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Safiya Albaroudi    الدكتور سعيد مبارك الحداد يعترب من رواد 
املرسح والتلفزيون  ، له خربات وتجارب يف 

التأليف واالخراج والتقديم االذاعي...

يف  والتقنيــة  العلــوم  جامعــة  شــاركت 
العاملــي  باليــوم  االحتفــال  يف  الفجــرة 

للصحة النفسية ....

التكنولوجيا تطور الطب كل يوم. غالبا ما تأيت التكنولوجيا الجديدة، 
مبا  فيها التكنولوجيا الطبية، من خالل تحقيق تقدم علمي....

محمد جاسم محمد من أبناء إمارة الفجرة فنان تشكييل ومصمم  
مجوهرات ومسؤول بيت الفن التابع لهيئة الفجرة للثقافة واالعالم ...

حدث عاملي تستضيفه دولة اإلمارات ليوحد رؤية الجهات الحكومية واملؤسسات 
واملنظامت الدولية والرشكات التكنولوجية حول مستقبل امليتافرس ....

الشــوكوالتة  فوائــد  عــن  الحديــث  قبــل 
الداكنة لنتعرف عىل .....

تعد مزرعة الرميلة من الوجهات السياحية الجميلة املوجودة يف إمارة الفجرة

الحــدث العاملــي الســنوي و األبــرز يف مجــال التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيــا 
املتطورة، يف نسخته الثانية واألربعون يغطي سبع مواضيع تكنولوجية ...
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حميد شخبوط  

بقلم رئيس التحرير

ــة  ــرة متنوع ــر نظ ــرص، لنوف ــع بح ــاء املواضي ــىل انتق ــا ع ــة، عملن ــن الصحيف ــس م ــدد الخام ــاز الع ــداً بانج ــعداء ج س
وجميلــة ملحتــوى يــريض ذائقــة الجميــع، ركزنــا يف مواضيعنــا عــىل إمــارة الفجــرة الجميلــة والبقعــة الجغرافيــة 
املتنوعــة واملــدن الرشقيــة، حاولنــا ابــراز املواهــب الشــابة يف الســاحل الرشقــي، وكان للســياحة نصيــب مــن هــذا 

العدد لنوفر للقارىء مرجع شتوي جميل يف املنطقة.

االنتــامء لــأرض هــو أســاس نحــرص عــىل ترســيخه مــن خــالل هــذا العمــل، لهــذا كان يــوم العلــم هــو املناســبة األبــرز 
والتــي تدعــم فكرنــا الوطنــي وذائقتنــا اإلماراتيــة، ألن االنتــامء هــو األرض وألن األرض هــو الوطــن كان البــد أن نفتخــر 

ويتزين العدد الخامس بألوان العلم.

منــذ نشــأة صحيفــة ســواحل وهــي منصــة طالبيــة تدعــم مواهــب الجميــع وقدراتهــم الفنيــة واإلبداعيــة التــي تربزهــا 
الصحيفــة، لتصبــح املســاحة الطالبيــة املميــزة التــي تعنــى باالنتــاج االبداعــي للطلبــة، ســعدنا مبشــاركة كليــة القانــون 

معنا يف هذا العدد، ونتطلع لتواجد جميع الكليات يف االعداد القادمة.
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أخبار 

دعم حاكم الفجرية وويل عهده ساهم يف تعزيز الرياضات البحرية 

وتطويرها حول العامل

الفجــرة أصبحــت مركــزا للحــوار الريايض 
بفضــل دعــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الرشقــي  محمــد  بــن 
األعــىل حاكــم الفجــرة، وســمو الشــيخ 
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الرشقــي ويل 
البحريــة  للرياضــات  الفجــرة،  عهــد 
وتطويرهــا، واهتــامم ســموهام باألجيــال 
املئويــة  بالذكــرى  واحتفــل  القادمــة  
ــا مــع عقــد اجتــامع  لتشــكيله رســميا تزامن
الجمعيــة العموميــة لالتحــاد يف الفجــرة 
بضيافــة نــادي الفجــرة الــدويل للرياضات 
البحريــة بحضــور رئيــس االتحــاد الــدويل 
ــن  ــر م ــدد كب ــويل وع ــل كي ــور رافي الدكت

مسؤويل الرياضات البحرية يف العامل.
إعجابهــم  الوفــود  جميــع  وأبــدى 

وحفــاوة  للرتحيــب  الرفيــع  باملســتوى 
الضيافــة والــذي يلعــب دورا مهــام يف 
مختلــف  بــن  الصداقــة  أوارص  تعزيــز 
الرياضيــن ويشــيد جســور التواصــل مــن 

خالل هذا الحدث املهم.
للرياضــات  الــدويل  االتحــاد   ويســعى 
البحريــة خــالل املرحلــة املقبلــة إىل زيــادة 
الرتكيــز عــىل الرتويــج والــذي سيســاعد 
الرياضيــة  الســاحة  عــىل  وجودنــا  عــىل 
العامليــة بشــكل أكــرب ويعــزز حصولنــا عــىل 
دعــم مــادي ومعنــوي لهــذه الرياضــات 

ويشجع عىل االستثامر فيها.
وأكــدوا عــن وجــود مخطــط لبنــاء عالقــات 
الهيئــات  مختلــف  مــع  قويــة  تعــاون 
ــات  ــة بالرياض ــة املهتم ــادات الدولي واالتح

نطــاق  يف  تدخــل  التــي  أو  البحريــة 
بــن  التعــاون  لتعزيــز  تخصصهــا، ســعياً 
يف  املشــاركة  جانــب  إىل  الجانبــن 
مختلــف البطــوالت واملســابقات العامليــة 
والتــي بدورهــا تســاهم يف بنــاء جســور 
البحريــة  الرياضــات  وتطويــر  التعــاون 
وإيجــاد فــرص جديــدة للشــباب، وأن هنــاك 
بالفعــل اهتــامم متبــادل مــع اتحــادات 
وهيئــات أخــرى مثــل الرياضــات الشــاطئية 
وغرهــا،  العامليــة  الرياضيــة  واأللعــاب 
مســابقات  إلقامــة  مخطــط  وهنــاك 
مشــرتكة نعمــل عــىل إطالقهــا الفــرتة 
يف  تنظيمهــا  إىل  ونســعى  املقبلــة 

أكرث من دولة حول العامل.

رئيس االتحاد الدويل للرياضات البحرية

 مــرور الفجــرية يطلــق الحملــة الفرعيــة الرابعــة
ــؤوليتنا ــاب مس ــامة الط ــام 2022 ” س لع

نافس يدعم »كفاءات« لتطوير مهارات املواطنني الباحثني عن عمل

أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة الفجــرة 
ــات  ــات فعالي ــرور والدوري ــإدارة امل ــة ب ممثل
لعــام  الرابعــة  الفرعيــة  الحملــة  وأنشــطة 
الطــالب  ســالمة   ( شــعار  تحــت   2022
ــخ 2022/10/24  ــن تاري ــاراً م ــؤوليتنا ( اعتب مس
وملــدة شــهرين، وذلــك ضمــن إطــار الحمــالت 
املحليــة للخطــة التشــغيلية إلدارة املــرور 
الخاصــة  واملبــادرة  بالقيــادة  والدوريــات 
برتســيخ مبــادئ الثقافــة املروريــة مــن خــالل 
تــأيت  والتــي  املروريــة  التوعيــة  برامــج 
الداخليــة  وزارة  إلســرتاتيجية  تجســيداً 
ــدف  ــرة به ــة الفج ــة لرشط ــادة العام والقي
دعــم  وهــي  أمنــاً،  أكــرث  الطــرق  جعــل 
التوعويــة املســاهمة  لأنشــطة والربامــج 
املروريــة  والثقافــة  الوعــي  تعزيــز  يف 
الحفــاظ  يف  الكبــر  ودورهــا  األرسة  لــدى 
ــببات  ــار ومس ــن أخط ــاء م ــالمة األبن ــىل س ع

ــراءات  ــة اإلج ــاذ كاف ــة واتخ ــوادث املروري الح
الوقائية.

عبداللــه  محمــد  صالــح  العقيــد  وأكــد 
الظنحــاين مديــر إدارة املــرور والدوريــات أن 
الحملــة تلقــي الضــوء عــىل أكــرث املامرســات 
ــور  ــاء األم ــض أولي ــا بع ــي يرتكبه ــرة الت الخط
ســالمة  عــىل  كبــراً  خطــراً  تشــكل  والتــي 
ــة  ــد تواجدهــم يف املركب ــاء وخاصــة عن األبن
ــام  ــارشة ف ــن الع ــن س ــال م ــامح لأطف )كالس
دون للجلــوس يف املقاعــد األماميــة وعــدم 
الحاميــة  مقاعــد  توفــر  عــىل  الحــرص 
لأطفــال مــن عمــر 4 ســنوات وتــرك األطفــال 
مبفردهــم يف املركبــة وهــي يف حالــة 
التشــغيل وعــدم االنتبــاه لتواجدهــم خلــف 
ــعادته إىل  ــا س ــزل(، ودع ــات يف املن املركب
االلتــزام والحــرص عــىل ســالمة األطفــال مــن 

أخطار الحوادث املرورية.
عبدالســالم  مــوزة  أول  املــالزم  وأكــدت 
واإلعــالم  التوعيــة  فــرع  مديــر  الدرمــي 
املــروري باإلنابــة أن أهــم الربامــج التوعويــة 
نــرش  يف  الحملــة  دور  لتفعيــل  املختلفــة 
وتقديــم  املروريــة  والثقافــة  الوعــي 
نقــاط  عــرب  الوقائيــة  واإلرشــادات  النصائــح 
التوعيــة املختلفــة باإلضافــة إىل التوعيــة 
التواصــل  ووســائل  النصيــة  الرســائل  عــرب 
التوعويــة  املحــارضات  وإلقــاء  االجتامعــي 

وتوزيع الربورشات والكتيبات.

وقّــع مجلــس تنافســية الكــوادر اإلماراتيــة 
»نافــس«، خمــس مذكــرات تفاهــم مــع مركــز 
التقنــي  والتدريــب  للتعليــم  أبوظبــي 
اإلمــارات  ومعهــد  )أكتفيــت(،  واملهنــي 
ــة ديب  ــة، وكلي ــة واملالي ــات املرصفي للدراس
للســياحة، ومركــز التفــوق لأبحــاث التطبيقيــة 
اتصــاالت،  وأكادمييــة  )ســرت(،  والتدريــب 
بــن  اإلماراتيــن  مشــاركة  زيــادة  بهــدف 
القــوى العاملــة يف القطــاع الخــاص، ورفــع 
برامــج  مــن  مجموعــة  عــرب  تنافســيتهم 
التدريــب والتمكــن والتأهيــل املهنــي، جــاء 
ــاءات«،  ــج »كف ــم برنام ــل لدع ــالل حف ــك خ ذل
املــوارد  وزارة  ديــوان  يف  أخــراً  أقيــم 
وبهــدف  ديب،  يف  والتوطــن  البرشيــة 
عــن  الباحثــن  اإلماراتيــن  مهــارات  تطويــر 

عمــل والعاملــن يف القطــاع الخــاص، ورفــع 
كفاءتهــم يف التخصصــات املهنيــة التــي 

يرغبون فيها.

تدعــم  التعــاون  مذكــرات  بــأن  وأكــدوا 
املســرة املهنيــة ألبنــاء الوطــن، ومتكنهــم 
الالزمــة  واملهــارات  الخــربات  امتــالك  مــن 
لتلبيــة متطلبــات وظائــف املســتقبل، الســيام 
يف ظــّل الحاجــة إىل مهــارات أكــرث تطــّوراً 

وانسجاماً مع تطّور سوق العمل.

معهــد  مــع  التفاهــم  مذكــرة  وتهــدف 
اإلمــارات للدراســات املرصفيــة واملاليــة، إىل 
اإلماراتيــة  الكــوادر  وتدريــب  تأهيــل 
وتزويدهــم باملعــارف واملهــارات الالزمــة 

للعمــل يف قطــاع املصــارف، كــام تهــدف 
مذكــرة التفاهــم مــع كليــة ديب للســياحة 
اســرتاتيجية  ودعــم  وتنفيــذ  تطويــر  إىل 
الســياحة،  قطــاع  يف  التوطــن  وخطــط 
وتبــادل املعلومــات والبيانــات حول املنشــآت 
والتدريــب  التوظيــف  وفــرص  والشــواغر 
املتوفــرة يف املنشــآت الســياحية يف ديب  
ــة  ــج التدريبي ــر الربام ــوم بتوف ــا تق ــام أنه ك
املتخصصــة يف قطــاع التكنولوجيــا لتعزيــز 
مهــارات الكــوادر اإلماراتيــة مبــا يدعــم فــرص 
ــع  ــة إىل رف ــاع، باإلضاف ــم يف القط توظيفه
اإلماراتيــة  الكــوادر  تنافســية  مســتوى 
وتعزيــز الفــرص الوظيفيــة املســتدامة لهــم 

للعمل يف قطاعات التكنولوجيا املتنوعة.

بقلم : حمد الرصيدي / مصعب النقبي / مصبح القايدي
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 تعديل بعض أحكام مواد املرسوم بقانون

اتحادي يف شأن رضيبة القيمة املضافة

ــة  ــة القيم ــأن رضيب ــنة 2017 يف ش ــم 8 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــكام املرس ــىل أح ــالت ع ــض التعدي ــراء بع ــن إج ــة ع ــت وزارة املالي أعلن
املضافــة، والتــي ســتدخل حيــز التنفيــذ ابتــداًء مــن تاريــخ 1 ينايــر 2023، ومــن ضمــن التعديــالت الرئيســية الــواردة يف املرســوم بقانــون اتحــادي 

رقم 18 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 يف شأن رضيبة القيمة املضافة، ما يأيت:
1. الســامح للمســجلن الذيــن يقومــون بتوريــدات خاضعــة للرضيبــة بتقديــم طلــب لالســتثناء مــن التســجيل يف حــال كانــت جميــع توريداتهــم 

خاضعة لنسبة الصفر فقط أو أصبحوا ال يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.
2. تحديــد مــدة 14 يومــاً إلصــدار إشــعار دائــن رضيبــي بهــدف تســوية رضيبــة املخرجــات، أســوة باملــدة التــي يتــم إصــدار الفواتــر الرضيبيــة 

خاللها.
3. السامح للهيئة االتحادية للرضائب بإلغاء تسجيل األشخاص املسّجلن، قرسياً يف بعض الحاالت عند االقتضاء.

كــام تنــاول املرســوم بقانــون تعديــالت عــىل بعــض املــواد إمــا لتوضيــح املقصــد مــن النــص وتأكيــده أو تحســن الصياغــة أو تحســن التسلســل 
الترشيعي لأحكام القانونية.

البحر امليت.. مياه تنحرس وتال ملح تظهر

 محمد الرشقي يشهد ختام مهرجان
البدر بالفجرية

 تويرت ينافس »تيك توك« و»يوتيوب«
مبقاطع الفيديو

 محمد بن راشد يوجه
 بتشكيل مجلس للمعلمني

 ومجلس للقيادات املدرسية

إن البحــر امليــت عبــارة عــن بحــرة ملحيــة 
مغلقــة تقــع يف أخــدود وادي األردن بــن 
نســبة  وتبلــغ  الغربيــة  والضفــة  األردن 
وهــي  باملئــة   34 حــوايل  فيــه  األمــالح 
امللوحــة  نســب  أعــىل  مــن  واحــدة 
العــامل، وقــد  باملســطحات املائيــة يف 
ظهــر االنحســار يف ميــاره البحــر بنحــو مــرت 
أكوامــاً  وراءهــا  مخلفــة  ســنوياً  مكعــب 
البيضــاء،  كالتــالل  امللــح  مــن  مرتاكمــة 
وســط تحذيــرات متواصلــة حــول خطــر تراجــع 
ــىل  ــة ع ــض بقع ــاه يف أخف ــوب املي منس

سطح األرض.

ــام  ــرة، خت ــد الفج ــي ويل عه ــد الرشق ــن حم ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــهد س ش
مهرجــان البــدر، بحضــور ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الرشقــي رئيــس 
هيئــة الفجــرة للثقافــة واإلعــالم، والشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الرشقــي، 
التعبــري واملقاطــع املغّنــاة  الحــوار واألداء  حفــل تقديــم األوبريــت عــرب 
النبويــة  التــي خلدتهــا الســرة  مجموعــة مــن القيــم الســلوكية واألفــكار 
ــه  ــىل الل ــد ص ــي محم ــد النب ــذ مول ــات، من ــىل املجتمع ــا ع ــة، وتأثره الرشيف

عليه وسلم وحتى اليوم.

ــار  ــوب« باختب ــوك« و»يوتي ــك ت ــع »تي ــة م ــرت« يف منافس ــع »توي ــل موق دخ
خاصيــة جديــدة تتعلــق مبقاطــع الفيديــو ومتّكــن املســتخدمون مــن تشــغيلها 
ــبق«  ــع »س ــاد موق ــبام أف ــدة، حس ــرة زر واح ــة بنق ــة الكامل ــة الشاش بوضعي

اإلخباري.
ومبجــرد تشــغيل الفيديــو، مــا عــىل املســتخدم ســوى التمريــر رسيعــاً 
للحصــول عــىل فيديــو آخــر، وهكــذا.. كــام هــي الحــال بالنســبة إىل تطبيــق تيــك 

توك.
ــورتس«،  ــوب ش ــتغرام« و»يوتي ــل »إنس ــات مث ــب تطبيق ــاق برك ــاءت للح وج
ــق  ــن تطبي ــا م ــة عرضه ــات وطريق ــن الفيديوه ــوذج م ــك النم ــخت ذل واستنس
ــات  ــه للفيديوه ــت خدمت ــراً، وبات ــاً كب ــر نجاح ــق األخ ــد أن حق ــوك« بع ــك ت »تي

القصرة عىل رأس اهتاممات املستخدمن، وأكرثها جذباً لهم
وتجربــة مشــاهدة الفيديوهــات بوضــع مــلء الشاشــة حققــت تجربــة أفضــل للمســتخدمن، وســاعدت إمكانيــة التمريــر للحصــول عــىل فيديــو 
ــاً أن تدخــل »تويــرت« عــىل خــط التجربــة عــىل غــرار بقيــة التطبيقــات املنافســة التــي  تلــو اآلخــر عــىل زيــادة ســاعات املشــاهدة، فــكان منطقيّ

تبعت »تيك توك« مبجرد أن حققت خاصيتها تلك ذاك النجاح الكبر
ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن  وجَّ
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
اللــه،  رعــاه  ديب،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس 
ومجلــس  للمعلمــن  مجلــس  بتشــكيل 
للقيــادات املدرســية، إلرشاكهــم يف عمليــة 
التعليمــي  املجــال  يف  القــرار  اتخــاذ 
والرتبــوي امليــداين. وقــال ســموه )لوالهم 
مل نكتــب حــروف حياتنــا، ولوالهــم مل تنهــض 
ــا  ــرف أجيالن ــم مل تع ــا، ولواله ــوم دولن بالعل
ــكراً  ــأ، ش ــن الخط ــق م ــرش والح ــن ال ــر م الخ
شــكراً  واملعلــامت،  املعلمــن  لجميــع 

ألصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية(

 علامء: األرض وصلت إىل
مرحلة الخطر

ــدوا  ــر أك ــداد تقري ــن بإع ــض  الباحث ــام بع ق
فيــه بــأن األرض وصلــت رســمياً إىل “مرحلــة 
ــيد  ــاين أكس ــتويات ث ــول مس ــع وص ــر”، م الخط
الكربــون إىل أعــىل مســتوياتها عــىل اإلطــالق 
واســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة. ويوجــد حالــة 
خطــر  ناقــوس  دق   ،2022 مناخيــة  طــوارئ 
للبرشيــة، وقالــوا بأنــه يوجــد 35  عالمــة حيويــة 
ــها  ــاخ درس ــر املن ــع تغ ــتخدم لتتب ــة تس كوكبي
عــرشة علــامء عامليــون، بقيــادة جامعــة واليــة 
أوريغــون، ومــام يثــر القلــق، أنهــم وجــدوا أن 
16 مــن هــذه العالمــات يف درجــات قياســية 
الحــرارة  أحــداث  ذلــك  يف  مبــا  قصــوى، 
الشــجري  الغطــاء  وفقــدان  الشــديدة، 
انتشــار  وزيــادة  الحرائــق،  بســبب  العاملــي 
ينقلــه  الــذي  الضنــك”  “حمــى  فــروس 

البعوض.
ــه  ــا بأن ــوا له ــي توصل ــج الت ــالل النتائ ــن خ وم
ــاخ   ــاً عــن تغــر املن مــن الــرضوري التحــدث علن
مــع ارتفــاع درجــات حــرارة األرض، قــد يتواتــر 
حجــم بعــض الكــوارث املناخيــة بــل ويقفــز، 
نحــث زمالءنــا العلــامء يف جميــع أنحــاء العــامل 

عىل التحدث علناً عن تغر املناخ”.
املتطــرف  الطقــس  بــأن  التقريــر  وأكــد 
الناجــم عــن تغــر املنــاخ تســبب يف الجــوع 
ــخص وزاد  ــون ش ــن 100 ملي ــرب م ــا يق ــدى م ل
بنســبة  الحــرارة  الناجمــة عــن  الوفيــات  مــن 
%68 بــن الســكان الضعفــاء، ويشــكل حــرق 
والكتلــة  الطبيعــي  والغــاز  والنفــط  الفحــم 
تلــوث  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  الحيويــة 
الهــواء الــذي يقتــل 1.2 مليــون شــخص ســنويا، 

مبا يف ذلك 11.800 يف الواليات املتحدة.

فيتامني يس يصبح خطراً يف هذه الحالة

أوضح الدكتور محمد رفعت أن فيتامن يس يساعد الجسم عىل امتصاص فيتامن 
إيه، والفيتامينات التي تذوب يف الدهون فيتامن إيه، وهو رضوري لإلنجاب والنمو 

والعيون والبرشة والشعر.
وأكد أن فيتامن دي من ضمن الفيتامينات التي تذوب يف الدهون، وهو رضوري 

المتصاص الكالسيوم، ورضوري لصحة العظام واألسنان واملحافظة عىل طاقة 
وحيوية الجسم بشكل عام، الفتاً إىل أن األطعمة الغنية به هي: األسامك، واللنب، 

وصفار البيض.

أخبار 
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الدكتور سعيد الحداد

   الدكتــور ســعيد مبــارك الحــداد يعتــرب مــن رواد املــرسح والتلفزيــون  ، لــه خــربات 
وتجــارب يف التأليــف واالخــراج والتقديــم االذاعــي والتلفزيــوين ، ملــم ومهتــم 
بالــرتاث االمــارايت وحاصــل عــىل الدكتــوراة يف اعــرق الجامعــات يف الرشق االوســط 
ويعــد مــن أهــم املشــجعن الرياضيــن وأحــد رواد الفكــر ، والدكتــور ســعيد الحــداد 
ــس  ــث أس ــي حي ــي واملرسح ــاج الفن ــزارة االنت ــة وغ ــه املرسحي ــرثة مؤلفات ــرف بك ع
مــرسح كلبــاء ولــه شــغف كبــر بدراســة التاريــخ يف فــرتة مبكــرة مــن حياتــه ، فنــان 
يجيــد العــزف ويحــب الــرتاث ولــه إهتــامم كبــر بالدراســات العلميــة و مــن املشــجعن 

عىل استكامل الدراسة ما بعد الثانوية.

  

وذكــر الدكتــور ســعيد انــه عــاش طفولتــه بشــكل جميــل عــىل عكــس باقــي افــراد 
جيلــه يف ذلــك الزمــن النهــا اتســمت بأكتســاب املعرفــة والخــربات وخــوض الكثــر مــن 
التجــارب ، وكانــت طفولتــه مــا بــن البحــر والــرب واللهــو و زاده العمــل الجــاد يف 
طفولتــه ثقــة يف النفــس وتحمــل املســؤولية ، وقــال عــن الدراســة أنــه حصــل عــىل 
الشــهادة الثانويــة مــن مدرســة ســيف اليعــريب وأكمــل دراســته الجامعيــة يف 
بــروت و إن الخــربات التــي خاضهــا قــد ســاعدته بشــكل كبــر ومنهــا التعليميــة 
والحياتيــة يف تجــاوز الصعــاب والعقبــات بفضــل بعــض االســاتذة مثــل حســان الحــالق 
وعبداللــه عبدالرحمــن وكالهــام اســاتذة يف جامعــة بــروت ،وتكلــم الحــداد عــن 
الــرتاث وشــدة اهتاممــه بــه منــذ الصغــر وعمــل كباحــث يف معهــد الشــارقة للــرتاث 
كــام انــه قــدم الكثــر مــن الربامــج االذاعيــة باذاعــة الفجــرة ومنهــا برنامــج "الســينار" 
ــا ) متعــاون ( مــع تلفزيــوين الشــارقة وابوظبــي  عــام 2008 وعمــل معــدا تلفزيوني

وايضا شارك يف االعامل الكرتونية الخاصة باالطفال.

حصــل الباحــث اإلمــارايت يف مجــال التاريــخ، املواطــن ســعيد مبــارك الحــداد، عــىل 
درجــة الدكتــوراه مــع مرتبــة الــرشف األوىل مــن جامعــة عــن شــمس يف مــرص، وكان 
ــة  ــى نهاي ــة وحت ــور الحجري ــن العص ــارات م ــة يف اإلم ــز الحضاري ــا »املراك موضوعه

العرص الحديدي.

من رواد املرسح والتلفزيون

بقلم :  أحمد اليامحى / خلود الرئيىس
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حــرض مناقشــة الرســالة، األســتاذ املســاعد 
يف جامعــة اإلمــارات واملــرشف األكادميــي 
بــن رصاي، وامللحــق  الرســالة حمــد  عــىل 
مــرص،  يف  الدولــة  ســفارة  يف  الثقــايف 
ــرأس  ــري، وت ــامل العام ــة س ــورة فاطم الدكت
عــزت  الدكتــور  األســتاذ  املناقشــة  لجنــة 
قــادوس، وعضويــة كل مــن األســتاذ الدكتــور 
ــم  ــور إبراهي ــتاذ الدكت ــاري، واألس ــن اإلبي حس
عــىل  املرشفــن  أحــد  وهــو  الجنــدي، 

الرسالة.
ــداد » إن  ــارك الح ــعيد مب ــور س ــال الدكت وق
الرســالة تؤكــد أن تاريــخ اإلمــارات جــزء مهــم 
العــريب،  الخليــج  منطقــة  لتاريــخ  ومكمــل 
واالتصــال  الحضــاري  الرتابــط  لذلــك  نظــراً 
العصــور  عــرب  الدامئــة  والعالقــات  القبــيل 

الزمنية املختلفة.
وكان لــه دور كبــري يف التنميــة الرياضيــة 

وكان  القدميــة  هواياتــه  مــن  كانــت  التــي 
ــاء  ــادي كلب ــجعن يف ن ــة املش ــا لرابط رئيس
ــح  ــم اصب ــد ث ــرة ي ــب ك ــة كالع ــه تجرب ــت ل وكان
اداري فنــي لفئــة 17 ســنة ، وعــن نشــاطه 
ــس  ــرسح وأس ــقا للم ــازال عاش ــي م املرسح
ــام 1980 وكان أول  ــعبي ع ــاء الش ــرسح كلب م
واخراجــه  تأليفــه  مــن  املرسحيــة  االعــامل 
بعنــوان "حكايــة مــن املــايض" ثــم "كفــاح مــن 
أجــل العلــم" واســتمرت أعاملــه املرسحيــة 
بــن التأليــف واالخــراج ومنهــا "رشكــة بنــي 
طاعــن" و "حقــق علينــا يــا بحــر" مل يقتــرص 
التاليــف  عــىل  فقــط  املرسحــي  نشــاطه 
وكان  واالخــراج  والتمثيــل  االعــداد  وإمنــا 
ــه ،  ــاطاته وفعاليات ــكل نش ــرسح ب ــوى امل يه
وقــد كــرم كأحــد رواد املــرسح يف االمــارات 
وضمــن املبدعــن يف دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي بالبحريــن عــام 2013 ,وقــدم الكثــر 
مــن االبحــاث يف مجــال الــرتاث االمــارايت وال 
يــزال باحثــا يف هــذا املجــال وكتــب الكثــر 
املصــادر  "اهميــة  ومنهــا  االبحــاث  مــن 
واملراجــع يف كتابــة التاريــخ العــريب" وايضــا 

"علم االجتامع بن ابن خلدون واالفغان"

اهتاممــه  رس  عــن  بالــرتاث:  اهتاممــه 

بالــرتاث يقــول الحــداد: "قدمــت الكثــر مــن 
األبحــاث يف الــرتاث اإلمــارايت والعــريب ومــا 
زالــت باحثــاً يف هــذا املجــال الــذي يحتــاج 
إىل املزيــد مــن العنايــة والبحــث، ويل عــىل 
بالعمــل  أيضــاً  وأهتــم  الكثــر،  الطريــق 
ميكنهــا  التــي  الدراســات  يف  امليــداين 

تقديم الكثر لهذا العلم.

يقــول الدكتــور الحــداد: "اســتطعت خدمــة 

يف  دراســتي  توجيــه  خــالل  مــن  وطنــي 
التاريــخ لخدمــة هوايتــي التــي نشــأت عاشــقاً 
لهــا وهــي حبــي للــرتاث، خاصــة أن دراســتي 
األكادمييــة والعلميــة يف تخصــص التاريــخ 
بالــرتاث نفعنــي يف  املرتبــط أميــا ارتبــاط 

ذلك." 
ــور الحــداد: الوطــن والــرتاث  ويضيــف الدكت
أخــدم  بالنســبة إيل واحــد فأنــا  واملــرسح 
وطنــي مــن خاللهــم، وأســخر مــا درســت أيضــاً 
لذلــك، فاإلمــارات وطــن يســتحق الكثــر، ألنــه 

أعطى ومنح الكثر. 

كرمــت دائــرة الثقافــة واإلعــالم املرسحــي 
مبــارك  ســعيد  الدكتــور  القديــر  اإلمــارايت 
اســتثمرت  خاصــة،  احتفائيــة  يف  الحــداد، 
للمرسحيــات  الشــارقة  مهرجــان  افتتــاح 
ــاء،  ــة كلب ــه األوىل، مبدين ــرة يف دورت القص
إميانــاً منهــا مبســرته الواســعة، باعتبــاره 
يف  املرسحيــة  الحركــة  ورائــد  مؤســس 
يف  بداياتهــا  منــذ  الرشقيــة،  املنطقــة 
حياتــه  نــاذراً  املــايض،  القــرن  ســبعينات 
والــرتاث  املرسحــي  العمــل  لخدمــة 
ــي  ــراك املجتمع ــات الح ــي، ومعطي اإلجتامع
والتــي لعبــت دوراً حقيقيــاً يف ارتقــاء الفكــر 
الحــداد  تأســيس  منجــز  ويــأيت  الثقــايف. 
 ،1977 عــام  يف  الشــعبي  كلبــاء  ملــرسح 
عــىل  لعملــه  متناهيــة  ال  عشــق  باكــورة 

الخشبة.

 حيــث قــام بســواعد آمنــت بــه، ووقفــت 
بأنــه  للمــرسح  ينظــر  كان  معــه، يف فــرتة 
دخيــل، يف املجتمــع، وعمــل يفســد الجســد 
عــروض  مــع  توازيــاً  اللقــاء  وجــاء  والــروح. 

اليوم الثاين للمهرجان.

ــابة  ــة الش ــدل" للمخرج ــس الع ــرض " مجل ح
ســهر مصطفــى، و"املشــهد األخــر مــن 
غانــم،  نــور  الشــابة  للمخرجــة  املأســاة" 
مقاضــاًة للحيــاة باعتبــارات قانونيــة، يصوغهــا 
املفهــوم  عــن  بعيــداً  أحيانــاً،  االنســان 
األســمى لأخــالق، يف مقدرتهــا عــىل إدارة 
اإلنســانية يف مناحيهــا الطبيعيــة، وتفاعلهــا 
مــع معــادالت الكــون. احتضــن مــرسح املركــز 
الثقــايف يف كلبــاء العرضــن املرسحيــن، 
يف مفارقاتهــام عــىل مســتوى اســتثامر 
اللغــة  واســتخدامات  املــرسح  فضــاءات 
الجســدية، وتضــاد الرســائل املوجهــة بــن 
وكشــفت  الســطور.  بــن  ومــا  الواضــح 
بــرضورة  املطالبــات  مجــدداً،  املرسحيتــان 
الشــباب،  للمرسحيــن  املســبق  االســتعداد 
املنهجــي  واإلرشاف  الربوفــات،  خــالل  مــن 
املتخصصــن،  قبــل  مــن  النهــايئ،  للعــرض 
إضافــة إىل أهميــة ترســيخ التجربــة الحياتيــة، 
إىل  ســعياً  املرسحيــة،  املامرســة  يف 
ــر  ــر بالذك ــة. والجدي ــة تراكمي ــق احرتافي تحقي

أن العرضن برشا بوالدة ممثلن جدد .

انجازات 
الدكتور سعيد 

الحداد باملرسح

حوار صحفى
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حوار صحفى

والدكتور 
سعيد 
الحداد 

له اصدارات يف 

مجال الرتاث 

شهادات

فيصل جواد 

ســعيد الحــداد ... هــو الــذي اقتفــى 
أثــر الشــمس يف الخشــب وهــو الــذي 
امتطــى الضــوء يف الحلــم فــكان يف 
املــرسح يك ال يكــون اال يكــون مــاكان 
ــا محتهــدا ال يكتفــي  علــام نجــام باحث
بالثابــت معرفــة وال يــرىض بالســاكن 
صفــة لــذا تــراه يف الحركــة محــرك وال 
يف  دوائــر  ينســج  حتــى  لــه  يهــدأ 
ــرتض  ــؤال ويف ــرثي الس ــتفهام لي االس

تعددية الجواب !

ــرضم "  ــره بــــ" املخ ــوه ذات م  وصف
ــد هــذا وقفــت لفــرط مــا انســانية  وعن
التــي  وروحــه  حركتــه  ودائــم  دأبــه 
تحتــاج ملعادلتهــا جيــال مــن الشــباب 
ــال  ــة فع ــول واملتحول ــن العق ــف م وني
ــرتجعت  ــا ان اس ــا وم ــة يقين واملتقدم
تاريــخ هــذا االســم منــذ بواكــر خطــاه 
 ، وحتــى ســامعي وصــف املخــرضم 
يف  مخــرضم  انــه  متامــا  ادركــت 
ــاًء ،  ــة فض ــاء يف الثقاف ــي ، فض الوع
أمــام  اننــا   ... املــرسح  يف  عاملــا 
النمــوذج ســعيد الحــداد والــذي يحــق 
مــن  عربيــاً  مرسحيــاً  بــه  الفخــر  لنــا 
االمــارات  ومــن  دافئــاً  رحــامً  الحليــج 

أرضاً ولوداً.. 

ــداد ...  ــعيد الح ــر س ــي الكب للمرسح
هــذا بعــض مالــك يف النفــس وضمــر 
الذاكــرة الثقافيــة ويشء مــن أريجــك 

الذي منحته الخشب امضاًء باسمك .

عيد الفرج 
متعــدد  الفنــان  لهــذا  تقديــر  تحيــة 
مجموعتنــا  أحــد  الشــك  هــو   ، املواهــب 
ــا فيهــا فمنــذ نشــأته  ــية، بــل تقدمن العصامــ
ــعبية  ــون الشس ــاً بالفن ـــــــ وال زال ــــــــ مولع
ــدون  ــارك وي ــة ، يش ــيقية واملرسحي واملوس
ويغنــي  وينشــد  ويخــرج  وميثــل  ويؤلــف 
ــزم  ــد الع ــرأ، إىل أن عق ــع ويق ــدون ويجم وي
بغــر رجعــة عــىل التخصــص األكادميــي . لقــد 
دفــع بجــل وقتــه يف الوصــول إىل هدفــه ، 

فكان له    ما أراد.
منــذ  الحــداد  ســعيد  الدكتــور  األخ  أعــرف 
أكــرث مــن ثالثــن عامــاً، حــن بــدأ باملســاهمة 
معنــا يف نشــأة الحركــة املوســيقية ، ويف 
تأســيس الفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية 
إدارتــه جمعيــة كلبــاء  بالدولــة إلىل جانــب 
ومشــاركته  ومتابعتــه  الشــعبية  للفنــون 
ــن  ــرا ضم ــا كث ــافر معن ــة ، وس ــا الفني لفرقه
يف  الشــعبية  للفنــون  القوميــة  الفرقــة 
متثيــل الدلــة يف العديــد مــن الــدول العربيــة 
والعطــاء  للجــد  مثــاالً  فــكان   ، واألجنبيــة 
والحــرص عــىل اإلســتفادة والتعلــم والتدوين 
لــكل      مايتعلــق بالفنــون الشــعبية ، إىل 
جانــب أنــه كان موظفــا ناحجــاً يقــوم بــأداء 
مهــام خدميــة يوميــة يف مقــر عملــه . كــام 
أنــه مهتــم ومشــارك ومؤلــف فيــه اململثــن 

ويشارك يف مهرجانات محلية .
إنــه فنــان نشــيط بــكل ماتحــوي الكلمــة 
ومعنــى ؛ اليتقاعــس أو يحبــط قــط ، فالــكالم 
عنــه وعــن نشــاطاته كثــر وكثــر . وليــس يل 
درجــة  عــىل  بحصولــه  أوال  تهنئتــه  هنــاإال 
التكريــم  بهــذا  ثانيــا  وأهنئــه   . الدكتــوراه 
درب  يف  يواصــل  بــأن  يديــه  عــىل  وأشــد 
أكــرب  فاملســؤولية  انقطــاع  بــال  العطــاء 
وأعمــق االن . وأنــا متأكــد بأنــه أهــل لهــا . مــع 

متنيايت له بالتوفيق دوما .

راشد بن سعدان
لســعادة  أتقــدم  واالعتــزاز  الفخــر  بــكل 
بخالــص  الحــداد  مبــارك  ســعيد  الدكتــور 
التهــاين والتربيــكات لحصولــه عــىل درجــة 
يف  األوىل  الــرشف  مرتبــة  مــع  الدكتــوراه 
موضــوع      ) املراكــز الحضاريــة يف االمــارات 
مــن العصــور الحجريــة وحتــى نهايــة العــرص 
الحديــدي( . مــن خــالل هــذا املوضــوع جســد ) 
الحــداد( الكثــر مــن معــاين القيــم الحضاريــة 
ــة  ــارات العربي ــة االم ــذرة لدول ــة املتج االصيل

املتحدة .
الدكتــور ســعيد الحــداد شــخصية عصاميــة 
اســتطاع ان يحقــق النجــاح ويرقــى اىل قمــة 

الهرم. 

املخرضم...

العصامي...

 تهنئة
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فعاليات الجامعة

اإلعــالم  قســم  طلبــة  مــن  عــدد  قــام 
بالجامعــة بقيــادة كل مــن الدكتــور خالــد خلــف 
زيــارة  بعمــل  حجــازى  أســامء  والدكتــورة 
اإللكرتونيــة  الفجــرة  حكومــة  إىل  علميــة 
وذلــك يــوم الخميــس املوافــق 24 نوفمــرب 
املهنــدس  مــن  كل  اللقــاء  وتــرأس   ،2022
فهــد صالــح مديــر تطويــر األعــامل والدكتــور 
شــهناواز  لطيــف  واألســتاذ  محمــد  أحمــد 
بحكومــة الفجــرة اإللكرتونيــة، ومــن خــالل 
الزيــارة تعــرف الطلبــة عــىل الواقــع العمــىل 
وتكنولوجيــا  ملجتمــع  والتطبيقــى 
عــىل  الطلبــة  اطلــع  كذلــك  املعلومــات، 
مــع  التعامــل  ىف  الحديثــة  التقنيــات 
ــرة  ــة الفج ــة ىف حكوم ــات الرقمي املعلوم
الحكومــة  عمــل  وكيفيــة  اإللكرتونيــة، 
املؤسســات  باقــى  مــع  اإللكرتونيــة 
خــالل  مــن  الفجــرة  إمــارة  ىف  الحكوميــة 

شبكة معلومات رقمية.
بــن  الربــط  تــم  الزيــارة  خــالل  ومــن   
مجتمــع  ملســاق  النظريــة  املفــردات 

زيــارة قســم اإلعــام 

إىل حكومــة الفجــرية 

اإللكرتونية

ىف إطــار تفعيــل الجوانــب التدريبيــة ملســاقات العالقــات العامــة واإلعــالن، تــم تنظيــم 
زيــارة طالبيــة إىل إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بالقيــادة العامــة لرشطــة الفجــرة، وذلــك 
ــن  ــد حس ــب محم ــعادة النقي ــة س ــتقبل الطلب ــرب 2022، واس ــق 28 نوفم ــن املواف ــوم األثن ي
البــرصى مديــر إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بالقيــادة العامــة. حيــث قــدم ســعادة النقيــب 
ــى  ــة الت ــالت اإلعالمي ــم، كالحم ــل القس ــة عم ــول طبيع ــة ح ــاذج عملي ــدة ومن ــات عدي معلوم
يقــوم بهــا داخــل وخــارج إمــارة الفجــرة واملبــادرات اإلعالميــة املتعــددة األهــداف واملتمثلــة 
ىف املحــارضات وورش العمــل التوعويــة التــى تقــدم إىل مؤسســات عديــدة داخــل املجتمــع. 
كــام اطلــع الطلبــة عــىل األفــالم التوثيقيــة والتوعويــة التــى تقــوم بهــا إدارة اإلعــالم 
والعالقــات العامــة ودورهــا كمحتــوى إعالمــى ناجــح ســواء لتوثيــق نجاحــات القيــادة العامــة 

زيارة طاب قسم اإلعام إىل إدارة العاقات 

العامة واإلعام بالقيادة العامة لرشطة الفجرية

ــا  ــض القضاي ــة ببع ــرة أو للتوعي ــارة الفج إلم
املجتمعيــة. وتعــرف الطلبــة أثنــاء الزيــارة 
والكــوارث  األزمــات  أثنــاء  اإلدارة  دور  عــىل 
كــام  بنجــاح،  األزمــات  تلــك  إدارة  وكيفيــة 
اطلعــوا عــىل أشــكال املطبوعــات اإلعالميــة 
العالقــات  إدارة  عــن  الصــادرة  املختلفــة 
عــىل  اشــتملت  والتــى  واإلعــالم،  العامــة 
الســنوية  والتقاريــر  والكتيبــات  املطويــات 
ــم  ــات. وت ــن امللصق ــة م ــرشات ومجموع والن
اإلخباريــة  البيانــات  مــن  عينــة  اســتعراض 
املوجهــة  والرســائل  اإلدارة  عــن  الصــادرة 
ــاش  ــام دار النق ــا. ك ــة وخارجه ــل املنظم داخ
ــاء اللقــاء حــول كيفيــة اســتعداد القيــادة  أثن
العامــة لرشطــة الفجــرة إلقامــة اإلحتفــاالت 
باليــوم  كاالحتفــال  املختلفــة،  والفعاليــات 
الطلبــة  الوطنــى. هــذا إىل جانــب تعريــف 
إدارة  تقدمهــا  التــى  الخدمــات  بأهــم 
ــام ىف  ــه ع ــالم بوج ــة واإلع ــات العام العالق
ــز  ــن أهمهــا تعزي ــى م ــة، والت ــادة العام القي
التواصــل املبــارش مــع مختلــف الجهــات ىف 
ــع  ــل م ــى والتواص ــال اإلعالم ــة، واالتص الدول
وممثليهــا،  اإلعــالم  وســائل  جميــع 
القيــادة  ألهــداف  والرتويــج  والتســويق 
العامــة واملهــام التــى تضطلــع بهــا عــرب 
ــة  ــس عملي ــىل أس ــة ع ــة مبني ــط إعالمي خط
خــالل  مــن  تفاعــل  هنــاك  وكان  وعلميــة. 
األســئلة واالستفســارات مــن جانــب الطلبــة، 
حيــث كانــت الزيــارة العلميــة مثمــرة ومفيــدة 

لطلبة اإلعالم.

الفجــرة اإللكرتونيــة عــىل أنــه حاليــاً تتــم 
ــة  ــات املحلي ــة للجه ــات الحالي ــة الخدم دراس
خدمــات  إىل  وتحويلهــا  الفجــرة  بحكومــة 
رقميــة كاملــة %100 بحيــث تســاعد املتعامــل 
مراجعــة  دون  معامالتــه  كافــة  إنجــاز  ىف 

الجهة املعنية بالخدمة.
شــهادات  بتقديــم  الزيــارة  واختتمــت 
املهنــدس  مــن  كل  إىل  والتقديــر  الشــكر 
فهــد صالــح والدكتــور أحمــد محمــد واألســتاذ 
لطيــف شــهناواز واألســتاذة أســامء خميــس. 
وكانــت الزيــارة مثمــرة ومفيــدة للطلبــة ىف 

إطار مساق مجتمع املعلومات. 

يدرســه  الــذى  املعلومــات 
الطلبــة وبــن الواقــع الفعــىل 
وتكنولوجيــا  ملجتمــع 
املعلومــات. حيــث اتضــح للطلبــة 
كيفيــة إنجــاز حكومــة الفجــرة 
حيويــة  ملشــاريع  اإللكرتونيــة 
ىف قطــاع تقنيــة املعلومــات 
التابعــة  الجهــات  تخــدم كافــة 
ــرشوع  ــل م ــارة مث ــة اإلم لحكوم

ــية  ــوارد املؤسس ــات إلدارة امل ــد البيان قواع
البرشيــة،  واملــوارد  املــاىل  للقطــاع 
اإللكــرتوىن  الربيــد  مراســالت  ومــرشوع 
الخــاص بحكومــة الفجــرة وذلــك حفاظــاً عىل 
إنشــاء  خــالل  مــن  البيانــات  وأمــن  رسيــة 
الجهــات  مــن  للعديــد  إلكرتونيــة  منصــات 
بحكومــة الفجــرة، هــذا باإلضافــة إىل منصــة 
الدفــع الرقميــة ثــم تحــول الخدمــات لخدمــات 
رقميــة ووضعهــا عــىل بوابــة موحــدة تجمــع 

كافة خدمات حكومة الفجرة.
كــام أكــد القامئــون عــىل العمــل بحكومــة 

جامعة العلوم والتقنية ىف الفجرية

تنظم معرض تحت شعار"الربكة فيكم"

 بحضــور ورعايــة أ.د عــيل أبــو النــور مديــر 
جامعــة العلــوم والتقنيــة ىف الفجــرة، و أ.د 
الجامعــة  مديــر  نائــب  رزق  العابديــن  زيــن 
زيــن  أحمــد  أ.د  و  األكادمييــة،  للشــئون 
للشــئون  الجامعــة  مديــر  نائــب  العابديــن 
املاليــة واإلداريــة، نظــم قســم العالقــات 
العامــة واإلعــالن بكليــة اإلنســانيات والعلــوم 
شــؤون  عــامدة  مــع  بالتعــاون  بالجامعــة 
خــاص  معــرض  الفعاليــات،  وإدارة  الطلبــة 
فيكــم(  )الربكــة  شــعار  تحــت  الســن  بكبــار 
بقاعــة املؤمتــرات بالجامعــة يــوم الثالثــاء 18 
اليــوم  مبناســبة  وذلــك    2022 أكتوبــر 
العاملــى لكبــار الســن ومتاشــياً مــع اتجــاه 
ــم  ــدة ىف دع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــدم  ــرض ق ــالل املع ــن خ ــن. م ــار الس ــة كب فئ
منتجاتهــم  الســن  كبــار  مــن  عــدد 
ومشــغوالتهم وبعــض الحــرف، وذلــك بهدف 
عــىل  تأكيــداً  الســن  لكبــار  الجامعــة  دعــم 

الخدمة املجتمعية من قبل الجامعة.
   شــارك ىف هــذا املعــرض العديــد مــن 

الجهــات مثــل: وزارة تنميــة املجتمــع بدبــا 
التعاونيــة  الفجــرة  دبــا  جمعيــة  الفجــرة، 
لصيــادى األســامك، جمعيــة الفجــرة الخرية 
ومركــز الفجــرة ألصحــاب الهمــم. وشــارك 
بالحضــور الدكتــور ســعيد اليامحــى املديــر 
التنفيــذى لهيئــة الفجــرة للثقافــة واإلعــالم. 
وعــىل هامــش املعــرض قدمــت العديــد مــن 
ــا  ــات له ــات وخدم ــة منتج ــات املجتمعي الجه
عالقــة بالصحــة وكبــار، مثــل مركــز ألفــا الطبى 
بالفجــرة، دكتــور نيوترشــن، مركــز العدســات 
ســيكرت  ىف  العطــور  محــل  بالفجــرة، 
بالفجــرة، نــادى ســيدات الشــارقة بكلبــاء، 
الشــارقة  معهــد  الشــباب،  مالبــس  محــل 
وحــرض  للكتــاب.  الشــارقة  وهيئــة  للــرتاث 
املعــرض الكثــر مــن طلبــة الجامعــة وأوليــاء 
أمورهــم، باإلضافــة إىل حضــور طــالب مــن 
واختتمــت  بالفجــرة.  الثانويــة  املــدارس 
الفعاليــة بتقديــم شــهادات الشــكر والهدايــا 

لكبار السن. 

ــيخ  ــمو الش ــب س ــا صاح ــي اطلقه ــادرة الت ــم .. املب ــوم العل ي
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة ، رئيــس مجلــس 
الــوزراء و حاكــم ديب الــذي امــر باالحتفــال بيــوم العلــم بشــكل 
موحــد يف دولــة االمــارات يف 3 نوفمــرب يف متــام الســاعة 11 
صباحــاً مبشــاركة جميــع منتســبي الجامعــة مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية و اإلداريــة و الطلبــة و احتفلــت جامعــة العلــوم و 
التقنيــة يف الفجــرة باالحتفــال بهــذه املناســبة مــن خــالل رفــع 
االعــالم عــىل مبــاين الجامعــة حيــث ازدانــت اســوارها و ممراتهــا 

بعلم الدولة.
ــب  ــي تلع ــادرة الت ــذه املب ــور به ــو الن ــيل أب ــاد أ.د ع ــد اف وق
دوراً يف االنتــامء و حــب الوطــن و تعزيــز قيــم الوفــاء و الحــس 
الوطنــي لهــذا الوطــن الغــايل الــذي اسســه و ارىس قواعــده 
املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب 

 .

أحتفال يوم العلم

بقلم : أحمد اليامحي / عمر عبد العزيز / صفية البارودي
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فعاليات الجامعة

تنافس الطالب يف مسابقة البالي ستيشن

اليوم العاملي للصحة النفسية

مشاركة كليات 
الجامعة يف بطولة 

تنس الطاولة

ــات  ــع الكلي ــاركة جمي ــة يف مش ــرة متمثل ــة يف الفج ــوم والتقني ــة العل ــت يف جامع ــي نظم ــن الت ــالي ستيش ــة ب ــات بطول ــت منافس ختم
مبشــاركة 20 العبــا وكانــت املنافســات جيــدة وتنافســية بــن جميــع املشــاركن , ومتكــن الالعــب احمــد خــرض بالفــوز املركــز االول بــكل جــدارة 

واستحقاق بعد فوزه عىل منافسه الالعب  احمد قدورة من كلية الهندسة ويليه باملركز الثالث الالعب احمد عدنان.
واقــام مديــر القبــول والتســجيل الدكتــور ســامح خميــس بتكريــم الفائزيــن الطلبــة الثالثــة بحضــور املــرشف الريــايض االســتاذ رمــزي غنيــم 

وايضا حضور بعض من الطلبة وهيئة التدريس.
ــن  ــة م ــه البطول ــذي حققت ــاركن ال ــن املش ــة م ــتويات رائع ــور مبس ــر والظه ــاح الكب ــة  النج ــر الجامع ــور مدي ــو الن ــيل اب ــور ع ــر الدكت وذك

التنافسية والروح الرياضية.
ــراء  ــي إلث ــايض والرتفيه ــب الري ــرة بالجان ــة يف الفج ــوم والتقني ــة العل ــن  جامع ــديد م ــرص الش ــامم والح ــىل االهت ــد ع ــام نؤك ويف الخت

الحياة الجامعية.

برعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الرشقــي، احتفلــت الجامعــة بالعيــد 
الوطنــي 51. احتــوى برنامــج الحفــل عــىل العديــد مــن الفقــرات الفنيــة والثقافيــة، 
واقيــم عــىل هامــش الحفــل معــرض احتــوى عــىل أركان عديــدة كاالركان الرتاثيــة 
تناولــت الحــرف والصناعــات الشــعبية، إىل جانــب ركــن خــاص بالصــور الفتوغرافيــة إلمــارة 
الفجــرة، باإلضافــة لركــن خــاص إلبــراز مواهــب الرســم لــدى الطلبــة واإلنجــازات الدوليــة 
ــة اىل  ــليم درع الجامع ــم تس ــايض. وت ــام امل ــدار الع ــيل م ــة ع ــا الطلب ــي حققه الت
ــيل  ــم الداخ ــم التصمي ــل قس ــن قب ــدرع م ــذا ال ــذ ه ــم و تنفي ــم تصمي ــد ت ــموه، وق س

بالجامعة  باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد.

يف  والتقنيــة  العلــوم  جامعــة  نظمــت 
الفجــرة بطولــة كــرة التنــس الطاولة وأســدل 
الســتار عــىل البطولــة وكانــت املشــاركة مــن 
عــدد  وكان  الجامعــة  يف  الكليــات  مختلــف 
والجميــع  العبــا   20 بالبطولــة  املشــاركن 
وكان   , ومذهلــة  رائعــة  مســتويات  قدمــوا 
الطالــب عبداللــه الرئيــي الفائــز  باملركــز 
ــن  ــه م ــل زميل ــة وح ــة الهندس ــن كلي االول م
ــر  ــرض الظف ــد خ ــب احم ــة الطال ــة الهندس كلي
باملركــز الثــاين واحتــل  املركــز الثالــث الطالــب 

احمد محمد قدورة.
الدكتــور  ويف ختــام املنافســات  أشــاد 
عــيل ابــو النــور مديــر الجامعــة بالنجــاح الكبر 
ــرة  ــب الكب ــة واملكاس ــه البطول ــذي حققت ال
والتنافســية بــن الطلبــة والــروح الرياضيــة 
واملهــارات العاليــة التــي ظهــر بهــا الجميــع 
عــىل  تؤكــد  والجامعــة   ، املباريــات   خــالل 
أهميــة الــدور الريــايض والرتفيهــي ألنــه 
املنظومــة  مــن  يتجــزء  ال  جــزءا  يعتــرب 
مــن  العديــد  اقامــة  خــالل  مــن  التعليميــة 
ــىل  ــك ع ــاعد ذل ــوالت ويس ــات والبط الفعالي
للتمييــز  ومناســبة  صحيــة  بيئــة  توفــر 

االكادميي للطلبة.
الفائزيــن  جميــع  نهنــئ  الختــام  ويف 
بقيــادة  املنظمــة  للجهــة  الكبــر  والشــكر 
الريــايض  املــرشف  غنيــم  رمــزي  االســتاذ 

عىل الجهود الكبرة.

ــات  ــم الفعالي ــد اه ــي اح ــية ه ــة النفس ــي للصح ــوم العامل ــة الي فعالي
ــة  ــس بكلي ــم النف ــم عل ــن قس ــم م ــة بتنظي ــا يف الجامع ــم اقامته ــي ت الت
االنســانيات و العلــوم بجامعــة العلــوم و التقنيــة بالفجــرة ومركــز اإلرشــاد 
والســعادة ومبشــاركة شــؤون و التــي جــاءت بالتزامــن مــع اليــوم العاملــي 
ــب  ــية و طي ــة النفس ــعور بالصح ــن الش ــعار "ليك ــت ش ــية ، تح ــة النفس للصح
ــرات  ــن الفق ــد م ــة العدي ــت الفعالي ــع" . تضمن ــة للجمي ــة عاملي ــال أولوي الح
الغنيــة باملعلومــات و ذلــك بحضــور االســتاذ الدكتــور عــيل أبــو النــور مديــر 

الجامعة .
بــدأ برنامــج الفعاليــة بكلــامت مرثيــة مقدمــة مــن كل مــن االســتاذ الدكتــور 
عــيل ابــو النــور و الدكتــور شــيامء باشــا و الدكتــور ســامح خميــس، كــام تــم 
ــة  ــارات باالضاف ــية يف االم ــة النفس ــع الصح ــن واق ــة ع ــادة فيلمي ــرض م ع
لفيديــو مــن إعــداد وتصويــر الطــالب " كلــامت يف يــوم الصحــة النفســية"؛ 
كــام تــم عــرض مــادة فيلميــة مــن مدينــة الشــارقة للخدمــات االنســانية فــرع 

كلباء .
و تضمنــت الفعاليــة عــدد مــن املحــارضات التثقيفيــة و كانــت البدايــة مــع 
بعنــوان  محــارضة  عجــامن  جامعــة   – أحمــد  مرعــي  الدكتــور  األســتاذ 
ــية"  ــة النفس ــك للصح ــايب طريق ــس اإليج ــم النف ــة وعل ــة الرياضي "املامرس
كــام قامــت  األســتاذة الدكتــورة أســامء حرحــش -األســتاذ بكليــة طــب الفــم 
ــة  ــرآه للصح ــه م ــم وتجميل ــة الف ــوان  "صح ــارضة بعن ــم مح ــنان بتقدي واألس
ــف  ــن كي ــدث ع ــل للح ــيد الوكي ــور س ــتاذ الدكت ــرق االس ــام تط ــية " ، ك النفس

نحمي أنفسنا من االضطرابات النفسية.

احتفالية العيد الوطني 51
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تكنولوجيا

التكنولوجيــا تطــور الطــب كل يــوم. غالبــا مــا تــأيت التكنولوجيــا الجديــدة، مبــا فيهــا التكنولوجيــا الطبيــة، 
مــن خــالل تحقيــق تقــدم علمــي. والتقــدم العلمــي هو اكتشــاف علمــي مهــم. تتضمــن التكنولوجيــا الطبية 
األدوات واألدويــة واألســاليب التــي تســاعد النــاس عــىل البقــاء بأمــان وبصحــة جيــدة، ولتطويــر هــذه 
ــا إىل جنــب. وهــذا يعنــي أنهــام مرتبطــان. تســاعد ســامعة  ــا جنب ــا، تعمــل العلــوم والتكنولوجي التكنولوجي
ــرف  ــا مل يع ــذه األداة م ــرتاع ه ــن اخ ــن املمك ــن م ــدرك. مل يك ــل ص ــا بداخ ــامع م ــىل س ــاء ع ــب األطب الطبي
أحدهــم كيــف ينتقــل الصــوت. يف عــام 1875، إكتشــف أحــد العلــامء نوعــا مــن الطاقــة التــي تنتقــل عــرب بعــض 
ــاز  ــر أول جه ــامء إىل تطوي ــاف العل ــذا االكتش ــاذ ه ــد ف ــر، وق ــض اآلخ ــرب البع ــل ع ــة، وال تنتق ــام الصلب األجس

لأشعة السينية  .

يســتخدمون  األطبــاء  يــزال  ال 
ــم  ــن لديه ــينية، ولك ــعة الس األش
أدوات أخــرى ملســاعدتهم عــىل 
رؤيــة مــا بداخــل الجســم. تســاعد 
املقطعــي  التصويــر  ماســحات 
والرنــن  بالحاســوب،  املحــوري 
ــوق  ــات ف ــي. واملوج املغناطي
تحديــد  يف  األطبــاء  الصوتيــة 
األدوات  وتســاعد  املشــاكل. 
األخــرى األطبــاء عــىل رؤيــة مــا 
بداخــل الجســم. فاملنظــار كامــرا 
األطبــاء  تســاعد  بضــوء  صغــرة 
عــىل رؤيــة مــا بداخــل عضــو أو 
ال  الجســم.   4 داخــل  تجويــف 
الطبيــة  التكنولوجيــا  تســاعد 
النــاس فقــط، فالطبيــب البيطــري 
أيضــا لديــه تقنيــة مهمــة لإلبقــاء 
مــن  وغرهــا  القطــط  عــىل 

ــدة،  ــة جي ــة بصح ــات األليف الحيوان
مــاذا لــو كان هنــاك حيــوان يحتــاج 
إىل إجــراء عمليــة جراحيــة؟ قــد 
البيطــري  الطبيــب  يجريهــا 

األدوات  أنــواع  باســتخدام 
عــىل  املســتخدمة  واألســاليب 

البرش نفسها  . 

التكنولوجيا يف الطب 
بقلم : عيىس املحرزي
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الحــدث العاملــي الســنوي و األبــرز يف 
والتكنولوجيــا  الحديثــة  التقنيــات  مجــال 
املتطــورة، يف نســخته الثانيــة واألربعــون 
ــة  ــة متنوع ــع تكنولوجي ــبع مواضي ــي س يغط
ومســتقبل  امليتافــرس،  مجــاالت  عــرب 
الرقمــي  الالمركزي،واالقتصــاد  اإلنرتنــت 
العاملــي املســتدام ، ويعكــس الحــدث حركــة 
دولــة  يف  الطموحــة  الرقمــي  التحــول 
اإلمــارات ، وتــم اطــالق فعاليــات تقنيــة وهي 

للــرشكات  املخصــص  ســتارديب"  "نــورث 
كل  يف  االصطناعــي  و"الــذكاء  الناشــئة، 
البلوكتشــن"  "مســتقبل  وقمــة  يشء"، 
باالشــرتاك مــع ســلطة ديب لتنظيــم األصــول 
ســرج"،  و"فينتــك  االفرتاضيــة، 
ســالم"  ديــف  و"جلوبــال  و"ماركتنغمينيــا"، 
واملطوريــن  للمربمجــن  املخصــص 

العاملين، و"إكس-ف".
وهــي املنصــة العامليــة األبــرز لتقنيــات 

والــزوار  للجمهــور  تكشــف   املســتقبل 
ضمــن  تــأيت  التــي  واالبتــكارات  االخرتاعــات 
الحكوميــة  للخدمــات  الحديثــة  املبــادرات 
لتغــر شــكل العــامل وطريقــة حيــاة اإلنســان 
واعــامل  الكرتونيــة  تطبيقــات  عــرب  وذلــك 
ــل  ــات ألفض ــل املامرس ــورة و أفض ــة مط ذكي
ــتفادة  ــة واالس ــا العاملي ــرشكات التكنولوجي ال
ــة  ــة واملنظوم ــدة الرقمي ــم األجن ــا لدع منه
حكوميــة االســتباقية املتخصصــة واملتكاملــة 
يف  كبــر  تطــور   2022 نســخة  ومتيــزت   ،
جوانــب  مبختلــف  الروبوتــات  اســتخدامات 
ــئة  ــا الناش ــع التكنولوجي ــا م ــاة، وتفاعله الحي
الجيــل  وتقنيــة  االصطناعــى  الــذكاء  مثــل 
الخامــس لالتصــاالت 5G والواقــع االفــرتاىض، 
ــى ىف  ــات التحــول الرقم عــالوة عــىل تداعي
قطاعــات الزراعــة الذكيــة والصحة والســيارات 
الروبوتــات  تطــور  عــىل  القيــادة  الذاتيــة 

وحياة اإلنسان.

الحــدث  2022 مــن هــذا  وتشــهد نســخة 
التقنــي العاملــي  ويســتضيف أبــرز رشكات 
ومشــاركة  والناشــئة  القامئــة  التكنولوجيــا 
والشــارقة  وأبوظبــي  ديب  حكومــة  مــن 
القيويــن  وأم  الخيمــة  ورأس  وعجــامن 
والفجــرة ولــكل حكومــة جنــاح يضــم اكــرث مــن 
تســتعرض  حيــث  حكوميــة  جهــات   10
بهــدف   ، املبتكــرة  الرقميــة  مشــاريعها 
عــىل  الرقمــي  التحــول  حوكمــة  تفعيــل 
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــتوى دول مس

للخدمــات  نوعيــة  نقلــة  وتحقيــق 
للمســتقبل  تتجــه  التــي  الحكوميــة 
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الحلــول الرقمية والــذكاء االصطناعي 
واألمــن الســيرباين ،كــام يتــم مــن 
خاللــه تنظيــم ورش عمــل متطــورة 
وجلســات تدريبيــة يف مجــال التعلــم 
الفعاليــات  مــن  وغرهــا  العميــق 
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جهــات  إىل  إضافــة  والســعودية، 
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املعامــالت  إنجــاز  ترسيــع  إىل 
ــة  ــب يف مصلح ــي تص ــة، الت الحكومي
األفــراد واملؤسســات واملتعاملــن 
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الــرشكات  مــن  مختلفــة  لقطاعــات 

الصغرة واملتوسطة والناشئة. 

تكنولوجيا
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تكنولوجيا

ملتقى ديب للميتافريس

حــدث عاملــي تســتضيفه دولــة اإلمــارات 
الحكوميــة  الجهــات  رؤيــة  ليوحــد 
الدوليــة  واملنظــامت  واملؤسســات 
مســتقبل  حــول  التكنولوجيــة  والــرشكات 
امليتافــرس، لتتشــكل خطــوة جديــدة مــن 
نوعهــا وترســم صــورة شــاملة الســترشاف 
املتنوعــة  وتطبيقاتــه  وإمكاناتــه  فرصــه 
والتــي تتمحــور حــول التحــوالت الجذريــة يف 
مختلــف القطاعــات الرئيســية ، حيــث اجتمعــت 
فيــه مشــاركات نخبــة مــن رواد الفكــر يف 
العــامل مــن الخــرباء العامليــن واملؤسســات 
الحــوارات  مــن  كثــراً   وشــهدت  الدوليــة، 
والنقاشــات الشــاملة واملتنوعــة، والــرشاكات 
ــايب يف  ــر إيج ــق أث ــة لتحقي ــة الهادف الدولي

مختلف املجاالت.

تهــدف اســرتاتيجية ديب للميتافــرس إىل 
10 ُمــدن  ترســيخ مكانــة ديب ضمــن أفضــل 
مجــال  يف  الرائــدة  االقتصــادات  يف 
رئيســياً  مركــزاً  وجعلهــا  "امليتافــرس"، 
ــة  ــي ومضاعف ــرس العامل ــع امليتاف ملجتم
عــدد رشكات البلــوك تشــن 5 أضعــاف قياســاً 
بالعــدد الحــايل وتعزيــز النجــاح الــذي حققتــه 
يف  تعمــل  رشكــة   1000 باســتقطاب  ديب 

مجال البلوك تشن وامليتافرس.
العمليــة  الــورش  مــن  العديــد  واطلقــت 

القطاعــات  مختلــف  حــول  املتخصصــة 
والجلســات  املســتقبلية  التكنولوجيــة 
تشــمل  متنوعــة  مواضيــع  حــول  الحواريــة 
لتطبيقــات  الواعــدة  االقتصاديــة  الفــرص 
عــامل  يف  األمــم  ومســتقبل  امليتافــرس 
امليتافــرس ، تهــدف الجلســات للتعمــق يف 
واألســاليب  "امليتافــرس"،  عــامل  فهــم 
القطاعــات  يف  منــه  لالســتفادة  األمثــل 
ــرشكات  ــات وال ــدول والحكوم ــرتاتيجية لل االس
تصــل  بــأن  العامليــة  التقديــرات  ظــل  يف 
قيمــة قطــاع امليتافــرس مــا بــن 10 إىل 30 

تريليون دوالر يف غضون 15 عاماً.

لــزواره  للميتافــرس  ديب  ملتقــى  أتــاح 
وضيوفــه مجموعــة مــن التجــارب املبتكــرة 
رشكات  طورتهــا  امليتافــرس  عــامل  يف 
تكنولوجيــة إماراتيــة وعامليــة لتعــرض مــا 
إمكانــات  مــن  الرقميــة  العــوامل  تحملــه 
ــة  ــن والرعاي ــكيل الف ــادة تش ــا إلع ــرص له الح
والســياحة  واأللعــاب  والتعليــم  الصحيــة 

الفضائية وغرها.
ــز"  ــىل نظارات"هولولن ــور ع ــرف الحض وتع
للواقــع املختلــط مــن مايكروســوفت والتــي  
تدمــج العامليــن الواقعــي والرقمــي عــىل  
مســتوياٍت عــّدة تبــدأ مــن الواقــع املعــزز 
وصــوالً إىل االفــرتايض، لتوفــر تجربــًة تتجــاوز 
األبعــاد،  ثنائيــة  الرقميــة  املعالجــة  حــدود 
كــام عرضــت مايكروســوفت مــا ســيكون عليــه 
مســتقبل الرعايــة الصحيــة مــن خــالل منصتهــا 

تأخــذ  والتــي  طبيــاً  املعتمــدة  الســحابية 
التخطيــط  يف  لطبيــة  الطواقــم  بأيــدي 
الطبيــة  واالستشــارات  والتعليــم  الجراحــي 

عن بُعد وغر ذلك مام يحتاجونه.

وجــاءت املخرجــات لتشــكل مرحلــة جديــدة 
ــم   ــعى لتعريفه ــي تس ــة الت ــود الدولي للجه
لتطبيقــات  اإليجابيــة  باالســتخدامات 
هــذه  توظيــف  أجــل  مــن  امليتافــرس، 
التكنولوجيــا الثوريــة يف مختلــف القطاعــات 
للبرشيــة،  أفضــل  مســتقبل  لبنــاء  الحيويــة 
حــول  املجتمعــات  حيــاة  جــودة  وتحســن 
ــة  ــز  جاهزي ــاهمت يف تعزي ــام س ــامل ، ك الع
الحكومــات والــرشكات وأفــراد املجتمــع خــالل 
عــىل  ســتؤثر  والتــي  املقبلــة  العقــود 

أسلوب حياة وعمل الجميع

تهــدف اســرتاتيجية ديب للميتافــرس إىل 
10 ُمــدن  ترســيخ مكانــة ديب ضمــن أفضــل 
مجــال  يف  الرائــدة  االقتصــادات  يف 
رئيســياً  مركــزاً  وجعلهــا  "امليتافــرس"، 
ــة  ــي ومضاعف ــرس العامل ــع امليتاف ملجتم
عــدد رشكات البلــوك تشــن 5 أضعــاف قياســاً 
بالعــدد الحــايل وتعزيــز النجــاح الــذي حققتــه 
يف  تعمــل  رشكــة   1000 باســتقطاب  ديب 

مجال البلوك تشن وامليتافرس.
العمليــة  الــورش  مــن  العديــد  واطلقــت 

القطاعــات  مختلــف  حــول  املتخصصــة 
والجلســات  املســتقبلية  التكنولوجيــة 
تشــمل  متنوعــة  مواضيــع  حــول  الحواريــة 
لتطبيقــات  الواعــدة  االقتصاديــة  الفــرص 
عــامل  يف  األمــم  ومســتقبل  امليتافــرس 
امليتافــرس ، تهــدف الجلســات للتعمــق يف 
واألســاليب  "امليتافــرس"،  عــامل  فهــم 
القطاعــات  يف  منــه  لالســتفادة  األمثــل 
ــرشكات  ــات وال ــدول والحكوم ــرتاتيجية لل االس
تصــل  بــأن  العامليــة  التقديــرات  ظــل  يف 
قيمــة قطــاع امليتافــرس مــا بــن 10 إىل 30 

تريليون دوالر يف غضون 15 عاماً.

لــزواره  للميتافــرس  ديب  ملتقــى  أتــاح 
وضيوفــه مجموعــة مــن التجــارب املبتكــرة 
رشكات  طورتهــا  امليتافــرس  عــامل  يف 
تكنولوجيــة إماراتيــة وعامليــة لتعــرض مــا 
إمكانــات  مــن  الرقميــة  العــوامل  تحملــه 
ــة  ــن والرعاي ــكيل الف ــادة تش ــا إلع ــرص له الح
والســياحة  واأللعــاب  والتعليــم  الصحيــة 

الفضائية وغرها.
ــز"  ــىل نظارات"هولولن ــور ع ــرف الحض وتع
للواقــع املختلــط مــن مايكروســوفت والتــي  
تدمــج العامليــن الواقعــي والرقمــي عــىل  
مســتوياٍت عــّدة تبــدأ مــن الواقــع املعــزز 
وصــوالً إىل االفــرتايض، لتوفــر تجربــًة تتجــاوز 
األبعــاد،  ثنائيــة  الرقميــة  املعالجــة  حــدود 
كــام عرضــت مايكروســوفت مــا ســيكون عليــه 
مســتقبل الرعايــة الصحيــة مــن خــالل منصتهــا 
تأخــذ  والتــي  طبيــاً  املعتمــدة  الســحابية 
التخطيــط  يف  لطبيــة  الطواقــم  بأيــدي 
الطبيــة  واالستشــارات  والتعليــم  الجراحــي 

عن بُعد وغر ذلك مام يحتاجونه.
وجاءت املخرجات لتشكل مرحلة جديدة 
للجهود الدولية التي تسعى لتعريفهم  

باالستخدامات اإليجابية لتطبيقات 
امليتافرس، من أجل توظيف هذه 

التكنولوجيا الثورية يف مختلف القطاعات 
الحيوية لبناء مستقبل أفضل للبرشية، 

وتحسن جودة حياة املجتمعات حول العامل 

، كام ساهمت يف تعزيز  جاهزية الحكومات 
والرشكات وأفراد املجتمع خالل العقود 
املقبلة والتي ستؤثر عىل أسلوب حياة 

وعمل الجميع.

بقلم : عائشة الحوسني
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عجائب و غرائب 

جزيرة األفعى SNAKE ISLANDالضفدع الذهبي السام

يعتــرب الضفــدع الســام الذهبــي مــن أكــرث 
ــة  ــب األرض. عين ــىل كوك ــامة ع ــات الس الحيوان
صغــرة مــن جلــده قياســها 5 ســم تحتــوي 
أشــخاص  عــرشة  لقتــل  يكفــي  ســم  عــىل 
بالغــن. تــم اســتخدام ســمه القــوي لعــدة 
قــرون مــن قبــل شــعب امبــرا األصــيل يف 
مقدمــة  يف  القاتــل  ســمه  بوضــع  كوملبيــا 
الســاهم املســتخدمة للصيــد ومــن هنــا جائــت 

تسمية هذه الضفادع.
ــي  ــة ه ــوان الرباق ــات ذات األل ــذه الربمائي ه
مــن بــن أكــرث أنــواع الضفــادع الســامة التــي 
طولهــا  ويبلــغ  نــوع   100 عــن  عددهــا  يزيــد 
الذهبيــة  الضفــادع  تعيــش  ســم.   3 أكرثمــن 
يف  صغــرة  ارض  قطعــة  داخــل  الســامة 
املحيــط  ســاحل  عــىل  املطــرة  الغابــات 
الرغــم مــن  الهــادئ يف كولومبيــا, وعــىل 
هــالك  ان  إال  عيشــها  منطقــة  يف  كرثتهــا 
الغابــات املطــرة بســبب التغــر املناخــي أدى 
القامئــة  يف  الضفــادع  هــذا  تكــون  ان  إىل 

الدولية للحيوانات املهددة باإلنقراض.

هــي الحــرشة ذات اللدغــة األكــرث أملــا يف 
العــامل. تعيــش النملــة الرصاصــة يف الغابات 
االســتوائية يف أمريــكا الوســطى والجنوبيــة 
للدغتتهــا و  نتيجــة  وســميت بهــذا األســم 
وفقــا ملــؤرش شــمديت األمل يصــف لدغــة 
كهربــايئ  أمل  انــه  عــىل  الرصــاص  النمــل 
شــديد القــوة ميكــن مقارنتــه بطلقــة رصــاص 
مــن مســدس. ويف فنزويــال يطــاق عليهــا 
ــد  ــة ق ــاعة" ألن أمل اللدغ ــة 24 س ــم "منل اس
يســتمر ليــوم كامــل. يــرتواح طــول النمــل 
ــا  ــون لونه ــم ويك ــن 18 إىل 30 مل ــل م العام
اســود مائــل للحامرمــع فــك ســفيل قــوي و 
ابــرة بــارزة تســتخدمها النملــة للســع وتكــون 

امللكة بحجم أكرب قليال من النمل العامل.

يبنــي النمــل الرصــاص مســتعمراته تحــت 
ــوي  ــالل وتحت ــن الظ ــا ع ــجار بحث ــد األش قواع
النمــل.  مــن  املئــات  عــىل  مســتعمرة  كل 
غــر  النمــل  هــذا  انــه  مــن  الرغــم  وعــىل 
عــدايئ إال انــه يصبــح عدائيــا عــن التقــرب منــه 
واســتفزازه وعندمــا تقــوم احــدى النمــالت 
باللســع فانهــا تطلــق مــواد كيميائيــة تجعــل 
ــل  ــع بكش ــوم باللس ــا يق ــب منه ــل القري النم

مستمرابضا. 

النملة الرصاصة   

تقــع جزيــرة ILha da Queimada Grande املعروفــة باســم 
جزيــرة األفعــى عــىل بعــد حــوايل 90 ميــال مــن ســاحل جنــوب 
رشق الربازيــل. وتعــد جزيــرة األفعــى مــن اخطــر األماكــن يف 
ــام  ــا, م ــر فيه ــىل الس ــخص ع ــرئ أي ش ــي ال يج ــامل الت الع
قانونيــة.  غــر  زيارتهــا  تجعــل  الربازيليــة  الســلطات  جعــل 
ويســمح فقــط للعلــامء واملختصــن زيارتهــا بعــد تقديــم 
طلــب رســمي للحكومــة ومبرافقــة طبيــب مختــص. وتعــود 
ــي  ــح الذهب ــى رأس الرم ــود أفع ــرة لوج ــذه الجزي ــورة ه خط
املهــدد باألنقــراض وهــي مــن أخطــر األفاعــي ســمية عــىل 
ــرث  ــي إىل أك ــح الذهب ــى رأس الرم ــو أفع ــن أن تنم ــه ميك وج
مــن قــدم ونصــف ويقــدر أن هنــاك مــا بــن 2000 و 4000 
منهــم يف جزيــرة األفعــى, وهــذه األفعــى شــديدة الســمية 
لدرجــة أن االنســان قــد ميــوت يف غضــون ســاعات مــن لدغتها. 
وتتغــذى هــذه األفاعــي عــىل الطيــور املهاجــرة وبينــت 
ــرة  ــذه الجزي ــوده يف ه ــي املوج ــم األفاع ــأن س ــات ب الدراس
اقــوى بخمــس مــرات بقريناتهــا مــن األفاعــي املوجــودة يف 

العامل. 

بقلم : حميد شخبوط
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فوائد الشوكوالتة الداكنة 

 ، فالشــوكوالتة بشــكلها الحــايل هــي يف 
الــكاكاو  بــذرة شــجرة  األصــل مشــتقة مــن 
ــكا  ــرة يف أمري ــافها اول م ــم اكتش ــي ت والت
ــكاكاو يف  ــجرة ال ــار ش ــرا النتش ــة نظ الجنوبي

تلك املنطقة.
ــة  ــومات لطريق ــىل رس ــور ع ــم العث ــام ت ك
تحضــر الــكاكاو منقوشــة عــىل أواين وجــدت 
يف قــرب مــن حضــارة املايــا بــن وســط أمريكا 
و املكســيك يتوقــع انــه كان يف الفــرتة بــن 
480-460 للميــالد كــام هــو موضــح بالصــورة 

املرفقة 

شــهرة  ذات  الداكنــة  الشــوكوالتة  تعــد 
ــي  ــات الت ــن الدراس ــد م ــود العدي ــة لوج عالي
تأثــر  الداكنــة لهــا  بــان الشــوكوالتة  تفيــد 
العاليــة  والكفــاءة  النفســية  الحالــة  عــىل 

لصحة القلب.
مركبــات  عــىل  الحتوائهــا  نظــرا  وذلــك 
وقدرتهــا  االكســدة  ومضــادات  الفينــوالت 
عــىل التحكــم بالربوتينــات الدهنيــة، هــذه 

الرتكيبة املتنوعة تؤدي إىل: 
تحســن كفــاءة القلــب لقــدرة الشــوكوالتة 
ــة عــىل تحســن تدفــق الــدم وخفــض  الداكن

ضغط الدم للمستوى الطبيعي.
ــوي  ــدر ق ــة مص ــوكوالتة الداكن ــرب الش تعت

ملضادات االكسدة.
تزيــد مــن قــدرة الجســم للوقايــة مــن خطــر 

اإلصابة بأمراض القلب.  
تقلــل مــن مقامــة االنســولن مــام يخفــف 

خطر مرض السكري.
حاميــة  يف  دور  الداكنــة  للشــوكوالتة 
البــرشة مــن الشــمس الحتوائهــا عــىل مــادة 
الفالفونــول التــي تحمــي البــرشة مــن ارضار 

اشعة الشمس.
يــوم  العلــم يســعى يومــا بعــد  مــازال 
للمــواد  الفوائــد  مــن  العديــد  الكتشــاف 
الغذائيــة يف ســبيل الحصــول عــىل طــرق 
االمــراض  الكثــر  مــن  للوقايــة  جديــدة 

املنترشة يف وقتنا الحايل.

ماذا تفعل 20 دقيقة 
جري يف اجسامنا 

كــرة  و  الحيــاة  ازدحــام  وســط  يف 
املســؤوليات التــي يحملهــا الفــرد عىل 
عاتقــه ، كان البــد مــن إيجــاد وقــت لتعزيز 

الصحــة و كفــاءة الجســد الصحيــة.
فنشــاهد الكثــر مــن النــاس يبحثــون عــن 
ارسع التقنيــات يف التنحيــف و مكافحــة 
النتــاج  الــركات  تتســابق  و   ، الســمنة 
ــص  ــرى للتخل ــل و أخ ــتحرضات التجمي مس

ــون . ــن الده م

التــي  الرياضيــة  لألنديــة  باإلضافــة 
و  التنحيــف  تقنيــات  احــدث  تســتعرض 

الســنوية. و  الشــهرية  الباقــات 
اال هنــاك طريقــة اكــر ســهولة و يــر و 
ــة  ــة مادي ــدون تكلف ــتها ب ــن مامرس ميك
تذكــر ، أال و هــي رياضة الجــري ، فنتعرف 

عليهــا اكــر يف هــذه الســطور.

تقوي الجهاز املناعي.
تقوي املفاصل 
تخفيف آثار الربو

تعزز القوة البدنية 
متنع ارتفاع ضغط الدم 

ــون  ــن الده ــص م ــم للتخل ــاعد الجس تس
ــدة  الزائ

تزيد كثافة العظام
تعزز الصحة العقلية العامة لإلنسان 

اليــوم  يف  جــري  دقيقــة  فعــرون    
تســاهم بشــكل كبــر يف تحســن صحــة 

ــام.  ــكل ع ــم بش الجس

اسرتاحة العدد

بقلم : صفية البارودي
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ما هو الروزماري أو حىص البنات ؟

ــرة  ــجرة معم ــو ش ــل  ه ــل الجب ــات إكلي   نب
موطنهــا منطقــة البحــر األبيــض املتوســط 
وهــي شــجرة مشــهورة دامئــا الخــرضة . 
 rosmarinus officinalis الالتينــي  اســمها 
يعنــي "نــدى البحــر". يــأيت إكليــل الجبــل مــن 
ــا باســم  ــرف أيًض ــاع )ويع ــات النعن ــة نبات عائل
الخشــبية  بســيقانه  ويشــتهر   )Lamiaceae
ورائحــة  باإلبــر  شــبيهة  بــأوراق  املميــزة 
دامئــة الخــرضة ، وهــي موجــودة يف الزيــت 
داخــل اإلبــر الخــرضاء الداكنــة للعشــب. إكليــل 
الخــرضة  دائــم  معطــر  عشــب  هــو  الجبــل 
يســتخدم عــادة يف املطابــخ. لهــا إبــرة مثــل 
للغايــة  العطريــة  بــويل  وأزهــار  األوراق 
والطعــام. نكهــة. األوراق طازجــة أو مجففــة، 
تتــم اســتهاللكها بشــكل شــائع كشــاي أو 
ويجــب  قويــة  نكهــة  ذات  منقــوع.  زيــت 
الطعام.هــو  مــع  باعتــدال  اســتخدامها 
أســامء علميــة إلكليــل الجبــل تنتمــي إىل 

عائلة نباتية من الضباب والريحان. 

ما هو الروزماري؟

يف  طويــل  بتاريــخ  الجبــل  إكليــل  تتمتــع 
اســتخدامات الطهــي واألدويــة. ينمــو يف 
شــجرات ذات ســيقان تشــبه الخشــب وإبــر 
النبــات  ويتميــز   ، الصنوبــر  تشــبه  قصــرة 
بأزهــار بيضــاء أو ورديــة أو أرجوانيــة أو زرقاء. 
عــىل الرغــم مــن أنــه يشــبه الصنوبــر يف كل 
مــن املظهــر والرائحــة ، إال أن إكليــل الجبــل 
ــة النباتيــة  هــو يف الواقــع عضــو يف العائل
Lamiaceae جنبًــا إىل جنــب مــع املرمييــة 

دائــم  نبــات  هــو  الجبــل  إكليــل  والنعنــاع. 
ــبب  ــة بس ــجرة للزين ــا كش ــزرع غالبً ــرضة ي الخ

قدرته عىل تحمل الظروف القاسية.
الطعــام  يف  الجبــل  إكليــل  إســتخدامات 

هو طازجة مقابل مجففة
نســبة  عــىل  يحتــوي  الجبــل  إكليــل  و 
ــون  ــا يك ــى عندم ــة حت ــن الرطوب ــة م منخفض
طازًجــا ، فإنــه يحتفــظ بنكهتــه بعــد التجفيــف. 
مييــل إكليــل الجبــل املجفــف إىل الحصــول 
إىل  يحتــاج  وقــد  صالبــة  أكــرث  أوراق  عــىل 
إىل  إضافتــه  قبــل  تقطيعــه  أو  ســحقه 
اتبــع   ، حــال  أي  عــىل  )ولكــن  الوصفــات 
الوصفــة(. يحتــوي إكليــل الجبــل عــىل نكهــة 
 ، الصنوبــر  مثــل  مختلفــة  بأشــكال  توصــف 
والراتنــج ، والقابــض ، والفلفــل ، والليمــون ، 
والخشــب. يتميــز برائحــة الخــرضة والحمضيــات 

والخزامى واملرميية والنعناع.

إكليل الجبل مع الطعام 

إكليــل  مــن  الطازجــة  األغصــان  اشــطف 
الجبــل تحــت املــاء الجــاري البــارد واتركهــا 
حتــى تجــف. عادة مــا تتطلــب الوصفــات أوراقًا 
كاملــة ميكــن إزالتهــا بســهولة مــن الســيقان 
ــن  ــة م ــان كامل ــة أغص ــن إضاف ــبية. ميك الخش
وأطبــاق  اليخنــة  أطبــاق  إىل  الجبــل  إكليــل 

اللحوم.
    مــا يســتخدم إكليــل الجبــل لتتبيــل اللحــوم 
، وخاصــة لحــم الضــأن ولحــم الخنزيــر والدجاج. 
وإضافــة إكليــل الجبــل املفــروم إىل عجينــة 
الخبــز أو البســكويت ، وســوف تتــرسب النكهــة 

تقــرتن  الطهــي.  أثنــاء  الوقــت  طــوال 
ــع  ــًدا م ــدس جي ــا والع ــس والفاصولي البطاط
بإكليــل الجبــل. كــام  أن يكــون إكليــل الجبــل 

فّعااًل جًدا ولذلك يستخدم بشكل مقتصد.
    إكليــل الجبــل الطــازج واملجفــف ميكــن أن 
إبــرة  يشــبه  قــايس  ملمــس  لــه  يكــون 
الصنوبــر ، فعــادة مــا يتــم تقطيعــه أو ســحقه 
بقذائــف الهــاون واملدقــة قبــل إضافتــه إىل 
الوصفــات. ميكــن إضافــة أغصــان إكليــل الجبــل 
ــات  ــاء واليخن ــليمة إىل الحس ــاق س ــع الس م

ثم إزالتها قبل التقديم.
      إن إلزالــة األوراق مــن جــذع إكليــل الجبــل 
، قــم ببســاطة بقــرص طــرف الســاق واســحب 
تســحب  أن  ويجــب  القاعــدة  تجــاه  للخلــف 
يتــم  مــا  عــادة  بســهولة.  بعيــًدا  األوراق 
تقطيــع األوراق بعــد ذلــك ملنــع اســتخدام 

قطع كبرة وصلبة من العشب.
    يســتخدام إكليــل الجبــل مــع األعشــاب 
األخــرى إلضفــاء نكهــة عــىل زيــوت الزيتــون 
إكليــل  مــن  الشــائع  املزيــج  وجــد  والجــنب. 
الجبــل وزيــت الزيتــون طريقه إىل البســكويت 
كــام  الطــري.  والجــنب  البطاطــس  ورقائــق 
ــا  ــود مزيًج ــل األس ــل والفلف ــل الجب ــح إكلي أصب

عرصيًا من النكهات الذواقة.

فوائد أكليل الجبل الصحية

ــة  ــبة عالي ــىل نس ــل ع ــل الجب ــوي إكلي يحت
مــن املنغنيــز ، وهــو عنــرص غــذايئ أســايس 
ــز  ــاعد املنغني ــذايئ. يس ــل الغ ــة التمثي لصح
الجســم أيًضــا عــىل تكويــن جلطــات دمويــة ، 

مام يسمح للشفاء بشكل أرسع.
مــن  عــدد  عــىل  الجبــل  إكليــل  يحتــوي 

الفوائد الصحية اإلضافية ، مبا يف ذلك:
اإلصابــة  خطــر  مــن  يقلــل  أن  يحتمــل 

بالرسطان
حمــض  عــىل  الجبــل  إكليــل  يحتــوي 
الكرنوســيك ، وهــو مركــب معــروف بخصائصــه 
وجــدت  لقــد  لأكســدة.  املضــادة  القويــة 
الدراســات أن حمــض الكرنوســيك ميكــن أن 
ــا الرسطانيــة يف الجســم  يبطــئ منــو الخالي

بل ويقلل من خطر اإلصابة باألورام.

تَغِذيَة

الكيميائيــة  باملــواد  الجبــل غنــي  إكليــل 
النباتيــة بشــكل خــاص. يف حــن أن املــواد 
الكيميائيــة النباتيــة ليســت رضوريــة للبقــاء 
مثــل الفيتامينــات واملعــادن ، إال أنهــا مــع 
ذلــك مهمــة ملكافحــة األمــراض والحفــاظ 
ــواد  ــاعد يف امل ــة. وتس ــة العام ــىل الصح ع
الكيميائيــة النباتيــة املوجــودة يف إكليــل 
ــد  ــم الكب ــن وتنظي ــة الع ــن صح ــل بتحس الجب

وتقليل مخاطر بالربو.

يعترب إكليل الجبل أيًضا 

مصدًرا رائًعا لـ:

حمض البانتوثنيك

النياسني

الثيامني

حمض الفوليك

الريبوفافني

بقلم عائشة الرقي

اسرتاحة العدد
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العلامء العرب

ابن سينا 
هــو أبــو العــيل الحســن ابــن ســينا ولــد يف 
عــام 980 ميــالدي يف أوزبكســتان.كان مســلاًم 
ــا إىل اكتســاب  ــا يســعى دامئً ــا ومخلًص متواضًع
املعرفــة، حيــث أن القــرأن أكــد عــىل أهميــة 
ســن  يف  الطــب  مامرســة  بــدا  التعليــم. 
كتابًــا  أنتــج  ســنوات  وبعــد  عــرش،  السادســة 
بعنــوان "القانــون يف الطــب" والــذي يعــد مــن 
ابــرز اعاملــه واســتخدم كمرجــع رئيــي يف 
ــى  ــا حت ــات أوروب ــب ودرس يف جامع ــم الط عل
أواخــر القــرن التاســع عــرش. ناقــش ابــن ســينا 
ــام  ــل النظ ــل مث ــار عوام ــذ يف االعتب ــا يأخ نظاًم
الغــذايئ واألدويــة مــن أجــل املســاعدة يف 
ــن  ــاء الذي ــل األطب ــن أوائ ــرىض وكان م ــالج امل ع
واســتخدم  العقليــة  بالصحــة  املــرض  ربطــوا 

هذه الطريقة للوقاية من االكتئاب وعالجه.
عــىل  العديــدة  كتبــه  يف  ابــن ســينا  -أكــد 
وقــام  صحــي،  غــذايئ  نظــام  اتبــاع  أهميــة 
ــات يف  ــن النبات ــد م ــتخدامات العدي ــم اس بتقيي
ــبية  ــه العش ــن عالجات ــر م ــت الكث ــالج وأصبح الع
ــة العلميــة, ومــن بــن هــذه  مدعمــة اآلن باألدل
العالجــات التــي حصــل عليهــا هــي مــن نبتــة 
الزعفــران والتــي ثبــت اآلن أنهــا تخفــف األعــراض 
ــه اثبــت العــامل ان  ــج األمــراض. ومــن تجارب وتعال
نبتــة الزعفــران تعمــل كمضــاد لإللتهابــات ايضــا, 
ــل  ــدث قب ــن أن يح ــاب ميك ــه أن االلته وإدراكًا من
رضورة  عــىل  أكــد  فقــد  بعدهــا،  أو  الجراحــة 
الوقايــة مــن العــدوى مــن خــالل الحفــاظ عــىل 
باتبــاع  الشــفاء  وتعزيــز  الشــخصية  النظافــة 

نظام غذايئ صحي و سليم.

جوان خوري

و  نباتيــة  أحيــاء  عاملــة  هــي 

وراثــة, أمريكيــة مــن أصــل لبنــاين 
حصلــت عــىل العديــد مــن الجوائــز 
العامليــة املرموقــة مــن ضمنهــا 
علــوم  يف  األخــرتاق  جائــزة 
الحيــاة, جائــزة Gruber يف علــم 
الوراثــة وجائــزة أمرة اتســورياس 
أســتاذة  هــي  و  أيضــا.  والكثــر 
البيولوجيــا  مختــرب  ومديــرة 
يف  النباتيــة  والخلويــة  الجزئيــة 
للدراســات  ســالك  معهــد 
البيولوجيــة ومحقــق يف معهــد 

هوارد هيوز الطبي.

يف  جــوان  العاملــة  -تركــز 
طريقــة  إيجــاد  عــىل  ابحاثهــا 
للحفــاظ  النباتــات  منــو  لتحســن 
ــرشي.  ــكاين الب ــو الس ــىل النم ع
ومــن ضمــن ابحاثهــا ودراســاتها 

ــث  ــات, حي ــو النبات ــىل من ــوء ع ــر الض ــو تاث ه
قامــت بإجــراء عــدة تجــارب عــىل منــو النباتات 

يف  العتمة.

-يف عــام 2004 تــم تشــيخص جــوان مبرض 
باركنســون والــذي عانــت منــه لفــرتة طويلــة, 
ولكــن ذلــك مل يوقفهــا مــن تحقيــق مــا تريــد  
الدمــاغ  وزرع  األدويــة  مســاعدة  يف 
واصلــت  حركتهــا  تنظيــم  يف  للمســاعدة 
الجينــي إىل جانــب شــغفها بعلــم  بحثهــا 

الوراثة.

-اكتشــفت جــوان أن النباتــات تصنــع هرمــون 
يف  للتحكــم  لــه  وتســتجيب  الســترويد 
حجمهــا النهــايئ يف دراســة وراثيــة عــن 
طريــق القــوة. وقامــت بتعــن نظــام إشــارات 
هرمــون الســترويد النبــايت بأكملــه, محــددة 
بذلــك منــوذج جديــد إلدراك الســترويد الــذي 

يختلف عن السترويد لدى البرش.

االدخار التقليدي ال يجدي !!
 بقلم عبدالله العطر

االســتثامر  يف  مختصــا  تجــد  ال  قــد 
والتخطيــط املــايل اال وتجــده يتحــدث عــن 
االوىل  الخطــوة  وكونــه  واهميتــه  االدخــار 
يف ســبيل تحســن األوضــاع املاديــة للفــرد , 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه , ملــاذا 
اإلدخــار ؟ النــه وبــكل بســاطة , االدخــار هــو 
ــتجعله  ــذي س ــال وال ــن رأس امل ــق تكوي طري
يف االســتثامر , وبالتــايل , دون ادخــار لــن 

متلك راس مال لالستثامر .

االدخــار  ان  اىل  هنــا  االشــارة  وتجــدر 
, يعــد مــن األخطــاء  التقليــدي  مبفهومــه 
يف  املجديــة  غــر  والخطــوات   , املاليــة 
 , والطويــل  املتوســط  الزمنــي  املــدى 
النقــد  تأثــر  يعــود اىل  ذلــك  يف  والســبب 
بعوامــل التضخــم ومخاطــر انخفــاض العملــة 
, وبذلــك يســتعاض عــن  والقــوة الرشائيــة 
ــة  ــاليب ادخاري ــص بأس ــوم الناق ــذا املفه ه

أكرث فاعلية وإنتاجا , 

فام هي تلك الطرق؟

ــه  ــلوب يتج ــلبي كأس ــار الس ــر االدخ وال نذك
مــدرة  آمنــة  أصــول  لــرشاء  املدخــر  فيــه 
مــن  ومناســبة  ميــرسة  بقــروض  لأربــاح 
ــطه الشــهري مبثابــة  البنــوك , ويعتــرب قس
ــك  ــاوز ذل ــرشط ان ال يتج ــهري , ب ــار الش االدخ
%30 مــن  القســط قدرتــه عــىل االدخــار أو 
راتبــه عــىل مــدى خمــس ســنوات فقــط , 
األصــول  رشاء  مغالطــة  مــن  ننتبــه  وهنــا 
الكبــرة واملرهقــة ماليــا عــىل مــدى زمنــي 

متوسط او طويل االجل .

ثانيــا نذكــر االدخــار بامللكيــة وهــو منــوذج 
األســهم  مثــل  أصــول  رشاء  عــىل  يقــوم 
صناديــق  ووحــدات  الجزئيــة  والســندات 
بقيمــة   , العقــارات  وصناديــق  املــؤرشات 
االدخــار الشــهري عــىل مــدى زمنــي ال يقــل 
ــخص  ــدى الش ــون ل ــث تك ــنوات , بحي ــن 5 س ع
محفظــة مــن تلــك األدوات التــي تتفاعــل مــع 
ارباحــا  وتعطــي  ايجــايب  بشــكل  الســوق 

مبرور الوقت .

ثالثــا تلــك األســاليب هــو االدخــار باملعــادن 
ــب  ــار 24 وبحس ــن عي ــب م ــل الذه ــة مث الثمين
 , الشــهري  االدخــار  عــىل  الشــخص  قــدرة 
ويكــون هــذا األســلوب مســتهدفا جمــع وزن 
محــدد وتحويلــه اىل نقــد يف أي من األصول 
واملعــادن  فالذهــب   , املــدرة  األخــرى 
الثمينــة ال تعطــي عائــدا ربحيــا ســنويا  إال يف 
لحــرص  أداة  تكــون  وبذلــك   , االرتفــاع  حــال 
مــال  رأس  اىل  ســتتحول  والتــي  القيمــة 

لرشاء األصل االستثامري املستهدف .

ــاه  ــرضوري االنتب ــن ال ــبق م ــا س ــع كل م م
إدراك  مــع   , األصــول  اختيــار  حســن  اىل 
التعامــل  وكيفيــة  لطبيعتهــا  املســتثمر 
الخيــارات  تلــك  مناســبة  ومــدى   , معهــا 
ــي  ــادي واالجتامع ــه امل ــتثامرية لوضع االس
 , وغرهــا  التقاعــد  كاعتبــارات  والوظيفــي 
وبحيــث يكــون التزامــه يف الطريــق الصحيــح 

واملثمر .

بقلم : حميد شخبوط

اسرتاحة العدد



السياحة شهر الخري
يف الفجرية  

تقع إمارة الفجرة يف الجزء الرشقي من شبه الجزيرة العربية وتتميز عن اإلمارات 
األخرى مبناظرها الطبيعية الفريدة من نوعها عىل بحر عامن. إن تنوع معامل الفجرة 

يدعم بشكل كبر الجانب السياحي. الجدير بالذكر أن إمارة الفجرة سميت بهذا االسم 
نسبة إىل ينابيع املياه والينابيع التي تندلع يف أجزاء مختلفة منها ومن هنا جاءت 

تسميتها. معامل لتختار من بن الجزء العلوي من الجولة التي تناسبك..

  بقلم : فاطمة الالغش
 ميثا الحفيتي
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شاطئ املظاتسوق الجمعة

املحمية 

البحرية يف 

الفجرية

قلعة الفجرية التاريخية 

وادي الوريعة 

الجــذب  مناطــق  ألشــهر  زيارتــك  أثنــاء 
الســياحي يف الفجــرة ، إذا كنــت ترغــب يف 
أخــرى  ومنتجــات  وخــرضوات  فواكــه  رشاء 
متنوعــة ، فقــد يكــون مــن املهــم زيــارة 
أحــد أشــهر وأرخــص  ســوق الجمعــة ألنــه 

األسواق املفتوحة يف الفجرة.

بــرشاء  للــزوار  الجمعــة  ســوق  يســمح 
بأســعار  الطازجــة  والخــرضوات  الفواكــه 
املنتجــات  مــن  العديــد  وهنــاك   ، مناســبة 
األخــرى يف ظــل وجــود ســوق الجمعــة يف 

الفجــرة، مثــل بــذور النباتــات وأنــواع 
املتنوعــة.  والنباتــات  الزهــور 
مكانًــا  هــذا  يعــد  لذلــك  التســوق 
زيارتــك  أثنــاء  للتســوق  رائًعــا 

للفجرة

ألهــم  جولتنــا  نختتــم  بهــذا 
يف  الســياحي  الجــذب  مناطــق 
الفجــرة ، وقــد أوضحنــا اختالفاتهــم 
الجــذاب  وتنوعهــم  الشاســعة 
، اآلن عزيــزي  لتناســب كل األذواق 
ــن  ــار م ــك االختي ــب علي ــارئ ، يج الق
بــن هــذه املعــامل لبــدء جولتــك 

يف الفجرة.

تــم بنــاء قلعــة الفجــرة بــن عامــي 1500 
ــي  ــم تاريخ ــي معل ــايل فه و 1550 م ، وبالت
خاصــة   ، الســياحية  الفجــرة  معــامل  مــن 
أن  مــن  الرغــم  عــىل   ، الرائــع  لتصميمهــا 
بنائهــا  يف  املســتخدمة  األصليــة  املــواد 
تــدور حــول الــرتاب والحجــر والحــى ، إال أنهــا 
تتمتــع بإطاللــة فريــدة مــن نوعهــا. يجــذب 
أنظــار الســائحن وعدســة الكامــرا اللتقــاط 

صور لهذا املعلم األثري املتميز.

املدينــة  لحاميــة  الفجــرة  قلعــة  بُنيــت 
؛  خارجــي  هجــوم  أي  مــن  عنهــا  والدفــاع 
كحصــن دفاعــي ومراقبــة مهــم ، يتضــح ذلــك 
مــن األبــراج املوجــودة أعــىل الحصــن ، وهــي 
ثالثــة أبــراج دائريــة ، أكربهــا بــرج مربــع ، تتكــون 
مــن طابقــن. وهــي عبــارة عــن غرفــة جلــوس 
رائعــة  إطاللــة  متنحــك  رشفــة  بهــا  كبــرة 
عــىل التــالل بالخــارج ، لــذا تعــد هــذه القلعــة 
الســياحية  املعــامل  أشــهر  مــن  التاريخيــة 

يف الفجرة.

مدينــة  شــامل  الوريعــة  وادي  يقــع 
مــن  كيلومــرتًا   45 بعــد  عــىل  الفجــرة 

املدينة.
أهــم مــا مييــز وادي الوريعــة أنــه محميــة 
طبيعيــة بهــا العديــد مــن الحيوانــات والطيــور 
ــات  ــن النبات ــرة م ــة إىل وف ــة باإلضاف املختلف

الربية والربمائيات.

بــرصف النظــر عن النباتــات الجبلية واألشــجار 
ــة  ــق مختلف ــد يف مناط ــي متت ــة الت املختلف
لــك  تجلــب  فإنهــا   ، الوريعــة  وادي  مــن 
لتجعلــك  الرائــع  والشــعور  النقــي  الهــواء 
تقــي أكــرث األوقــات متعــة بعيــًدا عــن صخــب 

املدينة.

لشــاطئ  واملتميــز  الفريــد  املوقــع 
لدولــة  الرشقــي  الســاحل  عــىل  أمربيــال 
مكانًــا  يجعلــه  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
خليــج  عــىل  املطــل  املنظــر  حًقــا.  مميــزًا 
لإلمــارات  الرشقــي  الســاحل  يجعــل  عــامن 
متميــزا عــن الشــواطئ األخــرى يف الدولــة. 
واملشــاريع  املســتمر  التطويــر  خــالل  مــن 
 ، جنــب  إىل  جنبًــا  تســر  التــي  املتعــددة 
أصبحــت املنطقــة الســاحلية لدولــة اإلمــارات 
للتجــارة  رئيســيًا  مركــزًا  املتحــدة  العربيــة 
والصناعــة وتنميــة املجتمــع. يف حــن أن 
فــرتة  منــذ  كان  للبــالد  الغــريب  الســاحل 
طويلــة وجهــة مفضلــة للســياح والســكان 
 Umbrella املحليــن عــىل حــد ســواء ، أصبــح
عــىل  زيارتهــا  مــن  بــد  ال  وجهــة   Beach
ــج  ــع وناض ــاء رسي ــع إحي ــي م ــاحل الرشق الس

للرشق وساحلها.

ســيقدم شــاطئ Umbrella Beach أحــدث 

تتمتــع إمــارة الفجــرة بتنــوع غنــي يف 
الحيــاة الربيــة املائيــة ، وهــو جــزء مهــم مــن 
ــا  ــة دب ــم مدين ــة. تض ــة البحري ــتدامة البيئ اس
خمــس مناطــق بحريــة محميــة تســاهم يف 
تنشــيط الســياحة البيئيــة. تتمتــع املنطقــة 
التــي يقصدهــا الســائحون بجــو هــادئ وبيئــة 
نظيفــة ، وتبلــغ املســاحة اإلجامليــة للمحمية 

3.38 كيلومرت مربع.

إمــارة  يف  البحريــة  املحميــات  تشــمل 
دادانــة  ورأس   ، "دادنــا  محميــات  الفجــرة 
والفقيــت   ، والعقــة   ، والباديــة   ، الصناعيــة 
بوجــود  تتميــز  والتــي   ، الطيــور"(  )جزيــرة 
وأنــواع  البحريــة  الحيــاة  كبــرة مــن  أعــداد 
الشــعاب  البحريــة.  الحيــاة  مــن  مختلفــة 
املرجانيــة ، مبــا يف ذلــك شــقائق النعــامن ، 
ونجــم البحــر ، والشــعاب املرجانيــة الريشــية ، 

التجزئــة  وتجــار  واملرافــق  األنشــطة 
واملطاعــم ، حيــث تــم اختيــار موقعــه بعنايــة 
والبحــث فيــه عــن املســتقبل ، وســيكون هــذا 
ــة  ــه الوجه ــل ل ــذي ال مثي ــد ال ــع الفري املوق
األوىل لجميــع أولئــك الذيــن يســعون إىل 
ــتمتع  ــة اس ــة ترفيهي ــل تجرب ــتمتاع بأفض االس
واملناظــر  الطعــام  املأكــوالت.  بأشــهى 
الخالبــة للمحيــط ، أو اســتمتع ببــث األدرينالــن 

أو   ، بالرياضــات املائيــة املثــرة  لالســتمتاع 
ــم ، أو  ــل لديه ــى املفض ــارة املقه ــم بزي ق
تــم  املوســم.  صيحــات  أحــدث  عــن  ابحــث 
جميــع  لتلبيــة   Umbrella Beach تصميــم 
احتياجــات الــزوار وتجــاوز توقعاتهم. ســيوفر 
مــن  متنوعــة  مجموعــة   Umbrella Beach
متاجــر التجزئــة واملطاعــم واألنشــطة إلرضــاء 

حتى الزائر األكرث متيزًا.

الشــعاب  إىل  باإلضافــة   ، الفلفــل  ومرجــان 
املرجانية والسوطية.

 تســعى الفجــرة للرتكيــز عــىل املحميــات 
التنــوع  إلثــراء  البحريــة  والحيــاة  الطبيعيــة 
وحاميــة   ، البحريــة  والحيــاة  البيولوجــي 
األنــواع النــادرة مــن االنقــراض ، والحفــاظ عىل 
التنــوع  وحاميــة   ، هــي  كــام  األم  البيئــة 

البيولوجــي والتنــوع البيولوجــي ، وحاميــة 
املــوارد الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا ، وحاميــة 
واألصــداف  والصخــور  املرجانيــة  الشــعاب 
امللونــة مــن عمليــات التجريــف واملامرســات 
لعشــاق  ســياحية  وجهــة  جعلهــا  الضــارة. 
العلــوم  وطــالب  والســباحة  الغــوص 
واملهتمــن بالبحــوث البحريــة يف الداخــل 

والخارج.

سياحة
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فنان املسامري – محمد جاسم

من هو فنان 

املسامري ؟

هــو محمــد جاســم محمــد مــن أبنــاء إمــارة 
الفجــرة فنــان تشــكييل ومصمــم مجوهــرات 
ومســؤول بيــت الفــن التابــع لهيئــة الفجــرة 
ــز االول  ــىل املرك ــز ع ــالم.. حائ ــة واالع للثقاف
يف جائــزة ابــداع لتصميــم املجوهــرات عــام 
يف  املشــاركات  مــن  الكثــر  ولديــه   ٢٠١٧
املســابقات واملهرجانــات والفعاليــات داخــل 
الغريــب  بفنــه  ويتميــز   ، وخارجهــا  الدولــة 

وهو الرسم باملسامر.

ــن  ــد م ــد العدي ــالك محم ــن امت ــم م - بالرغ
النحــت  مثــل  األخــرى  الفنيــة  املواهــب 
ــم  ــاذا اختارالرس ــدران, مل ــىل الج ــم ع والرس

باملسامر؟

لــي امتيــز عــن غــري مــن الفنانــن وابــرز 
ــم  ــان يرس ــة كفن ــاحة الفني ــي يف الس نف

باملسامر.
 لقاء صحفي مع الفنان محمد جاسم 

بقلم : حميد شخبوط

- متى اكتشف محمد هذه املوهبة؟

املوهبــه موجــودة مــن صغــري ولكــن مل 
امنيهــا ويف عــام ٢٠١٦ بــدأت بالرســم عــىل 
اىل  وصــوالً  االكريلــك  ثــم  ومــن  الرصــاص 

املسامر التي متيزت بها .

مواهب

- من هم الداعمون ل محمد جاسم؟

الكل داعم ملحمد جاسم سواء من افراد 
املجتمع او حتى املؤسسات والجهات.

- الرسم باملسامر فن ليس بالسهل 
ويحتاج الكثر من الصرب والدقة, كم املدة 

التي يستغرقها محمد إلنهاء كل لوحة؟

عىل حسب حجم اللوحة اذا كانت كبرة ف 
هي تحتاج لعدد كبر من املسامر ، تاخذ 

اللوحة مابن ١٧ يوم اىل شهر.

- لكل فنان أجواء و احاسيس خاصه به 
يشعر بها حن يبدأ بكل لوحة, مباذا يشعر 

محمد وهو يرسم؟

يشعر بالخوف والحامس بنفس الوقت   

        وهذا الشعور يعطيه دافع كبر إلتقان    

              العمل .
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ابرز املشاركات 

واملعارض التي 

شاركت فيها ؟

جائــزة  يف  االول  املركــز  عــى  حائــز   *

ابداع لتصميم املجوهرات عام ٢٠١٧.

* مشــارك يف فعاليــات يــوم الشــهيد 

يف كليات التقنية العليا بالفجرية.

بيــت  افتتــاح  فعاليــات  يف  مشــارك   *

الفن بالفجرية.

* مشــارك يف معــرض ألــوان رشقيــة يف 

بيت الفن بالفجرية.

* مشــارك يف فعاليــات ابتــكارات عــى 

الشاطئ يف دبا الفجرية.

الشــارقة  مهرجــان  يف  مشــارك   *

للثقافة والناس يف الشارقة.

ــارقة  ــام الش ــات اي ــارك يف فعالي * مش

الرتاثية يف منطقة البطائح

* مشــارك يف معــرض مســار االبتــكار يف 

كليات التقنية العليا بالفجرية.

* مشــارك يف معــرض فــذ يف جامعــة 

الشارقة مبدينة كلباء.

ــز  ــد مبرك ــام زاي ــرض ع ــارك يف مع * مش

الفجرية لتحفيظ القرآن الكريم.

الشــباب  يــوم  جداريــة  يف  مشــارك   *

العاملي مبركز الفجرية للشباب.

املوســيقي  العــرض  يف  مشــارك   *

واملعــرض الفنــي التــي اقامتهــا اكادميــة 

الفجرية للفنون الجميلة.

العــريب  املومتــر  مبعــرض  مشــارك   *

السادس لالستثامر.

* مشــارك يف فعاليــات اليــوم الوطنــي 

٤٧ يف هيئة الشارقة للمتاحف.

* مشــارك بأعــاميل الفنيــة يف فعاليــات 

ايام الفجرية الثقافية يف ايطاليا.

* مشــارك يف احتفاليــة ) محمــد بــن حمــد 

الرشقي ( ١٢ عاماً من الريادة والعطاء.

* رســم جداريــة عــام التســامح يف كليات 

ــع  ــرية و وق ــات بالفج ــا للطالب ــة العلي التقني

ــد ال  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــا س عليه

مكتوم.

اليــوم  فعاليــات  يف  املشــاركة   *

الجاهزيــة  رشكــة  يف   ٤٨ الوطنــي 

بالعاصمة ابوظبي..

يف   2 الثقــايف  الجبــل  مهرجــان   *

الفجرية.

* ايام وادي الحلو للشلة الشعبية .

* مهرجان الصيد والفروسية أبوظبي .

* مهرجان املربعة بعجامن .

الُعــامين  الوطنــي  اليــوم  فعاليــات   *

بوالية مدحاء .

ــعودي  ــي الس ــوم الوطن ــات الي * فعالي

يف كليات التقنية العليا بالفجرية .

* فعاليــات اليــوم الوطنــي ٥٠ يف كليــات 

التقنية العليا بالفجرية.

- بالرغــم مــن امتــاك محمــد العديــد مــن 

النحــت  مثــل  األخــرى  الفنيــة  املواهــب 

والرســم عــى الجــدران, ملــاذا اختارالرســم 

باملسامري؟

لــي امتيــز عــن غــري مــن الفنانــن وابــرز 
ــم  ــان يرس ــة كفن ــاحة الفني ــي يف الس نف

باملسامر.

- متى اكتشف محمد هذه املوهبة؟

املوهبــه موجــودة مــن صغــري ولكــن مل 
امنيهــا ويف عــام ٢٠١٦ بــدأت بالرســم عــىل 
اىل  وصــوالً  االكريلــك  ثــم  ومــن  الرصــاص 

املسامر التي متيزت بها .

- من هم الداعمون ل محمد جاسم؟

الــكل داعــم ملحمــد جاســم ســواء مــن 
املؤسســات  حتــى  او  املجتمــع  افــراد 

والجهات.

- الرســم باملســامر فــن ليــس بالســهل 
كــم  والدقــة,  الصــرب  مــن  الكثــر  ويحتــاج 
ــاء كل  ــد إلنه ــتغرقها محم ــي يس ــدة الت امل

لوحة؟

عــىل حســب حجــم اللوحــة اذا كانــت كبــرة 
ــامر ،  ــن املس ــر م ــدد كب ــاج لع ــي تحت ف ه

تاخذ اللوحة مابن ١٧ يوم اىل شهر.

- لــكل فنــان أجــواء و احاســيس خاصــه بــه 

ــاذا  ــة, مب ــكل لوح ــدأ ب ــني يب ــا ح ــعر به يش

يشعر محمد وهو يرسم؟

يشــعر بالخــوف والحــامس بنفــس الوقــت 
وهــذا الشــعور يعطيــه دافــع كبــر إلتقــان 

العمل .

- ما هي اللوحة األقرب لقلبك؟ " 

لوحة املغفور له باذن الله الشيخ زايد بن 
سلطان ال نهيان 

- نعلم ان محمد شخص حساس, كيف 
تواجه النقد؟

اواجه النقد بطريقتن النقد الذي يصب 
يف مصلحه فني اتقبله بصدر رحب واتعلم 

منه اما النقد الذي يبخس باعاميل يجرحني 
لكنه يعطيني دافًعا قويا للتحدي واالبداع.

- باإلضافة لعشق محمد للرسم 
باملسامرهو ايضاء مصمم مجوهرات, ملاذا 

اتجهت لتصميم املجوهرات ؟

النه مجال غريب بعض اليش عىل الشباب 
و محمد دامئا يبحث عن االشياء التي متيزه 

عن غرة من الفنانن

- هل تعرض اعاملك الفنية للبيع؟ 

نعم واستقبل يف بعض االحيان طلبات 
الرسم

- منذ انطالقك لعامل التواصل االجتامعي 
يف عام 2016 ما هي التغرات التي حدثت 

يف شخصية محمد من الناحية 

الفنية والشخصية؟

اصبــح  االشــياء  مــن  الكثــر  تغــرت 

ملحمــد متابعــن مــن جميــع انحــاء العامل 

ــع  ــل لتجم ــه وص ــت نقط ــي اصبح ــذا فه ل

االعامل الفنية لجميع الثقافات.

ــا  ــم م ــد جاس ــان محم ــر الفن - يف األخ

هــي الرســاله التــي تقدمهــا للفنانــن 

من فئة الشباب؟

ــدف ،  ــىل اله ــات ع ــو الثب ــاح ه  رس النج

ــى  ــك حت ــك واهداف ــن طموح ــىل ع التتخ

ولــو فشــلت الــف مــره فالفشــل ال يعنــي 

الســقوط بــل يعنــي انــك اكتســبت الكثــر 

من الخربات.

مواهب



  December 2022 |  4243  |  December 2022 SWAHIL SWAHIL

الكرة الطائرة

تسلق الجبال يف إمارة الفجرية

تعترب من األلعاب املنترشة يف جميع 
أنحاء العامل فهي لعبة بسيطة قليلة 

التكاليف وميكن مامرستها بصفة مستمرة 
ومام مييزها أن ملعبها  صغر و ميكن 

إعداده بسهولة وأيضا ال يكون فيها احتكاك 
جسدي مع الفريق املنافس وتتطلب كرة 

الطائرة للمامرستها الرسعة والرشاقة 
والقوة العضلية بعض القوانن يف الكرة 

الطائرة 
-تعلب مباراة كرة الطائرة بفريقن يتكون 

كل منهام من ستة العبن أساسن يتوزعون 
عىل خطي الدفاع و الهجوم بواقع ثالثة 

العبن لكل خط.
-يسمح لالعبي الفريقن برضب الكرة ثالث 
مرات فقط قبل ردها وإعادتها إىل الفريق 

املنافس.
-يتم احتساب النقاط بعد كل عملية إرسال 

تتم بن الفريقن، حيث يجب أن تنتهي 
عملية اإلرسال بتحصيل أحد الفريقن لنقطة.
-ال يسمح لالعب الواحد برضب الكرة مرتن 

ماهي رياضة تسلق الجبال:

تنــدرج رياضــة تســلق الجبــال تحــت إطــار 
ذات  يف  والشــيّقة  الصعبــة  املغامــرات 
الوقــت، املــيش ملســافات طويلــة وميكــن 
وهــي  التزحلــق.  او  الجبــال  عــىل  التزلــج 
ــد أّن  ــة، بي ــال العالي ــارس يف الجب ــة مت رياض
ــد  ــي ق ــر الت ــى املخاط ــة ال تُلغ ــة التجُرب متع

يتعرض لها املُتسلق

تاريخ ظهورها:

ــال إىل  ــلق الجب ــور تس ــخ ظه ــود تاري  ويع
منتصــف القــرن الثامــن عــرش وبالتحديــد يف 

عام 1760م.

املعدات األساسية لتسلق الجبال: 

ــرة  ــاً للم ــدات صعب ــار املع ــون اختي ــد يك ق
يف  جــدا  ســهالً  ســيكون  ولكــن  االوىل، 
اكتســاب  إىل  باإلضافــة  القادمــة  املــرات 
املتســلق الخــربة ومعرفتــه مــا ســيحتاجه 

بشكل أسايس،

عىل التوايل، وال يتم اعتبار اعرتاض الكرة 
يف حال صد هجوم الفريق املنافس من 

هذه الرضبات.
-ال يتم احتساب نقطة يف حال مالمسة 

الكرة ألي مكان خارج حد خطوط امللعب.
-ال يتم احتساب نقطة يف حال مالمسة 

الكرة للعيص الهوائية البارزتن إىل األعىل 
من جانبي الشبكة، أو الحبال، أو القامئن، أو 

الشبكة نفسها خارج األرشطة الجانبية.
-يسمح لالعب كرة الطائرة بلمس الكرة 

بأي جزء من أجزاء جسده.
-ماحظة: 

-ميكن أن تتغر القوانن يف كافة األلعاب 
بشكل دائم ومنها رياضة الكرة الطائرة.

-ويكون ذلك حسب الحاجة وحسب 
الظروف حيث يقوم عىل تلك التعديالت 

خرباء ومتخصصون من اإلتحاد الدويل لكرة 
الطائرة لضامن نزاهة اللعبة وعدالتها ورفع 

مستوى املنافسة فيها.

رياضة

ومن اهم هذه املعدات 

ما يأيت:

 أ . احذية تسلق الجبال

ب . قاعدة األحذية الفوالذية

ت . خوذة تسلق الجبال

ث . فأس الجليد

ج . الحبال

ح . احزمة التسلق

خ . معدات اإلنقاذ

د . القفازات 

االماكن السياحية للتسلق يف الفجرية:

يف  للتســلق  الســياحية  األماكــن  مــن  العديــد  هنــاك 
األماكــن  اكــرث  مــن  الوريعــة"  "وادي  ومنهــا  الفجــرة 
الســياحية شــهرة يف الفجــرة، يعــد هــذا الــوادي مــن 
طويلــة  ملســافات  املــيش  و  للتســلق  األماكــن  افضــل 
ضمــن سلســلة جبــال الحجــر إذا اردت الذهــاب إىل هــذا 
ــك  ــم اصطحاب ــبقاً ليت ــط مس ــك التخطي ــب علي ــوادي فيج ال
إليــه مــن قبــل متســلقن خــرباء يعرفــون املــكان جيــداً، 
ميكنــك  وانهــار  شــالالت  وجــود  املــكان  هــذه  ومييــز 
الســباحة فيهــا و التقــاط الصــور التذكاريــة يوجــد هنــاك 
اخــرى للمــيش ملســافات طويلــة يف كل مــن  اماكــن 
ــن  ــام. ولك ــك وادي ح ــهم وكذل ــيجي ووادي س وادي س
وادي الوريعــة هــو اول منطقــة محميــة يف اإلمــارات، 
وتــم إدراجــه يف الشــبكة العامليــة ملحميــات املحيــط 

الحيوي من قبل منظمة اليونيسكو

بقلم : عائشة الرقي

بقلم : شام الشاميس
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يــراود  حلــم  القــدم  لكــرة  العــامل  كأس 
الحــدث  وهــو  املســتديرة  عشــاق  جميــع 
األهــم يف عــامل كــرة القــدم يقــام تحــت 
إرشاف االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم وتعقــد 
ســنوات  أربــع  كل  العــامل  كأس  بطولــة 
يف  العــامل  لــكأس  بطولــة  أول  وانعقــدت 
عــىل  مرتــن  اســتمرت  حــن   ،1930 عــام 
 1946 و   1942 عــام  يف  وتوقفــت  تــوايل 
بســبب إلغــاء االتحــاد الــدويل للبطولة بســبب 
تحطمــت  بذلــك   الثانيــة   العامليــة  الحــرب 
نســختي  مــن  تواجــد  يف  االعبــن  آمــال 
الــكأس بســبب الحــروب املســتمرة . ويشــارك 
منتخبــاً   32 للبطولــة  الحــايل  النظــام  يف 
وطنيــا منــذ 1998 مقســمن عــىل مثــاين 
ــد  ــس لحص ــم التناف ــدث بينه ــات ، يح مجموع
اللقــب الكبــر برياضــة املســتديرة وتتأهــل 
هــذه املنتخبــات اىل البطولــة عــن طريــق 
نظــام للتصفيــات ويقــام عــىل مــدار ثــالث 
ســنوات ، ثــم االنتقــال لتصفيــات املؤهلــة 
مــع  املســابقة  وانعقــاد  العــامل   لــكأس 
اســتمرار املواجهــات عــىل البلد املســتضيف 
يحصــد  مــن  ملعرفــة  كامــل  شــهر  ملــدة 

اللقب..

وظفــرت النســخ العــرشون مــن املســابقة 
بفــوز مثانيــة منتخبــات مختلفــة باللقــب كــام 
ينفــرد املنتخــب الربازيــيل يف تواجــد بجميــع 
ــداً  ــب أب ــذي مل يغ ــب ال ــو املنتخ ــخ فه النس
ــو  ــى اآلن وه ــامل حت ــة كأس ع ــن أي بطول ع
األكــرث تتويجــاً بالــكأس حيــث فــاز بهــا خمــس 
مــرات وتعــرف الربازيــل بالقلــب النابــض لكــرة 
القــدم ألنهــا تعــرف ببلــدة املواهــب يف 

كرة القدم .

وتعــد بطولــة كأس العــامل الحــدث األهــم 
عــىل  للمشــاهدة  الرياضيــة  األحــداث  يف 
مســتوى العــامل مــع تســجيل أرقــام خياليــة 
يف املشــاهدة ففــي نهــايئ كأس العــامل 
ــدر  ــا ق ــم يف أملاني ــذي أقي ــام 2006 وال ع
 715 ب  النهائيــة  املبــاراة  تابــع  مــن  عــدد 
ــد  ــارات ، ويع ــع الق ــن جمي ــخص م ــون ش ملي
املنتخــب  هــو  الحاليــة  النســخة  حامــل 
ــذي  ــامل 2018 ال ــكأس الع ــز ب ــي الفائ الفرن
ــايئ  ــوزه يف النه ــد ف ــيا بع ــم يف روس أقي

الكــروايت بنتيجــة 2-4 مــع  عــىل املنتخــب 
ــتقام يف  ــي س ــة الت ــخة الحالي ــب لنس الرتق
لقــب  إحــراز  مــن  منتخبــان  ومتكــن   ، قطــر 
البطولــة لعامــن متتالــن ويعــد املنتخــب 
اإليطــايل هــو اول مــن حقــق هــذا اإلنجــاز 
يليــه  ثــم   1938 1934و  عــام  يف  العظيــم 
نســختن  يف  بالفــوز  الربازيــيل  املنتخــب 

 .1962 ،  1958

كأس العامل يف قطر 

ستقام  النسخة الثانية والعرشون من 
بطولة كأس العامل ، بطولة كرة القدم 

الدولية للرجال يف قطر والتي ستنطلق من 
20 نوفمرب إىل 18 ديسمرب 2022 وستكون 
هذه أول نسخة من كأس العام تقام يف 

الوطن العريب والثانية عىل مستوى القارة 

اآلسيوية بعد نسخة 2002 التي لعبت يف 
كوريا الجنوبية ، وبسبب حرارة الصيف 

الشديدة ستقام نهائيات كأس العامل يف 
أواخر نوفمرب مام يجعلها أول بطولة ال تقام 
يف مايو أو يونيو أو يوليو وستقام املباراة 

األوىل يف البطولة بن قطر واإلكوادور 
عىل استاد البيت بالخور ، واملباراة النهائية 

يف 18 ديسمرب 2022 وهو اليوم الوطني 
لقطر . 

انفقت قطر 220 مليار دوالر عىل  
مرشوعات البنية التحتية وتلك األرقام يف 11 

عاماً منذ الفوز باستضافة  كأس العامل ، 
لتسجل قطر رقامً قياسياً حيث بلغت تكلفة 

إنشاء مالعب املونديال حسب األرقام 
الرسمية نحو 7 مليارات دوالر.

Argentinaكأس العامل 
بقلم : خميس العنتيل
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رحلة إىل مزرعة الرميلة

الوجهــات  مــن  الرميلــة  مزرعــة  تعــد 
الســياحية الجميلــة املوجــودة يف إمــارة 
ــود  ــر اج ــاج وتصدي ــدف إىل انت ــرة, وته الفج
الرميلــة  تعتمــد مزرعــة  األلبــان و  منتجــات 
عــىل حليــب ابقــار نيوجــريس املعــروف بأنــه 
ــن  ــامل. وم ــب يف الع ــواع الحلي ــود أن ــن اج م
املعلومــات  بهــذه  معرفتــي  خــالل 
املشــوقة واملثــرة قــررت أن أزور املزرعــة 
و أن آخذكــم معــي يف "رحلــة إىل مزرعــة 

الرميلة".

التخطيط للرحلة

الخــاص  اإللكــرتوين  املوقــع  دخلــت 
باملزرعــة ومــن خاللــه قدمــت طلــب زيــارة 
إليهــا وهــو خيــار متــاح للجميــع. تــم الــرد 
عــيل يف أقــل مــن 24 ســاعة و عــرض عــيل 
العديــد مــن الخيــارات التــي تقدمهــا املزرعة 
تبــدأ  منهــا.  يناســبني  مــا  بأختيــار  ألقــوم 
الســاعة  مــن  باملزرعــة  الخاصــة  الرحــالت 
الخامســة والنصــف صباحــا وحتــى الســاعه 
متنوعــة  خيــارات  وهنــاك  مســاء.  الرابعــة 
منهــا رؤيــة عمليــة حلــب أالبقــار و تعبئــة 
منتجــات األلبــان للتصديــر, باإلضافــة إىل زيــارة 
ــن  ــكل م ــي و ل ــت الزجاج ــع و البي ــرة البج بح
هــذه الخيــارات أســعار مختلفــة.  وبعــد اإلطالع 
ــة  ــار الرحل ــت بأختي ــارات قم ــع الخي ــىل جمي ع
والتــي  صباحــا  الخامســة  يف  تبــدأ  التــي 
املزرعــة  يف  الوجهــات  جميــع  تشــمل 

ــة  ــد الرحل ــة وتأكي ــرد باملوافق ــم ال ــا. ت تقريب
من قبل موظفي املزرعة.
لحظة الوصول للمزرعة 

يف الصبــاح الباكــر, تواصــل معــي موظفوا 
املزرعــة الذيــن كانــوا يف انتظــاري. توجهــت 
وتــم  قبلهــم  مــن  املرســل  املوقــع  إىل 
اســتقبايل عنــد بوابــة املزرعــة. تــم الرتحيــب 
مخطــط  عــن  بســيطة  نبــذة  واعطــايئ  يب 
الرحلــة التــي ســنقوم بهــا. وألن املزرعــة 
ــرة  ــيارة صغ ــود س ــعيدا بوج ــت س ــرة كن كب
للتنقــل وســط األجــواء البــاردة واملظلمــة 

فجرا.

األبقــار  حلــب  عمليــة   – الرحلــة  بدايــة 

وإنتاج علب الحليب

-يف البدايــة تــم تعريفنــا بقصــة نشــأة 
ــن  ــدأت م ــي ب ــام 2017 و الت ــة يف ع املزرع
أن  إىل  املزرعــة  لصاحــب  هوايــة  مجــرد 
ومصــدر  األلبــان  ملنتجــات  مصنــع  أصبحــت 
للمتاجــر املحليــة وباقــي اإلمــارات وأصبحــت 
تحتــوي عــىل أكــرث مــن 400 بقــرة بعــد ان 
20 بقــرة فقــط. قبــل دخــول مصنــع  كانــت 
ــا  ــا و وبعده ــم أيدين ــا تعقي ــب من ــاج طل االنت
األبقارورأينــا  حلــب  نقطــة  إىل  اتجهنــا 
الخطــوات التــي تســبق عمليــة الحلــب مــن 
ــع  ــم وض ــار إىل ان يت ــم لأبق ــف وتعقي تنظي
بعمليــة ســحب  تقــوم  التــي  الســحب  آلــة 
الحليــب وأرســاله عــرب أنابيــب مخصصــه ايل 
الحليــب  جمــع  فيــه  يتــم  ضخــم  برميــل 

هــذا  ويســع  األبقــار  كل  مــن  املســحوب 
الربميــل 30 الــف لــرت. بعــد ذلــك يتــم تســخن 
الحليــب يف درجــة حــرارة عاليــة بهــدف قتــل 
عمليــة  يف  الضــارة  واألنزميــات  البكتريــا 
تدعــى " البســرتة" وبعدهــا يصبــح الحليــب 
ــة  ــبب عملي ــرشب. وبس ــتخدام وال ــح لإلس صال
مــن  الحليــب  مكونــات  تنفصــل  البســرتة 
الكرميــة و الدهــون ولذلــك يجــب أن يعــاد 
خلطهــا يف آلــة الخلــط يف عمليــة تســمى 
ــه  ــذه األل ــوم ه ــة وتق ــس أو املجانس التجان
بعمليــة خلــط املكونــات إىل أن تختلــط جميــع 
املكونــات وينتــج حليــب كرميــي يف غايــة 
اللــذة. ويف املرحلــة األخــره يتــم تعبئــة 
بالســتيكية  قواريــر  يف  الحليــب  هــذا 
املحليــة  األســواق  عــىل  وتوزيعهــا 
واملقاهــي الخاصــة مبزرعــة الرميلــة. و بعــد 
اإلنتهــاء مــن مشــاهدة عمليــة ســحب الحليب 

بقلم : حميد شخبوط

زيارات

اللبنيــة اتجهنــا للخــارج  وصناعــة املنتجــات 
ورأينــا األبقــار تــأكل الحشــائش بعــد ان تــم 
لأبقــار  خــاص  قســم  هنــاك  وكان  حلبهــا 
الصغــرة التــي ال يتعــدى عمرهــا األشــهر 

وأماكن مخصصة لتحضر علف األبقار.
بحرية البجع

-بعــد ان انتهينــا مــن رؤيــة األبقــار وطريقة 
حلبهــا وإنتــاج الحليــب ليتــم تصديــره. اتجهنــا 
بالســيارة إىل بحــرة البجــع وكانــت الشــمس 
البحــرة  إىل  طريقنــا  ويف  ارشقــت,  قــد 
ــور  ــرضاء والزه ــجار الخ ــة األش ــي كمي أذهلتن
طابــع  اتخــذت  التــي  واملبــاين  الجميلــة 
مبــاين املــزارع األوروبيــة. لفتنــي اإلهتــامم 
بــأدق التفاصيــل يف اختيــار ألــوان املبــاين و 
الحجــارة  نــوع  وحتــى  النباتــات  نــوع 
املســتخدمة يف املمــرات التــي تصــل كل 
مبنــى باآلخــر. وصلنــا إىل بحــرة البجــع التــي 
واســتمتعنا  املزرعــة,  مــن  بالقــرب  تقــع 
ــل  ــواء العلي ــة واله ــمس الدافئ ــعة الش بأش
و  الجميلــة  البحــرة  يف  الطيــور  وأصــوات 
التــي زاد مــن جاملهــا وجــود البجــع الــذي 
احــب تأملــه والنظــر إليــه. قــدم إيل املوظــف 
الخبــز  مــن  فتاتــا  الرحلــة  عــن  املســؤول 
ألقــوم باطعــام البجــع. وبعــد اإلنتهــا مــن 
ــع.  ــور البج ــة وطي ــرة الخالب ــذه البح ــة ه رؤي
ــي  ــة و ه ــن الرحل ــة م ــر نقط ــا إىل اخ اتجهن

البيت الزجاجي.
البيت الزجاجي 

اخــر  الزجاجــي وهــو  البيــت  -وصلنــا إىل 
نقطــة يف رحلتنــا. وقفــت يف الخــارج وانــا 
ــي  ــى واألشــجار الت ــامل هــذا املبن ــن ج امتع
الداخــل  إىل  اتجهنــا  وعندمــا  بــه.  تحيــط 
أخذتنــي لحظــة صمــت. مل أتوقــع رؤيــة هــذا 
الكــم الهائــل مــن ألــوان الزهــور, مل تكــن 
زهــورا تنمــو يف منطقتنــا. بــل زهــورا جميلــة 
لتنمــو  خاصــة  بــاردة  أجــواء  إىل  تحتــاج 
باإلضافــة إىل رؤيــة نوافــر امليــاه املختلفــة 
ــر  ــن صغ ــط أماك ــي تتوس ــا والت يف أحجامه
أنــواع  لزراعــة  خصصــت  الشــكل  مســتطيلة 
مختلفــة مــن الزهــور والنباتــات. ألــوان زاهيــة 
ونباتــات خــرضاء وميــاه زرقــاء كــم هــو مــكان 
إىل  اتجهنــا  والراحــة.  لإلســتجامم  جميــل 
طاولــة الطعــام لتنــاول وجبــة اإلفطــار التــي 
اخرتتهــا يف جــدول الرحلــة كإضافــة. قدمــت 
ــر  ــاق الشــهية والعصائ ــا العديــد مــن األطب لن
ــى يف  ــار ال تن ــة إفط ــت وجب ــة, كان الطازج
ــا  ــع الخــالب. وبعــد ان اتهين هــذا املــكان الرائ
مــن تنــاول اإلفطــار قدمــت لنــا اكــواب ســاخنه 
مــن القهــوة. مل اود الرحيــل متنيــت لــو اننــي 
ــل,  ــي الجمي ــى الزجاج ــذا املبن ــكن يف ه اس

ولكن كان البد من الذهاب.
النهاية 

-اتجهنــا إىل خــارج البيــت الزجاجــي وكانــت 
الســيارة الصغــرة تنتظرنــا ألخذنــا إىل أماكــن 
وقــوف ســياراتنا. ويف طريــق العــوده كنــت 
انظــر إىل هــذه الطبيعــة الجميلــة واودعهــا. 
ــوا يف  ــن كان ــن الذي ــا املوظف ــا ودعن بعده
قمــة الرقــي واللطــف يف التعامــل معنــا. 

وكانت هذه نهاية رحلتنا.
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للفصل الخريفي
2023 - 2022

  الهندسة الكهربـائية / 
  االلكرتونيـات و االتصـاالت

  الهندسة الكهربـائية / 
  القـوى و الطاقة املتجددة

  نظم املعلـومـات / إدارة مشـاريـع

  تكنولوجيا املعلومات / 
  تخصص األمن السيرباين

  تكنولوجيا املعلومات / 
  تخصص تحليل البيانات

  التصمـيـم الداخلـي

  اإلدارة

  علم االجتمـاع والخدمة االجتمــاعية

  علـم النفـس

  اإلعالم - العالقـات العـامة واإلعالن 

  الصـيـدلـة

  طبيب جراحة األسنـان

  القـانـون

بـرامـجـنـا

بـاب القـبـول 
سجل األنمـفـتـوح 

ننطلق معاً
FORWARD TOGETHER
LET’Sًننطلق معا

FORWARD TOGETHER

FALL SEMESTER 

2022 - 2023

  BSc. in Electrical Engineering /  
  Electronics and Communication
  BSc. in Electrical Engineering /  
  Power and Renewable Energy
  BSc. in Information Systems /  
  Project Management
  BSc. in Information Technology / 
  Cyber Security
  BSc. in Information Technology / 
  Data Analytics
  Bachelor in Interior Design
  BSc. in Management
  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

OUR  PROGRAMS

LET’S

APPLY NOW

SPRING SEMESTER للفصل الربيعي



P.O. Box 2202, Fujairah, UAE
T: 09 2222 644
F: 09 2227 644
E: contact@ustf.ac.ae
W: www.usrtf.ac.ae

بعدسة : سلطان البلويش


