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)يســرني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، أن أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر األدبي 
لعام 2020.  نفتخـر اليـوم أننا أصبحنا من أحـد أكبـر 

المؤسسات المجتمعية في إمارة عجمان، ونفخر بما 
حّققناه من إنجازات ونجاحات، رغم الظروف التي مرينا 

بها هذا العام، فجائحة كوفيد - 19 جعلتنا نواجه 
العديد من الصعوبات الستكمال أنشطتنا بشكل 
عام ولكن الجمعية تحدت العديد من الصعوبات 

لمواصلة مسيرة التقدم والنمو .  وستواصل الجمعية 
بــإذن اهلل جهودها الرامية إلــى تعزيــز موقعــها الريــادي 
في اإلمارة، مستندة إلى مجموعة من الركائز المبنية 

على األسس السليمة للعمل المجتمعي وأفضل 
الممارسات المجتمعية مع التركيز على تحقيق النمو 

المستدام.  وهذه النجاحات التي حققتها الجمعية 
لم تكن لتتحقق لوال الدعم المستمر والثقة الراسخة 
والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حميد 

بن راشد النعيمي  عضو المجلس األعلى - حاكم 
عجمان،  وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي  رئيس 
المجلس التنفيذي - ولي عهد عجمان،  فلهم منا كل 

الشكر والتقدير والعرفان.(

 المرحوم سعادة سيف إبراهيم النعيمي

رئيس مجلس اإلدارة 



)العمل بروح الفريق .. سواعد تتكاتف للنجاح
يعتمد نجاح المؤسسات على بيئة عمل مناسبة، 

وفريق عمل متماسك، وأن الموظف كلما شعر براحة 
نفسية، تحّسن عمله وتضاعفت إنتاجيته، السيما وأنه 
يقضي ما يقارب 7 ساعات في بيئة عمله، ما يعني أنه 
في بيته الثاني الذي يحتم على قائد الفريق أن يشجع 
العمل الجماعي بنشر بيئة عمل إيجابية يسود فيها 

التنافس في األفكار، وليس في الشخصيات وحب 
الذات، وحّث الجميع على احترام ما يقوم به اآلخر، 

ومنحهم التقدير الالئق على المستويين الشخصي 
والجماعي حتى يشعر كل شخص بأنه جزء من هذا 

الفريق وهذا الكيان(

سعادة منى صقر المطروشي

مدير عام الجمعية 
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رؤيتنا 

أهدافنا 

مجتمع ينعم بثراء فكري واجتماعي وثقافي متوازن.

رسالتنا 

تقديم خدمات اجتماعية وثقافية ترتقي بالمواطن وتعزز الهوية الوطنية.

الثقافيــة  » لألنشــطة  مزاولتهــم   وتيســير  الجمعيــة  أعضــاء  جميــع  بيــن  والتعــاون  الصلــة  توثيــق 
والترفيهيــة. واالجتماعيــة 

تشجيع المواهب والكفاءات في المجتمع المحلي وتسليط األضواء على إنجازاتهم. »

تبنــي نتائــج عمــل أعضــاء الجمعيــة فــي مجــاالت البحــوث  الثقافيــة واالجتماعيــة وتقديمهــا إلــى  »
الجهــات المختصــة.

تنظيم اللقاءات والمؤتمرات في جميع األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية. »

تحقيق التواصل الثقافي والحوار الفكري بين األجيال داخل المجتمع. »

ترسيخ المفاهيم الثقافية اإليجابية. »
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وزارة تنمية المجتمع

 مجلس إدارة جمعية عجمان
للتنمية االجتماعية والثقافية

رئيس مجلس اإلدارة
سعادة سيف إبراهيم النعيمي

الهيكل 
التنظيمي

نائب الرئيس
أ . أحمد الفورة

أمين السـر
أ . سلمى السويدي

أمين الصندوق
أ . رشـا الشامسي

لجنة التطوير والتدريب
أ . سلمى السويدي

لجنة الخدمات
د. محمد الشامسي

لجنة األنشطة الطالبية
أ . سلطان السويدي

اللجنة الثقافية واإلعالمية
أ . آمنة الشامسي

اللجنة االجتماعية
أ . أحمد المهيري

اللجنة الرياضية
أ . يحيى المطروشي

مدير عام الجمعية
أ . منى صقر المطروشي
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تأسست جمعية عجمان للتنمية 
االجتماعية والثقافية عام 1981م 
حيث أنها تهدف إلى تنمية الفرد 

والمجتمع ، وتهتم الجمعية باتباع 
استراتيجية التطوير المستمر وذلك 

عن طريق اتباع صورة منهجية علمية 
فيها توجهات وزارة تنمية المجتمع و 

توجهات حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وذلك لتحقيق أفضل النتائج 

المستقبلية وقد حققت الجمعية 
موقعًا متقدمًا في جهود تطوير 

العمل و االرتقاء بخدماته حيث وصلت 
إلى مستويات منافسة للجمعيات 

ذات النفع العام التابعة لوزارة تنمية 
المجتمع .

الجمعية 
في سطور 
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شركاؤنا 
في النجاح
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 مكتب ثقافة احترام القانون 
)وزارة الداخلية(

مؤسسة حماية للمرأة والطفلالقيادة العامة لشرطة دبي

مركز آية لتحفيظ القرآنجمعية اإلمارات للمتقاعدينآر للتعليم والتطوير األكاديمي

 جمعية اإلمارات للمحامين والحقوقيينمجلس سيدات أعمال عجمان مستشفى أمينة

مستشفى عجمان التخصصي العاممجلس أولياء األمور والمعلمينإدارة منطقة عجمان التعليمية 
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المطروشــي  صقــر  منــى  ســعادة  وتمثلهــا  الجمعيــة  وقعــت   
مديــر عــام الجمعيــة وســعادة /فاطمــة علــي المهيــري مديــر عــام 
)حكومــة  العــام#  التخصصــي  عجمــان  (مستشــفى  )بالوكالــة 
عجمــان( اتفاقيــة شــراكة وذلــك انطالقــًا مــن رٔويــة المؤسســتين 
أواصــر  توطيــد  علــى  وحرصــًا  للدولــة  االســتراتيجية  والتوجيهــات 

2020/9/1 الجهتيــن.  بيــن  والتنســيق  التعــاون 

 وقعــت الجمعيــة ويمثلهــا ســعادة ســيف ابراهيــم النعيمــي وبحضــور 
صقــر  منــى  وســعادة  النعيمــي  راشــد  بنــت  عــزة  الشــيخة  مــن  كريــم 
المطروشــي  مديــر عــام الجمعيــة اتفاقية شــراكة وذلــك انطالقًا من رٔوية 
ــد  ــى توطي ــًا عل ــة وحرص ــتراتيجية للدول ــات االس ــتين والتوجيه المؤسس
اواصــر التعــاون والتنســيق بيــن الجهتيــن وكان التعــاون بيــن الجهتيــن 
مجلــس  للطرفين..فــي  الخدمــات  فــي  المشــترك  التعــاون  يتضمــن 
أوليــاء األمــور والمعلميــن ومؤسســة حماية المــرأة والطفــل.2020/9/23 

وقعــت الجمعيــة وتمثلهــا ســعادة منــى صقــر المطروشــي مديــر عــام 
الجمعيــة وســعادة /محمــد علــي العمــري الرئيــس التنفيــذي للعمليات 
فــي مجموعــة انجلــو اريبيــان للرعايــة الصحيــة ..واألســتاذ /لــؤي القــادري 
المديــر اإلداري لمستشــفى أمينــة ..اتفاقيــة شــراكة وذلــك انطالقــًا مــن 
رٔويــة المؤسســتين والتوجيهــات االســتراتيجية للدولــة وحرصــًا علــى 
توطيــد اواصــر التعــاون والتنســيق بيــن الجهتيــن ويتضمــن التعــاون 
ألعضــاء  خاصــة  وخصومــات  للطرفيــن  الخدمــات  فــي  المشــترك 

.2020/10/13 الجمعيــة 
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متمثــاًل  بعجمــان  القضــاء  لــدار  الجزيــل  بالشــكر  الجمعيــة  تتوجــه 
بســعادة المستشــار /ســلطان خليفــة بــن بخيــت المطروشــي علــى 
حســن االســتقبال والترحيــب بشــأن عقــد اتفاقيــة بيــن الطرفيــن تنــص 
علــى خدمــة وتوعيــة أفــراد المجتمــع بكافــة شــرائحه ..مثــل الجمعيــة 
 . الجمعيــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  النعيمــي  ابراهيــم  /ســيف  ســعادة 

 2020/11/26

وقعــت الجمعيــة ويمثلهــا ســعادة /أحمــد حســن الفــوره الشامســي 
إســماعيل  /فــرج  وســعادة  الجمعيــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  نائــب 
الجمعيــة  عــام  مديــر  بحضــور  للمتقاعديــن  اإلمــارات  لجمعيــة  ممثــاًل 
ســعادة / منــى المطروشــي اتفاقيــة شــراكة وذلــك انطالقــًا مــن رٔويــة 
المؤسســتين والتوجيهــات االســتراتيجية للدولــة وحرصــًا علــى توطيــد 
أواصــر التعــاون والتنســيق بيــن الجهتيــن وكان التعــاون بيــن الجهتيــن 
يتضمــن التعــاون المشــترك فــي الخدمــات للطرفيــن ..فــي مــا يفيــد 

 2020/11/29 العــام..  والصالــح  المجتمــع 

وقعــت الجمعيــة  ويمثلهــا ســعادة/ منــى المطروشــي مديــر عــام 
الجامعيــة  المدينــة  كليــة  رئيــس  خــان  /عمــران  وســعادة  الجمعيــة 
المؤسســتين  رٔويــة  مــن  انطالقــًا  )اتفاقيــة شــراكة وذلــك  بعجمــان 
اواصــر  توطيــد  علــى  وحرصــًا  للدولــة  االســتراتيجية  والتوجيهــات 
الجهتيــن  بيــن  التعــاون  وكان  الجهتيــن  بيــن  والتنســيق  التعــاون 
يتضمــن التعــاون المشــترك فــي الخدمــات للطرفيــن ..فــي مــا يفيــد 

2020/12/29 العــام(  والصالــح  والطــالب  المجتمــع 
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جمعية سبَّاقة 
للتميّز
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كرمــت جمعيــة االحســان الخيريــة الجمعية لمســاهمتها فــي حملة رمضان أمــان 2019 كما  »
وتهــدف الحملــة فــي رمضــان إلــى توزيــع وجبــات اإلفطــار علــى الســائقين فــي التقاطعــات 

المروريــة، 19 فبرايــر 2020. 

بصمات مضيئة في 
سماء التميز

وســلم درع التكريــم الشــيخ عبدالعزيــز بــن علــي النعيمــي الرئيــس التنفيــذي للجمعيــة الــى ســعادة  »
منــى المطروشــي مديــر عــام جمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة فــي الحفــل الــذي اقيــم فــي 

حديقــة الممــزر . 
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الســباحة  » اتحــاد  )رئيــس  الســماحي  ســلطان  ســعادة 
المديــر  المطروشــي  منــى  ســعادة  يكــرم  اإلماراتيــة( 
العــام لجمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة 
األولــى  البطولــة  دعــم  فــي  البــارز  الجمعيــة  لــدور 

.2020 فبرايــر   21 عجمــان  فــي  للســباحة 

الســباحة  » اتحــاد  )رئيــس  الســماحي  ســلطان  ســعادة 
اإلماراتيــة( يكــرم األســتاذ/أحمد ســيف المهيــري عضــو 
االجتماعيــة  للتنميــة  عجمــان  جمعيــة  ادارة  مجلــس 

والثقافيــة.
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 نفديك باألرواح
يا وطن 
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فعاليــة حــق الليلــة فــي ليلــة النصــف مــن شــعبان ، احتفلنــا بهــا هــذه الســنة عــن بعــد وشــاركت الجمعيــة فيديوهــات  »
مــن احتفــاالت األطفــال مــن منازلهــم.
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ــي 49  2 ديســمبر بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر  » ــي اإلمارات ــوم الوطن إنتــاج الجمعيــة فيديــو وطنــي بمناســبة  الي
اإلماراتــي -مركــز عجمــان #غرس_زايــد
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 األوبريت الوطني
قائد السالم 

بالتعاون مع سفير األلحان الفنان #فايز_السعيد. »

 كلمات الشاعر )عبداهلل سالم الشامسي( »

 الراعي اإلعالمي #شبكة_رٔوية_االمارات  »
 المستشار االعالمي )عبداهلل الشحي(
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ــم   3 نوفمبــر وبمشــاركة مركــز شــرطة المدينــة  » نظمــت الجمعيــة احتفاليــة وطنيــة جميلــة  بمناســبة  #يوم_العل
ومركــز شــرطة النعيميــة ومركــز شــرطة مشــيرف ومركــز مشــيرف الصحــي وبمشــاركة  مدرســة الــزوراء للتعليــم 

األساســي ح 2 .
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 القيادة العامة لشرطة عجمان تسلم الدرع سعادة 
اللواء الشيخ سلطان بن عبد اهلل النعيمي.

البلدية والتخطيط بإمارة عجمان ممثلة بالمدير   دائرة 
النعيمي. محمد  /عبدالرحمن  سعادة  للدائرة  العام 

منطقة عجمان الطبية ممثلة بالمدير العام للمنطقة 
سعادة /حمد تريم .

شكرًا خط دفاعنا األول 
كرمــت الجمعيــة بعــض مــن الجهــات الحكوميــة واألفــراد 
األثــر  #خط_الدفــاع_األول و كان لهــم  فــي  لمشــاركتهم 
الواضــح خــالل أزمــة #كوفيــد 19، وقــد قــام بالتكريــم كاًل 
مــن :- ســعادة ســيف إبراهيــم النعيمــي )رئيــس مجلــس 
رئيــس  )نائــب  الفــورة  حســن  أحمــد  وســعادة  اإلدارة( 
مجلــس اإلدارة( وســعادة منــى صقــر المطروشــي )مديــر 

الجمعيــة( عــام 
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 مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان ممثلة بـ ..
 د فوزي األيوبي. 

مركز المسح الوطني بعجمان متمثاًل بمدير المركز 
السيد /أحمد علي النيادي.

الهـيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 
والكوارث بعجمان

مركز مشيرف الصحي التابع ل #منطقة_عجمان_الطبية ..ممثاًل 
بسعادة /ميره الشامسي مديرة المركز والدكتورة /عهود محمد 

بن أحمد أخصائية طب األسرة والمدير التنفيذي للمركز.
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المبادرات 
 المجتمعية

)خالل جائحة 
كوفيد -19(
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مبادرة مجتمعنا إيجابي دائمًا  

مبــادرة  تســتهدف مشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع مــن كافــة الفئــات العمريــة، باإلضافــة إلــى مشــاركات خاصــة  »
بأوليــاء األمــور، مؤكــدة أن الهــدف مــن الحملــة هــو إبــراز الجانــب اإليجابــي لاللتــزام باإلجــراءات الوقائيــة التــي تتخذهــا 
الدولــة للحــد مــن تفشــي هــذا الوبــاء، ودعــم الحمــالت الوطنيــة الهادفــة إلــى الحفــاظ علــى أمــن المجتمــع وســالمته.

 واســتمرت الحملــة لمــدة ســبعة أشــهر كانــت علــى مســتوى الدولــة شــارك فيهــا مــا يقــارب الـــ 2000 
فــرد مــن أفــراد المجتمــع.

7
5

2000
أشهر

مراحل 

فرد من أفراد 
المجتمع

شارك
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المرحلة األولى 
مبادرة الزين كله 

حســاب ســنابي يلــف البيــوت ويعكــس العــادات الجميلــة والدفينــة  »
بهــا ..هــدف المبــادرة النفــع العــام وتذكيــر الغيــر بســلوكيات ايجابيــة 
منســية ،مــع العلــم انــه ليــس لعــرض الحيــاه الفارهــة واالســتعراض 
غذائي،تربيــة  نظــام   ، ايجابيــة  ..عــادات  ذلــك  علــى  ..مثــال  المــادي 

األبنــاء علــى الخصــال الحميدة،الترتيــب والتنظيــم.
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المرحلة الثانية 
معًا في رمضان 

مبادرة ميرك إلى بيتك: 

مهــداه مــن رابطــة أعضــاء #جمعية_عجمان_للتنميــة_ »
الــى الهيئــة العامــة للشــؤون  االجتماعيــة_ والثقافيــة 
اإلســالمية واألوقــاف بعجمــان ..خاصــة بأئمــة مســاجد 

عجمــان واألســر المتعففــة ..  265  طــرد غذائــي.

1
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معًا في رمضان 

فيديوهــات قصيــرة مــن ملهمــون الجمعيــة خاصــة بشــهر رمضــان 
المبــارك . 2
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معًا في رمضان 

شــهر  » خــالل  جمعــة  يــوم  كل  لألبنــاء  الكهــف  ســورة  بقــراءة  الخاصــة  االفتراضيــة  الجلســة 
ــة. ــف الدول ــن مختل ــرد   م ــا 530 ف ــارك فيه ــي   ش ــد اليافع ــاب : محم ــع الش ــارك م ــان المب رمض

دورة )االلستريتر( ..برنامج تصميم..تقديم االستاذ /أديب تامر زهراوي بتاريخ  2020/5/4م. »

تحديات وتسالي قدمتها األستاذة / رشا نجيب باحبيشي بتاريخ 2020/5/11م. »

االمــارات 3 مبدعــي  فريــق  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  نظمــت 
وحضانــة الطفــل المبــدع بعــض مــن البرامــج التــي كانــت 

عبــر برنامــج zoom ومنهــا :-
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معًا في رمضان 

زايــد  بيــوم  خاصــة  بفيديوهــات  الجمعيــة  ملهمــون  مشــاركة 
اإلنســاني. للعمــل  4
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المرحلة الثالثة 
عيدكم من بيوتكم

مشــاركة ملهمــون الجمعيــة بفيديوهــات خاصــة بعيــد 
الفطــر المبــارك.
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المرحلة الرابعة

685
وحدة دم

1
مبادرة تحدي التبرع بالدم

أخــذت الجمعيــة علــى عاتقهــا ومــن واجباتهــا الوطنيــة خــالل جائحــة كوفيــد _19 أن تســخر 
الجهــود واالمكانيــات المتاحــه لديهــا فــي أن تكــون مســاهمة فــي تشــجيع وتحفيــز المجتمــع 
المحلــي للتبــرع بالــدم، فأطلقــت مبــادرة تحــدي التبــرع بالــدم  بالتعــاون مــع مركــز خدمــات 
نقــل الــدم واألبحــاث بــوزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع بالشــارقة والهــالل األحمــر اإلماراتــي )مركــز 

ــن  خــالل شــهر يونيــو 2020.  عجمــان( والتــي اســتمرت علــى  مرحلتي

عــدد المتبرعين االجمالي  »
دم. وحدة   685
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مبــادرة الجمعيــة بإضــاءة مبنــى الجمعيــة 
التوحــد  يــوم  مــع  تزامنــًا  األزرق  باللــون 

#األزرق_ألجلكــم العالمــي 
2

الدراســي  للعــام  المــدارس  إلــى  العــودة  بمناســبة  الجمعيــة  نظمــت 
2021/2020 مبــادرة معكــم لنلتــزم عــن بعــد ضمــن شــراكاتها المجتمعيــة 
مــع المــدارس الحكوميــة متمثلــة فــي مدرســة الــزوراء حلقــة 2 للبنــات فــي 
ــتاذة  ــزوراء األس ــة ال ــرة مدرس ــر لمدي ــكر والتقدي ــع كل الش ــان ..م ــارة عجم إم

الفاضلــة /أمينــه جاســم الشامســي. 

3
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 Verve Flowers - ميره محمد المطروشي

 د. دينا القدرة
 استشاري ورئيس قسم جراحة األوعية الدموية

أ.نوال إبراهيم المطروشي

 أ.عيسى محمد المرزوقي 
 اسطبالت صحراء رويال

Small Cakes - أ.شيخة عبداهلل النعيمي

 أ.شريفة يتيم
مستشار جمعية اإلمارات للتوحد

اصحاب الهمم قمم وقيم 
نظمــت الجمعيــة مبــادرة أصحــاب الهمــم ) قيــم وقمــم ( بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر اإلماراتــي 
- مركــز عجمــان وهــو برنامــج متنــوع وحافــل باألنشــطة اإلســتثنائية والمتميــزة ، وقــد بــادرت 

ــر 2020. جهــات عديــدة فــي المســاهمة فــي نجاحــه وكان خــالل الفتــرة مــن 25 إلــى 28 أكتوب
4
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خــط  2020/8/28..تكريــم  #يوم_المرأة_اإلماراتيــة  فــي  الجمعيــة  مــن  مبــادرة 
الدفــاع األول مــن الشــرطة النســائية فــي القيــادة العامــة لشــرطة عجمــان، وقــد 

ــر عــام الجمعيــة ســعادة / منــى صقــر المطروشــي بالتكريــم. قامــت مدي
5
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المجتمع هدفنا 
األساسي
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البرامج واألنشطة 
المجتمعية

ــد مــن البرامــج مــع جمعيــة النهضــة النســائية )مركــز حــور  نظمــت الجمعيــة العدي
ــج :-  ــذه البرام ــن ه ــات ( وم للفتي

 دورة عن العمل الجماعي قدمتها :
االستاذة:مها أبو ريه - 15 يناير 2020

 دورة المتحدث البارع قدمتها 
االستاذة :مريم عمر مصبح - 16 يناير 2020

 دورة التصميم الداخلي قدمتها : 
االستاذة:عبير عصام - 19 يناير 2020

1
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نظمــت الجمعيــة بالتعــاون مــع مكتــب ثقافــة احتــرام القانــون محاضــرة عــن 
 التنمــر لطــالب مركــز حميــد بــن راشــد النعيمــي فــي مســجد االتحــاد بعجمــان

31 يناير 2020
2

البرامج واألنشطة 
المجتمعية
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الكليــة( عجمــان  )نيابــة  االتحاديــة  العامــة  النيابــة  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  نظمــت 
ــالب  ــك ..لط ــرتك ومجتمع ــك وأس ــق نفس ــي ح ــة ف ــدرات جريم ــوان المخ ــرة بعن محاض
مدرســة عجمــان الخاصــة ... قدمهــا المستشــار الدكتــور /صــالح الحمــادي ..وكيــل نيابــة 

أول ..نيابــة عجمــان الكليــة .. 27/فبرايــر/2020

3

البرامج واألنشطة 
المجتمعية
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ورشــة  الهمــم  أصحــاب  لتأهيــل  عجمــان  مركــز  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  نظمــت 
2020/4/14  .. رواجبــه  /محمــود  الدكتــور  قدمهــا   ) الســعادة  )أبجديــات  بعنــوان 

4

البرامج واألنشطة 
المجتمعية
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كيف تحمي نفسك واآلخرين من مرض كورونا المستجد؟ .. تقديم الدكتورة /شذى سعيد حامد 2020/5/6 »

ــا( تقديــم الدكتــورة /شــذى ســعيد حامــد والدكتــورة لجيــن  » )نصائــح للحامــل.. كيــف تحمــي نفســك مــن فيــروس كورون
متعــب عبدالكريــم  2020/5/12.

ــي  » ــي البيات ــري عل ــورة /س ــم الدكت ــا - تقدي ــاء كورون ــاء وب ــة أثن ــراءات الوقائي ــة واإلج ــنان الطارئ ــاالت األس ــع ح ــل م التعام
2020/6/3

الطبيــة  الخليــج  وجامعــة  الصحــي  مشــيرف  مركــز  مــع  وبالتعــاون  الجمعيــة  نظمــت 
..برنامــج محاضــرات أســبوعي وبجوائــز تحفيزيــة مقدمــة مــن #جمعية_أســواق_عجمان_
التعاونيــة بكوبونــات مشتريات)ســهالة( قيمــة الكوبــون 300 درهــم ..فــي كل حلقــة. 

5

البرامج واألنشطة 
المجتمعية
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الملتقى الصيفي السنوي
نظمــت الجمعيــة الملتقــى الصيفــي الســنوي ) انعــش صيفــك 3 عــن بعــد ( بالتعــاون  »

مــع فريــق مبدعــي االمــارات، جمعيــة االمــارات للتوحــد وحضانــة الطفــل المبــدع ، فقــد تــم 
تنظيــم العديــد مــن الــورش والــدورات والمحاضــرات التــي طرحــت لألطفــال عــن طريــق 

برنامــج zoom . مــن تاريــخ 2020/7/12 إلــى 2020/8/12

البرامج واألنشطة 
المجتمعية

6

400
طالب

 عدد الطالب
المشاركين 
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البرامج واألنشطة 
المجتمعية

نظمت الجمعية )مؤتمر ملهمون األول تحت شعار آمال وطموحات ( 7
بحضــور ومشــاركة ســعادة /حصــه تهلــك الوكيــل المســاعد لشــؤون التنميــة االجتماعيــة 
بــوزارة تنميــة المجتمــع وســعادة /الريــم بنــت عبــداهلل الفالســي أميــن عــام المجلــس األعلــى 
لألمومــة والطفولــة بالعاصمــة أبوظبــي وســعادة /د.خولــه عبدالرحمــن المــال أميــن عــام 
المجلس األعلى لشــؤون األســرة بإمارة الشــارقة ..وأدارت الجلســة ســعادة /منى المطروشي 

مديــر عــام الجمعيــة. والملهــم راشــد ســيف الطنيجــي وذلــك بتاريــخ 2020/8/18
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البرامج واألنشطة 
المجتمعية

 ضمــن مجالــس النخبــة التــي تنظمهــا الجمعيــة تــم تنظيــم جلســة بعنــوان  )حمايــة 8
المــرأة والطفــل فــي المواثيــق الدوليــة ( باســتضافة ســعادة /محمد ســالم بن ضويعن 

الكعبــي رئيــس جمعيــة االمــارات لحقــوق االنســان 2020/7/28.

 160
شخص
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البرامج واألنشطة 
المجتمعية

نظمــت الجمعيــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي بعجمــان 
/عبــداهلل  المســاعد  قدمهــا  مســؤوليتنا  حمايتكــم  بعنــوان:  محاضــرة 

.2020/12/10 مبــروك  
9
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المشاركات المجتمعية 

الثالثــة  العربيــة  البطولــة  فــي  للمشــاركة  الجمعيــة  اســتعداد 
عشــرة للروبــوت فــي جمهوريــة مصــر العربيــة التــي ســتقام فــي 
ــارس 2020 .  ــى 30 م ــن 27 ال ــرة بي ــي الفت ــداً ف ــة تحدي ــة الغردق مدين
ومشــاركة الجمعيــة ممثــاًل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
المحافــل الدوليــة تأتــي فــي اطــار دعــم االبتــكار واإلبــداع واالهتمام 
بعلــم الروبــوت والــذكاء االصطناعــي ومواكبــة التطــور فــي هــذا 
المجــال علــى جميــع األصعــدة. عــدد الطلبــة 7 طلبــة مــن طــالب 

ــف. ــبوعي مكث ــب أس ــون بتدري ملهم

1

المشاركات الخارجية 
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المشاركات المجتمعية 

2

المشاركات الخارجية 

فيديوهــات  فــي  الجمعيــة  ملهمــون  مشــاركة 
ــي  ــانية ف ــوة اإلنس ــا لألخ ــة العلي ــع اللجن ــرة م قصي

الصــالة مــن أجــل اإلنســانية.
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المشاركات المجتمعية 

3

المشاركات الخارجية 

)البيئــة حيــاة( المشــاركة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للمتطوعيــن واالتحــاد 
العربــي للتنميــة المســتدامة والبيئــة بالتعــاون مــع االتحــاد العربــي للتطــوع
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شــاركت الجمعيــة فــي مؤتمــر الخليــج األول للتوحــد ممثلــة بســعادة المديــر العــام  »
منــى صقــر المطروشــي عضــو متطــوع بجمعيــة اإلمــارات للتوحــد فــي جــدول أعمــال 
المؤتمــر الخليجــي األول للتوحــد، المنعقــد فــي العاصمــة العمانيــة مســقط، بحضــور 
واألســتاذة  للتوحــد،  اإلمــارات  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  المهيــري  ماجــد  ســعادة 
ــتاذة  ــد، واألس ــارات للتوح ــة اإلم ــس إدارة جمعي ــس مجل ــب رئي ــي نائ ــة المطروش فاطم

ريــم الهاجــري عضــو مجلــس إدارة، واألســتاذة شــريفة يتيــم مستشــارة الجمعيــة .

المشاركات المجتمعية 

4

المشاركات الخارجية 
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المشاركات المجتمعية 

1

المشاركات الداخليه

عبــر  للتميــز  عجمــان  برنامــج  نظمــه  الــذي  االبتــكار  بأســبوع  الجمعيــة  مشــاركة 
الــدورات واألمســيات منهــا : مــن  العــدد  تنظيــم 

أمسية بعنوان )االبتكار 2020( . قدمها الدكتور  /محمود رواجبة  »
 2020 8/فبراير 

/زينه  » االستاذة  قدمتها  مبتكر(  )جيٌل  بعنوان  عمل  ورشة 
)عدد   2020 25-فبراير  الخاصة  عجمان  مدرسة  ..لطالب  سعود 

110شخص( المستفيدين 
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المشاركات المجتمعية 

2

المشاركات الداخليه

شاركت الجمعية كعضواً رئيسيًا في لجنة تحكيم خلوة عجمان الشبابية األولى ضمن  »
فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار تحت شعار »ابتكر مستقبل خريطة إمارة عجمان » بتنظيم 
يصممها  جديدة  طريق  خارطة  رسم  بهدف  جاءت  والتي  عجمان  شباب  مجلس  من 
في  المختلفة  القطاعات  في  المعنيين  واألفراد  المؤسسات  وأدوار  مهام  في  الشباب 

االمارة. 17 فبراير 2020.
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المشاركات المجتمعية 

3

المشاركات الداخليه

بكونها  » #لبيه_يا_وطن  #الهالل_األحمر_اإلماراتي  نظمها  التي  الحملة  في  الجمعية   شاركت 
متطوعة على نطاق مؤسسي مع الهالل ونطاق شخصي من مدير عام الجمعية أ.منى صقر 
توعية  الى  ..تهدف  والجمعيات  االستهالكية  المتاجر  في  الحملة  كانت  وقد   .. المطروشي 

2020  /  4  /  16 االحترازية والوقائية  باإلجراءات  الجمهور وإرشادهم وتثقيفهم 

المشاركة في مبادرة لبيه يا وطن
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المشاركات المجتمعية 

4

المشاركات الداخليه

الشيخه  » سمو  برعاية  الحملة   .. المدرسية  البيئة  في  التنمر  من  للوقاية  الوطني  األسبوع  حملة  في  المشاركة   
والتعليم. التربية  ووزارة  والطفولة  لألمومة  األعلى  المجلس  مع  وبالتعاون  مبارك  بنت  فاطمه 

فقد قامت الجمعية بطرح العديد من الورش :
1-  ورشة المواطنة الرقمية عنوان للحد من التنمر االلكتروني قدمتها االستاذة حصة الطنيجي 2020/11/16

2-  ورشة نحو بيئة مدرسية خالية من التنمر قدمتها الملهمة : سالمة سيف الطنيجي 2020/11/17

3-  ورشة التنمر االلكتروني قدمتها األستاذة : فاطمة الحمادي 2020/11/18.

4-  ورشة كيف نحمي أنفسنا من التنمر االلكتروني قدمها الملهم : علي العبدولي 2020/11/19.

5-  ورشة واجه التنمر وكن قويًا قدمتها الملهمة: علياء الكندي 2020/11/22.

6-  ورشة أشكال التنمر قدمتها الملهمة : شيخة الزحمي 2020/11/23.

7-  ورشة االبتزاز الرقمي قدمها المستشار الدكتور : صالح الحمادي )وكيل أول نيابة – نيابة عجمان الكلية(2020/11/24.
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المشاركات المجتمعية 

5

المشاركات الداخليه

تحــت رعايــة الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلديــة والتخطيــط ب إمــارة عجمــان  »
نظمــت جمعيــة أصدقــاء كبــار المواطنيــن المؤتمــر األول لكبــار المواطنيــن بعنــوان )جــودة 
الحيــاة ..تحــوالت مشــرقة لكبــار المواطنيــن (عبــر منصــة زوم تزامنــًا مــع اليــوم العالمي للمســنين 
وتمــت مداخلــة مديــر عــام الجمعيــة  ســعادة /منــى صقــر المطروشــي لعــرض أهــم البرامــج 
المعنيــة بجــودة حيــاة كبــار المواطنيــن والمطبقــة ضمــن برامــج متخصصة معدة ضمــن الخطة 

ــر 2020. التشــغيلية الخاصــة بجمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة 4 أكتوب
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المشاركات المجتمعية 

6

المشاركات الداخليه

تــم  » للمتقاعديــن  االمــارات  جمعيــة  تنظمــه  والــذي  الوطــن  خبــراء  برنامــج  ضمــن 
اســتضافة مديــر عــام  الجمعيــة ســعادة منــى صقــر المطروشــي فــي الجلســة الحواريــة 

2020 5 أكتوبــر  الرابعــة بعنــوان )مشــواري (. 
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المشاركات المجتمعية 

7

المشاركات الداخليه

آل  » زايــد  بــن  ســيف  الشــيخ  ســمو  الفريــق  رعايــة  تحــت   
الداخليــة   وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  نهيــان 
شــاركت الجمعية متمثلة بســعادة / منى المطروشــي 
علــى  نتغلــب  )بالوعــي  بمبــادرة  الجمعيــة  عــام  مديــر 
احتــرام  ثقافــة  مكتــب  نظمهــا  والتــي   ) التحديــات 

2020/11/17 بتاريــخ  القانــون 

مشــاركة الجمعيــة  فــي معــرض الشــارقة للعمــل  »
تقديمــي  عــرض  فــي  االفتراضــي  التطوعــي 
الجمعيــة  قدمتهــا  التــي  التطوعيــة  لألنشــطة 
مديــر  سعادة/#منى_صقر_المطروشــي  ..قدمتــه 

.  2020/12/30 الجمعيــة  عــام 

والــذي  » #األســبوع_العالمي_للتطوع  فــي  المشــاركة 
نظمتــه منظمــة منصــة التطــوع فــي القاهــرة  تزامنــًا 
مــع #اليوم_العالمي_للتطــوع  5 ديســمبر 2020 بورقــة 
عــام  مديــر  المطروشــي   منــى  ســعادة  قدمتهــا  عمــل 

الجمعيــة. 
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االستضافات

1 Future leaders centre  اســتضافت الجمعيــة برنامــج الحســاب الذهنــي الــذي نظمــه
 ويقــوم بتعليــم األطفــال بالطريقــة اليابانيــة الحديثــة كانــت مــدة البرنامــج شــهر مــن 

25 فبراير إلى 25 مارس 2020 .
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االستضافات

2
اســتضافت الجمعيــة  الجلســة الحواريــة بعنــوان »األســرة فــي ظــل األجهــزة الذكيــة« فــي 
مقــر الجمعيــة بتنظيــم متعــاون مــع جمعيــة أم المؤمنيــن فــي جهــود مشــتركة ضمــن 
سلســلة الفعاليــات التــي تحتضــن االســرة والمجتمــع. قدمهــا كل مــن : الدكتــور عبيــد 
المختــن محاضــر فــي جامعــة الشــارقة  واألســتاذة مريــم عبــد الجبــار مرشــد دينــي رئيســي 
فــي دائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمــل الخيــري فــي دبــي بحضــور ســعادة /أســماء شــهداد  
المجلــس  عضــو  العليلــي  /هنــد  ،وســعادة  المؤمنيــن  أم  لجمعيــة  التنفيــذي  المديــر 

الوطنــي االتحــادي وســعادة منــى المطروشــي مديــر عــام الجمعيــة  19 فبرايــر 2020. 

80
عدد المستفيدين

شخص
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الجوائز والمسابقات

جائزة جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية للقرآن الكريم 
في دورتها الثانية 2020/2019 

جائــزة ســنوية مــن تنظيــم جمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة  »
والثقافيــة تــم اطالقهــا فــي عــام 2019 وحققــت نجــاح ملحــوظ 
فقــد اســتقطبت فــي دورتهــا الثانيــة 208 مشــارك تأهــل منهــم 
123 مشــارك  ..وكانــت الجائــزة فــي دورتهــا الثانيــة برعايــة كريمة 

مــن الســيدة /حصــه أحمــد الكاظــم والتــي نــاب عنهــا والدهــا 
ســعادة /أحمــد الكاظــم.

لتكريــم  » الدولــة  مســتوى  علــى  افتراضــي  حفــل  أول  الجمعيــة  نظمــت 
الفائزيــن فــي جائــزة جمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة للقــرآن 
الكريــم فــي دورتهــا الثانيــة 2020/2019 والتــي ضمــت 79 فائــزاً مــن بينهــم 
الراعــي  وبحضــور    2020/5/7 بتاريــخ  ســيدات   10 و  الهمــم  أصحــاب  مــن   11

الرســمي للجائــزة الســيدة حصــة الكاظــم ينــوب عنهــا والدهــا الســيد أحمــد 
الكاظــم وتقديــم اإلعالمــي : خالــد المرزوقــي 

جائزة القرآن الكريم

1
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الحفل النهائي

التصفيات
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من أهم أهداف جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية  تحفيز األجيال وتشجيعهم  »
مختصة  مسابقة  بتنظيم  الجمعية  قامت  المنطلق  هذا  ومن  بالقراءة  اإلهتمام  على 
وقد  والخاصة  الحكومية  المدارس  تشمل  الدولة  مستوى  على  سنويًا  تُطرح  بالقراءة 

بلغ عدد المشاركين فيها خالل دورتها الخامسة .

الجوائز والمسابقات
مسابقة معًا نقرأ لعام 2020-2019

2

43 مدرسة و 315 طالب من مختلف إمارات الدولة. 
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فريــق مكــون مــن أعضــاء الجمعيــة المتميزيــن واألكثــر فاعليــة تكــون هــذا  »
أولــى ضمــن خطــة الجمعيــة لإلعــداد لعــام االســتعداد  الفريــق كخطــوة 
للخمســين الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولــة - رئيــس مجلــس الــوزراء - حاكــم دبــي، وفيــه تتــم دولــة 

اإلمــارات عامهــا الخمســين منــذ إعــالن قيامهــا عــام 1971.

وقــد تمــت عــدة اجتماعــات شــهرية للفريــق كعصــف ذهنــي ألفــكار  أعضــاء  »
الفريــق انطالًقــا مــن أهــداف ومعالــم الفريــق المتمثلــة بالعمــل علــى غــرس 
وترســيخ العــادات اإلماراتيــة األصيلــة فــي نفــوس األجيــال الجديــدة، والتأكيــد 
علــى المســؤولية المجتمعيــة اتجــاه مختلــف فئــات المجتمع بتقديــم الدعم 
والمبــادرات والفعاليــات التــي تخدمهــم، إضافــة إلــى بنــاء شــبكة تواصــل 
فعالــة بيــن المؤسســات والمجتمــع، وكذلك تفعيل الشــراكات بيــن أعضاء 

الفريــق والمؤسســات الحكوميــة لخدمــة المجتمــع والمواطــن.

فـريق شغـف
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مقابلــة خاصــة بأعضــاء فريــق شــغف فــي برنامــج ســبعة علــى ســبعة بقنــاة 
ــزة  ــزة نــوال إبراهيــم المرزوقــي والعضــوة الممي ــرة مــع العضــوة الممي الفجي

مريــم عبــداهلل الشامســي .

فـريق شغـف
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ما نشر في الصحف

صحيفة الخليج
)مبادرة ميرك إلى بيتك(

جريدة الفجر 
)مبادرة شتأوكم دافئ(

جريدة البيان 
)المواطنة الرقمية ورشة توعوية في 
#جمعية_عجمان_للتنمية_االجتماعية_والثقافية(

صحيفة الخليج
)حفل تكريم جائزة القرآن 2020-2019(
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عبر أثير اإلذاعة 

في  »  .. المطروشي  صقر  /منى  سعادة  الجمعية  عام  مدير  مداخلة 
لمركز  التابعة  االذاعية  األولى  شبكة  على  راي(  برنامج)للشباب 
حمدان بن محمد إلحياء التراث ..حول موضوع تأثير األجهزة الذكية 

.2020/2/18 الشباب  على 

و  » الشامسي  علي  /سيف  الملهم  عجمان  جمعية  وُملهمون  للطفل  االماراتي  البرلمان  أعضاء  مع  مداخلة 
الملهمة سالمة سيف الطنيجي .. على برنامج الرابعة الناس مع االعالمي االستاذ خالد المرزوقي وحوار خاص عن 

2020/3/27  . #التعليم_عن_بعد 
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مداخلة مع عضوة البرلمان االماراتي للطفل وعضوة بفريق ملهمون الملهمة موزة بنت علي بن طوق و الملهم  »
/راشد سيف الطنيجي  .. على برنامج الرابعة الناس مع االعالمي االستاذ خالد المرزوقي وحوار خاص عن #التعليم_

عن_بعد 2020/4/2

مداخلــة مــع أعضــاء فريــق ملهمــون الجمعيــة الملهــم عمــران الشامســي و الملهــم /محمــد البــح  .. علــى برنامــج  »
الرابعــة النــاس مــع االعالمــي االســتاذ خالــد المرزوقــي وحــوار خــاص عــن #التعليم_عن_بعــد 2020/4/18

مداخلة مدير عام الجمعية  سعادة األستاذة/منى صقر المطروشي على  »
خالل  من  التراث  إلحياء  محمد  بن  حمدان  لمركز  التابعة  األولى  اإلذاعة 
التي حققت نجاح  الزّين كّله  ..حول موضوع مبادرة  راي  برنامج للشباب 

2020/4/6 المحلي  المجتمع  وقبول من 
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مداخلة مدير عام الجمعية سعادة األستاذة/منى صقر المطروشي  »
على اإلذاعة األولى التابعة لمركز حمدان بن محمد إلحياء التراث من 
الجمعية  أطلقتها  التي  بالحملة  ..خاصة  راي  للشباب  برنامج  خالل 

>2020/4/21 #مجتمعنا_إيجابي_دائمًا  مؤخراً 

برنامــج  » فــي  أطلــت  إيجابــي  مجتمعنــا  حملــة 
الرابعــة والنــاس مــع اإلعالمــي /خالــد المرزوقــي 
رمضــان  شــهر  خــالل  خميــس  يــوم  كل  ..فــي 
درهــم   2000 قيمتهــا  نقديــة  بجوائــز  المبــارك 

الجمعيــة. ادارة  مجلــس  مــن  مقدمــة 

للطفــل  » االماراتــي  البرلمــان  عضــوة  مــع  مقابلــة 
/الريــم  الملهمــة  الجمعيــة  وملهمــة فريــق ملهمــون 
محمــد  عليــاء  والملهمتــان  المطروشــي  غانــم  بنــت 
برنامــج  علــى   ... الصريــدي   محمــد  وميــره  الصريــدي 
الرابعــة النــاس مــع االعالمــي االســتاذ خالــد المرزوقــي 

 2020/5/1 #التعليم_عن_بعــد  عــن  خــاص  وحــوار 
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مقابلــة مــع ملهمــو فريــق ملهمــون الجمعيــة الملهمــة /جواهــر النعيمــي والملهــم / ســيف المطروشــي والملهمــة  »
/ مهــا بنــت غانــم المطروشــي... علــى برنامــج الرابعــة النــاس مــع االعالمــي االســتاذ خالــد المرزوقــي وحــوار خــاص عــن 

2020/5/21 #التعليم_عن_بعــد 

 مداخلة مع سعادة /منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية... على برنامج  »
المرحلة  عن  خاص  وحوار  المرزوقي  خالد  االستاذ  االعالمي  مع  الناس  الرابعة 
الخامسة لحملة #مجتمعنا_إيجابي_دائمًا ..#الجميع_مسؤول ..#تحدي_التبرع_

2020/6/10 بالدم 

مداخلة سعادة/منى صقر المطروشي عبر أثير إذاعة عجمان وبرنامج الرابعة  »
الملتقى  حول  وتفاصيل  المرزوقي  /خالد  المتميز  االعالمي  مع  والناس 

2020/7/5 #انعش_صيفك_3_عن_بعد  السنوي  الصيفي 
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مداخلــة مديــر عــام #الجمعيــة عبــر أثيــر االذاعــة األولــى التابعــة  »
لمؤسســة حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث برنامــج )راديــو 
البيــت ( وتغطيــة عــن األســبوع الختامــي للملتقــى الصيفــي 

#انعش_صيفك_3_عن_بعــد2020/8/13

برنامــج  » عجمــان  وتلفزيــون  إذاعــة  أثيــر  عبــر  مقابلــة 
#الرابعة_والناس مع ســعادة أ/منى صقر المطروشــي 
واالعالمــي خالــد المرزوقــي حــول #مؤتمر_الملهمــون_

األول تحــت شــعار )آمــال وطموحــات( 2020/8/14
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مداخلــة مديــر عــام الجمعيــة  ســعادة منــى صقــر  »
المطروشــي علــى شــبكة األولــى اإلذاعيــة التابعــة 
برنامــج  التــراث  ألحيــاء  محمــد  بــن  حمــدان  لمركــز 
راديــو البيــت مــع اإلعالميــة ســماح العبــار حــول حملة 
)األســبوع الوطنــي للوقايــة مــن التنمــر فــي البيئــة 

المدرســية ( بتاريــخ 2020/11/25 

مداخلــة مديــر عــام جمعيــة عجمــان للتنميــة االجتماعيــة  »
والثقافيــة ســعادة منــى صقــر المطروشــي علــى  اذاعــة 
الفجيــرة فــي برنامــج بيــت العايلــة مــع المذيــع حمــود 

محمــد - حــول يــوم العلــم اإلماراتــي 2020/11/4. 
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تم استضافة مدير عام الجمعية سعادة /منى صقر  »
على  #يوم_المرأة_العالمي  بمناسبة  المطروشي 

2020/3/8 الظفرة  قناة 

مقابلــة مديــر عــام الجمعيــة ســعادة /منــى صقــر المطروشــي  »
حملــة  حــول  وتفاصيــل  #تواصل#ســما_دبي  برنامــج  علــى 
الــى  بهــا  الخاصــة  والمراحــل  #مجتمعنا_إيجابي_دائمــًا 

المرحلــة الخامســة.. ابتداًءمــن أزمــة كورونــا ..مــع اإلعالميــة /
2020/6/11 الشــحي.  واإلعالمي/مــروان  العبــار..  ســماح 

المقابالت 
التلفزيونية 
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صقر  » /منى  سعادة  الجمعية  عام  بمدير  خاص  لقاء 
برنامج  في  الشارقة  تلفزيون  على  المطروشي 
#صباح_الشارقة ..حول موضوع )العالقات االجتماعية 

2020/7/8 المؤسسي(  النجاح  في  وأثرها 

صقــر  » /منــى  ســعادة  الجمعيــة  عــام  مديــر  مقابلــة 
قنــاة  علــى  المــكان  روح  برنامــج  فــي  المطروشــي 
الشــيخة/جواهر  إدارة  مــن  #الحــوار  دبــي..  ســما 
الشــحي  /صفيــة  المتألقــة  واالعالميــة  خليفــة  آل 

2020/8/2
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ونحــن نعــد هــذا التقريــر الســنوي ونــدون فيــه اإلنجــازات التــى 
تمــت علــى مــدار العــام الماضي، ال يســعنا إال أن نذكر المغفور 
لــه بــإذن اهلل ســيف إبراهيــم النعيمــي رئيــس مجلــس اإلدارة 
الــذي غــاب عــن حاضرنــا ومــازال فــي وجداننــا، فلقــد تــرك لنــا 
إرثــًا وذكــرى مــن الصعــب نســيانها، فقــد تجلــت آثــاره فــي كل 
مــكان حــل بــه وأعطــاه مــن وقتــه وعلمــه وخبراتــه، فبصماتــه 
اإلنســانية الالمحــدودة مــازال لهــا األثــر الطيــب فــي نفــوس كل 

مــن تعامــل معــه فــي مجــال العمــل وفــي اإلطــار اإلنســاني.

كان شــخصية اســتثنائية قضــى حياتــه لخدمــة وطنــه وتــرك 
ســيرة عطــرة وحيــاة حافلــة بالعطــاء ولــم يبخــل بعلمــه ووقتــه 
فــي تذليــل الصعــاب وتأديــة واجبــه نحــو المجتمــع، كان رحمــه 
اهلل قمــة فــي األخــالق واإلنســانية وقمــة الرقــي فــي التعامــل، 
بــه  المحيطيــن  فــي  ورســخ  الكبيــر،  وبجــل  الصغيــر  احتــرم 

معانــي القيــم والمبــادئ.

كان رحمــه اهلل يحظــى بشــعبية علــى المســتوى اإلنســاني، 
الشــكر  لــه  ونقــدم  نهجــه  علــى  نمضــي  اليــوم  جعلنــا  مــا 
والعرفــان علــى كل مــا قدمــه لمجتمعــه، ومــا كان لهــذا التقريــر 
واإلشــراف  بتوجيهاتــه  إال  إنجــازات  مــن  فيــه  بمــا  النــور  يــرى  أن 
ودعمهــا  االســتراتيجية  الجمعيــة  وخطــة  المبــادرات  علــى 
بالفكــر واالبتــكار وتشــجيع فريــق العمــل الدائــم علــى التميــز، 
وال يســعنا إال أن نقــدم هــذا اإلنجــاز لروحــه الطاهــرة ســائلين 
المولــى عــز وجــل أن يكــون مــن أهــل الجّنــة المغفــور لهــم. 
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