كلمة العدد

ارع حدث ًا َ ...ت نْ ِب وطن ًا
رعاية الأحداث لإبعادهم عن الوقوع يف براثن
االنحراف واجلرمية م�سئولية م�شرتكة تبد�أ
من البيت ثم املدر�سة ثم م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين وعلى ر�أ�سها جمعيات النفع العام
والأندية الريا�ضية وال�شبابية.
�إن بناء الإن�سان من �أهم �أولويات الدولة
وخا�صة ال�شباب الذين يت�أمل منهم امل�ساهمة
يف التنمية والتطوير وبناء امل�ستقبل ،وهذا
الأمر لن يت�أتى �إال �إذا ت�ضافرت جميع اجلهات
من �أجل توفري �سبل الرعاية االجتماعية لغر�س
قيم الوالء واالنتماء للوطن لدى الأحداث
والنا�شئة ،فهم غر�س امل�ستقبل وهم حماة
الوطن وهم رجاالت الدولة يف امل�ستقبل.
جمعية توعية ورعاية الأحداث من �أوىل
امل�ؤ�س�سات يف الدولة التي �أولت هذا املو�ضوع
جل اهتمامها ف�سعت منذ ت�أ�سي�سها �إىل رعاية
الن�شء وتنمية قدراتهم و�صقل مواهبهم
و�شغل �أوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع
والفائدة ،ف�ساهمت ل�شغل �أوقات فراغ
الأحداث خالل العطلة ال�صيفية بالتن�سيق مع
العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف
�إمارة دبي وخارج دبي �إميان ًا منها ب�أن ال�شباب
لديهم طاقات كامنة والبد من �شغلها يف برامج
مفيدة تبعدهم عن االنحراف واجلرمية  ،ومبا

د .جا�سم خليل مريزا
رئي�س اللجنة الإعالمية

يعود عليهم بالنفع والفائدة.
�إن رعاية الأحداث وال�شباب وخا�صة يف
مرحلة املراهقة هي �إحدى �أولويات بناء
جيل قوي ونافع تعتمد عليه الدولة يف بناء
�إ�سرتاتيجية وطنية ال�ستثمار طاقات هذه
الفئة الهامة يف املجتمع لإعدادهم الإعداد
اجليد للمجتمع و�سوق العمل وجعلهم نافعني
لوطنهم وجمتمعهم  .وهذا لن يت�أتى �إال �إذا
متت اال�ستفادة من طاقاتهم الكامنة يف خدمة
وحماية مكت�سبات الوطن.
هذا النهج ال�شك �أنه �سوف ي�ساهم يف بناء
جمتمع واع ي�سعى �إىل دعم قطاع ال�شباب
ورعايته منذ ال�صغر وتوجيهه نحو ا�ستثمار
طاقاته وتقوية روح الوالء واالنتماء لديه
لي�صبح الواحد منهم يف امل�ستقبل رج ًال قادر ًا
على حتمل امل�سئولية والدفاع عن وطنه والعمل
بروح وهمة عاليتني.
�إن بناء الإن�سان هو بناء للوطن ،ورعاية
الأحداث وال�شباب يف ال�صغر �ضمان لتن�شئتهم
التن�شئة ال�صحيحة وال�سليمة والبعيدة عن
ال�سلوكيات املنحرفة التي قد توقعهم وجترهم
�إىل طرق االنحراف واجلرمية.
فرعاية الأحداث م�سئولية م�شرتكة (فكلكم
راع وكلكم م�سئول عن رعيته).
الوعي االجتماعي
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�أخبار

�شهد

الفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وزير الداخلية ،توقيع
مذكرة تفاهم بني مكتب
ثقافة احرتام القانون يف
وزارة الداخلية وجمعية رعاية
وتوعية الأحداث للتعاون على
تر�سيخ ثقافة احرتام القانون
لدى الن�شء يف الدولة.
وقع املذكرة يف مقر القيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي،
الفريق �ضاحي خلفان متيم
نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،فيما وقعها عن وزارة الداخلية اللواء الدكتور
نا�صر خلريباين النعيمي الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
ح�ضر توقيع املذكرة ،اللواء خليل داوود بدران مدير عام املالية واخلدمات يف �شرطة �أبوظبي واللواء الدكتور
�أحمد نا�صر الري�ســي مدير عام العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي واملقدم الدكتور �صالح الغول مدير مكتب

الوعي االجتماعي
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ثقافة احرتام القانون واملقدم الدكتور حمود العفــاري
نائب املدير و�سلطان �صقر ال�سويدي نائب رئيـ ــ�س
اجلمعية والدكتور حممد مراد عبداهلل �أمني �سر
اجلمعية ،والأ�ستاذة �سارة �صالح جا�سم م�س�ؤولة الربامج
والأن�شطة.
وتهدف مذكرة التفاهم �إىل تر�سيخ ثقافة احرتام
القانون لدى النا�شئة على م�ستوى الدولة وتعريفهم
تر�سخ مفهوم ثقافة
بالأ�ساليب والطرق الناجحة التي ّ
احرتام القانون والوعي به واالرتقاء مب�ستوى العالقات
االجتماعية وال�سلوكية يف املجتمع حفاظا على م�ستقبل
الأجيال القادمة واملكت�سبات الوطنية.
ويعمل اجلانبان مبوجب املذكرة على االرتقاء بدرجة
الوعي باحرتام القانون وتر�سيخ ثقافته يف نفو�س الن�شء
لتكون �سلوكا يوميا لديهم والتعاون يف التوعية مبختلف
التجمعات ال�شبابية من خالل الأندية واملرافق الريا�ضية
من خالل حما�ضرات التوعية وامل�سابقات الثقافية حول
احرتام القانون.
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وتت�ضمن املذكرة تنظيم �أن�شطة تثقيفية وتعريفية
حول القانون و�أهميته لرعاية املجتمع وحتقيق �أهدافه
امل�ستقبلية والتعاون يف ن�شر ق�ص�ص التوعية من
خالل املوقع الإلكرتوين للجمعية وعرب مواقع التوا�صل
االجتماعي.
ونوه الفريق �ضاحي خلفان متيم بجهود وزارة الداخلية
يف حتقيق الأمن الفكري بحماية عقول ال�شباب
و�إحاطتها بالرعاية واالهتمام اللذين يتجليان ببث
الر�سائل الإيجابية لت�ستقر يف �أدمغتهم منذ طفولتهم
وتكرب معهم لت�شكل لهم ح�صن ًا نف�سي ًا �ضد االنحراف.
من جانبه �أكد اللواء الدكتور نا�صر النعيمي حر�ص وزارة
الداخلية ،على التعاون و�إن�شاء ال�شراكات مع اجلهات
الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،لرفع م�ستوى الوعي
الفكري الفردي الذي ينعك�س �إيجاب ًا على م�ستوى الأمن
االجتماعي يف الدولة.
من ناحيته قال املقدم الدكتور �صالح الغول �إن مكتب
ثقافة احرتام القانون ي�سعى لن�شر الثقافة القانونية بني

خمتلف �أفراد املجتمع و�شرائحه العمرية واالجتماعية،
ويويل اهتمام ًا خا�ص ًا بفئة الن�شء التي ت�شكل الهدف
اال�سرتاتيجي الأهم لدى �أية جهة تعمل يف جمال غر�س
القيم والأخالق ،م�شري ًا �إىل �أنهم ما زالوا يف مرحلة
عمرية مبكرة ت�سمح بغر�س املبادئ الإيجابية التي حتدد
اجتاهاتهم و�سلوكياتهم امل�ستقبلية وتطبع �شخ�صياتهم
بطابع اجلدية وااللتزام مبا ي�ؤمن به جمتمعهم .من
ناحيتها �أو�ضحت مرمي الأحمدي الباحثة املجتمعية يف
مكتب ثقافة احرتام القانون ع�ضو جمعية رعاية وتوعية
الأحداث �أنه �سيتم تنظيم برنامج ثقايف طويل الأمد

حول �أهمية القانون لل�شباب و�أولياء الأمور على م�ستوى
الدولة ،وور�ش عمل للأحداث اجلانحني يف امل�ؤ�س�سات
العقابية والإ�صالحية لرفع م�ستوى الثقافة القانونية
لديهم ،وت�أهيلهم والنهو�ض مب�ستواهم ودجمهم يف
املجتمع جت�سيد ًا ال�سرتاتيجية وزارة الداخلية يف تطوير
الربامج واملبادرات التي تخدم جميع فئات املجتمع.
ودعت �إىل اال�ستفادة من جهود املتطوعني والنا�شطني
يف جمال رعاية الأحداث ،وا�ستثمار �أفكارهم الإبداعية
لتعمل ب�شكل مواز ومك ّمل لعمل امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية العاملة يف هذا املجال.

الوعي االجتماعي
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بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع وال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي
فرع جمعية توعية ورعاية الأحداث بالفجرية

�شارك مببادرة زايد نبع اخلري للعامل �ضمن
احتفاالت الدولة باليوم الوطني()43
احتفاء واعتزاز ًا بذكرى م�ؤ�س�س الدولة خالد الذكر ،املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان� ،أطلق ال�شيخ نهيان بن
ً
مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،مبادرة «زايد ..نبع اخلري للعامل» ،التي �أنطلقت �أوىل فعالياتها اليوم،
مو�ضح ًا �أن املبادرة �ست�ستمر على مدى العام كله ،بل ومتتد �أي�ض ًا للأعوام املقبلة.

وك�شف نهيان خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد يف ديوان عام وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف �أبوظبي،
تفا�صيل املبادرة التي ترتكز على نقاط عدة ،م�شري ًا �إىل �أن �شعار «زايد ..نبع اخلري للعامل» �سيكون مظلة ف�سيح ًة
وممتدة ،ت َّ
ُنظم يف �إطارها �أن�شطة وفعاليات وبرامج متعددة يف جماالت الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،وت�ستمر
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على مدى العام كله وتتوا�صل يف الأعوام املقبلة.
و�أو�ضح ال�شيخ نهيان� ،أن كل كلمة يف �شعار «زايد ..نبع
اخلري يف العامل» لها معنى حقيقي ومق�صود ،وذلك لأن
�سرية املغفور له الوالد ال�شيخ زايد ،هي �سرية عطرة
متثل نبع ًا دائم ًا ال ين�ضب ،وهي م�صدر خري عميم ال
ينقطع ،كما �أنها �سرية ميكن �أن ي�ستفيد منها اجلميع،
مبختلف فئاتهم؛ الن�ساء والرجال ،املواطن وغري
املواطن ،يف الدولة ويف العامل كله.
وقال ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان� ،إن مبادرة
«زايد ..نبع اخلري للعامل»� ،ست�سهم يف ت�شكيل الثقافة
الوطنية للجمهور العام ،وتعزيز �شعورهم باالنتماء
للوطن� ،إ�ضافة �إىل �إظهار التاريخ امل�شرف للدولة� ،إىل
جانب اجتذابها للوافدين املقيمني على �أر�ض الدولة ،من

خالل ت�سليط ال�ضوء على مبادئ وقيم ال�سالم والتعاي�ش،
والت�أكيد على هذه املبادئ التي و�ضعها الزعيم الراحل،
وهو ما �سي�ؤدي �إىل تعميق التزام اجلميع ب�أن امل�سرية
م�ستمرة بنجاح ،و�أن الدولة وف ّية لذكرى م�ؤ�س�سها الأ َّول،
و�أن حكمة وتوجيهات هذا القائد العظيم مازالت نربا�س ًا
ُيهتدى به ،وطريق ًا نحقق به املزيد من النجاح والتقدم
با�ستمرار.
وقال �إن الفعالية الأوىل التي يتم تنظيمها حتت هذا
ال�شعار هي بعنوان «م�سرية االحتاد» ،والتي ت�أتي �ضمن
احتفاالت الدولة والوزارة هذا العام باليوم الوطني
الـ ،43وتت�ألف الفعالية من خم�سة عنا�صر :يتمثل
العن�صر الأول يف تظاهرة بحرية كربى من القوارب
وال�صيادين واملهتمني ،تنتظم يف م�سرية وطنية يتقدمها
الوعي االجتماعي
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خم�سة قوارب خا�صةَ ،يتز َّينُ �شراع القارب الأول ب�صورة
املغفور له الوالد ال�شيخ زايد ،ويتزين �شراع القارب
الثاين ب�صورة �صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،ويحمل �شراع القارب
الثالث َع َلم الدولة ،و�شراع القارب الرابع �شعار «زايد..
نبع اخلري للعامل» ،يف حني يحمل �شراع القارب اخلام�س
�شعار «روح االحتاد» ،ويتبع هذه الزوارق اخلم�سة الزوارق
الأخرى التي ي�شارك بها الأفراد واجلهات التي ت�سهم يف
هذا االحتفال ،على �أن تنطلق التظاهرة من الفجرية
ومتر بكل �إمارة من �إمارات الدولة ،و�صو ًال �إىل �أبوظبي
يف الثاين من دي�سمرب ،وعند الو�صول �إىل كل �إمارة
ي�ضاف قارب جديد �إىل امل�سرية ،يتزين �شراعه ب�صورة
�صاحب ال�سمو حاكم تلك الإمارة.
ويتمثل العن�صر الثاين من املبادرة يف ا�ستقبال �شعبي
ور�سمي للقوارب يقام يف كل �إمارة،يح�ضره قادة
وفعاليات املجتمع يف الإمارة ،ومب�شاركة كثيفة من فرق
املو�سيقا والفرق الثقافية يف مهرجان ثقا ّ
وفني كبري،
يف ّ
ي�شارك فيه الفنانون واملبدعون من كل �إمارة،بينما
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يعتمد العن�صر الثالث على �إقامة معر�ض لل�صور يف
�أبوظبي يعر�ض حياة و�إجنازات الراحل العظيم،
ي�صاحبه معار�ض فرعية م�شابهة يف جميع �إمارات
الدولة� ،أما العن�صر الرابع فيتم من خالله تنظيم
�أن�شطة جمتمعية يف منطقة الكورني�ش يف �أبوظبي ،كجزء
من حفل ا�ستقبال القوارب فيها ،وت�أكيد ًا ملبد�أ امل�شاركة
اجلماهريية الوا�سعة ،الذي ت�سعى وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع وتكتمل العنا�صر اخلم�سة
ملبادرة «زايد..نبع اخلري للعامل»،بتنظيم برنامج مكثف
من الأن�شطة الرتفيهية والثقافية يف كل املراكز الثقافية
التابعة للوزارة،واملنت�شرة يف �أنحاء الدولة ،ي�صاحب
العنا�صر ال�سابقة ،وفق جدول زمني تعلنه الوزارة يف كل
و�سائل الإعالم.
و�أ�شار ال�شيخ نهيان �إىل �أن الوزارة قامت بالعديد من
اخلطوات لتنفيذ املبادرة ،منها :و�ضع خطة حمكمة
للتنفيذ تت�ضمن �آليات وا�ضحة وحمددة ،كما مت التن�سيق
الكامل مع كل املواقع املحلية� ،إ�ضافة �إىل احلر�ص على
وجود م�شاركة ن�شطة من جميع فئات املجتمع ،منوه ًا

بدعم وم�شاركة قادة الوطن ،وتعاون �أجهزة الإعالم ،الذي
يعزز الوعي املجتمعي ب�أهمية املنا�سبة ،اعتزاز ًا مب�ؤ�س�س
الدولة ،وبالدولة ذاتها.
و�أو�ضح �أن الوزارة حتر�ص على �أن ت�صبح هذه الفعالية
فعالية �سنوية ،كجزءٍ من االحتفاالت ال�سنوية باليوم
الوطني ،م�ؤكد ًا �أنه بعد االنتهاء من تنفيذ فعالية «م�سرية
االحتاد»� ،ست�ستمر الوزارة يف تنفيذ فعاليات ثقافية و�شبابية
وجمتمعية �أخرى ،حتت �شعار «زايد ..نبع اخلري للعامل»،
م�شري ًا �إىل �أن هذا االحتفال هو جز ٌء من االحتفاء بالإن�سان

وجه للجميع ،كما �أنه جمال لتعزيز ال�شعور
يف الدولة ،فهو ُم ّ
بالهوية الوطنية ،وهو هدف كل �أن�شطة الوزارة ،ويعد
االحتفال ،مبا �سيحظى به من �إقبال كبري من اجلميع،
جما ًال مالئم ًا مل ّد اجل�سور ،وبناء عالقات قوية وفعالة مع
كل جهات املجتمع ،ويف الوقت نف�سه ميثل االحتفال جما ًال
للتعاون املثمر مع رجال الإعالم ،وهي �أمو ٌر حتر�ص عليها
الوزارة يف كل ما تقوم بتنظيمه من �أن�شطة وفعاليات يف
الوزارة ،بهدف �إحداث حراك ثقايف وجمتمعي ِخ ْ�صب،
ُي�سهم يف تطوير نوعية احلياة يف �أرجاء الدولة.

الوعي االجتماعي
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اليوم الوطني
املنا�سبة الوطنية الغالية.
حيث �إن ه�ؤالء يحملون امل�س�ؤوليات الوطنية لتحقيق
الإجنازات احل�ضارية وبناء م�ستقبل زاهر للبالد.

اجلمعية �شاركت
هيئة �آل مكتوم اخل�يري��ة يف امل�سرية
الوطنية حتت �شعار «ال��وط��ن بقلوبنا»
مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 43
حتت رعاية ال�شيخ را�شد بن حمدان بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س �أمناء هيئة �آل مكتوم اخلريية وبح�ضور
�سعادة مريزا ال�صايغ رئي�س اللجنة االجتماعية
باجلمعية نظمت هيئة �آل مكتوم بالتعاون مع جمموعة
ما�سات للإدارة العقارية م�سرية وطنية مبنا�سبة اليوم
الوطني ال ـ  43للدولة حتت �شعار «الوطن يف قلوبنا» يف
مقر باي �أفنيو يف اخلليج التجاري.
وقال �سعادة مريزا ال�صايغ مدير مكتب �سمو ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير
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املالية راعي هيئة �آل مكتوم اخلريية �إن هذه امل�سرية
الوطنية التي تنظمها الهيئة هي تعبري عن الوالء
والوفاء لقيادة الدولة ول�شعبها املعطاء.
وحر�ص �سعادته على تقدمي التهنئة لقائد امل�سرية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�إخوانهما
�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات و�أولياء العهود بهذه

و�أو�ضح ال�صايغ خالل م�ؤمتر �صحفي �أن امل�سرية
الوطنية التي نظمتها هيئة �آل مكتوم اخلريية هي
م�شاركة وطنية يف االحتفال بالذكرى ال ـ  43لليوم
الوطني للدولة لتعميق حب الوطن وت�أكيد الوالء الدائم
له وتعزيز التالحم والتوا�صل القائم بني ال�شعب
وقيادته.
م�ؤكدا �أن �إعالن االحتاد كان ّ
حتو ًال تاريخي ًا ،ويف
هذه املنا�سبة البد من تقدمي ال�شكر والتقدير جلميع
اجلهات التي �شاركت يف هذه امل�سرية الوطنية وعلى
ر�أ�سها جمموعة ما�سات العقارية ،و�أ�سواق ،وجمعية
بيت اخلري ،وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
والدفاع املدين ،وم�ؤ�س�سة دبي للإعالم،ودبي رايدر،
وموا�صالت الإمارات ،و�أمن املوا�صالت ،و�شرف دي
جي ،وجمعية توعية ورعاية الأحداث ،حيث قامت
اجلمعية بتقدمي الهدايا املهداة من �سعادة مريزا
ال�صايغ رئي�س اللجنة االجتماعية تهنئة باليوم الوطني
الثالث والأربعني.
من جانبه قال �سعادة حممد عبيد بن غنام الأمني
العام لهيئة �آل مكتوم اخلريية �إن هذه امل�سرية الوطنية
جت�سد التالحم بني القيادة وال�شعب ،لأن الثاين من
دي�سمرب ميثل يوم ًا خالد ًا ي�صادف ذكرى منا�سبة غالية

يفتخر بها كل مواطن على �أر�ض الإمارات الطاهرة.
و�أ َّكد �أن دولة الإمارات �أ�صبحت منوذج ًا يحتذى
وم�ضرب ًا للأمثال يف االنتقال منذ بداية انطالقة
م�سرية االحتاد نحو التقدم والنه�ضة واالزدهار فهي
لذلك ت�ستحق الثناء والتقدير.
وتعليق ًا على امل�سرية االحتفالية باليوم الوطني يف «باي
�أفينيو» قال حممد احلباي الرئي�س التنفيذي للتخطيط
العمراين والبنية التحتية يف جمموعة دبي للعقارات �إن
املجموعة ترحب با�ست�ضافة هذه امل�سرية االحتفالية
مبنا�سبة اليوم الوطني ال ـ  43لالحتاد.
و�أعرب عن �شكره ل�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد
�آل مكتوم الختيار مقر املجموعة النطالق امل�سرية
الوطنية لالحتفال باليوم الوطني للدولة.
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�ضاحي خلفان
َد ِّ�شن حملة الوالء حتت �شعار
«حب ..وانتماء ..ومنا�صرة»
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د�شن

معايل الفــريق �ضـاحي خلفان متيــم،
نائب رئيــ�س ال�شرطة والأمن العام
فـي دبــي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية توعية ورعاية
الأحداث حملة الوالء حتت �شعار «حب وانتماء
ومنا�صرة» ،مبنا�سبة اليوم الوطني الـ 43لدولة
الإمارات ،بح�ضور �سلطان �صقر ال�سويدي ،نائب
رئي�س اجلمعية ،والدكتور حممد مراد عبداهلل� ،أمني
ال�سر العام للجمعية ،والعقيد �سيف مهري املزروعي
مدير الإدارة العامة للمرور يف �شرطة دبي والدكتور
خليفة ال�سويدي امل�ست�شار الرتبوي ،والأ�ستاذة
بدرية اليا�سي رئي�سة اللجنة الرتبوية ،والأ�ستاذة
موزة �سامل ال�شومي رئي�سة اللجنة الثقافية ،والأ�ستاذة
�سارة �صالح جا�سم م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة ،وقال
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،خالل احلفل:
يف هذه املنا�سبة العزيزة� ،أرفع �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،و�إىل �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات� ،أطال اهلل �أعمارهم ووفقهم ملا فيه
خري هذا البلد ،و�إىل �شعب الإمارات وجميع املقيمني
على �أر�ض هذه الدولة املعطاء ،ونحن �إذ ن�شهد اليوم
تد�شني دولة الإمارات العربية املتحدة مرحلة جديدة
ومتميزة من تاريخها ،مرحلة ت�ضيف للإجنازات
متيز ًا جديد ًا يكمن يف تعزيز الهوية الوطنية ،ورفعة
الوطن ومتكني املواطن ،وهي جهود قل �أن يجود بها
�إال �أولو العزم ،الذين يعمرون �أوطانهم وي�سهرون على
رعاية وحماية �شعبهم ،وحتقيق �آماله وطموحاته.
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و�أي�ض ًا على توعية الن�شء وتربيتهم على
تعزيز القيم
�أن االنتماء يكون �أ�سا�س ًا للوطن،
و�أ َّكد معايل الفريق �ضاحي خلفان
من جانبه حتدث الدكتور
متيم ،على �أهمية تعزيز قيم
حممد مراد عبداهلل عن
الوالء واالنتماء للوطن
دور اجلمعية يف تعزيز
يف نفو�س الأبناء منذ
قيم الوالء واالنتماء
ال�صغر ،م�شري ًا �إىل
واحلفاظ على قيم
�أن هذه امل�س�ؤولية تقع
وحماية
املجتمع
على عاتق املدر�سة
�أبنائه من الت�أثريات
والأ�سرة وم�ؤ�س�سات
ال�سلبية للمتغريات
املجتمع ،داعي ًا �إىل
املحيطة.
اال�ستزادة من من
كما ا�ستمرت م�سرية
الربامج التوعوية التي
ال�سيارات ملدة �ستة �أيام
تعزز قيم الوالء واالنتماء
يف خمتلف �إمارات الدولة،
للوطن وللقيادة احلكيمة
حيث وا�صلت م�سريتها �إىل �شوارع
للدولة التي مل تدخر و�سع ًا يف
العا�صمة احلبيبة �أبوظبي ثم �إىل باقي
العمل على تقدم الوطن وحتقيق التنمية
ً
�إمارات الدولة مرورا ب�إمارة ال�شارقة  -عجمان -
امل�ستدامة فيه والرفاهية للمواطن.
ك ــما �أ َّكد على �أهــمية تالحــم �شعــب الإمارات ر�أ�س اخليمة � -أم القيوين  -الفجرية  -بدبا وعودة
ومتا�سكه كعــن�صر قوة يتعني العمل على حتقيقه� ،إىل دبي.
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فرع اجلمعية بالفجرية
احتفاال باليوم
ي�شارك يف م�سرية االحتاد
ً
الوطني « »43ويف فعاليات قلعة الفجرية
وباحتفاالت دار الق�ضاء
جمعية توعية ورعاية الأحداث يف م�سرية «االحتاد» من �أمام الديوان الأمريي يف الفجرية مرور ًا
بعدد من �شوارع الإمارة ،و�صو ًال �إىل �ساحة االحتفال يف مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع ،ذلك مب�شاركة مديري الدوائر املحلية واالحتادية بالإمارة وطالب املدار�س وح�شد كبري من �أهايل
الفجرية.
ت�أتي امل�سرية �ضمن احتفاالت �إمارة الفجرية باليوم الوطني  43الذي ّ
نظمها مركز وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع بالتعاون مع اجلهات املحلية واالحتادية بالإمارة.
وت�ضمنت امل�سرية عرو�ض ًا للفرقة ال�شعبية�،إ�ضافة �إىل جمموعة من الفقرات والأنا�شيد الوطنية،حيث قدمت
مدار�س الإمارة جمموعة من الفقرات وتخلل احلفل تقدمي فقرات تراثية ووطنية ورق�صات �شعبية ابتهاج ًا بهذه
املنا�سبة.

�شاركت
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اليوم الوطني
و�ألقى �سعادة �سلطان مليح مدير مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
يف الفجرية كلمة نيابة عن رئي�س اللجنة العليا الحتفاالت الفجرية
وجه فيها ال�شكر والتقدير �إىل خمتلف امل�ؤ�س�سات
باليوم الوطنيَّ ،
احلكومية االحتادية واملحلية على جهودهم فى �إجناح
فعاليات اليوم الوطني الـ 43للدولة.
وبهذه املنا�سبة رفع �سلطان مليح �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �إىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل،
و�إخوانهما �أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات.
من جانبهم �أعرب امل�شاركون يف امل�سرية عن فرحتهم بهذه
املنا�سبة واعتزازهم بها وبالقيم الوطنية التي عربت عنها
احتفاالت اليوم الوطني.
كما متت امل�شاركة يف فعاليات قلعة الفجرية واحتفاالت دار الق�ضاء ،وقدمت
م�س�ؤولة الربامج الأ�ستاذة عائ�شة الكندي الهدايا والإ�صدارات على احل�ضور من خالل الربامج والفعاليات
املتنوعة التي اقيمت احتفا ًال باليوم الوطني  43للدولة.

امل�شاركة يف احتفاالت مدر�سة ال�شافعي النموذجية
بفعاليات اليوم الوطني الثالث والأربعني لدولة
الإمارات العربية املتحدة بح�ضور �سمو ال�شيخ ماجد
بن حممد �آل مكتوم «حفظه الله»
�شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث احتفاالت
مدر�سة ال�شافعي النموذجية للبنني بالعر�س الوطني
اجلميل بح�ضور �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم «حفظه اهلل» ومب�شاركة كبار ال�شخ�صيات
املهمة بالدولة ،ووزارة الدفاع،و�أولياء الأمور ،وجمل�س
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الأمهات وع َّرب �سموه عن فرحته باحلفل وما ر�آه من روح
الوالء واالنتماء للقيادة الر�شيدة ،و�أبدى �سموه �سعادته
بالفعاليات املتنوعة واملبدعة التي قدمتها املدر�سة،
و�أثنى �سموه على جهود جمعية توعية ورعاية الأحداث،
حيث قدمت م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة الأ�ستاذة �سارة
الوعي االجتماعي
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�صالح جا�سم �شرح ًا مف�ص ًال ل�سموه عن دور اجلمعية
وماتقوم به من برامج و�أن�شطة توعوية هادفة حلماية
�أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من الوقوع يف براثن
االنحراف واجلرمية ،وقدمت له جمموعة من الكتيبات
والإ�صدارت� ،إ�ضافة �إىل هدايا اليوم الوطني  43للدولة.
ثم بد�أت الفعاليات بت�شكيل العلم الب�شري وت�شكيل
 43الب�شري ،ثم عزف ال�سالم الوطني ،وقام الأ�ستاذ
عبداهلل احلمادي ب�إلقاء ق�سم الوالء لرئي�س الدولة.
افتتح احلفل ب�آيات من القر�آن الكرمي ثم كلمة الرتحيب
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بال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد والتي �أ َّكدت على
قيم الوالء واالنتماء للقيادة ،ورفعت �أ�سمى التهاين
والتربيكات ل�شعب الإمارات و�شيوخهم الكرام ولكل من
يعي�ش على �أر�ض الإمارات ،ثم �ألقى النقيب حممد علي
الكتبي كلمة وزارة الدفاع ،والتي حثّ فيها املواطنني
على حب الوطن وبذل اجلهد من �أجل دولتنا احلبيبة
و�أهمية التجنيد ثم �ألقى ال�شاعر ح�سني حممد ال�سعدي
ق�صيدة روح االحتاد ،وقام �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد
بن را�شد بجولة يف فعاليات احلفل ،والتي ا�شتملت على

عر�ض م�سرحي بعنوان «ذكريات» ثم لوحة االحتاد
ورفع الروبوت علم دولة الإمارات ،وقامت جمعية
توعية ورعاية الأحداث بتقدمي  200جائزة للطالب
مقدمة من هيئة �آل مكتوم اخلريية ومن �سعادة مريزا
ال�صايغ رئي�س اللجنة االجتماعية تهنئة باليوم الوطني
الثالث والأربعني ،كما قام جمل�س الأمهات بتقدمي طبق
االحتاد ،والتقط �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد
للطالب واحل�ضور ال�صور التذكارية وهن�أهم باليوم
الوطني  43و�شكرهم على ما مل�سه من والء �صادق
للوطن والقيادة الر�شيدة.
كما �شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث باحتفاالت
وفعاليات اليوم الوطني الثالث والأربعني مع العديد
من املدار�س ،منها مدر�سة �سلمى الأن�صارية للبنات
بدبي ،ومثلت اجلمعية الأ�ستاذة بدرية اليا�سي رئي�سة
اللجنة الرتبوية ،ومدر�سة الإبداع النموذجية للبنات،
حيث مثلت اجلمعية الأ�ستاذة ب�شرى �سامل ال�شومي
– ع�ضوة عاملة يف اللجنة الرتبوية ،حيث مت تقدمي
عرو�ض وفقرات متنوعة يف حب الوطن ،ومت من خاللها
توزيع  200هدية للطالب للطالب مقدمة من هيئة �آل
مكتوم اخلريية ومن �سعادة مريزا ال�صايغ رئي�س اللجنة

االجتماعية ،تهنئة باليوم الوطني الثالث والأربعني،
والإ�صدارات التوعوية املهداة من �سعادته �إىل الطالبات
و�أولياء الأمور واحل�ضور.
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املزينة� :شرطة دبي رائدة

يف املعامالت الذكية
املزينة متحدث ًا خالل ملتقى �أف�ضل التجارب والتطبيقات الذكية يف التوعية الأمنية بح�ضور قيادات �شرطية

�أفتتاح امللتقى الأول لأف�ضل

التطبيقات يف التوعية املجتمعية

توجيهات
وقال القائد العام ل�شرطة دبي :ي�أتي امللتقى ترجمة
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء،
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بالتحول نحو احلكومة الذكية
ومبادرات مدينة دبي الأذكى عاملي ًا ،من خالل �إطالق
باقة من اخلدمات واملبادرات وامل�شروعات الذكية
ب�شكل عام ويف جماالت التوعية الأمنية واخلدمة
املجتمعية ب�شكل خا�ص ،منوه ًا ب�أنه ي�أتي لعر�ض �أف�ضل
التطبيقات والتجارب الذكية يف التوعية املجتمعية
حر�ص ًا من �شرطة دبي على االلتقاء ب�شركائها من

امل�ؤ�س�سات احلكومية وتبادل الآراء والتجارب الواقعية
لهذه التطبيقات ،وا�ستعرا�ض �سبل االرتقاء بها وتعميم
التجارب الرائدة ،مبا يخدم ال�صالح العام ،ويعزز
احل�س الأمني لدى اجلمهور.
�أهداف
و�أ�ضاف� :إن الهدف اال�سرتاتيجي الأول ل�شرطة دبي
مرتبط وب�شكل مبا�شر باجلانب التوعوي من خالل
الوقاية واحلد من اجلرمية ،وهو ما يعك�س �أهمية
هذه امللتقيات التي تناق�ش �أف�ضل التجارب التوعوية،
وربطها ب�شكل مبا�شر بالتقنيات الذكية التي باتت
�أكرث الو�سائل �سرعة وانت�شار ًا للو�صول �إىل اجلمهور،
ومما يزيد من �أهمية التوعية الذكية� ،إ�ضافة �إىل كرب
حجم اجلمهور املتداول وامل�ستخدم للتقنيات ،والإقبال
الكبري الذي ت�شهده من قبل الفئات العمرية ال�صغرية
واحلرجة والتي تعد من �أهم ال�شرائح التي ت�سعى

�أكد

اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام ل�شرطة دبي ،حر�ص �شرطة دبي على �أن تكون
دائم ًا يف طليعة امل�ؤ�س�سات احلكومية والأمنية ،التي �أوجدت ت�شريعات وبرامج تتفق مع
ر�ؤية حكومتنا الر�شيدة وترتقي لتوقعاتها ،م�شري ًا �إىل �أنها من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي بادرت ب�إدخال
تطبيقات ذكية يف معامالتها وخدماتها الأمنية املقدّمة ،كما �أن التحدي والإ�صرار الكبري من
قبل العاملني ّمكنها اليوم من تطبيق جمموعة من املبادرات الذكية ،التي و�ضعت �شرطة دبي على
من�صات التتويج يف جماالت تطبيق �أف�ضل املمار�سات الذكية.
جاء ذلك خالل افتتاح امللتقى الأول لأف�ضل التجارب والتطبيقات الذكية يف التوعية الأمنية يف
نادي �ضباط �شرطة دبي ،بح�ضور �إبراهيم عبد امللك ،الأمني العام للهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
واللواء عبد الرحمن حممد رفيع ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون خدمة املجتمع والتجهيزات ،واللواء
حممد �سعيد املري ،مدير الإدارة العامة خلدمة املجتمع ،واللواء حممد �سعيد بخيت ،مدير الإدارة
العامة للخدمات والتجهيزات ،والعميد الدكتور ال�سالل �سعيد بن هويدي الفال�سي ،مدير الإدارة
العامة لل�ش�ؤون الإدارية ،والعميد عبد اهلل ح�سني ،مدير الإدارة العامة لأمن املطارات بالوكالة،
والعقيد خالد �شهيل ،نائب مدير الإدارة العامة خلدمة املجتمع ،والعقيد الدكتور جا�سم خليل
مريزا ،مدير �إدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع ،وفاطمة غامن املري املديرة
التنفيذية مل�ؤ�س�سة التعليم املدر�سي يف هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي ،وعدد من ال�ضباط
والأفراد ،ومب�شاركة  12جهة حكومية وخا�صة.

22

الوعي االجتماعي

الوعي االجتماعي

23

املجتمعات الآمنة وامل�ستقرة حلمايتها و�صونها من
خمتلف الآفات واملخاطر التي حتدق بها،ومن هنا ف�إننا
ندعو جميع امل�شاركني اليوم لإعالء قيمة هذا امللتقى
ومواده،واحلر�ص على �صياغة �أف�ضل الأفكار والتو�صيات
التي من �ش�أنها �أن تخدم �أبناءنا وجمتمعنا الإماراتي
وكل من يقيم على هذه الأر�ض الطيبة.
�شراكة
وحتدث �سهيل الب�سكتي ،مدير الإعالم والعالقات العامة
يف جمعية االحتاد التعاونية ،الراعي الر�سمي للملتقى،
عن �أهمية ال�شراكة الإيجابية والفعالة التي ت�ضم
خمتلف اجلهات والهيئات احلكومية واخلا�صة التي
تعنى مبختلف االخت�صا�صات ل�صالح خدمة املجتمع
ورفعة الوطن ،م�ؤكد ًا �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي
ومن خالل الربامج واحلمالت التوعوية التي تطلقها يف
�أكرث املو�ضوعات املجتمعية واجلنائية واملرورية �أهمية
والت�صاق ًا ب�أفراد اجلمهور توجب علينا جميع ًا م�ؤ�س�سات
وهيئات على اختالف طبيعتها �أن نقدم كل الدعم
والتعاون والتن�سيق مع هذه الربامج الرائدة.
تكرمي امل�شاركني
عقب ذلك تف�ضل القائد العام ل�شرطة دبي ،يرافقه اللواء
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عبد الرحمن حممد رفيع بتكرمي اجلهات امل�شاركة يف
امللتقى ،ا�ستهله بتكرمي جمعية االحتاد التعاونية الراعي
الر�سمي للملتقى ،وجمل�س �أبوظبي للتعليم ودائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي ،وهيئة ال�صحة بدبي
ومعهد دبي الق�ضائي ،وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
وهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ،وجمعية توعية ورعاية
الأحداث.
كما كرم اللواء املزينة فاطمة املري ،املديرة التنفيذية
مل�ؤ�س�سة التعليم املدر�سي يف هيئة املعرفة ،والرائد
�سامل حمد العليلي من القيادة العامة ل�شرطة �أم
القيوين ،و�شركة �أنظمة الت�صوير املتطورة من القطاع
اخلا�ص ،وفرق العمل امل�شاركة يف م�سابقة �شرطة دبي
للتوعية الأمنية الذكية ممثلة بفاطمة املري ،وعائ�شة
عبد اهلل �سرور ،واملخرج ديباك جاين من جلنة
التحكيم� ،إ�ضافة �إىل تكرمي امل�شاركني من املدر�سة
الأمريكية الدولية ومدر�سة الكلية الإجنليزية اخلا�صة،
ومدر�سة كلية دبي،وتكرمي الفائزين من خالل مدر�سة
الإمارات للتخاطب بالإجنليزية ،ومدر�سة وي�ستمن�سرت
ومدر�سة ون�ش�سرت.
عقب ذلك قام اللواء املزينة يرافقه اللواء عبد الرحمن

رفيع ،واللواء حممد �سعيد املري ،بافتتاح املعر�ض
امل�صاحب للملتقى ،و�شمل املعر�ض م�شاريع ومبادرات
اجلهات امل�شاركة يف امللتقى يف جانب التوعية الأمنية
الذكية.
ال�شرطي الذكي
�شمل اليوم الأول للملتقى الأول لأف�ضل التجارب
والتطبيقات الذكية يف التوعية الأمنية عرو�ض ًا لثالث
جهات رئي�سة ،حيث قدم العقيد الدكتور جا�سم خليل
مريزا ،تطبيق �شرطة دبي «ال�شرطي الذكي» ،مو�ضح ًا �أنه
عبارة عن تطبيق ذكي يحتوي على جمموعة من الأ�سئلة
التوعوية للأطفال ،و�ضعت يف �إطار م�سابقة تثقيفية
هادفة يتدرج خاللها الطفل بني الرتب الع�سكرية من
رتبة مالزم �إىل رتبة فريق،وتت�ضمن كل رتبة ع�سكرية 5
�أ�سئلة ،ويف حال �إجابة الطفل ب�شكل �صحيح على الأ�سئلة
اخلم�سة يف كل رتبة ي�ؤهله ذلك لل�صعود �إىل الرتبة
التالية ،ويف النهاية وعند و�صوله �إىل املرحلة الأخرية
«رتبة الفريق» يقوم الربنامج ب�أخذ ال�صورة ال�شخ�صية
للمت�سابق وبياناته ويقوم النظام ب�إر�سال املعلومات
�إىل امل�س�ؤول عن الربنامج ليتم يف النهاية ح�صر عدد
امل�شاركات واختيار الفائز ،ليتم تكرميه من قبل الإدارة

العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي.
اختتام الفعاليات
اختتمت الإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي،
امللتقى الأول لأف�ضل التجارب والتطبيقات الذكية يف
التوعية املجتمعية ،الذي نظمته على مدار يومني يف
نادي ال�ضباط مب�شاركة اثنتي ع�شرة جهة حكومية
وخا�صة،حيث مت عر�ض  3جتارب حملية رائدة.
و�أكد العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا ،مدير �إدارة
التوعية الأمنية �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي ت�سعى من
خالل مبادراتها املجتمعية لإيجاد �صيغة تتم من خاللها
ترجمة ر�ؤية ومبادرات حكومة دبي ،حتقق التوقعات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل
م�شري ًا �إىل �أن امللتقى ي�أتي اليوم ان�سجام ًا مع توجهات
حكومة دبي ومبادرات مدينة دبي الأذكى عاملي ًا ،ومبتابعة
مبا�شرة من اللواء خمي�س مطر املزينة القائد العام
ل�شرطة دبي ،كما يخدم امللتقى الأهداف اال�سرتاتيجية
ل�شرطة دبي  ،2015-2012من خالل التعرف واال�ستفادة
من التجارب املحلية الناجحة .ونقل وتوايل املعارف
واخلربات يف جمال التوعية الذكية ،وتنمية وتطوير
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ال�شراكات مع كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة يف
جمال التوعية الذكية ،حيث عمدنا �إىل ا�ستهداف
اجلهات املعنية بتنظيم الربامج واحلمالت التوعوية
يف املجاالت املختلفة ،لت�أتي امل�شاركة متنوعة من �أمنية
واجتماعية وتربوية و�صحية وبيئية واقت�صادية وقانونية
ودينية و�إعالمية.
دورات جديدة
وجدد مدير �إدارة التوعية الأمنية ت�أكيده على �أن امللتقى
�سيعقد يف دورات جديدة خالل الأعوام القادمة،
وذلك ملواكبة التطور يف املجال التقني والذي تت�سارع
وتريته ب�شكل كبري ،والعمل على تطويع هذه التقنيات
واال�ستفادة منها مبا يخدم �أهدافنا التوعوية ،الفت ًا �إىل
�أن عملية التوعية ب�شكل عام من �أكرث الأهداف تعقيد ًا
و�صعوبة وال�سيما �إذا ما كانت تتعلق بتعديل ال�سلوك
الب�شري يف ظل وجود جمهور م�ستهدف متنوع ومتعدد
الفكر والثقافة والأديان من املقيمني على �أر�ض الدولة،
الأمر الذي يتطلب منا التنويع والتغيري يف الأ�ساليب
التوعوية ومزجها ب�أكرث الأ�ساليب ا�ستخدام ًا و�شيوع ًا بني
فئات اجلمهور.
وك َّرم مدير �إدارة التوعية الأمنية اجلهات امل�شاركة،
كما قام بتكرمي العقيد ح�سني العو�ضي ،رئي�س اللجنة
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التن�سيقية للإعالم والعالقات العامة يف
وزارة الداخلية ،وحماكم دبي وجمعية
النه�ضة الن�سائية ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية.
اليوم اخلتامي
وكانت فعاليات اليوم اخلتامي �شهدت
عر�ض ثالث جتارب متميزة� ،شمل العر�ض
الأول الذي قدمه املالزم عبد الرحمن بن فهد
جتربة مركز �إعداد التطبيقات االفرتا�ضية بالإدارة
العامة للخدمات الذكية ،مو�ضحا جتربتها يف تطبيقات
«�ألعاب �أقدر» للألعاب التوعوية ،وهذه الألعاب لعبة
مدينة املعرفة ولعبة هي ولعبة �سباق ال�سيارات ولعبة
�سباق البداير ولعبة �سباق الهجن ،مو�ضح ًا �أن لعبة
مدينة املعرفة وهي لعبة يذهب الطالب فيها يف رحلة
�إىل مدينة مالهي للت�سلية ،ويف هذه الرحلة يواجه عدد ًا
من املواقف واملغامرات ،يتم من خاللها غر�س قيم
برنامج خليفة لتمكني الطالب.
�إمارات اخلري
وجاء العر�ض الثاين لدائرة ال�ش�ؤون اال�سالمية والعمل
اخلريي،الذي قدمه نا�صر مبارك حول «مبادرة �إمارات
اخلري» و�أكد خاللها �أن هذه املبادرة تعد م�شروع ًا رائد ًا
يف جمال العمل اخلريي ،فهو �أول نظام �إلكرتوين يف
العامل يربط اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية حتت مظلة
واحدة وبنظام متكامل وبا�ستخدام الأنظمة ال�سحابية
والعمل على ربطها بع�ضها ببع�ض ب�إ�شراف من دائرة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي ،وتعد هذه
البوابة نظام ًا �إداري ًا متكام ًال وجتمع �آخر امل�ستجدات
التقنية لت�سخريها يف العمل اخلريي ،وذلك مل�ساعدة
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية للعمل بكفاءة �أعلى
من خالل �أمتتة جميع العمليات الداخلية واملعامالت
املالية ب�صورة تعود بالنفع على كل العنا�صر املعنية،

ابتداء باملتربعني واجلمعيات والدائرة و�صو ًال
�إىل امل�ستفيدين من هذه التربعات ،كما
متكن الدائرة من القيام بدورها الإ�شرايف
وت�سهيل ح�صول اجلمعيات على اخلدمات
والت�صاريح من الدائرة وتوحيد قواعد
البيانات وتزويد اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
اخلريية مبنظومة عمل متكاملة تلبي جميع
احتياجاتها وفقا لآخر امل�ستجدات التقنية
والربامج وتدريبهم على ا�ستخدامها.
تطبيق �صحتي
وجاءت م�شاركة هيئة ال�صحة يف دبي من خالل عر�ض
جتربتها يف تطبيق �صحتي و�أطباء دبي ،حيث �أو�ضحت
كليثم ال�شام�سي �أن تطبيق �صحتي يخدم املر�ضى
امل�سجلني بهيئة ال�صحة،ويتيح لهم فر�صة االطالع
على ملفهم الطبي واملواعيد و�إلغائها �أو تعديلها ونتائج
الفحو�صات املخربية والو�صفات الطبية امل�صروفة
لهم خالل � 3أ�شهر ،و�أما تطبيق �أطباء دبي فيقدم
�شرح ًا تف�صي ًال خلارطة الأطباء املتوفرين مبدينة دبي
واخت�صا�صاتهم وموقعهم اجلغرايف�،إ�ضافة �إىل مواقع
ال�صيدليات وال�صيدليات املناوبة ،واملراكز الطبية
وامل�ست�شفيات .كما عر�ض جمل�س �أبوظبي للتعليم
وخالل املعر�ض امل�صاحب للملتقى جتربته «تطبيق
املجل�س على الهواتف الذكية» الذي يعد �إحدى اخلدمات
الإلكرتونية ملجل�س �أبوظبي للتعليم ،ويهدف �إىل ربط كل
من املجل�س واملدار�س واملجتمع املحلي ب�إمارة �أبوظبي،
وميكن من خالل هذا التطبيق �إجراء بحث عن املدار�س
واالطالع على �أحدث املطبوعات والأخبار ومقاطع
الفيديو التي ين�شرها املجل�س ،كما يتيح للم�ستخدمني
تقدمي املالحظات واالقرتاحات يف �أ�شكال خمتلفة من
الو�سائط املتعددة التخاذ االجراءات الالزمة ب�ش�أنها.

رعاية الأحداث
وعر�ضت جمعية توعية ورعاية الأحداث جتربتها يف
التوعية ب�شكل عام والتوعية الذكية.
و�أو�ضحت �سارة �صالح جا�سم م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة
باجلمعية �أن اجلمعية ت�شارك بامللتقى من خالل عر�ض
ن�شراتها التوعوية التقليدية اخلا�صة بتوعية الفئات
العمرية من � 18-7سنة يف الق�ضايا املتنوعة من ال�صداقة
الإيجابية ،والتحر�ش اجلن�سي واملخدرات وغريها من
الق�ضايا الأخرى ،كما تقدم لزوار املعر�ض �أقرا�ص ًا
مدجمة عن ق�ضايا وق�ص�ص توعوية �أخرى بطريقة
�أكرث جاذبية للفئة امل�ستهدفة ،وت�شمل مو�ضوعات القيم
االجتماعية وبر الوالدين ،الفتة �إىل �أن اجلمعية تتوا�صل
مع اجلمهور عرب مواقع التوا�صل االجتماعي مثل تويرت
والإن�ستغرام.
معهد دبي الق�ضائي
عر�ض معهد دبي الق�ضائي جتربته يف التوعية الذكية،
حيث �أو�ضحت �شم�سة املري �أن املعهد ي�شارك يف
امللتقى عرب جمموعة من الن�شرات التوعوية ،كما يعر�ض
تطبيقات التوعية الذكية يف جمال القانون من خالل
توفر ق�ص�ص كرتونية تغطي اجلانب القانوين عرب
الهواتف الذكية.
الوعي االجتماعي
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فعاليات

مب�شاركة جمعية توعية الأحداث
�إنطلقت حملة التوعية ب�أ�ضرار احلبوب
وعقاقري الهلو�سة بني طلبة املدار�س

حملة التوعية ب�أ�ضرار انت�شار احلبوب
وعقاقري الهلو�سة بني طلبة املدار�س التي
�أطلقتها الإدارة العامة خلدمة املجتمع والإدارة العامة
ملكافحة املخدرات للعام الدرا�سي � ،2015 - 2014أوىل
فعالياتها يف مدر�سة الإمام ال�شافعي النموذجية للبنني
بدبي ،بح�ضور الدكتور �أحمد املن�صوري ،مدير منطقة
دبي التعليمية ،والعقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا،
مدير �إدارة التوعية الأمنية.
كما ح�ضر الفعاليات الرائد حممد �سامل املهريي ،رئي�س
ق�سم التوعية من اجلرمية ،والنقيب جمعة بالل ،رئي�س
ق�سم التوعية ب�أ�ضرار املخدرات ،والنقيب الدكتور
ح�سني اجلناحي ،وخمي�س �سامل ،مدير املدر�سة والهيئة

با�شرات
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و�شدد مدير منطقة دبي التعليمية على الدور الكبري الذي ت�ؤديه
الأ�سر الآمنة وامل�ستقرة يف احلفاظ على �أبنائها ورعايتهم من
هذه الآفة ،يف ظل التعاون القائم بني املدر�سة والأ�سرة والأجهزة
الأمنية التي تبذل جهود ًا جبارة يف �إحاطة �أبنائنا وبناتنا برعاية
كاملة .من جانبه� ،أكد العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا �أهمية
احلملة التي ت�ستهدف الفئة الذهبية يف العملية التوعوية من طلبة
املدار�س يف املراحل من ال�صف ال�سابع حتى ال�صف الثاين ع�شر
توجه
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة واملدار�س الأجنبية ،كما ّ
بر�سائل توعية �إىل �أولياء الأمور يف ظل �شراكة ب ّناءة ومثمرة
مع و�سائل الإعالم التي ت�ش ّكل �شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا يف تبني مواد
�إعالمية تخدم �أهداف احلملة.

الإدارية والتدري�سية ،والطلبة وعدد من �أولياء �أمورهم.
و�أكد الدكتور �أحمد املن�صوري �أن ال�شراكة النموذجية
التي جمعت �شرطة دبي ومنطقة دبي التعليمية يف
تنفيذ برامج توعوية وتربوية رائدة على مدار الأعوام
ال�سابقة ،ت�سهم يف �إيجاد الرعاية النموذجية التي ت�أتي
بت�ضافر كل اجلهود للحفاظ على الأمانة الغالية التي
ا�ستودعنا �إياها الوطن ،برعاية �أبنائنا وبناتنا الذين
هم عماد امل�ستقبل ،ونعول عليهم يف موا�صلة م�سرية
العطاء والبناء ،وحمايتهم من العدو الذي يرتب�ص
بهم وهذه الآفة وهي املخدرات التي بات املروجون
واملتاجرون بها ي�سلكون كل الطرق ،للفتك ب�ضحاياهم،
وتو�سيع رقعة انت�شارها.
الوعي االجتماعي
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جمعية توعية ورعاية الأحداث ت�شارك بندوة لـ «الداخلية»
بالتعاون مع �شرطة دبي وبرعاية جمعية االحتاد التعاونية

التحر�ش
تنمية قدرات الطفل �سالح ملحاربة
ّ

ّنظم

مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل الدورة
التدريبية الأوىل الكت�شاف الطفل املع ّنف
واملتح ّر�ش به جن�سي ًا ،بالتعاون والتن�سيق مع الإدارة
العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي ،على مدار يومني
يف نادي ال�ضباط.
و�شهد فعاليات االفتتاح العميد �أحمد حممد نخرية
مدير �إدارة حقوق الإن�سان بوزارة الداخلية ،والعقيد
الدكتور جا�سم خليل مريزا مدير �إدارة التوعية الأمنية
يف �شرطة دبي ،و�سهيل الب�سكتي ،مدير العالقات العامة
والإعالم بجمعية االحتاد التعاونية الراعي الر�سمي
للفعالية ،وجمموعة من الباحثني واالخت�صا�صني
والرتبويني وامل�شرفني والعاملني يف املناطق التعليمية
يف �إمارة دبي وال�شارقة وعجمان ،والعاملني يف جمال
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الرعاية االجتماعية وال�صحة النف�سية.
تكاتف اجلهود
و�أكد العميد �أحمد نخرية ،يف كلمة �ألقاها بهذه
املنا�سبة� ،أهمية الربامج والدورات التدريبية التي تعنى
بق�ضايا التوعية الأمنية وبحقوق الطفولة وحتقيق الأمن
والرعاية واحلد من ظاهرة التحر�ش ب�أ�شكاله كافة ،وال
�سيما التحر�ش اجلن�سي بو�صفه خطر ًا داهم ًا يهدد �أمن
وا�ستقرار املجتمع.
و�أو�ضح نخرية �أن املحاور الرئي�سة للربنامج التدريبي
ّ
تب�شر باخلري يف �إحداث نقلة نوعية لدى فكر
االخت�صا�صيني الرتبويني احلا�ضرين اليوم وامل�ستهدفني
بهذا الربنامج التدريبي ،م�شدد ًا على �أهمية بناء الذات
وتنمية القدرات ال�شخ�صية لدى الطفل.

كلمة اللجنة العليا
عقب ذلك قام العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا
ب�إلقاء كلمة جلنة حماية الطفل بوزارة الداخلية،
بالإنابة عن اللواء نا�صر �سامل اخلريباين ،الأمني
العام ملكتب �سمو وزير الداخلية ،رئي�س اللجنة العليا
حلماية الطفل بوزارة الداخلية� ،أكد خاللها �أهمية هذه
الدورة التدريبية لت�شكل احل�صن احل�صني لتعريف
الآباء و�أولياء الأمور واملر�شدين واملعاجلني بهذا
اخلطر الذي يهدد حياة �أبنائنا االجتماعية والنف�سية
وحمايتهم منه و�إمدادهم بالقوة الالزمة ملواجهة هذا
اخلطر ،من خالل التعريف بالتحر�ش و�أ�سبابه ونتائجه
اجل�سمية على الأبناء والأ�سرة واملجتمع ككل متكامل،
وطرق مواجهة هذا اخلطر من الناحية االجتماعية
والنف�سية ،م�شري ًا �إىل �أن هذه الدورة التدريبية تتيح
للمنت�سبني التدرب على التقنيات النف�سية مل�ساعدة
املتحر�ش بهم� ،إ�ضافة �إىل �أهم املقايي�س النف�سية
للقيا�س العلمي الدقيق للم�شكلة ،ومعرفة �أدق الطرق
العالجية والإر�شادية للعالج.

�أجل حماية �أبنائها من التحر�ش ب�أنواعه.
و�شملت فعاليات االفتتاح عر�ض فيلم «خالد والظل»
وهو فيلم توعوي عن التحر�ش بالأطفال.
كما �شملت �أعمال اليوم الأول ور�شة عمل قدمتها فاطمة
حممد الزعابي ،من هيئة تنمية املجتمع ،حيث با�شرت
الور�شة بتقدمي نبذة تعريفية عن مركز حماية الطفل
التابع لهيئة تنمية املجتمع ،ومن ثم تابعت بتعريف
مفهوم الطفل ،ب�أنه كل �إن�سان مل يبلغ �سن  18من العمر،
فيما تعرف الإ�ساءة ب�أنها �أي فعل �أو قول ي�سبب للطفل
املوت �أو الإيذاء ،كما �شملت الور�ش متريناً عملياً عن
املر�أة و�شخ�صية املب ّلغ عن التحر�ش.
ويف الور�شة الثانية من �أعمال اليوم الأول قدمت هالة
الأبلم ،مر�شدة وم�ست�شارة نف�سية وا�ست�شارية تربوية
يف م�ست�شفى را�شد بدبي ،حما�ضرة بعنوان «�أبنا�ؤنا يف
خطر» .

توعية و�إر�شاد
ويف كلمة القيادة العامة ل�شرطة دبي حتدث العقيد
الدكتور جا�سم خليل مريزا ،م�شيد ًا بالأهداف العامة
التي �سعت هذه الدورة التدريبية لتحقيقها من خالل
ن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع عن �أهم الظواهر
وامل�شكالت التي يعانيها الأطفال وتوعية الأ�سرة من
الوعي االجتماعي
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املجتمع تويل القراءة اهتمام ًا كبري ًا ،وذلك من خالل امل�شاركة
يف االحتفاالت ،و�إقامة الفعاليات املتزامنة معها التي تعد هدف ًا
من �أهدافها التنموية وم�شروعاتها امل�ستقبلية ،لدعم وترويج
االهتمام بالقراءة ،لأنها تعد عن�صر ًا رئي�س ًا من عنا�صر الهوية
العربية.

اجلمعية ت�شارك ب�أم القيوين

مهرجان القراءة للأطفال
ّ
نظم مركز وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع يف �أم القيوين ،مهرجان القراءة للأطفال ،حتت �شعار:
«نحو جيل قارئ» بحديقة ال�شيخ زايد بالإمارة ،مب�شاركة وا�سعة من ِقبل امل�ؤ�س�سات الثقافية يف خمتلف
الور�ش والفعاليات التي مت تنظيمها يف تلك املنا�سبة.
تر�سيخ
وقال عبداهلل بوع�صيبة مدير املركز الثقايف يف �أم القيوين� ،إن املهرجان يهدف �إىل تر�سيخ مفهوم
القراءة ،و�إعالء الوعي الثقايف لدى خمتلف �أفراد املجتمع ،مب ّين ًا �أن وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
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ت�شجيع
و�أ�شار بوع�صيبة �إىل �أن املكتبة العامة ومكتبة الطفل داخل
املركز الثقايف ب�أم القيوين تقدمان برامج م�ستمرة حول ت�شجيع
القراءة للزوار والأع�ضاء وطالب املدار�س كربنامج �أ�سفار
ثقافية ،وم�سابقة معامل من بالدي ،وال�صكوك الثقافية ،واحلقيبة
الثقافية ،وبرنامج لغة ال�ضاد ،وبرنامج «لكي �أرتقي �أدبي ًا»،
�إ�ضافة �إىل تقدمي فعاليات وبرامج بالتعاون مع خمتلف مدار�س
منطقة �أم القيوين التعليمية ،كما يتم تنظيم جميع الربامج التي
ت�صب يف خدمة اللغة العربية واالرتقاء بها وتر�سيخها لدى �أفراد
املجتمع والت�شجيع على القراءة.
م�شاركات
�ضم املهرجان م�شاركات وا�سعة من قبل امل�ؤ�س�سات الثقافية،
متثلت يف تقدمي ور�ش ثقافية متنوعة ،كور�شة القراءة وور�شة
الق�صة امل�صورة� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت تقدمي ور�ش للخط العربي،
والتعرف �إىل �أنواع اخلطوط العربية ،وتعليم الأطفال كيفية
كتابتها ،كما قدمت جمعية توعية ورعاية الأحداث جمموعة من
الكتيبات التوعوية منها دفرت التلوين (تعلم كيف تقول (ال))
حيث لقى ا�ستح�سان الأطفال و�أولياء الأمور ،وقدمت �أي�ض ًا �إدارة
مكتبة «ثقافة بال حدود» ال�سيارة املتنقلة ومركز احلمرية للفنون
ور�ش ًا فنية ،واجلمعية الن�سائية ق�ص�ص ًا م�صورة ،كما احتوى
املهرجان على تقدمي م�سابقات ثقافية للأطفال وفقرة احلكواتي
وم�سرح العرائ�س.
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عرب الهواتف الذكية
والأجهزة اللوحية
ق�صة �إلكرتونية تـثـقـف
الطالب بـ «احرتام القانون»
فكرة �سارة �صالح جا�سم م�س�ؤولة
الربامج والأن�شطة ومرمي الأحمدي
ب��اح�ث��ة جمتمعية يف مكتب
ثقافة اح�ترام القانون وع�ضوة
بجمعية رعاية وتوعية الأحداث
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�أعـدّت جمعية توعية ورعاية الأحداث بالتعاون مع مكتب ثقافة
احرتام القانون بالأمانة العامة ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س
الوزراء  -وزير الداخلية ،ق�صة �إلكرتونية م�ص ّورة عرب الهواتف
الذكية والأجهزة اللوحية ،ت�ستهدف �شريحة الأطفال من طلبة
املدار�س ،ت�سهم يف توعيتهم بثقافة احرتام القانون من خالل
درو�س م�ستفادة.
و�أن�ش�أت اجلمعية ،رابط ًا �إلكرتوني ًا ()www.crlad.info
ميكن حلملة الهواتف الذكية� ،أو مت�صفحي الإنرتنت الولوج �إليه،
واال�ستفادة من حمتواه التثقيفي.
ويهدف مكتب ثقافة احرتام القانون ،من هذه املبادرة املجتمعية،
ا�ستخدامها كو�سيلة تعليمية لدى طلبة املدار�س ،تعزيز ًا لثقافة
احرتام القانون ،فكر ًا ووجدان ًا للطفل العربي.
وذكر الفريق �ضاحي خلفان بن متيم رئي�س جمعية توعية ورعاية
الأحداث �أن الق�صة ،حملت عنوان (�آية قر�آنية ودرو�س م�ستفادة)،
مكونة من �إحدى ع�شرة �صفحة �إلكرتونية ميكن �سحبها عن طريق
اللم�س ،عرب �شا�شات الهواتف الذكية و�أجهزة احلا�سوب اللوحية.
و�أ�ضاف متيم :مت تخ�صي�ص و�صلة �إلكرتونية �أخرى ،لتنزيل وحفظ
الق�صة امل�صورة يف الأقرا�ص املدجمة ،لتتداوله املدار�س وجميع
اجلهات املجتمعية املعنية بالطفل وكل من يريد اال�ستفادة من
حمتواه التعليمي ب�أ�سلوب جاذب وغري تقليدي.
وقال :جاءت هذه املبادرة ،ان�سجام ًا مع جهود مكتب ثقافة احرتام

القانون يف توعية �أكرب �شريحة من املجتمع ،ببناء
ثقافة قانونية وبيئة داعمة ل�سيادة القانون ،حفاظ ًا
على �أفراد املجتمع ومكت�سبات التنمية الوطنية،
وخلق جيل واع مثقف قادر على العطاء ،وتر�سيخ
�أ�س�س ثقافة احرتام القانون لديه.
وحول ما جاء يف م�ضمون الق�صة� ،أو�ضح الفريق
�ضاحي� إنها جمموعة من القواعد واملفاهيم
القانونية تعمل على تثقيف وحتفيز الطالب ،بتعلم
قواعد احلقوق والواجبات ،باعتبارها �سمة من

�سمات احلياة ،حتقيق ًا للعدل وامل�ساواة بني اجلميع.
و�أ�شار �إىل ا�ستهداف الق�صة ،ل�شريحة الأطفال
حتديد ًا ،مو�ضح ًا يف الوقت نف�سه �أن م�شاهد الق�صة
تدور يف ف�صل درا�سي بني مد ّر�س وطالبه ،فيما جاء
حمتواها اقتبا�س ًا من كتاب اهلل عز وجل ،متمث ًال
ُكةِ ً{ ،حيث
بالآية الكرمية }وَال ُت ْلقُوا بِأَيْدِ ُ
يكمْ إِلَى ال ّت َهْل َ
تركز على الدعوة ب�أال نلقي ب�أنف�سنا �إىل التهلكة �أي
كان نوعها �أو م�صدرها.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث

�شاركت يف ملتقى تقييم
�أداء املنظمات الأهلية بالبحرين
�شارك

الدكتور حممد مراد عبد اهلل ،مدير
مركز دعم اتخاذ القرار� ،أمني ال�سر
العام جلمعية توعية ورعاية الأحداث ،يف فعاليات
امللتقى اخلليجي الأول حول تقييم �أداء املنظمات
الأهلية ،الذي عقد يف املنامة مبملكة البحرين،
بح�ضور املدير العام للمكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء ال�ش�ؤون والتنمية االجتماعية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج ،وممثلي وزارات ال�ش�ؤون
والتنمية االجتماعية وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
الأهلية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أو�ضح الدكتور حممد مراد عبد اهلل� ،أن الهدف
الأ�سا�سي للملتقى هو �إبراز �أهمية الدور الذي
تلعبه املنظمات الأهلية يف زيادة عجلة التنمية،
لي�س فقط على ال�صعيد االجتماعي ،بل �أي�ض ًا على
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ال�صعيد االقت�صادي ،حيث ي�سهم هذا القطاع
يف النمو االقت�صادي لأي دولة .و�أكد الدكتور
حممد مراد �أن العديد من الدول �أجرت الكثري
من الدرا�سات البحثية حول حتديد مدى جودة
م�ساهمة امل�ؤ�س�سات الأهلية يف زيادة عائد التنمية
االجتماعية ،حيث حر�صت معظم الدول على توفري
الإح�صائيات واملعلومات الالزمة �أمام متخذي
القرارات لو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية لدعم هذه
امل�ؤ�س�سات ،بهدف متكينها من حتقيق �أهدافها
االجتماعية واالقت�صادية ،و�أداء دورها املطلوب
بكفاءة وفاعلية.
و�أ�شار الدكتور حممد مراد ،ب�أن تن ّوع حماور
امللتقى كان فر�صة طيبة ومتميزة يف م�شاركة
العديد من اخلرباء من خمتلف التخ�ص�صات،

وهو الأمر الذي �أ�سهم يف
تفعيل عملية التعارف وتبادل
اخلربات يف جمال تقييم �أداء املنظمات الأهلية،
�إىل جانب اخلروج بتو�صيات عديدة ،من خالل
�أوراق العمل التي قدمها ممثلو امل�ؤ�س�سات الأهلية،
حول تقييم الأداء االقت�صادي واالجتماعي
للمنظمات الأهلية ومتطلباته ،والتي يتوقع �أن
ت�سهم يف تعزيز اال�ستفادة من هذا القطاع ،وتعزز
دوره يف حتقيق التنمية امل�ستدامة والرفاهية.
و�أو�ضح الدكتور حممد مراد عبد اهلل �أن تو�صيات
امللتقى خل�صت �إىل �ضرورة العمل على متكني
قدرات القطاع الأهلي التطوعي وبنائه ،باعتباره

�شريك ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
التنمية الب�شرية امل�ستدامة
بجانب القطاعني احلكومي والتجاري ،وت�شجيع
قيام ال�شراكات بني منظمات القطاع الأهلي
التطوعي ،وت�أ�سي�س برامج فاعلة على امل�ستوى
الوطني لكل دولة على امل�ستوى اخلليجي ،وكذلك
�إعداد منوذج لتقييم �أداء املنظمات الأهلية يف
دول جمل�س التعاون ،بحيث يراعي خ�صو�صية هذه
الدول ،وينطلق من قاعدة عملية التقييم بكفاءة
وفاعلية و�إنتاجية ،وتقدير القيمة االقت�صادية
واالجتماعية للقطاع الأهلي على حت�سني نوعية
حياة الب�شر.
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فرع اجلمعية بالفجرية ي�شارك بور�شة

«العمل التطوعي و�إجراءات ت�أ�سي�س
اجلمعيات ذات النفع العام»

َّ
نظم مركز التنمية االجتماعية بالفجرية ور�شة عمل بعنوان «العمل التطوعي و�إجراءات ت�أ�سي�س اجلمعيات
ذات النفع العام وكيفية �إن�شاء جمعية �أ�صدقاء امل�سنني» يف فندق نوفتيل الفجرية.
ح�ضر الندوة ممثلو اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واملحلية على م�ستوى ال�ساحل ال�شرقي ،واملهتمون
مبجال التطوع االجتماعي ،وجمعيات النفع العام واملراكز االجتماعية والتعليمية،وت�ضمنت الندوة عدة
حماور ،هي تعريف العمل التطوعي من الناحية االجتماعية ،و�أهمية العمل التطوعي للفرد واملجتمع،
وتعريف اجلمعيات ،ونبذة عن القانون املنظم لعمل اجلمعيات ،و�إجراء ت�أ�سي�س اجلمعيات ،و�إن�شاء جمعية
�أ�صدقاء امل�سنني.
تناولت الور�شة الأوىل ،التي قدمتها موزة العامري نائب مدير �إدارة التنمية الأ�سرية بوزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ثقافة العمل التطوعي.
وقدم ور�شة العمل الثانية ر�ضا عبد الفتاح حجازي ،حيث ناق�ش مفهوم التطوع و�إجراءات ت�أ�سي�س اجلمعيات،
وحتدث عن الدور البارز وامللمو�س الذي تلعبه منظمات املجتمع املدين ب�صفة عامة واجلمعيات ذات النفع
العام ب�صفة خا�صة يف النهو�ض وتطوير �أي جمتمع.
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�أ�صدقاء ال�سوء
ماذا تفعل لو �أنك وقعت حتت �ضغط �شديد من �أقرانك؟
�إذا �شعرت ب�أنك واقع حتت
�ضغط ممن حولك من �أجل �أن
تفعل �شيئ ًا ال تريد �أن تفعله،
ف�إن عليك �أن تق ِّيم املواقف
جيد ًا.
•حدد الأ�سباب التي
ت�سبب لك ال�ضيق
والقلق :حدد مم �أنت
خائف �إذا مل تفعل ما
يريده �أقرانك منك.
•حاول �أن تذكر نف�سك
بقيمك ومعتقداتك:
ذكر نف�سك مبا هو
�صحيح وما هو خاطئ.
•قم بعمل قائمة من العواقب ال�سلبية التي قد حتدث يف حالة ما �إذا ا�ستجبت ل�ضغوط الأقران.
•ا�س�أل نف�سك عما �إذا كانت هذه العواقب تت�ضمن �أية خماطر من �أي نوع�،أو �أي نوع من خمالفة القواعد �أو �أية
نتائج �سلبية حمتملة �أخرى ،ف�إذا ر�ضخت يف �إحدى املرات لرغبة الآخرين ،ف�سي�صبح من ال�سهل �أن تخ�ضع
جلميع رغبات الآخرين يف كل مرة.
•قم بالبحث عن الفوائد التي تعود عليك من مقاومة هذا ال�ضغط.
•حاول �أن ترافق الأ�شخا�ص الذين يتمتعون ب�أخالق ومبادئ.
•حاول �أن تظهر قوة �شخ�صيتك ،واعرت�ض على ما يقوله �أقرانك �إذا كنت ت�شعر �أنه خاطئ.
•اطلب امل�ساعدة والعون من �أحد الأ�شخا�ص الذين يت�سمون باحلكمة.
•خذ وقت ًا كافي ًا كي تفكر يف قيمك ومبادئك ،وفكر يف نف�سك وما ال�شخ�صية التي ت�سعىجاهد ًا لأن تت�سم بها.
الأ�ستاذة  :هالة �إبراهيم �سامل عبداهلل الأبلم
ع�ضوة عاملة بجمعية توعية ورعاية الأحداث
الوعي االجتماعي
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ماذا يريد
الأبناء من الآباء
الدكتور  /يو�سف �شراب  -مركز دعم اتخاذ القرار
هناك �أخطاء وممار�سات �شائعة يف تربية البنني
والبنات تقع �أحيان ًا عن جهل و�أحيان ًا عن غفلة و�أحيان ًا
عن عمد و�إ�صرار ،ولهذه املمار�سات اخلاطئة �آثار
�سلبية على ا�ستقامة الأبناء و�صالحهم ،من �أهمها:
•حتقري الولد وتعنيفه على �أي خط�أ يقع فيه ب�صورة
ت�شعره بالنق�ص واملهانة ،وال�صواب تنبيه الولد
على خطئه �إذا �أخط�أ برفق ولني مع تبيان احلجج
التي يقتنع بها يف اجتناب اخلط�أ.
•�إذا �أراد املربي زجر الولد وت�أنيبه ينبغي �أال يكون
ذلك �أمام رفقائه و�إمنا ين�صحه منفرد ًا عنهم.
•الدالل الزائد واملفرط للولد وخا�صة من الأم
ي�ؤدي �إىل نتائج خطرية على نف�س الولد وت�صرفاته
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وقد يكون من �آثاره زيادة اخلجل واالنطواء وكرثة
اخلوف و�ضعف الثقة بالنف�س واالجتاه نحو امليوعة
والتخلف عن الأقران.
•فكرة ا�ست�صغار الطفل و�إهمال تربيته يف ال�صغر
فكرة باطلة ،وال�صواب �أن تبد�أ الرتبية ويبد�أ
التوجيه منذ ال�صغر من بداية الفطام،حيث
يبد�أ التوجيه والإر�شاد والأمر والنهي والرتغيب
والرتهيب والتحبيب والتقبيح.
•من مظاهر الرتبية اخلاطئة عند الأم عدم ال�سماح
لولدها مبزاولة الأعمال التي �أ�صبح قادر ًا عليها
اعتقاد ًا منها �أن هذه املعاملة من قبيل ال�شفقة
والرحمة للولد ،ولهذا ال�سلوك �آثار �سلبية على

الولد ،من هذه الآثار فقدان روح امل�شاركة مع الأ�سرة يف �صناعة احلياة وخدمات البيت ،ومنها االعتماد
على الغري ،وفقدان الثقة بالنف�س وت ّعود الك�سل والتواكل.
•ومن مظاهر الرتبية اخلاطئة �أن ال ترتك الأم وليدها يغيب عن ناظريها حلظة واحدة خمافة �أن ي�صاب
ب�سوء وهذا من احلب الزائد الذي ي�ضر ب�شخ�صية الولد وال ينفعه.
•ومن الأخطاء تف�ضيل بع�ض الأوالد على بع�ض �سواء كان يف العطاء
�أم املعاملة �أم املحبة واملطلوب العدل بني الأوالد
وترك املفا�ضلة.
•ومن ذلك احتقار الأوالد و�إ�سكاتهم �إذا
تكلموا ،وال�سخرية منهم ومن حديثهم
مما يجعل الولد عدمي الثقة بنف�سه
قليل اجلر�أة يف الكالم �أو التعبري
عن ر�أيه مما يجعله كثري اخلجل
�أمام النا�س وال يح�سن الت�صرف يف
املواقف احلرجة.
•ومن الأخطاء ال�شائعة فعل املنكرات �أمام
الأوالد ك�شرب الدخان �أو �سماع الأغاين �أو م�شاهدة
الأفالم ال�ساقطة مما يجعل من الوالدين واملربني قدوة �سيئة.
•لذا علينا ك�آباء و�أمهات و�أويل الأمر وكل القائمني على تن�شئة الأطفال �أن ال نكتفي �أن نفهم ما يريدون ولكن
علينا �أن نعمل ونفكر بذلك ونرتقب رد الفعل والنتائج املرتتبة حال عدم التزامنا مبا يريده �أبنا�ؤنا.
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العطاء ورثناه عن زايد،
وفار�سه اليوم خليفة ،و�إخوانه
بقلم الدكتورة  /موزة العبار رئي�سة جلنة البحوث والدرا�سات

لقد نبهت �آثار الدمار الذي جنم عن احلربني العامليتني ،الدول الأخرى �إىل دور امل�ساعدات الإن�سانية يف التخفيف من حجم
الأ�ضرار التي تخلفها احلروب �أو الكوارث الطبيعية ،خ�صو�ص ًا بعد �أن ت�أكد �أن الإن�سان ال ميكنه �إبطال �أو ت�أجيل �أو منع حدوث
الكوارث� ،سواء من حيث الزمان �أم املكان.
لهذا تب ّنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة دعوة الدول الأع�ضاء لأن تخ�ص�ص ما قيمته  %0.7من �إجمايل الدخل القومي،
لتقدميها م�ساعدات �إن�سانية عاجلة للت�صدي وجمابهة �آثار الطوارئ والكوارث الطبيعية .وقد �صدر يف يناير  2013تقرير �إدارة
العامل املانحة ،مل�ساعدة دول
التعاون الإمنائي ب�ش�أن حجم امل�ساعدات الإن�سانية ،التي قدمتها دول
�أخرى كانت يف �أم�س احلاجة �إىل تلك امل�ساعدات.
الواليات املتحدة الأمريكية،
ويالحظ �أن تداعيات الهجمة العاملية �ضد الإرهاب التي قادتها
يبذلها العديد من دول العامل،
�ألقت بظالل كثيفة على اجلهود اخلريية والإن�سانية التي
واملنظمات العاملة يف ميادين
عرب فر�ض �سل�سلة من القيود واال�شرتاطات على اجلمعيات
ً
النا�شطة ،خ�صو�صا يف الدول
العمل اخلريي والإن�ساين ،ومن ثم �أ�صبح ع�سري ًا على املنظمات
العربية والإ�سالمية� ،أن ّ
ملن ي�ستحقها خارج احلدود ،نظر ًا
حتول �أي م�ساعدات نقدية
الينابيع».
لفر�ض �سيا�سة �أطلق عليها ا�سم «جتفيف
العربية املتحدة جاءت يف املرتبة
وقد بينَّ التقرير �أن دولة الإمارات
قدمته دول �أخرى مانحة ،مبا يفيد
الع�شرين ،مقارنة مبا
املرتبة  26عام  ،2010ثم قفزت �إىل
�أن الإمارات احتلت
عام .2011
املرتبة 20
ومبوجب �إفادات اللجنة ،ت�أكد �أن
الإمارات قدمت ما قيمته 2.7
مليار درهم �إماراتي� ،أي ما
يعادل  737مليون دوالر �أمريكي،
عبارة عن م�ساعدات ر�سمية
�صافية ،وفق معايري جلنة
امل�ساعدات الإمنائية،
مع مالحظة �أن
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ر�أي
حجم امل�ساعدات التنموية املوثقة لدى مكتب تن�سيق امل�ساعدات
الإن�سانية اخلارجية للدول ال�شقيقة وال�صديقة ،بلغت 6.68
مليارات درهم �إماراتي من احلجم الكلي للم�ساعدات اخلارجية.
وكانت دولة الإمارات �أن�ش�أت مركز ًا للم�ساعدات الإن�سانية
اخلارجية ،يعد الأول من نوعه يف دول املنطقة ،ويعمل على ح�صر
وتبويب وتوثيق وحتليل بيانات امل�ساعدات التي قدمتها الدولة،
وكل اجلمعيات العاملة يف ميادين امل�ساعدات الإن�سانية ،ويف
طليعتها هيئة الهالل الأحمر.
كما يعمل املكتب ،بعد جمع البيانات ،على تدقيق جودتها بوا�سطة
طرف خارجي خمت�ص ،حيث تعمل جلنة امل�ساعدات الإمنائية
على و�ضع ترتيب الدول املانحة الأكرث عطا ًء على م�ستوى العامل،
مثل الواليات املتحدة الأمريكية وكندا والرنويج و�أ�سرتاليا
واليابان وكوريا اجلنوبية واملفو�ضية الأوروبية ونيوزيلندا وال�سويد
ولوك�سمبورغ.
ولقد احتلت دولة الإمارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل عاملي ًا
كونها �أكرث الدول املانـحة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية «�أو
دي �أيه» ،مقارنة بدخلها القومي الإجمايل لعام  ،2013حمققة
قفزة تاريخية يف جمال منح امل�ساعدات اخلارجية ،الأمر الذي
�صعد بها من املركز  19عام � ،2012إىل املركز الأول عام ،2013
ح�سب ما جاء يف البيان ال�صحايف ال�صادر عن جلنة امل�ساعدات
الإمنائية «دي �أيه �سي» ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية «�أو �إي �سي دي».
وكانت جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،قد �أعلنت �أنه وفق ًا للبيانات الأولية اخلا�صة
بالدول التي قدمت م�ساعدات �إمنائية ر�سمية «�أو دي �أيه» لعام
 ،2013ف�إن دولة الإمارات العربية املتحدة احتلت املرتبة الأوىل
عاملي ًا كونها �أكرب مانح للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية قيا�س ًا
بدخلها القومي الإجمايل «جي �إن �أي».
حيث بلغ حجم امل�ساعدات الإمنائية الإماراتية يف عام ،2013
�أكرث من خم�سة مليارات دوالر �أمريكي ،و�أ�ضافت اللجنة يف بيانها
�أن ما قدمته دولة الإمارات خالل عام  ،2013يعترب �أكرب ن�سبة
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،تقدمها دولة مقارنة بدخلها القومي
الإجمايل ،و�أن م�ساعدات دولة الإمارات زادت بن�سبة  %375عام

 2013عما قدمته يف عام .2012
وبهذه املنا�سبة د ّون �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي،
رعاه اهلل ،على �صفحته الر�سمية يف تويرت« :مت الإعالن اليوم يف
باري�س �ضمن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،عن الدول
املانحة للم�ساعدات عاملي ًا لعام  ..2013بكل توا�ضع نقول،
�إن دولة الإمارات جاءت يف املركز الأول يف قيمة امل�ساعدات
الر�سمية بالن�سبة للدخل القومي على م�ستوى العامل ،خرب يثلج
�صدورنا جميع ًا ،م�ساعداتنا الر�سمية زادت  %375يف  2013على
العام الذي �سبقه».
ومركزنا العاملي قفز من الـ 19عاملي ًا  2012للأول عاملي ًا يف
منح امل�ساعدات يف  ،2013بلغت م�ساعدات الإمارات �أكرث من
 5مليارات دوالر يف  2013ح�سب �إح�صاءات املنظمة ،الإمارات
اليوم هي العا�صمة الإن�سانية الأوىل عاملي ًا ،العطاء يف الإمارات
ورثناه عن زايد ..وفار�سه اليوم هو خليفة بن زايد و�إخوانه..
و�شعب الإمارات مل يرتدد يوم ًا يف دعم املحتاج �أينما كان.
وقد عبرَّ املواطنون عن فرحتهم بهذه املكانة الإن�سانية املفخرة،
التي و�صلت �إليها دولة الإمارات ،وذلك ب�إطالقهم تغريدات على
موقع التوا�صل االجتماعي تويرت «و�سم الإمارات عا�صمة الإن�سانية
الأوىل عامليا» ،م�ؤكدين �أن من الطبيعي ح�صول الإمارات على
املركز الأول يف ظل وجود قيادة كرمية للدولة ،و�شعب معطاء،
وبلد يعي�ش على نهج زايد اخلري ،م�شريين �إىل �أن �إن�سانية زايد
ت�سري يف عروق حكام و�شعب الإمارات.
هذه هي م�آثر �صاحب ال�سمو ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،كانت
�أياديه �سخية للنا�س كلهم ،لأنه كان يكرر �أن هذا اخلري والرزق
من عند اهلل� ،سبحانه وتعاىل ،و�إذا ما قدمت درهم ًا ف�إن اهلل
�سيعطيني ع�شرة دراهم ،وكان م�شغو ًال دائم ًا بكيفية م�ساعدة
الدول ال�شقيقة ،وي�سعى بكل قوة �إىل البحث عن امل�شاريع التي
حتتاج �إليها ،وي�أمر بتنفيذها على وجه ال�سرعة.
�إن زايد حظي باحرتام متزايد بني مواطنيه العرب ،وعلى م�ستوى
العامل ،ملا قدمه ،رحمه اهلل ،للإمارات و�شعبها من طم�أنينة
وازدهار ،وللعرب والإن�سانية جمعاء ،من دعم ا�ستحق عليه لقب
«زايد اخلري».
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امل�سايرة
تقتل الفكرة املبدعة
بقلم الدكتور /خليفة ال�سويدي امل�ست�شار الرتبوي بجمعية توعية ورعاية الأحداث

فك�أنهم �أعطوا حلن ًا مو�سيقي ًا ال يجوز اخلروج عنه� ،أو
ن�ص ًا م�سرحي ًا ت ّنوع املمثلون فيه لكن امل�شاهد متكررة
وحمفوظة لدى عامة النا�س قبل خا�صتهم ،النتيجة
التي نعرفها جميع ًا هو عزوف النا�س عن قراءة هذه
املقاالت� ،أو االن�صات لتلك امل�ساجالت ،يف زمن
االنفتاح الإلكرتوين مل تعد كذبة املفكر مقبولة ،كما �أن
تنوع الكذبات وتزييف احلقائق� ،أو �شراء ال�ضمائر لن
يجدي نفع ًا ،فقد بلغ العربي من الن�ضج العقلي الذي
يجعله ناقد ًا ملا يقر�أ ،مفند ًا ملا يطلع عليه عارف ًا للكلمة،
التي مت �شرا�ؤها من احلقيقة التي نطق بها عقل كاتبها.
بعد هذه املقدمة ،دعوين �أ�سوق لكم بع�ض طرائف ما ن�شر
خالل الأ�سبوع املا�ضي ،والذي كان من �أغباه من وجهة
نظر �شخ�صية ،نتائج ا�ستطالع ر�أي �أُجري من قبل �إحدى
�شركات م�سح الر�أي يف ال�سعودية والكويت والإمارات
وبتكليف من «معهد وا�شنطن ل�سيا�سات ال�شرق الأدنى»
يف �سبتمرب ،والذي كانت �إحدى نتائجه رف�ض غالبية
ال�سعوديني والكويتيني والإماراتيني لـ«داع�ش» وفكرها،
لكن وح�سب تلك الدرا�سة يحظى ب�صورة �إيجابية تنظيم
الإخوان امل�سلمني ،بن�سبة  %31من ال�سعوديني و %34من

الكويتيني و %29من �أهل الإمارات.
ال �شك لدي �أن اخللل يتلخ�ص يف اختيار العينة� ،أو يف
القراءة الإح�صائية للنتائج ،وهنا نحتاج لأهل العقول
واع على مثل هذه الإح�صاءات.
للرد مبنطق ٍ
امل�شهد الآخر الذي يبني لنا �أثر امل�صالح والفكر يف
توجيه العقل يتلخ�ص يف نتائج االنتخابات التون�سية،
فعندما فاز حزب حركة «نداء تون�س» العلماين بـ 85
مقعد ًا وحزب «النه�ضة» جاء يف املرتبة الثانية بـ 69
مقعد ًا ر�أينا تعليقات �صحفية ،مثل ،التون�سيون يرف�ضون
تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ،ويف مقابل ذلك ،جند من كتب
جناح تون�س يف تداول ال�سلطة ال�سلمي بني تيار الإ�سالم
ال�سيا�سي والتيارات العلمانية ،نف�س امل�شهد ،لكن الفكر
يرتجمه ح�سب ما ُبرمج العقل حوله.
امل�شاهد على حجر الفكر كثرية ،لكن من �أفظعها يف
ت�صوري ،عندما ي�شكل فريق علمي لإقرار �أوراق عمل
مل�ؤمتر ا�سرتاتيجي ،وتُختار كل العقول امل�شاركة من نف�س
املنطق واملنطلقات ،هل ن�أمل يف ختام ذلك املنتدى� ،أو
امل�ؤمتر �أن ن�صل �إىل نتائج جديدة غري تلك التي تعود
عليها النا�س.

تويرتDrKAlsuwaidi@ :

�إذا توافقت �آراء املفكر بن�سبة  %100مع بقية �أفراد املجتمع ،فهناك خط�أ يف املجتمع �أو املفكر ،فقادة الفكر
يتميزون ب�آراء غري م�سايرة للتيار يف كثري من الأوقات ،ال ت ّقدر يف وقتها ،لكن الزمن يبينّ �صحتها.
ما �أحوجنا يف الأمة العربية التي متر مبرحلة حرجة من تاريخها �إىل مفكرين �أحرار يف اتخاذ قراراتهم ،والتعبري
عن وجهات نظرهم ،لأنه من ال�سهل على �أرباب الفكر اليوم ال�سري مع التيار يف كل �شيء ،والنتيجة من وراء ذلك
معروفة يف ميدان الفكر لدى ج ّل الب�شر ،بيد �أن م�شاكل الأمة العربية ينق�صها اليوم من يفكر خارج ال�صندوق الذي
خنق الكثري من الإبداع يف التعاطي مع م�شاكل الأمة ،فما زالت الكثري من التحديات تعالج ب�أ�ساليب تعودنا عليها،
ونعرف �أنها مل تنجح يف املا�ضي ،فكيف تنجح يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل؟!
عندما تت�صفح �صحف بع�ض الدول العربية جتد �أنها تعزف على نف�س الوترية ،و�إن كانت الكلمات خمتلفة،
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ال�صحة

الأجهزة املحمولة للأطفال
دون �سن  12عام ًا
بقلم الدكتورة  /مرمي كلداري رئي�سة اللجنة ال�صحية
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هناك دعوة �إىل حظر ا�ستخدام الأجهزة املحمولة على التكنولوجيا والإفراط يف ا�ستخدامها ي�سبب
على الأطفال دون �سن  12عام ًا ذلك ملا لها من االتكالية ،وي�ؤثر يف �سلوكيات وتربية الأطفال ،حيث
م�ضاعفات خطرية
�صحتهم
على
ومنوهم،حيث �إن حجم
الدماغ ينمو ب�سرعة يف
�سنة �أو �سنتني من عمر الطفل
مبعدل � 3أ�ضعاف وي�ستمر بالنمو
مبعدل �أقل حتى عمر  21عام ًا،كما
�أن تقدم وتطور الدماغ يعتمد على
التعر�ض ملحفزات بيئية خمتلفة.
�أثبتت الدرا�سات �أن كرثة
التكنولوجيا والأجهزة تقلل
من الإبداع والتفكري لدى
الطفل وتزيد من
حاالت التوتر والقلق
وت�ؤثر �سلبيا يف التعلم والتفكري والتطور اجل�سمي يخلق جي ًال غري مبال وغري قادر على حتمل امل�س�ؤولية.
واحلركي للطفل ،فعلى �سبيل املثال اجللو�س فرتة كما �أن الإدمان على ا�ستخدام هذه الأجهزة ال ي�ؤثر
طويلة �أمام هذه الأجهزة قد ي�ؤدي �إىل ال�سمنة فقط يف بيولوجية الطفل وج�سمه وتركيزه ،بل قد
الزائدة للطفل وما ي�صاحبها من �أمرا�ض ال�سكر ي�ؤثر على الروابط الأ�سرية واالجتماعية ،حيث تقل
و�ضغط الدم واجللطة – والعياذ باهلل ،كما �أن الروابط الأ�سرية بني الأبناء والوالدين وتزداد حاالت
الأطفال الذين ي�ستخدمون التكنولوجيا بكرثة العزلة.
ي�صاحبهم القلق يف النوم فال يح�صلون على ق�سط فاالعتدال يف الأمور كلها خري ،لهذا �أن�صح بعدم
كاف من النوم والراحة مما ي�ؤثر �سلبا يف حت�صيلهم الإفراط يف ا�ستخدام هذه الأجهزة حتى جننب
ٍ
�أطفالنا الآثار ال�سلبية الناجتة عنها ،وجنعلهم جي ًال
الدرا�سي وتزداد حاالت العنف لديهم.
� إن الأطفال الذين يبالغون يف ا�ستخدام التكنولوجيا واعي ًا وقادر ًا على حتمل امل�س�ؤولية والإبداع .كما
يكونون �أكرث عر�ضة للم�شكالت الذهنية والنف�سية يجب مراعاة ا�ستخدام هذه الأجهزة بطريقة تنمي
ويزداد لديهم االكتئاب والقلق ونق�ص االنتباه من قدرات الطفل و�إبداعه دون الت�أثري على ج�سمه
والتوحد ،لهذا ف�إن كرثة ا�ستخدام التكنولوجيا تقلل وعالقاته االجتماعية �سلب ًا.
من االنتباه والقدرة على احلفظ� ،إ�ضافة اىل ذلك
ف�إن لهذه الأجهزة �أي�ض ًا �إ�شعاعات ت�صدر منها ت�ؤدي وفقنا اهلل و�إياكم ملا فيه اخلري لأبنائنا وملجتمعنا.
�إىل قلة مناعة الأطفال و�ضعف اجل�سم ،فاالعتماد
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اخلط ال�ساخن

م�شكلة تربوية..
من ملفات اخلط ال�ساخن
مت �إعدادها بت�صرف
زاوية يحررها امل�ست�شار الأ�سري :الأ�ستاذ جمال في�صل الطويل
امل�شرف على خدمة اخلط ال�ساخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث

م�شكلة وحل :الثقة بالنف�س:
تعد الثقة بالنف�س الأ�سا�س الذي ننطلق منه نحو الإيجابية والنجاح وال�صحة النف�سية
وال�سعادة ،فالثقة بالنف�س كالأجنحة بالن�سبة للطائر ،فبها يطري ويرفرف حملق ًا يف الأفق،
وبدون هذه الأجنحة ي�سقط الطائر وي�صبح �صيد ًا �سه ًال ،كذلك يرفرف الواثق من نف�سه يف
�سماء النجاح والتميز ،و�إذا فقد ثقته بنف�سه يكون �صيد ًا �سه ًال للف�شل وال�سلبية واال�ضطراب
النف�سي والتعا�سة.
تعريف الثقة بالنف�س:
الثقة بالنف�س هي �إح�سا�س ال�شخ�ص بقيمة نف�سه بني من حوله ،فترتجم هذه الثقة كل حركة
من حركاته و�سكناته ،ويت�صرف الإن�سان ب�شكل طبيعي دون قلق �أو رهبة ،فت�صرفاته هو من
يحكمها ولي�س غريه ،هي نابعة من ذاته ال �ش�أن لها بالأ�شخا�ص املحيطني به ،وبعك�س ذلك
فهي انعدام الثقة التي جتعل ال�شخ�ص يت�صرف وك�أنه مراقب ممن حوله ،فت�صبح حتركاته
وت�صرفاته بل و�آراءه يف بع�ض الأحيان خمالفة لطبيعته ،وي�صبح القلق حليفه الأول يف كل
اجتماع �أو اتخاذ قرار.
والثقة بالنف�س هي بالطبع �شيء مكت�سب من البيئة التي حتيط بنا ،التي ن�ش�أنا بها وال ميكن
�أن تولد مع �أي �شخ�ص كان.
ما هي �أ�سباب عدم الثقة بالنف�س؟
 تهويل الأمور واملواقف ،بحيث ت�شعر ب�أن من حولك يركزون على �ضعفك ويرقبون كلحركة غري طبيعية تقوم بها.
 ال�شعور بالنبذ من الآخرين. -املرور مبوقف ف�شل مت تعميمه وات�ساعه وانت�شاره.
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6 .6ال�سلبية.
7 .7عدم املخاطرة.
8 .8عدم القدرة على الإبداع.
9 .9عدم القدرة على اتخاذ قرار (اليد املرتع�شة ال
تتخذ قرار ًا).

 تكرار خربات الف�شل. الربجمة ال�سلبية للذات. النظرة ال�سلبية للذات مثل �أنا �ضعيف�،أنا فا�شل...�إلخ.
 نظرة الأ�صدقاء �أو الأهل ال�سلبية لذاتك وعدماالعتماد عليك يف الأمور املهمة� ،أو عدم اعطائك ثالث ًا :الآثار ال�سلبية اجل�سدية:
1 .1ت�صبب العرق.
الفر�صة لإثبات ذاتك.
2 .2ارتعا�ش الأيدي.
�سمات فاقد الثقة بالنف�س:
تتعدد الآثار ال�سلبية لنق�ص الثقة بالنف�س ،والتي تبدو 3 .3برودة الأطراف.
يف �أو�ضح �صورها عند مواجهة املواقف ال�صعبة ،وهي 4 .4زيادة دقات القلب.
تنق�سم �إىل �آثار �سلبية وجدانية وعقلية معرفية وج�سدية �5 .5سرعة التنف�س.
6 .6احمرار الوجه.
و�سلوكية.
�أو ًال  :الآثار ال�سلبية الوجدانية:

1 .1اخلوف.
2 .2القلق.
3 .3اخلجل.
4 .4االنطواء.
5 .5ال�شعور بالعجز.
6 .6ال�شعور بالنق�ص.
7 .7احل�سا�سية الزائدة.
8 .8ال�شعور بالف�شل.
9 .9الع�صبية الزائدة.
1010اال�ستغراق يف �أحالم اليقظة.
1111العدوانية.
1212الغرور والتكرب.
ثاني ًا :الآثار ال�سلبية العقلية:

1 .1ت�شتت االنتباه.
2 .2ت�شتت الرتكيز.
3 .3الرتدد.
4 .4نق�ص تقدير الذات.
5 .5ال�شعور بالدونية.

رابع ًا  :الآثار ال�سلبية ال�سلوكية:

�1 .1ضعف القدرة على التوا�صل.
2 .2الهروب من املواقف ال�صعبة.
3 .3االن�سحاب من املواجهة.
4 .4قلة عدد الأ�صدقاء.
5 .5الهروب من دور القيادة.
�6 .6ضعف القدرة على التعبري عن الذات.
�7 .7ضعف القدرة على التعبري عن الأفكار وامل�شاعر.
8 .8عدم القدرة على الدفاع عن النف�س.
وبالطبع لن ي�صبح الإن�سان �إيجابي ًا �إال �إذا تخل�ص من
�ضعف الثقة بالنف�س ،وتدرب على مهارات زيادة الثقة
بالنف�س ،وثق ب�أنك قادر على التح�سن يوم ًا بعد يوم،
عليك �أن توقف كل تفكري يقلل من �ش�أنك ،ويجب عليك
�أن تعلم ب�أنك �إن�سان منتج مل تخلق عبث ًا،فاهلل عندما
خلقنا مل يخلقنا عبث ًا� ،أنت لك هدف وغاية يجب �أن
ت�ؤديهما يف هذه احلياة ما دمت حي ًا على وجه الأر�ض،
فاهلل �سبحانه وتعاىل عندما خاطب امل�ؤمنني يف القر�آن
الكرمي مل يخ�ص م�ؤمن ًا دون الآخر ،ومل يخ�ص م�سلم ًا
دون الآخر ،ذلك لأن كل الب�شر �سوا�سية ،وال ف�ضل لأحد
الوعي االجتماعي
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على �أحد �إال بالتقوى ،ويكفي �أن تعلم ب�أنك م�سلم فهذا
�أكرب ما مييزك عن ماليني الب�شر الغارقني يف �ضالالتهم
و�أهوائهم.
كيف تقوي ثقتك بنف�سك؟
 -1اكت�شف طاقاتك الإيجابية حاول الإم�ساك بورقة
وقلم واكتب اجلوانب الإيجابية لديك ،وكذلك نقاط
القوة ،وقدراتك ومواهبك.
 -2تقبل ذاتك كما هي :وتذكر �أنك خلق اهلل ،بل �أف�ضل
خملوق عند اهلل ،فلقد خلقك اهلل و�أ�سجد لك املالئكة،
و�سخر كل ما يف الكون خلدمتك،بل اختارك لتكون
خليفته يف الأر�ض.
 -3اجتهد �أن تتغري للأف�ضل وتقوي نقاط �ضعفك..
العب ريا�ضة ..خذ دورة كمبيوتر �أو لغات كي جتد عم ًال
�أف�ضل،خذ دورة تنمية ب�شرية كي تنمي مهاراتك �إلخ،
وتذكر قول اهلل تعاىل }�إِنَّ اللهَّ َ اَل ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى
ُي َغيرِّ ُ وا َما ِب�أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم{ �سورة الرعد :الآية(..)11
 -4كن نف�سك :وال حتاول �أن تكون غريك ،و�إال رمبا ال
ت�ستطيع �أن تكون غريك وال تكون نف�سك ،وت�صل حلالة
من التيه بني الإثنني ،فال تن�صهر يف غريك وتلغي ذاتك،
و�شخ�صيتك ،وتفردك ومن ثم تفقد الثقة يف نف�سك.
ولو نظرت �إىل ال�صحابة لوجدت �أن ك ًال منهم له
نقاط ّمتيزه عن غريه ،حيث جتد ال�صديق ،والفاروق،
واحليي ،وحرب الأمة ،و�سيف اهلل امل�سلول ،جتد
�أن �سيدنا علي بن �أبي طالب برع يف الق�ضاء وبرع
معاذ بن جبل يف العلم ،وبرع خالد بن الوليد يف
الفرو�سية واجلهاد ،وبرع ح�سان بن ثابت يف ال�شعر،
وبرع قي�س بن ثابت يف اخلطابة� ..إلخ ولو �أراد خالد
�أن يكون علي ًا فلن يكون علي ًا ولن ي�صبح خالد.
 -5ال تقارن نف�سك مقارنة �سلبية بالآخرين ف�أنت حينما
تقارن نف�سك ب�آخر �إمنا تقارن �أ�ضعف ما فيك ب�أقوى ما
فيه ،وتن�سى �أنه يتميز ب�شيء و�أنت تتميز ب�شيء �آخر،
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وهذا التميز للغري هو رزقه ،وتذكر �أن اهلل ما �أعطى
كل �شيء لأحد وما �سلب كل �شيء من �أحد ،وثق �أن هلل
حكمة يف توزيع هذه الأرزاق ف�إن علمتها نعمت بها ،و�إن
مل تعلمها فال ت�س�أل ف�أنت عبد ول�ست �إله ًا.
وهلل حكمة يف اختالف �ألوان الب�شر و�سماتهم ونقاط
متيزهم ،و�أب�سط هذه احلكم �أن ت�ستمر احلياة ،حيث
يحتاج كل منا للآخر وي�ستمر الكون يف عالقة تكامل،
�سبحان من �سري الكون بحكمته فال تقارن نف�سك ب�آخر –
�إال يف ال�سباق للجنة ،وال حت�سد �أحد ًا ،وتذكر �أن الإن�سان
ين�سى �أحيان ًا ما هو فيه من نعم وينظر �إىل نعم الآخرين،
فاملري�ض يرى يف الآخرين �صحتهم والفقري يرى يف
الغني ماله والغني يرى يف الفقري راحة باله�...إلخ ،وثق
�أن لديك ما ينق�ص الآخر ولدى الآخر ما ينق�صك،
فار�ض مبا ق�سم اهلل لك تكن �أغنى النا�س و�أ�سعد النا�س.
 -6توقف عن ازدراء ذاتك ،وال تنظر �إىل نف�سك نظرة
دونية ،و�أوقف �سيا�سة جلد الذات ،ف�أنت �أف�ضل مما
تت�صور بكثري.
� -7أكد ذاتك ال تكن �سلبي ًا فتتغا�ضى عن حقك يف
التعبري عن �أفكارك وم�شاعرك وحقوقك ،وال تكن
عدواني ًا فتطغى حقوقك على حقوق غريك ،ولكن �أكد
ذاتك وعرب بحرية عن نف�سك وعن �أفكارك وم�شاعرك
وحقوقك دون العدوان على غريك.
 -8ال تلتفت �إىل نقد الآخرين ،ال ت�سرف يف التفكري
تعط الآخرين �أكرب
بالآخرين وانتقاداتهم ،ال تهتم وال ِ
من �أحجامهم ،عليك �أن تر�ضي نف�سك بعد ر�ضى اهلل،
وما دمت تبتعد عما حرمه اهلل فثق ب�أنك ت�سري يف
الطريق امل�ستقيم وال تلتفت للآخرين،فال ت�شعر نف�سك
ب�أن كل ما يقوله الآخرون هو بال�ضرورة حق عليك ،وال
جتعل كالم الآخرين ي�ؤثر �سلب ًا على نف�سيتك.
 -9تعلم من الف�شل ،وتذكر �أن الف�شل جتارب جاءت كي
تعلمنا ،وت�صقل مهاراتنا.
 -10اهتم مبظهرك ،فاملظهر الرائع ينعك�س على ذاتك

روعة وجما ًال وحب ًا وثقة.
 -11متيز يف �أحد الأ�شياء �سواء �إتقان لغة� ،أم احرتاف
برامج يف الكمبيوتر ،جتويد القر�آن،عمل معني ،املهم
اكت�شف عبقريتك ،ومتيز يف �أحد جوانب احلياة ت�شعر
بالثقة.
 -12برمج عقلك الالواعي على الثقة بالنف�س ،وذلك من
خالل تكرار كلمات �إيجابية تدل على الثقة بالنف�س مثل
�أنا واثق من نف�سي.
 -13مار�س تدريبات اال�سرتخاء فهي تزيد من الثقة
بالنف�س.
-14مار�س تدريبات التنف�س فلها �أثر �إيجابي يف زيادة
الثقة بالنف�س.
 -15و�أو ًال و�أخري ًا الثقة باهلل قبل الثقة بالنف�س �إن
الثقة باهلل والإميان به – قو ًال وقلب ًا وعم ًال  -واالعتماد
والتوكل عليه يدعم ثقتك بنف�سك وبقدراتك ،كما يدعم
ثقتك يف الآخرين ،يقول اهلل تعاىل } َو َمنْ َي َت َو َّك ْل َع َلى
اللهَّ ِ َف ُه َو َح ْ�س ُبهُ{ � ...أى يكفيه كل ال�شرور
انعدام الثقــة بالنف�س وت�أثرياتها ال�سلبية:
الثقة بالنف�س تنبع من �إح�سا�س الفرد بقدراته على
مواجهة ال�صعاب والتحديات التي تعرت�ضه يف م�سريته
احلياتية ب�صورة واقعية ومن دون قلق �أو رهبة ،فمثل
هذه الت�صرفات تكون نابعة من الذات ولي�س بت�أثريات
خارجية ،والنقطة الأوىل التي يجب �أن نتعرف �إليها يف
هذا ال�سياق انعدام الثقة بالنف�س وت�أثرياتها ال�سلبية:
تهويل الأمور واملواقف ،بحيث ي�شعر الفرد ب�أن منحوله ي�ستغلون �ضعفه وير�صدون هفواته.
 اخلوف والقلق من �أن ي�صدر عن املرء �أي ت�صرفخمالف للعادات والتقاليد يحا�سب عليه بالتوبيخ
واالزدراء.
 -اح�سا�س الإن�سان ب�ضعفه �إزاء تقدمي �أي �شيء للآخرين

وب�أنه فاقد احليلة وم�ست�سلم لقدره.
ميكن تعزيز الثقة بالنف�س من خالل اكت�شاف القوة
الكامنة يف داخلنا ،وهناك �سبع ن�صائح ميكن اال�ستعانة
بها لتعزيز الثقة بالنف�س.
 اكت�شف نف�سك،افتح عقلك للأ�شياء اجلديدة،وحاولجتربة الهوايات التي مل تفكر يف ممار�ستها من قبل،
فكلما ازدادت معرفتك ومنت مداركك �شعرت ب�أنك
�أف�ضل مما كنت عليه من قبل.
 التفكري الإيجابي،العقل هو البو�صلة الإر�شادية لبناءالثقة بالنف�س واتخاذ القرارات ال�صائبة يف اال�ستجابة
للمواقف والت�صرفات ال�سليمة �إزاء الذات والآخرين.
فقائمة الإجنازات التي يتطلع املرء لتحقيقها �سواء
�صغرية كانت �أم كبرية ميكن ترجمتها �إىل �أفكار و�صور
ومن ثم حتويلها �إىل مواقف ،وبذلك ميكن تبديد كل
املخاوف التي تراود املرء.
 التحدث ب�إيجابية الإخالد �إىل الراحة والتفكري بهدوءيريح النف�س ويتيح للعقل التفكري بروية �إزاء الكثري من
الق�ضايا ال�شائكة وو�ضع احللول الإيجابية لها.
 الت�صرف بحكمة انفتاح العقل على تقبل كل ما هوجديد من جتارب وهوايات من �ش�أنه �أن ير�سخ الثقة
بالنف�س يف مواجهة �أية مواقف طارئة.
 معاجلة الأمور ال�صعبة يجب العمل با�ستمرار علىت�أكيد الذات وعدم االنتقا�ص من القدرات الذاتية
لتخطي العقبات وعدم اال�ست�سالم للي�أ�س.
 العي�ش ب�إيجابية ،فمحاولة املرء �أن يكون �إيجابي ًاوفاع ًال يف �شتى جماالت العمل بداية الطريق �إىل النجاح
والإبداع.
 احلزم يف اتخاذ القرارات فعبارة «ال �أ�ستطيع» يجب�شطبها �أو ا�ستبدالها ب�أخرى هي «ما الذي ميكن فعله»
مث ًال وبذلك يتبدد اخلوف والرتدد ،وتتحدد الأهداف
لتخطي املخاوف املثبطة للعزائم.
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�إ�صطحب �إبنك
�إعداد � :سارة �صالح جا�سم حمادة  -م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة

twi/insta:sarahamada30

�أبوظبي
عا�صمة دولة الإمارات العربية املتحدة ،متتاز هذه املدينة الع�صرية واملتعددة الأوجه واملعامل ،برثاء
تاريخها وخ�صو�صيتها الثقافية التي تركت ب�صمتها على العديد من الأن�شطة والفعاليات التي تلبي
طموحات وتطلعات جميع زوارها ،وتع ّد �أكرب �إمارة �ضمن احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إذ تزيد
م�ساحتها على � 67ألف كيلو مرت مربع .كما ت�ضم �إمارة �أبوظبي عدد ًا من اجلزر� ،أهمها جزيرة دا�س ،و�صري
بني يا�س ومربز ودملا وال�سعديات و�أم النار� ،إ�ضافة �إىل عدد من املدن مثل الوثبة والروي�س والظفرة.
تتكون �إمارة �أبوظبي من ثالث مناطق رئي�سة:
املنطقةالأوىل :مدينة�أبوظبي
وهي مقر رئي�س الدولة وجمل�س الوزراء و�أغلب الوزارات وامل�ؤ�س�سات االحتادية ،وكذلك ال�سفارات الأجنبية والإذاعة
والتلفزيون ،وفيها ميناء زايد الذي ي�ساهم يف ت�سهيل احلركة التجارية ،ومطار �أبوظبي الدويل ،وكذلك ت�ضم معظم
�شركات البرتول واملن�ش�آت والأ�سواق التجارية ،كما يعترب كورني�ش �أبوظبي وما فيه من حدائق ونوافري مياه من �أبرز
املعامل اجلمالية للمدينة.
املنطقةالثانية:املنطقةال�شرقية
املنطقة ال�شرقية وعا�صمتها مدينة العني� ،سميت بهذا اال�سم لغناها بالينابيع الطبيعية التي حولت هذه املنطقة �إىل
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واحة خ�ضراء �شديدة اخل�صوبة تكرث فيها اخل�ضرة واملزارع واحلدائق اجلميلة ،وتتوفر فيها املياه الطبيعية التي
تتدفق عن طريق الآبار والأفالج التي هي عبارة عن قنوات مائية حتت الأر�ض ت�ساعد يف تو�صيل املاء �إىل خمتلف
املزارع املنت�شرة بكرثة يف هذه املنطقة .ومن �أهم معامل العني حدائق العني الفاي�ضة وجبل حفيت وحديقة �ألعاب
الهيلي وحديقة احليوانات ومتحف العني للآثار ،كما تع ّد جامعة الإمارات العربية املتحدة ومطار العني من �أهم
املعامل احل�ضارية يف املدينة.
املنطقةالثالثة:املنطقةالغربية
املنطقة الغربية وعا�صمتها مدينة زايد وت�ضم الكثري من الغابات احلراجية املزروعة ملكافحة الت�صحر ،وتبلغ
م�ساحة الغابات نحو � 100ألف هكتار ،وعدد الأ�شجار فيها نحو  20مليون �شجرة ،كذلك توجد فيها بع�ض حقول
البرتول الربية وم�صفاة تكرير البرتول يف الروي�س ،ويتبع الإمارة العديد من اجلزر �أهمها جزر دا�س مربز وزركوه
وارزنة وهي �أهم مناطق حقول البرتول البحرية وجزيرة دملا وال�سعديات و�أبو الأبي�ض.
هناك العديد من مناطق اجلذب ال�سياحي يف �أبوظبي ومن �أكرث هذه الأماكن جذ ًبا لل�سياح هي:
م�سجد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان:
يع ّد م�سجد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان �أجمل املعامل الدينية والعمرانية يف �أبوظبي حتى اليوم .كما �أنه واحد من
�أهم الكنوز املعمارية يف دولة الإمارات املعا�صرة ،و�أحد �أكرث املعامل �إبداع ًا وجما ًال يف العامل ،وقد جاء بنا�ؤه مببادرة
من املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل فهو الوالد وامل�ؤ�س�س لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ينظر �إىل م�سجد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان الذي ْيعرف من قبل �سكان �أبوظبي بامل�سجد الكبري ،على �أنه معلم
ح�ضاري ذو �سمات عاملية من حيث الت�صميم واملواد املعمارية التي جلبت من كل �أنحاء العامل تقريب ًا :فمن �إيطاليا
و�أملانيا واملغرب والهند وتركيا و�إيران وال�صني واليونان وبالطبع الإمارات ،وقد مت اختيار �أجود املواد الطبيعية
لإجناز عملية بنائه وتزيينه ،مثل الرخام واحلجر والذهب والأحجار الكرمية والكري�ستال وال�سرياميك.
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ق�صر الإمارات:
فندق فائق الفخامة ،يٌدَ ار من قبل جمموعة كمبن�سكي ،ورمبا هو الفندق الأعلى تكلفة يف العامل ،حيث دفعت حكومة
�أبوظبي تكاليف بنائه نحو  3مليارات دوالر .وكثري ًا ما يعتقد النا�س ب�شكل خاطئ �أنه ق�صر رئا�سي .وي�ضم فندق
ق�صر الإمارات  400غرفة وجناح ،ومعظم ديكوراته الداخلية م�صنوعة من الرخام �أو الذهب اخلال�ص .و�أُقيمت عدة
حفالت للمو�سيقا الكال�سيكية ورق�صات الباليه يف قاعة امل�ؤمترات يف ق�صر الإمارات ،بعد تد�شينه.
يقع ق�صر الإمارات قرب جممع �أدنوك على م�سافة ق�صرية من مركز ت�سوق املارينا .وبالفعل ،ال يف ّوت الزوار
القادمون من املدينة �أو الكورني�ش واملتجهون �إىل قرية الرتاث �أو مركز املارينا مول الفر�صة لأخذ ملحة عن هذا
ال�صرح الرائع.

تربية

•حني يحكي ابنك بع�ض �أ�سراره ال تنفعل ،ال توبخ ،ال تعطي املحا�ضرات الطويلة،
ال تفر�ض احللول عليه ،ال تتعامل بنظام الأوامر �إن فعلت ذلك �سيلج�أ لل�صمت.
•الت�سامح من ال�صفات الإيجابية التي من املهم �أن يركز عليها الوالدان يف
الرتبية ،فيكت�سب الأبناء القدرة على الت�سامح مع الآخرين.
•احت�ضان الطفل يف �أوقات متفرقة من اليوم مينح الطفل الأمان النف�سي ويعطيه
�إح�سا�س ًا �أنه موجود يف قلب وعقل والديه فال حاجة للإزعاج من �أجل لفت
نظرهم.
•م�سح ر�أ�س الطفل من قبل الأب ،واحت�ضانه من قبل الأم �أمر يف غاية الأهمية
لتلبية احتياجاته النف�سية والعاطفية.
•يف �أيام الإجازة حاول �أن تق�ضي وقت ًا كافي ًا مع �أبنائك،تعي�ش معهم �أحا�سي�سهم
وم�شاكلهم وحل العقبات �أول ب�أول قبل تراكمها.
تن�س دورك �أنت �أي�ض ًا يف
•ال تعتمد على املدر�سة �أن تفعل كل �شيء عنك ،فال َ
التعليم والرتبية.
•�ساعد �أبناءك على تذ ُّكر ِنعم اهلل عليهم وال�شكر للواهب �سبحانه.
•على املعلمني �أن يكرثوا من الق�ص�ص النافعة لطالبهم ،فهي خري عون لهم
على تربية الأجيال ،والقر�آن وال�سنة يحمالن يف طياتهما عدد ًا من الق�ص�ص
العظيمة.

من �أ�سباب اخلوف االجتماعي:

تربية قا�سية  -خربات م�ؤملة � -ضعف حوار � -ضعف ثقة بالنف�س  -نق�ص خربات
ومعلومات  -تعلم اخلوف من التجمعات � -أفكار خاطئة.
ع�صيه �أم َهلك و�إن ا�ستغفرته غ َفر لك.
الجتعل �شيئ ًا ُين�سيك �أن لك ر ٌّب ًا كرمي ًا� ،إن طلبه �أكرمك ،و�إن َ
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تغريدات من تويرت
@JUVE_NILEE
لكل من ي�شتكي من �ضعف �صالة �أبنائه �إليك

قال ابن القيم «رحمه اهلل» امل�ؤمن يتوجع لعرثة

قيم
رب اجعلنِي ُم َ
احلل،التزم هذا الدعاء ( ِّ

�أخيه امل�ؤمن �إذا عرث حتى ك�أنه هو الذي عرث بها،

ال�ص َال ِة ومِن ُذ ِّر َّيتِي ر َّبنَا و َت َق َّبلْ ُدعاء).

وال ي�شمت به فهو دليل على رقة قلبه و�إنابته.

@sarahamada30
وقبحه�،أمر من هَّ
جمال الوجه ُ
الل ،فال دخل

من الآيات التي تعطيك �أم ًال يف غد �أف�ضل قوله

للفرد فيه �أما ُح�سن الأخالق �سوئها ،فمن ُ�صنع

تعاىل}:ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك

املرء نف�سه ،ف�أح�سن خلقك.

�أمر ًا (فا�ستب�شروا خرياً{.

@ebrahim2493
ال�صدمة قد تفعل بك �شيئني� :إما �أن تدمرك،
و�إما �أن ت�صنع منك �شخ�ص ًا �أقوى ت�صعب
هزميته ،واالختيار مرتوك لك.

@AlmutairiyZaid
املرء ال َيرعاك �إِال تكلُّف ًا،
�إذا
ُ
فدَ عهُ وال ُتكثرِ عليه الت� ُّأ�سفا،
ٌ
َّا�س � ٌ
راحة،
أبدال ويف الترَّ ِك
ففي الن ِ
رب للحبيب ولو جفا.
ويف
القلب �ص ٌ
ِ
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@305ALKuwait

@MO_OMAIR

@DubaiPoliceHQ
عزيزي ال�سائق :تذكر دائما ربط حزام الأمان
عند قيادة املركبة ،نتمنى لكم ال�سالمة.

@MariamAlAhmadi
من واجب كل فرد على �أر�ض الإمارات �أن يربز جهوده
الإيجابية الفردية يف جمال احرتام حقوق اخلدم حتى
نواجه اجلهود اجلماعية يف ت�شويه �صورة الإمارات

@ebrahim2493

@a7bk666

من تعلم القر�آن عظمت قدرته،من تكلم الفقه منى

فن التعامل مع الآخرين يف ثالث عبارات

قدره،من حفظ احلديث قويت حجته ،ومن مل

قر�آنيةُ :خذ ا ُلعفَو َ -و ُ�أ ُمر بالمُ عروف -

ي�صن نف�سه ،مل ينفعه عمله «..ال�شافعي».

َو�أعر�ض َعن الجُ اه َلنيَ.
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