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الـحـوار نـصـف الـتـربـيـة
المجل���س الرمضان���ي ال���ذي نظمت���ه جمعي���ُة توعي���ة ورعاية األحداث ف���ي هذا العام واس���تضافه مجل���س معالي 
الفري���ق ضاح���ي رئيس الجمعية، خُصص موضوعه حول أهمية الحوار بين األبناء واآلباء ما يش���ير إلى أهمية هذا 
األمر والذي يس���اهم بال ش���ك ف���ي تواصل األبناء مع آبائه���م وتفهّم احتياجاتهم واحتواء مش���اكلهم لتضيق الفجوة 
بينهم، والحتوائهم وإبعادهم عن أماكن الخطر التي أصبحت تُحِدق بمس���تقبل األبناء والش���باب فيقعون في براثن 

االنحراف والجريمة.

إن العالقة األبوية الحميمة القائمة على الحب والحوار الش���ك أنها تس���اهم في تنش���ئة جيل واع بقضايا أمته 
ووطنه في وقت أصبح الشباب يعيش في عالم مليء بالتحديات واإلغراءات التي ال يستطيع الصمود أمامها إال إذا 
كان محصن���اً م���ن البيت والمدرس���ة والمجتمع .. وهذا التحصين لن يأتي إال إذا أدركنا حاجاِت ش���بابِنا وعملْنا على 

مساعدتهم والوقوف معهم في هذه الفترة الحرجة من سِنْي عمرِهم..

أبناؤنا بحاجة إلى الحوار المباشر وإلى القدوة الحقيقية وإلى التربية بالحب، فكم من اآلباء خسروا أبناءهم 
ألنه���م بعي���دون عنهم ال يعرفون احتياجاِتهم الحقيقيَة وال يعرف���ون أصدقاءهم وال يعرفون ماذا يريدون أن يصلوا 
إلي���ه. وحت���ى ننج���حَ في تربي���ة أبنائنا علينا أن نخص���ص لهم وقتاً للح���وار والجلوس والنقاش معه���م  حتى نبعدهم 
ع���ن التغري���ب واالنعزالية ، وال نعطي مجاالً لإلنترنت والفضاء المفتوح ومواقع التواصل االجتماعي ألن تس���تنفد 

طاقاِتهم وتكون أرضاً خصبة لهدر أوقاتهم وتفريغ طاقاتهم..

في هذا العصر أبناؤنا بحاجة إلى الثقة والمراقبة غير المباشرة وإعطائهم 
الفرص���ة كي يعّبروا عما  بداخله���م ويثقوا في آبائهم وهذا لن يحدث إال إذا 
ت���م تمكينُهم م���ن الحوار واللقاء المباش���ر، فهما أنجح الس���بل الحتوائهم 

واستغالل طاقاتهم لخدمة أنفسهم والمجتمع.

الحوار الناجح نصف التربية.. فليكن حوارُنا مع أبنائنا هو األسلوب 
األمثل لتربيتنا لهم.

Email: dr.jasim.k@hotmail.com
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تحت  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  استضافه  الذي  الرمضاني 
عنوان )حوار األبناء مع اآلباء حول قضايا مجتمعية معاصرة(.

برنامج ذكي
قدم الفريق خلفان مقترحاً لتصميم برنامج وقال: »بما أن 
توجه حكومة الدولة اآلن نحو الحكومة الذكية، فالبد من إيجاد 
طريقة مبتكرة لتواصل إدارات المدارس مع أولياء األمور من 
خالل أجهزة الهاتف، وإرسال تقارير مفصلة عن حالة أبنائهم 
أو  معينة  عالمة  تخصص  أن  على  وسلوكياتهم،  ومهاراتهم 
ال  حتى  به،  أمره  ولي  وتعريف  الطالب،  مستوى  لقياس  مؤشر 
يخفى عليه شيء من أمور ابنه«. وفي الوقت الذي أعرب فيه عن 
البرنامج،  هذا  لتبني  األحداث  وتوعية  رعاية  جمعية  استعداد 
وتمويل تكاليفه، بالتعاون مع أهل الخير، وأكّد خلفان ضرورة 
قانونياً،  وتجريمهم  بأبنائهم،  المقصرين  اآلب��اء  محاسبة 
مقصر  أمر  ولي  أي  إلى  للذهاب  استعداد  على  »أن��ا  مضيفاً: 
بابنه وبمدرسته، للحديث معه حول أسباب تقصيره، وما الذي 
يمنعه من التواصل مع المدرسة للسؤال عنه، ومعرفة مستواه 
التربوي والتعليمي، ولن أتردد في أن أواجهه بحقيقة تقصيره، 
وتنبيهه لعواقب ذلك«. وشدد الفريق ضاحي خلفان على أهمية 
إشراك جيل الشباب وخصوصا الطلبة، في الجلسات الحوارية 
وأفكارهم،  آرائ��ه��م،  إل��ى  واالستماع  همومهم،  تناقش  التي 
يمس  ق��رار  أي  ات��خ��اذ  عند  تهميشهم  وع��دم  ومقترحاتهم، 
حياتهم التربوية والتعليمية، مؤكداً أنه حرص على دعوة عدد 
من الطلبة، وأولياء أمورهم، ومعلميهم، ترجمة لهذه األهمية، 
تنظيم  طريقة  في  جديدة«  و»مدرسة  جديداً،  أسلوباً  وليؤسس 
وفي  فيها،  المشاركين  واختيار  الحوارية،  والندوات  المجالس 
مقدمتهم الشباب. وأعرب عن استعداد جمعية توعية ورعاية 
الجلسة،  بها  خرجت  التي  والتوصيات  األفكار  لتبني  األحداث 
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توع���د معال���ي الفري���ق ضاح���ي خلفان تميم نائ���ب رئيس الش���رطة واألمن الع���ام في دبي، أولي���اء األمور 
المقصري���ن والمهملي���ن بأبنائهم وقال إن جمعية توعية ورعاية األحداث س���تعمد خالل الفترة المقبلة 
إلى فتح بالغات جنائية أمام النائب العام بحق أولياء األمور الذين يثبت أنهم أهملوا أو قصروا في حق 

أبنائهم عماد المستقبل.

والذهاب معهم آلخر الشوط في قاعات المحاكم الجنائية 
لتمويل  الجمعية  استعداد  وأعلن  لمحاسبتهم.  بدبي  والشرعية 
نصية  رس��ائ��ل  إلرس���ال  ال��ذك��ي��ة،  ال��ه��وات��ف  على  ذك��ي  برنامج 
وتقارير مفصلة بحالة األبناء، إلى أولياء األمور، تمكنهم من 
ألوان؛  أبنائهم أكاديمياً وسلوكياً، وفق ثالثة  معرفة مستويات 
الطالب  التزام  حسب  تضيء  واألحمر،  والبرتقالي  األخضر 

باللوائح التربوية المعمول بها في المدرسة.
التعليمية  المنصوري مدير منطقة دبي   وكشف أحمد عيد 
وجود نقص كبير في عدد األخصائيين االجتماعيين في مدارس 
هذا  س��د  إل��ى  والتعليم  التربية  وزي��ر  خلفان  ودع��ا  المنطقة، 
النقص، من المواطنين، كونهم أدرى من غيرهم بثقافة ونسيج 
المجتمع اإلماراتي، على أن يكون لكل نحو 200 طالب أخصائي 
اجتماعي واحد، حتى يهتم بأمور الطلبة، ويستمع إلى مشكالتهم 
لمناقشتها  األم��ور  وأول��ي��اء  المدرسة  مع  ويتواصل  وهمومهم، 
األحداث  ورعاية  توعية  جمعية  مجلس  خالل  ذلك  جاء  وحلها. 

جمعية توعية ورعاية األحداث تستعد
لتمويل برنامج ذكي لخدمة األبناءلتمويل برنامج ذكي لخدمة األبناء

أولي��اء  يتوع��د  خلف��ان  ضاح��ي 
األم��ور المقصري��ن بح��ق أبنائهم



إدارات  مع  التواصل  على  اآلب��اء  لتشجيع  المدرسة،  إلى  فيه 
مدارس أبنائهم، وحضور االجتماعات الخاصة بالطلبة األبناء 
أهمية  على  األم��ور  أولياء  بعض  ،واتفق  المدارس  في  والعنف 
المدرسة  في  االجتماعي  األخصائي  لمراجعة  األبناء  توجيه 
عند تعرض أبنائهم إلى عنف سواء من أحد الطلبة أو من أحد 
المدرسين، ورفضوا التوجه إلى الجهات الشرطية، مؤكدين أن 
الطالب الذي يعتدي على زميله يدلِّلُ على أنه من عائلة تمارس 
العنف في حياتها، ومهملة في تربية أبنائها، وفيما يتعلق بحق 
األبناء في استضافة أصدقائهم في البيت دون استئذان، أكد 
المشاركون انه ليس من حقهم ذلك، وأن عليهم إخبار األب أو 
األم أو األخ األكبر أو األخت الكبرى في ذلك، وتعريفهم بهؤالء 
األصدقاء، وعدم التساهل حال مجيئهم دون استئذان، أو حال 
هامشاً  األبناء  إعطاء  بأهمية  التذكير  مع  سيئة،  صحبة  كانوا 
من الحرية والثقة في التحرك داخل وخارج البيت بما يصقل 
ويعينهم  اآلخرين،  مع  تواصلهم  مهارات  ويعزز  شخصياهم، 
من  الصواب،  عن  الخطأ  وفرز  الحياة،  ظروف  مواجهة  على 
يجعلهم  نحو  على  عليهم  ومباشرة  ثقيلة  رق��اب��ة  ف��رض  دون 
الحقائق  وإخفاء  الكذب،  إلى  ويلجؤون  المساءلة،  من  يفرون 
الصايغ مدير مكتب  الشأن قال ميرزا  أهاليهم. وفي هذا  عن 
وزير  دبي  نائب حاكم  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ حمدان  سمو 
ثمة  كان  إذا  البيت  خارج  األبناء  تأخر  يعارض  ال  إنه  المالية، 
مبرر لذلك، مثل زيارة األهل واألقرباء واألصدقاء الصالحين، 
وقضاء الوقت في شيء نافع ومفيد، وشدد على ضرورة حصول 

الفائدة من تنظيم  ونقلها إلى الجهات المعنية، بما يعزز روح 
مثل هذه المجالس. واتفقت آراء المشاركين على ضرورة معرفة 
أولياء األمور أصدقاء أبنائهم، واألماكن التي يترددون عليها، 
العاشرة  يتجاوز  ال  مبكر،  وق��ت  في  البيت  إل��ى  عودتهم  وك��ذا 
مساء، باستثناء العطل األسبوعية والرسمية، التي أباحوا فيها 
األهل  وبرفقة  أقصى،  كحد  مساء  عشرة  الثانية  إلى  التأخر 
ضرورة  على  فيه  ش��ددوا  وقت  في  بهم،  الموثوق  واألص��دق��اء 
تعويد األبناء على النوم باكراً، واصطحابهم لصالة الفجر في 
المسجد، لما في ذلك من أهمية دينية، وتربوية، وتعليمية. ونبه 
الفريق خلفان الطلبة، إلى خطورة العودة المتأخرة، ومصاحبة 
رفقاء السوء، وعدم إبالغ األهل باألماكن التي يذهبون إليها، ال 
سيما في هذه األوقات التي يتم فيها استهداف الشباب لخدمة 
بضياعهم،  تنتهي  قد  مشبوهة  وأفكار  وتحركات،  نشاطات، 
السوية،  للتربية  الصحيحة  السكة  ع��ن  عربتهم  وان��ح��راف 
الخطر  أن  األمور  أولياء  أحد  ورأى  الجيد.  العلمي  والتحصيل 
يكونون  فقد  فحسب،  البيت  خارج  األبناء  بتأخر  مرتبطاً  ليس 
داخله، لكنهم مشغولون بوسائل التواصل الحديثة، وربما حتى 
خارج  األبناء  بقاء  أن  إلى  مشيراً  الليل،  من  جداً  متأخر  وقت 
البيت مع أصدقائهم، للعب، والتسلية المباحة، أقل خطراً من 
نسجوا  افتراضيين،  أصدقاء  بصحبة  البيت  داخل  تواجدهم 
يتأثرون  وربما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  معهم  عالقة 
بأفكارهم، وأخالقهم. أما أحد أولياء األمور فاقترح منح ولي 
استدعاؤه  يتم  ال��ذي  اليوم  في  عمله  من  رسمية  إج��ازة  األم��ر 
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البيت،  من  الخروج  قبل  أمورهم  أولياء  من  إذن  على  األبناء 
في  الثقة  األب��ن��اء  منح  ض��رورة  على  تقوم  قناعة  من  منطلقاً 
حياتهم. كادر 4 / ضاحي شبكات التفاعل االجتماعي واألبناء 
والمواقع اإلباحية، تناولت ندوة جمعية توعية ورعاية األحداث 
11 محوراً حول هامش الحرية المسموح به لألبناء والتواصل 

المباشر بين األبناء واآلباء ،واآلباء وأصدقاء األبناء ،واألبناء 
اإلباحية،  والمواقع  واألب��ن��اء  االجتماعي،  التفاعل  وشبكات 
واألبناء  اآلخر،  والجنس  ،واألبناء  المدرسي  والعنف  واألبناء 
وال��م��خ��درات، واألب��ن��اء واألح���داث ال��راه��ن��ة، وأخ��ي��را األبناء 
المخدرات  متعاطي  من   71.5* وإحصائيات  أرقام  والعنف. 
،للمرة األولى قدمت لهم من أصدقائهم *17.5 من متعاطي 
الجلسة  *استعرضت  أصدقائهم  من  لهم  تقدم  المخدرات 
دراسة بريطانية ذكرت أن متوسط الوقت الذي يقضيه اآلباء 
مع األبناء بشكل مباشر يقل عن 5 دقائق فيما بلغ متوسط الوقت 
الذي أبلغ فيه األبناء المشاركون في الجلسة الذي يقضونه مع 
آبائهم نصف ساعة، ودراسة أميريكية ذكرت أن الوقت الذي 
يتعين على اآلباء أن يقضوه مع أبنائهم في الفئة العمرية 12-

17 عاماً يجب أال يقل عن 7 ساعات أسبوعيا. 

دراسات باألرقام

$ أوضحت الدراسات التي تم استعراضها في المجلس 
النتائج التالية:

زاد  ال��ح��اس��وب  أم���ام  األب��ن��اء  ج��ل��وس  م��دة  زادت  كلما   -
الذي  الوقت  أن  المنزل. وأوضحت  واالنعزالية داخل  التغريب 
يقضونه  الذي  من  بكثير  أطول  اإلنترنت  أمام  األبناء  يقضيه 
للمراهق  أن  إلى  أش��ارت  أميريكية  دراس��ة  وفي  التلفاز،  أمام 
األميركي 300 صديق في المتوسط على الفيس بوك وأن 70% 
من األبناء في منطقة الشرق األوسط يستخدمون موقع الفيس 
العربي يقضي ما بين3-4 ساعات  بوك. - %28 من الشباب 

يومياً خلف اإلنترنت ومنهم من يقضون 10 ساعات.
ضارة  اإلباحية  المواقع  أن  رأَوا  المراهقين  من   42%  -
مشاهدة  األكثر  ال��دول  بين  األول��ى  المرتبة  في  أمريكا  وحلت 
للمواقع اإلباحية، و بعدها الهند وفي المرتبة الثالثة مصر فيما 

حلت السعودية رابعاً رغم الحجب.

08

المباشر بين األبناء واآلباء ،واآلباء وأصدقاء األبناء ،واألبناء 

من الخروج  قبل  أمورهم  أولياء  من  إذن  على  األبناء 



أهمية مشاركة  الجمعية على  الفريق رئيس  وأكد معالي 
الطالب في الموضوعات ذات الصلة بهم، وأن الحوار معهم 
همومهم  مناقشة  ،وأن  ال��رأي  وف��رض  اإلم��الء  من  أفضل 
عن  تعبر  التي  والمقترحات  واألف��ك��ار  ل��آراء  واالس��ت��م��ارع 
احتياجاتهم هو أقصر الطرق لحل المشكالت وتعبيد الطريق 
واستبعاد  والتهميش  اإله��م��ال  ،وأم��ا  والتفوق  النجاح  إل��ى 
بتدميرهم  الكفيل  فهو  قضاياهم  ف��ي  نظرهم  وج��ه��ات 
وخروجهم عن طاعة األهل وإدارة المدرسة مما يقود للفشل 
وما يترتب على ذلك من مشكالت مجتمعية قد تتطور وتخرج 
من نطاق األسرة إلى المجتمع وخصوصاً حال تطورها إلى 

انحرافات تتطلب تدخل الجهات األمنية.

$ نصائح إلى أولياء األمور
المقترحات،  م��ن  ع��دد  إل��ى  بالوصول  اللقاء  انتهى   -

وأبرزها:
التي  - وجوب معرفة األسرة ألصدقاء األبناء واألماكن 

يذهبون إليها.
وذووهم  األبناء  فيها  يعود  لمواعيد  ليالً  السهر  عدم   -
نيام إال ان يكون هناك مبرر لقضاء الوقت في زيارة األقارب 

أو شيء نافع ومفيد وبعلم األهل.
- التشاور مع األهل قبل استضافة األصدقاء بالمنزل.

المناسب  المكان  وتهيئة  خصوصية  للتلميذ  يكون  أن   -
للمذاكرة وحفظ الممتلكات.
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تحت شعار حوار األبناء مع اآلباء، وضمن الفعاليات واألنشطة االجتماعية 
للجمعية تم تنظيم أول مجلس رمضاني لطالب دبي حيث استضاف سعادة 
الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الجمعية اللقاء في مجلسه 

بالجميرا مساء يوم الخميس 2015/6/25م.

وضم المجلس طالباً مع أولياء أمورهم من )6( مدارس، 
منها )3( حكومية، )3( خاصة ،شارك فيها )20( من طالب 
العديد  مناقشة  تم  ساعتين  مدى  .وعلى  الثانوية  المرحلة 
العديد  في  أمورهم  وأولياء  الطالب  بمشاركة  المحاور  من 
من القضايا الشبابية والطالبية والتعليمية، وأبدى الطالب 
المجلس  نجاح  ع��زز  مما  وبصراحة،  بحرية  فيها  آراءه���م 
وأسهم في نجاح مشاركة اآلباء وتعليق األبناء على آراء اآلباء 
بتبادل وجهات النظر والتبريرات التي دافع عنها كل طرف.

والجدير بالذكر أن الطالب هم عينة ممثلة لمدارس ديرة 
وبر دبي والمناطق من خارج المدينة. وقد أضفى حضور نخبة 
واالختصاصيين  واألكاديميين  التربويين  المختصين  من 
حيث  وإيجابيات  مزايا  للطالب  المرافقين  االجتماعيين 
تكاملت أركان العملية التعليمية بمشاركة الطالب وولي األمر 

والمعلمين والقيادات التربوية المتخصصة.

المجتمع  ف��ي  ال��س��ائ��دة  السلوكيات  ال��ح��ض��ور  ون��اق��ش 
،واستخدام  والنجاح  التميز  في  الصداقة  وأث��ر  المدرسي 
المدرسي ،وكيفية معالجة حاجة بعض  اليوم  أثناء  الهواتف 
الطالب لوجود الهاتف معهم أثناء اليوم المدرسي، وتعامل 
وردود  المرغوبة؛  غير  السلوكيات  بعض  مع  المدارس  إدارة 
افعال الطلبة، والموقف من السهر خارج المنزل، واستضافة 

األصدقاء بالمنزل.

في أول مجلس رمضاني لطالب دبي

رس��ائل تربوية ألولياء األمور حول 
أثر الصداقة على األبناء واستخدام 
الم��دارس ف��ي  النق��ال  الهات��ف 

بقلم الدكتور/ يوسف شراب
الباحث األول بمركز دعم اتخاذ القرار/شرطة دبي



وأشار البناي إلى أن التجمهر يؤدي إلى عرقلة 
أداء مهامهم  ال��م��رور واإلن���ق���اذ م��ن  ح��رك��ة رج���ال 
أثناء الحادث وعدم وصول سيارة اإلسعاف بسرعة 
لتقديم اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة وال��ت��س��ب��ب ف��ي وق��وع 
القدرة  وعدم  السير  حركة  وعرقلة  أخرى  ح��وادث 
م��ن��اش��داً  ال��ج��ري��م��ة،  م��س��رح  ع��ل��ى  المحافظة  ع��ل��ى 
سائقي المركبات بعدم التجمهر في مكان الحادث 
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تحت رعاية سعادة اللواء خميس مطر المزينة 
العامة  اإلدارة  أطلقت  دب��ي،  لشرطة  العام  القائد 
ل��ل��م��رور ال��ت��اب��ع��ة ل������إدارة ال��ع��ام��ة ل��ش��رط��ة دب��ي 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لخدمة المجتمع، حملة 
“ ال للتجمهر وأعط الطريق حقه “. وقال العقيد 
للمرور  العامة  اإلدارة  مدير  البناي  محمد  جمال 
ال���ذي عقده  الصحفي  ال��م��ؤت��م��ر  خ���ال  ب��ال��وك��ال��ة 
العامة  اإلدارة  الخدمة في  في قاعة مراكز تقديم 
العامري  سعيد  ح��م��ود  المقدم  بحضور  ل��ل��م��رور، 
مدير إدارة الحمات التوعوية المرورية وعدد من 
التي  المرورية  الحملة  من  الهدف  الضباط  “إن 
وسائقي  المشاة  توعية  هو  أسبوعين  لمدة  تستمر 
المركبات بعدم التجمهر في الحوادث المرورية”.

بمشاركة جمعية
توعية ورعاية 

األحداث
شرطة دبي تطلق حملة مرورية بعنوان
»ال للتجمهر وأعطِ الطريق حقه«

رعاية سعادة اللواء خميس مطر المزينة 
العامة  اإلدارة  أطلقت 
��إدارة ال��ع��ام��ة ل��ش��رط��ة دب��ي 
مع اإلدارة العامة لخدمة المجتمع، حملة 
. وقال العقيد 
للمرور  العامة  اإلدارة  مدير  البناي  محمد  جمال 
ال���ذي عقده  الصحفي  ال��م��ؤت��م��ر  �ال 
العامة  اإلدارة  الخدمة في 
العامري  سعيد  ح��م��ود  المقدم  بحضور  ل��ل��م��رور، 
ت التوعوية المرورية وعدد من 
التي  المرورية  الحملة  من 
وسائقي 



الخاصة، وحملة استخدام الهاتف النقال. 

مسؤولة  جاسم  صالح  س��اره  قالت  جانبها  م��ن 
البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث 
إن ال��ج��م��ع��ي��ة س����وف ت���ش���ارك ع���ن ط���ري���ق وس��ائ��ل 
الرسائل  إرس���ال  يتم   حيث  االجتماعي  ال��ت��واص��ل 
منها  ال��م��س��ت��ف��دي��ن  ع����دد  وي��ب��ل��غ   SMS ال��ن��ص��ي��ة 
6000 رقم مستفيد على مستوى إمارات  مايقارب 
تويتر  طريق  عن  التغريدات  إرس��ال  ويتم  الدولة، 
مستفيٍد   2300 مايقارب  المستفيدين  عدد  ويبلغ 
العربي،  والوطن  والخليج  اإلم��ارات  مستوى  على 
وت��ت��م أي���ض���اً ال��م��ش��ارك��ة 
التوعوية  ب��ال��ف��ي��دي��وات 
ع��ن ط��ري��ق االن��س��ت��غ��رام 
ع��ل��ى ال���ح���س���اب ال��ت��ال��ي 
وعلى   juve_nilee@
ع��دد  وأن  ب���وك  ال��ف��ي��س 
ال���م���س���ت���ف���ي���دي���ن س���وف 
 620 ي����ق����ارب  ي��ب��ل��غ م����ا 

مستفيداً.

جانبه  م��ن  مهامه.  أداء  م��ن  الجميع  يتمكن  حتى 
ق���ال ال��ن��ق��ي��ب ع��ب��د ال��ل��ه ب���ن ه���وي���دي رئ��ي��س قسم 
وسائل االتصال التوعوي في إدارة التوعية األمنية 
باإلدارة العامة لخدمة المجتمع إن إدارة التوعية 
األمنية تسعى في الحملة لتوعية سائقي المركبات 
عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلعام بمخاطر 
وأضرار التجمهر أثناء الحوادث المرورية. مشيراً 
إلى أنه سيتم عقد أربع حمات توعوية خال العام 
وهي:  للمرور  العامة  اإلدارة  مع  بالتعاون  الجاري 
وحملة  ح��ق��ة،  ال��ط��ري��ق  وأع���ِط  للتجمهر  ال  حملة 
الصندوق األصفر وحملة مواقف ذوي االحتياجات 
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ال��ج��ن��ائ��ي ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة 
تحت  سنتر«،  »العربي  بمركز   2015 ال��م��خ��درات 

شعار »المخدرات .. ألم يشوه الحياة«.

واط��ل��ع ال��م��ن��ص��وري ع��ل��ى ال��م��ع��رض الفني 
فنية  ل��وح��ات  ض��م  وال���ذي  للفعالية  المصاحب 
ال��م��دم��ن واألض������رار النفسية  ت��ع��ب��ر ع��ن ح��ال��ة 
 12 فيه  وشارك  منها،  يعاني  التي  واالجتماعية 
على  واط��ل��ع  وخارجها  الشرطة  داخ��ل  م��ن  جهة 
وما  المعرض  في  المشاركة  الجهات  مساهمات 
ال��ش��رك��اء.  وك���رم  للجمهور  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه 
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شاركت واحتفلت جمعية توعية ورعاية األحداث مع شرطة دبي، ومحكمة الفجيرة 

االتحادية االبتدائية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2015.

المنصوري  إبراهيم  خليل  اللواء  افتتح  حيث 
البحث  لشؤون  دبي  لشرطة  العام  القائد  مساعد 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2015

شاركت واحتفلت جمعية توعية ورعاية األحداث مع شرطة دبي، ومحكمة الفجيرة 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 
وتحتف��ل  تش��ارك  األح��داث  جمعي��ة 
م��ع ش��رطة دب��ي ومحكم��ة الفجيرة



ورعاة اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

وأشاد الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس المكتب 
شبه اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة، بالدور البارز 
الذي تبذله اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في 
انتشار  من  والحد  المجرمين  بضبط  دبي  شرطة 
المواد المخدرة بين الشباب باإلضافة لنشر ثقافة 
أضرار المخدات بأنواعها بين جميع فئات الشباب 
وفي المناسبات المختلفة ..موضحاَ أن االحتفالية 
وللمعنيين  األم����ور  واض��ح��ة ألول���ي���اء  رس��ال��ة  ه��ي 
بضرورة االلتفات أكثر للشباب وتغذية عقولهم بكل 

المعلومات الضرورية حول مخاطر المخدرات. 

قدمها  مسرحية  ع��روض��اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  شملت 
مغلفة  ترفيهية  وأخ��رى  الجفالي  عبدالله  الفنان 
التجاري  المركز  زوار  حظي  كما   ، توعوي  بطابع 
ب��م��ش��اه��دة دوري����ات ال��ش��رط��ة ال��راق��ي��ة ، وتضمن 
البرنامج العديد من الفعاليات التي تهم األطفال 
تخصيص  إل��ى  باإلضافة  س��واء  ح��د  على  والكبار 
جانب للفعاليات الموجهة للجاليات غير الناطقة 

باللغة العربية. 
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المكتب 
شبه اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة، بالدور البارز 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في 
انتشار  من 
المواد المخدرة بين الشباب باإلضافة لنشر ثقافة 
المخدات بأنواعها بين جميع فئات الشباب 
أن االحتفالية 
وللمعنيين  األم����ور  واض��ح��ة ألول���ي���اء  رس��ال��ة  ه��ي 
أكثر للشباب وتغذية عقولهم بكل 

قدمها  مسرحية  ع��روض��اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات  شملت 
مغلفة 
التجاري  المركز  زوار  حظي  كما   ، توعوي  بطابع 
 ال��ش��رط��ة ال��راق��ي��ة ، وتضمن 
األطفال 
تخصيص  إل��ى  باإلضافة  س��واء  ح��د  على  والكبار 
الموجهة للجاليات غير الناطقة 

أكثر للشباب وتغذية عقولهم بكل 
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ك���م���ا ن��ظ��م��ت م��ح��ك��م��ة ال���ف���ج���ي���رة االت���ح���ادي���ة 
االب��ت��دائ��ي��ة م��ع��رض��اً ت��وع��وي��اً ل��ن��ف��س ال��م��ن��اس��ب��ة، 
الجهات  مع  والتعاون  الشراكة  منطلق  من  وذل��ك 
الحكومية والتي تمثلت في القيادة العامة لشرطة 
توعية  وجمعية  الفجيرة  فتيات  ومركز  الفجيرة 
الفجيرة  ورعاية األحداث. وتجول رئيس محكمة 
االت��ح��ادي��ة االب��ت��دائ��ي��ة ال��ق��اض��ي ال��دك��ت��ور محمد 

ع��ب��ي��د ال��ك��ع��ب��ي وال��ح��ض��ور ب��ي��ن أروق����ة ال��م��ع��رض 
المقام بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات ،واطلع على أهم المعروضات التوعوية 
م��ش��ي��داً ب��ك��ل ال��ج��ه��ات ال��م��ش��ارك��ة وم��ب��ادرت��ه��م في 
المخدرات  آف��ة  م��ن  للحد  المجتمعية  المشاركة 
والعمل على توعية جميع فئات المجتمع خصوصاً 
ال��ش��ب��اب ب��خ��ط��ورة ه���ذه اآلف���ة م��ن خ���ال تنظيم 
تثقيفية  برامج  وتنظيم  والمحاضرات  المعارض 
يحصِّن  ال��ذي  األمنية  الثقافة  كبرنامج  توعوية 
وتوعية  السلبية  السلوكيات  عن  باالبتعاد  أبناءنا 
وكيفية  وأض�����راره  اإلدم�����ان  بمعنى  المجتمعات 
والوقاية  الكبير،  الخطر  ه��ذا  في  الوقوع  تفادي 
م���ن ان��ت��ش��اره ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ن��ش��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
الشباب في وقت مبكر  احتياجات  وتلبية  السليمة 

يتناسب مع نموهم الفكري والجسدي.



moza@bmig.ae

رفقاء السوء هم واقع قد يتعرض له كل 
شخص في المجتمع، ولكن حسن التصرف 
بعقالنية وذكاء هو البوابة المنجيه للخروج 

بسالم من براثن وآفات رفقاء السوء.

واقع تحت ضغط ممن  بأنك  فإذا شعرت 
أن  ت��ري��د  أن تفعل شيئاً ال  أج��ل  ح��ول��ك م��ن 
جيداً،  المواقف  تقيِّم  أن  عليك  تفعله،فإن 
ت��ح��ت ض��غ��ط سلبي  ت��ق��ع  أن���ك  وإذا وج����دت 

فعليك اتباع هذه النصائح: 

الضيْقَ  لك  تسبب  التي  األسباب  ح��دد   $
والقلَق : حدد ِممَّ أنت خائف إذا لم تفعل ما 

يريده أقرانك منك.

ب��ق��ي��م��ك  ن���ف���س���ك  ت����ذك����ر  أن  ح��������اول   $
ومعتقداتك: ذكر نفسك بما هو صحيح وما 

هو خاطئ.

السلبية  العواقب  من  قائمة  بعمل  قم   $
ال��ت��ي ق��د ت��ح��دث ف��ي ح��ال��ة م��ا إذا استجبت 
لضغوط األقران: اسأل نفسك عما إذا كانت 

أي  أي��َة مخاطَر من  تتضمن  العواقبُ   ه��ذه 
أية  أو  القواعد  نوع من مخالفة  أي  ن��وع،أو 
نتائجَ سلبيٍة محتملة أخرى، فإذا رضخت في 
ال��م��رات لرغبة اآلخ��ري��ن، فسيصبح  إح��دى 

من السهل أن تخضع للجميع في كل مرة.

$ قم بعمل الفوائد التي تعود عليك من 
مقاومة هذا الضغط.

ال��ذي��ن  ت���راف���ق األش���خ���اص  $ ح����اول أن 
يتمتعون بأخالق ومبادئ فاضلة.

ش��خ��ص��ي��ِت��ك  ق������وَة  تُ���ظ���ه���ر  أن  ح������اول   $
إذا كنت  أق��رانُ��ك  ،واع��ت��راض��اً على ما يقوله 

تشعر أنهم مخطئون.

$ اط��ل��ب ال��م��س��اع��دة وال���ع���ون م���ن أح��د 
األشخاص الذين يَتَِّسمون بالحكمة.

$ خ��ذ وق��ت��اً ك��اف��ي��اً ك��ي ت��ف��ك��ر ف��ي قيمك 
الشخصية  وم��ا  نفسك  في  ،وفكر  ومبادئك 

التي تسعى جاهداً ألن تتأّسى بها.

8 خطوات 
تخلصك من 
رفقاء السوء

بقلم األستاذة:

هالة إبراهيم
سالم عبداهلل األبلم

15 العدد 53 سبتمبــر 2015



في حياتي، وكذلك عوضني بعض ما فقدته حيث رحل والدي 
في  العمل  استالمي  من  سنة  من  أقل  بعد  تعالى  الله  يرحمه 
المنطقة التعليمية، فكان البعض منهم بمثابة األب والناصح 
األمين، ولست أنسى تلك الوقفات ،ولي أن أخص بالتقدير
والشكر بعد الله سبحانه وتعالى معالي جمعة الماجد والذي 
كان له دور كبير في مسار حياتي فاللهَ أدعو سبحانه أن يوفِّيهٌ 

حقه وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة.

محطات  من  محطة  التعليمية  المنطقة  في  يوم  كل  إن 
تلك  ط��رح  في  مسترسالً  ولست  والنماء،  والبناء  التجديد 
المواقف واإلنجازات التي كانت حصيلة عمل مع مجموعة من 
القادة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المدارس حكومية 
مستويات  أعلى  من  الريادي  دورهم  أنكر  ولست  خاصة،  أو 
في  المتالحمة  األرضية  تلك  مثلوا  الذين  أولئك  حتى  الهرم 

قاعدة ذلك الهرم المتكامل األدوار.

اإلخالص  مستوى  في  فارقة  عالمة  منهم  كل  كان  لقد 
والتفاني وإال كيف استطاعت المنطقة التعليمية على مستوى 
واإلن��ج��ازات  فيها  التطور  خطا  تتسارع  أن  العمل  سنوات 
الكبيرة، والدليل على ذلك ما تبوأته من مكانة مرموقة سواء
ماقدمته  أو  والمعلمين  اآلب��اء  مجلس  قدمه  ما  مستوى  على 
خالص  منهم  فللجميع  كبيرة،  نتائج  من  التعليمية  المنطقة 

الثناء والتقدير.

$ ما هي أبرز مشاركاتك ونشاطاتك المجتمعية؟
- لقد كانت المناشط متعددة وال يتسع المجال لتناولها، 
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يعتبر سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، من الشخصيات اإلماراتية البارزة الذين تّبوؤوا 
العام 2002 تولى منصب  التعليم لمدة 26 عاماً، وفي  التعليم، عمل في مجال  مكانة عالية في مجال 
الحقل  في  واجتهادات  إنجازات  وله  بدبي،  الخيري  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  لدائرة  العام  المدير 

التعليمي والفتوى الشرعية... محطات مضيئة في حياة الشيباني يسردها لنا عبر هذا الحوار...

باإلنجازات  تزخر  الشيباني  حمد  الدكتور  مسيرة   $
40 عاماً، حدثنا عن  عبر مسيرة عمل مشرقة تجاوزت  

أبرز المحطات العملية في حياتك؟
- في تدرج متسارع يصل بي على مدى أحد عشر عاماً 
وهي  أال  العمل،  محطات  من  محطة  في  الحال  بي  يستقر 
فرصة  ل��ي  وليكون  التعليمية،  دب��ي  منطقة  مدير  منصب 
في  عاملين  من  واسعة  قطاعات  مع  العمل  ميدان  القتحام 
الميدان التعليمي على المستوى األفقي والرأسي، وأجتاز كل 
ذلك للعمل االجتماعي من خالل مجالس اآلباء والمعلمين، 
اآلب��اء  مجلس  في  العمل  الهرم  رأس  ،وعلى  ال��م��دارس  في 
الكبير  الدور  أنكر  ولست  المنطقة،  مستوى  على  والمعلمين 
تتخيل  أن  العملية، ولك  المجلس في حياتي  الذي تركه هذا 
أولئك الرجال الذين تعاقبوا على هذا المجلس خالل عملي 
ودعمهم  وتوجيهاتهم  نصحهم  في  لي  سنداً  فكانوا  معهم 
نجاحات  أعتبره  مما  الكثير  لي  حقق  مما  والمادي  المعنوي 

سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني

وق���ف���ات م��ض��ي��ئ��ة ف���ي ح��ي��اة 
رج�����ل ال���ع���ل���م وال��ش��ري��ع��ة



من الكثير  تعلمت  كبيرة،  المكاسب  فكانت  األح��داث،  وتوعية 
خالل االجتماعات واللقاءات والمناسبات، أتيحت لي الفرصة 
وأكسبني  مداركي  من  وسع  مما  المحاضرات  بعض  إلقاء  في 
الكثير من المعارف وااللتقاء بشريحة من الميدان االجتماعي، 
وأعتز اليوم أنني ما أن أتواجد في أي موقع من مواقع الدولة إال 

وألتقي بمجموعة ممن عشت معهم في شتى المجاالت.

الوقت  أج��د  ال  لكنني  بالمواقف  حافلة  كانت  المسيرة 
التربية  قطاع  في  العمل  مستوى  على  سواء  لتناولها  الكافي 
تلك إل��ى  ووص��والً  والتعليم  التربية  ب��وزارة  ممثالً  والتعليم 

المجموعة التي عملت معها في الميدان، والتحية إلى أبنائي 
الطلبة والذين يغمرني الفرح وتشملني السعادة وهم يتبوؤون 

أعلى المراتب وفي جميع المجاالت.

مستوى  على  كانوا  معهم  عملت  الذين  أولئك  كل  أن  ويقيني 
تلك  ك��ل  الدليل على  وه��م  وال��ت��ف��ان��ي،  اإلخ���الص  م��ن  ع���الٍ 
بالكثير  العملية  حياتي  فترة  خالل  حَِظْيتُ  لقد  المكتسبات، 
المشاركة  كانت  حيث  متعددة،  مجاالت  وف��ي  األدوار  من 
جمعية  - التراث  إحياء  )كجمعية  الجهات  من  مجموعة  في 
 - األح���داث  وتوعية  رعاية  جمعية   - العربية  اللغة  حماية 
صندوق الزواج - مؤسسة محمد بن راشد لألعمال الخيرية 
واإلنسانية - إدارة نادي الشباب - مفوضية الكشافة( ولكل 
واحدة من هذه الجهات مسيرة تحتاج إلى تدوين لعل وعسى 

أن أوفق لتوثيقها.

$ بعد ترك منصب مدير منطقة دبي التعليمية، ماذا 
تقول؟

- تلك بعض الوقفات التي لبت بعض طموحاتي وعندما 
غادرت العمل في هذا القطاع تركت خلفي ذكريات جميلة مع 
كل من عشت معهم سواء اتفقت معهم في الرأي أو اختلفت 
معهم، وعزائي الوحيد وأمنيتي الخالصة ممّن اختلفت معهم 
أن ألقى منهم الصفح ولهم مني جميل االعتذار، أما أولئك 
هم وكثير  الجميلة  البصمات  تلك  حياتي  في  تركوا  الذين 

فلهم خالص التقدير والثناء.

$ عملت في السابق كعضو في جمعية توعية ورعاية 
هي  وم��ا  المرحلة؟  تلك  لنا  تصف  كيف  بدبي،  األح��داث 

اإلنجازات التي قدمتها للجمعية؟
رعاية  بجمعية  عملي  عبر  جميلة  ب��ذك��ري��ات  احتفظ   -
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 جميلة مع 
 الرأي أو اختلفت 
 معهم 
 أولئك 

 توعية ورعاية 
هي   

رعاية  بجمعية   

من الكثير  تعلمت  كبيرة،  المكاسب  فكانت  األح��داث،  وتوعية  عملت الذين  أولئك  كل  أن  ويقيني 



األحداث تسعى نحو مجتمع سوي يسوده التماسك األسري 
والترابط العائلي حفاظاً على النشء من االنحراف”.

$ 30 ألف منشور
ت��ق��ول م��س��ؤول��ة ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة إن األح���داث 
ألف   30 توزيع  على  يعملون  سوف  للجمعية  المنتسبين 
منشور وسوف يعملون على نشر رسائل توعوية عبر مواقع 
منها  يستفيد  النصية  والرسائل  االجتماعي  التواصل 
أولياء األمور والشباب بنفس الوقت، كما سيعملون على 
توزيع استمارة االشتراك بالخدمة. وبلغ عدد المستفيدين 
في جمعية رعاية وتوعية األحداث 6 آالف ولي أمر، و6 
آالف مستفيد عبر الرسائل النصية، و6850 على مواقع 

التواصل االجتماعي.

الصيفية  الفترة  في  أنه  سارة  تشير  أخرى  جهة  من 
تُكثف البرامج الداعمة الستثمار أوقات فراغ األحداث، 
األسر  وتنوير  جنحهم  لمنع  ورعايتهم  وقايتهم  أجل  من 
واالرتقاء  األبناء  لتربية  الناجحة  والطرق  باألساليب 
المجتمع،  في  والسلوكية  االجتماعية  العالقات  بمستوى 
وعن أنشطة جمعية توعية ورعاية األحداث، تقول سارة: 
» في نهاية شهر مايو الحالي سوف نطلق مسابقة » صيف 
بال فراغ« للفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وهي عبارة 
الشباب  تحفيز  إلى  وتهدف  متنوعة،  مسابقات   6 عن 
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والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  التي تقدمها  األمنية  الخدمات  أحد  المساكن«  »أمن  برنامج  يعد 
التواصل  شبكة  عبر  وتتم  مساكنهم،  سرقات  من  للوقاية  الجمهور  لخدمة  دب��ي،  بشرطة  الجنائية 
االجتماعي أو تعبئة االستمارة المخصصة لذلك وتقديمها ألقرب مركز شرطة بهدف حماية مساكنهم 

أثناء مغادرتهم البالد لقضاء إجازة أو ألي أسباب أخرى.

»أمن  ورعاية األحداث، حملة  توعية  تشارك جمعية 
واالشتراك  التوعية  توزيع  منشورات  عبر  المساكن«، 
على  الرسائل  خالل  من  الذكية  التوعية  عبر  بالخدمة 
جاسم،  صالح  سارة  تقول  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ورعاية  توعية  جمعية  في  واألنشطة  البرامج  مسؤولة 
أوق��ات فراغ األحداث  “ نعمل على استغالل  األح��داث: 
ومنها  واألنشطة،  الفعاليات  من  بعدد  الصيف  فترة  في 
طرق  ح��ول  الجمهور  بين  ال��وع��ي  نشر  ف��ي  مشاركتهم 
حماية مساكنهم من السرقات، ألن جمعية رعاية وتوعية 

بالتعاون مع برنامج » أمن المساكن« لشرطة دبي

تحم��ي  األح��داث  رعاي��ة  جمعي��ة 
صيف��ًا الس��رقات  م��ن  المس��اكن 



سكان إمارة دبي، وندعو الجمهور للمشاركة في البرنامج 
اإلج���راءات  بعض  وفهم  ال��الزم��ة،  االحتياطات  وأخ��ذ 

الالزمة قبل ترك مساكنهم دون حماية«.

والموقع  الذكي  الهاتف  طريق  :ع��ن  الجالف  يقول 
المسكن  ص��اح��ب  يستطيع  دب���ي،  لشرطة  اإلل��ك��ت��رون��ي 
االشتراك في الخدمة حتى لو كان صاحب المسكن خارج 
المسكن  ومراقبة  حماية  الخدمة  توفر  بحيث  البالد، 
وفرق  أمنية ومدنية  دوري��ات  24 ساعة، عبر  على مدار 

من  أكثر  قراءة  المسابقة  شروط  من  ألن  القراءة،  على 
كتاب، إضافةً إلى التدريب الصيفي للشباب في العديد 
من الجهات الحكومية والخاصة، وغيرها من األنشطة«.

$ مراقبة على مدار 24 ساعة
ساهم برنامج »أمن المساكن«  الذي تطبقه اإلدارة 
العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي منذ 
نحو 7 سنوات، في خفض مؤشر سرقات المنازل والفلل 
بينهم  مشتركاً   1479 فيه  سجل  فيما  المائة  في   50
العام الماضي بمعدل زيادة سنوية  282 مشتركاً خالل 
14.6 في المائة.  ومن المتوقع أن تزداد أعداد  ب�  تقدر 
2015 لتأمين المساكن إلى  المسجلين بعد تحول حملة 
داخل  س��واء  بعد  عن  بالخدمة  التسجيل  لتتيح  »ذك��ي��ة« 
نائب  الجالف  جمال  العقيد  بحسب  خارجها  أو  الدولة 
في  الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة  مدير 

شرطة دبي.

مدير  ن��ائ��ب  ال��ج��الف،  س��ال��م  ج��م��ال  العقيد  ي��ق��ول 
لشؤون  الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة  اإلدارة 
اإلدارة والرقابة في شرطة دبي، » في فترة الصيف تزداد 
سرقات المساكن بسبب سفر قاطنيها، فالبعض ال يأخذ 
باالحتياطات وتزداد السرقات، لذلك قدمنا حملة » أمن 
المساكن« قبل فترة الصيف لنصل إلى أكبر شريحة من 
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من  أكثر  قراءة  المسابقة  شروط  من  ألن  القراءة، 

العام الماضي بمعدل زيادة سنوية   خالل 
 في المائة.  ومن المتوقع أن تزداد أعداد 
 لتأمين المساكن إلى 
داخل  س��واء  بعد  عن  بالخدمة   
نائب  الجالف  جمال   

مدير  ن��ائ��ب  ف، 
لشؤون  الجنائية  والمباحث  للتحريات  العامة   
، » في فترة الصيف تزداد 
 ال يأخذ 
باالحتياطات وتزداد السرقات، لذلك قدمنا حملة » أمن 
« قبل فترة الصيف لنصل إلى أكبر شريحة من 



ضمنها؛ األشخاص الموجودون في المسكن، وقد يكونون 
زوجة مع أبنائها أو سائقاً أو خادمة وغيرها... وبالنسبة 
ثمة  ولكن  البرنامج،  عليهم  ينطبق  ال  السكنية  للشقق 
والمنشورات،  النصية  الرسائل  عبر  توعوية  حمالت 
ومنهم  للحملة،  االستراتيجيين  الشركاء  مع  وبالتعاون 

جمعية توعية ورعاية  األحداث.

ال��س��رق��ات هي  أن���واع  إل��ى أن أك��ث��ر  ال��ج��الف  يشير 
والمجوهرات  ك��ال��ذه��ب  االستهالكية،  ال��م��واد  س��رق��ة 
ازدياد  لوحظ  وكذلك  النقالة،  والهواتف  واإللكترونيات 
في نوعية السرقات من قبل الخدم، بسبب ترك األشياء 

الثمينة من قبل أصحاب البيوت بسبب غياب الثقافة.
 

$ بالغات باألرقام
دبي  إم��ارة  في  المساكن  سرقة  بالغات  عدد  وصل 
333 بالغاَ، منها بالغ سرقة  العام الماضي إلى  خالل 
14 بيتاً شعبياً، فيما وصل عدد  122 شقة،  197 فيال، 
وفي  سرقة،  بالغ   321 إلى   2013 العام  في  البالغات 
العام 2012 إلى 403 بالغ سرقة. أما عدد المشتركين 
مشتركاً   282 إل��ى  وص��ل  فقد  المساكن  أم��ن  ببرنامج 
2013، وفي  العام  213 مشتركاً في  وإلى   ،2014 عام 
العام 2012، بلغ 265 مشتركاً، ومتوسط نسبة الزيادة 
السنوية في أعداد المشتركين بالبرنامج بلغت من العام 

2008 إلى العام 2014 14.6%.
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في  بالخدمة  االشتراك  األس��رة  رب  ويستطيع  الخيالة، 
فعند  معيل،  دون  عائلته  تاركاً  منزله،  عن  تغيبه  ح��ال 
من  أم��ور  عدة  عن  االستفسار  يتم  بالخدمة  االشتراك 

في  بالخدمة  االشتراك  األس��رة 



بأن  المركبات ألن هذا يعطي مؤشراً  - عدم تغطية 
صاحبها مسافر.

 
$ أسباب سرقة المساكن

- إهمال معظم ضحايا السرقات في تأمين مساكنهم 
أمن  برنامج  في  بالتسجيل  س��واء  سفرهم،  فترة  خالل 
المساكن الذي تتبناه اإلدارة العامة للتحريات والمباحث 
المنزل  لتفقد  األقارب  المفاتيح لدى  بترك  أو  الجنائية 

بين الحين واآلخر.
- ت��ج��اه��ل أص��ح��اب ال��م��س��اك��ن إلرش�����ادات األم��ن 
عدم  مثل؛  دب��ي  شرطة  عليها  تؤكد  وال��ت��ي  وال��س��الم��ة، 
ترك مقتنيات ثمينة داخل المنزل أثناء السفر، وتأمين 
إلخافة  إن���ذار  بجهاز  وت��زوي��ده  ج��ي��داً  المنزل  م��داخ��ل 

اللصوص أو تعطيلهم.

نصائح وإرشادات
للوقاية من السرقات:

$ للوقاية من سرقة المساكن، ما عليك إال اتباع 
الخطوات التالية:

ومداخل  نوافذ  جميع  إغ��الق  إحكام  من  التأكد   -
منزلك وإحكام األقفال.

تحتفظ  التي  والخزائن  المالبس  دواليب  تترك  ال   -
بداخلها بمجوهراتك دون إحكام إغالقها.

صناديق  في  وأموالك  الثمينة  مجوهراتك  أودع   -
األمانات بأحد البنوك.

- أبلغ أحد معارفك أو من تثق بهم أن يتفقد منزلك 
أثناء مغادرتك البالد.

- ال تترك مفاتيح سيارتك أو أية وسيلة  نقل تمتلكها 
أثناء غيابك عن المنزل حتى ال تعرضها للسرقة.

 Timer استخدم اإلضاءة الضوئية األوتوماتيكية -
إذا توافرت في منزلك.

- ال تترك ألعاب األطفال في فناء المنزل.
- استخدم أجهزة اإلنذار المنزلية.

عن  وابحث  المتطفل  الشخص  مكان  نفسك  ضع   -
نقاط الضعف.
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األم�����������ل.. رس�����ال�����ة ح���ض���اري���ة

@DrKAlsuwaidi

ذكرها،  سبق  التي  للعوامل  اإلح��ب��اط  بأزمة  الفرد  ويمر 
كذلك األمم والمجتمعات. فعندما تصنف الدول العربية عالمياً 
يُقال،  كما  الثالث  العالم  دول  أو  النامية  ال��دول  من  أنها  على 
فتلك نتيجة تراكمات من الفشل في تحقيق تنمية حقيقية على 
أرض الواقع، لفشل الحكومات في كثير من الدول في بناء رؤية 

واضحة، وخطط تنفيذية لتحقيق تلك الطموحات.

في هذا العالم الذي يعاني من تراكمات ما يعرف ب�»الربيع 
العربي«، تتفرد اإلمارات بإنجازات أذهلت العالم، فعندما مر 
االقتصاد العالمي بأزمة عالمية حرقت ما كان بين يديها من 
ميزانيات تجاوز اقتصاد اإلمارات تلك العقبة بكل نجاح، وكانت 
المشاريع التي أذهلت العالم ومن أشهرها »برج خليفة« أطول 
لطموحاتنا،  تتسع  لم  األرض  وألن  األرض.  كوكب  على  بناء 
قررت قيادتنا الرشيدة اكتشاف الكواكب من حولنا وما أجملها 
من عبارات تلك التي هتف بها صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي عندما قال وهو يدشن مسبار اإلمارات: بعد تلقينا آالَف 
االقتراحات أسميناه “مسباراألمل”، المسبار هو رسالة أمل 

لماليين الشباب العربي.

ال��م��ري��خ  ال����ذي سيستكشف  م��س��ب��اراألم��ل  س��م��وه:  وق����ال 
وبإمكاننا  مستحيل،  ي��وج��د  ال  ب��أن��ه  للعرب  رس��ال��ة  أي��ض��اً  ه��و 
منافسُة بقية األمم العظمى ومزاحمتها في السباق المعرفي، 
مسباراألمل رسالة للعالم بأننا أهل حضارة، وكما كان لنا دور 
سابق في المعرفة اإلنسانية سيكون لنا دور الحق أيضاً. نعم 
الوصولِ  سبقَ  لها  أن  الحضارات  تاريخ  لها  يشهد  أم��ة  نحن 
للجديد والمفيد. ولسنا كما يحاول البعض أن يقنعنا أننا أمة 

تحمل في أحشائها جرثومة التخلف والرجعية.

إنجازاتِه  ويحقق  هدفه  إل��ى  األم��ل  مسبار  يصل  عندما 
سيعرف العالم أن بين دول العرب دولة كسرت حاجز التخلف 
وال��رج��ع��ي��ة، ألن ب��ه��ا ق��ي��ادًة تعشق ال��رق��م واح����د. واإلم����ارات 
الدول  من  احترامها  نالت  مخلص  عربي  كل  بها  يفخر  التي 
المتقدمة. فخالل األسبوع الماضي، تم التوقيع في بروكسل 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة إع��ف��اء م��واط��ن��ي دول����ة اإلم������ارات م��ن ت��أش��ي��رة 
»شنجن«. وتعليقاً على هذا اإلنجاز قال سمو الشيخ هزاع بن 
زايد: إعفاء مواطني اإلمارات من تأشيرة »شنجن« دليل على 

الحضور المميز للدولة حول العالم.

نعم نحن دولة وثق بها الناس، ألنها لم ترفع شعارات كما 
هو حال بعض العرب لكن اإلنجازات التي تحققت خير شاهد 

على المستقبل الذي ينتظر مجتمعنا.

ك��ل ه��ذه اإلن��ج��ازات يستغرب البعض من  وب��ال��رغ��م م��ن 
بعض األقالم المأجورة التي تبث سمومها عبر مواقع النشر 
اإللكتروني زاعمة مرة أن كل ما تحقق هو إنجازات تم شراؤها، 
يفندون  من  هم  للعالم  نقدمهم  الذين  اإلم���ارات  علماء  لكن 
كل هذه التهم. نحن أمة علم ومعرفة ولدينا اإلمكانات التي 
يفتقدها بعض العرب، واإلم��ارات ليست أنانية في إنجازاتها 
خبراتهِا  العرب  تشارك  بل  والفكرية،  المعرفية  وتوجهاتها 
مركز  أعلنه  ما  ذل��ك  تؤكد  التي  ال��م��ب��ادرات  وم��ن  وتجاربَها، 
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية األسبوع الماضي 
مركز  أن��ج��ح  م��ن  دع���وة  إن��ه��ا  الفكر”،  عاصفة  “تحالف  ع��ن 
أجل  التآلف من  يتم  لنظرائه كي  العربي  العالم  دراس��ات في 
فكر عربي تصحيحي يقود األمة العربية مرة أخرى من عالم 
الفشل إلى النجاح، ومن التقهقر إلى التقدم، فالعقل هو دليل 

العالم لمستقبل أفضل وهو مدار األمل.

يمثل اإلحباط ش�عور الغضب الذي يتعرض له اإلنس�ان 
عندما يجد عقبات كثيرة تحول بينه وبين تحقيق أهدافه، 
وله كما نعلم أس�باب داخلية أخطره�ا تعارض الرغبات 
الخارجي�ة  مس�بباته  وم�ن  الف�رد،  ذات  عن�د  واأله�داف 

المجتمع الذي يحول بين اإلنسان وتحقيق أحالمه.
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أقدّس الوقت بشكل كبير ألهميته في حياتي، 
أن  بعدها  استنتجت من  بمواقف عدة  م��ررت  فقد 
عامل الوقت من أهم العوامل في حياتنا، فبدأت 
المبدأ  بهذا  استثناء  دون��م��ا  الجميع  م��ع  أتعامل 
من  خجل  هناك  هل  خجل،  أي  دون  من  الجميل 
التحدث عنه؟ نعم، قد يحصل  أو  الوقت  تقديس 

هذا كثيراً مع الكثيرين من دون أن يتكلموا.

ل��دي موعد في مكانٍ ما،  في أح��د األي��ام ك��ان 
والكمال”،  “بالتمام  المحدد  الوقت  في  وصلت 
ج��ل��س��ت أن��ت��ظ��ر، ف��أت��ت��ن��ي ال��ع��ام��ل��ة ت��ق��ول ل��ي بأنه 
أوم��أت برأسي  أنتظر خمس دقائق،  يجب علّي أن 
خمس  من  أكثر  مرت  تعد،  ولم  رَحلَتْ  باإليجاب، 
عاملة  ب��م��ن��اداة  فقمت  أنتظر،  وأن��ا  دقيقة  عشرة 

أخرى، ما أن أتت حتى بدأت بالحديث معها.

وعشر  الخامسة  الساعة  في  لديكم  “موعدي 
دقائق، عندما ناديت العاملة قالت لي انتظر 

خ��م��س دق��ائ��ق واآلن م���رت أك��ث��ر م��ن خمس 
عشرة دقيقة، هذا تصرف غير الئق منكم، 
ال يليق بمكانكم بما أنني متعامل دائم في 
بأنكم  ب��إخ��ب��اري  ضير  ال  ف��روع��ك��م،  جميع 

أخرى  أشياء  بإنجاز  ألقوم  علّي  ستتأخرون 
دون  ومن  الوقت  وتضييع  االنتظار  عن  فضالً 

َستفُّوتون  فإنكم  أن��ا  ت��أخ��رت  إذا  ت��ذك��ر،  ف��ائ��دة  أي 

موعدي ولن تفكّروا فّي.

بعدها اعتذرت لي ومن  أنها  إال  كان منها  فما 
تمت مناداتي إلنهاء الشيء الذي أتيت من أجله، 
عندما هممت بالخروج من المكان وأبدت العاملة 
اعتذارها مرة أخرى، لم أكن في موضع للمجاملة 
مقبول  “اعتذارِك  لها قلت  أن  إال  مني  ك��ان  فما 
سيدتي ولكن هناك شيء سأقوله لِك، هل بإمكاني

اس����ت����رداد ن��ص��ف ال��س��اع��ة ال���ت���ي ق���د ض���اع���ت من 
فعلي،  ردة  من  انصدمت  بأنها  شعْرُت  حياتي؟”، 

أظن بأنها لم تكن تتوقع مني هذا الرد.

ول��ك��ن تعلمت م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي م���ررت بها
هناك  وليس  حياتي  أوليات  أول��ى  من  الوقت  بأن 
الوقت  أن  خ��ص��وص��اً  ف��ي��ه،  للمجاملة  م��ج��ال  أي 
يكون لدي وربما لدى آخرين 

ضيّقاً.
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فقمت  ح��ادة،  سكيناً  أحمل  كنت  متهور  وبشكل  مفاجئ،  
ال��ذي أدى إلى  بطعن أحد األشخاص دون وع��ي، األم��ر 
وفاته، وبعدها هربت وتم القبض علي، في البداية قال 
لي وكيل النيابة أنها جريمة قتل دفاعاً عن النفس، وأنا 
قتل  جريمة  اعتبروها  لألسف  لكن  األح����داث،  س��ن  ف��ي 
ب��اإلع��دام، وأن��ا اآلن في الحبس لمدة  عمد،  وحكم علي 
أكثر من  سنه، ال أعرف ما السبب، يوجد   12 تزيد عن 
باإلمكان  أن��ه  المحكمة  وأخبرتني  الموضوع،  في  ثغرة 
اإلفراج عني إذا حصل تنازل من أهل الشاب المقتول لكن 
الموضوع  يثير  ما  وأكثر  ذل��ك،  على  أحصل  لم  لألسف 

ال��ج��ري��م��ة ب���دأت ق��ب��ل ح��وال��ي 12 س��ن��ة، ع��ن��دم��ا ك��ان 
17 سنة، ولم يتوقع أن شجاره مع أحد  المتهم في سن 
ش��ب��ان ال��ح��ي س���وف ي��ج��ع��ل م��ن��ه ش��خ��ص��اً م��ج��رم��اً م��دى 
الحياة، تفاصيل الجريمة يتشدق بها المتهم وهو يتساءل 
لماذا أتحمل طيش المراهقة؟ ويقول: » من عشر سنوات 
تشاجرت مع مجموعة من الشباب في الحي، وبعد مرور 
معه،  تشاجرت  ال��ذي  الشاب  شقيق  جاءني  أشهر  بضعة 
رج��ان،  برفقته  وك��ان  س��ن��وات،   7 بحوالي  يكبرني  وه��و 
وقلت  أخيه  مع  دار  عما  وسألوني  يكبرونني،  وجميعهم 
بشكل  علي  هجموا  بعدها  بالكذب  واتهموني  الحقيقة 

قصتن��ا لهذا العدد من خلف 

قضب��ان س��جن رأس الخيم��ة 

م��ن  يبل��غ  المرك��زي، لش��اب 

العمر 29 سنة، أدى به طيش 

المراهقة إلى حكم اإلعدام....

ط�����ي�����ش ال����م����راه����ق����ة 
ي����ق����وده ل��ح��ك��م اإلع������دام
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بشكل يومي في الصباح الباكر الساعة السادسه والنصف 
القدم، وبعدها  أقوم بتمرينات رياضية وأهتم بلعب كرة 
أنتقل إلى المكتبة، حيث عينتني إدارة السجن، مسؤوالً 
9 إلى 12 ظهراً، وبهذا  عن استعارة الكتب، من الساعة 
أعتبر الفترة الصباحية هي أجمل وقت لدي ألني أشعر 
الوقت يمر  باإلنجاز والعطاء  ولو بشيء بسيط، كما أن 

بسرعة بعيداً عن وقت السجن الممل«. 

مجموعة  م(  )أ،  ي��ض��ع 
من األحام واألمنيات أمام 
اإلف��راج عنه،  عينه في حال 
أسرته  الوقوف بجانب  وهي 
وتعويضهم كل ما يحتاجون، 
ج��دي��دة  أس���رة  ب��ن��اء  ويتمنى 
واالل��ت��زام  المحبة  عنوانها 
دراس���ت���ة  ي��ك��م��ل  أن  ي���أم���ل  و 
ي��ل��ت��ح��ق  وأن  ال���ج���ام���ع���ي���ة 
ب���إح���دى ال��ك��ل��ي��ات ل���دراس���ة 
وي���ق���ول:  األع�����م�����ال.  إدارة 
»الخروج من السجن هو يوم 

ميادي القادم«.

تعقيداً هو أني الولد الوحيد لعائلتي المكونة من والدين 
وبهذا  بنات،  أخ��وات   3 إلى  باإلضافة  بالعمر،  متقدمين 
والمحامين،  المحاكم  وياحق  يساعدني  من  يوجد  ال 
وأنا اآلن أنتظر عطف أهل المجني عليه، حتى وقت غير 

معلوم«.

السجن،  في  الروتينية  يومياته  عن  المتهم  يتحدث 
ويقول: “ على الرغم من األشياء الكثيرة التي خسرتها 
في السجن، منها: عمري الضائع خلف القضبان وغربتي 
ع��ن أه��ل��ي وه���م ف��ي أش���د ح��اج��ة ف��ي وج����ودي بقربهم، 
استفدت الكثير من السجن أولها المواظبة على الصاة، 
على  وحصلت  دراستي  استكمال  من  تمكنت  لله  والحمد 
شهادة الثانوية بمجهود قسم التأهيل واإلصاح، فإدارة 
السجن ساعدتني كثيراً وخاطبوا وزارة التعليم من أجل 
واللغة  الرياضيات  م��ادت��ي  ف��ي  مدرسين  على  الحصول 
اإلنجليزية، واستجابوا لنا، ومنذ حوالي 5 سنوات أنهيت 
دون  لكن  الجامعية  دراستي  استكمال  وحاولت  دراستي، 
الحضور،  على  يعتمد  التقنية  كليات  ن��ظ��ام  ألن  ف��ائ��دة 
وه��ذا ال��ش��يء صعب ف��ي ال��وق��ت الحالي، لكن أح���اول أن 
الرياضة،  في  الوقت  من  واالستفادة  الملل  حاجز  أكسر 
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المكونة من والدين تعقيداً هو أني الولد الوحيد لعائلتي 
وبهذا 
والمحامين،  المحاكم  حق 
أنتظر عطف أهل المجني عليه، حتى وقت غير 

السجن،  في  الروتينية  يومياته  عن  المتهم   
 األشياء الكثيرة التي خسرتها 
 القضبان وغربتي 
 بقربهم، 
ة، 
على  وحصلت  دراستي  استكمال  من  تمكنت  لله   



معه  نقف  أن  ب��د  وال  م��ري��ض  المجتمع  ف��ي  ه��و 
القانون هو مذنب  ونسانده ونقدم له العالج، وفي 
والب��د من تطبيق العقاب عليه، وفي األص��ل  ال بد 
أن نعامله معاملة المريض، ويوضح المحامي عبد 
المخدرات،  مدمن  في  القانوني  رأي��ه  حاجي،  الله 
اإلدم��ان، ونحن  “المدمن هو ضحية هذا  ويقول: 
كجزء من المجتمع البد أن نساعده على تخطي هذه 
وهما:  أمرين،  بين  نفرق  أن  البد  ولكن  المرحلة، 

يكون مجرماً؟  ومتى  يكون مريضاً  متى 
طلب  إل��ى  بنفسه  ب���ادر  إذا  م��ري��ض  فهو 
العالج وقبل إلقاء القبض عليه، ومذنب 
من  تحول  فهنا  عليه،  القبض  ألقي  إذا 
م��ري��ض إل���ى م��ج��رم والب����د م��ن تطبيق 

العقاب عليه ألنه  أصر على اإلدمان.

أق��ر ال��م��ش��رع اإلم���ارات���ي ف��ي مادته 

للقاضي  أعطى  حين  المخدرات  قانون  من   )42(
وحدات  بإحدى  الجاني  بإيداع  التقديريه  سلطته 
عالج اإلدم��ان أو أحد مراكز التأهيل المنصوص 
العقوبة  م��ن  ب��دالً  ه��ذا  وي��ك��ون   )4( بالمادة  عليها 
متروك  واألم��ر  القانون،  بهذا  عليها  المنصوص 
للمحكمة بالعقاب أو اإليداع وهي التي تنظر إلى 

ظروف المتعاطي.

$ تعاون وإعفاء
ن��ص��ت ال����م����ادة 43 م���ن ال���ق���ان���ون االت���ح���ادي 
على  جزائية  دع��وى  تقام  ال  أن��ه  على  للمخدرات، 
أنفسهم،  عن  باإلبالغ  يقومون  الذين  األشخاص 
القانون مفعل ومنظم بشكل سري وخاص،  وهذا 
تشجيع  بقصد  ال��م��ادة  ه���ذه  وض���ع  ال��م��ش��رع  وأن 

26

المخدرات مدمن 
ب���ي���ن ال���ج���رم 
وال�������م�������رض

طلب 
العالج وقبل إلقاء القبض عليه، ومذنب 
من  تحول  فهنا  عليه، 
م��ري��ض إل���ى م��ج��رم والب����د م��ن تطبيق 

مادته 
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المتعاطين للعالج بهدف الحفاظ على  االستقرار 
األس�������ري، ب��ح��ي��ث ت��س��ت��ق��ب��ل ال���ج���ه���ات ال��رس��م��ي��ة 

المختصة هذه الحاالت وتعالجها من اإلدمان.

من جهة أخرى، تحمل المادة )43( رسالة ونداء 
موجهة إلى المجتمع واألسرة واألف��راد واألم واألب 
مستقبل  لبناء  الكاملة  الحماية  وتمنحهم  واألبناء، 
أسري ومجتمع سليم ونظيف خالٍ من اإلدمان، فهي 
المدمن واألس��رة بشكل خ��اص وه��ي أساس  تخاطب 

هذا البرنامج ألن البرنامج يقوم بالتوعية.

ال��ج��ن��ح،  م����واد  ع���ن  وت��ت��ك��ل��م    ،2/49 ال���م���ادة 
تنص على أنه كل من حاز أو أح��رز م��واد مخدرة 
بالحبس مدة التقل عن  أو مؤثرات عقلية يعاقب 
سنة، والتزيد عن ثالث سنوات وبالغرامة التي ال 
تقل عن عشرين ألف درهم، وال تزيد عن خمسين 
أل���ف دره����م. وت��ك��ون ال��ع��ق��وب��ة ف��ي ح��ال��ة ال��ح��ي��ازة 
بقصد االتجار والترويج السجن المؤبد وبالغرامة 
التي ال تقل عن خمسين ألف دره��م وال تزيد عن 
مائتي ألف درهم. وفي حالة العودة تكون العقوبة 
توافر  الب��د من  أن��ه  بالعودة  والمقصود  اإلع���دام، 
ركنين جوهريين وهما: صدور حكم نهائي بإدانة 

الجاني، وارتكاب جريمة جديدة.

$ الترامادول
تعتبر العقاقير المهدئة مثل الترامادول ضمن 
بالجدول  عقلي  كمؤثر  المؤثمة،  ال��م��واد  قائمة 
الحبس  القانون االتحادي وعقوبتها  )8( من  رقم 
مدة ال تقل عن سنة، وال تزيد عن ثالث سنوات، 
وجاز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم 
بالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم. وإذا 
العالج بموجب وصفة طبية  التعاطي بقصد  كان 
دره��م وال  أل��ف  ع��ن  تقل  غ��رام��ة ال  العقوبة  كانت 
حكماً  هناك  أن  مع  دره��م،  آالف  عشرة  عن  تزيد 
متعاطي  بإعفاء  العليا  االت��ح��ادي��ة  المحكمة  م��ن 
ال���ت���رام���ادول ف��ي ح��ال��ة وج����ود ال��وص��ف��ة الطبية 

ومتزامنة مع فترة العالج.

المتعاطين للعالج بهدف الحفاظ على  االستقرار 
ال���ج���ه���ات ال��رس��م��ي��ة 

( رسالة ونداء 
واألف��راد واألم واألب 
مستقبل  لبناء  الكاملة  الحماية  وتمنحهم  واألبناء، 
الجاني، وارتكاب جريمة جديدة.ومجتمع سليم ونظيف خالٍ من اإلدمان، فهي 



الوزراء في  التابع لمجلس  المنتدب لصندوق مكافحة اإلدمان 
جمهورية مصر العربية، التعديالت التشريعية في مصر حول 
المخدرات وأثرها على تداول إساءة استعمال العقاقير الطبية 

والنفسية وتأثيراتها االجتماعية.

من  العبيدلي  سلطان  جابر  خولة  ث��ان  ال��م��الزم  وقدمت 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ورقة بعنوان 
)دور األسرة وأولياء األمور في التوعية بمخاطر إساءة استعمال 
العقاقير الطبية والنفسية، استعرضت خاللها دراسة أجريت 

اإلدارة  مدير  المري،  سعيد  محمد  اللواء  الجلسة  ت��رأس 
حماية  لملتقى  العام  المشرف  نائب  المجتمع  لخدمة  العامة 
ويليام  البروفسيور  وقدم  االجتماعي.  المحور  ضمن  الدولي، 
وإس��اءة  تسريب  معالجة  في  اإلع��الم  دور  بعنوان  ورق��ة  كرانو 
وتناول  الطبية،  والعقاقير  للرقابة  الخاضعة  المواد  استخدام 
لمؤسسة  العام  المدير  الشطي،  سالم  خضر  أحمد  الدكتور 
عن  الناجمة  االجتماعية  التأثيرات  الكويت،  دولة  في  غراس 
استعرض  بينما  والنفسية،  الطبية  العقاقير  استعمال  إس��اءة 
القانوني  المستشار  ح��رك،  إبراهيم  أحمد  حسن  المستشار 
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ناقش ملتقى حماية الدولي الحادي عشر لبحث قضايا المخدرات، الذي أقيم مؤخراً في فندق رافلز 
بدب���ي، وبتنظي���م مركز حماي���ة الدولي للتدريب ب���اإلدارة العام���ة لخدمة المجتم���ع، واإلدارة العامة 
لمكافح���ة المخ���درات واإلدارة العام���ة للتدري���ب، بالتع���اون مع المكت���ب اإلقليمي المعن���ي بالجريمة 
والمخدرات للش���رق األوس���ط وش���مال إفريقي���ا بالقاه���رة، والمكتب ش���به اإلقليمي لألم���م المتحدة 
المعن���ي بالمخ���درات والجريمة لدول مجل���س التعاون الخليج���ي بأبوظبي والمكتب العربي لش���ؤون 
المخ���درات التابع لمجل���س وزراء الداخلية الع���رب ومركز المعلومات الجنائي���ة لمكافحة المخدرات 
التابع لمجلس التعاون الخليجي،  دور اإلعالم في معالجة إس���اءة اس���تخدام العقاقير الطبية، تحت 

شعار »العقاقير الطبية والنفسية وإساءة استخدامها... التحديات واستراتيجية المواجهة«.

ملتقى حماية الدولي الحادي عشر

معالج��ة  ف��ي  اإلع��ام  دور  يناق��ش 
إس��اءة اس��تخدام العقاقي��ر الطبي��ة



على المقبوض عليهم في قضايا المخدرات في العام 2014، 
الدراسة  إجراء  وتم  التوعية،  في  األمور  وأولياء  األسرة  ودور 
في  األصدقاء  جاء  كاآلتي:  النتيجة  وكانت  مبحوثاً   161 على 
المرتبة األولى بنسبة )%37,39( بسبب اإلغراءات والضغوط 
والفضول  التجربة  المراهقة،  مرحلة  في  األق���ران  قبل  من 
المرتبة  في  األس��رة  الثانية،  المرتبة  في   )27.64%( بنسبة 
اإلهمال  الطالق،  األسري،  التفكك   )21.54%( بنسبة  الثالثة 
ضعف  مثل  متفاوتة  بنسب  األخرى  واألسباب  الرقابة،  وعدم 
النفسي،  العالج  األس��رة،  أف��راد  أح��د  إدم��ان  الديني،  ال��وازع 
وهناك أسباب ودوافع بشكل غير مباشر وهي وسائل اإلعالم، 

البطالة، تعدد الجنسيات، الفشل في التعليم.

والبرامج  والسياسات  الخطط  بوضع  العبيدلي  وأوص��ت 
وتوحيد  التعاطي،  س��ن  انخفاض  تعالج  أن  شأنها  م��ن  التي 
تركز  متخصصة  برامج  بإعداد  المعنية  الجهات  مع  الجهود 
على طلبة المدارس والجامعات لتوعيتهم بأضرار المخدرات 

باستخدام طرق حديثة وعلمية مبتكرة.

$ دور اإلعالم والدراما
الدكتور  وت��رأس  وال��درام��ا،  اإلع��الم  محور  الملتقى  وناقش 
محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة 
ووسائل  وال��درام��ا  اإلع��الم  محور  جلسة  دب��ي،  لشرطة  العامة 
صندوق  مدير  عثمان،  عمرو  قدم  حيث  االجتماعي،  االتصال 
دور  بعنوان  ورقة  العربية  مصر  جمهورية  في  اإلدم��ان  مكافحة 
المباشر  غير  الترويج  ف��ي  والسينمائية  التلفزيونية  ال��درام��ا 

استشاري  طبيب  العميد  واستعرض  والنفسية،  الطبية  للعقاقير 
الدكتور علي محمد سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي، دور 
األجهزة اإلعالمية في التوعية بمخاطر إساءة استخدام العقاقير 
الطبية، مشيراً إلى أن اإلعالم يعتبر بمثابة االتصال بين المرسل 
)إعالمي( والمستقبل )الجمهور( عن طريق وسيلة إعالمية تنقل 
يزود  إن��ه  حيث  آلخ��ر،  ط��رف  من  اإلعالمية  الرساله  بواسطه 
الجمهور بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة أو الحقائق الثابتة 
دور  وسيناريست،  روائ��ي  يوسف،  عصام  وت��ن��اول  والواضحة. 

الدراما في مواجهة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

$ استعراض التجارب
وتم استعراض محور تجارب الدول بنفس هذا الخصوص، 
حاتم  الدكتور  والعربية  الدولية  التجارب  محور  جلسة  وترأس 
علي، وقدم فيها الدكتور مالكوم دوبين، كبير مستشاري الكحول 
األسترالية،  بفيكتوريا  البشرية  الخدمات  في  وال��م��خ��درات 
العقاقير  من  للوقاية  األسترالية  االستراتيجية  بعنوان  ورق��ة 
الطبية، وتناول العقيد عبد الرحمن العويس من اإلدارة العامة 
مستعرضاً  اإلم��ارات،  تجربة  االتحادية،  المخدرات  لمكافحة 
المخدرة  العقاقير  مكافحة  في  الداخلية  وزارة  جهود  خاللها 
على  العام  المشرف  الزهراني،  محمد  الدكتور  ،واستعرض 
مجمع األمل للصحة النفسية في مدينة الدمام جهود السعودية 
في التعامل مع إساءة استعمال العقاقير النفسية، وقدمت عبير 
بوزارة  األزلية  الرعاية  في  الصيدلة  دائرة  مدير  شديد،  نادر 
الحصول  لمعالجة  الفلسطينية  التجربة  الفلسطينية،  الصحة 

على العقاقير الطبية ومنع تهريبها.
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طرحتها جمعية توعية ورعاية الأحداث

على مدى 30 يومًا

آراء الفائزين بالمسابقة
التوعوية الثقافية الرمضانية

آراء  بدبي،  األح��داث  ورعاية  توعية  جمعية  رصدت 
التي  الرمضانية  الثقافية  التوعوية  بالمسابقة  الفائزين 
كانت قد أطلقتها في شهر رمضان المبارك، على مدى 

30 يوماً. 

وشملت المسابقة بث فيديو من إعداد وتقديم العقيد 
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  ميرزا  خليل  جاسم  الدكتور 
األسئلة،  على  واإلجابة  المسابقة  عرض  وتم  للجمعية، 
انستغرام@ على  بالجمعية  ال��خ��اص  الحساب  على 
juve_nilee. ورصدت الجمعية مبلغ ألف درهم يومياً 
الصحيحة.  لإلجابة  التوصل  من  يتمكن  الذي  للفائز  
اإلعالمية  المنسقة  صالح  سارة  قالت  المسابقة،  حول 
بالجمعية: »إن شروط المشاركة في المسابقة تتضمن 
على  واإلجابة  انستغرام،  على  الجمعية  حساب  إضافة 
لن  بأنه  التنويه  وتم  الفيديو،  في  يطرح  ال��ذي  السؤال 
ريبوست  وعمل  اإلضافة،  عدم  حال  في  اإلجابة  تقبل 
»اختياري«  المشاركين  حسابات  في  المشاركة  إلعالن 
عرض  يتم  حيث  للمشاركة،  ع��دد  أكبر  لدعوة  وذل��ك 
فيديو المسابقة يومياً عند الساعة 11 صباحاً ، وأعلن 
أسفل  اإلجابة  تكون  أن  على  مساءً   11 في  الفائز  عن 
واح��دة  م��رة  ال��ج��واب  يكون  وأن  ال��م��ع��روض،  الفيديو 

ويستبعد التكرار«.

اآراء الـفـائـزيـن

$ قال الفائز راضي عبدالله الشمري،
معلم،  بوظيفة  ويعمل  سعودي 
المسابقة  اس��ت��ح��داث  أن  ش��ك  »ال 
تحقق  رائعة  فكرًة  كان  الرمضانية 
واسعاً  وانتشاراً  هائالً  نجاحاً  منها 
ل��ي��س ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���دول���ة فقط 
بأكمله.  العربي  الوطن  في  وإنما 

وهذه المسابقة هي امتداد لنشاطات وفعاليات وحمالت 
الجمعية المختلفة التي أضافت وهجاً جديداً لها لتحقق 
استراتيجيتها العميقة بأن تكون الجمعية »األكثر تفعيالً 
اإليجابية  للنتائج  تحقيقاً  واألحسن  تنظيماً،  واألشمل   ،
الشمري  يشكر  النهاية  وفي  المجتمع«.  لخدمة  الرامية 
قدموه  م��ا  على  للجمعية  والمنتسبين  العاملين  جميع 

للجمهور من جهد مذهل وجوائز قيمة.

$ من جانبه تقدم
خالد حمد هالل الريسي:

في  وي��ع��م��ل  ُع��م��ان،  سلطنة  م��ن 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ال��ع��م��ان��ي )ش��رك��ة 
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توعية  جمعية  إل��ى  الجزيل  بالشكر  الُعمانية(  ال��ح��اوي��ات 
ورع��اي��ة األح���داث، وق���ال: »نشكر دول��ة اإلم���ارات على ما 
قدموه لنا خالل شهر رمضان المبارك من مسابقات هادفه 
اإلمارات  دولة  عن  وبعضها  ثقافية  أسئلة  تضمنت  وتوعويه 

الحبيبة ،وأتمنى لكم المزيد من التقدم في مجال عملكم«.

$ وللسنة الثانية على التوالي تشارك أمل الحبشي:
منزل،  ربة  الجنسية،  مصرية 
ورعاية  توعية  جمعية  مسابقة  في 
هذا  وف��ي  الرمضانية،  األح���داث 
العام أسعفها الحظ لتكون من بين 
الفائزين، تقول: “ كانت المسابقة 
العام الماضي علي تويتر وتضمنت 

قوانين األحداث وكل مايتعلق بها، وفي هذا العام قدمت 
شاركت  لله  والحمد   ، جديد  بشكل  المسابقة  الجمعية 
معهم وربحت. وأشكر الجمعية على الجهد المبذول في 
تعود  التي  الفعاليات  من  وغيرها  المسابقة  هذه  إنجاح 
وأتمني  المجتمع،  في  الضعيفة  الفئة  هذه  علي  بالنفع 
والعباد،  البالد  التوفيق في كل ماتقدمونه من أجل  لكم 
وأتمنى في العام القادم إن شاء الله أن تكون هناك فكرة 

جديدة أخرى لهذه المسابقة«.

$ وتقول مريم عثماني:
ت��ون��س��ي��ة وت��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال 
أشكر  أن  بدايةً  »أريد  الصحافة: 
األح��داث  ورع��اي��ة  توعية  جمعية 
الثقافية  ال��م��س��اب��ق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
الهامة، وبالنسبة لي كنت أشارك 

يومياً بالمسابقة من باب التنافس ولم أتوقع أن أفوز 
كانت  لذلك   ، يتضاعف  يوم  كل  المشاركين  عدد  ألن 
حيث  اإلجابة  معرفة  في  الفضول  باب  من  مشاركتي 
كنت حريصة عند إدراج أي مسابقة جديدة أن أبحث 
أيضاً  وقمت  اإللكترونية،  المواقع  عبر  اإلجابة  عن 

بتشجيع زمالئي في العمل على المشاركة بعد أن فزت 
المشاركة  أرد  لم  فوزي  وبعد  المسابقات،  إحدى  في 
ألترك المجال للمشاركين اآلخرين لكنني كنت يومياً 
المعلومة  أعرف  أن  وأسعى  المطروحة  األسئلة  أتابع 
وأخيراً  والفوز.  للمشاركة  زمالئي  ألخبر  الصحيحة 
أتقدم بالشكر إلى جمعية توعية ورعاية األحداث عن 
هذه المسابقة وأتمنى أن يتم إدراجها السنة القادمة 
الفيسبوك باعتبار أن اإلنستغرام غير متاح لكل  على 

األشخاص على غرار الفيسبوك وتويتر« .

$ وقال السيد إبراهيم عبيد العيان:
الداخلية:  وزارة  ف��ي  م��وظ��ف 
الرمضانيه  المسابقة  ب��ص��راح��ة 
ك���ان���ت م��ف��ي��دة ج�����داً واس��ت��ف��دت 
المطروحه  االسئلة  م��ن  شخصياً 
من  كثير  ف��ي  ثقافتي  زادت  حيث 
أجهلها  ك��ن��ت  ال��ت��ي  ال��م��ع��ل��وم��ات 

وأشكركم على جهودكم وإلى األمام دائماً وأشكركم على 
المصداقية وسهولة الحصول على الجائزة.

$ أما رنا إبراهيم:
وتعمل  الجنسية  فلسطينية 
ب��وظ��ي��ف��ة م���ح���ررة ت��ح��ق��ي��ق��ات في 
»تميزت  فتقول:  ال��ص��دى،  مجلة 
العام،  لهذا  الرمضانية  المسابقة 
ب���ال���روح ال��ش��ب��اب��ي��ة وب��ال��م��ح��ت��وى 

روح  بالمسابقة  والتمست  الهادفين،  والوطني  الثقافي 
في  األسئلة  بطرح  الجمعية  وال��ت��زام  والتشويق  الشغف 
عن  والكشف  الظهيرة،  فترة  في  للجميع  مناسبة  أوقات 
اسم الفائز في توقيت مناسب أيضاً، مع التزامها طوال 
شهر رمضان المبارك بنفس التوقيت، كما أن استخدام 
لفئة  أسلوب طرح األسئلة عبر الفيديو كان مناسباً جداً 

الشباب وهي الفئة المستهدفة«.
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األم��راض  معظم  ف��إن  باستمرار  الطفل  حالة  ومتابعة 
المرتبطة بهذا المرض يمكن معالجتها.

نجاح تربية أي طفل من ذوي االحتياجات الخاصة 
للخبر  تقبلهما  وكيفية  الوالدين  فعل  ردة  على  تعتمد 
والذي يكمن في رسم صورة وخطة واضحة للمستقبل.

الحزن  مشاعر  فتتبدد  الخبر  من  يصدم  البعض 
،والبعض  الله وقدره  الرضا بقضاء  إلى مشاعر  عنده 
اآلخر يتفاجأ من الخبر فتتكون عنده مشاعر الالمباالة 
فيتم معاملة هذا الطفل بقسوة وكأنه حمل ثقيل على 
كاهل األسرة ،فيحرم من االهتمام ويحرم من دمجه مع 
اآلخرين، وقد يترك وحيداً دون اللعب أو الحوار معه 
،وقد يتم عزله في غرفة خاصة من غير مشاركته في 
الحياة اليومية وباألخص في المناسبات وزيارة األقارب 

وكأن إعاقته كانت باختياره.

ردة فعل األسرة تختلف حسب العوامل االجتماعية 
الخبر  تلقي  فيها  تم  التي  الطريقة  أو حسب  والمادية 
،فتنتج ردود أفعال مختلفة إما أن تكون إيجابية بتقبل 
بالحسرة  وال��ش��ع��ور  ال��رف��ض  أو  معه  والتكيف  ال��وض��ع 
والذي يكون له دور كبير في توفير الرعاية الطبية التي 

يحتاجها الطفل أو حرمانه منها.

كلمات إيجابية تخرج من صميم قلب أم أحمد كردة 
فعل لتلقيها تشخيص األطباء المؤلم »سأظل أبث الفرح 
في قلب ابني حتى آخر يوم في حياته، فإن كان سيعيش 

الله من  الجديد ،وجعله  لكم بمولودكم  الله  بارك 
ورائع  جميل  هو  ،كم  أعينكم  به  وأق��ر  السعادة  مواليد 

بالرغم من .... 

الطبيبة  م��ن  متوقع  غير  بخبر  ال��وال��دان  يتفاجأ 
من  خوف  اكتئاب  غضب  متالطمة،  أحاسيس  فتتكون 
بلهفة  ان��ت��ظ��اره  ت��م  ال���ذي  ال��م��ول��ود  ه��ذا  المجهول ألن 
وفرحة غامرة ليس كباقي األطفال الطبيعيين، فيبدأ 
بسبب  مختلف  ف��ه��و  تتشتت  واألف���ك���ار  يعتصر  ال��ق��ل��ب 

إعاقته، هذا الطفل من متالزمة داون.

أو  بصدمة  يصابان  ال��وال��دي��ن  أن  فيه  ش��ك  ال  مما 
عدم تقبل الخبر حين يتم تشخيص الطفل بمتالزمة 
داون وكأنها صفعة مؤلمة لكيانهم تنسف اآلمال وتشكل 
األبناء  تربية  كانت  ف��إذا  معها.  التعايش  يصعب  مأساة 
المعاق  الطفل  فتربية  وصبر  جهد  إلى  وتحتاج  صعبة 
أكثر صعوبة. لكن إذا تم التغلب على صدمة الخبر وبدأ 
الطفل يكبر فقد تتالشى مشاعر الخوف عند البعض 

ويصبح وجود هذا االبن له طعم آخر.

النفسية  الصفات  داون هي مجموعة من  متالزمة 
والجسدية تنتج بسبب مشكلة في الجينات والتي تحدث 
الذين  األط��ف��ال  وأغلبية  ال���والدة.  قبل  م��ا  مرحلة  ف��ي 
يعانون من هذا المرض يتميزون بضعف في العضالت 
والتنفس  واألم��ع��اء  القلب  ف��ي  ومشاكل  ال��ذك��اء  ونسبة 
وتشخيص  حادة،  إلى  معتدلة  بين  أعراضها  ،وتتراوح 
ل��م يثبت  ب��ن��اء على ح��دة األع����راض.  األط��ف��ال يختلف 
المبكر  بالتشخيص  ولكن  ال��م��رض  لهذا  ع��الج  وج��ود 
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المبكرة في  الطفولة  قائدة عالمية في مجال 

صحيفة  في  العربية  باللغتين  كاتبة  اإلم��ارات. 

الخاصة  وعالمي  صديقي  كن  ومجلة  البيان 

ب�������وزارة ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وب��ال��ل��غ��ة 

..sailemagazine االنكليزية في مجلة

ayesha.aljanahi@gmail.com.
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األروع  فسأجعلها  األطباء  يقول  كما  عاماً  عشر  خمسة 
قبل أن يفارقني ليذهب إلى الرفيق األعلى«. أحمد من 
ذوي متالزمة داون أكد األطباء بأنه يعاني من مشاكل 
كثيرة في القلب وأنه لن يطول عمره في هذه الحياة. 
األعمار بيد الله سبحانه وتعالى، قدرها وحددها، فال 
يزاد فيها وال ينقص منها، قال تعالى: }َولَن يُؤَخَِّر اللَّهُ 

نَفًْسا إِذَا جَاء أَجَلُهَا{ المنافقون:11.

في  هدفها  وك��ان  الله  رحمة  م��ن  تقنط  ل��م  األم  ه��ذه 
الحياة تربية هذا الطفل الذي هو بأمسِّ الحاجة لرعايتها 
تالزمه  التي  أخته  اهتمام  بالثناء  والجدير  واهتمامها 

بشكل دائم لحبها ألخيها له وتعتبره هبة من الخالق.

يتحدد كل شيء فينا منذ الطفولة، لسنا نحن من 
ويتولد   - تقولنا«  التي  هي  الكلمات   ... الكلمات  يقول 

جومبروفيز.

خالل  من  تويتر  موقع  على  أحمد  يرسلها  تغريدة 
حروفه  تترجم  التي  ،فهي  بالقلب  يصفها  التي  أخته 
بأسلوبها الخاص وترسلها على حسابه في موقع تويتر، 
فيتم  وأكثر كالمه غير مفهوم،  الكتابة،  يجيد  فهو ال 

إرسال تغريدة يملؤها حزن داخلي دفين 
» أتعلمون ما الُمغِضب حقاً؟؟

ممن  الكثير  ه��ن��اك  أن 
أستحق  ال  أنني  يظنون 
ال���ع���ن���اء ال������ذي ت��ب��ذلُ��ه 
أم���������ي«، ف����ي����رد ع��ل��ي��ه 
أحدهم للتخفيف عنه 
بأن هؤالء األشخاص 
تجاهلهم  عليه  يجب 

والتفكر  ال��ح��زن  ،ف��ل��م 
المؤلمة؟  األم��ور  ه��ذه  في 

فيرد بكلمتين يصف فيها األلم 
والحسرة »فقط تجرحني«.

أف��راد  بعض  م��ع  المعاقون  األط��ف��ال  يتعايش  وق��د 
عملية  ف��ي  أس��اس��ي��اً  ع��ام��الً  يعتبرون  ال��ذي��ن  المجتمع 
األف��راد تصل درجة  النفسي، فبعض  اإلس��اءة والرعب 
اإلس������اءة م��ن��ه��م ب��ت��م��ي��ي��ز ال��ط��ف��ل ب��ي��ن أق���ران���ه ببعض 
الفئة  ه��ذه  نفوس  مشاعره.  ت��ؤذي  التي  المصطلحات 
ال��ب��ري��ئ��ة ال��ت��ي ال ت��ع��رف إال ال��ص��ف��اء ج��دي��رة ب���أن يتم 

معاملتها كأعضاء فعالين في المجتمع..

وذلك لن يتحقق إال إذا تكاتفت الجهود بين جميع 
األف�����راد وال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��خ��اص��ة ل��ب��ن��اء بيئة 
متالزمة  ذوي  م��ن  والبالغون  األط��ف��ال  فيها  ينخرط 

داون من غير أية حواجز أوعقبات.

والنقاء،  ب��ال��ب��راءة  الممزوجة  طفولتهم  أجمل  م��ا 
ال  مكروه  أصابهم  وإن  يحسدون  وال  يحقدون  ال  فهم 
حباً  اآلخ��ري��ن  يحبون  بطبعهم  ح��ّس��اس��ون  ي��ت��ذم��رون، 
غير مشروط. هذه الفئة ال تحتاج منك شيئاً وال تهتم 
بالمنصب الذي وصلت إليه وال بكَمّ المال الذي تجنيه 
وال تنافسك على منصب ولكنها بسيطة ال تحتاج سوى 
الشفقة،  نظرات  غير  من  والمساندة  واالحترام  الحب 
فاإلعاقة قدر الله في خلقه. كلمات أنثرها لتكون 
داون  م��ت��الزم��ة  »ط��ف��ل  قلوبكم  بين  م��ا  نبضاً 

إنسان قبل كل شيء آخر.«
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العربي « الذي صدر أخيراً، أن 20 في المائة 
العيش  أك��دوا رغبتهم في  العربي  الشباب  من 
في دولة اإلم��ارات من ضمن قائمة ضمت 20 
دولة، فيما جاءت الواليات المتحدة األميركية 
وللعام الثاني على التوالي في المرتبة الثانية 
وب��ن��س��ب��ة 13 ف���ي ال��م��ائ��ة ت��ل��ي��ه��ا ك���ل م���ن ك��ن��دا 
في   10 وبنسبة  الثالثة  المرتبة  في  وألمانيا 

المائة لكل منهما.

وذك�������ر االس����ت����ط����اع أن�������ه، ع���ن���دم���ا س��ئ��ل 
المشاركون عن الدولة التي يرغبون لبلدهم أن 
تحذو حذوها كنموذج للنمو والتطور ، حافظت 
األول��ى  المرتبة  م��ج��دداً على  اإلم����ارات  دول���ة 
وفقاً ل� 22 في المائة من الشباب العربي الذين 
تم استطاع آرائهم في حين أن 15 في المائة 
و  األميركية  المتحدة  الواليات  رشحوا  منهم 
11 في المائة رشحوا ألمانيا فيما حصلت كل 
من كندا وفرنسا على نسبة ثمانية في المائة،  

بيرسون  أص��داء  »استطاع  نتائج  أظهرت 
الشباب  ل���رأي  ال��س��اب��ع  ال��س��ن��وي  مارستيلر   -
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احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة - للعام 

الرابع عل��ى التوالي - المرتبة األولى على قائمة 

للعي��ش  العرب��ي  للش��باب  المفضل��ة  ال��دول 

تح��ذو  أن  يرغب��ون  ال��ذي  والنم��وذج  واإلقام��ة 

بلدانهم حذوه في مجال التنمية والتطور.

في استطالع رأي هو األضخم من نوعه على مستوى
العالم العربي

ال��ع��رب��ي  ال��ش��ب��اب  م���ن   %20
اإلم�ارات ف�ي  ال�ع�ي�ش  يرغب�ون 
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لتكون اإلمارات بذلك الدولة العربية الوحيدة 
ضمن قائمة الدول الخمس األولى.

وتعليقاً على نتائج االستطاع،  قال سونيل 
جون الرئيس التنفيذي لشركة أصداء بيرسون 
عبر  أصبحت  اإلم��ارات  دول��ة  “إن  مارستيلر: 
رؤية قيادتها الطموحة وجهة مفضلة للشباب 
الرغيد  العيش  مقومات  عن  الباحث  العربي 
وال��ب��ي��ئ��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ال��م��ح��ف��زة ع��ل��ى ال��ن��ج��اح 
واالب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر ال��ق��درات واالس��ت��ف��ادة من 

طاقاته الكامنة”.

لابتكار  عاماً   2015 عام  أعلنت  اإلم��ارات 
إلى  االبتكار  لتحويل  متكاملة  خطة  ووضعت 
ثقافة مجتمعية وعمل مؤسسي من خال دعم 
وم��ه��ارات  م��ع��ارف  وتطوير  المبتكرة  األف��ك��ار 
الكوادر الشابة لتكون بالتالي قادرة على قيادة 
االبتكار في كثير من القطاعات ووظفت لذلك 
التقنيات والتمويل وكل الوسائل التي تقود إلى 

تحقيق هذه الغاية على أرض الواقع.

وت��ح��ول��ت وف���ي ظ��ل م��ا ت��م��ر ب��ه ب��ع��ض دول 
ال��م��ن��ط��ق��ة م���ن اض���ط���راب���ات إل����ى م���ن���ارة أم��ل 
للشباب العربي الذين يطمحون إلى الحصول 
توظيف  من  فيها  يتمكنون  طبيعية  حياة  على 
ق���درات���ه���م وط��اق��ات��ه��م ب��ال��ش��ك��ل األم���ث���ل وب��م��ا 
في  والتنمية  ال��ت��ط��ور  لعمليات  خ��دم��ة  يشكل 

مجتمعاتهم.

وت��م��ث��ل ه����ذه ال���ن���ظ���رة اإلي��ج��اب��ي��ة ل��دول��ة 
اإلمارات انعكاساً لما تتميز به من اقتصاد قوي 
واس��ت��ق��رار واض��ح ف��ي ظ��ل االض��ط��راب��ات التي 

تشهدها المنطقة.

نوعه  الرأي األضخم من  وشمل استطاع 
في العالم العربي، الفترة الممتدة بين ديسمبر 
بمشاركة   ،)2013( الماضي  يناير  إلى   2012
ثاثة آالف شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 
18 �� 24 عاماً، من 15 دولة بينها دول مجلس 

التعاون الخليجي.

ال��م��ن��اس��ب��ة أع����رب ص��اح��ب السمو  وب���ه���ذه 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، عن سعادته؛ ألن شباب اإلمارات يؤمنون 
المنافسة  على  بلدهم  بقدرة  غيرهم  من  أكثر 
ال��ع��ال��م��ي��ة، ح��س��ب ن��ت��ائ��ج االس��ت��ط��اع، معرباً 
سموه عن أن ثقته بهم عالية، وتوقعاته منهم 
ك��ب��ي��رة، ك��م��ا أع����رب س��م��وه ع��ن س��ع��ادت��ه؛ ألن 
بأن  متفائلون   )74%( العربي  الشباب  أغلبية 
نفسه،  االستطاع  حسب  أف��ض��ل،  المستقبل 
ستصنع  واإليجابية  التفاؤل  طاقة  أن  مؤكداً 

غداً أفضل للجميع.

وقد عبر سموه عن ذلك من خال تدوين 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال  “تويتر”، 
النتائج  ه���ذه  أذك���ر  »ال  م��ك��ت��وم:  آل  راش���د  ب��ن 

تفاخراً، بل أومن بأننا

الطريق،  بداية  في  ومازلنا  نتعلم،  مازلنا 
وهدفنا المنافسة عالمياً في جميع المجاالت«.. 
وهذا ما يجب أن يكون حافزاً إضافياً للجميع، 
وخاصة للشباب قبل غيرهم، من أجل صيانة 

المكتسبات وتحقيق المزيد من اإلنجازات.



ولذا ينبغي للوالدين عدم التقصير بتزويد طفلهما بما يحتاج إليه 
من  يستلف  أو  يسرق  أن  الى  يضطر  ال  حتى  ومصروف  أكل  من 
إلى  يدفعه  بأن  بعضهم  فيبتزه  الكبار  من  يطلب  وربما   ، زمالئه 

سلوكيات أخرى ال أخالقية.
$ الغيرة واالنتقام:

يستولي  الذي  الغضب  عن  التنفيس  السرقة  دافع  يكون  قد 
على الطفل نتيجة انصراف والديه عنه للفت انتباههما له ، وقد 
يسرق طفل من آخر يغار منه، فالسرقة في هذه الحالة من أجل 

االنتقام ، والغيرة من مولود جديد تؤدي إلى السرقة.

$ حب التملك:
أحيانا يشاهد  الطفل لعبة فتعجبه وهو محروم منها، فيقوم 
فيعيدها  يعود  ثم   ، بملكيتها  ليتلذذ  الخفية  طريق  عن  بسرقتها 
الجاذبية  نفس  لها  يعد  لم  حيث  منها،  يفرغ  أن  بعد  لصاحبها 
التي دفعته لسرقتها ، لذا على الوالدين تأمين األلعاب واألدوات 
التي تروق ألطفالهما حتى ال يتشبثوا بما عند غيرهم بدافع حب 

التملك ، وبمعنى آخر إشباع الرغبة في حب التملك لدى الطفل.

$ للتخلص من مأزق:
لشخص  هدايا  ليشتري  النقود  يسرق  الطفل  أن  ذلك  مثال 
يؤنبه ويوبخه على عدم أداء واجباته أو فهم  ما صديقٍ  أو معلمٍ 
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$ كيف تتعاملين مع طفلك إذا سرق؟
أن  يجب  التي  الطفولة  مشكالت  إح��دى  األطفال  عند  السرقة 
الناس  بعض  يفعله  كما  ال  صحيح،  بشكل  المربي  معها  يتعامل 
،عندما يسرق طفلهم يعاقبونه ويهددونه ويؤنبونه دون أن يعرفوا 
ما سبب سرقته، واألطفال بعضهم يسرق من غيره دون أن يكون 
لديه علم بما يفعل لصغر سنه والبعض لديه عوامل نفسية تدفعه 
للسرقة ، لذا يجب أوالً : عندما نكتشف أن الطفل يسرق يجب أن 
يا  حرامي  )يا  بأوصاف  نرميه  أو  به  نشنع  وال  الطفل  عمر  نحدد 
لص ، ستذهب للنار(  يجب أن نتعامل مع الطفل بهدوء تام ونبحث 

عن األسباب أو السبب الذي دعاه للسرقة.

ما األخطاء التي يمارسها اآلباء
في عالج مشكلة السرقة عند الطفل؟

معاقبة الطفل قبل التحقق من أسباب سرقته.
وه��ذا   ، بسرقته  االع���ت���راف  ع��ل��ى  لحمله  م��ع��ه  التحقيق 
التصرف يؤدي إلى سلوك آخر غير مرغوب فيه وهو سلوك 

الكذب للتخلص والدفاع عن النفس.
التشهير به بين أصدقائه ومعارفه مما يزيد الموقف سوءاً.

إطالق ألفاظ نابية عليه تهدد صحته النفسية ، كأن يقال 
له يا لص يا حرامي 

$ أسباب السرقة:
يأخذ  الثالث  السنوات  ذو  فالطفل   : الملكية  بمعنى  الجهل 
يأخذ  أنه  كما  السرقة  معنى  يعرف  ال  فهو  علني،  بشكل  األشياء  
ألعاب غيره مدعياً أنها ملكه )االستقطاب حول الذات(، فكل ما 
في هذا الوجود ملكه ، يدفعه في ذلك حبه للتملك وعدم معرفته 
ماله وما عليه ، إن طفالً كهذا عندما يعتدي على ممتلكات غيره 
يقوم األبوان بعقابه ألنهما يمقتان هذا التصرف على اعتبار أنه 
مرة  الكرة  ويعاود  يرتدع  ال  الطفل  ولكن   ، والدين  للخلق  مناف 

أخرى ألنه يعتبر أن ما فعله شيء طبيعي.

$ الحرمان وعدم إشباع الحاجة إلى الطعام:
كأن يسرق الطفل طعاماً ألنه جائع أو يسرق مصروف زميله، 

عيادة األحداث - استشارة أسرية

كي��ف تتعاملي��ن م��ع طفلك إذا س��رق؟

يأخذ  الثالث  السنوات  ذو  فالطفل   : الملكية  بمعنى   
يأخذ  أنه  كما  السرقة  معنى  يعرف  ال  فهو   ،
 أنها ملكه )االستقطاب حول الذات(، فكل ما 
 الوجود ملكه ، يدفعه في ذلك حبه للتملك وعدم معرفته 

ألنه جائع أو يسرق مصروف زميله، 

مشكلة تربوية..
من ملفات الخط الساخن

تم إعدادها بتصرف:
يحررها  المستشار األسري:
األستاذ جمال فيصل الطويل

المشرف على  خدمة الخط الساخن
بجمعية توعية ورعاية األحداث



يأخذون ما تقع عليه أيديهم العتقادهم أن كل شيء مسموح به وال 
6 سنوات، ربما قد حان  سيما األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

الوقت لتقولي لطفلك المدلل: )ال(..

الوقاية خير من السرقة

$ يقولون:
الوقاية خير من العالج ،ودرهم وقاية خير من قنطار عالج، 
نحن ال ننتظر من أطفالنا أن يقعوا في المشكلة ثم نبدأ نبحث عن 
عالج، بل يجب أن نبذل األسباب التي تحمي أبناءنا من السرقة 
وغيرها من السلوكيات المشينة .في البداية يجب أن نكون قدوة 
لها  يتعرض  التي  المشكالت  ألن  والعمل  القول  في  لهم  صالحة 
البيئة  كانت  ف��إذا  الطفل،  يعايشها  التي  البيئة  سببها  األطفال 
فالطفل  الطفل،  فسد  فاسدة  كانت  ،وإذا  الطفل  صلح  صالحة 
ازدهرت  خصبة  تربتها  وكانت  بالسقيا  تعهدتها  إذا  النبتة  مثل 
فالطفل  وم��ات��ت،  ذبلت  سيئة  تربة  في  وضعتها  وإذا  وأينعت، 
بحاجة إلى رعاية والديه ومعلميه والمحيطين به ليخرج مواطناً 

صالحاً يخدم مجتمعه ووطنه.
أن  يجب   ، والضياع  التفكك  من  أسرنا  على  نحافظ  وبذلك 
نشبع حاجاتهم النفسية قبل المادية ألن حاجتهم للعطف والحنان 
مثل حاجتهم لألكل والشرب واللباس ، يجب أال يقتصر األب فقط 
على إشباع حاجة ابنه المادية من ملبس ومأكل ومشرب وغيرها 

دروسه وذلك من أجل أن يخفف المعلم من قسوته وتأنيبه له أمام 
هدية  ليقدمها  أبيه  ممتلكات  من  يسرق  الطفل  أن  أو   ، زمالئه 
لمعلمه تحاشياً من إيقاع العقاب عليه ، لذا ينبغي للمعلم أال يقبل 
مثل هذه الهدايا ألن قبولها معناه تدعيم لسلوك غير مرغوب فيه 

وهو سلوك السرقة.

$ البيئة:
حسنة  سلوكياٍت  فيها  يعيش  التي  البيئة  من  الطفل  يتعلم 
ًوسلوكياٍت سيئةً ، فهو يتعلم السرقة من أبيه الذي يسرق أو أمه 
التي  فالبيئة  ذل��ك،  في  بأسا  ترى  وال  السرقة  على  تشجعه  التي 
من  الحرام  معنى  فيها  الطفل  ويمّيز  األخالق  مكارم  فيها  تتمثل 
الحالل ، يتربى أطفالها على األمانة ويعرفون ما لهم وما عليهم.

$ الخوف من العقاب:
مثال ذلك عندما يفقد الطفل علبة ألوانه فيهدده والده بأنه 
إذا لم يحضرها فسوف يعاقبه ،فيضطر هذا الطفل إلى سرقة 
للبيت ويطلع والده عليها  ألوان من أحد زمالئه ويحضرها  علبة 
وال��د هذا  أن  واألم��ر من ذلك  واألده��ى   ، لقد وجدتها  له  ويقول 

الطفل يدفعه إلى ارتكاب سلوك آخر مشين وهو الكذب.

$ الشعور بالنقص والتباهي:
أحياناً قد يسرق الطفل أشياء وهو أساسا ال يحتاجها، فكل 
بسبب  أو  التباهي  بهدف  يسرق  وإنما  المنزل  في  له  موفر  شيء 
إليه  االنتباه  لفت  المراهق يسرق بهدف  أن  أو  بالنقص،  الشعور 

وإثبات ذاته.

$ الخالفات الزوجية:
بسبب  تكون  إنما  واض��ح��ة  السرقة  أس��ب��اب  تكون  ال  أحيانا 
خالفات حدثت بين الزوج والزوجة على مسمع أو مرأى من الطفل. 

$ التخلف العقلي:
من المشكالت المزدوجة التي يالحظها العاملون في معاهد 
ال  عقلياً  المتخلف  الطفل  ألن  السرقة  مشكلة  الخاصة،  التربية 
يدرك ما له وما عليه لقصور قدراته العقلية، فطفل في العاشرة 
)العمر الزمني( وعمره العقلي )في الثالثة( تجده يسرق أغراض 
غيره ألنه ال يدرك معنى السرقة شأنه شأن الطفل ذي السنوات 

الثالث ، بسبب قصور قدراتهم عن إدراك نتائج أعمالهم.

$ المجاراة:
زميالتها  ت��رى  ألنها  ما  متجر  من  فستاناً  طفلة  تسرق  قد 
أو  ثيابا قديمة  إال  ثياباً جميلة وهي ال تملك  يلبسن  المدرسة  في 
المجاراة، فهي تحاول الحصول  لها في ذلك  مستعملة، فالدافع 

على استحسان اآلخرين لها من خالل مظهرها.

$ التدليل الزائد:
إن األطفال الذين اعتادوا الحصول على كل شيء يريدونه، 
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يأخذون ما تقع عليه أيديهم العتقادهم أن كل شيء مسموح به وال 

أمام 
هدية 
أال يقبل 
غير مرغوب فيه 

حسنة   
يتعلم السرقة من أبيه الذي يسرق أو أمه 
التي  فالبيئة  ذل��ك،  في  بأسا  ترى  وال  السرقة  على 
من  الحرام  معنى  فيها  الطفل  ز 

تجده يسرق أغراض 
شأن الطفل ذي السنوات 

زميالتها  ت��رى  ألنها  ما 
أو  ثيابا قديمة  إال  ال تملك 
المجاراة، فهي تحاول الحصول  ذلك 

على كل شيء يريدونه، 



ويترك حاجاٍت أخرى مهمةً كحاجته لألمن والحب وحاجته إلى 
إثبات واحترام الذات وحاجته إلى اإلنصات واالستماع ومراعاة 
الحاجات  ، ألن عدم إشباع مثل هذه  مشاعره حتى يحترم ذاته 

سبب رئيسي في حدوث تلك المشكالت.

$ طريقة العالج
باختالف  األط��ف��ال  ع��ن��د  ال��س��رق��ة  مشكلة  ع���الج  يختلف 
أسبابها ، فال بد للباحث من التعمق في إدراك السبب الحقيقي 
أو  السارق،  على  الحكم  في  التسرع  وع��دم   ، الطفل  سرقة  وراء 
توبيخه أو عقابه، فسلوكه هذا صادر عن غير إرادته ، والباحث 
حكمة  بكل  الحالة  مع  ويتعامل  الموقف  يحتوي  الذي  هو  القدير 
وصبر وروية وسرية، فالعقاب وحده ال يحل مشكلة بل يفاقمها، 
يكون  أن  بد  فال  وأكثر،  أكثر  المشكلة  يعقد  الحكم  في  والتسرع 
والسمين  الغث  بين  به  يميز  فني  وحس  ثاقبة  عين  الباحث  لدى 
ويدرك به الحقائق، فلربما من اتهمته بالسرقة تظهر في يوم ما 
براءته منها، وعندما اتضحت لك الرؤية وكنت قد أوقعت العقاب 
يؤنبك ضميرك على  بالطفل فإنك ستندم على ما فعلت وسوف 
ما اقترفت، لذا فالسرقة مشكلة سلوكية وعالجها يكمن في إزالة 
أسبابها ما أمكن وتعليم الطفل سلوكاً محموداً والتركيز على هذا 
السلوك الجيد وتناسي سرقته إطالقاً، ألن التركيز على السلوك 
الحسنات  )إن  الرديء  السلوك  الطفل يمحو  وتقويته لدى  الجيد 
يذهبن السيئات( فمثالً السلوك المناقض للسرقة سلوك األمانة 
ألبنائنا،  نعلمه  أن  يجب  ال��ذي  العظيم  اإلس��الم��ي  المبدأ  ه��ذا 
ونغرسه في أذهانهم لنحصنهم من الوقوع في المزالق ونبصرهم 
بما تؤدي إليه السرقة من أضرار تجعل الطفل يحقر ذاته عندما 
مثالً  الطفل  سرقة  سبب  كان  فإذا  لص،  أو  حرامي  بأنه  يوصف 
حاجة لم تشبع فيجب على الوالدين إشباعها فال يدفعان الطفل 

الطفل  كان  وإذا  ذلك،  في  السبب  وهما  يلومانه  ثم  السرقة  إلى 
السوء  المحافظة عليه من قرناء  السرقة ممن حوله فيجب  تعلم 
الذين يزينون له األعمال السيئة بأنها جميلة ألنهم لم يتعلموا في 
أسرهم الفرق بين الحالل والحرام، ففاقد الشيء ال يعطيه، كما 
أن القدوة الصالحة وقاية لألطفال من جميع السلوكيات المشينة 
أسبابها  إدراك  في  يكمن  السرقة  عالج  إذاً  السرقة،  فيها  بما 
الصفات  على  والتركيز  أمكن،  ما  األسباب  هذه  إزال��ة  ثم  أوالً، 
المرغوب  غير  السلوك  ينطفئ  حتى  وتدعيمها  للسرقة  المغايرة 
ألن  ندفعه  لكي  له  الهدايا  بتقديم  الطفل  وتشجيع  بتجاهله،  فيه 
يتحلى باألمانة ونقص عليه بعض القصص التي تركز على غرس 

الصفات الفاضلة في أذهان األطفال.
إن أفضل طريقة للتعامل مع الطفل السارق أن نقول له مثالً: 
الذي في غرفتك جاء من متجر ** بالزا،  إن )لبالي استيشن( 
الموضوع؟  هذا  حول  نتناقش  أن  رأيك  ما   ، ثمنه  تدفع  لم  وأنت 
معرفة  األساسي  هدفك  ألن  تحقيق،  أو  ص��راخ  أو  تهديد  ب��دون 
طفلك،  فم  من  ذلك  تعرفي  أن  ويمكن  السرقة  هذا  إلى  الدافع 
اسأليه لماذا أخذه ؟، ثم اصطحبيه معك إلعادته أو دفع ثمنه، 
واطلبي منه االعتذار ألصحاب المحل على أال يتكرر هذا الخطأ. 
أن ما فعله  األول:  نكون قد علمنا طفلنا شيئين؛  الطريقة  وبهذه 
خطأ ونحن نعالج هذا الخطأ وال نجرح شعور الطفل ،وفرقنا بين 
منه  بدر  إذا  يعتذر  كيف  الطفل  علمنا  ثم  والشخصية،  السلوك 

خطأ في موضع آخر.

$ الخالصة: 
أن  علمت  إذا  بانفعال  تتصرفي  وال  ال��رد  في  تتسرعي  ال   $

طفلك قد سرق.
تستطيعي  ح��ت��ى   ، المشكلة  س��ب��ب  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  اع��م��ل��ي   $

إصالحها.
$ علمي طفلك المبادئ والقيم واألخالق وكوني قدوة حسنة 
ال  الشيء  فاقد  يقال  ،فكما  به  طفلك  تنصحين  ما  واعملي  له 

يعطيه.
$ ال تصرخي في وجه طفلك أو تضربيه إذا سرق، فقد يؤدي 

هذا الى رد فعل سلبي.
$ يجب عليك أن تشرحي لطفلك لماذا تعتبر السرقة خطأ.

الملكية  مفهوم  له  تشرحي  بأن  طفلك  صغر  منذ  ابدئي   $
بصورة مبسطة حتى يستطيع أن يدرك ما هو له وما هو ليس له.

$ دائماً كافئي طفلك بالثناء إذا سلك سلوكاً حميداً، وذلك 
لتشجيع مثل هذا السلوك طوال الوقت.

$ ضعي إجراءاٍت عقابيةً عندما يسرق طفلك، ويجب التأكد 
أن كال الوالدين مقتنع بهذه االجراءات.

اللص،  تناديه بصفاٍت مثل  أو  بالسرقة،  ال تعيري طفلك   $
فهذا يمكن ان يكون مضراً باعتداده بنفسه.

$ اعملي علي طلب المساعدة إذا كنت تظنين أن سرقته هي 
جزء من مشكلة أكثر خطورة، فأنت أفضل من يعرف طفلك.

السرقة  عن  واالبتعاد  واالستقرار  بالسعادة  لكم   أمنياتنا  مع 
وآثارها.

ً أخرى مهمةً أخرى مهمةً كحاجته لألمن والحب وحاجته إلى 
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االكتئاب مرض عضوي
مرتبط بأمراض المناعة

كل منا يعتقد أن االكتئاب مرض نفسي 
وأن��م��اط  العاطفية  ال��م��ؤش��رات  ع��ن  ن��ات��ج 
ال��دم��اغ،  ت��ؤث��ر ف��ي  ال��ت��ي  ال��ح��ي��اة السلبية 
لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن االكتئاب 
م���رض ع��ض��وي ي��رت��ب��ط ب��ن��ظ��ام ال��م��ن��اع��ة 
ب��ج��س��م اإلن����س����ان. ف��ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال 
االكتئاب هو أحد أهم األعراض الجانبية 
ل�����دى ال���م���رض���ى ال����ذي����ن ي���ع���ان���ون ب��ع��ض 

األمراض مثل التهاب المفاصل.

اذًا ما هو االكتئاب؟

هو  االكتئاب  أن  إل��ى  الباحثون  توصل 
المرافقة لألمراض  أه��م األع��راض  أح��د 
الجسدية التقليدية، حيث يشعر الشخص 
التحرك  الرغبة في  بالملل والتعب وعدم 
من السرير, وهو سلوك وقائي يعتمد عليه 

الجسم للتخفيف من حركة المريض لمنع 
انتشار الضرر والعدوى. 

كما الحظ الباحثون أن مرضى االكتئاب 
ي���ظ���ه���رون ب���ع���ض األع��������راض ال��ج��ان��ب��ي��ة 
بالتعب  ال��ش��ع��ور  مثل  للمرض  المرافقة 
والرغبة بالنوم والعزلة, والسبب في ذلك 
البروتينات  إلى وجود مجموعة من  يعود 
ج��زءاً  تمثل  وال��ت��ي  »السيتوكينات«  تسمى 
البروتينات  هذه  تعمل  المناعة.  نظام  من 
ك��ن��ظ��ام اإلن�����ذار ح��ي��ث ت��دع��و ك��ام��ل جهاز 
اإلنسان  إص��اب��ة  عند  لالستنفار  المناعة 
البروتينات  ه��ذه  تقوم  و  جسدي,  بمرض 
وإرس��ال  الجسم  ف��ي  االلتهابات  منع  على 
إش��ارات إلى الدماغ لالنتقال إلى وضعية 
ال���م���رض, وال����ذي ي��ظ��ه��ر ه���ذه األع����راض 

الجانبية.

أنماط الحياة
السلبية بريئة 

منها
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اإلم��ارة  م��دن  باقى  إل��ى  تمتدّ  ،ب��ل  فقط  المدينة 
، فأغلب مدنها تحمل بين جنباتها شذى  وقراها 
التاريخ .. والكثير من األسرار و القصص، فأهل 
عرفوا  و  الماضى  من  النهل  في  نجحوا  الفجيرة 
كيف يستفيدون منه إلثراء الحاضر، و يسهل على 
رؤية  ال��دول��ي  الفجيرة  مطار  قدومه  منذ  ال��زائ��ر 

هذا التشابك المتناغم بين الحاضر والماضي. 

ت��ق��ف ال��ف��ج��ي��رة أو ال��م��دي��ن��ة ال���ه���ادئ���ة وس��ط 
دبي  كمدينة  العريقة  اإلم��ارة  مدن  من  شقيقاتها 
و  جميلٍة  م��آث��َر  و  ب��خ��ص��ائ��َص  لنفسها  محتفظة 
هدوٍء للنفس البشرية لمن يبحث عنه بين جمال 
التي أصبحت من أهم مميزات  الطبيعة الخالبة 

المدينة المسترخية على شاطئ خليج عمان.
 

في الطريق من الفجيرة إلى دبي على الطريق 
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اش���تق اس���م الفجيرة من جدول مائي يحمل هذا االس���م أس���فل أحد جبال اإلمارة الش���اهقة التي تحصر 
بينها وبين خليج عمان سهل الباطنة الذي يعد من أخصب مناطق الدولة ، وهو يتسع لمسافة تصل إلى 
32 كيلو متراً ويضيق حتى يصل حافة البحر ، ويحكمها صاحب السمو الشيح حمد بن محمد الشرقي.

إم����ارة ال��ف��ج��ي��رة ق��دي��م��ة قِ����دَم ال��ت��اري��خ ،ي��ع��ود 
السالم،  عليه  المسيح  ماقبل ميالد  إلى  ماضيها 
وكانت في العصور القديمة أرض عمالقة البحار 
الجزيرة  ش��رق  جنوب  لمهاجري  األول  والموطن 
والذين  الفينيقيين  باسم  عرفوا  الذين  العربية 
م��أرب  س��د  ان��ه��ي��ار  بعد  اليمن  م��ن  بعضهم  ه��اج��ر 

الذي تنحدر منه قبائل الشرقيين.

من  الشرقي  ال��ج��زء  ف��ي  الفجيرة  إم���ارة  وتقع 
الشرق ساحل  ويحدها من  العربية  الجزيرة  شبه 
والشارقة  الخيمة  رأس  إم��ارة  الغرب  وم��ن  عمان 
وتطل  الشارقة  بإمارة  كلباء  مدينة  الجنوب  ومن 

على ساحل عمان.

$ المعالم السياحية
ح��دود  عند  تقف  الفجيرة ال  ع��راق��ة  و  أص��ال��ة 

الفجيرة... أرض عمالقة البحار

تاري��خ وعراق��ة تع��ود إلى م��ا قبل 
الس��ام علي��ه  المس��يح  مي��اد 



 - األث��ري��ة  الفجيرة  قلعة   - الفجيرة  وك��ورن��ي��ش 
مسجد   - مضب  عين  حديقة   - الفجيرة  متحف 
البدية - قلعة البثنة - حصن الحيل - عين الغمور 
ال��ت��راث المحميات  ق��ري��ة  ال��ث��ي��ران -  - م��ص��ارع��ة 
والتزحلق  األس��م��اك  وصيد  السباحة   - البحرية 

على المياه والرحالت البحرية.

$ المعالم األثرية
الفجيرة  إلم��ارة  السياحية  األهمية  تقتصر  ال 
تكثر  ولكن  مناخها  واع��ت��دال  طبيعتها  سحر  على 
بها المعالم األثرية التي ترجع إلى ألوف السنين 
ل��ت��ض��ي��ف إل����ى روع����ة ال��ح��اض��ر ع���راق���ة ال��م��اض��ي 
لحضارة  م��ه��داً  الفجيرة  كانت  أن  منذ  وأص��ال��ت��ه 
والعصور  الحقب  من  بالعديد  م��روراً  الفينيقيين 
قالع  وتشهد   ، الحديث  عصرنا  حتى  اإلسالمية 
الفجيرة والبثنة ومريعة الحيل على شموخ التاريخ 

البساتين  و  ال��م��ل��ون��ة  ال��ج��ب��ال  م���ن  س��ل��س��ل��ة  ب��ي��ن 
تستوقفنا  ال��ه��ادئ  عمان  خليج  مياه  و  الخضراء 
شالالت الوريعة و القالع األثرية و مسجد البدية 
األثري لتحكي تاريخها العريق و سالسل األحداث 

التاريخية التي مرت المنطقة بها عبر الزمن.

من أبرز األماكن السياحية بالفجيرة: شواطئ 
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والبثنة ، مستوطنة عين مضب، مستوطنة البثنة.

وم���ع ت��زاي��د االك��ت��ش��اف��ات األث���ري���ة زادَ اه��ت��م��ام 
رواف��د  م��ن  حيوي  ك��راف��د  ب��اآلث��ار  الفجيرة  حكومة 
النشاط السياحي باإلمارة ، وقد تأكد هذا االهتمام 
في  والتراث  لآلثار  الفجيرة  متحف  بافتتاح  فعلياً 
نوفمبر عام 1991م ليضطلع بمهام التعريف بتاريخ 
اإلمارة كجزء حيوي ومتصل بتاريخ دولة اإلمارات.

$ قلعة الفجيرة
في  الفجيرة  مدينة  ف��ي   تقع   ، الفجيرة  قلعة 
إمارة الفجيرة في اإلمارات العربية المتحدة« قلعة 
الفجيرة » من أشهر القالع المشهورة وأضخمها 
في الفجيرة والتي كان لها دور في حماية المنطقة 

من المهاجمين االستعماريين.
استناداً إلى التحليل الكيميائي بواسطة كربون 
14، فإن القلعة قد تم بناؤها ما بين 1500 ، 1550 
 1700  ،  1650 بين  م��ا  بناؤها  وأع��ي��د  ميالدية، 
ميالدية حيث قامت إدارة التراث واآلثار بترميم 
والمساجد. والبيوت  القصور  من  وع��دد  القلعة، 

الفريد  المعماري  شكلها  من  القلعة  شهرة  وتأتي 
وحالتها الجيدة من حيث البناء إلى جانب موقعها 
المدخل  تعد  منطقة  في  تقع  أنها  كما  المتميز، 
ال��رئ��ي��س��ي إلم����ارة ال��ف��ج��ي��رة، ل���ذا ف��ق��د اه��ت��م بها 
في  الخطير  لدورها  نظراً  كبيراً  اهتماماً  الشيوخ 
بنيت  ولهذا  األع���داء،  غ��زوات  اإلم���ارة من  حماية 

القلعة لتكون بمثابة الحصن الحصين للمدينة.
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أمير  مقبرة  تمثل  كما  وتواصله،  التراث  وعظمة 
الجيوش في دبا حلقة مهمة في سلسلة الحضارات 
عصر  إل��ى  ترجع  حيث  اإلم��ارة  على  تعاقبت  التي 
ح���روب ال����ردة ف��ي ب��داي��ة ال��ف��ت��وح��ات اإلس��الم��ي��ة، 
العصر  ال��ذي شيد في  البدية  إلى مسجد  إضافة 
أقدم  أم��ا   ، المتميز  المعماري  بطرازه  العثماني 
ويشمل  ق��دف��ع  بمنطقة  فيقع  األث��ري��ة  ال��ك��ش��وف 
أوع��ي��ة ب��رون��زي��ة وف��خ��اري��ة وس��ي��وف��اً وم��ج��م��وع��اٍت 
ن����ادرًة م��ن ال��م��ج��وه��رات وال��ح��ل��ي ال��ت��ي ت��ع��ود إل��ى 
العصر الحديدي في شبه الجزيرة العربية ، كما 
أسفرت أعمال التنقيب الحديثة عن ذخيرة تراثية 
ضخمة جعلت من الفجيرة محط أنظار الباحثين 
والدارسين، وكان أهمها المستوطنة البرجية في 
قدفع  م��داف��ن   ، الطويل  البدية  مدفن   ، البدية 



4. اقرأ ما يزيد من طاقتك اإليجابية والروحانية.
5. حول أفكارك السلبية إلى إيجابية.

6. خطط واعمل ألهدافك.
7. احذر من توابع التفكير السلبي.

8. قدم الثناء لآلخرين على مواقف إيجابية قاموا بها. 
9. اعتنِ بنفسك وبصحتك.

$ أكثر من 100 طريقة تحفّزك لصالة قيام  الليل
1- إدراك أن قيام الليل سبب لالنتصار على األعداء في الجهاد. 

2- عدم التلفف بأغطية كثيرة عند النوم .
معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي بناته   -3

على قيام الليل. 
4- التأمل في مناجاة أهل الليل لربهم .

5- إدراك أن قيام الليل سبب للنجاة من النيران .

$ نصائح عامة في التربية
وال  معه  معاملتك  بحسن  منك  يستحيي  ابنك  اجعل   $

تِخْفه فالحياء خيرٌ من الخوف.
أو  مادياً  بينهم  التمييز  وعدم  األطفال  بين  المساواة   $

معنوياً له عظيم األثر في مسارعة األبناء في البر والطاعة.
$ ال تكونوا أسيري اللحظة الراهنة، فاالبن كائن بشري 
متغير متجدد.. اجتهدوا في بناء السلوك القويم دون يأس. 

وإن غداً لناظره قريب!.
$ علم طفلك أن يصرخ بصوت عالٍ ومرتفع إذا تعرض 

ألي خطر.
أو  للسرقة  يضطر  لئال  باعتدال  ابنك  مع  كريماً  كن   $
بالنسبة  هو  ض��روري  غيرَ  تراه  ما  أن  اآلخرين،تذكر  سؤال 

لطفلك من الضروريات فال تبخل فتندم.

للعالم أفضل نجحت في  بها، فكلما كانت نظرتك  التي تفكر  بالطريقة  ارتباطاً وثيقاً  النجاح  يرتبط 
حياتك بشكل أكبر. فكل ما يحدث لك يرتبط بطريقة تفكيرك، فاعتقاداتك الخاصة بأمر ما تحولها 
أنت بدورك إلى أفكار ومن ثم تقوم بتحويلها إلى أفعال، وتلك األفعال ينتج عنها أمور أخرى، ولذلك 

حاول تغيير نظرتك للحياة لتحصل على نتائج جيدة.

حياتك،  في  جيدة  نتائج  لك  يثمر  اإليجابي  فالتفكير 
جميالً.  شيء  كل  لترى  إيجابية،  للحياة  نظرتك  اجعل  لذا 
فالتفاؤل واألمل، جزء من روعة الحياة. أحياناً ال نقدر قيمة 
اللحظة إال عندما تصبح ذكرى. اجعل التفاؤل سالحك ضد 
الحياة  ففي  وعثراتها.  الحياة  مصاعب  من  يواجهك  ما  كل 
تتحداها  كبيرة،وعندما  ت��راه��ا  بعضها  كثيرة،  تحديات 
إما  تختار  أن  وعليك  حياتك،  في  مر  تحدٍّ  أبسط  ستجدها 
أي  تضيع  وال  بحياتك  استمتع  االستسالم.  أو  التحدي  قبول 
لحظة مهما كانت صعبة وقاسية، ومهما كنت تعاني ،استفد 
من كل لحظة تعيشها ألنها تبني فيك قوة أكبر. مع كل ضربة 
الذي  اإلرادة  القوّي  الشخص  داخلك  في  يكبر  تتلقاها  قوية 
إما  اختيارات،  مجموعة  هي  فالحياة  للصعاب.  يستسلم  ال 
وتعيش  ذراعيك  لها  وتفتح  بالحياة  ترحب  متفائال  تكون  أن 
كما تريد، أو تتشاءم وتنطوي بنفسك وتضيع على نفسك كل 

فرص النجاح في الحياة. فتفاءلوا بالخير تجدوه. 
التغييرات  م��ن  كثير  نحو  ي��ق��ودك  اإلي��ج��اب��ي  التفكير 
تفاؤلية  نظرة  تولد  أن  باستطاعتك  حياتك،  في  اإليجابية 
بشكل  ستؤثر  بدورها  والتي  للحياة  نظرتك  تجاه  إيجابية 
إيجابي على صحتك النفسية والجسدية.. في بعض األوقات 
نحافظ  أن  الصعب  من  تجعل  مواقف  أو  أح��داث  تواجهنا 
بعض  اتباُع  باستطاعتك  لكن  اإليجابية،  النظرة  تلك  على 
الخطوات التي يمكنها جعل أي موقف يواجهك يتحول لشيء 
لذاتك  كثيرة  فوائد  بذلك  وستحصد  حياتك،  في  إيجابي 
وثقتك بنفسك، هذه النصائح ستجعل نمط وأسلوب تفكيرك 

يتغير تدريجياً ليكون إيجابياً.
1. اقضِ وقتاً أكثر مع األشخاص اإليجابيين.

2. تحمل مسؤوليتك تجاه حياتك وتصرفاتك.
3. فكر في أن تقدم شيئاً لمجتمعك.

يبدأ بالتفاؤل واألمليبدأ بالتفاؤل واألمل

كيف تجعل نمط تفكيرك إيجابيًا؟
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واجهت مضايقات من قبل أي شخص على اإلنترنت. 
أي��ة رسالة  ال��رد على  إل��ى  أن��ك لست مضطراً  تذكر 

تجعلك تشعر بعدم االرتياح.

$ ق���م ب��ح��م��اي��ة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر أو ال��ج��ه��از ال��ذك��ي 
أي  تحميل  قبل  وال��دي��ك  م��ع  تحقق  ب��ك،  ال��خ��اص 

برنامج حماية.

$ اسأل والديك عن أي موقع جديد تريد زيارته 
قبل أن  تستكشفه بنفسك.

$ أخبر والديك في حال حدوث أي مشاكل عند 
لعبك على اإلنترنت.
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#دائرة_ #حملة_احتواء  وس���م  ت��ح��ت  ج���اء   $
الشؤون_اإلسالمية #دبي، التالي: عزيزي الطالب/ 
الطالبة عند استخدامكم لإلنترنت ووسائل التواصل 

االجتماعي يجب عليكم االنتباه إلى :

$ ت��ج��ن��ب االح���ت���ف���اظ ب���ال���ص���ور وال��م��ع��ل��وم��ات 
الشخصية على جهازك، لتجنب الوقوع في مشاكل 

في حال تمت سرقة جهازك.

$ احذر من اإلعالنات التي تظهر على شاشتك 
فكثير منها مخادعة.

$ ال ت��م��ض أك��ث��ر م��ن س��اع��ت��ي��ن ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت 
عن  ويلهيك  تدمنه  يجعلك  قد  فاإلنترنت  يومياً، 

أشياء أفضل.

ابدأ  اإلنترنت،  عبر  أحدهم  عليك  تسلط  إذا   $
الشخص،  ذل��ك  مع  محادثات  أو  رسائل  أي  بحفظ 
إل��ى حسابك، من ثم  ال��وص��ول  أوق��ف قدرتهم على 

أخبر عنهم السلطات المسؤولة.

$ أخبر والديك إذا كنت تشعر بعدم االرتياح أو 

دبي، التالي: عزيزي الطالب/ 
لإلنترنت ووسائل التواصل 

ب���ال���ص���ور وال��م��ع��ل��وم��ات 
الشخصية على جهازك، لتجنب الوقوع في مشاكل 

 شاشتك 

ت����غ����ري����دات م�����ن ت��وي��ت��ر



عليها من خالل اإلنترنت.

أخبر  م��درس��ت��ك،  ف��ي  التسلط  ك��اف��ح ظ��اه��رة   $
معلمك أو والديك إذا تعرضت أو تعرض زميل لك 

للتسلط أو السخرية أو اإلزعاج عبر اإلنترنت.

إعداد:
سارة صالح جاسم 

مسؤولة البرامج واألنشطة
تويتر : انستغرام:

@Sarahamada30

$ استخدم المواقع التجارية المعروفة وبرفقة 
والديك عند القيام بالشراء عبر اإلنترنت.

$ قم دائماً بالتحدث مع أهلك قبل التسجيل في 
أي مجموعة على اإلنترنت. 

أو يقنعك  بأن يتالعب بك  $ ال تسمح ألي كان 
ر عن هؤالء فوراً لشخص  بعمل ما ال ترتاح له، خبَّ

بالغ تثق به.

$ ال تضع الكمبيوتر في مكان خاص أو مغلق في 
المنزل بعيداً عن والديك.

$ تأكد من إعالم والديك عن بريدك اإللكتروني 
و كل حساب لديك على مواقع التواصل االجتماعي.

تطّلع  التي  الموضوعات  وال��دي��ك  م��ع  ناقش   $
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 تأكد من إعالم والديك عن بريدك اإللكتروني 

تطّلع   



مشاركة األبناء في 
المجلس الرمضاني 

لمعالي الفريق 
ضاحي خلفان تميم
رئيس الجمعية 2015




