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ان��ط�لاق�� ًا م ��ن ح��ر���ص دائ � ��رة امل����وارد
ال��ب�����ش��ري��ة  /ح��ك��وم��ة ال��ف��ج�يرة على
امل��ورد الب�شري كونه النواة الأ�سا�سية
يف بناء الأمم و املجتمعات احل�ضارية
وتقدم ال�شعوب وتفوقها علمي ًا وتقني ًا
واقت�صادي ًا  ،نظمت ال��دائ��رة معر�ض
الفجرية للتوظيف ه��ذا العام و الذي
ي�أتي برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ  /حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية  ،حتت
�شعار « الإبتكار هو الطريق لبناء تاريخ
الإم � ��ارات املجيد » انطلقت فعاليات
م��ع��ر���ض ال��ت��وظ��ي��ف ل��ل��ع��ام اجل����اري يف
�أر�ض قاعة خليفة الذي ينتظره �آالف
الباحثني عن عمل �سنوي ًا يف الإم��ارة ،
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ال�سيما و�أن خمتلف اجلهات احلكومية
واخلا�صة ت�شارك فيه.
اجلديد يف معر�ض التوظيف لهذا العام
�أن��ه ي�شهد مبادرات جديدة تطرح لأول
مرة فيما يتعلق ب�آليات القبول والتوظيف
تقدمها القيادة العامة ل�شرطة دبي بحيث
يتم القبول والتوظيف خالل  55دقيقة
كما �سيتم ا�ستخراج �شهادات ح�سن ال�سرية
وال�����س��ل��وك و���ش��ه��ادة الفح�ص ال��ط��ب��ي و
املقابالت ال�شخ�صية يف مكان احلدث التي
تتم بني طالب وم�ستقبل الوظيفة ،خ�ص�ص
دورت� ��ه يف ال��ع��ام اجل� ��اري ل�ل�إم��ارات��ي�ين
الباحثني عن الوظائف فقط ،ويتوقع �أن
يوفر �أكرث من  5000وظيفة للإماراتيني
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص �إ�ضافة

�إىل ما توفره القوات امل�سلحة من فر�ص
عمل لعدد غ�ير حم��دود م��ن ال��وظ��ائ��ف ،
مب�شاركة نحو  120من�صة ،فيما يتوقع
ا�ست�ضافة �أكرث من  5000مواطن �إماراتي.
اليوم األول ،،،،
راشد الشرقي يفتتح معرض
الفجيرة التاسع للتوظيف .2015
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية افتتح ال�شيخ الدكتور را�شد
بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية
للثقافة والإع�ل�ام ي��وم الثالثاء معر�ض
الفجرية التا�سع للتوظيف  2015الذي
نظمته دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة
الفجرية حتت �شعار «االبتكار هو طريقنا

لبناء تاريخ الإمارات املجيد» وذلك خالل
الفرتة  2015-5-14-12يف قاعة ال�شيخ
خليفة.
واط��ل��ع ال�شيخ الدكتور را���ش��د ال�شرقي
خ�لال جولته يف �أرج� ��اء امل��ع��ر���ض على
اجلهات امل�شاركة يف املعر�ض والتي متثل
 120جهة من م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي
و�شبه احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص والع�سكري
وغريها وا�ستمع �إىل �شرح من القائمني
ع��ل��ى امل��ع��ر���ض ع��ن طبيعة امل�����ش��ارك��ات
فيه وع��دد فر�ص العمل التي توفرها
ون�سب التوظيف املحتملة كما تعرف من
العار�ضني على �سري العمل يف م�ؤ�س�ساتهم
و�آل��ي��ات التوظيف وف��ر���ص العمل التي
يوفرونها خ�لال �أي ��ام املعر�ض وتف�ضل
بقبول ع��دد م��ن ال ��دروع التكرميية من
اجلهات امل�شاركة.
و�أث��ن��ى ال�شيخ الدكتور را���ش��د ال�شرقي
خ�لال حديثه م��ع العار�ضني على تنوع
امل�ؤ�س�سات وج��ه��ات العمل امل��وج��ودة يف
امل��ع��ر���ض م�شيدا بالنمو ال ��ذي ي�شهده
املعر�ض عاما بعد ع��ام مثمنا الإق��ب��ال
الكبري الذي ي�شهده املعر�ض منذ ال�ساعة
الأوىل الفتتاحه مبا يعك�س ثقافة العمل
التي باتت �صفة للإماراتيني ورغبتهم
ب�أخذ دورهم يف م�سرية التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها الدولة اليوم ال�سيما مع
احتاللها امل��راك��ز الأوىل على م�ستوى
العامل يف كثري من املجاالت وحتولها �إىل
مركز �أعمال عاملي ونقطة جذب ملختلف
الن�شاطات واال�ستثمارات.

كما أقيم على هامش المعرض ورش عمل
ومحاضرات قدمها ممثلو عدد من الجهات
المشاركة والعارضة في المعرض تستهدف
طلبة الـــمـــدارس والــجــامــعــات الحكومية
والخاصة على حد سواء.

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي يزور
معرض الفجيرة التاسع للتوظيف 2015
زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال�����ش��رق��ي ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم
الفجرية ،يرافقه ال�شيخ الدكتور را�شد
بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية
للثقافة والإعالم اليوم الأربعاء ،معر�ض
الفجرية التا�سع للتوظيف  ،2015الذي
تنظمه دائرة املوارد الب�شرية يف حكومة
الفجرية ،حتت �شعار «االبتكار هو طريقنا
لبناء تاريخ الإم��ارات املجيد» ،مب�شاركة
 120جهة من م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي
و�شبه احلكومي واخلا�ص والع�سكري .
وجال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال�شرقي يف �أرج��اء املعر�ض ،حيث تعرف
على اجلهات امل�شاركة يف املعر�ض ،واطلع
على �آليات التوظيف وفر�ص العمل التي مت
توفريها خالل �أيام املعر�ض ،م�شيدا بجهود
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القائمني على هذا احلدث الوطني املميز
وبحجم امل�شاركة الكبرية فيه وبطبيعة
ال��ف��ر���ص الوظيفية امل��ط��روح��ة خالله
والت�سهيالت التي رافقته لطالبي العمل،
مثنيا يف هذا ال�سياق على مبادرة القيادة
العامة ل�شرطة دب��ي «التوظيف يف ٥٥
دقيقة « ،التي ت�ستهدف تقدمي ت�سهيالت
و�إج��راءات �سريعة لتوظيف الراغبني يف
املجال ال�شرطي .
و�أكد �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،حر�ص
القيادة الر�شيدة يف الدولة على متكني
املواطنني وتوفري فر�ص العمل املنا�سبة،
لإمكانياتهم العلمية والعملية مبا ي�ضمن
م�شاركتهم الفاعلة يف م�سرية التنمية
والتطوير التي ت�شهدها دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة.

و�أع����رب ���س��م��وه ع��ن ���س��ع��ادت��ه واع��ت��زازه
باحل�ضور املتميز والفاعل ال��ذي حتققه
الكوادر الوطنية امل�ؤهلة اليوم يف م�ؤ�س�سات
العمل املختلفة ،داعيا �إىل ت�ضافر اجلهود
لتطوير املهارات والقدرات املهنية للمقبلني
على �سوق العمل اجلدد مبا ي�ضمن حتقيق
الأهداف املرجوة منهم .
راف��ق �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية يف
اجلولة كل من حممد �سعيد ال�ضنحاين
مدير ال��دي��وان الأم�ي�ري ،وحممد خليفة
ال��زي��ودي مدير دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية
ب��ال��ف��ج�يرة� ،إ���ض��اف��ة اىل ع ��دد م��ن كبار
ال�شخ�صيات من خمتلف الدوائر احلكومية
يف الفجرية وممثلي اجل��ه��ات الع�سكرية
وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وو�سائل الإعالم .

2015/5/14

تكريم الجهات اإلعالمية والمؤسسات
المتعاونة مع الدائرة و الجهات المشاركة
في معرض الفجيرة التاسع للتوظيف 2015
�شهد ال�شيخ عبداهلل بن حمد ال�شرقي نائب رئي�س
الإحتادين الإماراتي والآ�سيوي لبناء الأج�سام..
احل��ف��ل ال�����س��ن��وي ال ��ذي تنظمه دائ���رة امل ��وارد
الب�شرية يف حكومة الفجرية لتكرمي �شركائها
الإع�ل�ام ��ي�ي�ن ..و�أ� ��ش ��اد ���س��ع��ادة حم��م��د خليفة
ال��زي��ودي مدير دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية خالل
احلفل الذي �أقيم يف ” قاعة ال�شيخ خليفة “..
بالدور الفاعل للإعالميني يف تغطية الفعاليات
والأن�شطة املتنوعه يف الإم���ارة مقدما ال�شكر
والتقدير للإعالميني و مقدرا دورهم وجهودهم

و�شراكتهم املثمرة والبناءة مع دائ��رة امل��وارد
الب�شرية يف حكومة الفجرية.
ويف ختام احلفل ق��ام ال�شيخ عبداهلل بن حمد
ال�شرقي بتكرمي اجلهات وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف
معر�ض التوظيف والإعالميني..فيما قدم حممد
خليفة الزيودي هدية تذكارية لل�شيخ عبداهلل
بن حمد ال�شرقي.
ح�ضر حفل التكرمي م ��دراء ال��دوائ��ر املحلية
واالحت ��ادي ��ة يف الإم����اره وع ��دد م��ن امل�س�ؤولني
وو�سائل الإعالم امل�سموعة واملقروءة واملرئية.

برنامج «نظـم الرقابـة الماليـة واإلداريـة الحـديثة»

� 21أبريل 2015
نظمت دائرة املوارد الب�شرية /حكومة
ال��ف��ج�يرة ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي (نظم
الرقابة املالية والإداري���ة احلديثة)
بتقدمي املحا�ضر اخلبري� /سامل �سعيد
النقبي ،وذلك يف مقر الدائرة بالفجرية.
ي�����س��ت��ه��دف ال�برن��ام��ج م��وظ��ف��ي ال��دوائ��ر
احلكومية املحلية والهيئات الإحتادية
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يف الإمارة تهدف الربامج التدريبية التي
تنظمها ال��دائ��رة �إىل �إك�����س��اب العاملني
املهارات واملعارف الالزمة لتطوير االداء
والإرت��ق��اء بالعمل امل�ؤ�س�سي .واجلدير
ب��ال��ذك��ر �أن ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي يطرح
ويناق�ش ع��دد ًا من املحاور الرئي�سة مثل
التعريف مبفهوم التدقيق املحا�سبي،

و �أن��واع��ه و�أه ��داف ��ه ،و مفهوم الرقابة
النظامية والرقابة املالية على الأداء
وم��ق��وم��ات ن��ظ��م امل��راج��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة،
بالإ�ضافة �إىل تزويد امل�شاركني ب�أحدث
امل��ف��اه��ي��م والأ���س��ال��ي��ب ال��ع��ل��م��ي��ة ح��ول
ا���س��ت��خ��دام امل ��وازن ��ات يف جم��ال الرقابة
املالية على الأداء.

البرنامـــج التدريبي (إدارة التحقــــيق اإلداري)

 26مايو 2015
نظمت دائ���رة امل� ��وارد ال��ب�����ش��ري��ة /حكومة
الفجرية الربنامج التدريبي «�إدارة التحقيق
الإداري»يف مبنى الدائرة ويقدمه املحا�ضر/
امل�ست�شار �أح��م��د حممد ال��ب��ك��ر ،وي�ستهدف
املوظفني العاملني يف الدوائر احلكوميةاملحلية

والهيئات الإحتادية يف �إمارة الفجرية.
ويهدف الربنامج �إىل تنمية مهارات وقدرات
املتدربني على �أداء امل��ه��ام التي تتطلبها
وظيفة املحقق الإداري بكفاءة عالية،
كما يهدف �إىل تعريف امل�شاركني بلوائح و

قوانني العمل الإداري و نظم اجل��زاءات،
و كذلك� ،إك�سابهم مهارة التطبيق العملي
للتحقيقات الإداري����ة والإمل� ��ام بجوانب
الأزم � ��ات و امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي حت ��دث �أث��ن��اء
التحقيق وكيفية التعامل معها.

اليوم المفتوح لطالبي الوظائف – طيران اإلمارات
نظم طريان الإحتاد يوم الإثنني املوافق  2مار�س
 2015بالتعاون والتن�سيق مع دائرة املوارد
الب�شرية  /حكومة الفجرية  ،يوم ًا مفتوح ًا لطالبي
الوظائف  ،وذلك يف مبنى �أكادميية الفجرية
للطريان .وهدف اللقاء �إىل تعريف املر�شحني من
طالبي الوظائف بالربامج الوظيفية التي يقدمها
الإحتاد للطريان ،و�شروط الإلتحاق واحلوافز
املقدمة للموظف بعد �أن يجتاز الربامج التدريبية
النظرية والعملية

دائرة الموارد البشرية تشارك في معرض عجمان 2015

 26فبراير 2015 -

�شاركت دائرة املوارد الب�شرية
 /حكومة الفجرية يف معر�ض
عجمان للتوظيف  2015و الذي
افتتحه �سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان
رئي�س املجل�س التنفيذي يف قاعة
ال�شيخ زايد للم�ؤمترات بجامعة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا
مب�شاركة �أكرث من  55جهة
حكومية واحتادية و خا�صة.
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ويوفر املعر�ض الذي تنظمه
الإدارة املركزية لتنمية املوارد
الب�شرية حلكومة عجمان ،يف
ن�سخته الثانية ،حتت �شعار
«االنطالقة نحو م�ستقبل
مهني ناجح»  2000وظيفة
للمواطنني يف خمتلف املجاالت
والتخ�ص�صات .وجاءت م�شاركة
دائرة املوارد الب�شرية  /حكومة
الفجرية يف هذا املعر�ض بهدف

التعريف بالدائرة واخت�صا�صاتها
فيما يتعلق بتدريب وت�أهيل
الباحثني عن عمل و امل�شاركة
يف عملية خلق فر�ص حقيقية
لطالبي الوظائف .وقد زار �سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي
جناح الدائرة امل�شارك يف املعر�ض
وحتدث �إىل موظفي الدائرة
يف �إطار امل�شاركة التي ا�ستمرت
ثالثة �أيام.

تــــوقــــيــع مـــذكــــرة تــفـــاهـــم

2015-3 -23
وقعت دائرة املوارد الب�شرية /
حكومة الفجرية مذكرة تفاهم مع
كلية الدرا�سات الإ�سالمية و العربية
ً
انطالق ًا من تواىل اال�سهامات
– دبي و
املجتمعية لكال الطرفني ،و�إميانًا
بدورهما فى حتقيق �أهداف التوجه
الر�شيد للدولة ب�إقامة نه�ضة تعليمية
وثقافية �شاملة ،وذلك من خالل توجه
كلِّ طرف لإقامة �شراكات جمتمعية مع
الأطراف ذات ال�صلة وبخا�صة فيما بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،فقد حر�ص الطرفان على بناء
ودعم �شراكات ا�سرتاتيجية بينهما
ب�شكل فعال ،بهدف توحيد اجلهود
والن�شاطات ذات االهتمام امل�شرتك،

وذلك لال�ستفادة من الإمكانيات املتوفرة
لدى كلٍ منهما ،واملتمثلة يف الكوادر
الب�شرية ،والأجهزة الفنية والتقنية،
واخلربات العلمية والعملية الرتاكمية
لدى كلٍّ منهما ،ملا يف ذلك من انعكا�س
�إيجابي على املخرج النهائي مل�ستوى
اخلدمة املقدمة من الطرفني.
وقد وقع املذكرة �سعادة /حممد خليفة
الزيودي مدير دائرة املوارد الب�شرية/
حكومة الفجرية و الدكتور حممد �أحمد
عبدالرحمن مدير كلية الدرا�سات
الإ�سالمية والعربية
وقال الزيودي �أن توقيع املذكرة ي�أتي
�ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية التي
و�ضعتها دائرة املوارد الب�شرية /حكومة

الفجرية يف ا�ستهداف املورد الب�شري
�سواء احلكومية
يف كل القطاعات
ً
�أوم�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،وتن�ص
الإتفاقية على توفري فر�ص التدريب
العملي للطالبات �ضمن القطاعات
املختلفة وذلك ال�ستكمال متطلبات
التخرج واحل�صول على �شهادة الإجناز.
وقال الدكتور حممد �أحمد عبدالرحمن
مدير كلية الدرا�سات الإ�سالمية و
العربية �أن املبادرة جاءت �إميان ًا من
الكلية ب�أهمية ال�شراكة الإ�سرتاتيجية
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية و التعليم العايل
التي تهدف �إىل توطيد العالقات وتبادل
اخلربات املهنية و ال�سعي لتنمية وتطوير
املورد الب�شري و�صقل مهارات الطلبة .

نظمته دائرة الموارد البشرية

راشد الشرقي يشهد أعمال منتدى الفجيرة الثاني للتميز
ويؤكد إن الريادة باتت سمة الفتة لإلماراتيين
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة شهد الشيخ الدكتور
راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم صباح االثنين السادس
من ابريل بفندق نوفوتيل اعمال «منتدى الفجيرة الثاني للتميز» الذي نظمته دائرة
الموارد البشرية في حكومة الفجيرة تحت شعار «النخب اإلماراتية المتميزة».
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جانب من جل�سات املنتدى
ح�ضر �أع��م��ال امل��ن��ت��دى بجانب �سموه
ال�شيخ ع��ب��د اهلل ب��ن ح��م��د ب��ن �سيف
ال�شرقي وع ��دد م��ن م��دي��ري ال��دوائ��ر
وامل ��ؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وم�����س ��ؤول�ين
وممثلني عن ال�شركات الراعية للملتقى
واملخت�صني.
و�أكد ال�شيخ الدكتور را�شد ال�شرقي �أهمية
اللقاء مع رواد التميز يف الدولة لالطالع
على جتاربهم ال�شخ�صية و�آفاق متيزهم
بو�صفهم املثل النموذج وامللهم للآخرين
يف تطلعهم للريادة يف �شتى املجاالت.

وق ��ال �إن ال��ري��ادة ب��ات��ت �سمة الفتة
ل�ل�إم��ارات��ي�ين وح�ين نن�شد يف ال��دول��ة
الرقم واحد على كل امل�ستويات الدولية
فنحن ننطلق من قاعدة �صلبة �أ�س�ست
لهذا التميز ومنحته كل �أ�سباب التفوق
..م�شريا �إىل ان الفجرية وبتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأع��ل��ى حاكم
الفجرية تعمل وفق خطط عمل طموحة
�أ�سا�سها وهدفها الإن�سان املتميز.
وك��رم ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد

ال�شرقي عددا من املتميزين الإماراتيني
امل�شاركني يف امللتقى �إ�ضافة �إىل رعاته
الرئي�سيني وم��دي��ري جل�ساته ..كما
ت�سلم درعا من دائ��رة امل��وارد الب�شرية
قدمه حممد خليفة ال��زي��ودي مدير
الدائرة بعدها ح�ضر ال�شيخ الدكتور
را�شد ال�شرقي وقائع اجلل�سة الأوىل
يف امللتقى التي جاءت بعنوان «التجارب
منبع النجاحات والإجنازات».
وكان وزير البيئة ال�سابق حممد الكندي
�أف ��اد يف افتتاح املنتدى ب���أن املنتدى

جانب من جل�سات املنتدى

ي�شكل حدث ًا ا�ستثنائي ًا يجمع فيه نخبة
من �أب��ن��اء ال��دول��ة واخل�ب�رات املتميزة
يف جماالتها ،الفت ًا �إىل �أن��ه ج��زء من
ملتقيات عديدة ت�شهدها الدولة بهدف
تر�سيخ ثقافة النجاح ومفهوم االبتكار.
ون��اق�����ش امل��ل��ت��ق��ى يف ث �ل�اث ج��ل�����س��ات
م��و���ض��وع��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ت ��أث�ير ال��ع��ل��وم
الدرا�سية والفكرية وع�صارة املفهوم
ال��ث��ق��ايف يف �إي�����ص��ال ال��ن��خ��ب املتميزة
�إىل امل��ك��ان��ة ال��ت��ي بلغتها ،وامل����ردود
الإيجابي للجهة والتميز يف الأداء عن
باقي اجل��ه��ات ،حيث ق��دم  12مواطن ًا
جتاربهم وخرباتهم خالل املنتدى على

مدى جل�ساته الثالث  ،االوىل بعنوان
التجارب منبع النجاحات واالجن��ازات
�شاركت فيها ال�شيخة �شم�سة بنت ح�شر
�آل مكتوم ع�ضو جمل�س �إدارة احت��اد
للكرة الطائرة ورئي�س جلنة املر�أة لكرة
الطائرة والدكتور حبيب يو�سف ال�صايغ
رئي�س جمل�س �إدارة احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات والعميد الركن حممد عبداهلل
املال مدير التن�سيق والعالقات العامة يف
هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية
واملهند�س حممد �سيف االفخم مدير
بلدية الفجرية ورئي�س الهيئة الدولية
للم�سرح �أدارتها االعالمية منال احمد.
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وتطرق العميد الركن املال �إىل قانون
اخلدمة الوطنية ك�إجناز جديد ي�ضاف
�إىل �سل�سلة الإجنازات والنجاحات التي
حققتها القيادة الر�شيدة يف الدولة يف
�سبيل بناء م�ستقبل �آمن وواعد لأبناء
الوطن ..الفتا �إىل �أن هذا القانون �صدر
بعد �سل�سلة من الدرا�سات امل�ستفي�ضة
واالطالع الوا�سع على �أف�ضل املمار�سات
العاملية الرائدة يف هذا املجال بهدف
اخل��روج بنموذج يتنا�سب واحتياجات
الدولة وعاداتها وقيمها االجتماعية.
وجاءت اجلل�سة الثانية بعنوان ثقافة
االبتكار و�صناعة امل�ستقبل مب�شاركة

�سموه ي�شهد جانب ًا من املنتدى

الدكتور ثاين احمد الزيودي املندوب
الدائم للدولة لدي الوكالة الدولية
للطاقه املتجددة �إيرينا ومدير ادارة
���ش ��ؤون ال��ط��اق��ة وت��غ�ير امل��ن��اخ ب ��وزارة
اخلارجية وامل�ست�شار الثقايف وال�سياحي
بالدولة علي �آل �سلوم والدكتورة ميثاء
�سيف الهاملي م�ست�شار ال�تراث املعنوي
يف هيئة ابوظبي للثقافة و�أدار اجلل�سة
احل��واري��ة الثانية االع�لام��ي خلفان
النقبي.
�أما اجلل�سة الثالثة فقد حملت عنوان
ال��ر�ؤي��ة امل�ستقبلية من ��وذج ل�ل�إب��داع
و�أداره������ا الإع�ل�ام ��ي ع��ل��ي ال�شام�سي

و�شارك فيها العميد طبيب ا�ست�شاري
ال��دك��ت��ور علي �سنجل رئي�س اللجنة
ال�صحية ل�شرطة دب��ي ال��رائ��د �أمنة
حممد البلو�شي رئي�س جمعيه ال�شرطة
الن�سائية الإماراتية.
يذكر �إن �أ�سرة «جائزة ال�شيخة لطيفة
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم لإبداعات
الطفولة وال�شباب» �شاركت يف فعاليات
منتدى الفجرية الثاين للتميز الذي
�أق��ي��م �أم�����س حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
حم��م��د ب��ن ح��م��د ال�����ش��رق��ي ويل عهد
الفجرية وبح�ضور ال�شيخ الدكتور را�شد
بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية

للثقافة والإعالم.
وت�أتي امل�شاركة تنفيذ ًا لتوجيهات حرم
�سمو ويل عهد الفجرية �سمو ال�شيخة
لطيفة بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم
راع��ي��ة اجل��ائ��زة بامل�شاركة يف جميع
الفعاليات واملنتديات وامل�ؤمترات املعززة
للإبداع والتميز يف الدولة.
وا�ستعر�ضت اجل��ائ��زة خ�لال امل�شاركة
تو�صيات درا�سة �أعدتها �أمينة الدبو�س
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ائ��زة ،وه��ي
اال�ستفادة من جتربة جائزة ال�شيخة
لطيفة وتعميمها على جميع اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة ،ب��خ��ا���ص��ة جت ��رب ��ة «جم��ل�����س

القيادات الإبداعية ال�شابة» ،وتخ�صي�ص والآباء و�أولياء الأمور.
حمور خا�ص وثابت يف منتديات الفجرية
املقبلة حتت عنوان «�إبداعات الطفولة مشاهدات من أعمال المنتدى
حضور نسائي الفت
وال�شباب وحتديات الع�صر».
كما �أو���ص��ت بت�شكيل جلنة �إعالمية حظي منتدى الفجرية الثاين للتميز
دائ ��م ��ة م ��ن امل��ل��ت��ق��ى مل��ت��اب��ع��ة ب��رام��ج بح�ضور كبري م��ن خمتلف القطاعات
وتو�صيات و�أع��م��ال امللتقى على مدار الر�سمية وال�شعبية  ،وكان دور الن�ساء
ع ��ام ،وو���ض��ع ت�صور م��ن امل�����ش��ارك�ين يف الفتا من خالل م�شاركة املر�أة يف �أعمال
امللتقى بعنوان «ا�ستقطاب ال�شباب» امل��ن��ت��دى كمتميزة ���س��ردت جتربتها
وا�ستثمار لقب «�أ�سعد �شعب» للمحافظة وزائ���رة وم�شاركة يف جل��ان التنظيم،
على �صدارة الإمارات العاملية .وتناولت وتقدمي اجلل�سات ،ف�ضال عن امل�شاركة
الدرا�سة تعريف ًا خمت�صر ًا باجلائزة يف مناق�شة جتارب التميز التي �سردتها
وم�شروعاتها وبراجمها الهادفة �إىل العقول النرية.
تن�شئة طفولة �آمنة و�سليمة و�شباب
مبدع ،من خالل تبني ق�ضايا اجتماعية الرياضة النسائية مصد ألمراض
ترشيح الصائغ لجائزة نوبل لآلداب
و�إن�سانية يف جماالت الطفولة وال�شباب السكري والسمنة
ا�ستهل الدكتور حبيب ال�صائغ حديثه
وتقدمي خدمات �إر�شادية مهمة للأمهات �أك��دت ال�شيخة �شم�سة بنت ح�شر �آل ع��ن جتربة متيزه �إب��داع��ي��ا بق�صيدة
مكتوم ع�ضو جمل�س االحت ��اد العربي
للكرة ال��ط��ائ��رة ورئي�س جلنة امل ��ر�أة
للكرة الطائرة �إن ممار�سة الريا�ضة
�ضرورية للإن�سان  ،ويجب على �أولياء
الأم��ور ت�شجيع �أبنائهم على الريا�ضة
بانتظام  ،واعتربت ممار�سة املر�أة للكرة
ال��ط��ائ��رة مهمة باعتبارها م�صد من
�أمرا�ض ال�سمنة وال�سكري املنت�شرة يف
الدولة  ،م�شرية �إىل �أن قطاع الريا�ضة
الن�سائية يف نادي الو�صل ال ي�ستوعب �إال
الطالبات املتميزات واملتفوقات درا�سيا،
وعاتبت و�سائل الإعالم على التجاهل
امل�ستمر لن�شاط املر�أة الريا�ضي.
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�شدت انتباه احل�ضور ،فيما قوبل حديثه
ب�إعجاب �شديد من قبل احل�ضور الذي
قاطعه مرات عديدة بالت�صفيق.
وك�شف عن تر�شيح احتاد الكتاب العرب
ل��ه كمبدع لنيل ج��ائ��زة نوبل ل�ل�آداب
 ،م�شريا �إىل ا�ست�ضافة الإم����ارات يف
�سبتمرب � /أيلول القادم الجتماع احتاد
الكتاب ال��ع��رب ،مطالبا ال�صحافة �أن
ت�ضع الثقافة �ضمن �أولوياتها ،م�ؤكدا
عزم االحتاد على افتتاح فرع له ب�إمارة
الفجرية بالتن�سيق مع هيئة الفجرية
للثقافة والإعالم
وقال �إن حب الوطن واملر�أة مثل ال�شرط
ال�����ض��روري لإب��داع��ه ،وان ��ه ال يحفظ
�أ�شعاره حتى ال يجرت ما كتبه يف نظم
ق�صائده اجلديدة.
األفخم  :الهيئة العالمية
للمسرح حلم تحول لحقيقة
�أك��د املهند�س حممد �سيف الأفخم �إن
دعم القيادة الر�شيدة وت�شجيعها كان
زاد النجاح والتميز  ،و�أن رئا�سة الهيئة
العاملية للم�سرح ك��ان��ت حلما وباتت
حقيقة الآن بف�ضل دعم ال�شيخ الدكتور
را�شد بن حمد ال�شرقي ،ومتيز وجناح
مهرجان الفجرية العاملي للمونودراما .
ون�سب ف�ضل النجاحات التي حققها
على م�ستوى العمل اخلدمي يف بلدية
الفجرية للكادر العامل بالبلدية وعلى
ر�أ���س��ه��م نائبه عبد اهلل احلنطوبي ،
م�شريا �إيل �أن اجناز اخلطة ال�شمولية
لإمارة الفجرية  ، 2040وح�صول تطبيق
�سمارت فجرية على جائزة التميز يف
القمة احلكومية  ،وان�ضمام حممية وادي
الوريعة التفاقية رام�سار ابرز امل�شاريع
التي باتت واقع ًا على الأر���ض بالإمارة
�شكلت عالمة فارقة يف م�سرية التطوير
والتنمية التي تنتظم الفجرية.

�سعادة الدكتور /حبيب ال�صايغ

�سمو ال�شيخة � /شم�سة بنت ح�شر �آل مكتوم

�سعادة املهند�س /حممد �سيف الأفخم

افتتاح مركز اتصال األنصاري للصرافة – الفجيرة

2014/09/24

مت افتتاح مركز ات�صال الأن�صاري
لل�صرافة ،يف الفجرية ،بالتعاون مع
دائرة املوارد الب�شرية /حكومة
الفجرية ،ك�أول مركز ات�صال للأن�صاري
لل�صرافة يوظّ ف كوادر �إماراتية %100
على م�ستوى الدولة.
ح�ضر الإفتتاح �سعادة /را�شد الأن�صاري
مدير عام ال�شركة ،و�سعادة /حممد
الزيودي مدير دائرة املوارد الب�شرية/
حكومة الفجرية ،و�سعادة /عي�سى
املال املدير التنفيذي لربنامج الإمارات
للكوادر الوطنية ،وعدد من ممثلي
�شركة الأن�صاري لل�صرافة واملوظفني
العاملني باملركز ،وموظفي دائرة املوارد

الب�شرية /حكومة الفجرية.
وقال �سعادة را�شد الأن�صاري �أن هذا
املركز يعترب �أول مركز ات�صال ()Sales
للأن�صاري لل�صرافة يف الدولة ،والذي
يتميز ب�أنه مركز ات�صال «ت�سويقي» حيث
ي�ستهدف العمالء ب�شكل مبا�شر  ،ا�ستناد ًا
�إىل قاعدة البيانات اخلا�صة بعمالء
ال�شركة .وعن اختيار �إمارة الفجرية على
وجه التحديد لإن�شاء مركز الإت�صال،
قال را�شد الأن�صاري �أن دعم التوطني يف
�إمارة الفجرية  ،وت�شجيع �أبناء الفجرية
على الإلتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�ص
هو الهدف الرئي�س.
كما �شكر الزيودي مدير دائرة املوارد
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الب�شرية/حكومة الفجرية  ،الأن�صاري
لل�صرافة ،على �إعطائهم الفر�صة للظهور
�إىل �سوق العمل ،يف �سبيل حتقيق الأهداف
التي �أن�شئ من �أجلها هذا املركز .كما �أكّد
على اهتمام دائرة املوارد الب�شرية بال�سوق
الوظيفي ،والذي ُيعترب القطاع اخلا�ص
�أحد �أهم روافده ،ولذلك كان هذا التعاون
بني �شركة الأن�صاري لل�صرافة ودائرة
املوارد الب�شرية يف البحث عن الكفاءات
الوطنية وتوفري فر�ص عمل حقيقية لهم،
وختم الزيودي حديثه متوجه ًا للموظفني
يف مركز الإت�صال  ،ب�أن يبذلوا جهودهم و
يلتزموا الفكر الإبداعي يف العمل ،ومتنى
التوفيق للجميع.

كرم دائرة الموارد البشرية/حكومة الفجيرة
هيئة اإلمارات للهوية»ت ُ ّ

الثالثاء � ٢٨أغ�سط�س 201٤
َكرمت هيئة الإمارات للهوية «مركز
الفجرية للخدمة» ،دائرة املوارد
الب�شرية/حكومة الفجرية يوم الثالثاء
بح�ضور �سعادة /حممد خليفة الزيودي
مدير دائرة املوارد الب�شرية /حكومة
الفجرية ،و ال�سيد/احمد العبدويل مدير
مركز الفجرية للخدمة يف هيئة الإمارات
للهوية ،وال�سيد� /أحمد عبداهلل ال�سويدي
م�ساعد �إداري يف الهيئة ،وعدد من موظفي
و�صرح �سعادة/
دائرة املوارد الب�شرية.
ّ
حممد خليفة الزيودي مدير دائرة املوارد
الب�شرية/حكومة الفجرية �أن هذا التكرمي
ي�أتي انطالق ًا من التعاون والتن�سيق
وطرح الربامج امل�شرتكة وتبادل اخلربات
وال�سيا�سات الفكرية والإدارية الهادفة
للإرتقاء باملورد الب�شري ،ونظر ًا لأن دائرة
املوارد الب�شرية /حكومة الفجرية تقوم
بطرح العديد من الربامج التي تخ�ص

اجلانب العملي واملهني والتكنولوجي
والربط بني اال�سرتاتيجيات والأهداف
وما تتطلبه كل اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف دولة
الإمارات عامة و�إمارة الفجرية خ�صو�ص ًا.
وحيث �أن هيئة الإمارات للهوية تقدر هذه
الأعمال  ،جاء ذلك انطالق ًا من ر�ؤيتها
الهادفة �إىل حتقيق التوا�صل والتن�سيق
يف ربط الثقافات الإدارية والفكرية
بني جميع �أمباء الدولة واملقيمني عليها.
وي�أتي ذلك بالتوجيهات ال�سامية لقيادتنا
الر�شيدة ممثلة يف االفكار التي تطرحها
من �أجل حتقيق هذه الأهداف .و�إننا يف
حكومة الفجرية بالتوجيهات ال�سامية
من مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ/حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية وويل عهده الأمني ن�سري بخطى
�سواء
ا�سرتاتيجية الدولة يف كل املتطلبات
ً
العملية �أو الفكرية .من �أجل ذلك قامت

دائرة املوارد الب�شرية/حكومة الفجرية
بال�سعي لتحقيق التعاون والتن�سيق بني
كافة م�ؤ�س�سات الدولة ،ونظر ًا للخ�صو�صية
بني دائرة املوارد الب�شرية و هيئة
الإمارات للهوية وبالأخ�ص مركز اخلدمة
يف الفجرية ،من تن�سيق وتوا�صل وبرامج
وبناء على كل هذا
وتقارب ثقايف وعملي،
ً
جاء هذا التكرمي.
و�أ�ضاف الزيودي �أن دائرة املوارد الب�شرية
�إذ تقدّ ر وتثمن هذه اخلطوة ف�إننا نرفع
�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان والتقدير
لهيئة الإمارات للهوية رئي�س ًا و �إدارة
وخ�صو�ص ًا �سعادة الدكتور/علي حممد
خوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية،
وجميع الطاقم العملي والإداري ملا متيزت
به من �أفكار و�أعمال �ساهمت يف رفع �إ�سم
دولة الإمارات عالي ًا حتى ارتقت لأف�ضل
املعايري الدولية.

نحـــو الــــرؤيــــة
مشرقة تتمكن من قيادة حياتك بسرعة نحو ما تريد ،ويتحقق ذلك
رؤية
جديد نحو
صباح
مع اشراقة كل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بأن تبدأ منذ اليوم بتصور وتخيل نموذج لما ستكون عليه حياتك كإطار مرجعي وقاعدة تضبط على
محكها كل أمورك ،ويمكن اختبار كل جزء من حياتك وسلوكك اعتبا ًرا من اليوم والغد وفي األسبوع
المقبل أو الشهر القادم على ضوء ما يهمك ً
حقا بالدرجة األولى  ،كما أن كل يوم في حياتك سوف
يسهم بطريقة مجدية في الرؤيا التي كونتها عن حياتك بشكل عام.
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وحتى حتوز الفوائد وحتقق �أق�صى ما
ميكن حيازته منها البد و�أن تدرك � ً
أول
�أهمية التكامل بني القيادة والإدارة.
ويف هذا يقول �ستيفني كويف:
(القيادة هي الشق األول في
اإلبداع وليست هي اإلدارة،
فاإلدارة هي النصف الثاني من
عملية اإلبداع).
الإدارة ه��ي ال��ب ��ؤرة الأ�سا�سية التي
ميكن ر�ؤيتها بو�ضوح وهي الو�سيلة التي
ا�ستطيع بها �أن �أجنز �أ�شياء معينة� ،أما
القيادة ف�إنها تتناول اجل��زء الظاهر
للعيان ،وما هي الأ�شياء التي �أري��د �أن
�أجنزها.
والإدارة ه��ي ال��ك��ف��اءة لت�سلق �سلم
النجاح ،بينما حتدد القيادة ما �إذا كان
ال�سلم اخلا�ص بها ي�ستند على احلائط
املنا�سب.
العادات السبع للناس األكثر
فاعلية ،ستيفين كوفي].
معيار ال يكذب:
معيار ال يكذب ،وميزان �صادق ،كل جرام
ي�ضاف �إل��ي��ه يغري م��ن حالته ،هكذا هو
�ضرب به املثل يف الدقة.
ميزان الذهب ،و ُي َ
وكذلك ال��ر�ؤي��ة امللهمة ،تعد مبثابة
ميزان الذهب ،ال��ذي يقدم لنا املعيار
ال�صادق الدقيق ملدى جناحنا ،ومقدار
تقدمنا نحو حتقيق �أهدافنا ،وترجمة
ر�سالتنا.
و�سوف تدرك �إىل �أين �أنت متجه وذلك
حتى ت�ستطيع �أن تفهم ب�شكل �أف�ضل
و�ضعك احلايل ،وهو الأمر الذي �سوف
دائما على
ميكنك من و�ضع خطواتك
ً
الطريق ال�صحيح.

وق��د جت��د نف�سك ق��د دخلت بطريقة
�سهلة ال ميكن ت�صديقها �إىل م�صيدة
الن�شاط واالنغما�س يف احلياة والعمل
ال�شاق امل�ستمر نحو �سلم النجاح الذي
قد تكت�شف يف نهاية الأمر �أنه مل يكن
م�ستندً ا �إىل احل��ائ��ط املنا�سب ،ومن
املمكن �أن ال ي��ؤدي انغما�سك يف العمل
وان�شغالك �إىل نتائج جمدية وفعالة)
�إذا فالر�ؤية امللهمة معيار �صادق ،نتعرف
م��ن خ�لال��ه على م��دى ج ��دوى م��ا نقوم
به من �أدوار ،ونقي�س به مدى قربنا �أو
بعدنا عن حتقيق ر�سالتنا يف احلياة.
مثال ( قرار عجيب )
تعد جامعة ه��ارف��رد من �أه��م و�أعظم
اجل��ام��ع��ات ي�سعى ال��ب�����ش��ر مبختلف
�ألوانهم وجن�سياتهم وتخ�ص�صاتهم �أن
يحظوا بفر�صة االلتحاق بها.
هب �أن �أح��د الطلبة �أتيحت له منحة
درا�سية يف تلك اجلامعة ،فقبلها ولكن
بعد التحاقه ،قرر ترك الدرا�سة يف تلك
اجلامعة العريقة؟! ال ريب �أن اجلميع
�ستنتابهم الده�شة ،ورمبا و�صفه البع�ض
باجلنون ،من ذلك القرار العجيب.
ولكن قبل �أن تت�سرع ب�إطالق الأحكام
عليه ،البد �أن نعلم �أن احلكم ال�صائب
على ذل��ك ال��ق��رار ال يكون م��ن منطلق
وجهة نظرنا ،ولكن بو�ضع ال��ق��رار يف
ميزان الر�ؤية الذهبي.
ق��د يتبدل احل��ك��م ل��و علمنا �أن هذا
ال��ط��ال��ب ي��در���س ال��ري��ا���ض��ي��ات يف تلك
اجلامعة العريقة ،ولكن ر�ؤيته كانت
تتلخ�ص يف �إن�����ش��اء ���ش��رك��ة عظيمة
للربجميات واحلوا�سيب الآلية.
ويف غ�ضون �سنوات قالئل بعد اتخاذ
ذلك القرار� ،أ�صبح ذلك ال�شاب ميتلك

بقلم :بدرية الذباحي
ن��واة تلك ال�شركة� ،شقة �صغرية من
�أربع حجرات بالطابق الثامن من �أحد
املباين مبدينة �ألبو كريك يف والية نيو
مك�سيكو.
ه��ل تعلم م��ا ه��ي ه��ذه ال�شـركة؟ �إنها
�شركة مايكرو�سوفت ،وهذا الطالب هو
�أغنى رجل يف العامل ل�سنوات طويلة،
�إنه بيل جيت�سد) الر�ؤية امللهمة.
لقد كان بالطبع قرا ًرا �صائ ًبا ناب ًعا من ر�ؤية
وا�ضحة املعامل ،فحني كان (بيل جيت�س)
يف ال�سنة الدرا�سية الثانية يف جامعة
ه��ارف��ارد وع��م��ره � 20سنة ق ��ال :عندما
ريا،
ي�صبح عمري � 30سنة �س�أ�صبح مليون ً
و�أكون قد ا�ستطعت �إدخال الكومبيوتر يف
كل بيت.
وعندما بلغ عمره  30عا ًما كان خمطئا
ب�أمر واح��د فقط ،مل ي�صبح مليونريا،
(مليارديرا) قد �أدرك جيت�س
بل �أ�صبح
ً
�أهمية �أن يكون لدى الإن�سان ر�ؤي��ة يف
حياته ،ل��ذل��ك ك��ان ي��ق��ول( :ال��ر�ؤي��ة
جم��ان��ي��ة ،ل��ذل��ك ،ف ��إن��ه��ا لي�ست ميزة
تناف�سية ب�أي طريقة �أو �شكل) .

كـــيف تكــون أكثر قــناعــة
الرضا هو النعيم ،كما يقولون ،ولكن القول أسهل من القيام به! بين الحين واآلخر
نسمع الدروس التي تعلم فن القناعة ،وقد تعتقد أن الحصول على القناعة أمر
صعب ولكن في الحقيقة هو ليس بمستحيل ويمكن القيام به  ..يقولون أنه ال يلزم
البحث عن القناعة في العالم الخارجي ،بل انها تكمن في داخلك أنت فقط  ,تعرف

معنا على  10طرق قد تساعدك أن تصبح أكثر قناعة في الحياة .
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توقف عن المقارنة
عندما تدخل نف�سك يف مقارنة عليك ان
تفكر �أنك �شخ�ص فريد من نوعه وعلى عك�س
�أي �شخ�ص �آخر يف العامل� .إذا كنت تقارن
نف�سك مع �أي �شخ�ص �آخر ،عليك �أن تفعل
اي �شيئ غري �أن تعكر �صفو نف�سك .اليوم
الذي �ستتوقف فيه عن املقارنة� ،ستكون فى
طريقك اىل االطمئنان والراحة .

االعتقاد ان لديك عقلية وفيرة
ف ��إن وج��ود ه��ذا االعتقاد ي�ساعدك على
�أن تكون �أكرث قناعة يف احلياة� .إذا كنت
تعتقد �أن ف��ق��دان اخل��ا���ص ب��ك ه��و مك�سب
ل�شخ�ص �آخر� ،أو العك�س بالعك�س ،فلن تكون
ق��ادرا على العثور على ال�سالم يف عقلك.
وعقلك �سوف يكون مليئا بالقلق والإجهاد.

حتقيق ال��ن��ج��اح يف �أول ال��ط��ري��ق ,الف�شل
هو الطريق �إىل النجاح وكلما �أدرك��ت ذلك
�ستكون الأف�ضل .الف�شل �سيتيح لك حت�سني
�أخ��ط��ائ��ك وتفاديها يف امل�ستقبل .ال تكن
مرتددا �إذا ف�شلت مرة واحدة؛ عليك اقامة
عالقات �صداقة بدال من ذل��ك .وبذلك لن
استخدامك لروح الفكاهة
ت��أت��ي القناعة عند ب��دء �أخ��ذ الأم ��ور برفق ت�شعر باالحباط واحلزن يف اي وقت م�ضى .
وبطريقة �إيجابية .كل �شخ�ص لديه ح�س
النكتة ،ولكن بدرجات خمتلفة .كل ما عليك
القيام به هو حت�سني �شعورك بروح الدعابة،
وه��ذا م��ن �ش�أنه �أن يجعلك ت�شعر �أن��ك �أك�ثر
تخصيص وقت لنفسك
قناعة .
�أنت ال�شخ�ص الوحيد الذي ميكنك �أن ت�ساعد
نف�سك .كل �شخ�ص من الآخرين يهتم بنف�سه
 /نف�سها .خذ وقتك لفهم الأ�شياء؛ و�أعط
لنف�سك مت�سع ًا م��ن ال��وق��ت للقيام باملهام
اخلا�صة بك .افعل الأ�شياء التي متيل �إىل �أن
حب نفسك
جتعلك �سعيدا؛ �ستجد بالت�أكيد القناعة.

ال ميكنك �أن حت��ب �أي �شخ�ص �آخ ��ر اذا
مل حتب نف�سك .ان حمبة نف�سك تتطور
وجت��ع��ل��ك ت�شعر ب��ال��ر���ض��ا واالرت ��ي ��اح يف
حياتك .كن وا�ضحا ح��ول نف�سك .تعرف
قيمك وتلتزم بها.

اختار أن تكون سعيدا
ال�سعادة هي يف الواقع خيا ٌر� .إذا مل تخرت
ذل��ك ،عليك �أن تتحمل النتيجة .اخرت �أن
ت��ك��ون �سعيدا ،و�ستكون �أك�ث�ر قناعة بكل
تبسيط حياتك
عليك �أن تب�سط حياتك لكي ت�شعر بالر�ضا الأ�شياء من حولك .
صنع الحياة من األشياء الصغيرة
والقناعة  ,عليك �أن تعي�ش يف احلا�ضر وتن�سى
ن��ح��ن ن�سعى ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ك��ل الأم� ��ور
القلق من امل�ستقبل �أو التفكري يف املا�ضي .
الدنيوية ونن�سى الأ�شياء التي هي �أغلى
يف قيمتها ومع ذلك هي حرة متاما وميكن
القناعة هي مفتاحك للحصول على
احل�صول عليها بدون مقابل  .مثل العالقات
أسرة سعيدة
االجتماعية وال�سعادة والر�ضا  ,وما اىل
فكلما كنت �سعيدا وقانعا ورا�ضيا بحياتك
ذل��ك مما يجعل حياتك مريحة  ,اب��د�أ يف
���س��وف ينعك�س �شعورك ه��ذا على �أ�سرتك
التمتع باحلياة من حولك  ,باملطر وقو�س
فشل اقامة عالقات صداقة
وت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى �أن يكت�سبوا ه��م اي�ضا
ق��زح والطبيعة و�ستجد بالت�أكيد معنى
عليك �أن تفهم �أن��ك قد ال تكون ق��ادرا على القناعة والر�ضا .
خمتلف ًا متاما للحياة .

مـسجـــــد البــديـــة االثــري
مزار ديني وسياحي

يعتبر مسجد البدية من أقدم المساجد في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ومازالت تقام
فيه الصالة حتى اآلن ،ويقع المسجد في بلدة البدية التي تقع على بعد نحو  40كيلومترًا
إلى شمال مدينة الفجيرة على الطريق الرابط بين مدينة خورفكان ودبا الفجيرة.
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�شُ ّيد امل�سجد م��ن م��واد حملية �صرفة
احل��ج��ارة الكبرية وال�صغرية امل�سماه
« ب��ازل��ت «وا���س��ت��خ��دم ال��ط�ين امل��ح��روق
كمادة رابطة للبناء  ،ومت �سقفه ب�أربع
قباب ت�ستند على عمود و�سطي واحد،
وحت��ت��وي ق��اع��ة ال�صالة على حم��راب

ومنرب �صغريين.
ا���س��ت��ن��ادا �إىل ن��ت��ائ��ج درا���س��ة حديثة
�أج��رت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ف��ج�يرة لل�سياحة
والآثار بالفجرية وبالتعاون مع جامعة
�سيدين با�سرتاليا خالل مو�سم التنقيب
الأث ��ري � 1998/1997أخ��ذت عينات
من مواد ع�ضوية من حتت �أ�س�س جدران
امل�سجد و�أجريت عليها حتاليل كيماوية
بوا�سطة كربون  14للتاريخ الزمني،
فكانت نتائج التحاليل�،أن م�سجد البدية
قد مت بنا�ؤه بحدود عام  1446م تقريبا
..
و مت ترميم م�سجد البدية وتقام فيه
ال�صالة حتى الآن.ويتهافت عليه ال�سياح
من داخل الدولة وخارجها لل�صالة فيه
والتقاط ال�صور التذكارية كما يوجد
هناك مكان للو�ضوء �،صمم ب�شكل تراثي
ق��دمي لكي يتنا�سب مع امل�سجد  .كما
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يوجد يف ال�ساحة اخلارجية للم�سجد
بئر قدمي ي�سمى « الطوي » توجد فيه
مياه حتى وقتنا احلا�ضر .
وي��ج��م��ع امل�����س��ج��د �إىل ج��ان��ب قيمته
الدينية ك�أحد دور العبادة التي يذكر
فيها ا�سم اهلل �سبحانه وتعاىل ،قيمة
تاريخية جت��ذب �إل��ي��ه النا�س م��ن كل
�أن��ح��اء ال��ع��امل .و تقام فيه ال�صلوات
اخلم�س يومياً ،بوجود �إمام ي�ؤم امل�صلني
من �أهايل املنطقة واملقيمني والزائرين
با�ستثناء ي��وم اجلمعة ن��ظ��ر ًا ل�صغر
حجمه ،وع��دم ق��درة م�ساحة امل�سجد
على ا�ستيعاب امل�صلني.
امل�سجد يقع على تلة باملنطقة ويحوز
بنية ب�سيطة ،ت��ت��ك��ون م��ن الأح��ج��ار
والطني واجلب�س ،تبلغ م�ساحته  53مرت ًا
مربع ًا وارتفاعه  1.5مرت .وي�ستوعب
نحو � 50إىل  70م�صلياً.

واجــــبـات المـوظــف
المادة (  56من قانون نظام
الخدمة المدنية للعاملين
في حكومة الفجيرة )
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الواجبات الوظيفية

ي��ل��ت��زم امل��وظ��ف �أو ال��ع��ام��ل بالقيام
بالواجبات التالية :
� 1أن يقوم بنف�سه بالعمل املنوط به
وان ي�ؤديه بدقة وامانه ويخ�ص�ص وقت
الدوام الداء العمل فال يرتك مقر عمله
�أوينقطع عنه �إال بت�صريح ر�سمي .
 2مراعاة �أحكام القوانني واللوائح
والتعليمات التي تنظم مواعيد العمل
و�أدائه .
 3املحافظة على مظهر الوظيفة العام
والتحلي بح�سن اخللق وح�سن الت�صرف
مع الر�ؤ�ساء والزمالء واملر�ؤ�سني .
 4ال��ت��ح��ل��ي ب��ح�����س��ن اخل��ل��ق وح�سن
ال��ت�����ص��رف م��ع امل��راج��ع�ين ومعاملتهم
بلباقة وعلى �أ�سا�س احليادية والتجرد
وامل��و���ض��وع��ي��ة وال��ع��دال��ة دون متييز
بينهم على �أ�سا�س اجلن�س �أو العرق
�أو املعتقدات الدينية �أو �أي �شكل من
�أ�شكال التمييز .
 5املحافظة على امل��ال العام وممتلكات

الدائرة التي يعمل بها  .وعدم التهاون ب�أي
حق من حقوقها والتبليغ عن �أي جتاوز
على املال العام وعن �أي تق�صري �أو �إهمال.
ومراعاة امل�صلحة العامة يف كل �أعماله .
مقابل احلقوق التي يتمتع بها املوظف
من اج��ازات وب��دالت وع�لاوات وغريها
من احلقوق كذالك عليه واجبات يجب
التقيد بها  ،حيث �ألزمت املادة ال�سابقة
املوظف بواجبات للقيام بعمله فاليجوز
خمالفتها �أو االتفاق على ما يخالفها .
فاملوظف مكلف بالقيام بعمله بنف�سه يف
الوقت واملكان املخ�ص�صني له فاليجوز ان
ينوب غريه عنه وال يجوز ترك العمل
�أو االنقطاع عنه اال بت�صريح ر�سمي
�صادر من ذوي ال�ش�أن.فال بد من اخذ
االذن قبل اخلروج تطبيقا لالجراءات
املتبعه و�ضمانا مل�صلحة املوظف.
كما ان امل ��ادة ال�سابقة ال��زم��ت املوظف
بان يحافظ على مظهر الوظيفة وح�سن
الت�صرف مع الر�ؤ�ساء والزمالء واملر�ؤو�سني

وع ��دم التمييز بينهم �أو التق�صري يف
خدمتهم ،فاملوظف ملزم باتباع ر�ؤ�سائه
وطاعتهم اال ان ه��ذه الطاعه يجب ان
تكون يف حدود العمل وان تكون م�شروعة.
و�ألزمته بان يح�سن التعامل مع املراجعني
وتلبية مطالبهم بكل ي�سر ورحابة �صدر
وعدم التفرقة بينهم وذلك حر�صا على
ح�سن �سري العمل .
و�أوجبت عليه املحافظة على ممتلكات
ال��دائ��رة و اح�ترام القوانني واللوائح
والتعليمات ال�صادرة واتباعها والتبليغ
ع��ن اي اه��م��ال �أو تق�صري و خمالفة
�صادرة من �أي��ة جهة �أو موظف وذلك
مراعاة للم�صلحة العامة.
فاذا ما خالف املوظف هذه القوانني �أو
اللوائح وجب ايقاع امل�س�ؤولية الت�أديبية
ع��ل��ي��ه �أو اجل��زائ��ي��ة اذا م��ات��واف��رت
ال�شروط ويتم ذلك عن طريق اجراءات
وحتقيقات تقوم بها اجلهة املخت�صة.
�آمنة احل�ساين

األفخم في حوار مع (موارد)

فوزي برئاسة الهيئة الدولية للمسرح انجاز رفع
علم اإلمارات عاليا في المحافل العالمية
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المهندس محمد سيف األفخم من مواليد مدينة دبا الفجيرة عام 1969م،
يحمل شهادة بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا هندسة االلكترونيات
من جامعة أركنساس ،ليتل روك ،الواليات المتحدة األمريكية .باإلضافة
إلى كونه مديرا عاما لبلدية الفجيرة يرأس مؤسسة الفجيرة للموارد
الطبيعية ،و انتخب مؤخرا رئيسا للهيئة الدولية للمسرح ،إلي جانب
إدارته لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما منذ انطالقته عام . 2003

�شارك يف ت�أ�سي�س العديد من الفعاليات
الثقافية يف �إمارة الفجرية كملتقى الفجرية
الإعالمي وملتقى الفجرية للربابة وجائزة
الفجرية للت�صوير الفوتوغرايف وجائزة
الفجرية الدولية للت�صوير ال�صحفي.
ب��داي��ات الأف��خ��م م��ع امل�����س��رح ك��ان��ت عرب
بوابة م�سرح دبا الفجرية التي عمل من
خاللها مع جمموعة من زمالئه يف امل�سرح
وهو ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية دبا للثقافة
والفنون وامل�سرح �أواخر الثمانينات.
قبل الأفخم التحدي فكان النجاح حليفه
على م�ستوى العمل البلدي فحقق كثري ًا من
االجن��ازات بعد ان جعل خدمات البلدية
متاحة للمراجعني يف الهواتف الذكية
 ،وعلى م�ستوى الفعل املبدع حقق اجنازا
يعد مفخرة للوطن بعد ان توج م�سريته
امل�سرحية الإب��داع��ي��ة ب��ال��ف��وز مبن�صب
رئي�س الهيئة الدولية للم�سرح الهيئة �أقدم
و�أعرق منظمات فنون الأداء يف العامل.
(م���وارد) ا�ستنطقت يف ه��ذه احل ��وار املهند�س
الأف ��خ ��م م��ت��ح��دث��ا ع��ن جت��رب��ت��ه امل�سرحية،
وتطورها وكيفية جمابهة التحديات  ،مف�صحا
ع��ن اخل��ط��وات ال��ت��ي ق��ادت��ه لرئا�سة املنظمة
العاملية للم�سرح  ،كا�شفا كوالي�س االنتخابات
التي خا�ض غمارها بعزمية ال تلني ور�ؤية �صائبة
نحو الإ�ضافة التي �سيقدمها من خالل املن�صب .
كما حتدث عن التجربة الناجحة لبلدية
الفجرية يف تطوير خدماتها ،وامل�شاريع
اخلدمية التي �أجنزها �أبرزها التطبيقات
ال��ذك��ي��ة واخل��ط��ة ال�شمولية  ،وتطوير
حممية وادي الوريعة .

فــي الــبــدء نشير إل ــي إن محمد
األفــخــم حقق التميز بالعديد من
االنــجــازات على مستوى الحركة
اإلبــداعــيــة المسرحية وفــي مجال
المؤسسة الخدمية نرجو أن تحدثنا
عن األفخم المسرحي ؟
بدايتي مع امل�سرح كانت عرب بوابة م�سرح
دب ��ا ال��ف��ج�يرة ،ح��ي��ث ���ش��ارك��ت قبلها مع
جمموعة من زمالئي الهواة يف الت�أ�سي�س
لأك�ث�ر م��ن جتمع م�سرحي ،و���ص��و ًال �إىل
ت�شكيل م�سرح دب��ا ال��ف��ج�يرة ،وت�أ�سي�س
جمعية دب��ا للثقافة والفنون وامل�سرح.
حيث كانت انطالقتنا احلقيقية والتي
�سرعان ما �أثبت جدارتها يف املهرجانات
وما ح�صدناه فيها من جوائز .
تلك النجاحات التي حققها م�سرحنا،

و�أثبتت ح�ضوره يف امل�شهد امل�سرحي داخل
الإم� ��ارات وخ��ارج��ه��ا ،دفعتنا للبحث عن
ت�أ�سي�س مهرجان م�سرحي ،ميتلك فرادته
بني املهرجانات الكثرية يف الوطن العربي،
فكان مهرجان الفجرية الدويل للمونودرما
الذي طرحنا فكرة �إقامته على امل�ستوى
العربي �أمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال��ف��ج�يرة ،فوجهنا ب���أن ت��ك��ون انطالقة
املهرجان عاملية ،وقدم لنا الدعم الكبري
الذي كان الأ�سا�س يف جناحه.
جن��اح امل��ه��رج��ان ك��ان م��ن �ش�أنه �أن يثبت
�أق��دام��ن��ا يف �صناعة امل�شهد امل�سرحي
العاملي ،فانتخبت منذ �أربع �سنوات �أمينا
ع��ام��ا للهيئة ال��دول��ي��ة للم�سرح ،وك��ان
حل�ضور الفجرية الفاعل يف الهيئة ال�سبب
الرئي�سي لإع��ادة انتخابي م�ؤخر ًا رئي�س ًا
للهيئة الدولية للم�سرح.
خالل هذه الفرتة وقبلها توليت مهام مدير
مهرجان الفجرية ال��دويل للمونودراما،
والإ���ش��راف العام على امل�سابقة الدولية
لن�صو�ص املونودراما بن�سختها العربية

ما هي دوافعكم للترشح لرئاسة
الهيئة الدولية للمسرح  ،وكيف تم
فوزكم بالمنصب ؟
تر�شيح الإمارات لهذا املن�صب الدويل املهم،
ك��ان اع�تراف � ًا ب��ال��دور الثقايف واحل�ضاري
ال��ذي ينه�ض به امل�سرح الإم��ارات��ي و كان
ل��وج��ودي يف ع�����ض��وي��ة الهيئة العاملية
للم�سرح م ��دار ال�����س��ن��وات املا�ضية  ،وما
اجن��زن��اه خاللها خدمة للم�سرح العاملي
الدور الكبري يف و �صويل �إىل الرئا�سة فقد
تدرجت يف املنا�صب من ع�ضو اىل امني عام
حتى ح�صلت على رئا�سة الهيئة ...واخترب
اجلميع كيف �أننا �أ�صحاب فعل ومنتلك ر�ؤية االبداع و ن�شر روح التعاون.
كما �أن للهيئة دور ًا ك��ب�ير ًا يف ت�شجيع
للتطوير والقدرة على التطبيق العملي.
الأن�شطة يف كل جماالت الفنون امل�سرحية
كيف جرت المعركة االنتخابية ؟
من دراما ،الرق�ص ،امل�سرح املو�سيقى.
االنتخابات ج��رت على م��دى � 6أي ��ام من
الفرتة � 17إىل  22نوفمرب  2014تناف�ست ما هي ابــرز القضايا والبرامج التي
خاللها مع  6مر�شحني من �ست دول من ستشكل أجندة عملكم خالل توليكم
خمتلف �أنحاء العامل
رئاسة الهيئة في الفترة القادمة ؟
كانت املناف�سة قويه و لكن �سمعة الإمارات �أجندتي حافلة بالربامج وامل�شاريع التي �آمل
وحجم اجنازها الكبري ..ت�سبقها �إىل كل �أن ت�سهم يف النهو�ض ب�أبي الفنون ،وتفعيل
مكان فح�سم املن�صب لنا منذ اجلولة الأوىل .ال��دور العربي داخ��ل الهيئة...لقد عاي�شت
الهيئة وامل�سرح منذ فرتة طويلة ،وبت امتلك
كــم عــدد أعــضــاء الهيئة ومــا هي ر�ؤي��ة وا�ضحة الحتياجاته  ،وموا�ضع قوته
مراحل تطورها؟
وبواطن �ضعفه...وانطلقت يف �أجندة ال�سنوات
الهيئة الدولية للم�سرح ولدت بعيد احلرب القادمة من هذه الواقعه..ولن يت�أخر الوقت
العاملية الثانية و تناوب على رئا�ستها ما قبل �أن تبد�أ م�شاريعنا ت�ؤتي �أكلها.
يزيد على � 14شخ�صية عاملية منذ ت�أ�سي�سها
و طوال الوقت كانت الهيئة تعنى بتن�شيط كيف سينعكس تقلدكم المنصب على
حركة امل�سرح وال�سعي يف تقدمه و تطويره الحركة المسرحية في دولة اإلمارات ؟
وماتاثير الفوز على تطور المونودراما؟
نرجو إن تسلط الضوء على دور الهيئة امل�سرح الإماراتي ينتظره م�ستقبل زاهر يف
العالمي في حركة المسرح ؟
ظل وجود املهرجانات املحلية و م�شاركته
للهيئة ع ��دة ادوار مهمة م��ن �أب��رزه��ا يف مهرجانات على م�ستوى الوطن العربي
احلر�ص على تبادل املعرفة و الفنون و و بالت�أكيد تويل الإم��ارات من�صب رئا�سة
التي من �ش�أنها تعزيز ال�سالم وال�صداقة الهيئة الدولية للم�سرح ،دع��م للم�سرح
بني ال�شعوب ،كما ت�شجع الهيئة دائما على الإماراتي وترويج له  ،و�سي�ساهم يف �إبرازه
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و انت�شاره على نحو �أو�سع.
ومما ال�شك فيه ف�أن الفوز باملن�صب كان
واحد ًا من نتائج مهرجان الفجرية الدويل
للمونودراما ،و�سيعود ليقدم �إ�ضافة متميزة
له ،وعموما نحن يف �إدارة املهرجان نعمل
دائ��م� ًا على �إي��ج��اد �أف��ك��ار ج��دي��دة تدعم
ح�ضوره وتقدمه دورة بعد �أخرى.
كــم عــدد مــقــرات الهيئة ومــا هي
آلية إدارتكم لمهام عملها في ظل
التزاماتكم الكثيرة ؟
للهيئة  3مقرات يف فرن�سا و �شنغهاي و
الفجرية ،ونحاول قدر الإمكان ان نوفق
ب�ين خمتلف امل��ه��ام ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا ذلك
بتنظيم الوقت اوال و اال�ستعانه بعدد من
الزمالء وامل�ست�شارين  ،ال ميكن الي عمل ان
ينجح و يزدهر دون مفهوم الفريق ،هذا هو
روح امل�سرح ،فكيف احلال مع �إداراته.
مــا هــو التميز ال ــذي حصلت عليه
برئاسة الدولية للمسرح ؟
رفع علم االمارت عاليا هو �أهم متيز ح�صلت
عليه فبفوزي ا�ستطعت رفع علم الإمارات
عالي ًا فوق �سماء واحدة من �أقدم و�أعرق
منظمات فنون الأداء يف العامل و افخر
بهذا االجناز الذي اهديه لبلدي و قادتي

نعلم جهودكم في مجال العمل
البلدي هل حدثتنا عن ابرز انجازاتكم
منذ توليكم إدارة البلدية ؟
تعمل بلدية الفجرية وفق خطط وتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،و�ضمن
منظومة واح��دة لدولة الإم��ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،مت�شي قدما بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفه بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،وتتطلع دائما للأف�ضل.
وت�سعى ب��ل��دي��ة ال��ف��ج�يرة �إىل مواكبة
ال��ت��ط��ور وت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا ،وخ��ا���ص��ة
خدماتها الذكية ولذلك بحثنا لإيجاد
�أ�سهل الطرق خلدمة املتعاملني يف البلدية،
وكان «�سمارت فجرية» خري دليل على ذلك،
والذي ا�ستحق جائزة �أف�ضل تطبيق ذكي ومتى سينتهي استحقاق مراحل
يف القمة احلكومية .
الــخــطــة الــشــمــولــيــة واإلعـــــان عن
تفاصيلها ؟
نرجو أن تحدثنا بشيء من التفصيل اخلطه تت�ضمن  6مراحل بد�أنا بتنفيذها و
ع ــن الــخــطــة الــشــمــولــيــة لــإمــارة �سيتم الإعالن عن مراحلها الأخرية قريبا
على �أن تنتهي يف عام . 2040
(ماستر بالن )2040
اخلطة ال�شمولية لإم ��ارة الفجرية 2040
والتي حتظى بدعم ومتابعة م�ستمرة من مــا هــي أفاقكم لتطوير محمية
�سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ال�شرقي ويل وادي الوريعة ؟
العهد هي خطة نهدف من خاللها اىل مواكبة وادي الوريعة من املناطق احليوية وفيها
النمو احل�ضري وتعزيز النمو االقت�صادي تنوع بيولوجي مهم جدا ففيها نبع املاء
للإمارة وتوجيه اال�ستثمار نحو �إن�شاء الطرق الوحيد من اجلبال يف دولة الإمارات  ،وقد
وت��ط��وي��ر اخل��دم��ات احل�����ض��ري��ة ع��ل��ى امل��دى ا�ستطعنا �ضمه للعديد من املنظمات املحلية
والدولية ،قمنا م�ؤخرا بتوقيع �شراكة
الطويل يف جميع املجاالت يف االمارة .
عاملية� ،سنعمل م��ن خاللها على تطوير
ومــا هــي الــفــوائــد التي ستجنيها �أول حممية وطنية يف الدولة ،وفق �أف�ضل
اإلمارة ؟
املمار�سات واملعايري الدولية.
ام ��ارة الفجرية م��ن الإم� ��ارات الناه�ضة ووجود خطة جيدة هو �أمر �ضروري ل�ضمان
وه��ي ت�سعى م��ن خ�لال ه��ذه اخل��ط��ة �إىل ا�ستدامة املحمية ،و�سي�ساعد هذا التعاون
�إي��ج��اد امل��زي��د م��ن الأرا���ض��ي وامل�ساحات يف تطوير حممية وادي الوريعة الوطنية
اجلديدة لإقامة م�شاريع خدمية وتنموية بنجاح لتكون مالذ ًا ميكن لأجيالنا القادمة
وعمرانية للمواطنني ومواكبة النه�ضة اال�ستمتاع به ،والتعرف على الرتاث الطبيعي
الفريد من نوعه الذي تركه لنا �أجدادنا.
الكبرية التي تعي�شها دولة الإمارات.

بعد انــجــازكــم ســمــارت فجيرة ما
هي خطواتكم القادمة في مجال
التحول الذكي ؟
بعد النجاح الكبري ال��ذي حققه تطبيق
�سمارت فجريه  ،نعمل على اطالق عدد من
التطبيقات الذكية اجلديده و التي ن�سعها
من خاللها الت�سهيل على املراجعني
ما هي ابرز هذه المشاريع التي تمت
ترسيتها خالل الفترة الماضية؟ وهل
حدثتنا عن خططكم ومشاريعكم
المستقبلية ؟
د�شنا م�ؤخرا تطبيقني ذكيني جديدين هما
«خدمة وين « «وخدمة رخ�صتي» خلدمة م�صالح
املتعاملني وت�سهيل الإج ��راءات عليهم بتوفري
اخلدمات يف �أماكن �إقامتهم ما يوفر عليهم تكبد
م�شقة احل�ضور �إىل مبنى البلدية .كما �أجنزنا
م�شروع الدري�شة ،حيث خ�ص�صنا مكان ًا يف فناء
البلدية مي ّكن املراجع من �إجناز بع�ض املعامالت
م��ن دون حاجته �إىل ال�ترج��ل م��ن �سيارته،
حيث ميكن للمراجع �إجناز معامالت مثل طلب
ا�ستخراج وجتديد وا�ستالم اخلرائط ،يف زمن
قيا�سي يرتاوح بني � 3إىل  5دقائق

ال تسأل (لماذا)  ،واسأل (كيف)

من الأ�ساليب املثبتة علمي ًا لك�سب النقا�ش �أو
املناظرة مع طرف �آخر �أن ال ت�س�أله (ملاذا)
ولكن ا�س�أله (كيف)
ففي �إح ��دى ال��درا���س��ات يف علم النف�س مت
ف�صل جمموعة من النا�س �أ�صحاب وجهات
نظر �سيا�سية متطرفة �إىل جمموعتني -
جمموعة ُطلب منهم تو�ضيح (ملاذا) يرون �أن
ر�أيهم هو ال�صحيح  ،واملجموعة الأخرى ُطلب
منهم �شرح (كيف) ميكن حتويل �أفكارهم �إىل
�سيا�سة فعلية على �أر�ض الواقع.
النتيجة؟
النا�س الذين طلب منهم تقدمي �أ�سبابهم
ل��ك��ون �آرائ ��ه ��م �صحيحة ازدادوا ت�شبث ًا
ب�آرائهم وقناعاتهم و�أنهم على حق حتى
بعد التجربة  ،ومن طلب منهم �شرح كيفية
تطبيق �أف��ك��اره��م و���ش��رح �آل��ي��ات تنفيذها
�أ�صبحت وجهات نظرهم �أكرث ليونة.

اقرء

يدور هذا الكتاب حول قدراتك الذهنية وكيف ت�ستثمرها وكيف تنمي
مهاراتك الذهنية ,يف هذا الكتاب �ستجد عزيزي القاريء �أكرث من
 250مهارة ذهنية تعينك على تنظيم حياتك وعلى التفكري بطريقة
رائعة وكذلك الإرتفاع بتفكريك �إىل م�ستويات مل تكن تتخيلها  .فال
يزال البع�ض � -إن مل يكن الكثري  -يحتفظ باملعنى ال�ضيق للذكاء ب�أنه
القدرة على اكت�ساب املعرفة وتخزينها وفهمها ،ومن ثم ا�ستخدامها يف
خمتلف التفاعالت الإجتماعية ومواقف احلياة

ا�ستمتع بقراءة وحتميل كتاب “  250مهارة ذهنية
من خالل هذا الرابط
http://bit.ly/1nfwLpU
“

اتبع الخطوات وتخلص من مزاجك السيء
جميعنا مير بفرتات يعاين فيها من املزاج ال�سيء ( )Bad moodالذي
قد ي�ضر ب��الأداء �أثناء العمل  ،وقد اكت�شف الباحثون يف جمال
علم النف�س بعد �سنوات من التجارب �أن هناك جمموعة حمددة من
املمار�سات املت�سل�سلة ميكن �إذا ما قمنا بها ب�صورة منتظمة �أن تخرجنا
من حالة املزاج ال�سيء وتزيد من قدرتنا على االنتقال �إىل حالة
ذهنية منتجة  ،وميكن تلخي�ص هذه املمار�سات يف �أربع خطوات:
 )1اال���س�ترخ��اء لفرتة والقيام فقط بالتنف�س � ..شهيق ..زف�ير
 ،فالتنف�س ي�ساعد على حتقيق حالة نف�سية ت�سمى االلتحام
�أو االت�����س��اق ( )coherenceال��ت��ي ت � ��ؤدي �إىل حت�سني الرتكيز
و ال��و���ض��وح ال��ذه��ن��ي واال���س��ت��ق��رار ال��ع��اط��ف��ي و�إت ��خ ��اذ ال��ق��رار.
 )2تن�شيط امل�شاعر الإيجابية �أث��ن��اء ف�ترة التنف�س م��ن خالل
الرتكيز �أو التفكري يف �شخ�ص �أو مكان �أو �شيء ت�شعر جتاهه
حقيقة بالثناء والتقدير وا�ستح�ضار تلك امل�شاعر وحتفيزها
ب��ا���س��ت��ع��را���ض ���ص��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة �أو ر���س��وم��ات �أو ر���س��ائ��ل ال��خ
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 )3ثم �أ�س�أل نف�سك �س�ؤالآً �أو �أكرث لتقيم تفكريك احلايل وامل�ساعدة
يف تقرير ما �إذا كانت هناك �أفكار خمتلفة قد تكون �أكرث فائدة
للحالة التي تواجهها حاليا ،مثل :ما هي االحتماالت الأخ��رى،
ما ال��ذي يهمني حقيقة الآن  ،ما ال��ذي ميكن �أن �أتعلمه يف هذه
اللحظة  ،ما هي �أحا�سي�سي وما هي ظنوين  ،ما هو الأ�سلوب الأكرث
فائدة والأكرث �إيجابية  ،وما هي املخرجات �أو النتيجة املرغوبة.
 )4الآن بعد فرتة التنف�س وتن�شيط امل�شاعر الإيجابية ون�شوء �أفكار
مغايرة فاخلطوة الرابعة هي العودة لالنخراط يف العمل ب�سلوكيات
ونظرة جديدة ورمبا م�سار خمتلف لأدائه.
هذه العملية رغم �سهولة عر�ضها و�شرحها �إال �أن التطبيق يحتاج
�إىل وقت وممار�سة وتدريب للتحكم يف قدرتك على نقل حالتك
الذهنية وخلق تغيري م�ستدام يف عواطفك وكلماتك و�أدائك  ،ولكن
مفتاح القيادة القوية والناجحة يكمن يف فهم �أن الأداء مرتبط
بحالة ذهنية وا�ضحة ومتوازنة.

شروط المسابقة

 .1الدخول و االجابة يف املوقع االلكرتوين
www.fuj-hr.ae

� .2سيتم الإعالن عن الفائزين الحق ًا.

إذكـاء للفكــر و تنشيط ًا للذاكــرة وترسيخ ًا للمعـلـومــة
ً
النافعة ،وتشويق ًا للمطالعة و تواص ً
ال مع القراء األعزاء
نقدم مسابقة هذا العدد:

جوائز المسابقة

تقدم دائرة املوارد الب�شرية جوائز نقدية
لثالثة فائزين .

األسئلة
1

يف اي �إمارة تقع منطقة حبحب ؟؟

2

ما ا�سم الزورق ال�صغري امل�صنوع من جريد النخيل وي�ستخدم يف املمرات املائية ال�ضحلة ؟؟

3

ماذا نق�صد بكلمة رزمي ؟؟

4

خيط ل�صيد ال�سمك تربط به جمموعة ميادير وكل ميدار يو�ضع له طعم ثم يرتك يف البحر
ملدة ليلة كاملة ما ا�سمه ؟؟

5

ما الفرق بني الوكر واملنقلة؟

الفائز األول
(
الفائز الثالث
(

)

)

الفائز الثاني
(

)

المثابـــــرة ســـر النـجـــــاح
لدينا رؤيــة لمجتمع تــزدهــر فيه التنمية
البشرية بأشكالها كافة من تعليم وصحة
ورعــايــة اجتماعية وأنشطة ثقافية  .نريد
لدولتنا أن تكون من أفضل  10دول في العالم
في مؤشر التنمية البشرية  .مع بناء األسر
وتالحم المجتمع  ،وتقوية األواصر  ،نتوقع أن
تكون دولة اإلمــارات من أفضل دول العالم
في مؤشر السعادة العالمي .
( محمد بن راشد آل مكتوم )
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المثابرة سر النجاح
املوهبة والذكاء والتعلم وحده ال يكفي لكن املثابرة
والإ���ص��رار ق ��ادران على عمل ك��ل �شيء  .فلماذا
املثابرة �سر النجاح ؟
�إن املثابرة هي البطل الدائم يف ق�ص�ص النجاح النها
تعني الوقود الذي يذكي جدوة النجاح واملحرك
الأ�سا�س لقاطرة التميز وهي خارطة الطريق التي
تدلنا على كيفية جماوزة العقبات والق�ضاء عليها .
ومن هنا �أرى �أن مفتاح جناح اي م�ؤ�س�سة يتمثل يف
متتع افراد هذه امل�ؤ�س�سة بدرجة عالية من املثابرة
فمن اراد النجاح فالبد من ان يعمل مع �أهم و�سائله

وهي املثابرة فهي اال�ستمرار يف العمل حتى انهائه .
تتطلب املثابرة اعادة املحاولة دوما وبا�ستمرار بعد
كل خطوة فا�شلة ان الف�شل احلقيقي هو الكف عن
املحاولة والقبول بالف�شل وهي تفتح �أمام الإن�سان
كل الأب ��واب املو�صودة .فمن عنده وثابة ونف�س
متطلعة و�صرب جميل � ،إدرك العلياء وث��ب وثبا
�إىل العلياء وبقدر همتك وحبك ومثابرتك يكتب
تاريخك واملجد ال يعطى جزاف ًا وامنا ي�ؤخذ بجدارة
وثبات وبت�ضحية وم�شقة فاملثابرة هي مظهر من
مظاهر الثقة بامل�ستقبل وهي من اهم �أركان النجاح
وهي �شرط للو�صول اىل اهدافك يف النهاية .

اتجاهات في وسائل التواصل االجتماعـــــــــــــــ
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ـــــــــــي ستؤثر على التسويق في 2015
شهد العام  2014بعض التغييرات الجديدة التي طرأت على
عالم التواصل االجتماعي ،وجاءت بعض تلك التغييرات لتسير
في االتجاه االيجابي وبعضها في االتجاه السلبي.

نقدم فيما يلي قائمة ب�أبرز  7اجتاهات
خا�صة بو�سائل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
من املتوقع �أن ت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة على
اجلوانب الت�سويقية لل�شركات خالل عام
: 2015
الهواتف المحمولة كأولوية :
وهو ما يتوافق مع الزيادة الوا�ضحة يف
االعتماد على الهواتف املحمولة ب�صورة
الف��ت��ة للنظر خ�ل�ال الآون����ة الأخ �ي�رة،
وتكفي معرفة �أن عدد م�ستخدمي الهواتف
الن�شطني على الفي�س بوك زاد بن�سبة 15
 %يف  2014فقط.

التوسع مدفوع األجر :
�أف� ��اد ت��ق��ري��ر �أع��دت��ه م���ؤخ��را م�ؤ�س�سة
ف��وري�����س�تر ب� ��أن ال��ت��ف��اع��ل ال��ع�����ض��وي على
تدوينات العالمات التجارية على موقع
الفاي�س بوك تقل�ص بن�سبة تقدر بحوايل
 .% 0.073ويدفع الفاي�س بوك منذ فرتة
�سمة تدويناته املروجة كطريقة لزيادة
اال���س��ت��ف��ادة م��ال��ي� ًا م��ن املن�صة وال�سماح تدوينات الفيديو :
لل�شركات بزيادة انت�شارها.
ب ��د�أت تتحول تلك التدوينات امل�صورة
ب�شكل متزايد �إىل قناة اعالنية �شائعة
للعالمات التجارية الكبرية وال�صغرية
وا�ستغاللها يف ك�سب الأموال.

الــتــســوق عــبــر وس ــائ ــل الــتــواصــل
االجتماعي :
وه��و م��ا ب��د�أ يحظى بانت�شار كبري خالل
الآونة الأخرية ،اذ بد�أ ذلك التوجه موقع
ت��وي�تر ث��م م��وق��ع الفاي�س ب ��وك ،وه��و ما
يتوقع �أن يزيد.

المحافظ االجتماعية :
وهو توجه بد�أ يظهر م�ؤخرا لدفع الأموال
من خالل بع�ض املواقع والتطبيقات ،وذلك
لت�سهيل املهمة اخلا�صة بعمليات ال�شراء من
خالل الهواتف املحمولة.
المنصات الجديدة التي تعتمد على
االنترنت وليس على األشخاص :
ومن بني هذه املن�صات اجلديدة  :فودي،
فيتوكراي وبالنت وركينغ ،ويتوقع �أن تربز
يف .2015
اســـتـــمـــرار الــمــســاعــي الــخــاصــة
بالخصوصية الشخصية :
بد�أ يتزايد االهتمام بهذا التوجه من قبل
العديد من املن�صات خا�صة يف ظل تزايد
هجمات القر�صنة واالخرتاق.

تعرف الى اهم  10اشخاص تأثير ًا في عالم التكنولوجيا
من امل�شاريع ال�صغرية انطلقوا اىل ع��امل ري��ادة
الأعمال ليمتلكوا بعد ذلك �أهم و�أكرب ال�شركات يف
العامل .وبالتزامن مع ما ي�شهده عامل التكنولوجيا
من تطور دائم طوال الوقت ،يت�ضح �أن التفوق بهذا
املجال يكون من ن�صيب الأ�شخا�ص ذوي الطموح
�أكرث من ذوي اخلربة ،والأ�شخا�ص �أ�صحاب الأفكار
واحل��داث��ة �أك�ثر من الأ�شخا�ص ذوي االجن��ازات
والتاريخ .ونقدم فيما يلي قائمة ب�أبرز � 10شبان مل
يكملوا بعد عامهم الثالثني و�أظهروا تفوق ًا كبري ًا :

 -7جون زيمر (  29عام ًا ) :
امل�ؤ�س�س ال�شريك والرئي�س ل�شركة  ،Lyftوجنح يف
جمع متويالت لها بقيمة قدرها  332.5مليون
دوالر ويعمل فيها حالي ًا  596موظف ًا.

 -4جوي غرين (  29عام ًا ) :
 -1مارك زوكربيرغ (  29عام ًا ) :
م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة في�س بوك ،وجنح بعد جناحه امل�ؤ�س�س ال�شريك ل�شركة كو�سيز ،التي تركز يف
مع فاي�سبوك يف اال�ستحواذ على تطبيقات �صغرية املقام الأول على دمج و�سائل االعالم االجتماعية
مثل  Glanceeو�شركات كربى مثل  .WhatsAppبالأعمال والن�شاطات اخل�يري��ة ،من خ�لال �أحد
تطبيقات فاي�س بوك.

 -8آرون ليفي (  28عام ًا ) :
امل�ؤ�س�س امل�شارك الرئي�س ل�شركة  ،Boxالتي �سيتم
طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام قريب ًا ،و�سبق لها �أن
جمعت متويالت بقيمة قدرها  414.1مليون دوالر
ويعمل فيها حالي ًا  1183موظف ًا.

 -2تريستان ووكر (  29عام ًا ) :
م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة ووكر �آند كمباين املتخ�ص�صة  -5كريستن تيتوس (  29عام ًا ) :
يف بيع �شفرات وكرميات حالقة �إىل جانب جمموعة املدير التنفيذي ال�سابق ل�شركة ،Girls Who Code
وتعمل ً
حاليا كم�ست�شارة ،وهي �إذ تعمل جاهد ًة لتغيري
من م�ستح�ضرات التجميل.
بع�ض املفاهيم املرتبطة بعمل املر�أة يف عامل التكنولوجيا.

 -9مايك كريغر (  28عام ًا ) :
م�ؤ�س�س م���ش��ارك يف م��وق��ع �إن���س�ت�غ��رام ،ويعرف
�أي�ض ًا ب�أنه روح ان�ستغرام ،وتعاون مع زميله كيفن
�سي�سرتوم الطالق املوقع يف العام .2010

 -3داستن موسكوفيتز (  29عام ًا ) :
امل�ؤ�س�س ال�شريك ل�شركة �أ�سانا ،التي ت�صدر تطبيق ًا
يعنى بدعم فريق العمل من دون ر�سائل بريدية.
وجنحت ال�شركة يف جتميع متويالت بقيمة قدرها
 38.2مليون دوالر وت�شغيل  80موظف ًا.

 -10ليزا فالزون (  28عام ًا ) :
م�ؤ�س�س م�شارك ل�شركة  ،Revel Systemsوجنحت
يف جمع متويالت بقيمة قدرها  13.8مليون دوالر
ويعمل بها حالي ًا  134موظف ًا.

36

 -6أدام دانغيلو (  29عام ًا ) :
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة  ،Quoraالتي
تقدر قيمتها بـ  900مليون دوالر ويعمل بها 75
موظف ًا وجمع لها متويالت قدرها  141مليون دوالر.

نصائـــح
هل ترغب في كتابة عنوان جذاب
لمقال؟ اتبع هذه النصائح.

مع انت�شار ال�شبكات االجتماعية ب�شكل
كبري �أ�صبح �أغلب القراء يتابعون املجالت
وال�صحف االلكرتونية من خالل �صفحاتها
على ال�شبكات االجتماعية ولذلك �أ�صبح
عنوان املقال �أو اخلرب ال�صحايف ي�ؤدي دور ًا
كبري ًا يف جذب املتابعني لقراءة املقال �أو
اخلرب ال�صحايف .فقد يكون حمتوى املقال
�أو اخلرب ال�صحايف مميز ًا ويحتوي على
معلومات مهمة للقارئ ولكن اختيار عنوان
غري ج��ذاب قد ال ي�شجع املتابعني على
قراءة املقال ،ولذلك من ال�ضروري اختيار
عنوان جذاب للمقال �أو اخلرب ال�صحايف
ي�شجع املتابعني على قراءة املقال� .إليك
بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك على اختيار
عنوان جذاب ملقالك:
اجعل العنوان على شكل سؤال
يكون القراء في حاجة لإلجابة عنه

مثل هل ترغب يف احل�صول على وظيفة؟
�أو ه��ل ترغب يف التخل�ص م��ن م�شكلة
ما؟ هل تعاين من �شيء ما؟ هل ترغب
يف معرفة �شيء ما؟ هذه اال�ستف�سارات
حتفز القارئ على قراءة املقال �أكرث من
وجود عنوان تقليدي للمقال.
استخدم كلمة أنت أو لك

�إن ا�ستخدام كلمة �أنت �أو لك يف العنوان
يخلق ل��دى ال��ق��ارئ ال�شعور ب ��أن املقال
موجه له بالذات ما يحفزه على قراءة
املقال ملعرفة امل��زي��د ،مثل عنوان هذه
الألب�سة اختريت خ�صي�ص ُا لك �أو
عنوان �أنت مدير تنفيذي ل�شركة
�إذ ًا ت��ع��رف ع��ل��ى �أه����م ق��واع��د

كلمة ق��وي��ة وج��ذاب��ة يف ال��ع��ن��وان قد
جت ��ذب ال ��ق ��راء ل ��ق ��راءة امل ��ق ��ال ،مثل
ا�ستخدام كلمات ،لإط�لال��ة خمتلفة،
ل��زي��ارة ���س��اح��رة� ،أو ملظهر �أن��ي��ق ،على
خطى الكبار ،لتكون خمتلف ًا ،لتتميز عن
الآخرين ،حقائق مده�شة �أو مذهلة...

من خ�لال العنوان وذل��ك ب�ترك �أ�شياء
غام�ضة ال ميكن معرفتها �إال من خالل
ق��راءة املقال كام ًال ،مثل عنوان تعرف
على النجم الريا�ضي الأك�ث�ر �شعبية
على تويرت هذا العنوان �أف�ضل بكثري من
الإف�صاح عن ا�سم الريا�ضي يف العنوان
لأن املتابع �سيكتفي بقراءة العنوان بد ًال
من النقر على رابط املقال وقراءة املقال
كام ًال.

استخدم األرقــام واإلحصائيات

استخدم كلمات الناس

في العنوان

أو األشخاص ،هذه هذا

الأرقام والإح�صائيات يف العنوان جتذب
ال��ق��راء ب�شكل ك��ب�ير وذل ��ك لرغبتهم
يف معرفة امل��زي��د ع��ن ه��ذه الأرق� ��ام �أو
لرغبتهم يف معرفة كيفية حتقق هذه
الأرقام والإح�صائيات ،مث ًال عنوان % 62
من �إي��رادات في�س بوك هي من �إعالنات
الهاتف املحمول.

ه��ذه الكلمات تن�شط العنوان وجتعله
�أكرث جاذبية مثل عنوان  7عادات يقوم
بها الأ�شخا�ص (النا�س) الناجحون� ،أو
عنوان لهذه الأ�سباب عليك ا�ستخدام
في�س بوك يف التوظيف� ،أو عنوان هذا
ه��و ال�سبب وراء �ضعف �إنتاجيتك يف
العمل.

أخلق الفضول لمعرفة المزيد

استخدم قائمة من األشياء في

عن المقال من خالل العنوان

العنوان

من املهم �أن تخلق الف�ضول ملعرفة املزيد

ان ا�ستخدام قائمة م��ن الأ���ش��ي��اء يف
العنوان يجعل العنوان �أك�ثر جاذبية
مثل عنوان خم�س ن�صائح لتخلق انطباع ًا
�أولي ًا �إيجابي ًا� ،أف�ضل ع�شرة كتب يف ريادة
الأعمال ،ع�شر فوائد �صحية لليمون.
ا�ستخدم كلمة ال تعرفها يف العنوان
هذه الكلمة ت�ستفز القارئ وجتعله يقر�أ
املقال ملعرفة الأ�شياء التي ال يعرفها فهي
تخلق الف�ضول لديه لكي يتعرف
اليها ،مثل عنوان ع�شر حقائق يف
عامل الأعمال قد ال تعرفها.

الإتيكيت يف الأعمال.

استخدم كلمات جذابة وقوية
ضمن العنوان

ماهــو التخـــاطـــر عن بعـــد ؟ تتذكــــر شــخــص ًا

التخاطر عن بعد �أو التخاطر الروحي
وله �أ�سامي �أخرى عديدة مثل التخاطر
الذهني كل هذه م�سميات ل�شئ واحد هو
عبارة عن نوع من االت�صال العقلي عند
الب�شر ب�صورة غري مادية ملمو�سة بني
�شخ�صني بحيث ي�ستقبل كل منهما ر�سالة
الآخ���ر العقلية يف نف�س ال��وق��ت ال��ذي
ير�سلها �إليه الآخ��ر مهما بعدت �أماكن
تواجدهما .وبعبارة �أب�سط  ،فالتخاطر
يعني معرفة �أى �شخ�ص منهما مبا يدور
يف ر�أ���س الآخ��ر .ظاهرة التخاطر �أقدم
القدرات الإن�سانية اخلارقة التي عرفها
الإن�����س��ان وال��ت��ي ي��ع��زى �إل��ي��ه��ا طريقة
االت�����ص��ال ب�ين ب��ن��ي الب�شر يف الع�صور
القدمية الغابرة كما يرى املهتمون بهذا
العلم

التخاطر عن بعد �أ�س�س التخاطر العلمية
�أث��ب��ت العلم احل��دي��ث ن�شاطات عديدة
جل�سم الإن�سان مل تكن معلومة لدينا يف
املا�ضي القريب ،ومن هذه الن�شاطات الأثر
الكهرومغناطي�سي للن�شاط الكهربي لعقل
الإن�سان .ف ��إن خاليا امل��خ عند الإن�سان
والتي تعد باملاليني تقوم بعدة مهام عن
طريق �إر�سال الإ���ش��ارات الكهربية فيما
بينها ،وهذه الإ�شارات الكهربية بدورها
تكون مبثابة الأمر املر�سل من مراكز املخ
املختلفة امل�س�ؤولة عن حتريك الأع�ضاء
والإح�سا�س والقيام بتو�صيل املعلومات من
احلوا�س �إىل مراكز املخ والعك�س ،فتقوم
بتو�صيل الأوامر من املخ �إىل الأع�ضاء من
خالل الأع�صاب.
وهذا الن�شاط الكهربي مهما كانت درجة
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�ضعفه ف ��إن��ه ي��ول��د ن��وع � ًا م��ن الطاقة
الكهرومغناطي�سية ميكن ر�صدها بالعديد
من الأجهزة املعدة لذلك بل وت�صويرها
باملوجات �شديدة ال�صغر يف �شكل هالة
�ضوئية حول الإن�سان لها مدى معني ولون
طيفي مييز ه��ذه الهالة من �شخ�ص �إىل
�آخر ومن حالة �إىل حالة لنف�س الإن�سان .
ومم��ا ال �شك فيه �أي�ض ًا �أن ه��ذه الهالة
ال�ضوئية غري املرئية هي وليدة ن�شاط
املراكز العديدة يف املخ من مراكز احلوا�س
�إىل الذاكرة �إىل االتزان.
فكل العمليات العقلية التي متار�سها هذه
امل��راك��ز املخية يكون لها ق��در معني من
الطاقة ك�أثر للن�شاط الكهربي املبذول
فيها ،وهذه الطاقة ميكن قيا�سها ب�صورة
�أو ب�أخرى لت�سجل نف�س القدر من الطاقة

و فـجـــأة يتـصـــل بـك؟ مـواقــف لهـا تفـســير

عند �إعادة هذه العمليات بعينها .واملراد
الو�صول �إليه �أنه ميكن �أن يثبت معملي ًا
�أن الن�شاط الذهني الذي ي�ستغرقه املخ
يف �إج��راء عملية ح�سابية معينة ي�صدر
عنه قدر من الطاقة الكهرومغناطي�سية
ي�ساوي نف�س القدر ال�صادر عند �إجراء
نف�س هذه العملية احل�سابية مرة �أخرى .
ومن هنا ميكننا القول � :إن جميع العمليات
التي يقوم بها مخ �أو عقل الإن�سان ي�صدر
عنها كمية معينة م��ن ال��ط��اق��ة ميكن
متييزها عن غريها بالقدر التي ت�سمح
به �إمكانيات الأجهزة امل�ستعملة حالي ًا.
والأمر كذلـك ميكن متثيـله بجهاز يـقوم
بـ�إر�سال �إ���ش��ارات كهرومغناطي�سية لها
مدلول معني يقوم جهاز �آخ��ر با�ستقبال
ه��ذه الإ���ش��ارات وح��ل �شفرتها ومعرفة

مدلولها.
وجهاز اال�ستقبال هذا هو عقل الإن�سان
الآخ� ��ر ال ��ذي وه��ب��ه اهلل ال��ق��درة على
ال�����ش��ع��ور ب��ه��ذه امل ��وج ��ات وا�ستقبالها
وترجمتها عقلي ًا �إىل الأفكار التي ترد
يف عقل الأول .وهذا الأمر لي�س بغريب
بالن�سبة لعاملنا احل��دي��ث ال��ذي و�صلت
فيه خمرتعات االت�صال �إىل العديد من
الأج��ه��زة الال�سلكية والتي تعتمد على
نقل ال�صوت وال�صورة مبوجات ق�صرية
وطويلة يتم ا�ستقبالها عن بعد .ولكن
هذه املعلومات عن الطاقة املنبعثة من
ج�سم الإن�����س��ان دالالت��ه��ا على الأف��ك��ار
الدائرة يف عقل الإن�سان وذاكرته وما
ي�شغله قد تتوافق توافق ًا تام ًا مع غريها
عند �شخ�ص �آخر وهو �أمر غري م�ستبعد

متام ًا وخا�صة �أن الب�شر يعدون باملليارات
مما يجعل فر�صة توافق البع�ض منهم
�أم��ر ًا ال�شك فيه .ويف هذه احلالة ميكن
ل�شخ�صني �أو �أك�ثر �أن ت��دور يف عقولهم
نف�س الأف��ك��ار ولكن ه��ذه ظاهرة �أخ��رى
ت�سمى توارد اخلواطر
�أما التخاطر فهو �أمر يختلف فهو يعني
ا�ستقبال الطاقة ال�صادرة من عقل �أي
�شخ�ص وحتليلها يف عقل امل�ستقبل ،بحيث
ي ��درك �أف��ك��ار الآخ��ري��ن �أي �أن ��ه يعمل
على توفيق حوا�سه على تلقي املجال
الكهرومغناطي�سي ال�صادر من الآخرين
ومعرفة ما يدور يف عقولهم عن طريقها.
وه��ذا جانب من الظاهرة� ..أم��ا اجلانب
الآخر فهو �إر�سال خواطره و�إدخالها يف
عقول الآخرين.
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ال�شباب هو الرثوة احلقيقية ،وهو درع الأمة و�سيفها وال�سياج الذي يحميها من
�أطماع الطامعني.
زايد بن �سلطان �آل نهيان

2

ثقوا ب�أنف�سكم ومبوظفيكم وليكن لديكم اميان عميق ب�أننا ن�ستطيع �أن نكون من
�أف�ضل دول العامل .
حممد بن را�شد

3

النجاح و الف�شل كلمتان مت�ضادتان وبهما يكون التوازن  ،واملثل يقول لي�س العيب ان
ي�سقط الفتى ولكن العيب ان يبقى حيث ي�سقط.
بدرية الذباحي

ان�سانا جاه ًال �إىل حد �أين مل �أ�ستطع �أن �أتعلم منه ً
مل �ألق �أبد ًا ً
�شيئا

4

غاليليو غاليلي

مبجرد ان تقتنع ان كل العامل حولك مبا فيه من قواعد وقوانني قد و�ضعها �أ�شخا�ص
مثلك لي�سوا �أذكى منك ،وقتها ت�ستطيع تغيري العامل
جوبزآل نهيان
�سلطان �
زايد بن�ستيف

5
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كف عن الشكوى

سجن الكمال يحتجز األعمال

إطار الخبرات

ال�شاكون با�ستمرار �أنا�س ين�شرون
رائحة التذمر الكريهة يف �أجواء
الأمل اللطيفة  .فكف عن ال�شكوى
ف�إما �أن تقبل ما �أنت عليه �أو تغري
ما ت�شكو منه وما ال ميكن عالجه
ينبغي احتماله.

ينبغي �أن يكون التميز يف الأداء
مطلبا ن�سعى له ال عائقا يقف �أمام
البدايات �أو �شماعة نعلق عليه
الأمنيات �أو �سببا ن�سقط عليه قلة
املبادرات ف�سيا�سة نكون �أو ال نكون
وثقافة (يا �أبي�ض يا �أ�سود) و�أدت
الكثري من الأفكار و�أوقفت الكثري
م��ن امل�����ش��اري��ع فخطط للأف�ضل
واع��م��ل الأج���ود فخري الأع��م��ال
لي�س �أكملها ولكنه �أدومها و�أن قل.

�إن ال��ع��ق��ل ال��ب�����ش��ري يعمل على
ر�سم �أطر مرونته وعادات تر�سم
طريقته ع�بر معارفه املكت�سبة
وخ�ب�رات ��ه امل�تراك��م��ة و التعلم
وح��دة يزيل احل��دود امل ��ؤط��رة و
ال��ع��ادات امللزمة لي�صبح العقل
�أك�ثر مرونة و�أو�سع �أفق ًا و�أعمق
فهما.

وصفة للمتحدثين

حتى ت��ك��ون متحدثا ب��ارع��ا كن
عميقا يف عملك �سهال يف طرحك
م�شوقا يف عر�ضك م�ستعينا بربك ،
فالأوىل متنحك التكامل و الثانية
ال��ت��وا���ص��ل و ال��ث��ال��ث��ة التفاعل
والرابعة كل �شيء.

غرق الطموح

�إن البحث عن عمل مريح �أول ثقب
يف �سفينة الطموح  ،يقول عمر بن
عبدالعزيز رحمه اهلل ( ل��و �أن
النا�س كلما ا�ست�صعبوا �أمرا تركوه
ما قام للنا�س دنيا و ال دين ).
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جديمك نديمك ((نامليت ))
�أ�صل اال�سم
ا�شتق ا�سم «نامليت» ،من «الليمونيت» ،وهو
ع�صري الليمون باللغة الإجنليزية ،ويعترب
«النامليت»� ،أول م�شروب غازي عرفه �أهل
اخلليج يف الع�شرينات من القرن املا�ضي،
وتعد بريطانيا موطنه الأ�صلي ،و�أ�شهر
�أن��واع الـ«نامليت» هو املعروف بـ «نامليت
بوتيلة» ،الذي كان يعب�أ يف زجاجة غطا�ؤها
عبارة عن «تيلة» ،وهي عبارة عن قطعة
زجاجية طويلة ،ويتم فتحها عن طريق
�ضغطها �إىل �أ�سفل ،وال ميكن ا�ستخراجها
�إال عن طريق ا�ستخدام املاكينة .

42

الغبشة
هذه الكلمة تعني انتقال القوم من مكان
�إىل �آخ��ر وق��ت الغب�شة� ،أي :قبل �صالة
الفجر �أو بعد ال�����ص�لاة� ،أي قبل �شروق
ال�شم�س ،فيقال( :غب�شنا) �أو ( �سنغب�ش
للجماعة ) �أو (غب�شوا ).

الخراريف
مفردها :اخلروفة ،و�أ�صلها خرافة وهذه
الكلمة ّ
تدل على احلكاية ال�شعبية �أو هي
الق�صة الب�سيطة التي تتميز بلغتها ال�سهلة
 ....واخليال ميثل العن�صر البارز فيها،
وج��اءت هذه الت�سمية لكون هذه الق�صة
خرافية ف�لا ميكن �أن حت��دث يف ال��واق��ع،
وهي تركز على �أح��داث اجلن والعفاريت
والغيالن.

الشيمة
ه ��ذه الكلمة ت��ق��ال ك��ن��وع م��ن ال��رج��اء
والت�ضرع والتلطف ب�أي �شخ�ص ،فيقول
ال�شيمة �أي �ساعدين �أو �أجرين من ظلم ما حرفة المعقصة:
« املعق�صة هي املا�شطة وه��ي املجدلة
�أو بالء حل به .
وال��ف�لاي��ة وال��ع��ك��اف��ة� -أو العجافة-
وامل�ضفرة وميزتها الأ�سا�سية �أنها امر�أة
حت�سن امل�شط وتتخذه حرفة لها ،واعتمد
ميا
قبول املعق�صة يف املجتمع املحلي قد ً
على جانبني مهمني ،الأول :اجلانب
املهني ويتعلق مبعرفتها �أن��واع الطيوب
والأم�شاط والت�سريحات ال�سائدة وقتها
لل�صغار والكبار وت�سريحات املنا�سبات
كالزواج والأع��ي��اد� ،أم��ا اجلانب الآخر
فهو الأخالقي ويتعلق بالأمانة وكتمان
ال�سر كونها تدخل ك��ل بيوت احل��ارة
وت��ط��ل��ع ع��ل��ى م��ا ب��داخ��ل��ه��ا م��ن �أ���س��رار
وخالفات وح��االت اجتماعية ال يجب
البوح بها.
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أمثلة شعبية
إذا طاح الجمل كثرت سكاكينه
ي�شبه هذا املثل الإن�سان �شديد القوة و ال�سلطة
باجلمل �إذا ان �ه��ارت ق ��واه و�أ��ص�ب��ح ال ينفع
فيذبح للأكل  ،و الإن�سان القوي �أو ال�شديد يف
معاملته مع النا�س يكون له �أعداء ينتظرون
�ضعفه للنيل منه �أو االنتقام منه ويقال �أي�ضا
لل�شخ�ص القوي الذي ي�ضعف ل�سبب ما فيكرث
منتقدوه من �أ�صحاب ال�ضمائر ال�ضعيفة .
وثمة جوانب �أخ��رى تتطلبها املهنة
م��ث��ل ���س��رع��ة ال��ب��دي��ه��ة وخ��ف��ة الظل
واملرح ،ولكون املعق�صة -عادةً -امر�أة
فقرية ،مما ا�ستلزم قيامها ب�أكرث من
عمل خ��ارج نطاق عملها ،كامل�ساعدة
يف �إع��داد الوالئم وجتميل العرو�س
وخدمة ال�ضيوف وامل�ساعدة يف �إعداد
وتطريز مالب�س العرو�س وقريباتها،
وه��ي �أعمال تتطلب مهارات ومعارف
ع� � ّ�دة تتعلمها ومت��ار���س��ه��ا املعق�صة
عادة يف كل فريج �أو حارة ،وغالبا ما
ت�ستدعى املعق�صة من ح��ارة لأخ��رى،
�إذا ما ذاع �صيتها و�شاعت براعتها،
وجودة خلطاتها وجتديلها.
حرفة (القالفة) أو (الجالفة):
حرفة �شعبية قدمية يرجع تاريخها
�إىل زمن بعيد� ،أو منذ �أن عرف الإن�سان
ال��ب��ح��ر ف��رك��ب��ه ���س��ع� ًي��ا وراء رزق���ه،
ح��رة ك��رمي��ة ،كانت
وحتقيقًا حلياة
ّ
ميا « م�صنوعة من اجلريد
القوارب قد ً
(�سعف النخيل) وكانت ت�سمى الب�سط
وكانوا يثبتون �سعف النخيل (باخليط
احليطي) ،وهو خيط �سميك من القطن
ريا يت�سع ل�شخ�صني
 ،فت�صبح مرك ًبا �صغ ً
�أو ثالثة �أو �أربعة ح�سب احلاجة  ،ثم
ب��د�أوا بعد ذلك ب�صناعة املراكب من

اخل�شب؛ وذلك عن طريق حفر جذع
ال�شجرة  ،وحتويله �إىل مركب �صغري
ي�سمى (البانو�ش)  ،ثم ا�ستعملوا �ألواح
اخل�شب ل�صناعة ال�سفن التقليدية
الكبرية
صناعة الحابول:
احلـابول  :هو احل��زام احلبلي الذي
يلفـه مت�سلق ال��ن��خ��ل��ة ح ��ول بـدنه
وحـول جذع النخلة ليكون كالعتـلة ،
ت�ساعده على ت�سلق النخلة وحتميه مـن
ال�سقوط و ُي�صنع من ليف النخيل بعد
نقعـه يف املاء وجتفيفـه؛ حيث ُيفرك
ال طوي ً
و ُي ْفتَـل باليدين ل ُي�شكّل حب ً
ال .
ُي�ؤخـذ احلبل بطول ع�شرين باعـ ًا
و ُيلَف بالقما�ش ثم ُيطوى من املنت�صف
و ُيفتل اجلزءان على بع�ضهما؛ لي�شكال
جديلة يتم �شدها �أكرث ب�إدخال عدد
م��ن ع�صي جريد النخل ب�ين فتحات
�ح��ب ال ��واح ��دة تلو
اجل��دي��ل��ة ُ ،ت��� ْ��س� َ
الأخ� ��رى م��ع �شـد ط��ريف احل��ب��ل بعد
�سحب كل ع�صا ،ويبقى ما طوله بـاع
ون�صف ال��ب��اع م��ن ك��ل ط��رف دون �شد
بالع�صي ُ ،يربط الطـرف الأي�سر منها
بحبل ُي�سمى «غَ ْبـط» ،و ُيربط الأمين
بحبل �آخـر ُي�سمى « ال�ساق « ،ثم ُينظف
بعـدها مـن ال�شـوائب

الدراهم مراهم
�أي �أن النقود كالدواء ت�شفي النا�س من العلل
وهذا ت�شبيه ايجابي.
سير بعيد وتعال سالم
يقال ه��ذا املثل م��ن ب��اب الن�صيحة فيجب
على الإن�سان جتنب امل�شاكل قدر امل�ستطاع
وال يتدخل يف ما ال يعنيه ( خلك بعيد وتعال
�سامل )

الــــضــغـــوط
الـنـفـســــيـة

44

الضغوط النفسية التي يمر بها الموظف في
حياته اليومية مــن عمل أو مسؤولية منزل
واإلجهاد الــذي يتعرض له يوميًا قد يــؤدي به
إلــى حالة صحية غير جيدة  ،وللتغلب على
هذااإلجهاد والقضاء عليه ينصح أطباء علم
النفس بممارسة فن االسترخاء ،فهو عالج فعال
وساحر ومجاني للتغلب على هذه الضغوط ،
لذا خصص دقائق يوميًا وفي أي وقت من اليوم
،لعمل وسائل االسترخاء التالية :

-1التأمل
يعترب ال��ت ��أم��ل م��ن �أجن ��ح الأ���س��ال��ي��ب يف
التخفيف من �ضغوط احلياة اليومية ،
وت�ساهم ممار�سته من � 10إىل  15دقيقة
يومي ًا يف خف�ض م�ستويات التوتر وتعيد
إليك الرتكيز والتوازن.
� ِ

-2التنفس بعمق
التنف�س �أحد �أهم و�سائل الإ�سرتخاء التي
تخفف م��ن ال�ضغوط ال��ت��ي نتعر�ض لها
يومي ًا ،فهو ميد خاليانا بالأوك�سجني الذي
ي�ساهم يف عافيتها .

 -3كسل لمدة يوم واحد
كثري من الأ�شخا�ص ال يجيدون �سوى �شيء
واحد يف حياتهم  :العمل وال �شيء �سواه ،
ه�ؤالء يف خطر حقيقي  ،الك�سل ملدة يوم
واح��د يف الأ�سبوع مفيد ل�صحة ه ��ؤالء ،
كن ك�سو ًال يف هذا اليوم ال تفعل �شيئ ًا  ،وال
تفكر يف العمل وال يف �شيء �آخر.

 -4الضحك
الكثري من الدرا�سات �أكدت وجود عالقة
بني ال�ضحك وتخفيف الإجهاد ورفع الروح
املعنوية� ،إبحث عن ال�ضحك يف ق��راءة
ق�صة �ضاحكة �أو م�شاهدة فيلم كوميدي .

-5الرياضة تخفف اإلجهاد
ممار�سة التمارين الريا�ضية هي مفتاح
ال�شباب ال��دائ��م و ت�ساهم يف تخفيف
الإجهاد والتوتر ،وتعيد الهدوء �إىل عقلك
وتخل�ص اجل�سم من املواد امل�ؤذية .

كيف تحصل على األفكار؟

ا
خ ر ج ع ن ر و تين ك

كل يوم افعل �شيئا خمتلف َا تكرهه� .شيئ َا
مل ُ َ
تربه �أفعل �أ�شياء ليكن عندك تنوع
وا�سع من اخلربات
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ك

ن أكثر كطفل!
ا
ستجمع شجاعتك

ابق ج��زء َا منك طف َ
ال ,فهم يفكرون بال
قيود وال خ�برات �سيئة �سابقة .انظر
ل��ل��ع��امل ك ��أن��ك ت ��راه �أول م ��رة و���س�تراه اخل��وف من الف�شل هو من �أغلق م�صانع
ب�أفكارك اخلا�صة و�ستجد ماليني الأفكار �أف ��ك ��ار معظم ال��ن��ا���س� ,أول ��ئ ��ك ال��ذي��ن
ي�سخرون هم �أي�ض َا خائفون من �أفكارك
ومن �أن تتفوق عليهم
ك
ن مستقب َ
ال باألفكار
حارب خوفك وتفوه بفكرتك .ال يوجد
�أف��ك��ار �سيئة ت��ذك��ر ومل ينتقد �أح��د
كن موقن َا ب�أنه يوجد منك من احللول ب�سبب �إيجاده الكثري من الأفكار� ,إيجاد
والأف��ك��ار بالعدد النهائي منها .ثق انه فكرة ي�ستحق العناء .تذكر �أن الإجناز
ميكنك �أن تغري حياتك بتغيري ما تفكر املبدع هو �أج��ر�أ مبادرة للعقل و�أعظم
فيه عن نف�سك فاملرء هو ما ي�ؤمن به.
حافز له �أي�ض َا

تخيل النجاح

تخيل �أنك وجدت الفكرة و�أنه قد
مت تكرميك و�شكرك ومكاف�أتك
و�ستح�صل على ذلك كله ,فالعقل
الباطن ال يفرق ب�ين احلقيقة
واخليال وهو كذلك الذي يحتكم
 90باملائة من ت�صرفاتك

5

خطوات لتنتج أفكارك:

حدد المشكلة

حيث �أن لكل م�شكلة ح ً
ال ف�إنه من املنطقي �أن حتدد م�شكلتك؛
ف�إن مل تفعل قد حتل امل�شكلة اخلاطئة ,حدد الر�ؤية والأهداف والإ�سرتاتيجيات:
ما هي امل�شكلة؟ ما هي الفر�ص؟ ما ذا نحتاج لنحققها؟ والأهم من �أن جتيب �إجابات
�صحيحة هو �أن ت�س�أل �أ�سئلة �صحيحة ,اطرح الأ�سئلة املنا�سبة لتحديد امل�شكلة
بدقة ...الأ�سئلة املختلفة � -أجوبة خمتلفة !!
ا
جمع المعلومات

اح�صل على املزيد من املعلومات حول الهدف الذي تريد �أن
حت�صل على فكرة فيه ,ابحث يف حمركات البحث ,اقر�أ كتب ًا ,جمالّت .فكر كطفل مرة
�أخرى ,ا�س�أل الكثري من الأ�سئلة (ملاذا؟ ) ابحث عن جتارب م�شابهة مل�شكلتك وا�ستفد
منها� ,إذا ا�ستحوذت عليك فكرة ما ف�ستجدها وا�ضحة يف كل مكان.
اب
حث عن الفكرة

�أف�ضل طريقة للح�صول على فكرة هي احل�صول على فكرة!!
�أي انك مبجرد ما جتد �أية فكرة و�إن كانت �صغرية �أو ال تعني �شيئ َا ف�إنها حتفز عقلك
للح�صول على املزيد من الأفكار يزيد من فر�ص ح�صولك على �أفكار جيدة!
انسها
بعد �أن اتخمت نف�سك متام َا مبو�ضوعك ,ان�س الفكرة واعمل
�شيئ َا �أخر و�ست�أتي حتم َا ,العقل عادة ال ي�أتي ب�أفكار مبدعة
وهو مرهق �أو يف حالة انهيار  ,بعك�س حني تن�شغل ب�أعمال �أخرى مثل الأعمال اليدوية
وامل�شي ف�إن الأفكار ت�أتي.

أعد التفكير
في تفكيرك
فكر بصريا َ
فكر ب�شكل جانبي التكن
م��ن��ط��ق��ي � َا .اخ�����رج عن
الإط�����ار واك�����س��ر بع�ض
القواعد
�ضع بع�ض احلدود اخلري
ال��ك��ب�ير ي�����ش��و���ش العقل
واخل�ي�ر ال�صغري ينظم
ال��ع��ق��ل ف��ح��دد لن�سفك
موعد َا نهائي َا

ضع ال
فكرة موضوع التنفيذ

»
»
»

»
»
»

»ابد أ� الآن مبا�شرة :هل �سيكون حما�سك للفكرة يف الفد �أكرث �أم �أقل؟ �إذن مل
االنتظار؟
»اعط لنف�سك موعد َا نهائي َا كلما كان �أقرب كان �أف�ضل
»�ضع قائمة بالأ�شياء التى يجب �أن تفعلها ,افعل كل يوم �شيئ َا وحدد على الأقل
من تلك القائمة يف نهاية ال�سنة �ستنده�ش من الكم الذي �أجنزته و�ست�صعق من
النتيجة!
»�إذا واجهت م�شكلة يف بيع فكرتك لآخر افعلها بنف�سك
»الزم فكرتك وال جتعلها على الورق حتى ي�أتي بها غريك فتندم
»�أعط لنف�سك �أ�سباب َا� ,ضعها يف قائمة واجعلها �أمامك دائم َا لتدفعك وحتفزك
على اال�ستمرار وتذكر ال �شيئ يف هذا العامل يحل حمل املثابرة « غالب َا ال يف�شل
النا�س لكنهم يتوقفون عن املحاولة»

الــــنجــــــاح
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النجاح و الفشل كلمتان متضادتان وبهما يكون التوازن  ،والمثل يقول ليس العيب
ان يسقط الفتى ولكن العيب ان يبقى حيث يسقط..فسلسلة التجارب الفاشلة
نسترجع بها الهمم واإلقدام على العمل من جديد مرة وراء آخرى أمر مهم في
الوصول إلى الهدف  .لذلك أنت مغناطيس حي ..فكل شيء يتم إرساله للخارج
يعود للمصدر والمصدر هو أنت وقد قيل ( تفاءلوا بالخير تجدوه) الن الشخص
عندما يتفاءل يرسل للكون ترددات وموجات كهرومغناطيسية ايجابية تجذب
ترددات وموجات ايجابية مثلها وكذلك الشخص السلبي يجلب له ما هو سلبي .

نفكر ,ثم نحلل ,وبعد ذلك نعقد العزم
ون�شمر ال�����س��واع��د ,وحينما ن��ب��د�أ يف
التنفيذ نتوقف ,نتوقف كثري ًا يف بداية
الطريق ب�سبب ال�ضيق الناجت عن امللل,
فكم م��رة قلت لنف�سك �أين �أري��د تعلم
مهارة معينة ,كم مرة قلت لنف�سك �أريد
تعلم الإجنليزية �أو الأملانية �أو �أريد
تعلم فن كتابة الرواية وبعد �أن جمعت
املادة الالزمة للدرا�سة و�شرعت بالفعل
يف التنفيذ توقفت وا�ست�سلمت ور�ضيت
وان�سحب منهزما من امليدان.
و�إن ك ��ان ال��ظ�لام م��ع��ن��اه غ��ي��اب ال��ن��ور,
فاحلقيقة الهامة التي يجب �أن تعرفها
عن امللل هو �أن تعريفه هو غياب احلب
وال�شوق ,وطبق ًا لهذا التعريف فامللل ميكن
الق�ضاء عليه ,ولكي نتخل�ص منه وتوا�صل
التعلم عليك �أن ت�ضيف اىل املادة املراد
تعلمها �شعور يطلق عليه علماء النف�س
“ال�شغف” وه ��و ���ش��ع��ور ي��ف��وق ال�شعور
باالهتمام  , interestوكما هو وا�ضح من
اللفظة فال�شغف ه��و احل��ب ال��زائ��د �أو
التوق ال�شديد لبلوغ �أو حتقيق هدف ما.
ك��ي��ف ت�ضيف ���ش��ع��ور ال�����ش��غ��ف اىل ما

تدر�سه لكي تتخل�ص من امللل؟ لنفر�ض
مث ً
ال �أنك تريد تعلم اللغة الإجنليزية,
و�أثناء درا�ستك واجهتك �صعوبة حفظ
ت�صريف االفعال ال�شاذة ,فعليك �أن ال
تتوقف عن التعلم بل عليك �أن ت�ضيف
�شعور “ال�شغف” اىل هذه الأفعال لكي
توا�صل التعلم و�أن ��ت من�شرح ال�صدر.
ولكي ت�ضيف ال�شغف عليك �أن تتعلم
بع�ض احل��ي��ل ال��ت��ي متكنك م��ن التمتع
بهذا ال�شعور ,منها على �سبيل املثال ال
احل�صر :الربط الثقايف :وه��ذا يحدث
عندما تقول لنف�سك مث ً
علي ان �أحفظ
ال ّ
ت�صريف الأفعال ال�شاذة التي يتحدث
بها الأمريكان يف حياتهم اليومية لأنني
�أود االط�لاع على ثقافة ه ��ؤالء النا�س
علي ان �أح��ف��ظ ت�صريف
�أو �أن تقول ّ
الأف��ع��ال ال�شاذة التي ك��ان ي�ستخدمها
امللك لري �أو روميو وجوليت �أو عطيل يف
حمادثتهم اليومية� ,أي �أنك تريد تعلم
اللغة ملعرفة اخللفية الثقافية ملجموعة
من الب�شرFacebook Twitter Google+ .
 LinkedIn Pinterest Gmailحقائق
هامة عن امللل امل�صاحب لعملية التعلم

الربط التاريخي :ك ��أن تقول لنف�سك
اود االط�لاع على تاريخ واجم��اد ه�ؤالء
النا�س الذين يتحدثون هذه اللغة� ,أو �أن
تبحث مث ً
ال يف تاريخ اللغة الإجنليزية
لكي تعرف اخللفية التاريخية الذي �أتت
منها هذه الأفعال ال�شاذة وكيف كانت
تكتب وتنطق فيما م�ضى وكيف تطورت
هذه الأفعال عرب الزمن لت�صبح ب�صورتها
احلالية التي هي عليها اليوم .الربط
الذاتي :ك�أن تتخيل مث ً
ال �أن م�ستقبلك
و�أنت تتحدث هذه اللغة بطالقة و�أنت
ت�ستخدم ه ��ذه االف ��ع ��ال يف �أ�شكالها
املختلفة �أث��ن��اء حت��دث��ك م��ع �صديقك
الإجن��ل��ي��زي� ,أو �أث��ن��اء القاء حما�ضرة
باللغة الإجنليزية ,ف�أنت بالطبع �ستكون
بحاجة اىل ا�ستخدام هذه االفعال يف
مثل ه��ذه امل��واق��ف .عزيزي ال��ق��ارئ يف
هذا املقال تعرفنا على بع�ض احلقائق
عن امللل �أثناء التعلم ,وعرفنا �أي�ض ًا كيف
نتخل�ص من هذا امللل بتحويل �أي �شيء
ندر�سه �إىل هواية ,ولكي جنعل الدرا�سة
هواية علينا �أن نحب ما ندر�س ,ال نحب
فقط ,بل نحب ب�شغف.

الـــمــــلك
يحكى أن ملكًا كان يحكم دولة واسعة
جدا أراد هذا الملك يوما القيام برحلة
برية طويلة وخالل عودته وجد أن أقدامه
تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة
فأصدر مرسومًا يقضي بتغطية كل شوارع
مدينته بالجلد ولكن احد مستشاريه أشار
عليه بــرأي أفضل وهو عمل قطعه جلد
صغيرة تحت قدمي الملك فقط فكانت
هذه بداية األحذية .

الـحـكـمـة :
إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فال
تحاول تغيير كل العالم بل أعمل التغيير
في نفسك ومن ثم حاول تغيير العالم
بأسرة
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