
بع�ض  �أن  �إىل  �لدر��سات  بع�ض  ت�سري 

و�حلنان  �حلب  يفتقدون  �لذين  �لأ�سخا�ض 

يف طفولتهم يختزنون يف نفو�سهم عند �لكرب 

جتاه  و�لعدو�ن  و�لكر�هية  �حلقد  من  قدرً� 

�أ�سخا�ض  �إىل  فيتحولون  و�ملجتمع,  غريهم 

على  عنفًا  و�أحيانًا  عد�ئيًا  �سلوكًا  ميار�سون 

�إ�سطر�بات  �إىل  ر�جع  وهذ�  �لطرقات, 

حياتهم  تركيبة  يف  وخلل  و�جتماعية  نف�سية 

مرحلة  خالل  باأبويهم  وعالقتهم  �لأ�سرية 

�لطفولة..

�لعدو�نية  ميار�سون  �لذين  و�ل�سائقون 

قيادتهم  �أثناء  �لطرقات  يف  و�لعنف 

من  �لنوع  هذ�  من  ي�سنفون  ملركباتهم, 

�أ�سحابها  تقوم  �لتي  �حلدية  �ل�سخ�سيات 

�أو  متزنة  وغري  خطرة  �سلوكيات  باإرتكاب 

نتيجة تقليدهم �لأعمى لالآخرين ..

ومثل هوؤلء يقودون مركباتهم على �لطريق 

من  �لآخرين  على  خطرً�  ت�سكل  ب�سورة 

قائدي �ملركبات وم�ستخدمي �لطريق وهذ� 

�لكرت�ثية(  غري  )�لقيادة  ي�سمى  �لفعل 

بعنف  يت�سرفون  �ل�سائقني  هوؤلء  فمثل 

وعدو�نية على حقوق �لخرين يف �لطرقات, 

فيت�سرفون وكاأن �لطريق ملك لهم.

منذ بد�ية �لعام �حلايل و�سرطةدبي حتجز 

)1000( مركبة يف �إمارة دبي ب�سبب �لقيادة 

هذ�  �أن  يوؤكد  مما  ل�سائقيها  �لعدو�نية 

�سو�رعنا  ت�سهدها  ظاهرة  �أ�سبح  �ل�سلوك 

ومتثل خطورة على م�ستخدمي �لطريق .

�ملرورية  �ملخالفات  هذه  بع�ض  و�أن  كما 

فعل  رد  ب�سبب  جنائية  بالغات  �إىل  تتحول 

تنم  �لتي  �ل�سلوكيات  هذه  جتاه  �لآخرين 

عن �سائقني يعانون من ��سطر�بات �سلوكية 

ونف�سية.

�إىل  يحتاج  �لطرقات  على  �لعنف  مظاهر 

و�ل�سرب  �لقانون  وتطبيق  مزيد من �حلزم 

ميار�سون  �لذين  هوؤلء  على  حديد  من  بيد 

حياة  ح�ساب  على  �لعدو�ين  �سلوكهم 

مرورية  حو�دث  عنه  ينتج  مما  �لآخرين, 

تقلقنا جميعا.

ور�ءها  يكون  �لت�سرفات  لهذه  �ملالحظ  �إن 

ومن  بال�سياقة  �لعهد  حديثي  �سائقون  غالبًا 

ليقدرون  �لذين  و�ملر�هقني  �ل�سباب  فئة 

حقوق  يحرتمون  ول  �أفعالهم  عو�قب 

�لآخرين..

نقول ملثل هوؤلء رفقًا بنا وباأنف�سكم فالقيادة 

فن وذوق و�خالق و�حرت�م حلقوق �لآخرين.

عنف الطريق

كلمة العدد

د. جا�سم خليل مريزا

رئي�س اللجنة الإعالمية
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�جلمعية تطلق جائزة »�شعيد 

بن لوتاه لرعاية �لأبناء للدورة 

�لثانية 2015م«

نهيان بن مبارك:

 فعاليات �لقو�فل �لثقافية �لأوىل لعام 

2015 باإمارة ر�أ�ش �خليمة يف �جلزيرة 
�حلمر�ء حتت �شعار »جمتمعنا �أمانة«

20

اخلدمة الوطنية الدفعة الثانية .. من مدين اإىل 

ع�سكري يف غ�سون ثالثة اأ�سهر..

�جلمعية ت�شهد تكرمي موؤ�ش�شة 

دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال 

وتكّرم 75 جهة د�عمة �أخرى

�ح��رت�م  ثقافة  مكتب  م��ع  بالتعاون 

�لقانون بوز�رة �لد�خلية �جلمعية تد�شن 

مبادرة �لق�شة �لإلكرتونية �مل�شورة

32

18

26
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�إد�رة  �لعام يف دبي رئي�ض جمل�ض  �ل�سرطة و�لأمن  نائُب رئي�ِض  �لفريق �ساحي خلفان متيم  معايل 

جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �لثالث و�لع�سرين, وذلك بح�سور 

كل من �لدكتور حممد مر�د عبد �هلل �لأمني �لعام و�لدكتور من�سور �لعور �لأمني �ملايل �إىل جانب �أع�ساء جمل�ض 

�لإد�رة, وروؤ�ساء �للجان �لفرعية, ومن�سقي �للجان, بالإ�سافة �إىل �أع�ساء �جلمعية �لعمومية.

اجلمعية تعمل على مراعاة 

م�سكالت الن�شء وهموم ال�سباب

�ساحي خلفان

تراأ�س
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»توعية ورعاية الأحداث« تناق�ش موازنة 2015

رئي�ض  متيم,  خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  و��ستعر�ض 

�ملطروحة  �ملو�سوعات  �أهمَّ  �لجتماع  خالل  �جلمعية, 

للنقا�ض, و�ملدرجِة على جدول �لأعمال؛ ومنها: �لت�سديُق 

على حم�سر �لجتماع �ل�سابق ومناق�سة �لتقرير �لإد�ري 

و�لتقرير  �ل�ساخن  وتقرير �خلط  و�لفجرية  دبي  لفرعي 

�ملايل و�ملو�زنة �ملالية �لتقديرية �ملقرتحة للعام 2015, 

�إىل جانب عر�ض �أحدث مطبوعات �جلمعية..

و�سادق �ملجل�ض على �لتقرير �لإد�ري �خلا�ض بالأن�سطة 

�ل�سنوية  خلطتها  وفقًا  �جلمعية  نفذتها  �لتي  و�لرب�مج 

ومت  �ل�سرقية,  باملنطقة  و�لفجرية  دبي,  يف  بفرعيها 

خالل �لجتماع ��ستعر��ض �خلطة �مل�ستقبلية للجمعية.

ن�شاأة اجلمعية

كلمة  يف  متيم,  خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  و�أو�سح 
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�فتتاحية لالجتماع, باأن ن�ساأة �جلمعية كانت يف  24 يوليو 

لعام  1991 مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم  325, و�ل�سادر 

عن معايل وزير �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية, ومت ت�سجيل 

�جلمعية حتت رقم  69 يف �سجالت وز�رة �لعمل, ومقرها 

�لإمار�ت  دولة  ن�ساطها  ود�ئرة  دبي,  �إمارة  �لأ�سا�سي 

�لعربية �ملتحدة, وت�سم  6 جلان رئي�سية تتمثل يف �للجان 

�لرتبوية, و�لجتماعية, و�ل�سحية, و�لنف�سية, بالإ�سافة 

و�للجنة  و�لإعالمية,  و�لدر��سات,  �لبحوث  جلان  �إىل 

�لثقافية.

و�أكد معاليه �أنه منذ ذلك �لتاريخ و�سعت �جلمعية روؤية 

م�ستقبلية لها تتمثل يف �أن تكون �لأكرث تفعياًل, و�لأ�سمل 

�لر�مية  �لإيجابية  للنتائج  حتقيقًا  و�لأح�سن  تنظيمًا, 

جمتمع  نحو  ر�سالتها  حمور  يكون  و�أن  �ملجتمع.  خلدمة 

�لعائلي حفاظًا على  و�لرت�بط  �لأ�سري  بالتما�سك  يت�سم 

على  �لعليا  �سيا�سُتها  تعتمد  كما  �لنحر�ف.  من  �لن�ضء 

�لأ�سيلة  �لعربية  و�لتقاليد  �لإ�سالمية,  بالقيم  �لتم�سك 

وتعميق �لنتماء وجتذير �لولء.

اأهداف عامة

باأن  متيم,  خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  و�أ�ساف 

مرحلية  و�أهد�ف  عامة  �أهد�ف  �إطار  يف  تعمل  �جلمعية 

و�لقيام  �ملجتمعية,  �لظو�هر  در��سة  خالل  من  تتحدد 

و�لنف�سية  و�لرتبوية  �لجتماعية  و�لبحوث  بالدر��سات 

تقوم  كما  �لإمار�ت,  جمتمع  يف  بالأحد�ث  �ملتعلقة 

�خلا�سة  �لإعالمية  �لتوعية  بر�مج  باإعد�د  �جلمعية 

حول  �لإعالم  �أجهزة  مع  �لأحد�ث,و�لتن�سيق  بتوعية 

�أ�ساليب تنفيذ بر�مج �لتوعية, و�لعمل على بث روح �لتاآزر 

بالأ�سر  ي�سمى  ما  �أجل حتقيق  من  و�لت�سامن  و�لتعا�سد 

�لبديلة للحدث, وذلك بالتعاون مع ذوي �لقربى و�لأرحام 

�جلهات  مع  بالتعاون  وذلك  حديثه,  رعاية  دور  وتوفري 

�لر�سمية ذ�ت �لخت�سا�ض.

تقومي ومتابعة

يتم  �لذين  لالأحد�ث  �لالحقة  �لرعاية  �جلمعية  وتوفر 

ذ�ت  باجلهات  و�لت�سال  �ملتابعة,  خالل  من  تقوميهم 

لهم  �ملالئمة  �لظروف  وتهيئة  بهم,  �ملبا�سرة  �لعالقة 

بتقومي �خلطط  تقوم �جلمعية  باملجتمع, كما  لالندماج 

�أحدث  ومتابعة  �لأحد�ث,  برعاية  �خلا�سة  و�لرب�مج 

�لو�سائل �لعلمية يف جمال �لتوعية و�لرعاية.

�لطالق  ظاهـرة  من  د  �حلَّ �جلمعية  و��ستطاعت 

�لفـر�غ  �أوقات  و�سغل  �لأحد�ث  جر�ئم  وتقليَل  باملجتمع 

قبل  �لأ�سرية  للم�ساكـل  �لت�سدي  �إىل  بالإ�سافة  للنـ�ضء, 

�لجتماعي  �لوعي  ن�سـر  طريق  عن  وذلك  ��ستفحالها, 

ومـ�ساندة  عليهم  و�لثناء  �ملتعاونني  وحتفيز  و�لأ�سري 

مر�كز �لأحد�ث ودعمها قدر �لإمكان.

اخلطة ال�شنوية

دعم  مركز  مدير  �هلل,  عبد  مر�د  حممد  �لدكتور  و�أكد 

باأن  للجمعية,  �لعام  �لأمني  دبي,  ب�سرطة  �لقر�ر  �تخاذ 

وت�سمنت  بها,  �خلا�سة  �ل�سنوية  �خلطة  نفذت  �جلمعية 

تنوعًا ملحوظًا على �سعيد كافة �لأن�سطة و�لفعاليات من 

خالل م�ساريعها �لد�ئمة و�مل�ستمرة, وتوزيع �لإ�سد�ر�ت 

و�ملطبوعات, �إىل جانب �مل�ساركات �لعديدة يف �ملعار�ض 
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تعزز  �لتي  �لتوعوية,  �حلمالت  وتنظيم  و�ملحا�سر�ت, 

مفهوم �لهوية �لوطنية من خالل حملة مت تنظيمها حتت 

بذل  �إىل  بالإ�سافة  منا�سرة«,  �نتماء..  »حب..  �سعار: 

مع  �ملجتمعية,  �ل�سر�كة  تعزيز  على  �لعمل  يف  �جلهد 

توقيُع  �ملناظرة, حيث مت  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات,  خمتلف 

مذكرة تفاهم بني �جلمعية ومكتب ثقافة �حرت�م �لقانون, 

�لقانون  ثقافة �حرت�م  �لد�خلية, لرت�سيخ مفهوم  بوز�رة 

لدى �لن�ضء, بح�سور �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 

�لوزر�ء, وزير �لد�خلية..  �آل نهيان, نائب رئي�ض جمل�ض 

ومعايل �لفريق �ساحي خلفان متيم, نائب رئي�ض �ل�سرطة 

و�لأمن �لعام بدبي, رئي�ض �جلمعية, بالإ�سافة �إىل تعزيز 

�لإلكرتونية  �لق�سة  مبادرة  ومنها:  �لأخرى؛  �ملبادر�ت 

طلبة  من  �لأطفال  �سريحة  ت�ستهدف  �لتي  �مل�سورة, 

�لقانون  �حرت�م  بثقافة  توعيتهم  يف  وت�ساهم  �ملد�ر�ض, 

بدرجة  �لرتقاء  �إىل  تهدف  خمططة  درو�ض  خالل  من 

�لوعي باحرت�م �لقانون وتر�سيخ ثقافته يف نفو�ض �لن�ضء. 

يف  بكثافة  �مل�ساركة  على  �جلمعية  حر�ض  جانب  �إىل 

�ملوؤمتر�ت �لعلمية, و�لأن�سطة �لثقافية.

اخلط ال�شاخن

�ل�ساخن  �خلط  خدمة  عن  تقريرً�  �ملجل�ض  و��ستعر�ض 

��ست�سارية  خدمة  وهي   ,2014 عام  خالل  باجلمعية, 

تربوية هاتفية تقدمها �جلمعية لأفر�د �ملجتمع و�لأبناء, 

خالل  من  ��ست�سارية,  خدمة   240 عدد  تقدمي  مت  حيث 

��ستفاد  وقد  باجلمعية,  �لجتماعيني  �لأخ�سائيني 

طلبة  من   %77 �لـ  ن�سبة  من  يقرب  ما  �خلدمة  هذه  من 

تتعلق  �لتي  �لـ %20  ن�سبة  �ملد�ر�ض و�جلامعات, تت�سمن 

بامل�سكالت �لدر��سية.

�أ�سرية,  �لـ 20% كانت عبارة عن م�سكالت  ن�سبة  و�أي�سًا 

�سلوكية,  م�سكالت   %9 �إىل  بالإ�سافة  تربوية,  و%13 

بخالف �مل�سكالت �لأخرى, بلغت خاللها ن�سبة �ملو�طنني 

�مل�ستفيدين من هذه �خلدمة 55% �إىل جانب ن�سبة %45 

من جن�سيات عربية �أخرى.

نهج

و�سرورة  �أهمية  على  �لتاأكيد  مت  �لجتماع  ختام  ويف 

�ل�سر�كة  عملية  تعزيز  يف  �جلمعية  نهج  ��ستمر�ر 

بالدولة,  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  كافة  مع  �ملجتمعية 

لتعزيز �أن�سطتها وتفعيل دورها, خا�سة فيما يتعلق بن�سر 

�لتوعية من خالل �لرب�مج �لإلكرتونية, وو�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي �ملختلفة, من �أجل حتقيق �لآمال �لتي ت�سبو 

�إليها �جلمعية, و�لأهد�ف �لتي تطمح �إىل حتقيقها, �إىل 

بن  �سعيد  �حلاج  جلائزة  �لثانية  �لدورة  �إطالق  جانب 

لوتاه لرعاية �لأبناء للعام 2015.

حمالت توعية

ورعاية  توعية  جمعية  �جتماع  خالل  �ملجتمعون  تطرق 

�لتي  �لرم�سانية,  �لإذ�عية  �مل�سابقات  �إىل  �لأحد�ث 

�إىل  هدفت  �لتي  »�لغريب«  م�سمى  حتت  تنظيمها  مت 

من  �لأبناء  وحماية  �ملجتمع,  يف  �لإيجابية  �لقيم  تعزيز 

�لن�سر�ت  من  �لعديد  ��ستعر��ض  جانب  �إىل  �لنحر�ف, 

و�ملطبوعات �لتوعوية �لتي مت �إ�سد�رها.
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�إد�رة جمعية  معايل �لفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�ض �ل�سرطة و�لأمن �لعام يف دبي رئي�ض جمل�ض 

توعية ورعاية �لأحد�ث يف دبي �أن �جلمعية �ستبد�أ تطبيق �لرب�مج �لذكية خالل �لعام �جلاري, بالإ�سافة 

�إىل �بتكار �أ�ساليَب م�ستحدثٍة يف �ملد�ر�ض, م�سريً� �إىل �نخفا�ض جر�ئم �لأحد�ث �لعام �ملا�سي مقارنًة بالعام �لذي 

جمل�ض  �أطلقه  �لذي  �حلكومي  لالت�سال  �لوطني  �لربنامج  �أهد�ف  حتقيق  على  حتر�ض  �جلمعية  �أن  و�أكد  �سبقه, 

�لوزر�ء �لأ�سبوَع �ملا�سي مبحاوره �ل�سبعة, و�لتي كان �أحدها حمور »�أطفالنا �أ�سحاء«, و�أ�سرتنا متما�سكة و�إمار�تنا 

خالية من �ل�سكري ومد�ر�سنا �أف�سل وغذ�وؤنا �آمن و�أفكارنا خ�سر�ء وم�ستقبلنا مزدهر.

 وك�سف معايل �لفريق �ساحي خلفان �أن �جلمعية بد�أت مبكرً� يف بث �لرب�مج �لتوعوية �لتي توؤهل �سبابنا و�أطفالنا 

�خلدم  مثل  �لبيت  يف  و�لعاملني  و�ل�سارع  �ملدر�سة  يف  بهم  و�ملحيطني  �لغرباء  مع  �لتعامل  يف  وعيًا  �أكرث  ليكونو� 

لكافة  وبر�جَمها  ِخْدماِتها  تقدم  �جلمعية  �أن  �إىل  منوهًا  و�عية,  بطريقة  حتر�ض  �أو  �عتد�ء�ت  �أي  من  لوقايتهم 

�ملد�ر�ض �لعاملة يف دبي.

�ساحي خلفان خالل تكرمي اجلهات املتعاونة وامل�ساهمة يف اإجناح فعاليات اجلمعية 

حتقيقًا لأهداف الربنامج الوطني لالت�سال احلكومي

»رعاية الأحداث« تقدم خدمات ذكية خالل العام

اأكد
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دعم اأن�شطة اجلمعية

جمعية  ختام  حفل  خالل  متيم  �لفريق  معايل  وقال 

�سقر  �سلطان  بح�سور  �ل�سنوي  �لأحد�ث  وتوعية  رعاية 

مر�د  حممد  و�لدكتور  �جلمعية,  رئي�ض  نائب  �ل�سويدي, 

�لأمني  �لعور,  من�سور  و�لدكتور  �لعام,  �لأمني  عبد�هلل, 

�ملايل و�لعقيد �لدكتور جا�سم خليل مريز� ع�سو جمل�ض 

�لإد�رة, و�جلهات �ملتعاونة و�لر�عية:»�أود يف �لبد�ية �أن 

�أرفع �آياِت �ل�سكر و�لعرفان للفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �لد�خلية 

بالتعاون  �جلمعية  �أن�سطة  دعم  يف  وجهوده  رعايته  على 

و�لتكامل بني مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون �لتابع لالأمانة 

�لعامة ملكتب �سمو وزير �لد�خلية وجمعية توعية ورعاية 

�لأحد�ث و�لتي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بني �جلانبني 

و�حلريات  �حلقوق  �سيانة  يف  �سموه  وح�سور  برعاية 

و�لذي مينحنا دفعة قوية لكافة �جلهود �لر�مية لالعتناء 

بالن�ضء و�لرتقاء به«.

اآفاق التوا�شل 

2014, حققت  عام  �أنه يف  �لفريق متيم  معايل  و�أ�ساف 

حتقيقًا لأهداف الربنامج الوطني لالت�سال احلكومي
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من  �لعديد  وقدمت  �لإجناز�ت  من  �لكثري  �جلمعية 

�لتوعوية نظمت �جلمعية  �إطار �حلمالت  �خلدمات ويف 

ل�سديق  »ل  حملة  و��ستمر�ر  و�نتماء«  حب  »�لولء  حملة 

�ل�سوء«, كما كثفت �جلمعية من ��ستغالل �آفاق �لتو��سل 

ر�سائلها  لن�سر  �لجتماعي  �لتفاعل  �سبكات  وفرتها  �لتي 

و�لتعريف باأن�سطتها, كما �أ�سدرت �جلمعية مئات �لآلف 

�لإيجابية«  »�ل�سد�قة  حول  �لتوعوية  �لربو�سرو�ت  من 

�لتحر�ض  من  �لأبناء  حماية  »ب�سبل  �لآباء  وتعريف 

�جلن�سي«, كما قامت �جلمعية بعقد �لكثري من �مل�سابقات 

وقدمت  �لإبد�عية,  و�مللكات  �لإيجابية  للطاقة  �ملعززة 

�لأحد�ث  دور  لنزلء  �لعمرة  �جلمعية عددً� من رحالت 

يف �لدولة و�لتي حققت نتائج �إيجابية.

فقرات ا�شتعرا�شية 

تقدمي  من  ��ستعر��سية  فقرة  �حلفل  برنامج  و�سهد 

�ملتعاونة  �جلهات  وتكرمي  �لنموذجية,  �لإبد�ع  مدر�سة 

�ملا�سي  �لعام  �جلمعية  فاعليات  �إجناح  يف  و�مل�ساهمة 

وجهات �لتدريب �ل�سيفي وتكرمي �ملد�ر�ض �لأكرث تفاعاًل 

يف  �لفائزين  تكرمي  �إىل  بالإ�سافة  �جلمعية  �أن�سطة  مع 

�مل�سابقات  حمكمي  وتكرمي  فر�غ,  بال  �سيف  م�سابقات 

وكافة �مل�ساهمني يف �إجناح �أن�سطة �جلمعية للو�سول �إىل 

�لأهد�ف �ملن�سودة.

معر�س

قامت  �ملد�ر�ض, حيث  لعدد من  �ساحَب �حلفَل معر�ض 

�خلا�سة  �لبو�سرت�ت  بع�ض  بت�سميم  �ل�سغار  �لفتيات 

متيم  �لفريق  معايل  وتبادل  ل«,  تقول  تعلم   « بحملة 

�أطر�ف �حلديث معهن م�ستف�سرً� عن بع�ض �لت�سميمات 

و�لفاعليات �لتي �ساركن فيها و�لتي ت�سب يف م�سلحتهن 

�أمنًا  �أكرث  �ملجتمع  ليكون  �لآخرين  جتاه  وتوعيتهن 

و�لأطفال �أكرث وعيًا.
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و�لتوعية  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على  �لرتكيز 

�لإلكرتونية 

�لتوعية  �إد�رة  مدير  مريز�  خليل  جا�سم  �لعقيد  ك�سف 

�سيتم  �أنه  �ملجتمع  خلدمة  �لعامة  بالإد�رة  �لأمنية 

�لرتكيز خالل �لفرتة �ملقبلة على �لتحولت �لجتماعية 

يف ظل �لثقافة �لإلكرتونية ومناق�سة مدى �ل�ستفادة من 

�سبكات �لتو��سل �لجتماعي و�لتي تعترب �لتقنية �لأ�سرع 

عمل  وور�ض  تدريبية  دور�ت  عقد  �سيتم  حيث  �نت�سارً�, 

لأولياء �لأمور لالطالع على �لرب�مج �خلا�سة باحلماية 

�ل�ستخد�م  مبخاطر  و�لتوعية  �لذكية  �لأجهزة  على 

حيث  �ملعلوماتية,  ولل�سبكات  �لأجهزة  لتلك  �لآمن  غري 

�أفكار  �إدخال  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  ت�ساهم 

هد�مة ومغلوطة يف �ملجتمعات, وتوجه ر�سائل م�سمومة 

يجب مر�قبُتها و�لنتباه لها وتوعية �أولياء �لأمور بها.

و�أ�ساف مريز� �أن م�سوؤولية �أولياء �لأمور يف �لتعامل مع 

�لتو��سل �لجتماعي و�ملو�قع  �أبنائهم بخ�سو�ض مو�قع 

�أغلب  ون  يق�سُ �ملنزل  يف  فالأبناء  كبرية,  �لإلكرتونية 

وقتهم يف متابعة مو�قع �لتو��سل �لجتماعي وعلى �لآباء 

مر�قبة ما يناق�ض ويطرح على �أبنائهم يف هذه �ملو�قع. 

�لتوعية  �إد�رة  نية  عن  مريز�  جا�سم  �لعقيد  وحتدث 

عن  تتحدث  ميد�نية  وبحوث  در��سات  �إعد�د  �لأمنية 

وو�سائل  �لذكية  لالأجهزة  �ل�سلبي  �ل�ستخد�م  خماطر 

�لإعالم  و�سائل  كافة  يف  ون�سرها  �لجتماعي,  �لتو��سل 

لتحقيق �ل�ستفادة �ملرجوة و�لتوعية باملخاطر �لكبرية 

�لتي تنجم عنها.

و�أ�ساف �ملقدم حمود �لعفاري نائب مدير »مكتب ثقافة 

جمعية  تكرمي  �إن  �لد�خلية«  بوز�رة  �لقانون  �حرت�م 

�لقانون  �حرت�م  ثقافة  ملكتب  �لأحد�ث  ورعاية  توعية 

للجهود  �لفاعل  و�حلافز  �لإيجابية  �مل�سوؤولية  يج�سد 

مب�ساريع  وتخ�سهم  �لأحد�ث  �سريحة  ت�ستهدف  �لتي 
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توعية ت�سعى �إىل بناء جيل مدرك وو�ع لقيم وقو�نني 

وحماية  حمايتهم  �أجل  من  وجدت  �لتي  �ملجتمع 

�أقر�نهم يف هذ� �ملجتمع.

 و�أثنى على جهود رئي�ض و�أع�ساء جمل�ض �إد�رة 

جمعية رعاية �لأحد�ث و�لعاملني يف �جلمعية 

مبختلف  �لأحد�ث  دعم  يف  �لر�ئد  لدورهم 

�لطريق  نحو  وتوجيههم  �لعمرية  فئاتهم 

�أنف�سهم  حماية  من  يعزز  �لذي  �لإيجابي 

و�لقيام بو�جبهم �لوطني كاأفر�د فاعلني د�خل 

جمتمعهم.

�سالح  �سارة  بتكرمي  �لعفاري  �ملقدم  قام  وختامًا 

توعية  جمعية  يف  و�لأن�سطة  �لرب�مج  م�سوؤولة  جا�سم 

�لفاعلة  �ل�سر�كة  �إثر�ء  يف  �لتن�سيقي  لدورها  �لأحد�ث  ورعاية 

بني �جلانبني.
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اأطفال مراكز ال�شارقة يح�شدون مراكز 

متقدمة يف م�شابقات �شيف بال فراغ 2014.

�لأعلى  �ملجل�ض  �إد�ر�ت  �إحدى  �لأطفال  مر�كز 

�حلفل  يف  �ساركت  بال�سارقة  �لأ�سرة  ل�سوؤون 

توعية  جمعية  نظمته  �لذي  �خلتامي  �ل�سنوي 

دبي  �سرطة  �سباط  بنادي  �لأحد�ث  ورعاية 

�لفريق �ساحي خلفان  موؤخرً� بح�سور معايل 

يف  �لعام  و�لأمن  �ل�سرطة  رئي�ض  نائب  متيم 

ورعاية  توعية  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  دبي 

جمل�ض  �أع�ساء  من  عدد  جانب  �إىل  �لأحد�ث 

�لإد�رة و�جلهات �ملتعاونة و�لر�عية.

يف  �لفائزين  �ملر�كز  �أطفال  تكرمي  �حلفل  خالل  ومت 

م�سابقات �سيف بال فر�غ لعام 2014 �لذين حققو� ونالو� �لعديد 

وبلغ  �مل�سابقة  وفئات  جمالت  �ستى  يف  �ملتقدمة  �ملر�كز  من 

عددهم »14« طفاًل وطفلة من �أطفال مر�كز �ملنطقتني �لو�سطى 

و�ل�سرقية.
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حتت رعاية �سيف بن زايد

30 جهة ت�سارك يف حملة »الإنرتنت اأكرث اأمنًا «

حتت �سعار »معًا لنجعل الإنرتنت يف الإمارات اأف�سل ا�ستخداما«

تطلق حتت �لد�خلية,  وزير  �لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  رعاية 

�سرطة دبي بالتعاون مع مركز حماية �لطفل بوز�رة �لد�خلية وبالتعاون مع جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث 

ومب�ساركة 30 جهة �أخرى, حملًة �أمنيًة �جتماعية توعوية بعنو�ن »�لإنرتنت �أكرث �أمنًا« حتت �سعار »معًا لنجعل �لإنرتنت 

يف �لإمار�ت �أف�سل ��ستخد�مًا« يف مركز كيدز�نيا بدبي مول.

 وقال �لعقيد �لدكتور جا�سم خليل مريز� مدير �إد�رة �لتوعية �لأمنية ب�سرطة دبي �إن �لمار�ت من �لدول �ملتقدمة يف 

عامل �لإنرتنت, ولذلك فاحلملة تاأتي يف �إطار �لهدف �لإ�سرت�تيجي �لأول لوز�رة �لد�خلية وهو �حلد من �جلرمية, 
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حتت رعاية �سيف بن زايد

30 جهة ت�سارك يف حملة »الإنرتنت اأكرث اأمنًا «

حتت �سعار »معًا لنجعل الإنرتنت يف الإمارات اأف�سل ا�ستخداما«

�أخبار

لفتًا �إىل �أن هناك قر�بة 30 جهًة ت�سارك يف �حلملة على 

م�ستوى �لدولة.

من  �لفعاليات  من  عددً�  تت�سمُن  �حلملَة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

بينها عر�ُض م�سرحية من ِقَبل مدر�سة �سلمى �لأن�سارية 

مدر�سة  قبل  من  وفعالياٌت  و�أن�سطٌة  �لأ�سا�سي,  للتعليم 

ون�س�سرت, ومدر�سة وي�ستمن�سرت يف مركز كيدز�نيا بدبي 

عرب  للحملة  �لت�سويق  وفعاليُة  لالأطفال,  ومر�سٌم  مول, 

�لر�بَع  وحتى  �لعا�سر  من  �لجتماعي  �لتو��سل  قنو�ت 

ع�سَر من فرب�ير �جلاري, �إ�سافة �إىل �إن�ساء »ها�ستاج/ 

و�ت�ساب« للحملة من خالل مو�قع �لتو��سل �لجتماعي, 

يف  �أخرى  و�أن�سطة  وفعاليات  توعوي,  معر�ض  و�إقامة 

�لإعالم  جلنة  �أع�ساء  باإ�سر�ف  كافة  �لدولة  �إمار�ت 

و�لتوعية و�لبحوث �لتابعة لوز�رة �لد�خلية.

الو�شائل

�حلملة  تنفيذ  و�سائل  �إن  خليل  جا�سم  �لدكتور  وقال 

تتمثل يف �لإعالم �مل�سموع, ومو�قع �لتو��سل, و�لر�سائل 

�ل�سر�ف  �أجهزة  على  �حلملة  �سعار  وو�سع  �لن�سية, 

و��ستخد�م  �لحتاد,  جمعية  �أكيا�ض  وعلى  �لآيل, 

توعية  جمعية  مب�ساركة  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 

تويرت  يف  �جلمعية  ح�ساب  طريق  عن  �لأحد�ث  ورعاية 

�إىل  بالإ�سافة   JUVE_NILEE@ و�لإن�ستغر�م 

مايقارب  �إىل   SMS �لن�سية�لتوعوية  �لر�سائل  �إر�سال 

»6000« رقم يف دولة�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

الأطفال هدف

من جانبه قال �لدكتور حممد مر�د عبد�هلل �أمنُي �ل�سر 

�لعام جلمعية توعية ورعاية �لأحد�ث - مديُر مركِز دعِم 

�تخاِذ �لقر�ِر خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي مت تنظيُمه 

�لهاجري  �سعيد  �ملقدم  بح�سور  �حلملة,  عن  لالإعالن 

مدير �إد�رة مكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية بالإد�رة �لعامة 

مديرة  �ليا�سي  وبدرية  �جلنائية,  و�ملباحث  للتحريات 

مركز  من  نا�سر  وعبد�هلل  �لأن�سارية,  �سلمى  مدر�سة 

كيدز�نيا, وممثلني عن �إد�ر�ت �ل�سرطة يف �لدولة وعدد 

من �ملد�ر�ض, �إن فكرة �سعار �حلملة �إيجابية, حيث يعد 

��ستخد�م �لإنرتنت من �أهم �ملو��سيع �لتي مت�ض �سريحًة 

كبريًة من �ملجتمع, من �لأ�سر و�لأطفال, م�سددً� على �أن 

�ل�ستخد�م �لآمن لالإنرتنت هو �لأ�سا�ض.

�أن �مل�سكالت �لرئي�سية �لتي قد حتدث  ولفت مر�د �إىل 

لأنها  بالأطفال,  تتعلق  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  ��ستخد�م  من 

متثل هاج�سًا لدى �لأ�سر, وبالتايل فاإن توعية �لأطفال, 

�سروري,  مطلب  �لإنرتنت  ��ستخد�م  عند  ومر�قبتهم 

�لذكية,  �لهو�تف  و�نت�سار  �لتقني,  �لتطور  مع  خا�سة 

وتطبيقات �لتو��سل �لجتماعي �لتي �أ�سبحت بال حدود.
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و�أكد مر�د �أن كثريً� من �لدر��سات ت�سري �إىل �أن متو�سط 

تكوين �سد�قاٍت َعرب �لإنرتنت ت�سل �إىل 65 �سديقًا لكل 

و�سلبياته,  �إيجابياُته  له  ذ�ته  حد  يف  وهذ�  م�ستخدم, 

وخماطُره كالتحر�ض �جلن�سي, كما �أن �لدر��ساِت ك�سفت 

مبا�سر  ب�سكل  يتعر�سون  طفاًل   30 �إىل   25 بني  ما  �أن 

لالبتز�ز  ويتعر�سون  �لإنرتنت,  عرب  �جلن�سي  للتحر�ض 

ب�سورهم.

اإح�شائية

�لإنرتنت  جر�ئم  حول  �لهاجري  �سعيد  �ملقدم  وحتدث 

من  �سنو�ت   8 منذ  فيها  تخ�س�ض  و�لتي  ومكافحتها 

خالل عمله يف �إد�رة �ملباحث �جلنائية منذ عام 1992 

وت�ساركه جمموعة من �ل�سباب �لأْكفاء �لغيور على بلده, 

قائاًل: �لتحدي كبري يف �جلر�ئم �لإلكرتونية, خا�سة مع 

�ختالفها وتطورها, لفتًا �إىل �أن �إد�رة مكافحة �جلر�ئم 

�ملا�سي  �لعام  خالل  تلقت  دبي  ب�سرطة  �لإلكرتونية 

1549 بالغًا تعر�ض �أ�سحاُبها لعمليات �حتيال, ون�سب, 

وتهديد, و�بتز�ز, وجر�ئم �أخرى غرِي م�سنفة, من بينها 

�بتز�ٍز وتهديد, و248 ن�سب و�حتيال, و163  389 بالَغ 

خا�سة  جر�ئم  و235  �ملعلومات,  باأمن  خا�سًا  بالغًا 

بينها  �أخرى من  بالَغ جر�ئَم  و514  �لإلكرتوين,  بالدفع 

جر�ئَم م�ستجدة.

حماية الأطفال

�لأطفال  حماية  يف  َدوٍر  وجوِد  �سرورَة  �لهاجري  و�أكد 

بع�ض  لأن  �لإنرتنت,  �سبكة  على  �لنف�سيني  �ملر�سى  من 

�لإنرتنت,  �سبكِة  وجوُد  لول  توجُد  تكن  مل  �لق�سايا 

جر�ئَم  من  له  يتعر�سون  ما  �أكرث  �لأطفال  �أن  مو�سحًا 

على �سبكة �لإنرتنت ياأتي لأنهم ل ميلكون �أيَّ نقطِة دفاٍع 

عن �أنف�سهم.

اهتمام

و�أ�سار �إىل �أن �سرطة دبي �أولت �هتمامًا خا�سًا بالأطفال, 

يف  بالتحقيق  متخ�س�سني  �سباط  �إيجاد  خالل  من 

ودور�ٍت  ك�سفيًة,  �أجهزًة  لدينا  �أن  كما  �لأطفال,  جر�ئم 

�أو ي�ستهدُف طفاًل,  تدريبيًة لر�سد �أي �سخ�ض ي�ستدرُج 

ق�سيًة   25 هناك  �أن  �إىل  لفتًا  لأطفال,  �سورً�  ين�سر  �أو 

يقومون  �لدولة  د�خَل  �أجانُب  �أ�سخا�ٌض  فيها  �سُبط 

بالتعر�ض لالأطفال على �ل�سبكة �لعنكبوتية, ومت �إبعادهم 

عن �لدولة بعد حماكمتِهم �أمام �لق�ساء.

��ستباقية حلماية  باإجر�ء�ت  تقوم  دبي  �سرطة  �أن  و�أكد 

�لأ�سخا�ض,  لبع�ض  ح�سابات  غلق  خالل  من  �لأطفال 

��ستدر�ج  يتورط يف حماولة  وحجِب مو�قَع, و�سبِط من 

طفل, �أو يغرر به.
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دور املدار�س

�لأن�سارية  �سلمى  مدر�سة  مديرة  �ليا�سي  بدرية  وقالت 

�لأمثل  بال�ستخد�م  �لتوعية  �إن  �لأ�سا�سي  للتعليم 

�لأكرُب  �ل�سريحة  لأنهم  لالأطفال  وخا�سة  لالإنرتنت 

�مل�ستخِدمُة له �سروري, لفتًة �إىل �أنه مع �نت�سار �لتعليم 

�لذكي يف �ملد�ر�ض, �أ�سبح على �ملوؤ�س�سات �لتعليمية دوٌر 

و�لأمهات,  �لآباء  �ن�سغال  �لأبناء, خا�سة يف ظل  لتوعية 

و�بتعاِدهم عن �أطفالهم يف �لكثري من �لأحيان, وفقد�ِن 

�لرقابِة �ملنزلية على �لأبناء.

مع  يناق�ْسَن  �أن  ميكن  �لطالباِت  �أن  �ليا�سي  و�أكدت 

ب�سبب  �أمهاتهن  مع  يناق�سنها  ول  �أموَرهن  مديرتهن 

�ت�ساِع �لفجوِة بني �لطرفني, و�أ�سارت �إىل �أن هناك دورً� 

مهمًا يقع على عاتق �لإعالم, لأنه هو �لذي يقوم بالدور 

�لتوعوي �لأكرِب لكل �لفئات يف �ملجتمع.

ق�شايا

�لو�ردِة  ذكر �ملقدم �سعيد �لهاجري عددً� من �لق�سايا 

�آ�سيوية �جلن�سية قامت باخلطبة  �مر�أة  ومنها بالٌغ من 

ق  �خرُتِ �خلطبة  من  �أ�سبوع  وبعد  دولتها,  كعادة  لبنتها 

خالل  ومن  �بنتها,  ح�ساُب  ثم  �لإلكرتوين  ح�ساُبها 

حمرتفون,  �ملخرتقني  �أن  عن  �لك�سُف  مت  �إجر�ء�تنا 

�سلوك  من  ليتاأكد  �خلطيب  جانب  من  بهم  �لدفع  ومت 

خطيبته, وهل لديها عالقاٌت �سابقة من عدمه.

خليجيًة  هناك  �إن  �لهاجري  قال  �أخرى  و�قعة  ويف 

�إباحية  ل�سخ�سية  �سورة  على  منت�سرة  بياناتها  وجدت 

�أحد  مع  مايل  خالف  على  �أنها  وتبني  بالإبالغ,  فقامت 

�لأ�سخا�ض, فاأر�د �لنتقام منها, فاأخذ بياناتها من على 

برنامج »هوزهري« �لإجنليزي وو�سعها على �سورة �مر�أة 

عارية للت�سهري بها فتم �سبطُه و�إحالتُه للمحاكمة.

دليل اإر�شادي

�أو�سى �لدكتور حممد مر�د عبد�هلل ب�سرورة و�سع دليل 

�إر�سادي لال�ستخد�م �لآمن لالإنرتنت �سو�ء لالأطفال, �أو 

�أن  �أو لالأ�سر من قبل �ملتخ�س�سني, موؤكدً�  �ملر�هقني, 

�ل�سغر مهم, ودور ويل  �لذ�تي لالأطفال منذ  �لتح�سن 

�لأجهزة  �نت�سار  مع  �سروري  �لأم  �أو  �لأب  �سو�ء  �لأمر 

�لذكية مع �أطفال يف عمر �لعامني �أحيانًا, ولبد لالأ�سلوب 

�لرتبوي و�لتوعوي �أن ي�سعه خمت�سون.

برامج �شحب البيانات على مواقع التوا�شل

�لتي  �لرب�مج  بع�ض  من  �لهاجري  �سعيد  �ملقدم  حذر 

تنت�سر حاليًا على �سبكة �لإنرتنت ومو�قع �لتو��سل و�لتي 

تطلب من م�ستخدميها و�سَع رقم فيظهر ��سمك �أو ��سم 

حبيبك �أو غريها من �لأمور, موؤكدً� �أن تلك �لرب�مج ما 

هي �إل بر�مج �سرقة لبيانات �ل�سخ�ض كاملة.

�لهاجري:  قال  و�آثارها  �ل�سيلفي  ب�سور  يتعلق  وفيما 

فهو  تو��سل  موقع  �أي  على  �سورته  �سخ�ض  ي�سع  عندما 

ي�سعها يف مكان عام �أو على �لطريق, وهذ� يف حد ذ�ته 

ميثل م�سكلة, لأنها �أ�سبحت يف متناول �جلميع.

رجل يبتز فتاة من خالل موقع اإ�شالمي للزواج

ورد  �ت�ساًل  هناك  �أن  مريز�  خليل  جا�سم  �لعقيد  ذكر 

من  لالبتز�ز  فتاة  تعر�ض  يفيد  �ملد�ر�ض  �إحدى  من 

�لزو�ج,  يف  �ملتخ�س�سة  �لإ�سالمية  �ملو�قع  �أحد  خالل 

حيث �إن �لو�قعة ت�سري �إىل �أن �لفتاة دخلت على �ملوقع, 

فتاة,  من  �لزو�ج  يف  رغبته  عن  يعلن  �سخ�سًا  ووجدت 

�سورتها,  له  و�أر�سلت  �لر�سائل,  تبادل  ومت  فر��سلته 

منها  يطلب  وبد�أ  ظهر  ثم  لفرتة,  باختفائه  فوجئت  ثم 

ب�سورتها,  يهددها  بد�أ  رف�ست  وعندما  مقابلته, 

�إىل  جلاأت  بدورها  �لتي  �ملدر�سة  مديرة  �إىل  فلجاأت 

�لالزمة. �لإجر�ء�ت  �تخاذ  �مل�سكلة, ومت   �ل�سرطة حلل 

و�أكد مريز� �أن هناك عددً� من �لأرقام �لهاتفية لالإبالغ 

بخدمة  �خلا�ض  و�لرقم   800243 ومنها  و�قعة  �أي  عن 

�لأمني, �أو مركز �لت�سال ب�سرطة دبي 901.
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تكرم جمعية توعيةورعاية الأحداث 

م 75 جهة داعمة اأخرى
ّ
 وتكر

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال

الوعي الجتماعي 18



نظمت موؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال حفاًل 

من   75 خالله  كرمت  بدبي  �سانغريال  فندق  يف 

دعم  يف  �ساهمو�  �لذين  �ل�سرت�تيجيني  �سركائها 

مبادر�ت وجهود �ملوؤ�س�سة منذ �نطالقها. 

و�أكد �سعادة �لدكتور عبد�هلل �خلياط رئي�ض جمل�ض 

�إد�رة موؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال يف كلمة 

له خالل �حلفل �أن �ملوؤ�س�سة حر�ست منذ �نطالقها 

�لأهد�ف  بتحقيق  تكتفي  ل  �أن  على  �سنو�ت   6 قبل 

و�لتميز  لالبتكار  د�ئمًا  ت�سعى  بل  منها  �ملطلوبة 

�لن�ساء  رعاية  جمال  يف  �لأول  �ملركز  لتحقيق 

و�لأطفال. 

تعرف  ل  �لتي  �لعزمية  ن�ستلهم  �إننا  و�أ�ساف: 

من  و�حد  �لرقم  وحتقيق  �لريادة  وحب  �مل�ستحيل 

بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �مللهم  �لقائد 

جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 

باإميان  ومت�سلحني  �هلل  رعاه  دبي  حاكم  �لوزر�ء 

عميق باأهمية �لدور �لذي تقوم به �ملوؤ�س�سة خلدمة 

جمتمع �لإمار�ت وحمايته من جميع مظاهر �لعنف 

�لدخيلة عليه مبا ي�سب يف �لنهاية يف م�سلحة بناء 

لأبنائنا  م�سرق  وم�ستقبل  ومرت�بطة  م�ستقرة  �أ�سر 

ملو��سلة م�سرية �لبناء و�لنه�سة يف وطننا �حلبيب. 

وتوجه رئي�ض جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�س�سة بال�سكر جلميع 

�جلهات �لتي قدمت �لدعم للموؤ�س�سة ..م�سريً� �إىل 

حققتها  �لتي  �لكبرية  و�لإجناز�ت  �لنجاحات  �أن 

�ملوؤ�س�سة يف جمال رعاية �سحايا �لعنف من فئات 

�لعنف �لأ�سري و�لإ�ساءة لالأطفال و�لجتار بالب�سر 

ح�سول  �آخرها  كان  و�لتي  ن�ساأتها  حد�ثة  رغم 

خدمات  يف  و�حد  �لرقم  جائزة  على  �ملوؤ�س�سة 

�لرعاية و�لتاأهيل �سمن برنامج حمد�ن بن حممد 

للحكومة �لذكية مل تكن لتتحقق لول توفيق �هلل عز 

�لقيادة  توليه  �لذي  و�مل�ستمر  �لكبري  و�لدعم  وجل 

�لر�سيدة للموؤ�س�سة. 

�لب�سطي  عفر�ء  �سعادة  ��ستعر�ست  جهتها  من 

مدير عام موؤ�س�سة دبي لرعاية �لن�ساء و�لأطفال يف 

�لتي حققتها  �لإجناز�ت  �أبرز  كلمتها خالل �حلفل 

�سهد  �لذي   2014 �ملا�سي  �لعام  خالل  �ملوؤ�س�سة 

 800111 للموؤ�س�سة  �لتابع  �مل�ساعدة  خط  ح�سول 

�لطفل  مل�ساعدة  �لدويل  �خلط  �سبكة  �عتماد  على 

و�ملعايري  �ل�سروط  كافة  �خلط  ��ستوفى  �أن  بعد 

�لدولية �ملطلوبة. 

�لعام  خالل  �أ�سدرت  �ملوؤ�س�سة  �إن  و�أ�سافت: 

�ملا�سي �أول در��سة يف �لدولة حول ظاهرة �لإ�ساءة 

يف  �لأطفال  جتاه  »�لعنف  عنو�ن:  حتت  لالأطفال 

جمتمع �لإمار�ت« و�لتي �سملت 4111 طالبًا وطالبة 

تنظيم  �إىل  بالإ�سافة  �لدولة  �أنحاء  خمتلف  من 

عدد من �حلمالت �لتوعوية ملختلف فئات �ملجتمع 

و�لتي كان �أبرزها حملة طفولتي �أمانة �لتي �سهدت 

فعالية  خالل  �لأطفال  مئات  من  كبرية  م�ساركة 

كرنفال �لطفولة �لتوعوي. 

دور  حول  م�سور  عر�ض  تقدمي  �حلفل  و�سهد 

�ملوؤ�س�سة يف رعاية وتاأهيل �سحايا �لعنف من �لن�ساء 

..ويف  �ملجال  هذ�  يف  �إجناز�تها  و�أبرز  و�لأطفال 

�خلتام كرم كل من �سعادة �لدكتور عبد�هلل �خلياط 

من  �ملوؤ�س�سة  �سركاء  �لب�سطي  عفر�ء  و�سعادة 

و�جلهات  و�خلا�سة  �حلكومية  �لقطاعات  خمتلف 

�لدبلوما�سية و�ملنظمات �لدولية و�ملحلية. 

فعاليات
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�لثقافة  وز�رة  تنظمها  و�لتي  لعام 2015  �لأوىل  �لثقافية  �لقافلة  فعاليات  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�سيخ  �فتتح 

و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع, حتت �سعار »جمتمعنا �أمانة« مب�ساركة �أكرث من 135 جهة �حتادية وحملية وخا�سة, لتقدم 

لأهايل منطقة  فعالية خمتلفة  تزيد على 150  �لتي  و�لجتماعية,  و�ل�سحية  و�لفنية  �لثقافية  وفعالياتها  خدماتها 

�جلزيرة �حلمر�ء و�ملناطق �ملحيطة بها )�لرفاعة و�سبيت و�لظيت(. ح�سر �لفتتاح �ل�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر 

�لقياد�ت باجلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية وجمهور  �لريا�سي وعدد كبري من  نادي م�سايف  �لقا�سمي رئي�ض 

غفري من �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر لإمارة ر�أ�ض �خليمة �لذين حر�سو� على ح�سور �لقافلة.

نهيان بن مبارك:

القافلة الثقافية ت�ستلهم توجهات خليفة

افتتح فعالياتها و�سارك يف 

اأن�سطتها الفنية باجلزيرة احلمراء
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جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي ت�سارك بالتعاون 

مع الكلية اجلامعية لالأم والعلوم الأ�سرية يف فعاليات 

القوافل الثقافية الأوىل لعام 2015 باإمارة راأ�ش اخليمة 

يف اجلزيرة احلمراء حتت �سعار »جمتمعنا اأمانة«

مبادرة  �أن  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  و�أكد 

�لقو�فل �لثقافية �كت�سبت زخمًا وزهوً� خا�سًا على مدى 

�ل�سنو�ت �ملا�سية كما �أنها �أ�سبحت ت�سكل فر�سة جيدة 

�ملجتمع يف خمتلف  و�سر�ئح  فئات  مع  �لرت�بط  لتعزيز 

و�لهيئات  �لوز�ر�ت  خدمات  و�إي�سال  �لدولة  مناطق 

كافة  �إىل  و�خلا�سة  و�لحتادية  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات 

بتلك  �مل�ستهدفة  �ملناطق  �أهايل  من  �ملجتمع  �سر�ئح 

�لفعاليات.

�أهد�فها من  ت�ستلهم  �لثقافية  �لقو�فل  مبادرة  �إن  وقال 

�لتاأكيد �لد�ئم من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�أهمية تعزيز  �لدولة, حفظه �هلل, على  �آل نهيان رئي�ض 

�مل�ستويات  خمتلف  على  و�لوطني  �ملجتمعي  �لتالحم 

وهو ما ت�سعى �إليه �ملبادرة يف كل قافله من ناحية عدد 

�أو م�ستوى �لأن�سطة وحجم ��ستفادة  �لفعاليات �ملقدمة 

قافلة  كل  يف  يالحظ  كما  بها,  �لبعيدة  �ملناطق  �أهايل 

�حتياجات  يلبي  مما  وحتديث  �لفعاليات  يف  جتديد 

�جلميع من �جلانب �لثقايف و�ملجتمعي على حد �سو�ء.

و�أكد �أن �لقو�فل �لثقافية ت�ستمر للعام �ل�ساد�ض ��ستجابة 

لرغبة �جلمهور, و�سوف ت�ستكمل م�سريتها �إىل خمتلف 

تت�سمن  حيث  �جلاري  �لعام  خالل  �لدولة  يف  �ملناطق 

للتحديث  بالإ�سافة  �جلديدة  �لفعاليات  من  �لعديد 

�ل�سعرية  �لأم�سيات  ت�سم  و�لتي  �لقافلة  فعاليات  يف 

و�لثقافية, وعقد �جلل�سات �حلو�رية بني �لقافلة و�أبناء 

�ملنطقة, و�إقامة �لندو�ت �لتوعوية و�لثقافية لنخبة من 

�لأ�سرية  و�لإر�ساد�ت  �لتوعية  �إىل  بالإ�سافة  �ملثقفني 

�لكتب  وتوزيع  �لغنائية  و�حلفالت  �لرت�ثية  و�مل�سابقات 

�مل�سابقات  و�إقامة  �ملعرفية  و�لإ�سد�ر�ت  �لثقافية 

و�مل�ساركني,  �لأطفال  على  �لهد�يا  وتوزيع  �لثقافية 

وغريها من بر�مج �لتوعية �ل�ساملة �لتي ت�سهم يف دعم 

�إىل  �لدعوة  موجهًا  و�ملجتمعية  �لثقافية  �لقيم  وتعزيز 

للم�ساركة  �لقو�فل  من  �لقريبة  �ملناطق  �سكان  جميع 

�لأهايل على �حل�سور و��سطحاب  �لفعاليات. وحث  يف 

�أبنائهم و�إبد�ء �آر�ئهم للم�سوؤولني و�لتعبري عن رغباتهم 

�لثقافية و�ملجتمعية.

جميع  جهود  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  وثمن 

وز�رة  مع  للعمل  �لثقافية  �لقو�فل  مبادرة  يف  �ل�سركاء 

�لثقافة و�ل�سباب وتنمية �ملجتمع �لتي متثل تعبريً� مهمًا 

و�أهمية  و�ملجتمعي  �لثقايف  بالعمل  �جلميع  �لتز�م  نحو 

ارك بالتعاون  جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي ت�

فعاليات
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لهذ�  �لعليا  �لأهد�ف  حتقيق  �أجل  من  �مل�سرتك  �لعمل 

من  توؤكد  �أنها  كما  �جلميع,  قلوب  على  �لعزيز  �لوطن 

�لذي  �ل�سعار  وهو  متوحد«  »�لبيت  باأن  للجميع  جديد 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  طلقه 
َ
�أ

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة, 

جدد  �سركاء  �ن�سمام  من  �ملزيد  يف  �أمله  عن  معربًا 

�لقو�فل  خالل  �أكرب  بعدد  و�لتو��سل  و�لتعاون  للقو�فل 

�حلكومية  و�جلهات  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  من  �لقادمة 

و�خلا�سة يف �لدولة خلدمة �ل�ساحة �لثقافية و�ملجتمعية 

مبا يخدم �ملجتمع �لإمار�تي.

و�أ�ساد �ل�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي باجلهود 

�لتي يبذلها �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان يف �ملجالت 

�لثقافية و�ملجتمعية و�لتي كان من نتاجها �لع�سر�ت من 

متعددة  فئات  منها  ��ستفادت  �لتي  �لطيبة  �ملبادر�ت 

ومن  �لوطنية  �ملبادر�ت  ل�سيما  �لإمار�تي  �ملجتمع  من 

بينها مبادرة �لقو�فل �لثقافية, مثمنًا دورها �لذي �أ�سبح 

فر�سة حقيقية لتعزيز �لرت�بط مع جميع فئات �ملجتمع 

يف خمتلف مناطق �لدولة, كما �أنها فر�سة لتقدمي جميع 

�جلهات �حلكومية خلدمتها للجمهور.

�ل�سالم  �لع�سكرية  �ملو�سيقى  �لفتتاح بعزف فرقة  وبد�أ 

�لوطني ثم قدمت جمموعة من �ملقطوعات �لوطنية, تبع 

ذلك عر�ض �خليالة ثم فقرة ��ستعر��سية بعنو�ن »ع�سق 

للتعليم  �سقر  بنت  ة  ح�سّ مدر�سة  قدمتها  �لإمار�ت« 

قدمها  �لإمار�ت«  »ق�سة  بعنو�ن  فقرة  تلتها  �لأ�سا�سي, 

مركز فتيات ر�أ�ض �خليمة, ثم قدمت بعد ذلك مدر�سة 

تبع  ��سمج«  وفديت  »�إمار�تي  �أوبريت  حكيم  بن  خولة 

ذلك جولة �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان و�حل�سور 

�مل�ساركة  تفّقد خيمة �جلهات  �لقافلة حيث  يف جنبات 

و�لتي  �لعرو�ض  وخيمة  �لطفل  وخيمة  �لرت�ثية  و�لقرية 

�سمت �لفحو�ض �لطبية.

�حلمر�ء  �جلزيرة  مبنطقة  �لثقافية  �لقو�فل  و�حتوت 

و�سا�سات  للفعاليات  كبري  م�سرح  بجانب  خيام   5 على 

�لفعاليات من د�خل �خليام  لنقل جميع  عر�ض �سخمة 

بالتعاون  تدريب  ملركز  بالإ�سافة  �خلارج  يف  للجمهور 
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مع �إد�رة �لتدريب �لدويل يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي 

و�لتي تقدم عددً� من �لدور�ت حيث قدمت يف �ليوم �لأول 

�لقافلة  �سمت  كما  �حلياتية«  »�ملهار�ت  بعنو�ن  دورة 

عددً� كبريً� من �لفعاليات منها فقرة �ليولة ملركز ر�أ�ض 

�خليمة لتاأهيل �ملعاقني, وفقرة �لألعاب �ل�سعبية لطالب 

مدر�سة �سعيد بن زيد, وحما�سرة بعنو�ن »�أمناط �حلياة 

�لإيجابية« قدمها �ملحا�سر عبد�هلل حممود, ثم قدمت 

بعد ذلك كل من هيئة �لهالل �لأحمر وهيئة حماية �لبيئة 

حما�سرة  تلتها  �لثقافية  �مل�سابقات  من  عددً�  و�لتنمية 

�لعامة  و�خلدمات  �لأ�سغال  د�ئرة  قدمتها  توعوية 

بر�أ�ض �خليمة, ثم فقرة فنية بعنو�ن علم د�ري قدمتها 

ثم  �لأ�سا�سي  للتعليم  �سقر  بنت  ح�سة  مدر�سة  طالبات 

�خليمة  ر�أ�ض  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ذلك  بعد  قدمت 

بعنو�ن »�حرت�م كبار  تبعها حما�سرة  توعوية  حما�سرة 

�ل�سن« قدمها ها�سم �لو�يل من وز�رة �لثقافة و�ل�سباب 

وتنمية �ملجتمع بالإ�سافة لأم�سية �سعرية وعدد كبري من 

�مل�سابقات �لثقافية.

ومنها  �لطبية  �لفعاليات  من  عددً�  �لقو�فل  �سمت  كما 

�لتي  و�لتحاليل  و�لفحو�ض  �ملجانية  �لطبية  �لك�سوفات 

نظمتها هيئة �لهالل �لأحمر بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة 

بالإ�سافة �إىل �لفعاليات �لرت�ثية �خلارجية و�لتي نظمت 

�ل�سعبية  و�لقهوة  �ل�سعبية  �لأكالت  منها  �خليام  خارج 

حر  ومر�سم  �ل�سعبية  و�لفنون  �ل�سعبية  �لفرق  بجانب 

على  �لر�سم  وزينة  كرتونية  و�سخ�سيات  �سعبية  و�ألعاب 

�لرت�ثي  �لأ�ستوديو  �إىل  بالإ�سافة  لالأطفال  �لوجوه 

للت�سوير و�لألعاب �لرتفيهية ف�ساًل عن تقدمي عدد كبري 

من �لهيئات و�جلهات �حلكومية خدمتها للجمهور ومنها 

هيئة �لهوية �لوطنية وغريها �لكثري.

اأّكدوا اأن الفّعاليات تلبي حاجات كل املراحل العمرية

اأهايل اجلزيرة احلمراء: اأن�شطة القوافل الثقافية مزار رائع

�خليمة,  ر�أ�ض  �إمارة  يف  �حلمر�ء  �جلزيرة  منطقة  �أهايل  و�سف 

�لقو�فل �لثقافية وما ت�سمه من �أن�سطة وبر�مج وفّعاليات متنّوعة 

وخدمات, مبثابة عيد لأهايل �ملنطقة و�ملناطق �ملجاورة لها, 

كل  ومتطلبات  تلبي حاجات  �لأن�سطة  هذه  �أن  �إىل  م�سريين 

و�لكبار  لالأ�سر,  ر�ئعًا  مز�رً�  تعّد  كما  �لعمرية,  �ملر�حل 

و�ل�سغار.

اأفكار مبتكرة

�ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  عمل  فريق  بذل 

�مل�سارك يف �لقو�فل �لثقافية, �لتي نظمتها �لوز�رة مبنطقة 

�جلزيرة �حلمر�ء, و�ل�سركاء يف �لقافلة �لتي يزيد عددها على 

135 جهة �حتادية وحملية وخا�سة, جهودً� كبرية ومتو��سلة للتغلب 

بها,  تليق  �لتي  بال�سورة  �لقافلة  تظهر  لكي  �لأحو�ل �جلوية,  �سوء  على 

وهي  بها  �ملحيطة  و�ملناطق  �حلمر�ء  �جلزيرة  �أهايل  �أن�سطتها  من  وي�ستفيد 

�أن  �إل  �لقو�فل,  فريق  ب�سكل كبري على عمل  و�لأتربة  �لرياح  �أثرت  �إذ  و�لظيت(,  و�سبيت  ت )�لرفاعة  � د ملجهو �
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لنجاح �لقافلة �لثقافية.

و�أعربو� عن �سكرهم لل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان, 

��ستجاب  �لذي  �ملجتمع,  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وزير 

ليوم  �لثقافية  �لقو�فل  فّعاليات  با�ستمر�ر  ملطالبهم 

�لثقافية,  �لقو�فل  فّعاليات  با�ستمر�ر  وّجه  �إذ  ثالث, 

�ملجتمع,  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  تنظمها  �لتي 

بالتعاون مع �أكرث من 135 جهة حملية و�حتادية وخا�سة, 

وخدمية  وفنية  ثقافية  فّعالية   150 على  يزيد  ما  وتقدم 

وجمتمعية لثالثة �أيام.

�إبر�هيم  و�لتعليم, ح�سني  �لرتبية  وزير  �أّكد  من جانبه, 

من  و�حدة  تعّد  �لثقافية  �لقو�فل  مبادرة  �أن  �حلمادي, 

�ملناطق  يف  �أهلنا  على  تركز  �لتي  �ملهمة  �ملبادر�ت 

من  �لعديد  �إليهم  نقلت  �أنها  �إىل  م�سريً�  �لبعيدة, 

و�ملجتمعية,  �لثقافية  و�لأن�سطة  و�لفّعاليات  �خلدمات 

و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  و�جلهات  �لوز�رة  تقدمها  �لتي 

�مل�ساركة.

للقافلة  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  تفقد  خالل  ذلك,  جاء 

ر�أ�ض  �إمارة  يف  �حلمر�ء  �جلزيرة  مبنطقة  �لثقافية 

�لتي  �لأن�سطة  على  �أثنى  �إذ  �أم�ض,  من  �أول  �خليمة, 

وتفاعل  �مل�ساركة,  و�جلهات  �لثقافة  وز�رة  تقدمها 

�ملد�ر�ض  طلبة  قدمها  �لتي  و�لعرو�ض  معها,  �لأهايل 

للهو�ة,  �لفنية  و�ملعار�ض  �لفّعاليات,  يف  �مل�ساركة 

و�لطلبة �لذين ترعاهم �ملر�كز �لثقافية.

»�لرتبية«  وز�رتي  بني  �ل�سرت�تيجية  بال�سر�كة  و�أ�ساد 

و»�لثقافة«, �لتي ت�سب يف م�سلحة �لأجيال �جلديدة من 

�لطلبة و�لطالبات, وتتكامل من خاللها جهود �لوز�رتني 

وتنظيم  �لطالبية,  �ملو�هب  و�كت�ساف  �لقدر�ت  لتنمية 

�مل�سابقات و�ملهرجانات �لثقافية و�لفنية.

�أّكدت وكيل وز�رة �لثقافة و�ل�سباب وتنمية  من جانبها, 

�ملجتمع, عفر�ء �ل�سابري, �أن �لقافلة �لثقافية مبنطقة 

�جلزيرة �حلمر�ء و�ملناطق �ملجاورة لها, �لتي نظمتها 

�أيام للمرة �لأوىل منذ �نطالق  �لوز�رة على مدى ثالثة 

�سعار  حتت  �سنو�ت,  �ست  قبل  �لثقافية  �لقو�فل  مبادرة 

تلبي  �إذ  كبرية,  جناحات  حققت  �أمانة«,  »جمتمعنا 

�لرب�مج  لهم  وتقدم  �ملناطق,  هذه  �سكان  �حتياجات 

�إىل  �إ�سافة  و�لتنموية,  و�ملجتمعية  �لثقافية  و�لأن�سطة 

تلك  لأهايل  مفيدة  فعاليات  من  �ل�سركاء  يقدمه  ما 

جانب  من  �لكثرية  »�ملطالبات  �أن  مو�سحة  �ملناطق, 

�لأهايل بامتد�د �لفعاليات ليوم ثالث, توؤكد جناح هذه 

�ملبادرة �لر�ئدة يف حتقيق �أهد�فها«.

و�أ�سافت �ل�سابري �أن »مبادرة �لقو�فل �لثقافية حتظى 

بدعم ورعاية �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان, �لتي كان 

لها �أبلغ �لأثر يف جناح �لقو�فل �لثقافية مبنطقة �جلزيرة 

�لقافلة  لفعاليات  نهيان  �ل�سيخ  �فتتاح  �إن  �إذ  �حلمر�ء, 

�أعطى ثقاًل كبريً� للمبادرة, و�سجع �لأهايل على �حل�سور 

ثالث«,  ليوم  با�ستمر�رها  و�ملطالبة  بل  كبرية,  بكثافة 

�ل�سخمة من �مل�ساركني يف �لقافلة كان لها �أبلغ �لأثر يف �لتغلب على �لآثار 

حو�جز  كاإقامة  �ملبتكرة  �لأفكار  من  �لعديد  وظهر  �جلو,  حلالة  �ل�سلبية 

موقع  يف  �ملياه  ��ستعمال  �إىل  �إ�سافة  بالأتربة,  �ملحملة  �لريح  ملو�جهة 

�لقافلة �لثقافية.

�أن فريق  �أمينة خليل,  �إد�رة �لتنمية �ملجتمعية بوز�رة �لثقافة,  و�أّكدت مديرة 

عمل �لقافلة �لثقافية باجلزيرة �حلمر�ء و�جه حتديات كبرية, ولكنه تغلب عليها 

بت�سافر �جلهود, مثّمنة دور �لإد�ر�ت و�لهيئات �ملحلية بر�أ�ض �خليمة, �لتي قدمت �لدعم 
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�حلمر�ء  �جلزيرة  منطقة  �أهايل  �إقبال  �أن  �إىل  م�سرية 

وم�ساركتهم  �لفعاليات,  على  لها  �ملجاورة  و�ملناطق 

�لإيجابية يف �لأن�سطة, هو �أبلغ دليل على جناح �لقو�فل 

�لثقافية يف حتقيق �أهد�فها, �لتي ركزت على مد ج�سور 

�حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت  خمتلف  بني  �ل�سر�كة 

و�خلا�سة, وتعزيز قيم �لتالحم �ملجتمعي ون�سر �لوعي 

�لثقايف و�لجتماعي يف �أنحاء �لدولة.

ت�سيري  يف  �لوز�رة  �سركاء  بدور  �ل�سابري  و�أ�سادت 

�جلهات  جهود  دمج  �أن  موؤّكدة  و�إجناحها,  �لقافلة 

و�ملوؤ�س�سات  و�ملحلية  �حلكومية  و�لهيئات  و�لوز�ر�ت 

�خلا�سة, يهدف �إىل �لو�سول باملنتج �لثقايف و�ملجتمعي 

�جلهات  كل  غاية  وهي  �لدولة,  �أبناء  كل  �إىل  و�خلدمي 

�مل�ساركة يف �لقافلة.

وعن فّعاليات �ليوم �لثاين من �لقافلة �لثقافية باجلزيرة 

�لدورة  تنظيم  »�سهد  �أنه  �ل�سابري  �أو�سحت  �حلمر�ء, 

�لتي  �لقيادة,  مهار�ت  لتنمية  �ملتخ�س�سة  �لتدريبية 

مع  بالتعاون  �لأوىل,  للمرة  �لثقافة  وز�رة  تنظمها 

�إىل عدد كبري من  �إ�سافة  ل�سرطة دبي,  �لعامة  �لقيادة 

للقافلة,  �لرئي�ض  �مل�سرح  على  تقدم  �لتي  �لفعاليات 

وعدد  �لوز�رة  قدمتها  �لتي  �لثقافية  �مل�سابقات  ومنها 

�لتي  �ل�سعبية  �لفنون  �إىل عرو�ض  �إ�سافة  �ل�سركاء,  من 

بها  و��ستمتع  �ل�سعبية,  �لفرق  من  جمموعة  قدمتها 

�جلمهور«.

بحب  تتغنى  بعرو�ض  �لثقافية  �لقافلة  م�سرح  حفل  كما 

�لوطن قدمها طلبة مد�ر�ض �جلزيرة �حلمر�ء و�ملناطق 

عن  ك�سفت  متميزة,  م�سرحية  وعرو�ض  لها,  �ملجاورة 

ك�سفت  كما  �لفنية,  �ملجالت  يف  �ملو�هب  من  �لعديد 

�ل�سعر  جمال  يف  �ملو�هب  من  �آخر  عدد  عن  �لقافلة 

و�لإلقاء و�خلطابة, كما نظمت �لقافلة عددً� من �لور�ض 

و�ملحا�سر�ت �لتثقيفية.

و�أ�ساد �سركاء �لقو�فل �لثقافية باملبادرة, معتربين �أنها 

من �أهم �لفّعاليات �ملجتمعية �لتي تخدم �أهايل �ملناطق 

�لبعيدة.

و�أّكد نائب مدير �إد�رة خدمة �لتدريب �لدويل بالقيادة 

�لعامة ل�سرطة دبي, �لدكتور عبد�لرحمن �سرف حممد, 

�أن م�ساركة �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي يف �ملبادرة بد�أ 

مع �نطالق �لقافلة �لأوىل, وم�ستمر حتى قافلة �جلزيرة 

�لقو�فل  يف  و�ست�ستمر   ,20 �لرقم  حتمل  �لتي  �حلمر�ء 

�ملقبلة, �إذ تنظم �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي, من خالل 

�إد�رة خدمة �لتدريب �لدويل �لدور�ت �لتدريبية, �إ�سافة 

�إىل حما�سر�ت �لتوعية, و�لعديد من �لفعاليات �لأخرى.

�ملحلية  لل�سوؤون  �لعام  �لأمني  نائب  قال  جانبه,  من 

�ملن�سوري,  مبارك  ر��سد  �لإمار�تي,  �لأحمر  بالهالل 

دورتها  منذ  �لثقافية,  �لقو�فل  يف  �لهيئة  »م�ساركة  �إن 

�لهالل  لل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني  تفعياًل  تاأتي  �لأوىل, 

�لأحمر ووز�رة �لثقافة, �لتي ت�سب يف م�سلحة �أهالينا 

يف �ملناطق �لبعيدة, من خالل ع�سر�ت �خلدمات �لتي 

تقدمها خيمة �لهالل �لأحمر«. ومن جانبها قالت م�سوؤولة 

م�ساركة  �إن  جا�سم,  �سالح  �سارة  و�لأن�سطة  �لرب�مج 

جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث بدبي يف �لقو�فل �لثقافية 

تاأتي تفعياًل لل�سر�كة �ل�سرت�تيجية بني �جلمعية ووز�رة 

�لثقافة, �لتي ت�سب يف م�سلحة �أهالينا و�أبنائنا وتعمل 

على حمايتهم من �لوقوع يف بر�ثن �لنحر�ف و�جلرمية 

خالل  من  و�لإمار�ت,  �ملناطق  �ستى  يف  �أبنائنا  وتوعية 

�لتوعوية  �لإ�سد�ر�ت  توزيع 

ون�سرها من خالل جميع 

و�لرب�مج  �لو�سائل 

�ملتاحه لهم.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث تطلق جائزة

 »�سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء للدورة الثانية 2015م«

�أطلقت جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث, خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية �لثالث للدورة �ل�ساد�سة برئا�سة معايل �لفريق 

�ساحي خلفان متيم, رئي�ض جمل�ض �لإد�رة, جائزَة �جلمعية للدورة �لثانية لرعاية �لأبناء و�ملوجهة لالأ�سر �ملو�طنة 

�لتي حتمل ��سم جائزة �سعيد بن لوتاه لرعاية �لأبناء 

�أعمال  رعاية  يف  لوتاه  بن  �سعيد  جلهود  تكرميًا 

قدمه  �لذي  �لكرمي  و�لدعم  و�أن�سطتها,  �جلمعية 

للجمعية منذ تاأ�سي�سها.

وثمن �لفريق �ساحي خلفان متيم, �جلهود �لكبرية 

�لتي قدمها �سعيد بن لوتاه �لذي مل يتو�ن عن تقدمي 

�إىل  لفتًا  �لنور,  ر�أت  حتى  للجمعية  �ل�سخي  �لدعم 

وحمالت  لرب�مج  �لالزم  �لدعم  بتقدمي  تكفل  �أنه 

�لتقدير لهذه  ��ستحق منا كل  �لذي  �لأمر  �جلمعية, 

�حلميدة  �لأخالق  عن  تنم  و�لتي  �لكبرية  �جلهود 

�أبناء  بها  يتمتع  �لتي  �لكبرية  �ملجتمعية  و�مل�سوؤولية 

كنموذج  بتج�سيدها  لوتاه  بن  وجنح  �لإمار�ت, 

ُيحتَذى وي�سار �إليه بالبنان.

مريز�  خليل  جا�سم  �لدكتور  �لعقيد  �أو�سح  وبدوره 

ت�سمل  �مل�سابقة  يف  للم�ساركة  �لعامة  �ل�سروط  �أن 

من  باجلائزة  للم�ساركة  �ملتقدمة  �لأ�سر  تكون  �أن 

عن  �أبنائها  عدُد  يقلَّ  و�أل  �لإمار�ت,  دولة  مو�طني 

ثالثة, و�أن يكون �لأبناء يف مر�حَل تعليميٍة متنوعة, 

�ل�سهاد�ت  حملة  �أو  �لدولة  موظفي  من  يكونو�  و�أن 

�جلامعية, و�أن يكون مقر �إقامة �لأ�سرة د�خَل �لدولة, 

و�أن يكون �أحُد �أبنائها متميزً� يف جمال معني.

توزع  درهم   30.000 �جلائزة  قيمة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

على فئة من فئات �لأ�سر �لفائزة, حيث �سيتم حتديد 

�إىل  لفتًا  �ملقدمة,  بالطلبات  للبتَّ  حمددٍة  معايرَي 

للجائزة  بالت�سويق  �ستبا�سر  �لإعالمية  �للجنة  �أن 

وتعريف �جلمهور بها.
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تعريف عن اجلائزة:

ملاذا هذه اجلائزة ؟

توعية . 1 جمعية  روؤية  من  �جلائزُة  هذه  تنطلق 

ورعاية �لأحد�ث يف رعاية �لأبناء, وحمايتهم من 

�لنحر�ف, و�سوًل �إىل جمتمع �إمار�تي متما�سك.

يف . 2 لوتاه,  بن  �سعيد  �لفا�سل  �حلاج  لدور  تثمينًا 

دعم جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث ورعايتها منذ 

تاأ�سي�سها, وحتى �لآن .

و�ل�سمو . 3 �لرتقاء  نحو  �لإمار�تية  لالأ�سرة  ت�سجيعًا 

�إبد�عاتهم,  وتبني  عليهم  و�ملحافظة  باأبنائها, 

وتنمية مو�هبهم.

ال�شروط العامة للجائزة

�أن تكون �لأ�سرة مو�طنة.. 1

ل يقل عدد �لأبناء عن )3(.. 2

�أن تكون �لأ�سرة مقيمة يف �لدولة.. 3

�أربعني . 4 عن  �أحدهما  �أو  �لأبوين,  عمر  يقل  ل  �أن 

عامًا.

و�أكادميي . 5 �جتماعي  متيز  �لأ�سرة  لدى  يكون  �أن 

ومهني و�إبد�عي؛ ميكن �إثباته من خالل )�لفيديو, 

�ل�سور, وثائق ر�سمية, �سهود عيان ومعرفني(.

�أو . 6 �ل�سخ�سية  للمقابلة  �ملتقدمون  يخ�سع  قد 

�لزيارة �ملنزلية.

�أن يتم تعبئة �لطلب �ملخ�س�ض يف �لتاريخ �ملعلن . 7

للجائزة.

ورعاية . 8 توعية  جلمعية  �لطلب  ت�سليم  يتم  �أن 

�لفجرية,  �أو  بدبي,  فرعيها  �أحد  يف  �لأحد�ث 

باليد, �أو بالربيد, ح�سب �لعنو�ن �ملعلن يف �لطلب.

فئات اجلائزة 

اأ- الأ�شرة املتميزة يف رعاية الأبناء:

و�لأم  �لأب  فيها  يعي�ض  �لتي  �لإمار�تية  �لأ�سرة  هي 

و�لأبناء حتت �سقف و�حد, يف دولة �لإمار�ت, ولديها ما 

يثبت متيَزها على �ل�سعيد �لجتماعي .

ب- الأ�شرة املتما�شكة يف رعاية الأبناء:

يف  �لأبناء  فيها  يعي�ض  �لتي  �لإمار�تية  �لأ�سرة  هي 

دولة  يف  ر�سميًا  �ملطلقني  �لو�لدين  �أحد  رعاية  �أو  كنف 

�لإمار�ت �لعربية, ولديها ما يثبت متيزها على �ل�سعيد 

�لجتماعي.

جـ - الأ�شرة املكافحة يف رعاية الأبناء:

ويعي�ض  �لأبوين  �أحد  فقدت  �لتي  �لإمار�تية  �لأ�سرة  هي 

�أحدهما ولديها ما يثبت  �أو رعاية  فيها �لأبناء يف كنف 

متيزها على �ل�سعيد �لجتماعي.

املكافاآت

فئات . 1 من  فئة  كل  يف  �لفائزة  �لأ�سرة  حت�سل 

�جلائزة على مبلغ وقدره 30,000 درهم )ثالثون 

�ألف درهم(. 

فئات . 2 من  فئة  كل  يف  فائزة  �أ�سرة  كل  حت�سل   

�جلائزة على �سهادة )�سكر وتقدير(.

�لفائزة . 3 �لأ�سرة  �أفر�د  جميع  دعوة  �سيتم 

و�ملتقدمني و�أ�سرهم, حل�سور حفل �لتكرمي, �لذي 

�سيكون برعاية �ساحب �جلائزة.

تواريخ مهمة

موعد �لتقدمي: 1 / مار�ض / 2015 م

�آخر موعد ل�ستالم �مل�ساركات: �ل�ساعة ) 00: 13 ( من 

يوم �خلمي�ض, �ملو�فق 26/نوفمرب / 2015م.

مكان �لتقدمي: جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث .

- �ملقر �لرئي�سي – دبي, هاتف 3346600 / 04

- �ملقر �لفرعي – �لفجرية, هاتف 2239511 / 09 

�لإلكرتوين  �ملوقع  خالل  من  �لكتيب  حتميل  ميكنكم   -

www.JAUAE.ae :للجمعية

م�سوؤولة  مع  �لتو��سل  ُيرَجى  �ملعلومات؛  من  للمزيد 

على  جا�سم  �سالح  �سارة  �لأ�ستاذة  باجلمعية  �لأن�سطة 

هاتف رقم 3346600/ 04 

فعاليات
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�أو�سى �مل�ساركون يف �مللتقى �لثاين ملر�كز ودور �لرتبية 

عقد  �لذي  �لدولة,  يف  �جلانحني  لالأحد�ث  �لجتماعية 

و 3 فرب�ير   2 يومي  باأبوظبي  �لأحد�ث  يف مركز رعاية 

�جلاري, حتت �سعار »�أف�سل �ملمار�سات يف �لتعامل مع 

�لأحد�ث« يف ختام �أعماله, ب�سرورة رفع م�ستوى �لتن�سيق 

رعاية  جمال  يف  �لعاملة  و�لدور  �ملر�كز  جميع  بني 

�خلطط  لتوحيد  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  �لأحد�ث, 

و�لرب�مج و�ملنهجيات وتبادل �لأفكار, وتقييم �لتجارب 

و�سوًل لأف�سل �لنتائج, و�لهتمام بتنفيذ تو�سيات فريق 

عمل مر�كز ودور �لرتبية �لجتماعية يف �لدولة, و�للجنة 

�لعليا حلماية �لطفل وتوحيد جهودهم.

قبل  �لوقائي  �جلانب  تعزيز  �إىل  �لتو�سيات  ودعت 

للجنوح(  �لتعر�ض  )مرحلة  �خلطاأ  يف  �حلدث  وقوع 

و�إجر�ء  �ملجتمع,  موؤ�س�سات  مع  �لتو��سل  خالل  من 

جمتمعية  تدريبية  ودور�ت  ميد�نية,  وزيار�ت  ��ستبانات 

�لالحقة,  �لرعاية  بر�مج  وتطوير  وتفعيل  ومدر�سية, 

�أجل  من  �لرب�مج,  تلك  مع  بالتجاوب  �لأهل  و�إلز�م 

�إعادة دمج �حلدث يف �ملجتمع مب�ساركة جميع �جلهات 

�لعاملني يف  �ل�سو�بط �ملنا�سبة لختيار  �ملعنية, وو�سع 

مر�كز ودور �لرتبية �لجتماعية من �لإد�ريني و�لفنيني, 

وتوفري �لتدريب �ملنا�سب لهم ب�سفة دورية, مبا ي�سمن 

وتفاعلهم  وقدر�تهم,  مهار�تهم  وتطوير  كفاءتهم, 

�إيجابيًا, وتفعيل �لتد�بري �لحرت�زية �لو�ردة باملادة رقم 

 )9( رقم  و�ملادة  �جلانحني  �لأحد�ث  قانون  من   )15(

و�لتدريب  �لق�سائي  بالختبار  �خلا�سة  1976م  ل�سنة 

�ملهني.

�لعد�لة  �لهتمام مبفهوم  �لتو�سيات �سرورَة  �أكدت  كما 

�لأحد�ث  قانون  م�سروع  يف  وت�سمينها  �لت�ساحلية, 

�جلديد نظرً� لأهميتها يف جتنب حجز حرية �لأحد�ث, 

ولدورها �لفاعل يف حتقيق �مل�سلحة �لف�سلى لالأطفال, 

لتحقيق  حد�ث؛ 
َ
�لأ ق�سايا  يف  �لإعالم  و�سائل  و��ستثمار 

�لالحقة,  و�لرعاية  و�لوقاية  و�لتاأهيل  �لرعاية  �أهد�ف 

امللتقى الثاين لـ«مراكز الأحداث«

يو�سي بتفعيل وتطوير برامج الرعاية الالحقة
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وو�سع �خلطط و�لرب�مج �مل�سرتكة لهذ� �لغر�ض.

حقوق  �إد�رة  مدير  نخرية,  حممد  �أحمد  �لعميد  وكان 

�لإن�سان بوز�رة �لد�خلية, رئي�ض فريق عمل مر�كز ودور 

�لرتبية �لجتماعية لالأحد�ث على م�ستوى �لدولة, �فتتح 

�لجتماعية  �لرتبية  ودور  ملر�كز  �لثاين  �مللتقى  �أعمال 

رعاية  مبركز  يومني  ��ستمر  �لذي  �جلانحني,  لالأحد�ث 

�لأحد�ث باأبوظبي.

ح�سر �مللتقى �لعميد حممد �سيف �لزعابي, مدير �إد�رة 

�أبوظبي,  �سرطة  يف  و�لإ�سالحية  �لعقابية  �ملوؤ�س�سة 

مركز  مدير  بوهندي,  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  و�لعميد 

ر��سد  حممد  و�مل�ست�سار  باأبوظبي,  �لأحد�ث  رعاية 

�أبوظبي,  يف  و�لأحد�ث  �لأ�سرة  نيابة  رئي�ض  �لظنحاين 

وموزة �سامل �ل�سومي مديرة �إد�رة �لطفل بوز�رة �ل�سوؤون 

مديرة  �ل�سويدي  عبد�هلل  هدى  و�لدكتورة  �لجتماعية, 

دبي,  يف  �ملجتمع  تنمية  بهيئة  �لأ�سرية  �لتنمية  �إد�رة 

و�إميان عبد�هلل حارب مديرة �إد�رة �حلماية �لجتماعية 

دور  ومديرو  �لجتماعية,  �ل�سوؤون  بوز�رة  بالوكالة, 

�أبوظبي  يف  و�لفتيات  للفتيان  �لجتماعية  �لرتبية 

و�ل�سارقة و�لفجرية.

مدير  بوهندي؛  حممد  عبد�هلل  �لدكتور  �لعميد  و�ألقى 

مركز رعاية �لأحد�ث باأبوظبي, كلمة يف �فتتاح �مللتقى, 

توجيهات  على  بناء  ياأتي  �مللتقى  تنظيم  �أن  فيها  �أكد 

�لهتمام  �سرورة  على  د�ئمًا  حتثنا  �لتي  �لعليا  �لقيادة 

باحلدث و�لأ�سرة, ل�سمان كل ما من �ساأنه �سالُح �لفرد 

و�ملجتمع, وتطبيق �أف�سل �ملمار�سات و�لتجارب �لعاملية 

يف هذ� �ملجال للخروج باأف�سل �لنتائج.

من  �لعديَد  يومني  مدى  على  تناول  �مللتقى  �إن  وقال 

ب�سورة  �ملر�هقة  �سن  مع  �لتعامل  �آلياُت  منها  �ملحاور, 

عامة, وتربيُة �لأبناء من منظور ديني, و�أ�ساليُب �لأ�سرة 

�لناجحة  �لرب�مج  وبع�ُض  �لأبناء,  تربية  يف  �لناجحة 

و�لتجارب  �ملمار�سات  و�أهمُّ  �حلدث,  تاأهيل  جمال  يف 

�لناجحة يف جمال �لرعاية �لالحقة, وحماية �لأبناء من 

و�أ�ساليب  �لبيت,  وخارج  د�خل  تهددهم  �لتي  �ملخاطر 

�إىل  لفتًا  �لنحر�ف,  �إىل طريق  �لجنر�ف  �لوقاية من 

�أنه مت ��ستعر��ض ومناق�سة �لعديد من �أور�ق �لعمل �لتي 

خمتلف  يف  و�ملخت�سني,  �خلرب�ء  من  جمموعة  قدمها 

�إىل  �إ�سافة  �لأ�سرة,  و�سوؤون  و�لتاأهيل  �لرعاية  جمالت 

من  �لأحد�ث  مب�ساركة  �لهادفة  �لعمل  ور�ض  تنظيم 

�لإمار�ت كافة.

وتقديره  �سكره  خال�ض  عن  بوهندي  �لعميد  و�أعرب 

امللتقى 

حتت �سعار

»اأف�سل 

املمار�سات 

يف التعامل 

مع الأحداث«
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للجهات �مل�ساركة يف �مللتقى, 

�لطيبة  جهودهم  على 

مع  �لبناء  وتو��سلهم 

وحر�سهم  �ملركز, 

يف  �مل�ساركة  على 

لإثر�ئه  �مللتقى, 

و�خلرب�ت  باملعلومات 

و�أف�سل �لتجارب يف �لتعامل 

للجميع  متمنياً  �لأحد�ث,  مع 

�لتوفيق و�ل�سد�د.

بعد ذلك بد�أت �أعمال �مللتقى, حيث عقدت يف 

�ليوم �لأول جل�ستا عمل, �جلل�سة �لأوىل تر�أ�سها �لعميد 

رعاية  مركز  مدير  بوهندي  حممد  عبد�هلل  �لدكتور 

ثالث  ومناق�سة  عر�ض  خاللها  ومت  باأبوظبي,  �لأحد�ث 

�لدكتور  �لر�ئد  �لأوىل قدمتها  �لعمل  ورقة  �أور�ق عمل, 

بوز�رة  �لإن�سان  حقوق  �إد�رة  من  حممد  جا�سم  زبيدة 

قانون  م�سروع  على  قانونيًة  وم�ساٍت  تناولت  �لد�خلية, 

وتناولت  �ملتحدة,  �لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  �لأحد�ث 

�لتعامل مع �سن �ملر�هقة  �آليات  �لثانية مو�سوع  �لورقة 

قدمها  �لأحد�ث,  مع  �لتعامل  يف  �حلديثة  و�لطرق 

�مل�ست�سار عبد�لرحمن �لعبد�هلل �خلبري و�ل�ست�ساري يف 

�مل�ساكل �لأ�سرية, وقدمت فاطمة عبد�هلل �حلمادي من 

موؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية يف �أبوظبي ورقة �لعمل �لثالثة 

تناولت فيها �أ�ساليب �لأ�سرة �لناجحة يف تربية �لأبناء.

وتر�أ�ست �لدكتورة هدى عبد�هلل �ل�سويدي مديرة �إد�رة 

جل�سة  دبي  يف  �ملجتمع  تنمية  بهيئة  �لأ�سرية  �لتنمية 

�أربع  ومناق�سة  ��ستعر��ُض  خاللها  ومت  �لثانية,  �لعمل 

مريند�  �لدكتورة  قدمتها  �لأوىل  �لورقة  عمل,  �أور�ق 

حالة  عن  خاللها  حتدثت  �سالفورد,  جامعة  من  جايلز 

طيف �لتوحد وخماطر �جلنوح, وتناولت �لورقة �لثانية 

و�لعائلة  �لأبناء  �سلوك  مو�سوع 

قدمها �لدكتور حممد ذياب 

يف  �لخت�سا�سي  �لكرخي 

باملركز  �لنف�سي  �لطب 

وقدمت  للتاأهيل,  �لوطني 

موزة �سامل �ل�سومي مدير 

ورقة  �لطفل  حماية  �إد�رة 

وتناولت خاللها  �لثالثة  �لعمل 

�حلماية,  يف  �لأبناء  حق  مو�سوَع 

�لأ�سرة  مو�سوع  �لر�بعة  �لورقة  وتناولت 

�سالم  مرمي  قدمتها  �ملخاطر  من  �لطفولة  وحماية 

�ملنذري.

ويف �ليوم �لثاين مت عقد �لعديد من ور�ض �لعمل �لهادفة 

قد  �لتي  �ملخاطر  من  وحمايتهم  �لأحد�ث  لتاأهيل 

تهددهم.

ير�فقه  نخرية,  حممد  �أحمد  �لعميد  قام  �خلتام  ويف 

�لعميد حممد �سيف �لزعابي, و�لعميد �لدكتور عبد �هلل 

مريز�  خليل  جا�سم  �لدكتور  و�لعقيد  بوهندي,  حممد 

�ملجتمع  خلدمة  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لتوعية  �إد�رة  مدير 

يف �سرطة دبي- رئي�ض �للجنة �لإعالمية بجمعية توعية 

ورعاية �لأحد�ث و�لعقيد عبد�هلل �أحمد �حلو�سني, نائب 

بتكرمي  �أبوظبي,  ب�سرطة  �لأحد�ث  رعاية  مركز  مدير 

�إجناح  يف  �أ�سهمت  �لتي  و�جلهات  �مل�ساركني,  �خلرب�ء 

هذ� �مللتقى.

التو�شية بتوحيد برامج

الرعاية الالحقة لالأحداث

�أو�سى �مل�ساركون يف �مللتقى �لثاين ملر�كز ودور �لرتبية 

�لجتماعية لالأحد�ث �جلانحني يف �لدولة برفع م�ستوى 

رعاية  جمال  يف  �لعاملة  و�لدور  �ملر�كز  بني  �لتن�سيق 

�خلطط  لتوحيد  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  �لأحد�ث, 
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امللتقى،  يف  امل�شاركة  للجهات 

الطيبـــــة  جهودهــــــــم  على 

مع  البناء  وتوا�شلهم 

على  وحر�شهم  املركز، 

امللتقى،  يف  امل�شاركة 

باملعلومـــــات  لإثرائـــــه 

واأف�شــــــل  واخلبـــــرات 

مع  التعامل  يف  التجارب 

للجميع  متمنيًا  الأحداث، 

التوفيق وال�شداد.

امللتقى،  اأعمال  بداأت  ذلك  بعد 

اجلل�شة  عمل،  جل�شتا  الأول  اليوم  يف  عقدت  حيث 

الدكتور عبداهلل حممد بوهندي  العميد  الأوىل تراأ�شها 

خاللها  ومت  باأبوظبي،  الأحداث  رعاية  مركز  مدير 

الأوىل  العمل  ورقة  عمل،  اأوراق  ثالث  ومناق�شة  عر�ض 

اإدارة  من  حممد  جا�شم  زبيدة  الدكتور  الرائد  قدمتها 

وم�شاٍت  تناولت  الداخلية،  بوزارة  الإن�شان  حقوق 

الإمارات  دولة  الأحداث يف  قانون  م�شروع  قانونيًة على 

العربية املتحدة، وتناولت الورقة الثانية مو�شوع اآليات 

التعامل  التعامل مع �شن املراهقة والطرق احلديثة يف 

العبداهلل  عبدالرحمن  امل�شت�شار  قدمها  الأحداث،  مع 

وقدمت  الأ�شرية،  امل�شاكل  يف  وال�شت�شاري  اخلبري 

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  فاطمة عبداهلل احلمادي من 

اأ�شاليب  فيها  تناولت  الثالثة  العمل  ورقة  اأبوظبي  يف 

الأ�شرة الناجحة يف تربية الأبناء.

وتراأ�شت الدكتورة هدى عبداهلل ال�شويدي مديرة اإدارة 

التنمية الأ�شرية بهيئة تنمية املجتمع يف دبي جل�شة العمل 

اأوراق  اأربع  ومناق�شة  ا�شتعرا�ُض  خاللها  ومت  الثانية، 

عمل، الورقة الأوىل قدمتها الدكتورة مريندا جايلز من 

جامعة �شالفورد، حتدثت خاللها عن حالة طيف التوحد 

الورقة  وتناولت  اجلنوح،  وخماطر 

الأبناء  �شلوك  مو�شوع  الثانية 

الدكتور  قدمها  والعائلة 

الكرخي  ذياب  حممد 

الطب  يف  الخت�شا�شي 

الوطني  باملركز  النف�شي 

موزة  وقدمت  للتاأهيل، 

اإدارة  مدير  ال�شومي  �شامل 

العمل  ورقة  الطفل  حماية 

مو�شوَع  خاللها  وتناولت  الثالثة 

حق الأبناء يف احلماية، وتناولت الورقة 

املخاطر  من  الطفولة  وحماية  الأ�شرة  مو�شوع  الرابعة 

قدمتها مرمي �شالم املنذري.

ويف اليوم الثاين مت عقد العديد من ور�ض العمل الهادفة 

قد  التي  املخاطر  من  وحمايتهم  الأحداث  لتاأهيل 

تهددهم.

يرافقه  نخرية،  حممد  اأحمد  العميد  قام  اخلتام  ويف 

العميد حممد �شيف الزعابي، والعميد الدكتور عبد اهلل 

مريزا  خليل  جا�شم  الدكتور  والعقيد  بوهندي،  حممد 

املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة  يف  التوعية  اإدارة  مدير 

يف �شرطة دبي- رئي�ض اللجنة الإعالمية بجمعية توعية 

ورعاية الأحداث والعقيد عبداهلل اأحمد احلو�شني، نائب 

بتكرمي  اأبوظبي،  ب�شرطة  الأحداث  رعاية  مركز  مدير 

اإجناح  يف  اأ�شهمت  التي  واجلهات  امل�شاركني،  اخلرباء 

هذا امللتقى.

التو�صية بتوحيد برامج

الرعاية اللحقة للأحداث

اأو�شى امل�شاركون يف امللتقى الثاين ملراكز ودور الرتبية 

الجتماعية لالأحداث اجلانحني يف الدولة برفع م�شتوى 

رعاية  جمال  يف  العاملة  والدور  املراكز  بني  التن�شيق 

الوعي االجتماعي



و�لرب�مج و�ملنهجيات وتبادل �لأفكار, وتقييم �لتجارب 

و�سوًل لأف�سل �لنتائج.

رعاية  مركز  يف  عقد  �لذي  �ملوؤمتر  تو�سيات  ودعت 

يف  �ملمار�سات  »�أف�سل  �سعار  حتت  باأبوظبي  �لأحد�ث 

تو�سيات  بتنفيذ  �لهتمام  �إىل  �لأحد�ث«  مع  �لتعامل 

�لدولة,  �لجتماعية يف  �لرتبية  ودور  مر�كز  فريق عمل 

جهودهم. وتوحيد  �لطفل  حلماية  �لعليا   و�للجنة 

قبل  �لوقائي  �جلانب  تعزيز  �إىل  �ملجتمعون  وتطرق 

للجنوح« عرب  �لتعر�ض  وقوع �حلدث يف �خلطاأ »مرحلة 

��ستبانات  و�إجر�ء  �ملجتمع,  موؤ�س�سات  مع  �لتو��سل 

وزيار�ت ميد�نية, ودور�ت تدريبية جمتمعية ومدر�سية, 

�لأهل  و�إلز�م  �لالحقة,  �لرعاية  بر�مج  وتطوير  وتفعيل 

بالتجاوب مع تلك �لرب�مج.

و�أ�سار �ملوؤمتر �إىل �أهمية �إعادة دمج �حلدث يف �ملجتمع 

�ل�سو�بط  وو�سع  �ملعنية,  �جلهات  جميع  مب�ساركة 

�لرتبية  ودور  مر�كز  يف  �لعاملني  لختيار  �ملنا�سبة 

�لتدريب  وتوفري  و�لفنيني,  �لإد�ريني  من  �لجتماعية 

كفاءتهم,  ي�سمن  مبا  دورية,  ب�سفة  لهم  �ملنا�سب 

�إيجابيًا. وتفاعلهم  وقدر�تهم,  مهار�تهم   وتطوير 

و�أكدت �لتو�سيات على �إيالء مفهوم �لعد�لة �لت�ساحلية, 

�لأهمية  �جلديد  �لأحد�ث  قانون  م�سروع  يف  وت�سمينها 

�لتي ت�ستحقها لدورها يف جتنب حجز حرية �لأحد�ث, 

و�سائل  و��ستثمار  لالأطفال,  �لف�سلى  �مل�سلحة  وحتقيق 

�لرعاية  �أهد�ف  لتحقيق  حد�ث, 
َ
�لأ ق�سايا  يف  �لإعالم 

و�لتاأهيل و�لوقاية.

وتناول �مللتقى على مدى يومني �لعديد من �ملحاور, منها 

وتربية  عامة,  ب�سورة  �ملر�هقة  �سن  مع  �لتعامل  �آليات 

�لناجحة يف  �لأ�سرة  و�أ�ساليب  �لأبناء من منظور ديني, 

تربية �لأبناء, وبع�ض �لرب�مج �لناجحة يف جمال تاأهيل 

�حلدث, و�أهم �ملمار�سات و�لتجارب �لناجحة يف جمال 

�لرعاية �لالحقة.

�لتي  �ملخاطر  من  �لأبناء  حماية  �إىل  �أعماله  وتطرقت 

من  �لوقاية  و�أ�ساليب  �لبيت,  وخارج  د�خل  تهددهم 

�لجنر�ف �إىل طريق �لنحر�ف, �إ�سافة �إىل ��ستعر��ض 

خرب�ء  قدمها  �لتي  �لعمل  �أور�ق  من  �لعديد  ومناق�سة 

و�لتاأهيل  �لرعاية  جمالت  خمتلف  يف  وخمت�سون, 

و�سوؤون �لأ�سرة.

�لعميد  �أبوظبي  يف  �لأحد�ث  رعاية  مركز  مدير  و�أ�سار 

�أن تنظيم �مللتقى  �إىل  �لدكتور عبد�هلل حممد بوهندي 

بالهتمام  �لعليا  �لقيادة  توجيهات  على  بناء  ياأتي 

باحلدث و�لأ�سرة, ل�سمان كلِّ ما من �ساأنه �سالُح �لفرد 

و�ملجتمع, وتطبيق �أف�سل �ملمار�سات و�لتجارب �لعاملية 

يف هذ� �ملجال للخروج باأف�سل �لنتائج.

برقية �شكر 

�لرتبية  ودور  �لثاين ملر�كز  �مللتقى  �مل�ساركون يف  عرّب 

�لجتماعية لالأحد�ث �جلانحني يف �لدولة, عن �سكرهم 

وتقديرهم للفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان, 

نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �لد�خلية, على رعايته 

من  �لفئة  بهذه  �ملتو��سل  �سموه  و�هتمام  �مللتقى,  لهذ� 

�أفر�د �ملجتمع, ما يوؤكد نظرته بعيدة �ملدى �لتي ت�سمن 

�سالح �لفرد و�لأ�سرة و�ملجتمع, من خالل تقدمي كافة 

تو�جده  �أثناء  و�أ�سرته,  للحدث  �ل�سليمة  �لرعاية  �أوجه 

يتو�فق  عنه, مبا  �لإفر�ج  وبعد  �لرعاية  ودور  مر�كز  يف 

هذ�  يف  �لعاملية  و�ل�سرت�تيجيات  �خلطط  �أحدث  مع 

و�إ�سالحهم  تاأهَيلهم  ت�سمن  �لتي  بال�سورة  �ملجال, 

�إىل  يعودو�  حتى  لديهم,  �خلاطئة  �ل�سلوكيات  وتقومَي 

بناء  يف  بفاعلية  ي�سهمون  �ساحلني  �أفر�دً�  جمتمعهم 

�لدول  م�ساف  �إىل  به  للو�سول  وتطويره,  وطنهم 

�ملتقدمة يف �ستى �ملجالت.
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امللتقى،  يف  امل�شاركة  للجهات 

الطيبـــــة  جهودهــــــــم  على 

مع  البناء  وتوا�شلهم 

على  وحر�شهم  املركز، 

امللتقى،  يف  امل�شاركة 

باملعلومـــــات  لإثرائـــــه 

واأف�شــــــل  واخلبـــــرات 

مع  التعامل  يف  التجارب 

للجميع  متمنيًا  الأحداث، 

التوفيق وال�شداد.

امللتقى،  اأعمال  بداأت  ذلك  بعد 

اجلل�شة  عمل،  جل�شتا  الأول  اليوم  يف  عقدت  حيث 

الدكتور عبداهلل حممد بوهندي  العميد  الأوىل تراأ�شها 

خاللها  ومت  باأبوظبي،  الأحداث  رعاية  مركز  مدير 

الأوىل  العمل  ورقة  عمل،  اأوراق  ثالث  ومناق�شة  عر�ض 

اإدارة  من  حممد  جا�شم  زبيدة  الدكتور  الرائد  قدمتها 

وم�شاٍت  تناولت  الداخلية،  بوزارة  الإن�شان  حقوق 

الإمارات  دولة  الأحداث يف  قانون  م�شروع  قانونيًة على 

العربية املتحدة، وتناولت الورقة الثانية مو�شوع اآليات 

التعامل  التعامل مع �شن املراهقة والطرق احلديثة يف 

العبداهلل  عبدالرحمن  امل�شت�شار  قدمها  الأحداث،  مع 

وقدمت  الأ�شرية،  امل�شاكل  يف  وال�شت�شاري  اخلبري 

الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  فاطمة عبداهلل احلمادي من 

اأ�شاليب  فيها  تناولت  الثالثة  العمل  ورقة  اأبوظبي  يف 

الأ�شرة الناجحة يف تربية الأبناء.

وتراأ�شت الدكتورة هدى عبداهلل ال�شويدي مديرة اإدارة 

التنمية الأ�شرية بهيئة تنمية املجتمع يف دبي جل�شة العمل 

اأوراق  اأربع  ومناق�شة  ا�شتعرا�ُض  خاللها  ومت  الثانية، 

عمل، الورقة الأوىل قدمتها الدكتورة مريندا جايلز من 

جامعة �شالفورد، حتدثت خاللها عن حالة طيف التوحد 

الورقة  وتناولت  اجلنوح،  وخماطر 

الأبناء  �شلوك  مو�شوع  الثانية 

الدكتور  قدمها  والعائلة 

الكرخي  ذياب  حممد 

الطب  يف  الخت�شا�شي 

الوطني  باملركز  النف�شي 

موزة  وقدمت  للتاأهيل، 

اإدارة  مدير  ال�شومي  �شامل 

العمل  ورقة  الطفل  حماية 

مو�شوَع  خاللها  وتناولت  الثالثة 

حق الأبناء يف احلماية، وتناولت الورقة 

املخاطر  من  الطفولة  وحماية  الأ�شرة  مو�شوع  الرابعة 

قدمتها مرمي �شالم املنذري.

ويف اليوم الثاين مت عقد العديد من ور�ض العمل الهادفة 

قد  التي  املخاطر  من  وحمايتهم  الأحداث  لتاأهيل 

تهددهم.

يرافقه  نخرية،  حممد  اأحمد  العميد  قام  اخلتام  ويف 

العميد حممد �شيف الزعابي، والعميد الدكتور عبد اهلل 

مريزا  خليل  جا�شم  الدكتور  والعقيد  بوهندي،  حممد 

املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة  يف  التوعية  اإدارة  مدير 

يف �شرطة دبي- رئي�ض اللجنة الإعالمية بجمعية توعية 

ورعاية الأحداث والعقيد عبداهلل اأحمد احلو�شني، نائب 

بتكرمي  اأبوظبي،  ب�شرطة  الأحداث  رعاية  مركز  مدير 

اإجناح  يف  اأ�شهمت  التي  واجلهات  امل�شاركني،  اخلرباء 

هذا امللتقى.

التو�صية بتوحيد برامج

الرعاية اللحقة للأحداث

اأو�شى امل�شاركون يف امللتقى الثاين ملراكز ودور الرتبية 

الجتماعية لالأحداث اجلانحني يف الدولة برفع م�شتوى 

رعاية  جمال  يف  العاملة  والدور  املراكز  بني  التن�شيق 

الوعي االجتماعي



د�سنت جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث, بالتن�سيق مع مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون 

بالأمانة �لعامة ملكتب �سمو نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء, وزير �لد�خلية, مبوجب 

�لتي  �مل�سّورة  �لإلكرتونية  �لق�سة  موقع  �جلانبني,  بني  �ملوقعة  �لتفاهم  مذكرة 

بح�سور  وذلك  �لإلكرتونية,  �للوحية  و�لأجهزة  �لذكية  �لهو�تف  عرب  �إعد�دها  مت 

دبي,  �لعام يف  و�لأمن  �ل�سرطة  رئي�ض  نائب  �لفريق �ساحي خلفان متيم,  معايل 

رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية وتوعية �لأحد�ث, و�سلطان �سقر �ل�سويدي, نائب رئي�ض 

و�لدكتور  �لعام,  �لأمني  �هلل,  عبد  مر�د  و�لدكتور حممد  �جلمعية,  �إد�رة  جمل�ض 

من�سور �لعور, �لأمني �ملايل, ومريز� �ل�سايغ, رئي�ض �للجنة �لجتماعية, و�لدكتور 

خليفة �ل�سويدي, �مل�ست�سار �لرتبوي, و�لدكتور جا�سم خليل مريز�, رئي�ض �للجنة 

�لعقيد  �إىل جانب  �لرتبوية,  �للجنة  رئي�سة  �ليا�سي,  �هلل  وبدرية عبد  �لإعالمية, 

�سالح �لغول, مدير مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون بالأمانة �لعامة ملكتب �سمو وزير 

�لد�خلية, و�لنقيب حمد�ن �سهيل �حلفيتي, �ملالزم �أول نا�سر ر��سد �لكعبي, من 

مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون, �إ�سافة �إىل �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �جلمعية.

امل�شتهدفون من املبادرة

وت�ستهدف هذه �ملبادرة �سريحة �لأطفال من طلبة �ملد�ر�ض, وت�سهم يف توعيتهم 

بدرجة  �لرتقاء  �إىل  تهدف  خمططة  درو�ض  خالل  من  �لقانون,  �حرت�م  بثقافة 

�لوعي باحرت�م �لقانون, وتر�سيخ ثقافته يف نفو�ض �لن�ضء.

ميكن   )www.crlad.info( �إلكرتونيًا  ر�بطًا  �جلمعية  �أن�ساأت  وقد  هذ�, 

ملتابعي حملة �لهو�تف �لذكية, �أو م�ستخدمي �لإنرتنت �لدخول �إليه, و�ل�ستفادة 

من حمتو�ه �لتعليمي �لثقايف �لتوعوي.

بالتعاون مع مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية

جمعية رعاية الأحداث 

تد�سن مبادرة 

الق�سة الإلكرتونية 

امل�سورة

�ساحي خلفان خالل 

اجتماع جمل�ش اإدارة 

اجلمعية وممثلي 

وزارة الداخلية 
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احرتام القانون

خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  �أو�سح  �ل�سدد,  هذ�  ويف 

بن متيم, رئي�ض جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث, �أن فكرة 

تنفيذها  يتم  �مل�سورة  �لإلكرتونية  �لق�س�ض  مبادرة 

�لقانون, بهدف توعيِة  بالتعاون مع مكتب ثقافة �حرت�م 

تعزيز  على  و�لعمل  �ملجتمع,  يف  ممكنة  �سريحٍة  �أكرِب 

ل�سيادة  د�عمة  بيئة  وتوفري  �لقانون,  �حرت�م  ثقافة 

�لفكري  �لأمن  حتقيَق  ي�سمن  �لذي  �لأمر  وهو  �لقانون, 

و�لأفكار  �ملتطرف  �لفكر  من  �ل�سباب  عقول  وحت�سنَي 

عرب  �لإيجابية  �لر�سائل  بث  خالل  من  وذلك  �لهد�مة, 

�لق�س�ض �مل�سورة لت�ستقرَّ يف وجد�نهم منذ طفولتهم؛ 

لت�سكل لهم ح�سنًا منيعًا وحائط �سد قويًا  وتكرب معهم 

�لوطنية,  �سدٍّ �لنحر�ف, وتعمل على تعميق �ملكت�سبات 

وخلق �أجيال و�عية قادرة على �لبذل و�لعطاء.

�لق�سة  �أن  �إىل  خلفان  �ساحي  �لفريق  معايل  و�أ�سار 

قر�آنية  »�آية  عنو�ن:  حتمل  �إعد�دها  مت  �لتي  �لإلكرتونية 

�سفحة  ع�سرة  �إحدى  من  وتتكون  م�ستفادة«,  ودرو�ض 

�إلكرتونية, ميكن �ختيار �إحد�ها عن طريق �للم�ض, عرب 

�للوحية  �حلا�سوب  و�أجهزة  �لذكية  �لهو�تف  �سا�سات 

و�ملفاهيم  �لقو�عد  من  جمموعة  تت�سمن  �لإلكرتونية, 

بتعلم  �لطالب,  وحتفيز  تثقيف  على  تعمل  �لقانونية 

مبادئ وقو�عد �حلقوق و�لو�جبات, باعتبارها جزءً� من 

�لثقافة �حلياتية �ملرتبطة بثقافة �حرت�م �لقانون وبحق 

�لإن�سان يف �لعدل و�مل�ساو�ة.

فئة  ت�ستهدف  �لق�سة �ملطروحة  �أن  �لفريق  و�أكد معايل 

تدور  �إذ  حتديدً�,  �لأطفال  �سريحة  وهي  معينة,  عمرية 

�ملدر�ض  يجمع  در��سي  ف�سل  د�خل  �لق�سة  م�ساهد 

�هلل  كتاب  من  �قتبا�سًا  �حلو�ر  حمور  ويدور  وطالبه, 

نِفُقو� يِف �َسِبيِل �هلِل 
َ
عز وجل, متمثاًل بالآية �لكرمية {َو�أ

ُيِحبُّ   
َ ّ
�هلل �إِنَّ  ْح�ِسُنَوْ� 

َ
َو�أ ْهُلَكِة  �لتَّ �إِىَل  ْيِديُكْم 

َ
ِباأ ُتْلُقوْ�  َوَل 

باأل  �لدعوة  حول  �حلو�ر  تركيز  يتم  حيث  �مْلُْح�ِسِننَي}, 

نلقي باأنف�سنا �إىل �لتهلكة �أيًا كان نوعها �أو م�سدرها.

و�شلة اإلكرتونية

�أخرى,  �إلكرتونية  و�سلة  تخ�سي�ض  مت  �أنه  معاليه  و�أكد 

�ملدجمة,  �لأقر��ض  على  �مل�سورة  �لق�س�ض  لتحميل 

حتى ي�سهل تد�ولها باملد�ر�ض, وجميع �جلهات �ملجتمعية 

�ملعنية بالطفل, وذلك بهدف تعميم �ل�ستفادة �لق�سوى 

من �ملحتوى �لتعليمي باأ�سلوب �سائق وغري تقليدي.

النتماء والهوية الوطنية

�لأمني  �لدكتور حممد مر�د عبد �هلل,  �أكد  ومن جانبه, 

�لعام للجمعية, �أن �ملبادرة تاأتي يف �إطار تر�سيخ مفاهيم 

نحو  وتوجيههم  �لأطفال,  لدى  �لوطنية  و�لهوية  �لنتماء 

�لطريق �لإيجابي �لذي يعزز من حماية �أنف�سهم و�لقيام 

�إىل  جمتمعهم,  د�خل  فاعلني  كاأفر�د  �لوطني  بو�جبهم 

مظهرً�  باعتباره  �لقانون,  �حرت�م  ثقافة  تعزيز  جانب 

ح�ساريًا و�سمانة لل�سلم و�لأمن, و�لطريق �إىل بناء جيل 

و�ٍع بكيفية �حرت�م قيم �ملجتمع وقو�نينه.

دومًا  تهدف  �جلمعية  �أن  مر�د  حممد  �لدكتور  و�أ�ساف 

�لأ�سري,  �لتما�سك  ي�سوده  �سوي  �ل�سعي نحو جمتمع  �إىل 

من  لهم  وحمايًة  �لن�ضء,  على  حفاظًا  �لعائلي  و�لرت�بط 

لذلك  و�جلرمية,  و�لنحر�ف  �لتطرف  بر�ثن  �لوقوع يف 

�أعدت �جلمعية خطة طموحة تهدف �إىل تطبيق �لرب�مج 

�حلايل,  �لعام  خالل  �لتوعوية  �حلمالت  يف  �لذكية 

باعتبارها �لنمط �لع�سري �لأكرث جذبًا لهتمام �لن�ضء, 

�إ�سافة �إىل ��ستحد�ث �أ�ساليَب جديدٍة حلمالت �لتوعية, 

ميكن ��ستخد�مها و�سيلًة تعليمية جاذبة لطلبة �ملد�ر�ض.

ن�شر الوعي

مكتب  مدير  �لغول,  �سالح  �لعقيد  �أكد  جانبه,  ومن 

وزير  �سمو  �لعامة ملكتب  بالأمانة  �لقانون  ثقافة �حرت�م 

�ملبادرة  يف  �لتعاون  من  �لأ�سا�سي  �لهدف  �أن  �لد�خلية, 

�لعام  و�لنظام  �لقانون  �حرت�م  ثقافة  تعزيز  �إىل  يرجع 

�لوعي  ن�سر  على  قائمة  ��سرت�تيجية  وفق  �ملجتمع,  يف 

و�حرت�م �لقانون و�لتعرف �إليه ومتابعة تنفيذ �ملبادرة.

بالتعاون مع مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية
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�أطلقت د�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لعمل �خلريي يف دبي �أم�ض حملة »�حتو�ء« حتت �سعار »من 

�أجلكم نحميكم« بالتعاون مع �سرطة �لإمارة و�ملنطقة �لتعليمية وجمعية توعية ورعاية �لأحد�ث 

و�لأحد�ث ممن وقعو� يف م�سكالت وعقبات  �لطلبة  �لب�سرية, لحتو�ء  و�لتنمية  وهيئة �ملعرفة 

كان لها �أثر يف حياتهم و�سلوكهم, لتمكنهم من �إد�رة م�سكالتهم �لأ�سرية و�لتغلب عليها ليكونو� 

�أفر�دً� قادرين على �لتو�زن يف مو�جهة �لتحديات �ملعا�سرة.

�لإ�سالمية  �ل�سوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  جاء ذلك خالل موؤمتر �سحايف عقده عادل مطر 

هيئة  يف  �ملدر�سي  �لتعليم  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملري  غامن  فاطمة  مب�ساركة  بالإنابة, 

و�لبيئة  �لأن�سطة  ق�سم  رئي�ض  �سيفان  بن  �إبر�هيم  هيا  و�لدكتورة  �لب�سرية  و�لتنمية  �ملعرفة 

�لتوعية  �إد�رة  مدير  مريز�  خليل  جا�سم  �لدكتور  و�لعقيد  �لتعليمية  دبي  منطقة  يف  �ملدر�سية 

�لأمنية يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي, و�لدكتور حممد مر�د �أمني �ل�سر �لعام جلمعية توعية 

ورعاية �لأحد�ث.

ت�ستهدف  �لتي  �حلملة  للد�ئرة,  �لعام  �ملدير  �ل�سيباين  �أحمد  �ل�سيخ  بن  حمد  �لدكتور  و�أطلق 

مرحلتها �لأوىل 13 مدر�سة حكومية وخا�سة, على �أن تدر�ض �سو�بطها و�إجر�ء�تها وعالجاتها 

ُكلها؛ ليتم تعميمها على م�ستوى �إمارة دبي. و�أعرب �ل�سيباين عن �أمله يف 
ُ
�ملجدية يف حال �آتت �أ

�إد�ر�ت �ملد�ر�ض و�أولياء  �حتو�ء �لظاهرة �ل�سلبية و�ل�سلوكات غري �ل�سوية يف �ملد�ر�ض, د�عيًا 

�لأمور للتفاعل مع �حلملة و�لتعامل معها بجدية و�هتمام كي حتقق �أهد�فها �لرتبوية �ملن�سودة.

طرق مثلى

�إىل  �إن �حلملة تهدف  �إد�رة �لتثقيف و�لتوجيه �لديني يف �لد�ئرة,  وقالت ي�سرى �لقعود مدير 

�إك�ساب طلبة وطالبات �ملر�حل �لتاأ�سي�سية - �حللقة �لثانية - و�ملرحلة �لثانوية و�لأحد�ث �أي�سًا, 

اإطالق حملة »احتواء« لتوعية الطلبة          بخطورة مواقع التوا�سل  الجتماعي
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�لطرق �ملثلى ل�ستخد�م �لأجهزة �لذكية و�لحتياطات �لالزمة يف �لتعامل معها, ف�ساًل 

�لتو��سل  لقنو�ت  �لأمثل  بال�ستخد�م  �لطلبة,  فئة  بخا�سة  �جلديد,  �جليل  توعية  عن 

�لجتماعي و�لتو��سل مع �ل�سركاء ذوي �لخت�سا�ض, لتوحيد �جلهود �ملبذولة يف توعية 

�ملجتمع, و�حتو�ء وتاأهيل �لطلبة ذوي �مل�سكالت �مل�سجلة يف �سرطة دبي, وتد�سني خط 

�ساخن جماين لحتو�ء �لأحد�ث �لذين يعانون من م�سكالت حياتية, على �أن ينفذ برنامج 

�حلملة خالل �لعام �حلايل.

وتطرق �ملتحدثون يف �ملوؤمتر �ل�سحايف �إىل �إمكانات موؤ�س�ساتهم وتطلعاتها, و�خلدمات 

�لتي �ستقدمها لإجناح هذه �حلملة.

�حلا�سل  �لتغري  و�إمنا يف  �لتعليم  لي�ست يف  �حلقيقية  �مل�سكلة  �إن  �ملري  فاطمة  وقالت 

و�أفكار  توؤثر يف عقول  �لتي  �ملعلومات  على  قنو�ت �حل�سول  �إطاره, وحتديدً� يف  خارج 

وقيم �لأبناء.

�أن دور هوؤلء  �أولياء �لأمور يف دعم �حلملة وحتقيق نتائجها, موؤكدة  و�سددت على دور 

�لأولياء ل يتجاوز �لآن ت�سديد �أق�ساط �ملد�ر�ض, و�أن �سريحة كبرية منهم ل يعرفون باأي 

�ملر�حل يدر�ض �أبناوؤهم.

يف  نف�سانيني  �أخ�سائيني  توفري  �أهمية  على  �إبر�هيم  هيا  �لدكتورة  �أكدت  جانبها  من 

�ملد�ر�ض, لفتة �إىل �أنه ل يتوفر يف منطقة دبي �لتعليمية �سوى �أخ�سائيني �ثنني فقط, 

و�أن �ملنطقة بحاجة ما�سة لآخرين.

بدوره قال �لعقيد جا�سم مريز� �إن �مليد�ن �لرتبوي ي�سهد �لكثري من �ل�سلوكيات �ل�سلبية 

�لفكري  �لنحر�ف  خطورة  من  �لأبناء  وحماية  عليها,  للق�ساء  لرب�مج  حتتاج  �لتي 

و�لأخالقي و�لرتبوي.

 250 األفًا

طالب  �ألف   250 فيها  يدر�ض  دبي  يف  خا�سة  مدر�سة   196 عن  م�سوؤولة  �ملعرفة  هيئة 

وطالبة يتوزعون على 16 منهجًا دوليًا خمتلفًا. ولفتت �إىل �أن 57 % من �لطلبة �ملو�طنني 

ملتحقون بهذ� �لقطاع من �لتعليم, وهنا تكمن �أهمية هذه �حلملة يف حماية �لأبناء من 

�لنحر�ف و�حلفاظ على �لهوية و�لعاد�ت و�لقيم �لوطنية.

اإطالق حملة »احتواء« لتوعية الطلبة          بخطورة مواقع التوا�سل  الجتماعي
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ندوة  يف  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �ساركت 

�سمن  تاأتي  و�لتي  �لأطفال«  »�سالمة  عنو�ن  حتت 

نظمها  �لتي  �لأ�سرية«  �ل�سعادة  »خطو�ت  مبادرة 

مركز �لتنمية �لأ�سرية بدبا �حل�سن, بد�أت �لفعالية 

�لعثمني  �لدكتور حممد خمي�ض  �لعقيد  �ألقاها  بندوة 

�ل�سارقة  ب�سرطة  �ملجتمعية  �ل�سرطة  �إد�رة  مدير 

بالأطفال,  �ملتعلقة  �لق�سايا  �ل�سوء حول  �سلط  حيث 

وكيفية حمايتهم مما قد يتعر�سون له من �عتد�ء�ت, 

خطورة  مدى  وعن  خارجها,  �أو  �لأ�سرة  د�خل  �سو�ء 

�لتعر�ض  يف  �ملنزلية  �لعمالة  من  �مل�ستخدمني  فئة 

جمعية  �ساركت  �لندوة  هام�ض  وعلى  لالأطفال. 

توعية �لأحد�ث باملعر�ض �مل�ساحب, حيث مت توزيع 

�أولياء �لأمور  �لربو�سر�ت و�لإ�سد�ر�ت �لتوعوية على 

وحمايتهم  �لأبناء  توعية  �إىل  تهدف  و�لتي  و�حل�سور 

من �لوقوع يف بر�ثن �لنحر�ف و�جلرمية.

ت�سارك جمعية توعية ورعاية الأحداث فرع الفجرية 

املعر�ش امل�ساحب لندوة حماية الأطفال باملنطقة ال�سرقية
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وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  مركز  ��ستعر�ض 

�ل�سرت�تيجية  �خلطة  �لقيوين  �أم  يف  �ملجتمع 

�لفعاليات,  و�أجندة  و�أبرز خدماتها  �لوز�رة,  وروؤية 

لتكرمي  �ملركز  نظمه  �لذي  �حلفل  خالل  وذلك 

�ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني بح�سور ممثلى �ملوؤ�س�سات 

�لحتادية و�ملحلية يف �لدولة.

وك�سف عبد�هلل علي بو ع�سيبة مدير �ملركز, عن 

خالل  من  �لوز�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  �أبرز 

متعددة  باقات  و�سملت  �لدولة,  عموم  يف  مر�كزها 

�لثقافية, و�خلدمات �ملجتمعية, وخدمات �ملكتبات, وخدمات �لرت�ث و�لفنون, من خالل عر�ض  �خلدمات 

تقدميي ت�سمن �أهم �إجناز�ت وز�رة �لثقافة عامة و�ملركز �لثقايف خا�سة, كما مت ��ستعر��ض �جلدول �لزمني 

للفعاليات �لتي �سينظمها �ملركز خالل �ل�سهور �ملقبلة.

وكرم مدير �ملركز 29 ممثاًل لل�سركاء �ل�سرت�تيجيني, و�أعرب عن �متنانه و�سكره لكل من كان له دور يف دعم 

م�سرية �لدولة, موؤكدً� مدى �إخال�سهم و�نتمائهم وحر�سهم على �لو�سول لالأف�سل د�ئمًا.

املركز الثقايف يف اأم القيوين يكرم جمعية توعية 

ورعاية الأحداث بدبي ويكرم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني
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�خلدمة �لوطنية �سرف عظيم لكل �ساب مو�طن متت �إتاحة �لفر�سة له لالن�سمام للدفعة �لثانية, �إنها 

خربة تعادل حياة باأكملها.

�إن حتويل �لفرد من مدين �إىل ع�سكري �أمر �سعب جدً�, و�سعرنا بذلك يف �لفرتة �لأوىل من �ن�سمامنا 

للخدمة �لوطنية, ولكن على مر �لأيام فهمنا ماهيتها و ��ستطعنا �أن نن�سجم معها متامًا, تعلمنا �لكثري 

من �لأ�سياء و��ستفدنا منها يف حياتنا �ملدنية.

�إنها ذكرى جميلة �ستظل ر��سخة يف ذ�كرة �جلميع ولن ين�ساها �أحد ما دمنا �أحياء وكاأننا نعيد �أيام 

�لت�سعينيات, كل �سيء له لذته وله رونقه �خلا�ض, �خلدمة �لوطنية �أتاحت لنا معرفة �حلياة �لع�سكرية 

عن كثب ونلنا �سرف تلبية ند�ء �لوطن.

اخلدمة الوطنية الدفعة الثانية ..

من مدين اإىل ع�سكري يف 

غ�سون ثالثة اأ�سهر..

بقلم :مانع املعيني..
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يف تاريخ 12 مار�ض 2015 مت تخريجنا من �لتدريبات 

�أ�سبه  �ليوم  هذ�  وكان  �لوطنية,  للخدمة  �لأ�سا�سية 

بالعيد لنا, �ختلطت فرحة �لتخرج بحزن �لفر�ق.

و�لتقيت  �خل�سو�ض,  وجه  على  �لكثري  يل  �أ�سافت 

�لكثريين, ع�سنا معًا ملدة من �لزمن,  وتعرفت على 

حتملنا بع�سنا يف �أ�سو�أ �لظروف, ر�أينا بع�سنا يف كل 

�لأو�مر  وتنفيذ  �مل�ساعب  حتمل  ��ستطعنا  حالتنا, 

من دون كلل �أو ملل.

تعلمنا �ل�سبط و�لربط �لع�سكري و�لن�سباط و�إنهاء 

�أجمل �خلرب�ت  من  ق�سري,  وقٍت  �ملهام يف غ�سون 

�لتجربة  تقف هذه  ولن  نتلقاها يف حياتنا,  قد  �لتي 

هنا, بل هنا نهاية �لبد�ية.

للجميع  �سكر  كلمة  توجيه  �أود  �آخرً�,  ولي�ض  �أخريً� 

دون ��ستثناء, نلنا �سرف رد �سيء ب�سيط من �جلميل 

�لعظيم �لذي قدمه لنا �لوطن.

�أعماق  من  كتبها  عبد�ملجيد«  �خلريج »حممد  كلمة 

قلبه:

حياتنا  مر�حل  �أ�سعب  يف  �لع�سكرية  �حلياة  »بد�أنا 

ويف ظروف �سعبة ل يعلمها �إل �هلل, لأن �لنية كانت 

وتلبية  وحمايتها  �لبالد  حفظ  يف  وخمل�سة  �سافية 

�لند�ء, رب �لعباد �سّهل وكّون لنا �سد�قات يف �أق�سر 

فرتة زمنية و�إخو�نًا مل تلدهم �أمهاتنا.

�لفعل  ولكن  �سهلة  كلمة  ع�سكري«  �إىل  مدين  »من 

يف  �إخو�ين  مع  �سهاًل  �سار  �ل�سعب  كل  �سعب, 

�سجار,  ت�سحية,  بعدها حمبة,  ما  �ملع�سكر, وحمبة 

لآخر  ونا�سة  نقول  و«نقدر  �سحك  �لنفو�ض,  تهدئة 

حد«.

�شمو ال�شيخ خليفه بن طحنون بن حممد ال نهيان خريج 

املرحلة الوىل من الدفعه الثانية للخدمة الوطنية

عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  �شمو 

را�س اخليمة احد خريجي الدفعه الثانيه

39 الوعي الجتماعي



بقلم الدكتورة / موزة العبار رئي�شة جلنة البحوث والدرا�شات

مطار دبي

moza@bmig.ae

»�ياج«  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  ويل�ض..  ويلي  يقول 

�لربيطانية, يف توقيت ما قبل ح�سول مطار دبي على �ملركز 

�لأول دوليًا ر�سميًا.. �إنه بات يف حكم �ملوؤكد �أن تتجاوز مكانة 

مطار دبي �لدويل مكانة مطار هيرثو يف لندن بحلول �لعام 

�ملقبل, لأن قيادة دبي لديها »روؤية.. وطموح.. و�إبد�ع«.

ويف  »بروتوكولتهم«  يف  �لعرب  عن  �ل�سهاينة  قال  وقد 

نظرياتهم وكتبهم وما ر�سخ يف وجد�نهم ويدر�سونه لأبنائهم: 

ل  فهمو�  و�إن  يفهمون!  ل  قر�أو�  و�إن  يقر�أون!  ل  �لعرب  �إن 

يعملون! و�إن عملو� ل يتقنون!.

ي�سهدون  باأياديهم  �سطر  وبتقريٍر  وباعرت�فاتهم  هو  وها 

على  يزيد  ل  عمرها  دولة  يف  �إننا  جمتمعني!  عليهم  بتفوقنا 

عليهم  تفوقنا  و�ل�سكر.  �حلمد  هلل  �لزمن..  من  عقود  �أربعة 

ولي�ض �أي تفوق!

و�حتادهم.  ومهار�تهم.  يكت�سح خرب�تهم.  �ن  ��ستطاع  تفوق 

�لعرب  �إن  �لزمان!!..  من  قرن  عليها  م�سى  �لتي  وعظمتهم 

بالإ�سر�ر و�لحتاد و�لعزمية ونبذ �ل�سر�ع و�لختالف وتقوية 

�لتي  �لهد�مة  للموؤ�مر�ت  �لن�سياع  وعدم  �لرو�بط,  �أو��سر 

ل  �لذي  �مل�ستحيل  عمل  ي�ستطيعون  �ل�سهاينة  لنا  �أر�دها 

يتخيله �أعد�وؤنا! وهو ما �ساهدناه من �نت�سار مذهل يف ثورة 

»يونيو يف م�سر« عندما �نتف�ض �مل�سريون على حكم وطغيان 

�لإرهاب.. يف �أعظم ثورة. يف �لتارخ �حلديث.

�إذً�.. ها هو: مطار دبي �لدويل يح�سد �ملركز �لأول »ر�سميًا« 

�ي جي«  »�أو  قائمة  �أكرب 100 مطار عاملي وعربي يف  �سمن 

�لدولية  �لرحالت  على  �ملقعدية  �ل�سعة  يف  لندن,  ومقرها 

بنحو 981392 مقعدً�. مرتبعًا وبجد�رة و��ستحقاق على عر�ض 

مطار�ت �لعامل!!.. بينما جاء مناف�سه مطار لندن - هيرثو - 

وفيما جاء  �لثالث,  �ملركز  كونغ يف  �لثاين وهونغ  �ملركز  يف 

مطار  وجاء  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  ت�ساجني  �سنغافورة  مطار 

باري�ض �سارل ديغول يف �ملرتبة �خلام�سة...

�سال  ل  لنغ  »جونز  يف  �ملدير  �سرتيكالند  جون  ويقول 

�أنه  �سنجد  فاإننا  دبي,  موقع  �إىل  نظرنا  لو  �ل�ست�سارية«: 

�حلادي  للقرن  �لقت�سادي  �لنظام  يف  مكانًا  �لأف�سل 

يعي�سون  �لعامل  �سكان  ثلثي  وجود  ظل  يف  و�أنه  و�لع�سرين.. 

على بعد 8 �ساعات من دبي, فاإن هذه �ملدينة يف �أف�سل و�سع 

يرتبع على عر�ش مطارات العامل
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»�ياج«  »سركة  »سركة  ركة  ل� ل�سلتنفيذي  سلتنفيذي  � ضلرئي�ضلرئي�ض � ويل�ض..  ويلي  ويل�ضيقول  ويلي  ضيقول 

ول مطار دبي على سول مطار دبي على سول مطار دبي على �ملركز  س يف توقيت ما قبل ح�س يف توقيت ما قبل ح� �لربيطانية,

ؤكد �أن تتجاوز مكانة وؤكد �أن تتجاوز مكانة وؤكد �أن تتجاوز مكانة  وملومل �لأول دوليًا ر�سميًا.. �إنه بات يف حكم �

مطار دبي �لدويل مكانة مطار هيرثو يف لندن بحلول �لعام 

ع«.�ع«.�ع«. ؤية.. وطموح.. و�إبدوؤية.. وطموح.. و�إبدوؤية.. وطموح.. و�إبد و لأن قيادة دبي لديها »رو لأن قيادة دبي لديها »ر �ملقبل,

ويف  »بروتوكولتهم«  يف  »بروتوكوللعرب  يف  للعرب  � عن  عن سهاينة  عن سهاينة  هاينة  سل�سل� � قال  وقد 

نظرياتهم وكتبهم وما ر�سخ يف وجد�نهم ويدر�سونه لأبنائهم: 

ل فهمو� و�إن  يفهمون!  فهمو�  و�إن  يفهمون!   � ل قر�أو� و�إن  يقر�أون!  ل  �لعرب  �إن 

ل يتقنون!. �يعملون! و�إن عملو�يعملون! و�إن عملو�

هدون سهدون سهدون  ي� ي�سأياديهم  سأياديهم  ي�ا ي�اأياديهم  أياديهم  ب �سطر  با  �سطر  ا  وبتقريٍر وباعرت�فاتهم  هو  وها 

على  يزيد  ل  عمرها  دولة  يف  �إننا  جمتمعني!  عليهم  بتفوقنا 

عليهم  تفوقنا  عليهم سكر.  تفوقنا  عليهم سكر.  تفوقنا  كر.  سل�سل� و� �حلمد  هلل  �لزمن..  من  عقود  �أربعة 

ضولي�ضولي�ض �أي تفوق!

و�حتادهم.  ومهار�تهم.  يكت�سح خرب�تهم.  �ن  ��ستطاع  تفوق 

�لعرب  �إن  �لزمان!!..  من  قرن  عليها  من سى  قرن  عليها  من سى  قرن  عليها  ى  م� م�سلتي  سلتي  � وعظمتهم 

ع و�ع و�ع و�لختالف وتقوية  رسرسر سل�سل� رسرسر�ر و�لحتاد و�لعزمية ونبذ � سبالإ�سبالإ�

�لتي  �لهد�مة  �و�وؤ�مر�ت  للم للموياع  وياع  للمس للمسياع  ياع  سن�سن� �ل وعدم  �لرو�بط,  ر سر سر  س�س� �أو�

ل �لذي  �مل�ستحيل  عمل  ي�ستطيعون  عمل سهاينة  ي�ستطيعون  عمل سهاينة  ي�ستطيعون  هاينة  سل�سل� � لنا  �أر�دها 

ار مذهل يف ثورة سار مذهل يف ثورة سار مذهل يف ثورة  سنت�سنت� اهدناه من ساهدناه من ساهدناه من � سؤنا! وهو ما �سؤنا! وهو ما � ؤنا! وهو ما ��وؤنا! وهو ما ��و يتخيله �أعد

ريون على حكم وطغيان سريون على حكم وطغيان سريون على حكم وطغيان  سمل�سمل� ر« عندما سر« عندما سر« عندما �نتف�ض � س»يونيو يف م�س»يونيو يف م�

�لإرهاب.. يف �أعظم ثورة. يف �لتارخ �حلديث.

د سد سد �ملركز �لأول »ر�سميًا«  سلدويل يح�سلدويل يح� �إذً�.. ها هو: مطار دبي �

�ي جي«  »�أو  قائمة  �أكرب 100 مطار عاملي وعربي يف  �أكرب سمن  �أكرب سمن  من  س�س�

�لدولية  �لرحالت  على  �ملقعدية  �ل�سعة  يف  لندن,  ومقرها 

ض�ستحقاق على عر�ض�ستحقاق على عر�ض بنحو 981392 مقعدً�. مرتبعًا وبجد�رة و�

مطار�ت �لعامل!!.. بينما جاء مناف�سه مطار لندن - هيرثو - 

وفيما جاء  �لثالث,  �ملركز  كونغ يف  �لثاين وهونغ  �ملركز  يف 

مطار  وجاء  �لر�بعة  �ملرتبة  يف  يف ساجني  يف ساجني  اجني  ت� �سنغافورة  ت�سمطار  �سنغافورة  سمطار 

ارل ديغول يف سارل ديغول يف سارل ديغول يف �ملرتبة �خلام�سة... س �س � ضباري�ضباري�ض

�سال  ل  لنغ  »جونز  يف  �ملدير  �سرتيكالند  جون  ويقول 

�أنه  �سنجد  �أنه اإننا  �سنجد  �أنه اإننا  �سنجد  إننا  ف فا  �أنه ا  �سنجد  �أنه اإننا  �سنجد  إننا  ف �أنه   �سنجد  �أنه اإننا  �سنجد  إننا  دبي, موقع  �إىل  نظرنا  لو  دبيسارية«:  موقع  �إىل  نظرنا  لو  دبيسارية«:  موقع  �إىل  نظرنا  لو  ارية«:  س�ست�س�ست� �ل

�حلادي  للقرن  للقرن سادي  للقرن سادي  ادي  سقت�سقت� �ل �لنظام  يف  مكانًا  مكاناسل  مكاناسل  ل  سلأف�سلأف� �

ون سون سون  يعي� يعي�سلعامل  سلعامل  � �سكان  ثلثي  وجود  ظل  يف  و�أنه  �سكان سرين..  ثلثي  وجود  ظل  يف  و�أنه  �سكان سرين..  ثلثي  وجود  ظل  يف  و�أنه  رين..  سلع�سلع� و�

ع سع سع  سل و�سل و� ل و�سل و�س سملدينة يف �أف�سملدينة يف �أف� إن هذه اإن هذه اإن هذه � إن هذه اإن هذه ا فا ف إن هذه اإن هذه  ف على بعد 8 �ساعات من دبي,
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ر�أي

لتلبية �لطلب �ملتنامي على �ل�سفر �لدويل, من خالل مطارها 

�لأحدث و�لأكرب حجمًا.

لقد ت�سدر مطار دبي �لدويل, قائمة �أكرث �ملطار�ت يف �لعامل 

مطار  يزيح  �أن  ��ستطاع  بعدما  �ملا�سي!  �لعام  يف  �زدحامًا, 

�أن مطار  �إىل  �إح�سائيات  و�أ�سارت  �لدويل يف لندن.!  هيرثو 

ر�كب,  مليون   18 من  �أكرث  ينقل  �أن  ��ستطاع  �لدويل,  دبي 

خالل �لفرتة من دي�سمرب 2013 وحتى مار�ض 2014, مقابل 

14.9 مليون ر�كب نقلهم مطار هيرثو..!

�إن �إمكانية دبي �ل�سرت�تيجية.. �أدت �إىل ��ستمر�رية دبي يف 

�لروؤية  �مل�ستمدة من  ��سرت�تيجيتها �حلكيمة,  على  �حلفاظ 

�ملتجددة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم, 

رعاه  دبي,  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب 

�هلل. و�لر�مية �إىل مو��سلة �ل�ستثمار لي�ض يف م�ساريع �لبنية 

�لتحتية فقط..

و�إمنا على كل �لقطاعات �حليوية, وتعزيز قدر�تها �لتناف�سية, 

»�ملنتدى  عن  �ل�سادر  �لتناف�سية  تقرير  �إليه  �أ�سار  ما  وهو 

�لقت�سادي �لعاملي«, من �أن دولة �لإمار�ت حلت يف �ملرتبة 

�لأوىل يف جودة »�لبنى �لتحتية وقطاع �لطري�ن«,

وللعلم فاإن لندن �حتفظت باأكرث مطار�ت �لعامل �إ�سغاًل منذ 

�فتتاح �ملطار عام 1946, لكن قيام مطار دبي بالتعامل مع 

12 مليون ر�كب دويل يف �ل�سهرين �لأولني من �لعام �ملا�سي, 

ر�كب  10 ماليني  �لذي عربه  على مطار هيرثو  يتفوق  جعله 

بكامل  يعمل  �لأرقام,  بهذه  لأنه,  �ل�سهرين,  خالل  فقط 

طاقته.. ول ميكن �أن يرتفع �لعدد �إل با�ستخد�م طائر�ت �أكرب 

�لتنفيذي.  رئي�سه  �أعلى, ح�سب قول  و�إ�سغالها مبعدل  حجمًا 

وهو �لأمر �لذي مل يتم ب�سبب �ختالف �لإد�رة عليه!..

�إن �مل�سافرين �إىل دبي مما ل �سك فيه.. �سيظلون وقتًا من 

ذ�ت  �ملذهلة  �ملباين  من  �لهائلة  باملكونات  يعجبون  �لزمن 

�لت�ساميم �لفريدة �لر�ئعة.. �إ�سافة �إىل �جلزر �ل�سطناعية 

�لتي تزين �لبحر على �سكل جذع نخلة, مع هند�سة معمارية 

يرتدد �سد�ها باحتمالت �مل�ستقبل.

بحق  �ملدينة  فازت  فقد  دبي,  يف  في�ض  من  غي�ض  وهذ� 

�لزو�ر  �سيمتع  حيث   ,2020 �إك�سبو  معر�ض  ��ست�سافة 

عمالقة  مظالت  تظلله  �ل�سورة,  م�ستقبلي  ب�سوق  �أنظارهم 

م�سغلة بالطاقة �ل�سم�سية..

�حل�سول  ميكن  �لعامل,  يف  �لأعلى  خليفة«  »برج  قمة  ومن 

على �إطاللة على �أفق �ملدينة �ملده�ض. يف جو ي�سوده �لأمن 

�ل�سيخ  نه�ستها  وباين  موؤ�س�سها  وبف�سل  دبي  �إن  و�لأمان.. 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم, طيب �هلل ثر�ه, ومن خالل �لروؤية 

�ل�سديدة لقيادتها �لر�سيدة, ��ستطاعت �أن تكون �أف�سل وجهة 

على �مل�ستوى �لعاملي ملن يتجه �إليها من ز�ئر و�سائح..

بالإ�سافة �إىل موقعها �جلغر�يف, و�سهولة و�سول �مل�ستثمرين 

�أن  ��ستطاع  �لذي  �لعمالق  �لدويل  مطارها  بف�سل  �إليها, 

وعر�قة  �زدحامًا  �لعامل  مطار�ت  �أكرب  من  �لب�ساط  ي�سحب 

�لعامل,  و��ستحقاق على عر�ض مطار�ت  وبكل جد�رة  ويرتبع 

كل ذلك كفيل بتعزيز قدرة وقوة تناف�سيتها, وحتقيق �لتنمية 

�لقت�سادية �مل�ستد�مة لها, و�حلفاظ على مكانتها يف ت�سدر 

�ل�سرق  �مل�ستقبل  »مدينة  باعتبارها  �لأو�سط,  �ل�سرق  دول 

�أو�سطية«. �أرى من وجهة نظري.. �أن ما حققه مطار دبي من 

�إجناز مذهل ما هو �إل �إجناز ومفخرة لنا يف دولة �لإمار�ت 

ولإخوتنا �لعرب �أجمعني.. حيث �إننا يف دولة �لإمار�ت جزء ل 

يتجز�أ من وطننا �لعربي..
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ر�أي

لتلبية �لطلب �ملتنامي على �ل�سفر �لدويل, من خالل مطارها 

�لأحدث و�لأكرب حجمًا.

در مطار دبي سدر مطار دبي سدر مطار دبي �لدويل, قائمة �أكرث �ملطار�ت يف �لعامل  سلقد ت�سلقد ت�

مطار  يزيح  �أن  ��ستطاع  بعدما  بعدما سي!  بعدما سي!  ي!  سملا�سملا� � �لعام  يف  �زدحامًا, 

�أن مطار  �إىل  �أن مطار سائيات  �إىل  �أن مطار سائيات  �إىل  ائيات  �إح� �إح�سارت  سارت  �إح�س �إح�سارت  ارت  و�أ� و�أ�سلدويل يف لندن.!  سلدويل يف لندن.!  � هيرثو 

ك فيه.. �سيظلون وقتاسك فيه.. �سيظلون وقتاسك فيه.. �سيظلون وقتًا من  س �س � �إن �مل�سافرين �إىل دبي مما ل

ذ�ت  �ملذهلة  �ملباين  من  �لهائلة  باملكونات  يعجبون  �لزمن 

طناعية سطناعية سطناعية  س�س� افة �إىل سافة �إىل سافة �إىل �جلزر �ل سئعة.. �إ�سئعة.. �إ� اميم ساميم ساميم �لفريدة �لر� سلت�سلت� �

كل جذع نخلةسكل جذع نخلةسكل جذع نخلة, مع هند�سة معمارية  سلبحر على �سلبحر على � �لتي تزين �

دسدسد�ها باحتمالت �مل�ستقبل. سيرتدد �سيرتدد � �أن مطار  �إىل  �أن مطار سائيات  �إىل  �أن مطار سائيات  �إىل  ائيات  �إح� �إح�سارت  سارت  �إح�س �إح�سارت  ارت  و�أ� و�أ�سلدويل يف لندن.!  سلدويل يف لندن.!  � هيرثو 

ر�كب, مليون   18 من  �أكرث  ينقل  �أن  ��ستطاع  �لدويل, دبي 

2014, مقابل  ض وحتى مار�ض وحتى مار�ض خالل �لفرتة من دي�سمرب 2013

14.9 مليون ر�كب نقلهم مطار هيرثو..!

�إن �إمكانية دبي �ل�سرت�تيجية.. �أدت �إىل ��ستمر�رية دبي يف 

ؤية وؤية وؤية  ولرولر � �مل�ستمدة من  ��سرت�تيجيتها �حلكيمة, على  �حلفاظ 

د �آل مكتومسد �آل مكتومسد �آل مكتوم, س�س� يخ حممد بن رسيخ حممد بن رسيخ حممد بن ر� سل�سل� احب ساحب ساحب �ل�سمو � سملتجددة ل�سملتجددة ل� �

رعاه  دبي,  حاكم  �لوزر�ء  جمل�ض جمل�ض  ض  رئي�ض رئي�ضلدولة  ضلدولة  � رئي�ض رئي�ضنائب  ضنائب 

اريع ساريع ساريع �لبنية  س يف م�س يف م� ض�ستثمار لي�ض�ستثمار لي�ض لة سلة سلة �ل س�س� �مية �إىل مو�مية �إىل مو� �هلل. و�لر�

�لتحتية فقط..

و�إمنا على كل �لقطاعات �حليوية, وتعزيز قدر�تها �لتناف�سية,

»�ملنتدى  عن  »سادر  عن  »سادر  عن  ادر  سل�سل� � �لتناف�سية  تقرير  �إليه  تقرير سار  �إليه  تقرير سار  �إليه  ار  �أ� ما  �أ�سوهو  ما  سوهو 

ادي سادي سادي �لعاملي«, من �أن دولة �لإمار�ت حلت يف �ملرتبة  سقت�سقت� �ل

�لأوىل يف جودة »�لبنى �لتحتية وقطاع �لطري�ن«,

غاسغاسغاًل منذ  سلعامل �إ�سلعامل �إ� أكرث مطاراأكرث مطاراأكرث مطار�ت � احتفظت باحتفظت ب إن لندن اإن لندن اإن لندن � إن لندن وللعلم ف إن لندن اإن لندن اوللعلم فاإن لندن وللعلم ف إن لندن اإن لندن وللعلم ف

�فتتاح �ملطار عام 1946, لكن قيام مطار دبي بالتعامل مع 

يسيسي, سملا�سملا� هرين سهرين سهرين �لأولني من �لعام � سل�سل� 12 مليون ر�كب دويل يف �

ر�كب  10 ماليني  �لذي عربه  على مطار هيرثو  يتفوق  جعله 

بكامل  يعمل  �لأرقام,  بهذه  لأنه,  هرينسهرينسهرين,  سل�سل� � خالل  فقط 

لطاقته.. ولطاقته.. ول ميكن �أن يرتفع �لعدد �إل با�ستخد�م طائر�ت �أكرب 

�لتنفيذي.  رئي�سه  �أعلى, ح�سب قول  �أعلىسغالها مبعدل  �أعلىسغالها مبعدل  غالها مبعدل  و�إ� و�إ�س  س  حجمًا

وهو �لأمر �لذي مل يتم ب�سبب �ختالف �لإد�رة عليه!..

دسدسد�ها باحتمالت �مل�ستقبل. سيرتدد �سيرتدد �

بحق  �ملدينة  فازت  فقد  دبي,  يف  في�ض  من  غي�ض  وهذ� 

�لزو�ر  �سيمتع  حيث   ,2020 �إك�سبو  معر�ض  �إك�سبو سافة  معر�ض  �إك�سبو سافة  معر�ض  افة  س�ست�س�ست� �

عمالقة  مظالت  تظلله  ورةسورةسورة,  سل�سل� � م�ستقبلي  ب�سوق  �أنظارهم 

م�سية..سم�سية..سم�سية.. سل�سل� غلة بالطاقة سغلة بالطاقة سغلة بالطاقة � سم�سم�

ول سول سول  سحل�سحل� � ميكن  �لعامل,  يف  �لأعلى  خليفة«  »برج  قمة  ومن 

ضملده�ضملده�ض. يف جو ي�سوده �لأمن  على �إطاللة على �أفق �ملدينة �

يخ سيخ سيخ  سل�سل� � تها ستها ستها  نه� وباين  نه�سؤ�س�سها  وباين  سؤ�س�سها  نه�و وباين  نه�وؤ�س�سها  وباين  ؤ�س�سها  م مول  ول  مس مسل  ل  وبف� دبي  �إن  وبف�سلأمان..  دبي  �إن  سلأمان..  و�

ؤية وؤية وؤية  ولرولر د بن �سعيد �آل مكتومسد بن �سعيد �آل مكتومسد بن �سعيد �آل مكتوم, طيب �هلل ثر�ه, ومن خالل � س�س� ر�

ل وجهة سل وجهة سل وجهة  س�ستطاعت �أن تكون �أف�س�ستطاعت �أن تكون �أف� � يدةسيدةسيدة, سلر�سلر� �ل�سديدة لقيادتها �

على �مل�ستوى �لعاملي ملن يتجه �إليها من ز�ئر و�سائح..

ول سول سول �مل�ستثمرين  س و�سهولة و�س و�سهولة و� افة �إىل موقعها سافة �إىل موقعها سافة �إىل موقعها �جلغر�يف, سبالإ�سبالإ�

�أن  ��ستطاع  �لذي  �لعمالق  �لدويل  مطارها  مطارها سل  مطارها سل  ل  بف� بف�س  س  �إليها,

وعر�قة  �زدحامًا  �لعامل  مطار�ت  �أكرب  من  �لب�ساط  ي�سحب 

�لعامل, ض�ستحقاق على عر�ض�ستحقاق على عر�ض مطار�ت  و� وبكل جد�رة  ويرتبع 

كل ذلك كفيل بتعزيز قدرة وقوة تناف�سيتها, وحتقيق �لتنمية 

در سدر سدر  سحلفاظ على مكانتها يف ت�سحلفاظ على مكانتها يف ت� ادية سادية سادية �مل�ستد�مة لها, و� سقت�سقت� �ل

رق سرق سرق  سل�سل� � �مل�ستقبل  »مدينة  باعتبارها  �لأو�سط,  رق سرق سرق  سل�سل� � دول 

�أو�سطية«. �أرى من وجهة نظري.. �أن ما حققه مطار دبي من 

�إجناز مذهل ما هو �إل �إجناز ومفخرة لنا يف دولة �لإمار�ت 

لت جزء لت جزء ل ولإخوتنا �لعرب �أجمعني.. حيث �إننا يف دولة �لإمار�

يتجز�أ من وطننا �لعربي..

41 الوعي الجتماعي



عندما غردت يف ح�سابي على »تويرت« حتت و�سم »بالعربي« مبنا�سبة »�ليوم �لعاملي للغة �لعربية«, وقلت: »عندما 

يتو��سل �لأ�سقاء يف �ملغرب �لعربي بالفرن�سية, ويفكر �لأبناء يف �مل�سرق �لعربي بالإجنليزية, ندرك �أحد �أ�سر�ر 

تخلف �لأمة �لعربية«, ثارت �حلمية �لعربية عند �لبع�ض, فاأهلنا يف �ملغرب دفاعًا عن �أنف�سهم وعروبتهم قالو�: 

من  و�أقتب�ض  �لعربية.  باللغة  يرتبط  فيما  حرجة  ز�وية  من  لهم  ينظرون  ماز�لو�  �مل�سرق  يف  �لعرب  بع�ض  �إن 

�لردود, »ومن قال لك �أن �ملغاربة يتو��سلون بالفرن�سية؟ ملاذ� د�ئمًا نظرتكم للمغاربة وكاأنهم قوم من كوكب 

زحل؟«.

و�أهل �مل�سرق �لعربي كانت تعليقاتهم, تنحو نحو �أهمية �للغة �لأجنبية مل�ستقبل �لإن�سان, و�أقتب�ض مثاًل على ذلك 

»يارّجال �سوفنا ِحّنا يايل »نحن �لذين« مانعرف غري �لعربي متخلفني ول �أحد ر��سي يوظفنا ع�سان مانعرف 
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�إجنليزي �لعربي ما يوكل عي�ض)خبز(«. ومع تقديري 

و�حرت�مي لكل من علق �سلبًا �أو �إيجابًا على ما كتبت, 

وم�سرقه  �لعربي  للمغرب  حبي  معي  تعامل  من  يعرف 

و�حرت�مي لكل �لآر�ء �لتي تو�فقني �أو تختلف معي, لكن 

�لهم و�حد وهو كيف نعيد لهذه �لأمة مكانتها يف �سجل 

�حل�سار�ت �ملعا�سرة.

�إنها برجمة  �إن�ساين,  لي�ست جمرد و�سيلة حو�ر  »�للغة 

للعقل �لب�سري, ولن جتد ح�سارة �أبدعت بلغة غريها, 

هذ� ما تعلمته من �ليابان وكوريا« كانت هذه تغريدتي 

دول  من  �لكثري  زرت  فقد  �ملنا�سبة,  لنف�ض  �لثانية 

�لأر�ض,  كوكب  يف  وزن  لها  �لتي  �ملعا�سرة  �لعامل 

�أن  لأجد  �حل�سار�ت  عن  �مل�سطور  �لتاريخ  وتاأملت 

�حل�ساري,  بالرقي  و��سحة  ب�سورة  مرتبطة  �للغة 

و�لقطب  لغتها,  ولها  �لأمريكية  �حل�سارة  نعي�ض  �ليوم 

و�لأملان  �لفرن�سيني  �ساأن  كما هو  بلغته  يفخر  �لرو�سي 

ماز�لت  �لعرب  نحن  لكننا  �ليابان,  و�أهل  و�لكوريني 

كنت  بينما  �لأوىل  �لتغريدة  كتبت  �مليز�ن,  يف  لغتنا 

م�ساركًا يف موؤمتر تربوي دويل, ولأن �لرتجمة �لفورية 

لأكرث من لغة متوفرة قررت طرح �آر�ئي �لرتبوية باللغة 

�لعربية �لتي �أع�سقها, وكم كانت �سدمتي عندما علق 

�أحد وزر�ء �لرتبية �لعربية ملدة جاوزت �لن�سف �ساعة 

ُيقال.  كما  �لفر�ض  مربط  هنا  يتقنها,  �أجنبية  بلغة 

�لعربي,  يحرتم  �أن  �لأعجمي  من  نتوقع  فكيف 

�أجنبية,  بلغة  ويفتخر  �لأم,  للغته  يتنكر  و�لأخري 

�مل�ساهد على ذلك كثرية.

عندما  �ليابانيني  �مل�سوؤولني  �أحد  ثورة  ثارت  لقد 

�لرتبية  لوز�رة  زياتي  �أثناء  ��ستفزه  �أن  قررت 

من  �ليابان  �أهل  �سيتخل�ض  متى  بقويل  لديهم 

باللغة �لإجنليزية, وبعد  ويتعلمون  لغتهم �ل�سعبة, 

ذهب,  من  حكمة  يل  قال  �لغ�سب  عنه  ذهب  �أن 

مثله,  �لإبد�ع  من  يتمكن  لن  غريه  بلغة  يتعلم  من 

و�سيبقى �أ�سريً� لتلك �للغة و�حل�سارة, ومن يتعلم بلغته 

يفكر بحرية, وي�ستطيع �أن ُي�سهم يف �إبد�عات �حل�سارة 

�لب�سرية.

�لعامل  مو�كبة  عن  قا�سرة  لي�ست  �لعربية  �للغة  نعم 

مبتغري�ته, لكننا كب�سر مل نحمل هذه �للغة �لتي ق�سرنا 

�أو  يف حقها و�سحقنا موقفها, ل�ست �سلبيًا يف توقعاتي 

�لعربية  �للهجات  زحمة  ندرك  كلنا  لكننا  توجهاتي, 

�لعربي  �لإعالم  غذ�ها  �لتي  جمتمعاتنا  يف  �لد�رجة 

�لد�رجة,  باللهجات  يكتب  من  فهناك  �أ�سنافه.  ب�ستى 

�لعربية  �للغة  لي�ست  بر�مج  ومقدمو  مذيعون  وهناك 

و�لطرب  �لغناء  لذلك  �أ�سفنا  ولو  �سماتهم,  �إحدى 

حياتنا.  يف  �لعربية  تاأخر  �أ�سر�ر  �أهم  �أحد  لأدركنا 

�لعربية,  �للغة  ح�سون  هدم  و�جهات  �أحد  هو  �لتعليم 

د�خل  لها  متنكرً�  يكون  �لعربية  �للغة  يعلم  من  بع�ض 

غرفة �لدر�ض �أو خارجها, و�أن من يُدّر�ض �للغة �لعربية 

جعل  مما  منزله  يف  »�سيبويه«  يخاطب  كاأنه  يعر�سها 

وفنون  �أدو�ت  �ل�سغار  ُيقارن  وعندما  مماًل,  �لدر�ض 

تدري�ض �للغات �لأجنبية باللغة �لعربية, يت�سرب �إليهم 

حب غريها.

�أهل �لفكر مطلوب منهم �ملزيد من �لنظر يف م�ساريع 

�إ�سالح و�قع لغتنا لأنها هويتنا وح�سارتنا.
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بقلم الدكتورة / مرمي كلداري رئي�شة اللجنة ال�شحية

10 فوائد
مده�سة لأ�سعة ال�سم�ش
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�ل�صحة

لل�سم�ض  �لتعر�ض  عن  ي�ستغني  ل  �لن�سان  ج�سم  �إن 

ب�سكل يومي للح�سول على فايتمني )د( و�لوقاية من 

�لأمر��ض. كما �أن �أ�سعة �ل�سم�ض حتافظ على �سحة 

�لعظام.

اأ�شعة ال�شم�س جل�شم الن�شان العديد  تقدم 

من الفوائد اأهمها: 

تنظيم �سغط �لدم.. 1

�سحة �لعظام.. 2

عالج �لكتئاب.. 3

�لنوم �ل�سّحّي.. 4

عالج �أمر��ض �لزهامير.. 5

عالج بع�ض �لأمر��ض �جللدية.. 6

حت�سني منو �لأطفال.. 7

�لوقاية من �ل�سرطان.. 8

تعزيز جهاز �ملناعة.. 9

وهلل  ومده�سة,  كثرية  �ل�سم�ض  فو�ئد  �أن  نالحظ 

�حلمد نحن يف �لإمار�ت و�خلليج ب�سكل عام تكون 

لهذ�  �ل�سنة,  مد�ر  على  لنا  متاحًة  �ل�سم�ض  �أ�سعة 

يجب �أن نعر�ض �أنف�سنا لأ�سعة �ل�سم�ض يوميًا لفرت�ت 

�إىل  �حتياجنا  فاإن  معينة.  �أوقات  ويف  ق�سرية 

�ل�سباح  فرتة  خالل  يكون  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة 

يف  يكون  )د(  فايتمني  �إىل  �حتياجنا  �أن  �لباكركما 

فرتة �لظهرية على �أن ل يتعدى ن�سف �ل�ساعة.

و�إذ� كان �ل�سخ�ض م�سابًا ببع�ض �لأمر��ض �جللدية 

لل�سم�ض  يتعر�ض  �أن  �مل�ساب  فعلى  �ل�سدفية,  مثل 

لفرتة طويلة خالل �أوقاِت معينة وملدة 3 �أ�سابيع على 

�لتعر�ض  �أن  �أثبتت  �لدر��سات  بع�ض  �أن  كما  �لأقل. 

لأ�سعة �ل�سم�ض يقوي �ملناعة لالأ�سخا�ض.

هامًة  فو�ئَد  �ل�سم�ض  لأ�سعة  فاإن  نالحظ,  فكما 

مدرو�ض  غري  ب�سكل  �ل�سم�ض  لأ�سعة  �لتعر�ض  ولكن 

ويف فرت�ت معينة يكون له م�سار كبرية على �سحة 

�لإن�سان, عافانا �هلل و�أمدنا بال�سحة و�لعافية. فلكل 

د�ء دو�ء حتى لو كان يف �لطبيعة.
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بقلم :عائ�شة عبدالنور اجلناحي

عامل غام�ش.. ينب�ش ب�سمت

تنتظر �لأم ومعها باقي �أفر�د �لعائلة, �ملولود �جلديد ب�سوق.. طيلة فرتة �حلمل تبني �لأم �لأحالم لت�سعه يف 

ح�سنها وتربيه على �أكمل وجه, ولكن تتبدد هذه �لآمال وتتحول �إىل �آلم لوجود علة يف هذ� �ملولود.

فتتحول هذه �لعائلة يف ليلة و�سحاها �إىل عائلة م�ستتة �لتفكري, يغمرها �حلزن لعدم تقبلها فكرة �أن فردً� من 

�أفر�دها يندرج حتت م�سمى »ذوي �لحتياجات �خلا�سة«.

ويتبادر �إىل �أذهان �لبع�ض �أن هذ� �لطفل فاقد لل�سعور ب�سبب �إعاقته, فيتم �لتعامل معه بعدو�نية وعزله عن 

�لعامل �خلارجي وكاأنه ِحمل ثقيل على �لأ�سرة, فاملجتمع �لعربي جمتمع حمافظ ومرت�بط يهتم ب�سمعة �لعائلة, 

ورّدة فعل �ملجتمع تنعك�ض �سلبًا على �ل�سحة �لنف�سية و�لعقلية لالبن �ملعاق.

و�ملوؤ�سف �أن بع�ض �لأزو�ج ُيظهرون عدم �لرغبة يف حتمل 

م�سوؤولية كبرية كهذه يف رعاية هذ� �لطفل, مما يزيد 

�ل�سغط �لنف�سي و�لغ�سب على �ل�سخ�ض �لذي يتحمل 

كامل �مل�سوؤولية.

�لكالم  قليل  د�ون«,  »متالزمة  ذوي  من  طفل  خالد 

د�ئمة  فهي  له,  �أمه  لإهمال  بالأ�سى  �أحيانًا  ي�سعر 

�إخوته  معظم  �لأ�سحاء.  �إخوته  وبني  بينه  �لتفريق 

لكرثة  حزن  من  �سدره  يف  يختلج  ملا  مدركني  غري 

�ل�ستهز�ء منه �أو �جتنابه و�لبتعاد عنه.

يف يوم خرج خالد من خلوته �ملعتادة, فنظر �إىل نف�سه 

ثم ردد عبار�ت ممزوجة بالرب�ءة و�لعفوية على �أمه 

�لتي ل يفهم �أ�سباب �سخطها �لد�ئم: »�إنك ما تز�لني 

غا�سبة مني يا �أمي.. ماذ� فعلت؟ ولكن �سدقيني مل 

�جلدية,  من  مب�سحة  �لأم  وجه  �كت�سى  �أق�سد«!  �أكن 

يف  العربية  باللغتني  كاتبة  الإمارات.  يف  املبكرة  الطفولة  جمال  يف  عاملية  قائدة   

الجتماعية  ال�شوؤون  بوزارة  اخلا�شة  وعاملي  �شديقي  كن  وجملة  البيان  �شحيفة 

 . sailemagazine وباللغة النكليزية يف جملة
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تاأففت وغادرت �ملكان من غري �أن تلقي له باًل.

�لأم هي نبع �حلنان �ملتدفق و�لأكرث �حتكاكًا بالطفل, 

يكون هذ�  �إهماله, فقد  بدًل من  �حتو�وؤه  فيجب عليها 

�لطفل �ملعاق �سببًا حل�سولها على �لثو�ب و�لأجر.

يتحولن  �لو�لدين  �أن  هو  خالد  ق�سة  يف  يحزن  ما 

له,  د�عمًا  عاماًل  يكونا  �أن  من  بدًل  لتطوره  معيق  �إىل 

تو�سله  ب�سكل متكرر, قد  لالإ�ساءة و�حلرمان  فتعر�سه 

�إىل مر�حل متقدمة وم�ستع�سية على �لعالج.

بع�ض  ي�ستميت  ملاذ�  ولكن  حزينًا,  ل�ست  خالد:  يقول 

لرتبيتنا  �أهل  غري  كانو�  �إن  لإجنابنا  و�لأمهات  �لآباء 

�حلياة  عتمة  يف  �ل�سريحة  هذه  �أفر�د  بع�ض  يظل  ؟ 

وق�سوة �لأ�سرة و�ملجتمع, ذنبهم �لوحيد �أنهم من »ذوي 

ت�ستجيب  ل  و�أطر�فهم  ولدو�  �خلا�سة«,  �لحتياجات 

�أو  �لنطق  �أو  لل�سمع  فاقدون  و�لبع�ض  �أدمغتهم,  لأو�مر 

�لب�سر.

بو�قع  �لكايف  �لوعي  لديهم  لي�ض  �لأهايل  وبع�ض 

وتعزيز  �لتكيف معها  وكيفية  �لطفل,  �إعاقة  ومتطلبات 

دورها يف �لقيام بو�جباتها, فمنهم من يعترب �أن عزلهم 

يف  �لإحر�ج  لتفادي  دجمهم,  من  �أف�سل  �ملجتمع  عن 

حقه �أو يف حق �لعائلة, كما قالت �إحدى �لأمهات »من 

وين طالع فا�سل«.

ل  �جتماعية,  و�سمة  �بنها  تعترب  �أنها  �لو��سح  من 

تتنا�سب مع مركزها ومكانتها. ما �أ�سعب �أن يعي�ض هذ� 

�ملعاق يف حميط حياته وهو ي�سعر بالغربة, وكاأنه طري 

حبي�ض �لقف�ض حمروم من روعة وجمال منظر �ل�سماء 

و�لب�ساتني. مع هذ� كله, فاإنه من �خلطاأ �أن ننكر وجود 

�ل�سدمة بخالف  تقبل هذه  يكون فيها  �أخرى  عائالت 

مثل  وجند  بل  �ملعاق,  �لطفل  �إعاقة  تقبل  فهي  ذلك, 

هذه �حلالة توحد �أفر�د �لعائلة بعد �أن كانو� متفرقني, 

لأن لديهم هدفًا م�سرتكًا يعملون من �أجله, فيتكاتفون 

مل�سلحة �لطفل �لذي هو يف �أم�ض �حلاجة لهم.

تطبيق �ملجتمع لربنامج دمج هذه �لفئة, يذيب �لفو�رق 

�ملعاناة  يخفف  مما  و�لأ�سوياء,  �ملعاقني  بني  �لفردية 

على �أ�سرة �لطفل ذي �لحتياجات �خلا�سة, ويزيد من 

�سعوره بذ�ته وتكيفه مع �أقر�نه �لأ�سوياء.

�لدمج  بر�مج  تطبيق  �إىل  �لدول  �أغلب  حاليًا  يتجه 

�أقر�نهم  �سمن  �ملد�ر�ض  بع�ض  يف  �ملعاقني  للطالب 

�لأ�سوياء, وي�سمل هذ� �لدمج �لعمل و�ملجتمع �لذي له 

دور كبري يف رفع �ملعاناة عن كاهل �أ�سرة �لطفل �ملعاق.

دمج  على  كبري  وحر�ض  �هتمام  لها  �لإمار�ت  دولة 

ي�ستحقون  باأنهم  �لتام  ليقينها  �لفئة يف �ملجتمع,  هذه 

�لرعاية و�لهتمام, فتفاعل هذه �ل�سريحة يف �ملجتمع 

��ستقبلت  فلقد  �إجنازً�.  ذ�ته  بحد  يّعد  بالقليل  ولو 

�لدولة �ل�ساب �ل�سعودي عمار بوق�ض, �لذي يعاين �سلاًل 

م�سريته  لإكمال  ودعمته  ج�سده,  �أع�ساء  معظم  يف 

�لتعليمية و�لعالجية.

عي�سه  با�ستحالة  و�لده  �لأطباء  �أخرب  عمار  ولد  حني 

طوياًل فاأمثاله يكون �ملوت �إليهم �أقرب, ولكنه لقي من 

فا�ستطاع  و�حلب,  و�لرعاية  �لهتمام  و�إخوته  و�لديه 

ك�سر كل عو�ميد �لتحدي مبا تلقاه من �أحا�سي�ض مفعمة 

ُترفع  ُمعاق  و�قع  و�لإ�سر�ر.  �لقوية  و�لإر�دة  باحلب 

ُيذكر..  ل  �لأ�سحاء  بع�ض  يعي�سه  وو�قع  �لقبعات,  لُه 

�لإعاقة بال �سك �إعاقة �لأنف�ض, ولي�ست �إعاقة �لأبد�ن.

عن  كثرية  �أ�سئلة  حا�سرتني  �لكلمات,  هذه  �أكتب  و�أنا 

عاملها  يف  تعي�ض  �لتي  �لفئة  هذه  وت�ساوؤلت  م�ساعر 

�لنا�ض  �أقرب  �سريف�سهم  متى  �إىل  ب�سمت..  �لغام�ض 

جمعتني  �لتي  �ملو�قف  بع�ض  �سور  تو�لت  كما  �إليهم! 

ببع�ض منهم, فهذه �لأ�سابع �ملت�سابكة و�لعيون �لربيئة 

�سوى  حتتاج  ل  و�حلب,  �ل�سليمة  بالفطرة  �ملمتلئة 

�سهادة قبول.
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م�سكلة تربوية.. 

من ملفات اخلط ال�ساخن

م�شكلة وحل: كيفية التعامل مع الفو�شى و�شغب الطالب

ال�شوؤال:

هل ميكن �أن يكون �ملعلم �أحد �لأ�سباب ل�َسغب طالبه ؟ وكيف نتعامل مع �لطالب �مل�ساغب؟

اجلواب:

�إن مهارة �إد�رة غرفة �لف�سل و�حدة من �أهم مهار�ت تنفيذ �لتدري�ض وبدون �كت�ساب هذه �ملهارة 

�لوقت.  م�سي  مع  تكت�سب  مهارة  �لف�سل  و�سبط  �لأحيان,  �أغلب  يف  ناجحًا  �لتدري�ض  يكون   ل 

وهو يعني �ملحافظة على حد معقول من �لنظام دون �إفر�ط �أو تفريط . كما �أنه مظهر هام من 

مظاهر �لإد�رة �ل�سفية وو�جب �أ�سا�سي للمعلم وبدونه ت�سود �لفو�سى �لتي متنع �لتعلم.

�ملالحظات و�مل�سكالت �لتي قد جتعل �ملعلم �سببًا مل�ساغبة �لتالميذ:

عدم �إتقان �ملعلم ملادته.. 1

�إىل . 2 �مللل  فيت�سرب  �ملنا�سبة:  بالطريقة  للتالميذ  �ملادة  �إي�سال  على  �ملعلم  قدرة  عدم 

�لتالميذ ب�سبب عدم فهمهم �لدر�ض.

�سوت �ملعلم �ملنخف�ض �أو غري �لو��سح.. 3

�سوء معاملة �ملعلم لتالميذه.. 4

عدم �إ�سر�ك �ملعلم لتالميذه يف �لدر�ض.. 5

قطع �أنفا�ض �لتالميذ �أو �سل حركتهم �أو حما�سبتهم على �لب�سمة و�لهم�سة و�للفتة.. 6

�تباع �أ�سلوب و�حد يف �لتدري�ض دون تغيري �أو جتديد.. 7

تكليف �لتالميذ باأمور فوق طاقتهم.. 8

�ملعلم �لذي ل يحب عمله.. 9

�ملعلم ع�سبي �ملز�ج �لذي يثور لأقل �لأ�سباب. . 10

مت اإعدادها بت�شرف

زاوية يحررها امل�شت�شار الأ�شري: الأ�شتاذ جمال في�شل الطويل

امل�شرف على خدمة اخلط ال�شاخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث
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الأ�شاليب العالجية

�كت�سب �حرت�م تالميذك و�فعل كل ما يحفظ لك هذ� . 1

�لحرت�م.

�سد . 2 لأحد  تتحيز  ول  تالميذك  معاملة  يف  عادًل  كن   

�أحد.

 عامل تالميذك مبودة ولطف دون �سعف.. 3

�أظهر لهم �أنك تهتم بهم وبتقدمهم �لدر��سي.. 4

عامل تالميذك باحرت�م ليبادلوك �لحرت�م.. 5

ح�سر مادتك �لدر��سية جيدً�.. 6

ح�سر طريقة تدري�ض �ملادة جيدً�.. 7

�دفع عن تالميذك �مللل و�سوقهم ملتابعة �لدر�ض.. 8

�نتباههم . 9 لت�سمن  �لتدري�ض  يف  متنوعة  �أ�ساليب  �تبع 

ورغبتهم يف در�سك.

�أ�سعرهم �أنك حتب عملك حتى يحبو� در�سك ويحبوك.. 10

كيف نتعامل مع الطالب امل�شاغب

لبد من �لتعرف �أوًل �إىل بع�ض �أمناط وظروف �مل�ساغبني: 

ويريد . 1 درو�سه:  يف  فا�ساًل  �مل�ساغب  �لتلميذ  يكون  قد 

وذلك  �إليه  �لنتباه  جلب  طريق  عن  ذلك  يعو�ض  �أن 

بامل�ساغبة.

قد يكون �لتلميذ �مل�ساغب يعاين من م�سكالت �أ�سرية: . 2

ويريد جلب �نتباه �ملعلم لي�ستعي�ض بذلك عن �هتمام 

و�لده �لذي �أهمله مثاًل.

قد يكون �لتلميذ �مل�ساغب ر�غبًا يف �أن يثبت لزمالئه . 3

بال  قائدهم  �أنه  على  لهم  ليربهن  �خلا�سة  قدر�ته 

منازع.

4ـ قد تكون �مل�ساغبة ذ�ت د�فع موؤقت: يق�سد به تلميذ . 4

ما �أن يك�سف ردة فعل معلمه �جلديد.

�أي قد يكون ناجمًا عن . 5 �آنيًا:  قد يكون �سبب �مل�ساغبة 

خطاأ موؤقت �رتكبه تلميذ لي�ض من عادته �أن ي�ساغب.

الأ�شاليب العالجية:

�ساعف من �إ�سر�ك �لتلميذ �مل�ساغب يف �سري �لدر�ض . 1

عن طريق �لأ�سئلة مثاًل.

�سبط . 2 �أمور  يف  �سكليًا  ولو  ي�ساعد  �أن  �مل�ساغب  كلف 

�لف�سل.

قد يفيد �أن توجه �إليه كلمة تنبيه �أو لوم �أو توبيخ وهذه . 3

�لأ�ساليب تتدرج يف �ل�سدة.

قد يفيد �أن تقابله على �نفر�د وتن�سحه بتعديل �سلوكه.. 4

قد يفيد �أن تدر�ض حالته لتعرف ماذ� ور�ء �سوء �سلوكه.. 5

خارج . 6 قيادية  مهمات  �مل�ساغب  تعطي  �أن  يفيد  قد 

�لف�سل �أو د�خله.

�إذ� كان بحاجة . 7 �أن تعامله ب�سيء من �لعطف  قد يفيد 

له.

�للجنة . 8 �أو  �ملدر�سة  مدير  م�ساعدة  تطلب  �أن  يفيد  قد 

�لرتبوية �إذ� ف�سلت �لأ�ساليب �ل�سابقة.

 قد يفيد �أن ي�ستدعى ويل �أمره ل�سرح حالته له.. 9

�إذ� . 10 لتعرف  �لآخرين  مدر�سيه  مع  تت�ساور  �أن  يفيد  قد 

كانت م�ساغبته عادة �أم هي َعَر�سّية.

كما يح�شن مراعاة ما يلي:

تدرْج يف ��ستعمال �لأ�ساليب �لعالجية �ملختلفة.. 1

ف�سلت . 2 فاإذ�  �أوًل  �ل�سدة  قليلة  �لأ�ساليب  بتجريب  �بد�أ 

فانتقل �إىل �لأ�ساليب �لأ�سد.

تذكر �أن كل تلميذ م�ساغب هو حالة خا�سة فالأ�سلوب . 3

تلميذ قد ل ينجح يف معاجلة  �لذي ينجح يف معاجلة 

تلميذ �آخر.

تذكر �أن لكل �سلوك دو�فعه فحاول �أن تعرف دو�فع �أو . 4

قد  تكون  فاإنك  ذلك  فعلت  فاإذ�  �ل�سلوك  �سوء  �أ�سباب 

قطعت ن�سف �لطريق.

لقد ثبت يف كثري من �حلالت �أن در��سة �ملعلم حلالة . 5

ظروفه   – هو�ياته   – )م�سكالته  �مل�ساغب  �لتلميذ 

�لأ�سرية … �لخ ( تخلق نوعًا من �لألفة بينهما وت�سع 

حدً� ل�سوء �سلوك ذلك �لتلميذ.

مع اأمنياتي لكم بعام درا�شي ناجح وهادئ 

وموفق باإذن اهلل

�خلط �ل�صاخن

بط سبط سبط  � �أمور  يف  �س  �أمور  يف  س  كلياسكلياسكليًا � ولو  ي�ساعد  �أن  �ساغب  ولو  ي�ساعد  �أن  ساغب 

قد يفيد �أن توجه �إليه كلمة تنبيه �أو لوم �أو توبيخ وهذه 

دة.سدة.سدة. سل�سل� لأ�ساليب تتدرج يف �

حه بتعديل �سلوكه.سحه بتعديل �سلوكه.سحه بتعديل �سلوكه. سد وتن�سد وتن� قد يفيد �أن تقابله على �نفر�

ضقد يفيد �أن تدر�ضقد يفيد �أن تدر�ض حالته لتعرف ماذ� ور�ء �سوء �سلوكه.

خارج  قيادية  مهمات  خارج ساغب  قيادية  مهمات  خارج ساغب  قيادية  مهمات  اغب  سمل�سمل� � تعطي  �أن  يفيد  قد 

خله.

�إذ� كان بحاجة  يء من سيء من سيء من �لعطف  �أن تعامله ب� �أن تعامله ب�سقد يفيد  سقد يفيد 

�للجنة  �أو  �ملدر�سة  مدير  م�ساعدة  تطلب  �أن  يفيد  قد 

لت سلت سلت �لأ�ساليب �ل�سابقة. س ف�س ف�

رح حالته له.سرح حالته له.سرح حالته له. س قد يفيد �أن ي�ستدعى ويل �أمره ل�س قد يفيد �أن ي�ستدعى ويل �أمره ل�

�إذ� لتعرف  �لآخرين  مدر�سيه  مع  مدر�سيه ساور  مع  مدر�سيه ساور  مع  اور  تت� �أن  يفيد  تت�سقد  �أن  يفيد  سقد 

ّ َ َاغبته عادة �أم هي َعاغبته عادة �أم هي ع

اخنصاخنصاخن صل�صل� �خلط �
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يف  وتقع  �أبوظبي,  �إمارة  مدن  �أكرب  هي  العني:  مدينة 

,وتعترب مدينة �سياحية  �لعربية �ملتحدة  �لإمار�ت  دولة 

من �لطر�ز �لأول, وتبعد عن مدينة �أبوظبي حو�يل 140 

كم, وتزخر باحلد�ئق �خل�سر�ء و�ل�سرت�حات �جلميلة, 

وتتميز بنظافة �سو�رعها وجمال �لتن�سيق و�لهدوء.. 

يف �لعني جتد �ل�سو�هد �لثابتة �لتي تدل على �أ�سالة �سعب 

جمموعة  خالل  من  بالتاريخ  �ت�ساله  وعمق  �لإمار�ت 

�حل�سون و�لقالع �لتي حتولت �لآن �إىل مز�ر�ت �سياحية 

على  لي�ساهدو�  �لأ�سقاع  خمتلف  من  �ل�سياح  �إليها  يفد 

�لطبيعة �لآثار �خلالدة ل�سعب �لإمار�ت. 

وز�ئر مدينة �لعني ميكنه �ل�ستمتاع بالهدوء و�لر�حة يف 

و��سرت�حات  وفنادق  �ساليهات  من  �ل�سياحية  مر�فقها 

وحديقة  �لهيلي  �ألعاب  حديقة  له  تتيح  كما  ر�قية, 

�حليو�نات ق�ساء �أوقات �سعيدة برفقة �لعائلة. 

ويحر�ض �مل�سوؤولون يف �ملدينة على توفري كل متطلبات 

با�ستمر�ر,  �ملدينة  وتطوير  وبناء  و�ل�ستجمام,  �لر�حة 

حفيت  جبل  وم�سروع  �لدويل  �لعني  مطار  فهناك 

�ل�سياحي �لذي يقام على �رتفاع 1300 قدم على �جلبل, 

�ملجيدة  �ل�سفحات  بع�ض  قر�ءة  �لآثار  لع�ساق  وميكن 

ي�سم  �لذي  �لعني  متحف  يف  �لإمارة  �سعب  تاريخ  من 

عددً� كبريً� من �ل�سو�هد �لأثرية �لنادرة.

من اأهم معامل مدينة العني

ح�شن املريقب 	•

منطقة  �سمال  ويقع  �لقدمية,  �حل�سون  �أحد  وهو 

�لقطارة يف مدينة �لعني, بناه �ل�سيخ �سخبوط بن ز�يد 

طابقني,  من  �ملريقب  ح�سن  ويتكون  1820م,  عام  يف 

�أحدهما  �لرئي�سي  �ملبنى  عن  منف�سالن  برجان  وله 

وتتميز  �ل�سكل,  و�أ�سطو�ين  د�ئري  و�لثاين  �ل�سكل  مربع 

كانت  �لتي  �لغرف  من  �لعديد  وفيه  بالت�ساع  قاعدته 

ت�ستعمل لالأغر��ض �لع�سكرية و�ملدنية قدميًا.

جبل حفيت	•

�أ�سهر �جلبال �ملوجودة يف منطقة �خلليج �لعربي  �أحد 

و�سلطنة  �لإمار�ت  دولة  بني  �لدولية  �حلدود  على  ويقع 

�رتفاعه حو�يل  ويبلغ  �لرتفاع  متو�سط  وهو جبل  عمان 

1300 قدم ويحوي طريقًا منارً� حتى �لقمة, ويعد هذ� 

حفيت  جبل  قمة  ومن  �لعني,  مدينة  رموز  �أحد  �جلبل 

�أن  ت�ستطيع  �أنك  كما  باأكملها,  �لعني  ترى  �أن  ت�ستطيع 

تق�سي وقتًا ممتعًا مع �لعائلة و�لأ�سدقاء, ويوجد حتت 

وم�سابح  �أحو��ض  لها  و�سيدت  حارة  جوفية  مياه  �جلبل 

لتق�سي فيها وقتًا ممتعًا.

جبل حفيت
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ح�شن اجلاهلي	•

ويعد من رو�ئع �لرت�ث, يقع بجو�ر حديقة �لعني �لعامة, وله ثالثة �أبر�ج وجد�ر �سخم, وي�سم �لعديد من �لغرف, 

وفيه بئر�ن, ويالحظ يف �حل�سن برج منف�سل عنه, وهو بذلك يتميز عن باقي �لأبر�ج يف �لعني, وقد مت ترميم هذ� 

�حل�سن وبنت �لبلدية �سورً� يحيط به.

احل�شن ال�شرقي	•

يعد هذ� �حل�سن من �أروع �لقالع و�لأبنية �ملح�سنة, ويقع بالقرب من �ملتحف �لوطني يف �لعني, بناه �ل�سيخ �سلطان 

بن ز�يد عام 1328 هجرية, وقد مت ترميمه عام1970 م و�أعيد ترميمه مرة �أخرى عاد 1979 م, توجد د�خل �حل�سن 

�أ�سطو�نية �ل�سكل مت�سلة به, و�أمامه يوجد مدفعان قدميان على عجالت  �أبر�ج  بئر مياه وغرف عديدة, وله ثالثة 

خ�سبية, ويف د�خله مدفع مماثل.
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1. �حت�سان �لطفل يف �أوقات متفرقة من �ليوم مينح �لطفل �لأمان 

فال  و�لديه  وعقل  قلب  يف  موجود  �أنه  �إح�سا�سًا  ويعطيه  �لنف�سي 

حاجة لالإزعاج من �أجل لفت نظرهم.

2. م�سح ر�أ�ض �لطفل من قبل �لأب, و�حت�سانه من قبل �لأم �أمر يف 

غاية �لأهمية لتلبية �حتياجاته �لنف�سية و�لعاطفية.

3. يف �أيام �لإجازة حاول �أن تق�سي وقتًا كافيًا مع �أبنائك, تعي�ض 

معهم �أحا�سي�سهم وم�ساكلهم وحل �لعقبات �أوًل باأول قبل تر�كمها.

4. �لت�سامح من �ل�سفات �لإيجابية �لتي من �ملهم �أن يركز عليها 

مع  �لت�سامح  على  �لقدرة  �لأبناء  فيكت�سب  �لرتبية  يف  �لو�لدين 

�لآخرين.

تعِط  ل  توبخ,  ل  تنفعل,  ل  �أ�سر�ره  بع�ض  �بنك  يحكي  حني   .5

بنظام  تتعامل  ل  عليه,  �حللول  تفر�ض  ل  �لطويلة,  �ملحا�سر�ت 

�لأو�مر, �إن فعلت ذلك ف�سيلجاأ لل�سمت.
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القلب  ل�شعادة  �شبب  الليل  قيام  اأن  اإدراك   -1

وان�شراح ال�شدر. 

2- اجتناب كرثة الأكل وال�شرب. 

كان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأن  معرفة   -3

يربي زوجاته على القيام. 

على  واخللفاء  الأمراء  حر�س  مدى  اإدراك   -4

القيام.

من  مينعك  اأن  يحاول  ال�شيطان  اأن  ا�شت�شعار   -5

قيام الليل.

اأكرث من 100 

طريقة حتم�شك 

لقيام الليل



تغريدات من تويرت
حتت و�شم )الإنرتنت -اأف�شل -ا�شتخدامًا - يف - الإمارات(

تعريف  على  الأمر:احر�س  ويل  عزيزي 

القانونية  بالأحكام  وتوعيتهم  الأبناء 

املتعلقة باجلرائم الإلكرتونية وخطورتها.

للت�شرّت  الإنرتنت  عامل  ي�شتغل  من  بخطر  التوعية 

عقول  على  ال�شلبي  والتاأثري  الدين  غطاء  حتت 

ال�شباب وا�شتغاللهم .

والبع�س  ال�شائعات  اآفة  املجتمعات  يف  انت�شر 

ين�شر دون تاأكد، احر�س على اأن تاأخذ اخلرب 

من امل�شادر الر�شمية للدولة.

على  يحر�شون  الإماراتي  املجتمع  يف  الكثري 

ا�شتخدام الإنرتنت لن�شر الوعي والثقافة ورفع 

م�شتوى املعرفة للجميع.

الإنرتنت عامل وهمي يوؤثر يف عاملنا احلقيقي 

وتفعيله  منه  وال�شتفادة  ا�شتخدامه  فلنح�شن 

خلري الوطن .

احر�س على عدم اإر�شال اأية معلومات ح�شا�شة 

عرب  الئتمان  بطاقات  واأرقام  ال�شر  ككلمات 

الربيد الإلكرتوين.

الربيد  �شر  كلمة  على  حت�شل  اأن  جدًا  مهم 

ملعرفة  ابنتك؛  اأو  بابنك  اخلا�س  الإلكرتوين 

الأ�شخا�س الذين تتم مرا�شلتهم.

طريق  عن  �شخ�شية  معلومات  اأية  عن  الإف�شاح  جتنب 

 Avoid giving out personal الإنرتنت. 

information online

من  احذر  الأمر  ويل  عزيزي  الطالب/  عزيزي 

منها  فكثري  �شا�شتك  على  تظهر  التي  الإعالنات 

 Dear students /Dear parents خمادعة. 

 Beware of ads that constantly appear on
your screen.Most of them are scams

عزيزي الطالب / عزيزي ويل المر : قم بعملية 

م�شح ملفات )cookies( بني فرتة واأخرى.

 Dear Students/ Dear parents:

 Delete the cookies present on your
.computer from time to time
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