.

بقلم :خميس العنتيل

يكتمــل العطــاء والكــرم يف أبهــى صــورة
عندمــا يرافقــه النجــاح الحقيقــي يف
الوصــول للمســتحق واملســتفيد ،فالتنظيــم
الــذي رافــق املــزاد الخــري لألرقــام
املميــزة ،يف وطــن الخــر مــن أهــل الخــر
هــو منــوذج وطنــي إمــارايت يفخــر بــه كل
مواطن..

رأينــا أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
يف ظــل رعايــة الوالــد صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
حفظــه اللــه ،وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب
رعــاه اللــه ،قدمــت تخطيطــاً وتنظيــاً غــر
مســبوقني عــى كافــة األصعــدة الخرييــة
وذلــك مــن خــال جميــع القطاعــات والــوزارات
اإلتحادية.

فقــد تابعنــا مــزاد " أنبــل رقــم " املــزاد األول
الخــرى ملبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لدعــم حملــة
املليــار وجبــة والــذي نظمتــه إمــارة ديب
بتحقيــق  53مليــون درهــم بأقــل مــن
ســاعتني ،وذلــك لتقديــم الدعــم الغــذايئ
مــن دولــة اإلمــارات للفقــراء واملحتاجــن ىف
 50دولــة وذلــك ىف إطــار دعــم حملــة "
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وعــى املســتوى الشــخىص الحظــت أن العنــف املنــزيل
ضــد بعــض األطفــال ســواء املبــارش أو غــر املبــارش مثــل
عائقــاً أمــام تطــور الطفــل اجتامعيــاً وعلميــاً ،مــا جعــل
الطفل يعيش حالة من املعاناة.
لذلــك أحــب أن أؤكــد أن هنــاك حاجــة ماســة للبحــث
ودراســة جميــع أشــكال العنــف ضــد الطفــل داخــل املنــزل،
والتأكيــد عــى سياســات حاميــة األطفــال مــن العنــف
املنــزيل ،وىف نفــس الوقــت تربيــة الطفــل وفــق قواعــد
تطبيــق سياســة الجــزاء أو املكافــأة ولكــن بــدون عنــف أو
رضب ،وأن يكــون لإلعــام دور توعــوى ىف هــذا الشــأن مــن
خــال الوســائل اإلعالميــة املختلفــة ،كــا البــد مــن تفعيــل
دور املــدارس ىف توعيــة األطفــال بجميــع أشــكال العنــف
ضدهم.

املليار وجبة ".

الشــعب اإلمــارايت خــر بالفطــرة وهــو مــن
الشــعوب الكرميــة الســخية التــي يتكافــل
أفرادهــا مــع بعضهــم البعــض ،كذلــك يتكافــل
مــع الشــعوب األخــر ،لــذا جــاء هــذا التخطيــط
الحكيــم والتنظيــم ملــزاد أنبــل رقــم مــن أجــل
أن يصــل عطــاء خــر إىل أهلــه املســتحقني.
فنحــن يف بــاد العطــاء نكمــل مســرة والدنــا
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب
اللــه ثــراه» ،فنحــن نســر عــى نهــج العطــاء
والكرم وتقديم الخري.
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إيجابيات التسوق
اإللكتروني
بقلم تهاىن اليامحى

أنا شخصية أعشق التسوق عرب االنرتنت ،ال يخلوا شهرا ً إال وأطلب يل
منتجاً أو سلعة .كثريا ً ما أحتار بني رشاء املنتجات عندما اتسوق من
املتاجر العادية أكرث من املتاجراإللكرتونية ،قد يرجع ذلك للتكدس
واالزدحام يف السوق التجارى العادى مام يأخذ الكثري من وقتى
يف البحث عن السلعة املطلوبة.
من خالل تجربتي يف الرشاء من بعض املتاجر اإللكرتونية
الشهرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ما عليك إال اختيار
املنتج ووضعة يف سلة وبعدها تأيت مراحل الرشاء ثم تتبع
املنتج حتى وصوله ،وغالباً ما تصلني السلعة بعد يومني عمل.
الجميل أيضاً من خالل التسوق اإللكرتوىن أننى بإمكاين إضافة
كود خصم ملنتجايت املختارة ومن ثم احصل عىل سعر
مناسب ىف كل مرة.

دور التنشئة االجتامعية
يف بناء شخصية الفرد

حياتنا أصبحت أسهل من قبل وأصبح العامل يتحكم بكبسة زر
واحدة ،ومن خالل التسوق عرب االنرتنت استطيع مقارنة
األسعار بني الكثري من املنتجات ،كام أنه غالباً ما أجد املنتجات
يف املتاجر اإللكرتونية أرخص سعرا ً مقارنة باملنتجات ىف
السوق الواقعى .كم كانت تجربة الرشاء مريحة دون
شعوري بالتعب أواإلرهاق! فالتسوق عرب االنرتنت وفر ىل
الذهاب ملسافات بعيدة لقضاء حاجايت .كام أتاحت ىل تجربة
التسوق اإللكرتوىن االبتعاد عن البائعني الذين يفقدوننا
متعة التسوق بتجولهم حولنا أحياناً.

بقلم :صفية الباروت
ســمعنا كثــرا ً عــن دور التنشــئة االجتامعيــة
يف صقــل شــخصية الفــرد ،و لكــن هــل فكرنــا
إىل أي مــدى ميكــن للتنشــئة االجتامعيــة أن
تؤثــر يف تشــكيل شــخصية الفــرد و بنــاء
مســتقبله و مــا هــو دور األرسة يف تنشــئة
األفراد.

يف األسطر األخرية أود أن أقول نحن يف تقدم وتطور
مستمر عىل مدار حياتنا ،سلوكيات املستهلكني وتكنولوجيا
االتصال الحديثة كلها تصب نحو التغيري ،لذا ال علينا سوا أن
نواكب هذا التطور ،وأن اليوم ليس مثل غد ،فنحن يف عجلة
رسيعة الدوران ،مع كل عام نسمع ونقرأ ونشاهد شأناً جديدا ً
وعلينا أن نتأقلم ونسري يف نهج التحديث ولكن ال ننىس بأن
نكون يف اإلتجاة الصحيح والسليم دامئاً أثناء استخدامنا
للتطبيقات اإللكرتونية والتأكد منها إذا كانت مزيفة أم ال.

مــن وجهــة نظــري إن لــأرسة دور كبــر جــدا ً
يف تنشــئة وبنــاء املجتمــع فهــي لبنــة
األســاس ومصنــع الرجــال ومنهــا يخــرج
العــامل ،الرشطــي ،املهنــدس ،املعلمــة
والطبيبــة و غريهــا مــن الوظائــف املهمــة و
مــن األرسة يخــرج لنــا القائــد الفــذ و امللهــم
ملن حوله.

فالتنشــئة هــي العمليــة التــي يكتســب مــن
خاللهــا الفــرد املعرفــة والخــرات يف مراحــل
حياته املبكرة.
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و صقل خرباتهم يف الحياة.

إن حكيــم العــرب و األب املؤســس الشــيخ
زايــد بــن ســلطان طيــب اللــه ثــراه ،هــو خــر
مثــال يف نشــأته هــو شــخصياً و أســلوبه يف
تنشــئة و تربيــة أبنــاءه التــي امتــازت بالحكمــة
والكثري من العطاء و اإللهام.

لقــد نشــأ الشــيخ زايــد يف مدينــة العــن ىف
أرسة متامســكة ذات شــأن يف مجــال
الحكمــة والخــر فقــد كان والــده الشــيخ
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان حاكــاً ملدينــة
العــن ،و قــد تلقــى طيــب اللــه ثــراه مبــادئ
العلــوم واملعــارف عــى يــد "املطــوع"،
فحفــظ القــرآن الكريــم وتعلــم أصــول الديــن
مــا انعكــس عــى شــخصيته الحكيمــة مــن
تسامح و حب الخري و العطاء.

خــال رحلتــي بالحيــاة الحظــت أن لــكل أرسة
طابــع معــن أو ســمة تغلــب عــى شــخصيات
بعــض أفرادهــا إن مل يكــن جميعهــم ،مــا
يــدل عــى أن دور األرسة كبــر يف خلــق
شخصية الفرد.

و هــا هــو خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
ٍ
خلف لخري سلف يف العطاء
الدولة ،خري

و لنــا يف الحيــاة منــاذج كثــرة ناجحــة مــن

و عليــه يتوجــب علينــا أن نهتــم بتنشــئة أبناءنا
تنشــئة صحيحــة إســامية متزنــة ،تراعــى

تعمــد بعــض األرس عــى غــرس بعــض القيــم
اإليجابيــة يف نفــوس أبناءهــا و يتــم
تربيتهــم وفــق هــذه القيــم بهــدف صقــل
شــخصياتهم مســتقبالً و بنــاء فــرد صالــح
يعود بالنفع عىل هذا املجتمع بكل خري.

S W A H IL

قــادة ملهمــن و هامــات شــامخة ســطر
التاريــخ ســرتهم بحــروف مــن ذهــب ،و كان
لتنشــئتهم يف أرسة فريــدة دور يف بنــاء
شخصياتهم
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والرصانــة واالتــزان والكثــر مــن الصفــات
اإليجابيــة التــي ورثهــا مــن األب املؤســس،
نالحظهــا يف قراراتــه و مبادراتــه العديــدة
يف دولة اإلمارات و خارجها.

فيهــا التحــي بالصفــات الحســنة و التســلح
بالعلــم و الثقافــة و البــد أن نكــون قــدوة
ملــن حولنــا يف النقــاء و العطــاء و الحكمــة،
كــا يجــب أن نغــرس حــب الديــن و الوطــن
فهــا األســاس يف تقــدم الــدول و
الشعوب.
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شهر الخري
بقلم :شهد ناصيف ،حمد الرصيدى ،فاطمة الالغش ،تهاين اليامحي و عايشة الحوسنى

أقبل شهر الخري...
العادات الرمضانية
مــع تنــوع ثقافــات الــدول العربيــة واإلســامية خــال شــهر
رمضــان املبــارك -يوجــد الكثــر مــن العــادات الرمضانيــة
املختلفــة ،التــي تعــر عــن ابتهــاج هــذه الــدول بالشــهر
الفضيل.
إنــه مــن أهــم العــادات االجتامعيــة املتعــارف عليهــا ،تتزيــن
املنــازل بتعليــق الفوانيــس أمــام البيــوت ،وهنــاك مظاهــر
بــن املــايض والحــارض ،مثــل إطــاق مدفــع اإلفطــار ،كــا
يتــم تبــادل أطبــاق الطعــام عــى اإلفطــار يف رمضــان بــن
الجــران ،حيــث تظهــر أكالت خاصــة عــى املائــدة الرمضانيــة،
منهــا «الهريــس والرثيــد واللقيــات» ،وكذلــك «الغبقــات
الرمضانية» فإنها أحد مظاهر الشهر املبارك.

عبــادة ..وفضائــل ..ومتســك بالعــادات والتقاليــد»..
صفــات يتحــى بهــا شــهر رمضــان
املبــارك يف مختلــف الــدول
العربيــة واالســامية؛ الســيام
اإلمــارات .ولشــهر رمضــان
يف اإلمــارات نكهــة

خاصــة مت ّيــزه عــن بقيــة الــدول والشــعوب اإلســامية؛ فليــايل
رمضــان يف اإلمــارات تضــج بالحيــاة مــن خــال املجالــس
الشعبية التي يحرضها اإلماراتيون.

وتعــد زيــارة األهــل واألقــارب بعــد صــاة الرتاويــح مــن أبــرز مــا
يشــتهر بــه اإلماراتيــون يف رمضــان؛ إضافــة إىل التســوق،
ورشاء مســتلزمات األرسة ،واحتياجــات عيــد الفطــر؛ إذ تتنافــس
املحــال التجاريــة وتقــدم مهرجانــات التســوق ،والحمــات
التشجيعية الرمضانية.
ويرجــع حــرص اإلماراتيــن قدميــاً عــى هــذه العــادات إىل
عــدة أســباب :منهــا االرتبــاط القــوي بالديــن ،الــذي كانــت
تعاليمــه تحــث عــى الرتابــط والتآخــي ،إضافــة إىل وجــود
حاجــة دامئــة ألهــل الحــي إىل هــذا الرتابــط الوثيــق .إن
رمضــان هــو شــهر العبــادة والفضائــل والتمســك
بالعــادات والتقاليــد ،وهــي صفــات يتحــى بهــا
الشــهر املبــارك يف مختلــف الــدول العربيــة
واإلسالمية ،وبخاصة اإلمارات.

"الشاي والسيجارة"
بعد اإلفطار خطر حقيقي
تحذيــر خطــر مــن التأثــر الســلبي للشــاي
والســيجارة عــى صحــة اإلنســان ،وبخاصــة
بعــد تنــاول طعــام اإلفطــار ،حيــث كشــف
الدكتــور /أحمــد محمــد ســعيد حســن ،أســتاذ
علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة -عن تأثري الشــاي
والتدخــن عــى صحــة املواطــن خاصــة مــع
شــهر رمضــان املبــارك ،قائــاً« :الشــاي مــن
أكــر املرشوبــات اســتهالكا للــاء ،كــا أن
عمليــة صنــع الشــاي األســود تختلــف مــن
مــكان آلخر»،ونبــه إىل أن تقليــل امتصــاص
الحديــد يف الجســم مــن أهــم أرضار رشب
الشــاي بعــد األكل مبــارشة ،وبخاصــة يف
أوقات اإلفطار.
كــا أكــد أن الشــاي يحتــوي عــى مجموعــة
كبــرة مــن املركبــات التــي لهــا القــدرة عــى
االرتبــاط مــع عنــر الحديــد يف بعــض
املصــادر الغذائيــة ،مــا يعمــل عــى منــع
امتصاصــه مــن الجهــاز الهضمــي ،مشــرا
إىل أن عمليــة نقــص الحديــد تعــد إحــدى أكــر
الحــاالت املعروفــة عامليــا ،وتســبب اإلصابــة
بفقر الدم.

May 2022 | 30

S W A H IL

S W A H IL

وتابع األستاذ بالقومي للبحوث -أن هناك عددا من األرضار الناتجة عن رشب الشاي
تتمثل يف اآليت:

القلق والصعوبة يف النوم.
.1

رسعة التنفس.

 .2صداع.

 .3كرثة التبول.

 .4عدم انتظام نبضات القلب.
 .5غثيان وتقيؤ.

 .6العصبية واألرق.
 .7اصفرار األسنان.

 .8أرضار التدخني بعد اإلفطار يف رمضان.

 .9عواقب وخيمة ،قد تصل إىل حد الوفاة يف بعض الحاالت.

 .10زيادة فرص اإلصابة بأمراض القلب والرئتني واألوعية الدموية.
 .11زيادة رضبات القلب.

 .12زيادة احتامالت اإلصابة بجلطات يف القلب.

 .13زيادة احتامالت حدوث الذبحة الصدرية بسبب قصور الرشيان التاجي.
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شهرAالخري
TEXT
text b

TEXT A text b

سر ارتباط
السمبوسة
برمضان

أصل حكاية
فانوس رمضان
يعـ ّد فانــوس رمضــان مــن أحــد املظاهــر الشــعبية يف مــر،
وأصبــح مــن الفنــون الفلكلوريــة التــي أخــذت اهتــام
الفنانــن والدارســن ،حتــى أن البعــض قامــوا بدراســة
أكادمييــة لظهــور الفانــوس وارتباطــه بالشــهر املبــارك،
وقــد تعــددت القصــص حــول أصــل فانــوس رمضــان ،وأحــد
هــذه القصــص روت عــن الخليفــة الفاطمــي الــذي كان
ميــي يف شــوارع مــر ليلــة رؤيــة هــال شــهر رمضــان
وانضــام أطفــال معــه حاملــن فوانيــس رمضــان ليضيــؤوا
لــه الطريــق ،وكل طفــل كان يغنــي ليعــر عــن ســعادته
باســتقبال الشــهر الفضيــل ،فــأراد الخليفــة إنــارة شــوارع
القاهــرة طــوال شــهر رمضــان ،فأمــر كل شــيوخ املســاجد
بتعليــق فوانيــس ،يتــم إضاءتهــا عــن طريــق شــموع ،توضــع
بداخلهــا .واىل يومنــا هــذا مــا زال فانــوس رمضــان رمــزا خاصا
بالشــهر املبــارك ،وبخاصــة يف مــر ،وخــروج األطفــال إىل
الشــوارع يغنــون ،حاملــن الفوانيــس ،كــا أن العديــد مــن
الســكان أصبحــوا يعلقــون فوانيــس كبــرة وملونــة يف
الطــرق ،وأمــام املنــازل ،وحتــى عــى الشــجر .وبعــد ذلــك
انتقلــت فكــرة الفانــوس املــري إىل أغلــب الــدول العربيــة،
وأصبــح جــزءا مــن تقاليــد شــهر رمضــان املبــارك ،الســيام يف
دمشق وحلب ،والقدس ،وغزة ،وغريها.

السمبوســة مــن األطعمــة الشــهرية يف شــهر رمضــان املبــارك ،فهــي
صديقــة كل مائــدة إفطــار ،التــي ال غنــى عنهــا يف رمضــان ,وبعــودة الشــهر
املبــارك تعــود السمبوســة لتصبــح ذاكــرة يف كل منــزل ،وهــي عبــارة عــن
عجينــة رقيقــة ،مســتطيلة الشــكل ،تُلــف عــى شــكل مثلــث بعــد أن تحــى
باللحــم ،أو الخضــار ،أو الجــن ،وتكــون إمــا مقليــة أو مشــوية بالفــرن ،وتحتــوي
عــى خليــط مــن النشــويات والربوتينــات والدهــون ،تختلــف الســعرة الحراريــة
للسمبوســة عــى وفــق نــوع الحشــوة ،وبالرغــم مــن انتشــارهذا الطبــق يف
دول الخليــج إال أن أصولــه تعــود إىل تركيــا يف الزمــن العثــاين ،وهنــاك مــن
يقــول :إن السبموســة تعــود إىل الهنــد ،التــي اشــتهرت باملقليــات  .وأيـاً كان
أصــل السمبوســة ،فإنهــا تظــل الطبــق املفضــل لــدى الجميــع يف شــهر
الصوم ،وال غنى عنها عىل مائدة اإلفطار.
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مدفع اإلفطار "من رشطة ديب يدعم حملة"
مليار وجبة" طيلة شهر رمضان
يتــم تنظيــم إفطــار رمضــان لهــذا العــام مــن
قبــل رشطــة ديب كل عــام خــال شــهر
رمضــان ،ويتحــول إىل حــدث خــري وإنســاين
لالحتفــال بـــ "وجبــة املليــار" ،التــي أطلقهــا
صاحــب الســمو الشــيخ /محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم يف الفعاليــة نائــب رئيــس دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم ديب "حفظــه اللــه" -أكــر
مبــادرة إنســانية يف املنطقــة إلطعــام
الفقــراء واملحتاجــن حــول العــامل ،بهــدف
إطعــام العــامل يتــم إيجــاد الغــذاء يف 50
دولة.
وقــد أبرمــت رشطــة ديب -رشاكــة مــع
تلفزيــون ديب ،لفتــح األبــواب يوميًــا أمــام
املتربعــن مــن جميــع الفئــات واألنشــطة
االقتصاديــة واألفــراد ،للتــرع مبليــون درهــم،
أو أكــر ،خــال مقطــع مدفــع عيــد الفطــر،
الــذي يبــث عــى تلفزيــون ديب قبــل اإلفطار،
أي مــا يعــادل مليــون وجبــة يف أيــام شــهر
رمضــان املبــارك ،بحيــث تذهــب حصيلــة
تربعــات املتربعــن لحملــة "املليــار" وجبــات "،
التــي نظمتهــا مبــادرة محمــد بــن راشــد آل
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(أمازون) تسهم مبليون وجبة طعام
يف العامل العريب خالل رمضان

العامليــة،
مكتــوم
بالرشاكــة مــع برنامــج
العاملــي،
الغــذاء
ومؤسســة محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم لألعــال
واإلنســانية،
الخرييــة
وشــبكات بنــك الطعــام
واملفــوض
اإلقليميــة،
الســامي لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن ،وبنــوك
الطعــام اإلماراتيــة ،و
الخرييــة
املنظــات
واإلنســانية واالجتامعيــة
يف عدة دول.

ويتزامــن اإلفطــار مــع
هــذه الحملــة الخرييــة النبيلــة ،ويؤكــد الشــهر الكريــم قيــم العــدل والكــرم واإلحســان ،وتعزيــز
قيم الرتاحم والتضامن والرحمة.

مليــون درهــم أو أكــر عــن الفعاليــة مــن خــال البــث املبــارش لقنــاة مؤسســة ديب لإلعــام،
التــي تهــدف إىل ربــط مبــادرة اإلفطــار بالعائــات واملتجمعــن حــول الطاولــة ،لتحضــر وجبــة
اإلفطــار ،والــدول الخمســن ،التــي ينتظــرون فيهــا الطعــام مــن خــال حملــة األخــوة اإلنســانية،
حيــث يتواصــل قــادة اإلمــارات وشــعبها مــع كل محتــاج يف إطــار حامســة املجتمــع ،وتؤكــد
قيم هذا الشهر أن أفضل صدقة هي تقديم الطعام.
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أعلنــت أمــازون عــن التــرع بأكــر مــن مليــون
وجبــة خــال شــهر رمضــان ،لدعــم األرس
املحتاجــة يف اإلمــارات والســعودية ومــر
واألردن .تقــدم الحملــة الخرييــة ،التــي تــم
إطالقهــا للعــام الثــاين عــى التتــايل-
الفرصــة ملئــات مــن موظفــي أمــازون
للتطــوع مــع عــدد مــن الــركاء يف املجتمــع
املحــي ،ملــلء صناديــق الطعــام يف مراكــز
التوزيــع الخاصــة بهــا ،التــي يتــم توزيعهــا
عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء منطقــة
األمــازون يف العــامل العــريب ،ومتكينهــم
مــن دعــم املجتمعــات املســتهدفة بشــكل
أفضــل ،وتهيئــة علــب الطعــام ملــن هــم يف
أمس الحاجة إليها.
ّ
وبالرشاكــة مــع بنــك الطعــام اإلمــارايت-
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تنظــم أمــازون حملــة لجمــع التربعــات املاليــة وتقديــم مجموعــة مــن املنتجــات والخدمــات،
مثــل البقالــة ،ومــواد التعبئــة ،والتغليــف .تســتخدم الرشكــة مراكــز التوزيــع الخاصــة بهــا ،بينــا
توزع شبكتها من الخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل وجبات الطعام لألرس املحتاجة.

ويف هــذا الصــدد ،أعــرب الدكتــور /ســيد عصــام الهاشــمي ،مديــر الرقابــة عــى تجــارة األغذيــة
يف مجلــس بنــك الطعــام اإلمــارايت ،عــن ســعادته بالرشاكــة مــع أمــازون ،مــن خــال هــذه
املبــادرة الخرييــة الرائــدة ،مؤكــدا ً أن بنــك الطعــام اإلمــارايت يســعى إىل تحقيــق الهــدف
النبيــل ،املتمثــل يف مســاعدة املنتفعــن واملحتاجــن مــن األرس ،والحــد مــن الهــدر يف
الطعام ،خاصة يف أشهر الرحمة والعطاء.
وأكد بنك الطعام اإلمارايت -دعم املجتمعات واألرس الفقرية بهذه الطريقة الحضارية.

وأضــاف الهاشــمي" :نحــن متحمســون للعمــل الــذي نقــوم بــه ،ونقــدر الــراكات الهادفــة
مــع رشكات القطــاع الخــاص الرائــدة ،مثــل أمــازون ،التــي طاملــا كانــت متحمســة لخدمــة
املجتمــع املحــي والبقــاء فيــه .وتحــت بصمــة إيجابيــة -نحــن متحــدون بشــغف للمســاعدة
ورؤيــة واحــدة مــن املبــادرات التــي تتمحــور حــول التأثــر اإليجــايب عــى الحيــاة الشــخصية
واالجتامعية.
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TEXT A text b

نصائح غذائية يف رمضان
م كــوب
ء بتمــرة واحــدة ،ث ـ ّ
• أوالً :يتــاىش اإلفطــار الص ّ
حــي مــع التقاليــد :إبتــدا ً
مــن املــاء أَو اللــن ،ثــم بــدء اإلفطــار مــع طبــق ســاخن مــن الشــوربة ،الســلطة،
ثــم الوجبــة الرئيســة .وبالطبــع يبقــى االعتــدال يف تنــاول الطعــام هــو العامل
الرئييس يف الصحة الجيّدة!

ـن املعــدة ويدفئهــا ،بعــد نهــار
• ثان ًيــا :إن بــدء اإلفطــار بطبــق مــن الشــوربة يلـ ّ
ـر الجهــاز
وض الســوائل التــي خرسهــا الجســم ،ويحـ ّ
طويــل مــن الصــوم ،يع ـ ّ
الهضمي الستيعاب الوجبة الكاملة.
• ثالثــا :الطبــق الرئيــس املتــوازن عــى اإلفطــار -يجــب أن يحتــوي عــى نــوع مــن
النشــويات مثــل األرز ،املعكرونــة ،البطاطــس ،أو الربغــل ،ونــوع مــن اللحــوم،
مثــل اللحــم األحمــر ،الدجــاج ،أو الســمك ،إضافــة إىل الخضــار املطبوخــة ،ومــن
الجديــر بالذكــر أن تنــاول كميــة معتدلــة مــن الطعــام هــو املفتــاح الرئيــس
للصحة الجيدة.

رمضان في دبي

عــا:ال تنســوا أن ترشبــوا كميــة مناســبة مــن املــاء خــال شــهر رمضــان
• راب ً
املبــارك ،أي عــى األقــل  8أكــواب مــن املــاء يوميــاً ،وعليكــم رشب كميــات
قليلة منها يف فرتات متقطعة ،من أجل تفادي أي انزعاج أو نفخة.

أعلــن مديــر عــام مدينــة الفجــرة
واملهنــدس محمــد ســيف األفخــم-
عــن إعــادة إطــاق ســوق رمضــان،
الــذي ســيفتتح هــذا العــام يف
املوقــع الســابق عــر الكورنيــش
بالفجــرة لعــرض وبيــع مجموعــة
متنوعــة مــن األطعمــة الرمضانيــة،
وذلك عقب جائحة كورونا .
وأكــد أن حكومتــه أكملــت جميــع االســتعدادات
لشــهر رمضــان مــن خــال تنفيــذ جميــع إجــراءات
ســامة الغــذاء ،مــع تكثيــف أنشــطة التفتيــش
يف أســواق اإلمــارة ،لضــان ســامة املنتجــات
الغذائيــة األكــر تــداوالً خــال شــهر رمضــان،
ومــدى التــزام الــركات الغذائيــة مبتطلبــات
الصحــة والوقايــة ،مــع مراعــاة أن الحملــة
اســتهدفت  560رشكــة .مرافــق الغــذاء والــرف
الصحــي يف األســواق واملحــات التجاريــة
واملرافــق العامــة يف اإلمــارة التــي تنشــط يف
توزيــع وبيــع املــواد الغذائيــة مثــل املطابــخ
الشــعبية ،واملطاعــم ،والكافيرتيــات ،واملخابــز،
والحلويــات ،ومحــات البقالــة ،واملجمعــات
االســتهالكية ،ومراكــز البيــع بالتجزئــة ،ومحــات
املــواد الغذائيــة ،الجزاريــن ،واألســواق املركزية،
وقــد أســفرت أنشــطة التفتيــش عــن  34إنــذارا و
 28توقيعــا باملخالفــات .وأشــار إىل أن إدارتــه
عــدت مقاصــب اإلمــارة يف الفجــرة ،والطويــن،
وقدفــع ،ومســايف ،الســتقبال الجمهــور خــال
الشــهر ،لضــان إخضــاع الذبائــح للفحــص البيطــري
قبل عملية الذبح.
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خامســا :يتنــاول بعــض النــاس كميــة أكــر مــن الطعــام طــوال فــرة شــهر
•
ً
رمضــان ،مــا يــؤدّي إىل زيــادة الــوزن ،وإن تنــاول وجبــة الســحور و إفطــار
حــي -يعتمــد عــى تنــاول املقبــات والحلويــات باعتــدال ،وكذلــك اختيــار
ص ّ
املزيــد مــن الفواكــه والخضــار ،ويجــب تفــادي املرشوبــات امل ُحــاة ،وااللتــزام
بالحركــة الرياضيــة املعتدلــة كل يــوم -سيســاعد يف املحافظــة عــى الــوزن
الصحي.
ِ
النــاس إىل قلــة الحركــة أثنــاء شــهر رمضــان املبــارك
سادســا :مييــل بعــض
•
ً
للتخلّــص مــن الســعرات الحراريــة اإلضافيــة ،وللمحافظــة عــى النشــاط ،لكــن
يُنصــح مبامرســة رياضــة املــي يوميـاً ،بعــد تنــاول اإلفطــار بســاعتني لتســمح
ببعض الوقت لهضم الطعام.
وي
• ســاب ً
عا :السـ ُ
حور لــه فوائــد كثــرة يف شــهر رمضــان املبــارك ،حيــث إنــه يقـ ّ
الصامئــن وينشّ ــطهم خــال نهــار الصــوم الطويــل ،فخــراء التغذيــة ينصحــون
بــأن تكــون هــذه الوجبــة غنيــة بالنشــويات البطيئــة االمتصــاص كخبــز القمــح
الكامــل ،األرز أو رقائــق الفطــور الكاملــة ،فهــذه تســاهم يف املحافظــة
عىل مستوى السكر يف الدم.
• ثامنــاً :للتتغلــب عــى العطــش خــال شــهر رمضــان املبــارك ،احرصــوا عــى
رشب كميــة كافيــة مــن املــاء ،وتجنبــوا تنــاول األغذيــة التــي تحتــوي عــى
نســبة كبــرة مــن امللــح والبهــارات والتوابــل ،وتناولــوا املزيــد مــن الخضــار
والفاكهة الطازجة واملنعشة.

و خــال اإلفطــار -يســاعد عــى
• تاســ ً
عا :إن تنــاول الشــوربة والســلطة بــر ٍّ
الشــعور بالشــبع ،ويجنــب تنــاول كميــات كبــرة مــن الوجبــة األساســية
والحلويات.
• عــارشأً :لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اإلصابــة بالصــداع والدوخــة الناتجــة عــن
نقــص معــدالت الســكر لديهــم خــال فــرة الصــوم -ننصحهــم بــدء اإلفطــار
بتناول مترتني أو ثالث مترات ،وذلك لتعديل مستوى السكر يف الدم.

خــال شــهر رمضان  ،ســتقدم مهرجانــات ديب
ومؤسســات البيــع بالتجزئــة مجموعــة مــن
الفعاليــات والتجــارب الثقافيــة يف جميــع
أنحــاء املدينــة كجــزء مــن حملــة "رمضــان
ديب"  ،والتــي تهــدف إىل تقديــم العديــد من
الفعاليــات املجتمعيــة والجمعيــات الخرييــة
والعــروض الرتويجيــة للمطاعــم والخيــام
الرمضانيــة  ،فضــاً عــن عــروض ترويجيــة يف
أكــر متاجــر أشــهر املــاركات العامليــة يف
ديب  ،إضافــة إىل الباقــات يف الفنــادق
ووجهــات الرتفيــه املثــرة .وقــد تحــدث أحمــد
الخاجــة ،املديــر التنفيــذي لوكالــة ديب
للمهرجانــات والتجزئــة -عــن إطــاق حملــة
رمضــان  2022ديب قائـاً" :مــع انتهــاء إكســبو
 2020ديب بشــعار" تواصــل العقــول وصنــع
املســتقبل " .نحــن شــغوفون باالســتمرار يف
تقديــم وســائل االتصــال ،وبخاصــة مــع دخولنــا
شــهر رمضــان املبــارك ،ويســعدنا إطــاق
دورة جديــدة مــن رمضــان ديب ،التــي تتضمــن
أجنــدة مليئــة باألجنــدة تجمــع أفــراد العائلــة
واألصدقــاء وأفــراد املجتمــع .الفعاليــات
والتجــارب الثقافيــة ،وكذلــك املبــادرات
الخرييــة واملجتمعيــة واإلنســانية التــي
تعكــس أصالــة شــعب اإلمــارات :كرمــه ،وكــرم
ضيافتــه ،واحرتامــه وحبــه لجميــع الشــعوب
والثقافات املختلفة.
ترحــب ديب برمضــان بأفضــل طريقــة ممكنــة،
مــع منــاذج وتصميــات اإلضــاءة املنتــرة
يف أنحــاء كثــرة مــن املدينــة :مــول اإلمــارات
 ،فســتيفال ســكوير  ،مــردف ســيتي ســنرت،
ديرة سيتي سنرت ،وابن بطوطة مول.

.ومــن ناحيــة أخــرى فخــال شــهر رمضــان
املبــارك ســيتم إطــاق خمســة أســواق ليليــة
مختلفــة يف ديب :فســتيفال ســيتي مــول،
الســيف ،مــول اإلمــارات ،مريكاتــو مــول
وبلوواتــرز ،تجمــع العائلــة واألصدقــاء
عــا لتجربــة غامــرة ثقافــة تجمــع
والســياح م ً
بــن التســوق وتنــاول الطعــام والرتفيــهThe .
 . Night Marketيف ديب فســتيفال ســيتي
مــول رشاكــة مــع "رايــب بــاي ذا بــاي" لتقديم
تجربــة مطعــم فريــدة مــن نوعهــا ،تقــدم
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وجبــات اإلفطــار والســحور ،ودروس
املوســيقى العربيــة ،وركــوب الجــال .يف
وجهــة الســيف -يقــدم ســوق رمضــان الليــي
مجموعــة متنوعــة مــن العــروض املختلفــة ،
مــن وقــت اإلفطــار حتــى منتصــف الليــل.
يتضمــن مــول اإلمــارات أنشــطة مثــرة تعكــس
الــروح التقليديــة لإلماراتيــن املحليــن مــن
خــال ســوق "رمضــان زمــان أوال"  ،والــذي
هــا فريـدًا وورش عمــل والعديــد
ســيوفر ترفي ً
مــن املنتجــات واألطعمــة املحليــة املناســبة
ملختلف أفراد األرسة ،وكذلك الناس.

يقــدم مريكاتــو مــول ســوقني خــال ســاعات
العمــل الرســمية خــال شــهر رمضــان ،ســوق
"أحبــك رمضــان" وســوق "مســك" .يف جزيــرة
بلوواتــرز  ،تقــدم أســواق رمضــان مجموعــة
متنوعــة مــن األطبــاق املحليــة  ،باإلضافة إىل
ورش العمــل والرتفيــه مــع العبــي العــود
والقانون.

كــا تنطلــق مبــادرات خرييــة يف جميــع أنحاء
ديب ،حيــث تقــدم منصــة  Lovin 'Dubaiفرصــة
ملحبــي الطعــام للتــرع بوجبــات إفطــار
باســتخدام هاشــتاغ  ،ShareAnIftar#عنــد
نــر تجربــة تناولهــم اإلفطــار يف ديب عــى
حســابات التواصــل االجتامعــي .بينــا تطلــق
مجموعــة ماجــد الفطيــم أكــر حمالتهــا
الرمضانيــة "تــرع واحــد ،تأثــره ســتة أضعــاف"
يف ســيتي ســنرت مــردف ،وســيتي ســنرت
ديــرة ،بالرشاكــة مــع ســت مؤسســات مختلفة،
ومؤسســة الجليلــة ،والهــال األحمــر
اإلمــارايت ،ومؤسســة تحقيــق أمنيــة يف
اإلمــارات ،ومؤسســة ديب العطــاء ،ومركــز
املشــاعر اإلنســانية لرعايــة وإيــواء ذوي
االحتياجــات الخاصــة ،ومؤسســة ديب لرعايــة
النساء واألطفال.
وتقــوم بلديــة ديب بتهيئــة الصناديــق
واإلمــدادات الغذائيــة بالتعــاون مــع بنــك
اإلمــارات للطعــام ،مــن خــال مبــادرة "وجبــة
إفطــار الصائــم" خــال شــهر رمضــان ،وتقــدم
تربعــات لــأرس املحتاجــة وكبــار الســن وأصحاب
الهمــم ،وكذلــك للعــال تقديــرا ً لجهودهــم
ومبــا يضمــن التكافــل االجتامعــي ،إضافــة اىل

ذلــك -تقــدم وجهــات ســياحية ،عــى ســبيل
املثــال حديقــة "وايلــد وادي" املائيــة،
وعــروض عــى تذاكــر حلبــة كارتــدروم
ديب ،ورمضــان يف آي إم
جــي ،عامل مــن املغامــرات،
وغريهــا مــن الوجهــات
املميزة.
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اختتام النسخة
الحادية عرش من
دوري الكليات وتتويج
كلية القانون بطالً

دوري
كرة
القدم
للكليات
بقلم :خميس العنتيل
افتتحــت النســخة الحاديــة عــرة مــن دوري
كــرة القــدم للكليــات بجامعــة العلــوم
والتقنيــة يف الفجــرة وذلــك يف إطــار
تنميــة النشــاط الريــايض بــن الطلبــة
املســتمر  ،مبشــاركة  6فــرق ممثلــة 6
كليــات جامعيــة تضــم العبــن ذو مواهــب
ومســتويات فنيــة عاليــة ،وقــد جــرت
منافســاتها مبالعــب كــرة القــدم يف حــرم
الجامعــة ،حيــث انطلقــت البطولــة يف يــوم
األثنــن املوافــق فربايــر  28/2022يف

ء ،والتــي جمعــت فريــق كليــة طــب األســنان و كليــة الصيدلــة،
الســاعة السادســة مســا ً
واســتمرت املســابقة حتــى  ،2022/3/9ورصح أ.د عــي ابــو النــور مديــر الجامعــة بأهميــة
األنشــطة الرياضيــة ،وأعــرب عــن ســعادته بعــودة دوري كــرة القــدم بعــد انقطاعــه لســنتني
متتاليتــن بســبب جائحــة فــروس كوفيــد  ،19كــا أكــد جاهزيــة الجامعــة الكاملــة لتنظيــم
البطولــة وتدعيمهــا بالطاقــم الطبــي الكامــل مــع اتخــاذ جميــع اإلجــراءات االحرتازيــة أثنــاء
البطولــة ،وفقــا ملبــدأ األمــن والســامة وحرص ـاً عــى ســامة الالعبــن ،واشــاد أ .د عــي ابــو
النــور بجهــود اللجنــة القامئــة عــى تنظيــم البطولــة ،ودور املــرف الريــايض أ /رمــزي غنيــم
يف تنســيقه مــع طاقــم تحكيمــي كامــل عــى رأســهم الكابــن الحكــم محمــد الحــداد ،وخلــق
أجــواء حامســية مــن خــال التعليــق الحــي عــى املباريــات مــع املعلــق املتألــق عبداللــه
الساحر .

إثــارة كبــرة شــهدتها املنافســة عــى لقــب الــدورة
الحاديــة عــر ،وتضمنــت منافســات عديــده بــن  6فــرق،
قدمــت مســتويات جيــدة طــوال أيــام البطولة ،كام شــهدت
البطولــة منافســة فريــدة مــن نوعهــا بــن فريــق كليــة
اإلنســانيات والعلــوم وفريــق كليــة القانــون ،التــي حصــل
كل منهــا عــى  12نقطــة ،بفوزهــم بجميــع املواجهــات
بينهــم وبــن الفــرق ،حيــث تبقــت مبــاراة واحــدة تجمــع
الفريقــن وتفصلهــا عــن تتويجهــم يف الــكأس،
وتضمنــت املســابقة تحــدي مــن نــوع آخــر يف الــراع عــى
هــداف الــدوري ،بــن موهبتــن جمعتهــم املســابقه
وهــو تنافــس كبــر بــن أحمــد الزحمــي مــن فريــق كليــة
القانــون وعبداللــه املطــوع مــن فريــق كليــة اإلنســانيات
والعلــوم ،وظلــت املنافســة مســتمرة آلخــر مبــاراة بينهــم
والتــي تجمــع الفريقــن مــع بعضهــا حيــث التقــى
ء 2022/3/9يف املبــاراة
الفريقــن يف السادســة مســا ً
النهائيــة ،حيــث أنتــر فريــق كليــة القانــون مببــاراة
دراماتيكيــة حاصــدا ً  15نقطــة ((العالمــة الكاملــة ))بــدون
هزميــة بحصولــه عــى املركــز األول ،ضــد منافســه فريــق
كليــة العلــوم واإلنســانيات الــذي حــل يف املركــز الثــاين،
مــع حصــول العــب فريــق كليــة اإلنســانيات والعلــوم عــى
هــداف الــدوري برصيــد  18هــدف متفوقــاً عــى نظــره
أحمــد الزحمــي بفــارق  4أهــداف منتهيــاً رصيــد أحمــد
الزحمي يف  14هدف.

وبعــد انتهــاء املبــاراة الختاميــة قــام أ .د /زيــن العابديــن
رزق نائــب مديــر الجامعــة للشــؤون األكادمييــة بتتويــج
الفائزيــن ،بحضــور د .عيــى الربــي عميــد كليــة القانــون،
د .املاحــي عبــد اللــه ،ود .فيصــل املطالقــة مــن كليــة
اإلنســانيات والعلــوم ،و د .خالــد خلــف وحشــد غفــر مــن
الطــاب ،كــا شــمل التكريــم طاقــم التحكيــم بقيــادة
محمــد الحــداد ،واملعلــق عبــد اللــه الســاحر ،وأعضــاء
اللجنة املنظمة.
وأكــد أ.د عــي أبــو النــور مديــر الجامعــة ،عــن ســعادته
بالنجــاح الكبــر الــذي حققتــه البطولــة وإبرازهــا العديــد
مــن املواهــب الكرويــة ،مــا يؤكــد عــى اســتمرارها
الســنوي مــن منطلــق تفعيــل النشــاط الريــايض يف
الجامعة ،وتنمية روح التنافس بني الطالب.
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النواخذة (دبا) يحتفلون بالصعود إىل
دوري املحرتفني
بقلم :حمد الرصيدي
عــاش فريــق دبــا الفجــرة أجــواء احتفاليــة رائعــة ،ليلــة أمــس األول األحــد ،يف
أعقــاب صعــوده لــدوري أدنــوك للمحرتفــن ،مــن خــال الفــوز العريــض عــى
ضيفــه ســيتي  ، 5-1الــذي كان كفي ـاً بتأكيــد التفــوق وحســم بطاقــة التأهــل
األوىل ،بعــد أن رفــع الفريــق رصيــده إىل  68نقطــة يف الصــدارة ،وعــى
بعــد نقطــة واحــدة مــن الظفــر بــدرع البطولــة للمــرة الثانيــة يف تاريــخ
النادي.
متكــن نــادي دبــا مــن حســم إحــدى بطاقتــي الصعــود إىل دوري أدنــوك
للمحرتفــن ،بعدمــا انتــر يف مباراتــه يــوم أمــس األحــد التــي جمعتــه
بضيفــه ســيتي ،بنتيجــة خمســة أهــداف مقابــل هــدف واحــد ،لحســاب الجولــة
 27من منافسات دوري الدرجة األوىل اإلمارايت.

وبالعــودة إىل مجريــات الشــوط األول ،نجــح املهاجــم الربازيــي ديوجــو دا
ســيلفا يف إحــراز ثنائيــة يف الدقيقتــن  28و ،31قبــل أن يقلــص فريــق ســيتي
النتيجة عند الدقيقة  33عن طريق الالعب الياباين هاياتو.

ون املدافــع راشــد محمــد الهــدف الثالــث
ويف أطــوار الشــوط الثــاين د ّ
بحلــول الدقيقــة الثانيــة والســبعني ،وبعــد مــرور دقيقتــن فقــط أضــاف زميله
الربازيــي جابريــل كوتــو الهــدف الرابــع للنواخــذة ،ويف الوقــت الــذي تســر
فيــه املبــاراة نحــو نهايتهــا ،أىب ديوجــو دا ســيلفا إال أن يســجل هدفــه
الشــخيص الثالــث "الهاتريــك" ،لريفــع بذلــك رصيــده إىل  25هدفــاً منفــردا ً
بصــدارة ترتيــب هــدايف الــدوري ،وجديــر بالذكــر أن نــادي دبــا ضمــن صعــوده
إىل دوري أدنــوك للمحرتفــن ،قبــل  3جــوالت مــن نهايــة الــدوري ،ليعــود
بذلك إىل دوري األضواء بعد غياب دام موسمني فقط.

وقــدم أحمــد ســعيد الظنحــاين رئيــس مجلــس إدارة نــادي دبــا الفجــرة
الشــكر إىل صاحــب الســمو الشــيخ /حمــد بــن محمــد الرشقــي ،حاكــم الفجرية،
وســمو الشــيخ /محمــد بــن حمــد بــن محمــد الرشقــي ،ويل عهــد الفجــرة-
عــى دعمهــا الالمحــدود لقطــاع الشــباب والرياضــة ،وآخرهــا املكرمــة
الســخية املتمثلــة يف تشــييد امللعــب الدبــاوي الجديــد بأحــدث املواصفــات
العامليــة ،والــذي ســرى النــور خــال املوســم الجديــد ،كــا قــدم الشــكر
أيضــاً إىل الشــيخ /صالــح بــن محمــد الرشقــي -راعــي الحركــة الرياضيــة يف
اإلمــارة ،واألب الروحــي للفريــق ،مؤكــدا ً أن متابعتــه وحرصــه عــى تســخري
اإلمكانات وتوفري املناخ املناسب للفريق كان وراء اإلنجاز الذي تحقق.
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ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ

FALL SEMESTER
2022 - 2023

2023 - 2022
ﺳﺠﻞ اﻷن

APPLY NOW









BSc. in Information Systems /
Project Management

/ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺨﺼﺺ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﱪاﻲﻧ
/ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

BSc. in Information Technology /
Data Analytics
BSc. in Management



 إدارة ﻣﺸـﺎرﻳـﻊ/ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠـﻮﻣـﺎت

BSc. in Information Technology /
Cyber Security





/ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘـﻮى و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

BSc. in Electrical Engineering /
Power and Renewable Energy

Bachelor in Interior Design



/ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴـﺎت و اﻻﺗﺼـﺎﻻت

BSc. in Electrical Engineering /
Electronics and Communication



Bachelor of Arts in Sociology
and Social Work
Bachelor of Arts in Psychology
Bachelor of Arts in Mass
Communication



Bachelor of Pharmacy



Doctor of Dental Surgery



Bachelor of Law
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اﻟﺘﺼﻤـﻴـﻢ اﻟﺪاﺧﻠـﻲ



اﻹدارة



ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎع واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻴﺔ



ﻋﻠـﻢ اﻟﻨﻔـﺲ



 اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌـﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼن- اﻹﻋﻼم



اﻟﺼـﻴـﺪﻟـﺔ



ﻃﺒﻴﺐ ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﻨـﺎن



اﻟﻘـﺎﻧـﻮن
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