
عاملي  كيوم  20مار�س  يف  الدويل  املجتمع  احتفل 

اأن اعتمدت الأمم املتحدة يف دورتها  لل�سعادة، بعد 

يومًا  عام  كل  من  اليوم  هذا  وال�ستني  ال�ساد�سة 

لل�سعادة  ال�سعي  باأهمية  اعرتافًا  لل�سعادة  دوليًا 

التنمية  لتحقيق  العامة  ال�سيا�سة  اأطر  حتديد  اأثناء 

الرفاهية  وتوفري  الفقر  على  والق�ساء  امل�ستدامة 

جلميع ال�سعوب. ويف مقال كتبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

والت�سامح  ال�سعادة  »وزراء  بعنوان  را�سد  بن  حممد 

ال�سعادة  اأهمية  على  فيه  اأكد  ملاذا؟«  وامل�ستقبل 

اأكرث  ويعي�سون  اأكرث  ينتجون  ال�سعداء  واأن  كعنوان 

ويقودون تنمية اقت�سادية ب�سكل اأف�سل.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يراها  كما  الإمارات 

تقوم  منها،  ي�ستفاد  اأن  ميكن  منوذجًا  را�سد  بن 

ي�ست�سرف  �سباب  ويقودها  القيم  من  منظومة  على 

بدءًا  اجلميع  �سعادة  لتحقيق  وي�سعى  امل�ستقبل 

بالأفراد والأ�سر واملوظفني واملتعاملني .

يقول اأر�سطو اإن ال�سعادة قرار ينبع من ذاتنا ل من 

الآخرين، فال�سعادة اإذن حاله ذهنية توجد من خالل 

طريقة معاجلتنا حلياتنا وتف�سري جمرياتها.

معرفة  ويحاولون  ال�سعادة  عن  يبحثون  كثريون 

حقيقتها  يعرفون  ل  اأنهم  اإل  وطرقها  م�سادرها 

بالرغم من اأنها موجودة يف ذواتهم وبداخلهم، ولعل 

اأوىل �سورها وم�سدرها هي �سورتك احلقيقية عن 

ميكن  ول  غريك  بيد  ل  بيدك  مفاتيحها  واأن  ذاتك 

اآخر اعرف ما الذي  اأحد. فبمعنى  اإياها  اأن ي�سلبك 

يجعلك �سعيدًا؟ بالرغم من اأن الكثريين قد يعتقدون 

اأن ال�سعادة يف املال والرثوة واجلاه، غري اأن الواقع 

ال�سعادة  �سعداء،  دومًا  لي�سوا  الأغنياء  اإن  يقول 

تفكري  وطريقة  وعادات  و�سلوكيات  ممار�سات 

هي  علميًا  وال�سعادة  وهوايات.  واأ�سخا�س  واأماكن 

 serotonin ال�سريوتينني  ي�سمى  هرموين  مركب 

املزاج  يعدل  فهو  ال�سعادة،  بهرمون  اأحيانًا  وي�سمى 

ومينع الكتئاب ويعطيك اإح�سا�سًا بال�سعادة، وميكن 

ل�سوء  التعر�س  طريق  عن  اجل�سم  عليه  يح�سل  اأن 

اأو  بالكربوهيدرات  الغنية  تناول الأطعمة  اأو  ال�سم�س 

اأف�سل  لأنه  �سباح  كل  الريا�سية  التمارين  ممار�سة 

وقت لتحفيز هرمون ال�سعادة.

اأف�سل  اأن من  ت�سري درا�سات كبار ال�سن الأمريكيني 

الإن�سان  كان  اإذا  ما  يف  هو  بال�سعادة  التنبوؤ  اأدوات 

ال�سخ�س  واأن  حياته،  يف  هدفًا  هناك  ان  يعتقد 

يفكر  الوقت  �سعف  من  اأكرث  يق�سي  ال�سعيد  غري 

يختار  بينما  حياته،  يف  ال�سارة  غري  الأحداث  يف 

ما  على  ل  يريد  ما  على  يركز  اأن  ال�سعيد  ال�سخ�س 

ل يريد. 

ال�سعيد  جاور  ذاتك..  من  تبداأ  ال�سعادة  اأخريًا.. 

ت�سعد..

يف  �ساهم  هواياتك..  مار�س  دائمًا..  ال�سعادة  توقع 

ذلك  يف  مبا  فاعلة  عالقات  ابِن  املجتمع،  عطاء 

ذلك  كل  املجتمعية،  وامل�ساركات  التطوعي  العمل 

مفاتيح لل�سعادة.. وهي بيدك.. 

ال�سعادة.. تبداأ من ذاتك

كلمة العدد

د. جا�سم خليل مريزا

رئي�س اللجنة الإعالمية
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رئي�س جمل�س الإدارة

الفريق

�ضاحي خلفان متيم

رئي�س التحرير

الدكتور

 حممد مراد عبدالله

مدير التحرير

العقيد الدكتور

جا�ضم خليل مريزا

املتابعة والتن�ضيد

�ضارة �ضالح جا�ضم حمادة

التدقيق اللغوي

حممد �ضالمة عو�ض الله

الت�ضميم والإخراج

اأ�ضرف عبدالهادي

ما ين�سر يف املجلة

ل يعرب بال�سرورة عن راأي اجلمعية

عناوين املجلة

دبي ) املكتب الرئي�سي(: �س. ب 60414

هاتف: 3346600 9714+

فاك�س: 3347755 9714+

فرع الفجرية

هاتف: 2239511 9719+

فاك�س: 2239824 9719+

اخلط ال�ساخن: 3347000 9714+

دولة الإمارات العربية املتحدة

 www.jauae.ae :املوقع

juve_nilee :تويرت - ان�ستجرام

Ae Juvenile :في�س بوك

والوفاء  بالعطاء  تزخر  م�سرية 
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 اأكرث من 8 حمالت توعوية تطلقها �سرطة دبي 

�ساحي خلفان

يعلن ا�سرتاتيجية جمعية 

الأحدث للعام 2016

م�سكلة تربوية.. من ملفات اخلط ال�ساخن

يف هذا العدد
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انتخاب جمل�س اإدارة اجلمعية 

اجلديد يف اجتماع اجلمعية 
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»جمعية الأحداث« حتتفل مع �سرطة دبي 

باليوم العاملي للغة العربية

32
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جمعية توعية ورعاية الأحداث حفلها ال�سنوي اخلتامي لربامج وفعاليات اجلمعية عن العام 2015، 

بنادي �سباط �سرطة دبي، حتت رعاية وح�سور معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 

والأمن العام بدبي ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية رعاية وتوعية الأحداث، وبح�سور اللواء عبد الرحمن رفيع م�ساعد 

العامة  الإدارة  مدير  املري  �سعيد  حممد  واللواء  والتجهيزات،  املجتمع  خدمة  ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  العام  القائد 

ال�سويدي  تنمية املجتمع، و�سلطان �سقر  الكمدة مدير عام هيئة  خلدمة املجتمع يف �سرطة دبي، و�سعادة خالد 

خالل احلفل ال�سنوي اخلتامي للجمعية

�ساحي خلفان

يعلن ا�سرتاتيجية جمعية الأحدث للعام 2016

اأقامت

مو�ضوع العدد
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نا�سر  بن  عي�سى  بن  واأحمد  اجلمعية،  رئي�س  نائب 

اأحمد  ال�سركال، والعميد  ال�سركال نائب رئي�س جمعية 

�سرطة  يف  الب�سرية  للموارد  العامة  الإدارة  مدير  رفيع 

دبي، ود. حممد مراد اأمني �سر اجلمعية، والعميد اأحمد 

العام يف  والأمن  ال�سرطة  نائب  مكتب  مدير  املقعودي 

دبي، والعقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا رئي�س اللجنة 

الإعالمية، وموزة ال�سومي رئي�س اللجنة الثقافية، ود. 

كبار  من  وعدد  الرتبوي،  امل�ست�سار  ال�سويدي  خليفة 

ال�سخ�سيات.

احلفل  خالل  خلفان،  �ساحي  الفريق  معايل  وك�سف 

اخلتامي ال�سنوي جلمعية رعاية الأحداث، عن خريطة 

طريق جديدة لكافة اأن�سطة اجلمعية، التي �ستنطلق اإىل 

كافة اأنحاء الدولة، و�سرتكز على املراكز التجارية التي 

ت�ستقطب املاليني كل عام، لال�ستفادة من هذا الزخم 

الكبري، لفتًا اإىل اأن امليزانية بهذا اخل�سو�س مفتوحة 

لتطبيق ا�سرتاتيجية 2016، يف كونه عامًا للقراءة، التي 

اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، با�ستهداف مليون قارئ.

اأن اجلمعية حققت تقدمًا كبريًا خالل  واأو�سح معاليه 

ر�سائل  من  العديد  ببث  تقوم  واإنها  املا�سي،  العام 

التوعية امل�سورة والفيديو لل�سباب، بالتعاون مع مكتب 

ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية، بهدف الو�سول 

اإىل اأكرب �سريحة منهم من م�ستخدمي مواقع التوا�سل 

قامت  كما  لهم،  اجلديد  العام  باعتباره  الجتماعي، 

اجلمعية بامل�ساركة وامل�ساهمة يف العديد من الفعاليات 

التي ا�ستفاد منها 6 اآلف �سخ�س من الأعمار التي تقل 

عن 18 عامًا.

119 فعالية تدعم القراءة

القراءة«  عام   ..2016 »عام  مبادرة  مع  وبالتزامن 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 

الدكتور  ك�سف  اهلل-  حفظه   – الدولة  رئي�س  نهيان، 

اأمني �سر جمعية رعاية وتوعية الأحداث  حممد مراد، 

يف دبي، اأنه �سيتم عرب اأكرث من 119 فعالية متنوعة يف 
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اأكرث من مركز جتاري على م�ستوى الدولة، توفري كتب 

واإجراء  قراءتها  اإىل  ودعوتهم  والأحداث،  لالأطفال 

حجزها  مت  خا�سة  اأماكن  يف  يومية،  �سبه  م�سابقات 

القراءة  ال�سباب على  ت�سجيع  تلك املراكز، بهدف  يف 

مواقع  الفعاليات عرب  كافة  نقل  �سيتم  واأنه  والطالع، 

التوا�سل الجتماعي وو�سائل الإعالم، ون�سعى للو�سول 

التي  وبالطريقة  وجدوا،  اأينما  وال�سباب  الأطفال  اإىل 

تنا�سبهم.

ثقافة اإلكرتونية

مدير  مريزا  خليل  جا�سم  العقيد  ك�سف  جانبه،  من 

اإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة خلدمة املجتمع، 

اأنه �سيتم الرتكيز خالل الفرتة املقبلة على التحولت 

ومناق�سة  الإلكرتونية،  الثقافة  ظل  يف  الجتماعية، 

الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  من  ال�ستفادة  مدى 

والتي تعترب التقنية الأ�سرع انت�سارًا، حيث �سيتم عقد 

لالطالع  الأمور،  لأولياء  عمل  وور�س  تدريبية  دورات 

على الربامج اخلا�سة باحلماية على الأجهزة الذكية، 

والتوعية مبخاطر ال�ستخدام غري الآمن لتلك الأجهزة 

التوا�سل  مواقع  ت�سهم  حيث  املعلوماتية،  ولل�سبكات 

يف  ومغلوطة  هدامة  اأفكار  اإدخال  يف  الجتماعي 
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مراقبتها  يجب  م�سمومة  ر�سائل  وتوجه  املجتمعات، 

والنتباه اإليها، وتوعية اأولياء الأمور بها.

جائزة �سعيد بن لوتاه

ويف اإطار اإطالق جمعية توعية ورعاية الأحداث، جائزة 

املواطنة،  لالأ�سر  واملوجهة  الأبناء،  لرعاية  اجلمعية 

التي حتمل ا�سم »جائزة �سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء«، 

تكرميًا جلهود �سعيد بن لوتاه يف رعاية اأعمال اجلمعية 

مريزا  خليل  جا�سم  الدكتور  العقيد  اأو�سح  واأن�سطتها، 

خلدمة  العامة  الإدارة  يف  الأمنية  التوعية  اإدارة  مدير 

املجتمع يف �سرطة دبي، وع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية، 

اأن  ت�سمل:  امل�سابقة،  للم�ساركة يف  العامة  ال�سروط  اأن 

تكون الأ�سر املتقدمة للم�ساركة يف اجلائزة من مواطني 

دولة الإمارات، واأل يقل عدد اأبنائها عن ثالثة، واأن يكون 

الأبوان  يكون  واأن  متنوعة،  تعليمية  مراحل  يف  الأبناء 

اأو حملة ال�سهادات اجلامعية، واأن  من موظفي الدولة، 

اأحد  يكون  واأن  الدولة،  داخل  الأ�سرة  اإقامة  مقر  يكون 

اأبنائها متميزًا يف جمال معني، واأل يقل عمر الأبوين، اأو 

اأحدهما، عن اأربعني عامًا، واأن يكون لدى الأ�سرة متيٌز 

اإثباته من  واإبداعي، ميكن  ومهني  واأكادميي  اجتماعي 
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عيان  �سهود  ر�سمية،  وثائق  ال�سور،  )الفيديو،  خالل 

ومعرفني(، ويخ�سع املتقدمون للمقابلة ال�سخ�سية.

األف   30 اجلائزة  قيمة  اأن  اإىل  مريزا،  العقيد  واأ�سار 

واأن  الفائزة،  الأ�سر  فئات  من  فئة  على  توزع  درهم، 

اجلائزة تنطلق من روؤية جمعية توعية ورعاية الأحداث 

يف رعاية الأبناء وحمايتهم من النحراف، و�سوًل اإىل 

احلاج  لدور  تثمينًا  وتاأتي  متما�سك،  اإماراتي  جمتمع 

الفا�سل �سعيد بن لوتاه، يف دعم جمعية توعية ورعاية 

واأنها  الآن،  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  ورعايتها،  الأحداث 

ت�سجع الأ�سرة الإماراتية نحو الرتقاء وال�سمو باأبنائها.

جتربة قائد

اأنه  متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  اأو�سح 

الكتب  يف  ج  وتدرَّ جدًا،  مبكرة  �سن  يف  القراءة  بداأ 

التخ�س�سية، خا�سة ال�سيا�سية منها، منذ اأن كان عمره 

14 عامًا، واأن اأحد الكتب كان يتحدث عن �سيد قطب، 

امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  من  متكن  الطالع،  خالل  ومن 

والتاأكد من اأن الفكر الذي كان يحمله قطب متطرف، 

ول عالقة له بالإ�سالم، ومن هذا املنطلق، كان يحر�س 

على توعية النا�س، ولي�س مهاجمة اجلماعات الإرهابية، 

�سدًا  باعتبارها  والطالع،  القراءة  اإىل  ال�سباب  داعيًا 

منيعًا �سد اأي معتقدات اأو اأفكار ت�سر الفكر الفارغ.
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الأحداث على هام�س  توعية ورعاية  جمعية 

وفعاليات  لربامج  اخلتامي  ال�سنوي  حفلها 

وهي  اإماراتية،  اأ�سر  ثالث   ،2015 العام  عن  اجلمعية 

الفائزة بـ »جائزة �سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء«، تقديرًا 

متميزًا  متكاماًل  بناًء  اأفرادها  بناء  يف  املتميز  لدورها 

الفائزة، هي:  الأ�سر  اأكرث من جانب، وكانت  ومتفوقًا يف 

واأ�سرة  الكتبي،  حممد  واأ�سرة  النقبي،  جا�سم  اأ�سرة 

خمي�س الكندي. 

اأوا�سر  يعك�س  جماعي  عمل  النقبي:  جا�سم  اأ�سرة 

حممد  جا�سم  اأ�سرة  تبنت  اليجابية.  والقيم  التعاون 

را�سد النقبي، طرقًا و�سباًل عديدة لأفكار داعمة لتن�سئة 

اأبنائها على القيم ال�سحيحة، وحثهم على التعلّم العلمي 

املتميز، ومتابعة درا�سة الأبناء، من خالل ملفات خا�سة 

خالل  من  نف�سها،  بتنمية  الأم  قامت  حيث  لإجنازاتهم، 

العديد من الدورات التدريبية والأن�سطة. 

اأ�سرتنا املكونة من 8  الأم )اأم عبداهلل(: »متيزت  تقول 

الأ�سري  والتوا�سل  اجلماعي  بالعمل  ب�سغفها  اأ�سخا�س، 

الإيجابية،  والقيم  التعاون  اأوا�سر  يعك�س  الذي  البناء 

بالعمل  املتمثلة  املجتمعية  امل�ساركة  على  نحر�س  كذلك 

التطوعي، ولدي مبادرات كثرية يف هذا ال�ساأن، حيث اإنني 

ع�سو يف جمعية »مواليف التطوعية«، وجمل�س اأولياء اأمور 

على  ف�ساًل  الإعاقة،  لذوي  فكان  ونادي خور  فكان،  خور 

والأخالق«.  الأدب  يف  ومداخالت  م�ساركات  لدي  ذلك 

متفرغة  وهي  منزل  ربة  اأنها  اهلل،  عبد  اأم  واأ�سارت 

لرتبية وتعليم اأبنائها، واأن زوجها ورغم عمله يف القوات 

لأولدها  واملعنوي  املادي  الدعم  يقدم  اأنه  اإل  امل�سلحة 

املجتمعية،  والأن�سطة  بالفعاليات  امل�ساركة  اأهمية  يف 

وتقول: »يتميز ابني البكر )عبداهلل( يف جمال الأن�سطة 

اأ�سرة جا�سم حممد را�سد النقبي

كرمت
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العلمي،  التفوق  جمال  يف  )حممد(  وابني  الريا�سية، 

حيث  الع�سكرية  الرتبية  جمال  يف  فيتميز  )اأحمد(  اأما 

الع�سكرية،  املدر�سة  الأول يف  املركز  موؤخرًا على  ح�سل 

وابنتي )�سم�سة( لديها العديد من الهتمامات التطوعية 

املجال  يف  فتتميز  )نورة(  اأما  بها،  تتميز  التي  والعلمية 

الفني كالر�سم والنحت وغريها من الفنون«. 

توعية  اإىل جمعية  والتقدير  بال�سكر  اأم عبداهلل  وتقدمت 

التي  اجلوائز  هذه  ملثل  طرحها  على  الأحداث  ورعاية 

والتميز  التما�سك  نحو  الإماراتية  الأ�سر  وت�سجع  تدعم 

الأ�سري. 

بيئة  وخلق  الأخالقية  القيم  غر�س  الكتبي:  حممد  اأ�سرة 

مفهوم  ور�ّسخْت  مّنْت  اأ�سرة  هي  الأبناء  بني  متوازنة 

يف  العالية  الأخالقية  القيم  وغر�ست  والتقاليد،  العادات 

نفو�س اأبنائها، وعملت على خلق بيئة متوازنة بني اأبنائها، 

بروح  الإخوة  بني  العمل  وحب  واملودة  املحبة  ت�سودها 

الفريق الواحد، ما اأدى اإىل متيزهم على جميع الأ�سعدة، 

منها الناحية الدرا�سية واحلياة العملية. هي اأ�سرة حممد 

عبداهلل الكتبي الفائزة يف الفئة الأوىل من اجلائزة.

يقول حممد الكتبي: »احلمد هلل على فوزنا بهذه اجلائزة 

الكرمية وامل�سجعة ملجتمع دولة الإمارات، اإن فوز ا�سرتي 

لأ�سرتي  يعود  ثم  اأوًل،  اهلل  من  ف�سل  هو  اجلائزة  بهذه 

�ساحبة  زوجتي،  بعدها  ومن  اأبناء،  اأربعة  من  املكونة 

باٍع  �ساحبة  فهي  لأبنائي،  الأكرب  الداعم  وهي  الواجب 

طويل يف املجايل الثقايف واملجتمعي والرتبوي«.

اأ�سار الكتبي اأن اأ�سرته حتر�س على امل�ساركة يف الأن�سطة 

الأ�سرة  ح�سلت  وقد  الدولة،  م�ستوى  على  التطوعية 

ال�سارقة،  لإمارة  التطوعي  العمل  جائزة  على  موؤخرًا 

ويقول: »زوجتي تعمل يف جمال التدري�س، وتبذل ق�سارى 

جهدها يف �سبيل تر�سيخ القيم الأخالقية العالية يف نفو�س 

تثقيف  عدا  التطوعية،  الأعمال  يف  وم�ساركتهم  اأبنائنا، 

الأبناء وتعزيز ثقافة القراءة يف نفو�سهم، ولكل واحد من 

هواية  لديه  البكر  فابني  الآخر،  هواية متيزه عن  اأبنائي 

الروبوتات، وح�سل موؤخرًا على جائزة يف هذا اجلانب، 

العربية«.  باللغة  واإملامهم  لل�سعر  اأبنائي  حب  عن  عدا 

الأبناء«  لرعاية  لوتاه  بن  �سعيد  »جائزة  اأن  الكتبي  ويرى 

ر�سخت مفهوم التناف�سية الإيجابية بني الأ�سر الإماراتية، 

و�سجعتهم نحو التميز والتفاين والعطاء، وقال: »حكومتنا 

الأكرب  امل�سجع  لالأ�سرة وهي  الأول  الداعم  الر�سيدة هي 

اأ�سرة حممد الكتبي
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اأ�سرة خمي�س الكندي

للمبتكرين واملثقفني ومن الواجب علينا اأن نرد جميل هذا 

يقتدى  منوذجية  اأ�سرًا  ولنكون  العطاء  خالل  من  الوطن 

ورعاية  توعية  جلميعة  والتقدير  ال�سكر  فكل  عامليًا،  بنا 

لأ�سرتي  تكرميهم  وعلى  اجلائزة  هذه  على  الأحداث 

املتوا�سعة«. 

اأ�سرة خمي�س الكندي: تخطيط اأ�سري يركز على مواهب 

الأبناء، متيزت اأ�سرة خمي�س الكندي بتخطيطها الأ�سري 

و�سقل  الأبناء،  مواهب  اإبراز  على  يركز  الذي  املتميز، 

لتطوير  الأب  �سعي  اإىل  بالإ�سافة  البداية،  منذ  قدراتهم 

العائلة من الناحية املادية، وال�سفر اإىل دول عديدة للنظر 

تطوير  على  والعمل  الناجحة،  التجارية  التجارب  اإىل 

التعاون  كذك  الأ�سرة  ميز  ومما  ماديًا،  الأ�سرة  وتعزيز 

جميع  يف  الأ�سرة  اأفراد  بني  املتبادل  والدعم  وامل�ساركة 

على  الأ�سرة  وتعمل  ال�سعوبات،  على  للتغلب  املجالت، 

تبني اأ�سلوب يف ت�سمية اأبنائها باألقاب ريادية، مثل ابنتهم 

)�سارة( التي لقبوها بلقب التميز، لمتيازها بالتح�سيل 

العلمي العايل وح�سولها على عدة جوائز. 

توعية  جلميعة  بال�سكر  تقدم  الذي  الكندي  خمي�س  يقول 

اجلوائز  هذه  ملثل  رعايتها  على  الأحداث،  ورعاية 

الت�سجيعية والداعمة لالأ�سر الإماراتية، »اأ�سرتي مكونة من 

6 اأبناء، اأكربهم ابني )�سلطان( الذي التحق باجلامعة، 

ونحن  والن�سف،  العام  تتجاوز  مل  التي  ال�سغرى  وابنتي 

يف  اجلماعية  امل�ساركة  على  ونحر�س  مرتابطة  اأ�سرة 

جميع املحافل والأن�سطة، فابنتي )�سارة( فازت بجائزة 

للتميز  ال�سارقة  وجائزة   ،2014 العام  الرتبوية يف  خليفة 

الرتبوي يف العام املا�سي، فنحن نحثهم على التميز وعلى 

التفوق العلمي دائمًا«.

التطوعية،  بالأعمال  الكندي  اأ�سرة  تهتم  ذلك  عن  عدا 

اخلا�سة،  �سركتي  ولدي  كموظف  »اأعمل  خمي�س:  يو�سح 

واأحر�س على دعم اجلامعات والتعليم من خالل التطوع، 

كذلك اأ�سرتي ت�سارك يف الأن�سطة والفعاليات التطوعية«.

لرعاية  لوتاه  بن  �سعيد  »جائزة  اأن  اىل  الكندي  واأ�سار 

والتميز،  الإبداع  على  الإماراتية  الأ�سر  حتث  الأبناء« 

ورعاية  توعية  جلميعة  وامتنانة  �سكره  فائق  عن  واأعرب 

الأحداث على رعاية هذه اجلائزة، وعلى جهود اجلمعية 

بل  يف توعية الأ�سر باأهمية رعاية احلدث وتوفري كافة ال�سُّ

لهم  املنا�سب  املناخ  وتوفري  الأحداث  حماية  �سبيل  يف 

لتطويرهم وتنمية مواهبهم بعيدًا عن النحراف.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث بفرع الفجرية 

تكرم �سركاءها ال�سرتاتيجني

لدولة  ال�سرقية  املنطقة  يف  ال�سرتاتيجيني  �سركاءها  الفجرية  فرع  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

الإمارات، على هام�س احلفل ال�سنوي للجمعية الذي اأقيم يف اإمارة الفجرية. 

اأو�سح العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا مدير اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �سرطة 

دبي، وع�سو جمل�س اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اأن لدى اجلمعية فرع يف الفجرية يقوم باأدوار توعوية 

العمل  وور�س  الربامج  تنظيم  املجتمعية، من خالل  والربامج  الفعاليات  تنظيم  �سمنها  من  عديدة،  وجمتمعية 

واملحا�سرات والندوات، بالإ�سافة اإىل اإقامة املعار�س وعقد الندوات، ف�ساًل عن ذلك تعمل اجلمعية ك�سريك مع 

اجلهات الأخرى، واملتمثلة يف تنظيم الفعاليات ومنها احتفالت اليوم الوطني ويوم ال�سهيد وفعاليات العودة اإىل 

املدار�س وغريها من الفعاليات«.

املوؤ�س�سات  عن  عدا  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مقدمتهم  يف  ياأتي  املكرمني  �سركائنا  �سمن  »من  مريزا:  ي�سيف 

كرمت
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بال�سكر  ال�سرقية». وتوجه مريزا  والهيئات احلكومية واملجتمعية يف املنطقة 

جلميع اجلهات التي تدعم وت�سارك اجلمعية يف فعالياتها وبراجمها التوعوية 

الهادفه.

توعية  جلمعية  العام  الأمني  اهلل  عبد  مراد  حممد  الدكتور  األقى  جانبه  من 

ورعاية الأحداث، كلمه با�سم معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س 

التي �ساهمت يف  العام يف دبي، �سكر فيها جميع املوؤ�س�سات  ال�سرطة والأمن 

ال�سكر  بفائق  »نتقدم  وقال:   .2015 للعام  اجلمعية  وبرامج  فعاليات  تنفيذ 

والذين  اجلمعية،  مع  واملتعاونة  وامل�ساركة  الداعمة  اجلهات  اإىل  والتقدير 

بدورهم عملوا على ابراز دور اجلمعية ودعم ا�سرتاتيجيتها وتنفيذ خططها، 

�ساند  من  لكل  �سكر  كلمة  اإل  هو  ما  الكرمي  احلفل  وهذا  امل�ستقبلية  وروؤيتها 

املغني  فاطمة  الأ�ستاذة  اإىل  ال�سكر  بجزيل  ونتقدم  اجلمعية،  وروؤية  اأن�سطة 

مديرة وممثلة فرع اجلمعية بالفجرية، التي تاأ�س�ست يف العام 1992، وقدمت عرب �سنواتها العديد من الفعاليات 

والأن�سطة التوعوية الداعمة لأبنائنا يف املنطقة ال�سرقية«.
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�سعادة اأحمد عتيق اجلمريي

ع�سو جمعية توعية ورعاية الأحداث

متيز �سعادة اأحمد عتيق اجلمريي، ع�سو جمعية توعية 

والن�سانية  العملية  حمطاته  عرب  الأحداث،  ورعاية 

الكبريين، و�سغل اجلمريي عددًا من  والوفاء  بالعطاء 

املنا�سب القيادية املرموقة والتي من خاللها ا�ستقى 

اأهمية العمل الإن�ساين والتطوعي، حيث �سغل من�سب 

�سعيد  مانع  كان  عندما  املعدنية  الرثوة  اإدارة  مدير 

وال�سوؤون  العمل  لوزارة  وكياًل  وعمل  وزيرًا،  العتيبة 

حمطاته  واآخر  عامًا،  ع�سر  اثني  ملدة  الجتماعية 

العملية كانت عندما عني يف من�سب مدير عام دائرة 

ال�سحة واخلدمات الطبية.

يرتجم اجلمريى معني الوفاء والعطاء من خالل حّث 

موؤ�س�س الدولة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمة 

اأية  يرتك  ل  الذي  الإن�ساين  العطاء  على  عليه،  اهلل 

فر�سة دون اأن يلقي بكلمة تدعو املواطن اإىل املثابرة 

وال�سرب كي يبلغ مايتمنى.

توعية 	• جمعية  يف  ع�سويتك  ّعن  بدايًة  حدثنا 

ورعاية الأحداث؟

بداأت ع�سويتي يف جميعة توعية ورعاية الأحداث، اأثر 

مكاملة هاتفية تلقيتها من اأخي الفا�سل معايل الفريق 

والأمن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي 

القائد  من�سب  ي�سغل  عندها  وكان  دبي،  يف  العام 

العام ل�سرطة دبي، يبلغنى فيها عن رغبته يف اأن اأكون 

�ضخ�ضية العدد

م�سرية تزخر بالعطاء والوفاء الإن�ساين
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بفئة  تهتم  جمعية  تاأ�سي�س  على  يعمل  فريق  �سمن  من 

الأحداث، وتاأخذ على عاتقها هدف التوعية املجتمعية 

ل�سيما يف ظل ازدياد ظاهرة جنوح الأحداث وخطورتها 

فى جمتمع الإمارات.

ما هي اأبرز اإجنازاتك وم�ساركاتك يف اجلمعية؟	•

ب�سكل  عادة  تتم  اجلمعية  يف  وامل�ساركات  الإجنازات 

الإدارة  جمل�س  فى  ع�سويتى  طريق  عن  �سواء  جماعى 

اجلمعية  اجتماعات  ح�سور  اأو  ال�سابقة  ال�سنوات  فى 

العمومية للجمعية اأو فعاليتها ال�سنوية، وهذا ماهو متبع 

ولدينا  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية  عمل  �سري  فى 

الأن�سطة  عرب  الإجنازات  من  العديد  ال�ساأن  هذا  يف 

مدار  على  اجلمعية  تطلقها  التي  التوعوية  واحلمالت 

العام.

اأبرز 	• هي  ما  اجلمعية،  يف  ع�سويتك  خالل  من 

ق�سايا الأحداث ال�سائكة والتي ت�سغل تفكريك؟

لقد اأظهرت واأبرزت اجلمعية ظاهرة جنوح الأحداث، 

املعنية  اجلهات  مع  التوا�سل  فى  ال�سبل  بكل  و�سعت 

خا�سة،  اأو  حكومية  جهات  اأكانت  �سواء  بالأحداث 

وعملت اجلمعية على توثيق عالقاتها مع اأفراد املجتمع 

خا�سة  واملحا�سرات،  الندوات  خالل  من  ل�سيما 

اجلهات  بجهود  وكذلك  املبارك،  رم�سان  �سهر  فى 

للجهود  مكماًل  عملى  واأعترب  وغريها،  الإعالمية 

الكبرية التى يقوم بها اأع�ساء اجلمعية.

اخلدمة 	• جمال  يف  وا�سعة  م�ساركات  لديك 

امل�ساركات  هذه  عن  حدثنا  الجتماعية، 

والأن�سطة؟ 

املوؤ�س�سات  من  العديد  يف  وا�سعة  م�ساركات  لدي 

التعليمية وموؤ�س�سات العمل اخلريي، واأعمل كع�سو بها 

ب�سكل تطوعي وهي م�ساهمة متوا�سعة فى خدمة وطننا 

الغاىل واأ�سال اهلل العلى القدير اأن يتقبلها.

حياة 	• يف  والتطوعي  املجتمعي  العمل  اأهمية  ما 

الإن�سان؟

على  بنتائجه  ينعك�س  ملا  التطوعى  العمل  اأهمية  تنبع 

حلول  اإىل  والو�سول  املجتمع  تطور  جهود  خمتلف 

خمتلف  من  املحتاجون  منها  يعانى  التى  امل�سكالت 

الأجنا�س.

 ما �سر اهتمامك بالعمل التطوعي؟	•

عادة خلق الإن�سان على حب اخلري، وهناك اأفراد تتهياأ 

اأف�سل ما لديهم لأفراد املجتمع،  لتقدمي  الفر�س  لهم 

ول يوجد اأف�سل من العمل التطوعى فى هذا ال�ساأن.

 ن�سيحة تقدمها ل�سباب اليوم؟	•

الر�سيدة  وقيادتها  الإمارات  دولة  حكومة  تعمل 

اجلهد  بذل  على  القطاعات  خمتلف  يف  وامل�سوؤولون 

على  مثال  وخري  واملواطنني،  الوطن  �ساأن  لرفعة 

�سما  معايل  راأ�سها  وعلى  ال�سباب  وزارة  ان�ساء  ذلك 

اأ�سغر  وهي  ال�سباب،  ل�سوؤون  دولة  وزيرة  املزروعي، 

واأع�ساوؤه  لل�سباب،  اإن�ساء جمل�س  �سابة، وكذلك  وزيرة 

والع�سرين،  اخلام�سة  �سن  اعمارهم  تتعدى  ل  الذي 

م�ستقبلهم  اإىل  النظر  ب�سرورة  ال�سباب  اأن�سح  لذلك 

ب�سكل اإيجابي، وخا�سة يف ظل الدعم احلكومي الكبري 

ورد  الوطن  خدمة  على  والعمل  عليه،  يح�سلون  الذي 

جميل هذا الوطن الغايل بالعمل والكفاح والتطور.

كلمة اأخرية...	•

بكل  اعتزازى  مدى  عن  لأعرب  املنا�سبة  هذه  اأنتهز 

ورعاية  توعية  جمعية  اأع�ساء  والإخوة  الأخوات 

التي  اجلهود  على  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الأحداث، 

بذلت فى �سبيل تطوير وتو�سيع مهام اجلمعية، اإل اإنه ل 

بد من التنويه بالدور املتميز لالأخ �ساحى بن خلفان بن 

متيم فى ا�ستمرار وتطوير عمل اجلمعية.

15 15الوعي الجتماعي الوعي الجتماعي



الإنرتنت  لنجعل  »معًا  �سعار  حتت  الآمن،  لالإنرتنت  العاملي  باليوم  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

الأف�سل ا�ستخدامًا«، والتي نظمها برنامج خليفة لتمكني الطالب »اأقدر« ملدة �سهر كامل، وبالتعاون مع 

اأكرث من 30 وزارة وهيئة احتادية وحملية واملوؤ�س�سات اخلا�سة.

الور�س  من  جمموعة  قدمت  اجلمعية  اإن  اجلمعية،  يف  والأن�سطة  الربامج  م�سوؤولة  �سالح،  �سارة  الأ�ستاذة  وقالت 

التوعوية لالأطفال، يف �سبيل م�ساعدتهم على كيفية ال�ستخدام الآمن لالإنرتنت، كما وعملت اجلمعية على ن�سر 

�ساركت

اأن�ضطة وفعاليات

جمعية توعية ورعاية الأحداث ت�سارك يف فعاليات 

الحتفال بـ »اليوم العاملي لالإنرتنت الآمن«

برعاية �سيف بن زايد وم�ساركة اأكرث من 50 جهة حكومية

الوعي الجتماعي 16



�سور وعبارات توعوية عرب ح�ساب اجلمعية على تويرت 

واإن�ستغرام«.

ورعاية  توعية  جمعية  �ساركت  اأخرى،  جهة  من 

يف  اأقيم  الذي  لرنتقي«  »نلتقي  معر�س  يف  الأحداث، 

�سارة  الأ�ستاذة  تو�سح  النموذجية،  القيم  مدر�سة 

عدد  تقدمي  يف  متثلت  اجلمعية  »م�ساركة  �سالح: 

واملعلمني،  الأمور  لأولياء  التوعوية  املحا�سرات  من 

وزارة  يف  القانون  احرتام  ثقافة  مكتب  مع  بالتعاون 

تقدمي  على  اجلمعية  وعملت  باأبوظبي،  الداخلية 

يحمل  تلوين  ودفرت  لالأطفال،  التوعوية  الربو�سورات 

والأحداث  الأطفال  تقول ل« حلماية  »تعلم كيف  ا�سم 

احلر  املر�سم  عن  ف�ساًل  اجلن�سي،  التحر�س  من 

املخ�س�س لالأطفال، وتوزيع الهدايا العينية املقدمة 

من هيئة اآل مكتوم اخلريية«.

اجلرائم الإلكرتونية

اأن  وك�سف برنامج خليفة لتمكني الطالب »اأقدر« عن 

تقارير مراكز متخ�س�سة يف مواجهة جرائم الإنرتنت 

بالإمارات اأظهرت اأن ن�سبة طلبة املدار�س النا�سطني 

يف ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي يف الإمارات 

واأن  املئة  اإىل 95 يف  ت�سل  اإىل 18 عامًا   14 �سن  من 

نحو 50 يف املئة منهم تعر�سوا لتهديدات تاأخذ اأ�سكاًل 

خمتلفة كمحاولت الرتهيب و�سرقة الهوية والتحر�س 

بالفتيات.

الرتهيب  حماولت  ن�سبة  اأن  اإىل  التقارير  واأ�سارت 

املئة،  الهوية 15 يف  و�سرقة  املئة،  اإىل 20 يف  و�سلت 

والتحر�س 13 يف املئة، موؤكدة اأن الإمارات هي الأوىل 

عربيًا والتا�سعة ع�سرة عامليًا يف موؤ�سر تطور تكنولوجيا 

املعلومات والت�سالت. وبلغ عدد م�ستخدمي الإنرتنت 

م�ستخدم  ماليني   8.81  ،2014 عام  الإمارات  يف 

و�سل  ال�سكان، يف حني  عدد  من  املئة  ميثلون 92 يف 

عدد ح�سابات في�سبوك اإىل 5 ماليني ح�ساب.

توعية اأمنية

الأمني  النعيمي  خلريباين  نا�سر  الدكتور  اللواء  وقال 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العام 

يلعبان  اأ�سبحا  والإنرتنت  التكنولوجيا  اأن  الداخلية، 

�ستى  يف  متزايد  نحو  على  حياتنا  يف  حموريًا  دورًا 

بل  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  املجالت 

اأ�سبحا مكونًا رئي�سًا يف منظومة تعليم الطالب لإعداد 
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اأجيال قادرة على التعامل مع حتديات امل�ستقبل.

توعية  على  احلر�س  ال�سروري  من  اأنه  اإىل  م�سريًا 

والأمثل  الآمن  ال�ستخدام  ثقافة  وبناء  طالبنا 

امل�ستقبل،  يف  اأو  الآن  �سواء  والإنرتنت  للتكنولوجيا 

يف  متميزة  مكانة  بلغت  قد  الإمارات  اأن  خ�سو�سًا 

الإح�سائيات  بع�س  ت�سري  حيث  الإنرتنت،  ا�ستخدام 

من  الإمارات  جمتمع  من  املئة  يف   92 اأن  اإىل 

م�ستخدمي الإنرتنت.

هذه  تنفيذ  حول  امل�سرتك  العمل  اأن  النعيمي  وبني 

الفعالية يهدف اإىل التوعية بخطر التعامل غري الآمن 

امل�سرتك  العمل  فريق  اأن  اإىل  م�سريًا  الإنرتنت،  مع 

ب�سكل  العام  واأن�سطته هذا  فعالياته  عمل على تطوير 

يتواكب مع امل�ستجدات، حيث �سيتم تنفيذ 47 فعالية 

باليوم  اخلا�س  املل�سق  وو�سع  الدولة،  م�ستوى  على 

العاملي يف العديد من الأماكن.

ومت و�سع �سعار احلملة على موقع البحث الإلكرتوين 

غوغل، ف�ساًل عن بّث ثالثة اأفالم ق�سرية وفال�سات 

التلفزيونية  الإعالم  و�سائل  خمتلف  عرب  توعية 

من  عدد  يف  املبادرة  اإطالق  اإىل  اإ�سافة  والإذاعية، 

املراكز التجارية الكبرية يف الدولة، واإطالق م�سابقة 

توعية مكثفة يف و�سائل التوا�سل الجتماعي مثل تويرت 

واإن�ستغرام وغريهما.

اأجيال امل�ستقبل

وزارة  وكيل  ال�سوالح  اأحمد  مروان  اأ�ساد  جانبه  من 

الرتبية والتعليم لل�سوؤون الأكادميية، بحر�س ودعم �سمو 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، ملبادرات 

امل�ستمرة  ومتابعته  الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج 

للن�سء وتربية اأجيال امل�ستقبل، م�سريًا اإىل اأن حر�س 

الفعالية طابعها اخلا�س يف  العليا جعل لهذه  قيادتنا 

الإمارات من حيث ا�ستمرارها ملدة �سهر كامل.

حتر�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  ال�سوالح  واأكد 

لتعميم  واملبادرات  الأن�سطة  من  العديد  تنفيذ  على 

الفائدة على طلبة املدار�س، اإ�سافة اإىل اإعداد منهاج 

التوعية  من  يعزز  مبا  الأمنية  بال�سالمة  متخ�س�س 

لت�سمل اأولياء الأمور ومراكز خدمات الأطفال.

بدورها قدمت مينى حمد بدوه الوكيل امل�ساعد لقطاع 

ل�سمو  ال�سكر  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  �سوؤون 

وبرنامج  الداخلية،  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

والربامج  الأن�سطة  تبني  من  الطالب  لتمكني  خليفة 

الهادفة، موؤكدة اأن وجود وزارة التعليم العايل والبحث 

على  احلر�س  اإطار  يف  ياأتي  الفعالية  هذه  يف  العلمي 

التي  والر�سائل  بالأهداف  اجلامعيني  الطلبة  توعية 

تنطوي عليها خطة هذه الفعاليات.

م�سروع  لت�سويق  اإعالمية  خطة  اإعداد  اإىل  واأ�سارت 

ر�سائل  اإر�سال  خالل  من  لالإنرتنت  الذكي  التعليم 

على  ت�ستمر  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  ن�سية 

برنامج  مع  والتعاون  بالتن�سيق  الدرا�سي  العام  مدار 

اأفالم  اإعداد  جانب  اإىل  الطالب  لتمكني  خليفة 

اجلامعات  على  دوريًا  توزيعها  �سيتم  ق�سرية  توعية 

وموؤ�س�سات التعليم العايل بالتعاون مع الطلبة اأنف�سهم.

�سرف  الرحمـــــن  عبد  الدكتور  اأ�سار  جانبه،  ومن 

لتمكني  خليفة  لربنامج  العام  املن�ســــــق  م�ســـــاعد 

يف  املوا�سيع  من  العديد  طرح  مت  اأنه  الطالب، 

وال�ستخدام  الطفل  وحماية  املعلومات  اأمن  جمالت 

الأمثل لو�سائل التوا�سل الجتماعي والتعريف بقانون 

تقدمي  عن  ف�ساًل  الإماراتي  الإلكرتوين  اجلرائم 

الأمور  لأولياء  ون�سائح  للمعلمني  تقنية  معلومات 

كالألعاب  التفاعلية  املواد  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة 

والفيديوهات وامل�سابقات وغريها.
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حمالت توعية

الإلكرتوين  البتزاز  اإن  الأمني،  خدمة  ممثل  وقال 

لل�سركات  البتزاز  اإىل  لالأ�سخا�س  البتزاز  من  حتول 

عقد  اإىل  الأمني  خدمة  دعا  الذي  الأمر  واملوؤ�س�سات 

�سراكة مع هيئة تنظيم الت�سالت و�سركتي ات�سالت 

ودو بهدف تنظيم حمالت توعية م�ستمرة عرب و�سائل 

تنظيم  هيئة  وموقع  والإعالمية  الجتماعي  التوا�سل 

الت�سالت للتوعية مبخاطر البتزاز الإلكرتوين والتي 

ت�ستهدف الأفراد وال�سركات على م�ستوى الدولة.

وندوات  حما�سرات  �سملت  احلمالت  هذه  اأن  واأو�سح 

اأي�سًا  ا�ستهدفت  احلملة  اأن  موؤكدًا  توعية،  ور�سائل 

م�سريًا  الإلكرتوين،  بالبتزاز  والكبار  الأطفال  توعية 

مع  اجلمهور  تفاعل  يف  اإيجابية  زيادة  هنالك  اأن  اإىل 

يحاولون  الذين  الأ�سخا�س  عن  لالإبالغ  الأمني  خدمة 

ابتزازهم اإلكرتونيًا الأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع حجم 

البالغات اأخريًا.

اخلط ال�ساخن

علي،  اآل  الدكتور حممد خليفة  الرائد  قال  من جانبه 

مدير مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل، اإن اخلط 

ما  املا�سي  نوفمرب  يف  اإطالقه  منذ  تلقى  ال�ساخن 

بال�ست�سارات  تتعلق  غالبيتها  ات�سال   500 يقارب 

تلقي  مت  حني  يف  الأهايل،  قبل  من  وال�ستف�سارات 

مت  الأطفال  بحق  اعتداءات  عن  بالغًا   30 يقارب  ما 

التعامل معها واإحالتها اإىل اجلهات املخت�سة، مو�سحًا 

تكون  قد  الأطفال  لها  يتعر�س  التي  العتداءات  اأن 

جن�سية اأو عاطفية اأو ج�سدية اأو حتى اإهماًل للطفل.

يف  عامليًا   11 املرتبة  حتتل  الإمارات  اأن  اإىل  واأ�سار 

ا�ستخدام الإنرتنت عرب الأجهزة الذكية، موؤكدًا اأن %80 

من الأطفال يف الإمارات يدخلون اإىل عامل الإنرتنت، 

واأن تعر�سهم ملحتويات الإنرتنت تبداأ من �سن مبكرة 

جدًا بني 2 اإىل 3 اأعوام. واأ�ساف اأن الدرا�سات اأظهرت 

اأو  لالإيذاء  يتعر�سون  الذين  الأطفال  من   %46 اأن 

لهم  ذويهم عما ح�سل  يبلغون  الإنرتنت  التهديد عرب 

لأ�سباب  لهم  حدث  ما  الباقية  الن�سبة  تخفي  حني  يف 

متعددة من اأبرزها اخلوف والرتدد.

واأو�سح اأنه وبتوجيهات كرمية من الفريق �سمو ال�سيخ 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  �سيف 

وزير الداخلية، مت اإطالق اخلط ال�ساخن املوحد على 

حالت  عن  والإبالغ  الأطفال  حلماية  الدولة  م�ستوى 

العتداءات التي قد يتعر�سون لها.

كادر

ي�ستحوذ  لل�سركات  الإلكرتوين  البتزاز  الأمني:  خدمة 

على اإجمايل البالغات

بالغات  اأن  عن  دبي  �سرطة  يف  الأمني  خدمة  ك�سفت 

اإجمايل  من  الأ�سد  ن�سيب  تاأخذ  الإلكرتوين  البتزاز 

البالغات التي تتلقاها اخلدمة وب�سكل خا�س البتزاز 

من  احلكومية  و�سبه  احلكومية  لل�سركات  الإلكرتوين 

خالل قيام »الهاكرز« باحل�سول على بيانات ومعلومات 

حول ال�سركات وحماولة ابتزازها ماديًا للح�سول على 

اأموال مقابل عدم ن�سر هذه البيانات اأو الإف�ساح عنها.
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اإدارة  جمل�س  رئي�س  دبي  يف  العام  والأمن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل 

جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع اجلمعية الأربعني.

وذلك بح�سور كل من �سلطان �سقر ال�سويدي، نائب رئي�س جمل�س الإدارة، ومريزا ال�سايغ، مدير مكتب �سمو ال�سيخ 

العام،  الأمني  اهلل،  عبد  مراد  والدكتور حممد  مكتوم،  اآل  كلية  اأمناء  رئي�س جمل�س  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حمدان 

والدكتور من�سور العور اأمني ال�سندوق، والدكتور خليفة ال�سويدي، وبدرية اليا�سي، والدكتورة مرمي كلداري.

واطلع املجتمعون على مبادرات حول القراءة لالأطفال مبنا�سبة مبادرة »عام 2016.. عام القراءة«، واخلطة التي 

مت اإعدادها على مدار العام لالأن�سطة التي ت�سمل العديد من الربامج، والفعاليات التي حتفز الأطفال، وت�سجعهم 

على الإقبال على القراءة.

على  الت�سديق  ومنها  الأعمال؛  جدول  على  واملدرجة  للنقا�س،  املطروحة  املو�سوعات  اأهم  الجتماع  وا�ستعر�س 

التقرير  على  الطالع  كما مت  للعام اجلاري،  املقرتحة  التقديرية  املوازنة  وا�ستعرا�س  ال�سابق،  الجتماع  حم�سر 

املايل، والتقرير الإداري لربامج واأن�سطة اجلمعية للعام املن�سرم.

واأيد املجتمعون املبادرة، التي تقدمت بها النيابة العامة يف دبي بعنوان نيابة الدار، التي ت�ستهدف فئات املجتمع، 

مثل كبار ال�سن، وذوي الإعاقة، واملر�سى، والأطفال، وربات البيوت، بحيث يلتقي اأع�ساء النيابة العامة للتحقيق 

معهم يف اأماكن وجودهم.

رعاية الأحداث:  ُتعد برامج لتحفيز الأطفال على القراءة

تراأ�س
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اجتماع  يف  اجلديدة،  للدورة  اإدارتها  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية 

اجلمعية العمومية العادية الرابع والع�سرين، الذي عقد يف نادي �سباط ال�سرطة بالقرهود يوم 

اخلمي�س املا�سي 25 فرباير، وح�سد معايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اأكرث الأ�سوات، خالل النتخابات التي جرت، بح�سور ممثلني 

عن وزارة تنمية املجتمع، وبقية اأع�ساء اجلمعية، وعدد من املهتمني ب�سوؤون رعاية الأحداث.

انتخبت

اخبار
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واأ�ساد معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، بدور اأع�ساء 

اأن�سطتها  اأ�سهموا يف دعم  الذين  وكل  الإدارة،  جمل�س 

اأو  اجلمعية  داخل  من  �سواء  ال�سابقة،  دوراتها  خالل 

خارجها، والإجنازات التي حققتها، ووجه معاليه كلمة، 

ل�سهداء  الحرتام  وبالغ  المتنان  عميق  عن  فيها  عرب 

الوطن، الذين قدموا حياتهم دفاعًا عن ترابه وحماية 

معاليه  وحيًا  جمتمعه،  عن  ودفعه  الأذى  ودرء  اأبنائه، 

حب  على  اأبناءهم  ربوا  الذين  ال�سهداء،  هوؤلء  اأ�سر 

وو�سفها  وكرامته،  عزته  �سبيل  يف  والت�سحية  الوطن 

ب�سجاعتها  ونعتز  بها  نفتخر  التي  املثالية  بالأ�سر 

وت�سحياتها.

ظروف ا�ستثنائية

اأرحب  كلمته:  يف  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  وقال 

على  حر�سكم  واأثّمن  ح�سوركم،  لكم  واأ�سكر  بكم، 

العادية  العمومية  اجلمعيات  فعاليات  يف  امل�ساركة 

اأهم الإجنازات  التي يتم خاللها ا�ستعرا�س  ال�سنوية، 

والأن�سطة واخلدمات والإيرادات والنفقات التي متت، 

الجتماعات،  هذه  ي�سبق  الذي  امليالدي  العام  خالل 

حيث تتم مراجعة الإيرادات، وتدقيق النفقات، وبيان 

الأ�سول والأر�سدة واللتزامات، والعقبات والإجنازات 

والتحديات، بكل و�سوح و�سفافية، كما اأود اأن اأ�سكركم 

على الإجنازات املتميزة التي مت حتقيقها خالل العام 

املن�سرم، حيث عمل اأع�ساء اجلمعية بال كلل ول ملل، 

على توعية الأ�سر باملخاطر التي ميكن اأن ت�سيبها اأو 

تلحق الأذى باأبنائها.

ظل  يف  ياأتي  احلايل  اجتماعنا  اإن  معاليه:  وقال 
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تقليدية  غري  حتديات  وو�سط  عادية،  غري  ظروف 

بكاملها  العربية  املنطقة  جتعل  ا�ستثنائية،  واأحداث 

املتحققة،  فالتنمية  باأ�سره،  العامل  وقلق  اهتمام  حمل 

وال�ستقرار الذي يعم اأرجاء الدولة، اإمنا يعك�س حنكة 

وطنها  م�سالح  على  وحر�سها  ال�سيا�سية،  قيادتنا 

وتقوية  التالحم،  تعميق  نحو  و�سعيها  اأبنائها،  واإ�سعاد 

الرتابط بني اأبناء هذا الوطن.. �سعبًا وقيادًة.. حكامًا 

خماطر  �سعبنا  جّنب  الذي  التالحم  هذا  وحمكومني، 

�سقيقة،  �سعوب  منها  عانت  وخيمة،  وفو�سى  كبرية، 

ودول �سديقة.

اأداء ُيقتدى

اجلهد  اإن  قائاًل:  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  وتابع 

حيوية  يعك�س  اإمنا  املن�سرم،  العام  خالل  بذل  الذي 

جمعيتنا وحركيتها العالية، ودورها الواعي يف الت�سدي 

لالأخطار، وحماية ال�سغار، وقد جت�سد ذلك يف الأداء 

الرائع، واملردود الوافر حلمالت التوعية التي حققت 

جناحًا هائاًل، جعلها منوذجًا يحتذى واأداًء يقتدى.

جائزة  جلان  اأع�ساء  اإىل  ال�سكر  معاليه  وجه  كما 

�سعيد بن لوتاه، على اجلهد الكبري الذي بذلوه، وعلى 

تليق  اجلائزة  هذه  جعلت  التي  واملو�سوعية  احليادية 

اأع�ساء  �سكر  كما  با�سمه،  �سميت  من  ومقام  مبكانة 

اجلمعية الذين مثلوها يف املوؤمترات والندوات متثياًل 

والدور  واحل�ساري  الثقايف  امل�ستوى  عك�س  م�سرفًا، 

الإيجابي لأع�ساء اجلمعية.

التالحم والرتاحم

يتعني  القادمة  الفرتة  خالل  دورنا  اإن  معاليه:  وقال 

ويجب  الراهنة،  التحديات  م�ستوى  فوق  يرتفع  اأن 

املت�ساعدة  الأخطار  نكثف جهودنا ملواجهة  اأن  علينا 

م�سريتنا،  نقّيم  اأن  وعلينا  املتالحقة،  والتطورات 

حواراتنا،  ونن�سط  �سراكاتنا،  ونعزز  �سالتنا،  ونوثق 

عقول  يف  يدور  ما  لنتفهم  تفكرينا،  طريقة  ونطور 

ولن�ساير  تفكريهم،  طريقة  لنواكب  وال�سباب،  الن�سء 

كما  طموحاتهم،  حتقيق  على  معهم  ونعمل  اأحالمهم، 

التي  القيم  اأهم  اللذين ميثالن  التالحم والرتاحم  اأن 

حم�سنًا  املجتمع  هذا  يجعل  ما  جمتمعنا،  بها  يت�سم 

�سد التطرف، الذي يعد �سلوكًا غريبًا خارج قامو�سنا، 

ونهجًا يت�سادم مع ثوابت جمتمعنا، وها نحن ن�ساهد 

على  تداعيات  من  ال�سلوكيات  هذه  اأحدثته  ما  باأ�سى 

اأ�سر و�سباب واأطفال �سعوب دول �سقيقة وعزيزة، ندعو 

اهلل اأن تتمكن هذه ال�سعوب من اأن تتجاوز هذه املحن، 

ويعود الأمن والأمان وال�ستقرار اإليها.

مبواكبة  الكفيلة  اخلطط  لو�سع  املجل�س  معاليه  ودعا 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دعوة 

باأن يكون عام 2016 عامًا  رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 

وهي  املعرفة،  اأ�سا�س  هي  القراءة  اأن  ذلك  للقراءة، 

والتفوق  واملناف�سة  والتمكني  النهو�س  اإىل  الطريق 

والإبداع.

تقارير

اجلمعية  حم�سر  على  الت�سديق  الجتماع،  خالل  مت 

املايل  التقريرين  وا�ستعرا�س  ال�سابق،  العمومية 

والإداري للعام املن�سرم، وبراءة الذمة املالية، وتعيني 

مدقق ح�سابات.

ال�سر  اأمني  اهلل  عبد  مراد  حممد  الدكتور  وا�ستعر�س 

الأن�سطة  �سمل  الذي  الإداري  التقرير  للجمعية،  العام 

العام  خالل  اجلمعية  فيها  �ساركت  التي  والفعاليات 

اأمني  العور  الدكتور من�سور  ا�ستعر�س  بينما  املا�سي، 

ال�سندوق، التقرير املايل للجمعية.
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رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  تراأ�س 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  بدبي،  العام  والأمن  ال�سرطة 

جمعية توعية ورعاية الأحداث يف دبي، اجلل�سة احلوارية 

موؤخرًا  عقدت  التي  الأحداث،  ورعاية  توعية  جلميعة 

بدبي، حتت عنوان »رعاية الأحداث م�سوؤولية من؟«.

الأمني  امللك،  عبد  اإبراهيم  احلوارية،  باجلل�سة  �سارك 

العام للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة، و�سلطان 

�سقر ال�سويدي رئي�س جمل�س اإدارة ندوة الثقافة والعلوم 

وحممد  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية  رئي�س  نائب 

والدكتور  دبي.  والأحداث يف  الأ�سرة  نيابة  رئي�س  ر�ستم 

�سرطة  يف  القرار  اتخاذ  دعم  مركز  مدير  مراد  حممد 

الأحداث،  ورعاية  توعية  جلمعية  العام  الأمني  دبي 

وعدد  الريا�سي،  دبي  جمل�س  عام  اأمني  حارب  و�سعيد 

والعدل  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارات  يف  امل�سوؤولني  من 

والداخلية والرتبية والتعليم وحماكم دبي و�سرطة دبي. 

والريا�سة،  لل�سباب  العامة  الهيئة  وبح�سور ممثلني عن 

الن�ساء  لرعاية  دبي  وموؤ�س�سة  والأحداث،  الأ�سرة  ونيابة 

وهيئة  الق�سر،  و�سوؤون  الأوقاف  وموؤ�س�سة  والأطفال، 

الجتماعي،  الدعم  مراكز  ومديري  املجتمع،  تنمية 

والإعالميني والباحثني، وعدد من ال�سباط.

التطرف الديني والأخالقي

وجود  ب�سرورة  احلوارية  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  طالب 

التطرف  من  ال�سباب  بحماية  تهتم  جهة  اأو  موؤ�س�سة 

الأخالقي والديني، والذي يوؤدي بهم اإىل الإميان باأفكار 

دعوة لتفعيل الربامج التوعوية وتبني الإبداع

جل�ضة حوارية
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اإرهابية داع�سية، تلقي بهم اإىل الهالك، م�سددين على 

والأحداث  الأطفال  حلماية  �سريعًا  التحرك  �سرورة 

الذي  الإيجابي  الإعالم  تفعيل  اإىل  داعني  وال�سباب، 

يركز على القدوة الإيجابية.

كما تناولت تو�سيات اجلل�سة، �سرورة حتديد جهة عليا 

م�سوؤولة لالإ�سراف والتن�سيق مع اجلهات املعنية بتوعية 

ا�سرتاتيجية  خطة  وو�سع  وال�سباب،  الأطفال  وحماية 

حلماية الأبناء من الأفكار الهدامة.

وت�سمني املناهج الدرا�سية، مواد تربوية تتعلق باملهارات 

للقيا�س،  قابلة  وا�سحة  خمرجات  وحتديد  احلياتية، 

من  لالأبناء،  املتوازنة  ال�سخ�سية  ببناء  يتعلق  فيما 

حيث الو�سطية والعتزاز بالأمتني العربية والإ�سالمية، 

التنموي،  الدور  يف  وامل�ساهمة  والنتماء  الولء  وتعزيز 

واأهمية  التكالية،  وعدم  والبتكار  بالإبداع  يتعلق  فيما 

منا�سدة و�سائل الإعالم لإنتاج برامج وم�سل�سالت هادفة 

لالأطفال.

تو�سيات

احلوارية،  اجلل�سة  تو�سيات  تناولت  اأخرى،  جهة  من 

مبدعني  من  للقدوة  الريادي  الدور  اإبراز  �سرورة 

ومبتكرين وتربويني واأ�سحاب املوؤهالت العلمية العليا، 

لتوعية  هادفة  تربوية  خطة  لو�سع  الإعالم  وخماطبة 

ومنا�سدة  املجتمع،  يف  القدوة  ال�سباب  واإبراز  الن�سء، 

الأ�سرة لت�سجيع الأبناء على القراءة، لتو�سيع مداركهم 

اأداء  موؤ�سرات  وو�سع  الفراغ،  اأوقات  و�سغل  الثقافية، 

للجهات التنفيذية املعنية بربامج توعية ورعاية الأطفال 

تتعلق  مناهج  وجود  و�سرورة  اأدائها،  وتقييم  وال�سباب، 

بالتن�سئة احلياتية واملجتمعية.

حتديات ج�سيمة

من  احلد  اإىل  متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  ودعا 

الربامج الفنية التي تتكلف ماليني الدراهم بال فائدة، 

وا�ستبدالها بربامج توعوية وابتكارية، تركز على اأهمية 

القدوة والعلم والعلماء واملبتكرين، م�سريًا اإىل �سرورة 

ت�سكيل جلنة تتابع التو�سيات التي خرجت بها اجلل�سة، 

واأن تكون هناك زيارات م�ستقبلية جلميع و�سائل الإعالم 

على  م�ساعدًا  هادفًا  الإعالم  جعل  ملحاولة  الدولة،  يف 

منع ال�سباب من التطرف.

حلماية  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  خطة  توجد  ل  اإنه  وقال 

نعي�سه،  الذي  النفتاح  ظل  يف  التطرف،  من  ال�سباب 

م�سريًا اإىل اأن اجلل�سة احلوارية، تعترب نقطة النطالق 

التعاون  لآفاق  الأ�سا�س  واأنها  املقبلة،  املرحلة  خالل 

واجلمعيات  املعنية  الر�سمية  اجلهات  بني  والتكامل 

الأهلية التطوعية، من اأجل م�سلحة �سباب واأحداث هذا 

الوطن.

وذكر خلفان اأن التحديات التي متر بها منطقتنا خالل 

حتدق  التي  الأخطار  اأن  كما  ج�سيمة،  اجلارية  الفرتة 

الأخطار،  هذه  اأبرز  اأن  مبينًا  كبرية،  واأطفالنا  ب�سبابنا 

الكره  بذور  وبذر  الفكري،  ال�ستقطاب  حماولت 

الداع�سي،  الفكر  ون�سر  العقائدي،  والتنازع  الطائفي، 

مّنا  تتطلب  الوخيمة،  املهددات  هذه  اأن  اإىل  م�سريًا 

جميعًا، كموؤ�س�سات حكومية وجمعيات اأهلية واأ�سر ورجال 

الهجمة  هذه  ل�سد  جميعًا  نتعاون  اأن  واإعالميني،  دين 

يف  واخلراب  الفو�سى  ن�سر  اإىل  تهدف  التي  ال�سر�سة، 

املنطقة، وتفتيت دولها، وت�سريد �سعوبها.

توعية

اجلهة  حتديد  اأهمية  اإىل  مراد،  حممد  الدكتور  اأ�سار 

وال�سباب  الأحداث  ورعاية  توعية  بها  املنوط  الر�سمية 

يف الإمارات، موؤكدًا اأنه ل ميكن اأن يظل التناف�س وعدم 

التكامل بني العديد من اجلهات، بدعوى رعاية الأحداث 

وال�سباب، والنتيجة غري مر�سية.
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اأقيمت  التي  ال�سهيد«  »يوم  مبنا�سبة  دبي،  �سرطة  احتفالية  يف  بدبي،  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 

ومب�ساركة �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان، م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، 

و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم.

ح�سر الحتفالية وزير حقوق الإن�سان يف اجلمهورية اليمنية، عز الدين الأ�سبحي، ونائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام 

بدبي الفريق �ساحي خلفان متيم، وعدد من �سفراء وقنا�سل الدول ال�سقيقة، وم�ساعدي القائد العام ل�سرطة دبي، 

ومديري اإدارات ومراكز ال�سرطة، وعدد من ال�سباط، واأهايل ال�سهداء.

وخالل الحتفالية، ثمن عز الدين الأ�سبحي وزير حقوق الإن�سان يف جمهورية اليمن، دور دولة الإمارات حكومًة و�سعبًا 

على ما قدموه ل�سعب اليمن من ت�سحيات يف هذه املحنة التي متر بها، م�سريًا اإىل اأن الإمارات كانت �سباقة دائمًا يف 

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد

�ساركت

جمعية توعية ورعاية الأحداث ت�سارك 

�سرطة دبي احتفالية »يوم ال�سهيد«
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الوقوف اإىل جانب اليمن يف اللحظات الع�سيبة. موؤكدًا 

اأن ال�سعب اليمني �سيتذكرون دومًا ما قدمته الإمارات 

التي  املاأ�ساة  من  اخلروج  اأجل  من  واعتزاز  فخر  بكل 

التعاون  جمل�س  دول  وقوف  و�سيتذكرون  بهم،  حلت 

اأن دماء  اإىل جانبهم، مبينًا  اخلليجي وقوات التحالف 

م�ستقبل  اأجل  اليمن من  لأهل  الربيق  �ستكون  ال�سهداء 

اأف�سل.

ال�سهداء  لأهايل  بال�سكر  الأ�سبحي،  الدين  عز  وتوجه 

قبل  من  لهم  الكبري  والتقدير  الفعالية  يف  امل�ساركني 

احلكومة اليمنية، موؤكدًا اأن اأبناءهم اأحياء يرزقون عند 

ربهم، وجمددًا �سكره اإىل قيادة دولة الإمارات على ما 

قدمته من ت�سحيات تعك�س الأخوة العربية.

10 م�ساهد لل�سهيد

هذا  يف  متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  قال  جانبه،  من 

ال�سهيد«  »يوم  جميعًا  نفو�سنا  على  العزيز  الأبي  اليوم 

يقف املرء حائرًا من اأين يبداأ؟ وتقف الكلمات عاجزًة 

مرتبة  اإىل  ويرتقي  ويعلو  ي�سمو  فاحلدث  التعبري  عن 

املكانة  اإنها  ال�سهادة؛  مرتبة  ما  اأدراكم  وما  ال�سهادة؛ 

 – وتعاىل  �سبحانه   – اهلل  اخت�سها  التي  الرفيعة 

لل�سهداء.

اأو�سح �ساحي اأن يف يوم ال�سهيد ثمة 10 م�ساهد يراها 
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اأمام ناظريه، وهي كالتايل: 

 امل�سهد الأول: هو )ال�سهيد( ففي هذا اليوم نقف وقفة 

وجلنودنا  البوا�سل،  لرجالنا  بالغ  وتقدير  وثناء  اإجالل 

الإ�سالمي،  للواجب  تلبيًة  باأنف�سهم  وا  �سحَّ الذين 

والوطني، والإن�ساين الذي كلفوا به.

اأمهات  راأيتم  هل  ال�سهيد(،  )اأم  هو  الثاين:  امل�سهد 

ال�سهداء كيف اأظهرهن ال�سرب واجللد والإميان العميق 

بقد�سية الواجب ؟

ويقول  ال�سهيد(،  )والد  يف  ويتمثل  الثالث:  امل�سهد   

الإماراتيني  ال�سهداء  اآباء  مواقف  تابعتم  »هل  �ساحي: 

اأعناقهم،  ميدون  مبواقفهم؛  كبارًا  كانوا  الذين 

والعتزاز  بالفخر  ي�سعرون  يعزيهم؛  من  وي�سافحون 

باأبنائهم، يا له من موقف م�سرف«.

 امل�سهد الرابع: يتمثل يف )زوجة ال�سهيد(، ونوه �ساحي 

والإميان  وال�سجاعة  ال�سرب  يف  مثاًل  كانت  اأنها  اإىل 

بواجب الوطن، وكانت عونًا لزوجها، و�ستظل اأمًا مربية 

لأبنائها؛

اأطفال  راأينا  لقد  ال�سهيد(:  )اأطفال  اخلام�س  امل�سهد 

عن  الإعالم  لو�سائل  حتدثوا  الذين  الإمارات  �سهداء 

بقواتنا  لاللتحاق  ا�ستعدادهم  وعن  باآبائهم،  فخرهم 

امل�سلحة.

امل�سهد ال�ساد�س: ويتمثل يف )نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

لقد  الإمارات(  وحكام  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س 

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م�ساركة  كانت 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  نائب  اآل مكتوم، 

حاكم دبي، واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات، وهم يعزون 

اأ�سر ال�سهداء يف بيوتهم بيتًا بيتًا �سورة لئقة من �سور 

املحبة وامل�ساركة الوجدانية بني القيادة واأ�سر ال�سهداء.

 امل�سهد ال�سابع: وهو م�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 

وكم  موؤثرًا،  رائعًا، وكم كنت  امل�سلحة: كم كنت  للقوات 

كنا فخورين باإ�سرارك على اأن تزور اأ�سر جنودك واحدًا 

تلو الآخر، �سورًة لن تن�سى، فتحيًة لك يف »يوم ال�سهيد«.

يف  امل�سلحة  قواتنا  )جنود  م�سهد  فهو  الثامن:  امل�سهد   

الت�سدي  يف  ال�سجاعة  من  اأظهروا  وكم  الفداء(  �ساحة 

اأن  واأ�سر على  اأحدهم،  ذراع  لقد قطعت  ودحره،  للعدو 

�سورة  اأي  الأخرى،  كتفه  على  ال�سهداء  جثامني  ينقل 

لنا  الإمارات  اأبناء  يعطيها  التي  هذه  الرجولة  �سور  من 

وللعامل؟!!

امل�سهد التا�سع: يتمثل يف التالحم الوطني، فقد اأظهرت 

الأحداث الأخرية التالحم الوطني بني ال�سعب والقيادة.

لن  الإمارات  و�سعب  قيادة  اأن  يظهر  العا�سر:  امل�سهد 

وزوجته،  ووالديه،  ال�سهيد،  ونعاهد  ال�سهداء،  ين�سوا 

واأطفاله، باأننا معكم ما حيينا واأن »اأبناء زايد« لن ين�سوا 

وهذا  ا�ست�سهدوا،  الذين  و�سبابهم  واإخوانهم  اأبناءهم 

ال�سهيد«  »يوم  يف  اأنتم  واملواطن-  احلاكم  قطعه  وعد 

معنا يف القلب، مادامت الدنيا قائمة، واهلل ويل التوفيق.
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اأوبريت يوم ال�سهيد

على هام�س الحتفالية اأدى الفنان فايز ال�سعيد والفنان في�سل اجلا�سم، 

اأوبريت يوم ال�سهيد، مب�ساركة طالبات من مدر�سة ال�سروق اخلا�سة، 

فرقة  قدمت  فيما  اخلا�سة،  الأمريكية  العربية  دبي  ومدر�سة 

�سعبية عر�سًا �سعبيًا.

�سرطة دبي حتتفي بال�سهيد

يف يوم 30 من نوفمرب نك�ست القيادة العامة ل�سرطة دبي 

احلادية  وحتى  الثامنة  من  من�ساآتها  جميع  يف  الأعالم 

ع�سرة والن�سف �سباحًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات �ساحب 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

عام  كل  يف  نوفمرب  من  الـ30  يوم  يكون  اأن  اهلل«  »حفظه 

�سهداء  بت�سحيات  وعرفانًا  واإكبارًا  واإجالًل  لل�سهيد  يومًا 

الوطن يف امليادين الع�سكرية واملدنية والإن�سانية كافة .

وقفة �سمت

العام  القائد  م�ساعد  رفيع  حممد  عبدالرحمن  اللواء  ووقف 

حممد  واللواء  والتجهيزات  املجتمع  خدمة  ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة 

الأكادميية  ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  م�ساعد  فهد  بن  اأحمد 

والتدريب واللواء املهند�س حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد العام ل�سرطة 

واللواء دبي ل�سوؤون العمليات واللواء اأحمد حممد بن ثاين م�ساعد القائد العام ل�سرطة دبي ل�سوؤون  املنافذ 

حممد �سعد ال�سريف م�ساعد القائد العام ل�سرطة دبي ل�سوؤون الإدارة واللواء حممد �سعيد املري مدير الإدارة العامة 

خلدمة املجتمع واللواء اأحمد حمدان بن دملوك مدير الإدارة العامة للتدريب ومديرو الإدارات العامة وكبار �سباط 

�سرطة دبي ..

وقفوا دقيقة دعاء �سامت يف ميدان القيادة كوقفة وطنية توؤكد على العتزاز بت�سحيات �سهداء الإمارات وكتعبري 

حي عن ت�سامن اجلميع مع اأ�سر وذوي ال�سهداء ومن ثم تبعتها مرا�سم رفع علم الإمارات م�سحوبًا بال�سالم الوطني.

اإن »يوم ال�سهيد« يعك�س تقدير قيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو  وقال اللواء عبدالرحمن حممد رفيع 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام 

�سنويًا كي  بذكراهم  والحتفاء  الر�سمية  امل�ستويات  اأعلى  تكرميهم يف  الأبرار وحر�سهم على  ل�سهدائنا  الإمارات 

يكون هذا اليوم يومًا للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولء والنتماء لالأر�س والقيادة وذلك بالتزامن مع منا�سبة 

عزيزة على قلوب جميع املواطنني واملقيمني وهي اليوم الوطني الرابع والأربعون للدولة .
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جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، مبنا�سبة اليوم الوطني الـ44 لدولة الإمارات، عرب اإطالقها ثالث 

حمالت وطنية توعوية اإلكرتونية، وكانت احلملة الأوىل عبارة عن حملة توعوية حتت �سعار »الإمارات 

يف عيون اأطفالنا« واحلملة الثانية، حتت �سعار »من اأقوال القادة« اأما احلملة الثالثة فقد كانت حتت �سعار »من القلب«.

للبنات حيث قدمت  الأن�سارية  �سلمى  اأقيمت مبدر�سة  التي  الوطني  اليوم  بفعاليات  �ساركت اجلمعية  ف�ساًل عن ذلك 

طالبات املدر�سة فقرات متنوعة يف حب الوطن، بالإ�سافة اىل اأوبريت رائع يف يوم ال�سهيد وحب القادة .

اجلانب  اأولت  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية  اأن  الإعالمية،  اللجنة  رئي�س  مريزا  خليل  جا�سم  الدكتور  العقيد  واأكد 

يف  تفعيلها  و�سرورة  الحتفالت  اأهمية  على  التاأكيد  عرب  كبرية  اأهمية  العام  لهذا   44 الــ  الوطني  اليوم  يف  الحتفايل 

احتفلت
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يف  للوطن  والنتماء  الولء  معاين  وتعميق  املدار�س 

الإمارات  لدولة  الوطني  اليوم  اإن  الطلبة. وقال  نفو�س 

والتالحم  النتماء  ومفردات  معاين  اأ�سمى  يج�سد 

الر�سيدة  قيادتنا  واإىل  الإمارات  دولة  اإىل  واملحبة 

اللذين قدما كل ما يتمناه املرء من حياة كرمية جعلتنا 

من اأ�سعد ال�سعوب.

�سلمى  مدر�سة  مديرة  اليا�سي  بدرية  الأ�ستاذة  وثمنت 

احتفالت  اجلمعية  م�ساركة  للبنات،  الأن�سارية 

بهجة  اأ�سافت  اجلمعية  م�ساركة  اأن  موؤكدة  املدر�سة، 

اأ�سا�سيٌّ  وداعٌم  �سريٌك  هي  اجلمعية  واأن  رائعة، 

طالبات  اأن  حيث  املدر�سة،  واأن�سطة  برامج  ملعظم 

املدر�سة ي�ساركن دائمًا يف احتفالت اجلمعية، خا�سة 

الحتفالت ال�سنوية الدائمة التي تقيمها اجلمعية.

يف  الأن�سطة  م�سوؤولة  �سالح  �سارة  قالت  جانبها،  من 

م�ساركة  اإن  اجلمعية، 

يف  اجلمعية 

الوطن  احتفالت 

مدى  عن  يعرب 

وحر�سها  تفاعلها 

املنا�سبة  يف  امل�ساركة  على 

اإماراتي  كل  قلب  على  العزيزة  الوطنية 

التي  الأن�سطة  اأن  اإىل  م�سرية  وقادته.  وطنه  يحب 

اأفراد  اإ�سعاد  اإىل  وتهدف  متنوعة  اجلمعية  بها  تقوم 

اجلميلة  واملبادئ  القيم  من  الكثري  وغر�س  املجتمع 

يف نفو�س اأبنائنا،واأعربت عن فائق تقديرها و�سكرها 

جلميع اجلهات التي �ساهمت يف اإر�ساء اأ�س�س التعاون 

تخدم  التي  الفعاليات  من  العديد  لإحياء  واملبادرة 

املجتمع.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث، يف احتفال �سرطة دبي باليوم العاملي للغة العربية، الذي اأقيم بنادي 

اآل مكتوم، وتزامنًا مع مبادرتها  ال�سباط مبنطقة القرهود، بال�سراكة مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد 

»#بالعربي« التي اأطلقتها يف اإطار الحتفال باليوم العاملي للغة العربية الذي يوافق 18 دي�سمرب من كل عام.

الع�سو  و�سعادة جمال بن حويرب  ل�سرطة دبي  العام  القائد  اللواء خمي�س مطر املزينة  �سعادة  ح�سر الحتفالية، 

والعلوم،  الثقافة  ندوة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�سويدي  �سلطان  و�سعادة  اآل مكتوم  را�سد  بن  املنتدب ملوؤ�س�سة حممد 

والدكتور حممد مراد عبداهلل، الأمني العام جلمعية توعية ورعاية الأحداث، ومدير مركز دعم اتخاذ القرار يف 

الإمارات اأولت اللغة العربية اهتماما خا�سًا خمي�ض املزينة:

وربطتها بالهوية الوطنية

�ساركت

»جمعية الأحداث« حتتفل مع �سرطة دبي باليوم العاملي للغة العربية
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الربامج  م�سوؤولة  جا�سم  �سالح  و�سارة  دبي،  �سرطة 

والأن�سطة يف جمعية توعية ورعاية الأحداث، وبح�سور 

م�ساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز 

ال�سرطة وال�سباط .

واأكد �سعادة اللواء املزينة اأن دولة الإمارات اأولت اللغة 

العربية اهتمامًا خا�سًا وربطتها بالهوية الوطنية للدولة 

للحفاظ عليها  الهادفة  املبادرات  العديد من  وطرحت 

الكرمي  القراآن  لغة  هي  العربية  اللغة  اأن  اإىل  م�سريًا 

واللغة الر�سمية للدولة ويجب العمل دائما على تعزيزها 

واحلفاظ عليها.

على  حري�سة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  واأكد 

ومعامالتها  اإجراءاتها  يف  العربية  اللغة  على  احلفاظ 

وحتر�س اأي�سا على تعليم الذين يلتحقون بالعمل لديها 

من غري الناطقني بها لتعلمها والتخاطب بها مبينا اأن 

اأداة خماطبات �سرطة دبي حر�سًا  اللغة العربية تعترب 

على هويتنا الوطنية .

�ساحب  توجيهات  تنتهج  دبي  �سرطة  اأن  اإىل  واأ�سار 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

»حفظه اهلل« الذي حدد عام 2016 ليكون عامًا للقراءة 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤية  وكذلك  الإمارات  دولة  يف 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« الرامية اإىل جعل 

دولة الإمارات مركزًا لالمتياز يف اللغة العربية يف اإطار 

روؤية الإمارات 2021.

لغة الفخر

اأن الحتفال  �سعادة جمال بن حويرب  اأكد  من جانبه، 

باليوم العاملي للغة العربية ياأتي متا�سيًا مع اليوم الذي 

لغة  باعتبارها  دي�سمرب«   18« املتحدة  الأمم  حددته 

خالدة م�سريًا اإىل اأهمية اأن يكون الفخر باللغة العربية 

والعتزاز بها دائمًا من قبل اأهلها الناطقني بها وعدم 

احلاجة اإىل يوم واحد حمدد لالحتفاء بها م�سريًا اإىل 

بع�س الأخطار التي حتدق باللغة العربية.

اآل  ونوه بحر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

�سموه  واأن  عليها  واحلفاظ  العربية  اللغة  على  مكتوم 
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وكتب  واحلياة  للعمل  لغة  هي  العربية  اللغة  اأن  يوؤكد 

فيها اأروع ق�سائده »اللغة اخلالدة« واأمر بقرارات مهمة 

حلث املوؤ�س�سات على الحتفاء بها واأن ل ترتك لل�سياع 

اأمام اللغات املناف�سة. كما اأثنى على جهود �سرطة دبي 

�سرطة  اأكادميية  العربية وخا�سة يف  باللغة  واهتمامها 

دبي التي تدر�س باللغة العربية.

وت�سمنت فعاليات احلفل عر�سًا لفيلم وثائقي عن اللغة 

العربية يظهر دور �سرطة دبي يف تطبيق اللغة العربية 

املقدمة  واخلدمات  الداخلية  وكتبها  اإجراءاتها  يف 

واإعطائها  العربية  باللغة  اإىل اجلمهور ومدى العتزاز 

ت�سدر  التي  الإعالمية  واخلطط  الربامج  يف  الأولوية 

مع  الإعالمية  واملخاطبات  الأمني  الإعالم  اإدارة  عن 

اجلمهور.

فعاليات

الآداب  كلية  الدكتور خطاب حممد خطاب من  واألقى 

والعلوم الإن�سانية يف جامعة ال�سارقة كلمة اأبرز خاللها 

اخل�سائ�س التي تتمتع بها اللغة العربية لتبقى خالدة 

وحتافظ على مكانتها العاملية وخا�سة اأنها لغة القراآن 

الكرمي واأنها �ستكون لغة اأهل اجلنة.

اإىل  و�سل  العربية  اللغة  كلمات  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار 

اللغة  اأن  حني  يف  مب�ستقاتها  كلمة  مليون   12 من  اأكرث 

الإجنليزية يرتاوح عدد كلماتها بني 500 األف اإىل 600 

األف  و200  األفا   150 بني  الفرن�سية  واللغة  كلمة  األف 

كلمة  األف   150 اإىل  األفا   130 بني  الرو�سية  فيما  كلمة 

وهذا ما يعطيها التقدم والأف�سلية.

وبني اأن اأول معجم يف العامل كان باللغة العربية »معجم 

الدولة  قيام  بعد  ا�ستطاعت  العربية  اللغة  واأن  العني« 

انحاء  خمتلف  من  واملعارف  العلوم  نقل  الإ�سالمية 

منها  لت�ستفيد  عام  األف  ملدة  عليها  واحلفاظ  العامل 

اأن اللغة الإجنليزية حتتوي على ثالثة  الب�سرية. وذكر 

اآلف كلمة جذورها من اللغة العربية.
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وقدمت جمموعة من طالبات مدر�سة الثاين من دي�سمرب 

اأوبريتًا يج�سد حال اللغة العربية وما  للتعليم الأ�سا�سي 

يف  وا�ستعر�سن  الكثريين  قبل  من  اإهمال  من  تعانيه 

منذ  الإمارات  دولة  بذلتها  التي  اجلهود  ذاته  الوقت 

�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  يد  على  تاأ�سي�سها 

العربية  اللغة  على  احلفاظ  يف  اهلل«  »رحمه  نهيان  اآل 

وجعلها ج�سرًا للتوا�سل مع العامل واملبادرات ومعار�س 

الكتب التي تقام على م�ستوى الدولة.

اأوائل اللغة العربية

ويف ختام الحتفال كرم �سعادة اللواء املزينة اجلهات 

امل�ساركة يف تنظيمها واملتمثلة يف »موؤ�س�سة حممد بن 

را�سد اآل مكتوم« وندوة الثقافة والعلوم وجمعية حماية 

للتعليم  دي�سمرب  من  الثاين  ومدر�سة  العربية  اللغة 

الأ�سا�سي وجامعة ال�سارقة.

اأول  املطوع  الرحمن  عبد  ح�سن  الدكتور  كرم  كما 

مواطن حا�سل على الدكتوراه يف اللغة العربية وا�ستلم 

لطيفة  الدكتورة  فيما كرم  ابنه حممد املطوع  التكرمي 

يف  دكتوراه  �سهادة  على  حا�سلة  مواطنة  كاأول  النجار 

يف  الأول  حيون  �سالم  حممد  كرم  فيما  العربية  اللغة 

م�سابقة اخلواطر الأدبية التي نظمتها �سرطة دبي على 

والدكتور  »#بالعربي«  مبادرة  م�سابقة  القوة  م�ستوى 

حممد ن�سر الأول يف م�سابقة مدققي اللغة العربية على 

م�ستوى القوة.

مبادرة  م�سابقة  مبادرة  يف  امل�ساركني  كرم  كما 

اأحمد  والوكيل  اأحمد  يحيى  الوكيل  وهم  »#بالعربي« 

اإدري�س والرقيب اأول حممد اأحمد والرقيب ح�سني علي 

ن�ساري  حممد  اأول  وعريف  �سديق  حممد  والرقيب 

وعريف اأول عبد العزيز يعقوب وعريف اأول عبد العزيز 

را�سد  اأول  وعريف  م�سعد  عبده  اأول  وعريف  يعقوب 

قا�سم ح�سني  وعريف  �سالح  زين اهلل  وعريف  الري�سي 

و�سرطي اأول حممد علي.
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هيئة اآل مكتوم اخلريية ممثلة بع�سو جمل�س اأمنائها، �سعادة مريزا ال�سايغ، طالبات وم�سرفات 

مدر�سة �سلمى الأن�سارية بدبي، تقديرًا ودعمًا لهن على »الأوبريت الوطني« الرائع الذي قدمنه 

بنادي  اأقيم  والذي   ،2015 للعام  الأحداث  ورعاية  توعية  واأن�سطة جمعية  لربامج  ال�سنوي  اخلتامي  يف احلفل 

�سباط �سرطة دبي يف منطقة القرهود.

وقال:  احل�سور،  ا�ستح�سان  نال  بدوره  والذي  الطالبات،  قدمته  الذي  الرائع  بالعر�س  مريزا  �سعادة  واأ�ساد 

»�سعدنا كثريًا بالأوبريت الوطني الذي قدمته الفتيات، والذي كان على قدر كبري من الرتتيب والنظام، وحمل 

يف م�سمونه ر�سالة وطنية عظيمة عك�ست مفاهيم الولء والنتماء وحب الوطن«.

الدائم مع جمعية توعية  تعاونهم  الأن�سارية، على  اإدارة مدر�سة �سلمى  ويف نهاية زيارته، �سكر �سعادة مريزا 

ورعاية الأحداث، ومتنى لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

كرمت

تقديرًا مل�ساركتهن يف احلفل اخلتامي ال�سنوي لـ »جمعية الأحداث«

اآل مكتوم اخلريية تكرم طالبات مدر�سة �سلمى الأن�سارية
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اإجناح  يف  م�ساهمتها  على  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية  بدبي،  العامة  النيابة 

برنامج  »نربا�س« املعني بتوعية طلبة املدار�س وتثقيفهم قانونيًا واجتماعيًا، خالل 

حفل  تكرمي اأقيم موؤخرًا يف فندق حياة بارك، لل�سركاء واجلهات الداعمة واملدار�س امل�ساركة يف 

الربنامج لل�سنة الدرا�سية 2015/2014. 

نيابة دبي تكرم جمعية توعية ورعاية الأحداث

مل�ساهمتها يف اإجناح برنامج »نربا�ض«

املحامي  بوعبداهلل  ر�ستم  علي  حممد  امل�ست�سار  وتقدم 

العام، رئي�س نيابة الأ�سرة والأحداث ورئي�س فريق برنامج 

نربا�س، ب�سكر اجلهات الداعمه للربنامج، وقال:  »ال�سكر 

بداية  للربنامج يف كل عام منذ  الداعمة  للجهات  مو�سول 

والتميز  النجاح  ، وهم �سركاوؤنا كذلك يف  انطالق نربا�س 

النيابات  م�ستوى  على  رائدة  وفكرة  متفردة  بادرة  كونه 

والتوعية  املجتمعية  الر�سائل  اإي�سال  حيث  من  العامل  يف 

القانونية للطلبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 14اإىل 17�سنة، 

ميدانية  زيارات  يت�سمن  الذي  الربنامج  من حيث حمتوى 

واأدوات تثقيف مبتكره». 

امل�ساركني  الطلبة  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ر�ستم   واأ�سار 

بربنامج نربا�س منذ بداية الربنامج حتى العام املن�سرم 

اأن  مو�سحًا  وطالبة،  طالبًا   4330 بلغ   )2015-2014(

والإر�ساد  الن�سح  يف  الجتماعي  بدورها  تقوم  النيابة 

اأية عقوبات ف�ساًل عن حماية الأبناء  والتوجيه قبل فر�س 

من الآثار النف�سية ال�سلبية وردود الفعل املتجهمة من البيئة 

املحيطة جتاههم حال جنوحهم.

عتيق  عمر  امل�ست�سار  القا�سي  �سعادة  �سكر  جانبه،  ومن 

القائمني  دبي،  مبحاكم  اجلزائية  املحكمة  رئي�س  املري 

الفكر  لن�سر  املبذولة  جهودهم  وعلى  نربا�س  برنامج  على 

املدار�س،  وطالب  املجتمع  لأفراد  والق�سائي  القانوين 

ومتنى لهم مزيدًا من التقدم والإجناز مبا يخدم املجتمع.

واأ�ساد العقيد جا�سم خليل ال�سايغ من جمعية توعية ورعاية 

الأحداث، بربنامج نربا�س واأهدافه ال�سامية والرامية اإىل 

توعية الأبناء ب�سرورة النتباه من الجنراف وراء ما يجعل 

يف  نربا�س  مبادرة  ت�ستمر  اأن  اآماًل  املحك،  على  حياتهم 

التقدم والتطور وحتقيق ر�سالتها واأهدافها املرجوة.

بوعبداهلل  ر�ستم  حممد  امل�ست�سار  كرم  احلفل،  نهاية  ويف 

 8 وعددهم  العامة،  النيابة  داخل  من  املحا�سرين 

تكرمي  ومت   ،  5 وعددهم  النيابة  خارج  من  واملحا�سرين 

دبي،  حماكم  وهي  نربا�س  لربنامج  الداعمة  اجلهات 

الب�سرية،  والتنمية  املعرفة  وهيئة  التعليمية،  دبي  ومنطقة 

دبي،  ل�سرطة  التابع  العامة  والنيابة  املحاكم  اأمن  وخمفر 

وجمعية توعية ورعاية الأحداث.

دبي  ملنطقة  تابعة  حكومية  مدر�سة  تكرمي12  مت  كما 

التعليمية، و 8مدار�س خا�سة تابعة لهيئة املعرفة والتنمية 

الب�سرية، وذلك لتعاونهم مع مبادرة نربا�س. واعترب مدراء 

�ساهمت يف  ومبتكرة  متميزة  بادرة  الربنامج  اأن  املدار�س 

كانت  التي  ال�سلبية  وال�سلوكيات  امل�سكالت  من  التقليل 

م�ستوى  ارتفع  فقد  وبذلك  الطلبة،  اأبنائنا  بني  منت�سرة 

مدر�سية  بيئة  وفر  مما  الطلبة  هوؤلء  لدى  والثقافة  الوعي 

اأكرث ا�ستقرارًا واأمانًا.

املبادرة  جائزة  على  حائز  نربا�س،  برنامج  اأن  ويذكر 

الإدارية املتميزة يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز 

للعام 2013.

امل�ست�سار حممد علي ر�ستم

كرمت
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اخلريباين  �سامل  نا�سر  الدكتور  اللواء  رعاية  حتت 

الأمني العام ملكتب �سمو وزير الداخلية، رئي�س اللجنة 

والإعالم  التوعية  جلنة  نظمت  الطفل،  حلماية  العليا 

الطفل  لكت�ساف  الثانية  التدريبية  الدورة  والبحوث 

جمعية  مع  بالتعاون  جن�سيًا  به  واملتحر�س  املعنف 

ا�ست�سافة  توعية ورعاية الأحداث بفرع الفجرية. ومت 

بو  »بنه  الدكتورة  النف�س  علم  واأ�ستاذة  الأخ�سائية 

جمال  يف  املتخ�س�سة  البحرين  مملكة  من  زبون« 

حماية الأطفال من العنف، والتي بدروها قدمت دورة 

منطقة  ملدار�س  الجتماعيني  لالأخ�سائيني  تدريبية 

الفجرية التعليمية.

ثالثة  ا�ستمرت ملدة  التي  التدريبية  الدورة  �سارك يف 

اجتماعية،  واأخ�سائية  اأخ�سائيًا   50 حوايل  اأيام، 

�سمنها  من  املوا�سيع،  من  جمموعة  الدورة  وناق�ست 

يف  والتحر�س  العنف  حالت  مع  التعامل  مهارات 

املدار�س، وفن ال�ستماع للطفل املعنف، و�سملت كذلك 

حما�سرات نظرية وتدريبات عملية.

وت�سمنت الدورة التدريبية طرق الوقاية من التحر�س 

�سرورة  بينها؛  من  املدرا�س،  يف  بالأطفال  اجلن�سي 

َتَنبهُّ املدار�س خلطورة هذه الق�سية وو�سع الت�سريعات 

اإ�سعار  اأهمية  عن  ف�ساًل  بها،  اخلا�سة  والقوانني 

واإ�سراكهم  الق�سية  هذه  بخطورة  والإداريني  املعلمني 

دورات

»جميعة الأحداث« بفرع الفجرية تنظم دورة لالأخ�سائيني الجتماعيني

ر�ض به ف واملتّحَ حول فن ومهارات اكت�ساف الطفل املعّنَ
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وتوعوية  تثقيفية  حما�سرات  عقد  مع  الوقائية،  الربامج  يف 

لالأطفال، وتفعيل برنامج حماية الطفل يف املدار�س، 

خالل  للطالب  واملنظمة  اجليدة  واملراقبة 

ال�سرتاحات، مع و�سع كامريات ملراقبة 

الطالب  ودعم  والطالبات،  الطلبة 

اجلن�سي،  للتحر�س  تعر�سوا  الذين 

واإحالته  املتعدي  �سلوك  ومتابعة 

للجهات املخت�سة.

الجتاهات  التدريبية  الدورة  وحدّدت 

بهم  املتحر�س  الأطفال  لعالج  الوقائية 

الأمور  لأولياء  ا�سرتاتيجة  وقدمت  جن�سيًا، 

ومنها:  الأطفال،  �سد  اجلن�سي  التحر�س  لتجنب 

ال�ستماع  و�سرورة  اجل�سد،  اأجزاء  بخ�سو�سية  الطفل  تثقيف 

للطفل ومنحه الوقت والهتمام الكايف، ومعرفة اأ�سدقاء الطفل واحلر�س على �سوؤال الطفل عن يومه يف احل�سانة 

وعن ُجَل�َسائه من الأطفال، ومراقبة اأجهزة الإنرتنت ومراكز الت�سوق واملوؤ�س�سات التعليمية، بالإ�سافة اإىل �سرورة 

اأثناء ذهابهم وعودتهم اإىل املدر�سة اأو مكان اآخر، مع �سرورة توزيع كتيبات على الأ�سر تتناول  مراقبة الأبناء 

الأمور اجلن�سية ب�سكل علمي ومنظم وباأ�سلوب مقبول لغر�س التوعية.

وطرحت الدورة التدريبية فكرة و�سع خطة ا�سرتاتيجية لتفعيل دور و�سائل الإعالم واأجهزة التوا�سل الجتماعي 

التحر�س  وروؤى حول  مقالت  ون�سر  واإذاعية  تلفزيونية  برامج  كاإنتاج  لالأطفال،  اجلن�سي  التحر�س  من  يف احلد 

اجلن�سي بالأطفال، عدا عن توفري �سبل ال�ستخدام الآمن لالإنرتنت كم�سدر للتعلم ولي�س كجهاز للتفاعل.
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اإميانًا منها ب�سرورة ا�ستغالل وقت الفراغ لدى الطالب يف الأمور املفيدة، 

نظمت جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، »خميم الربيع« الذي يهدف 

املدر�سية،  الإجازة  والطالبات خالل  الطلبة  اأبنائها  فراغ  وقت  �سغل  اإىل 

ومب�ساركة  اللي�سيلي،  فرع  الن�سائية  النه�سة  جمعية  مع  بالتعاون  وذلك 

برنامج خليفة لتمكني الطلبة.

وباأجواء من املتعة الإيجابية املفيدة، قدمت اجلمعية خالل املخيم ور�س 

القيم  عن  تتحدث  حما�سرات  واألقت  وطالبة،  طالبًا   50 من  لأكرث  عمل 

الجتماعية، وتخلل الربنامج جمموعة من امل�سابقات التوعوية التثقيفية، 

عدا عن ور�س العمل والألعاب الرتفيهية واألعاب الفيديو، ويف ختام املخيم 

مكتوم  اآل  هيئة  من  واملقدمة  امل�ساركني  للطلبة  الهدايا  اجلميعة  قدمت 

اخلريية. 

كما �ساركت جمعية توعية ورعاية الأحداث مبخيم »اأطفالنا مبدعون« الذي 

اأن�ضطة وور�ش عمل

نظمت خميم »الربيع« و�ساركت 

يف خميم »اأطفالنا مبدعون«

»جمعية الأحداث« 

ت�ستثمر وقت فراغ 

الطلبة خالل الإجازة 

املدر�سية
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الطالب،  لتمكني  خليفة  برنامج  مع  بالتعاون  اأقيم 

وبتنظيم من جمعية النه�سة الن�سائية فرع اللي�سيلي، 

يف  ال�سامية  واأهدافها  اجلمعية  لطموحات  حتقيقًا 

خدمة املراأة والطفولة ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل 

عام وتوطيد عالقات التعاون املثمر بني جهات الدولة 

من  املجتمعية  للم�ساركة  دعمًا  والتوعوية  التعليمية 

خالل اإتاحة الفر�سة للموؤ�س�سات والأفراد للم�ساهمة 

الفعالة بالأن�سطة اجلاذبة واملفيدة. 

اأيام،  ع�سرة  مدى  على  املخيم  فعاليات  وت�سمنت 

وور�س عمل هادفة  وتوعوية  ترفيهية  فعاليات  مابني 

فنية  ودورات  الكرمي  القراآن  حتفيظ  كحلقات 

الروبوت  وتركيب  وم�سابقات  واألغاز  »كرو�سيه« 

اأخرى  وور�س  تدوير  واإعادة  اإك�س�سوارات  وت�سميم 

خمتلفة كور�س زهور الربيع والإ�سعافات الأولية. 

وثمنت الدكتورة فاطمة الفال�سي مدير عام اجلمعية 

والقائمني  والداعمة  امل�ساركة  اجلهات  ودور  جهود 

على الربنامج يف اإجناح مثل هذه املخيمات الهادفة 

وذات الإقبال اجلماهريي من فتياتنا واأطفالنا. 

واأ�سافت الفال�سي اأن جمعية النه�سة ت�سعى جاهدة 

اإىل تقدمي برامج هادفة يف فرتات الإجازات للطالب 

والطالبات اأو مع حلول الربيع مبا يعود عليهم بالنفع 

مهاراتهم  و�سقل  النا�سئة  ملواهب  وا�ستثمارًا  دعمًا 

الربامج  بتكامل  البتكار  من  جو  وتهيئة  الإبداعية 

وتنوعها. 

الأحداث يف  ورعاية  توعية  م�ساركة جمعية  وبجانب 

املخيم، �ساركت جهات حكومية وتوعوية عدة، كهيئة 

والعمل  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ودائرة  بدبي  ال�سحة 

اخلريي بدبي ومركز ال�سيخ حممد بن خالد الثقايف 

ومركز  والأطفال  الن�ساء  لرعاية  دبي  وموؤ�س�سة 

الإ�سعاف ومكتبات دبي العامة وفريق فزعة التطوعي 

و�سركة يو�سي ما�س و�سركة هابي فني التي اختتمت 

املخيم بحفلة ترفيهية اأمتعت الأطفال والفتيات.
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اإدارة  مدير  مريزا  خليل  جا�سم  الدكتور  العقيد  ك�سف 

يف  املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة  يف  الأمنية  التوعية 

ورعاية  توعية  اإدارة جمعية  وع�سو جمل�س  دبي،  �سرطة 

8 حمالت  العام  �ستطلق هذا  دبي  �سرطة  اأن  الأحداث، 

حمالت  بينها  املجتمع  فئات  خمتلف  ت�ستهدف  توعوية 

بامل�سلكية  تتعلق  واأخرى  وجنائية،  ومرورية  اجتماعية 

الداخلية واخلا�سة مبوظفيها.

واأ�سار اإىل اأن احلمالت �ستنفذ بالتعاون مع جمعية توعية 

ورعاية الأحداث، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة 

املخدرات  ملكافحة  العامة  والإدارة  الب�سرية  للموارد 

والإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، مبينًا اأن 

اأوامر  على  بناًء  بعناية  انتقاوؤها  مت  احلمالت  موا�سيع 

دبي،  ل�سرطة  العام  القائد  املزينة،  اللواء خمي�س مطر 

�سرطة  يف  العامة  الإدارات  من  املقدمة  والقرتاحات 

دبي، واملقرتحات املقدمة من و�سائل الإعالم املختلفة. 

بعنوان  حملة  حتت  �ستطلق  احلمالت  اأوىل  اأن  واأكد 

القيادة«،  اأثناء  املتحرك  الهاتف  ا�ستخدام  »خطورة 

و�سلبيات  »اإيجابيات  حملة  تليها  ال�سائقني،  وت�ستهدف 

لأولياء  موجهة  حملة  ثم  الجتماعي«،  التوا�سل  مواقع 

احلمالت  �سمن  ومن  �سديقي«.  »ولدي  بعنوان  الأمور 

»ا�ستخدام  حملة:  اأي�سًا  اإطالقها  �سيتم  التي  التوعوية 

الهاتف النقال بوا�سطة اليد اأثناء القيادة«

الهاتف النقال

م�ستخدمي  توعدت  دبي  �سرطة  اأن  اإىل  مريزا  واأ�سار 

الهاتف النقال اأثناء قيادة املركبة بعقوبات �سارمة ت�سل 

�سهر  ملدة  املركبة  وحجز  درهم(   1000( خمالفة  اإىل 

و4  درهم   200 عن  عو�سًا  �سوداء  نقطة   12 على  عالوة 

نقاط �سوداء باعتبارها اأخطر من »امل�سكرات« موؤكدًا اأن 

الطرح الأول ل يزال قيد النقا�س لدى املجل�س املروري.

وقال العقيد �سيف مهري املزروعي، مدير الإدارة العامة 

ا�ستخدام  تتهاون يف ق�سية  لن  اإدارته  اإن  بدبي،  للمرور 

اأو  لالت�سال  �سواء  تاّمة،  ب�سوره  القيادة  اأثناء  الهواتف 

الجتماعي«،  التوا�سل  »مواقع  مع  التعاطي  اأو  الت�سفح 

اأثناء  الهواتف  م�ستخدمي  مالحقة  خالل  من  وذلك 

القانون  عليها يف  املن�سو�س  العقوبات  وتطبيق  القيادة 

احلايل لردعهم عن ارتكابها، ملا تت�سبب به من خماطر 

كبرية على حياة ال�سائقني اأنف�سهم ورواد الطريق اأي�سًا.

وعزا 50% من احلوادث املرورية اإىل ا�ستخدام الهاتف 

النقال اأثناء القيادة اأو التوقف، اإذ اإن ردود فعل ال�سخ�س 

غري اآمنة لدى قراءة اأو معرفة خرب �سيئ، م�ستدركًا اأن 

باإمارة  ارتفعت  القيادة  اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  خمالفة 

 49643 املا�سي  العام  املخالفات  عدد  بلغ  حيث  دبي 

العام  بلغت  فيما  �سبقه،  الذي  العام  مقابل 499 45 يف 

الأ�سبق 35734.

حمالت توعوية

مب�ساركة جمعية توعية ورعاية الأحداث

 اأكرث من 8 حمالت توعوية تطلقها �سرطة 

دبي للعام 2016

الوعي الجتماعي 42



وفق  اجلمهور  من  الواردة  املكاملات  اأن  اإىل  واأ�سار   

»تطبيق كلنا �سرطة« اأ�سفرت عن ت�سجيل 2216 خمالفة 

العام  يف  و770  ال�سابق  العام  يف   946  ،2015 العام  يف 

وغيابيًا  ح�سوريًا  ت�سجل  املخالفات  باأن  ونوه  الأ�سبق. 

والفرق اأن الأخرية ت�سقط عنها النقاط املرورية.

مقر  يف  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  املزروعي،  واأ�ساف 

حتذيرية  توعية  حملة  اإطالق  بخ�سو�س  بدبي،  القيادة 

من ا�ستخدام الهاتف النقال بوا�سطة اليد اأثناء القيادة 

�سرطة  يف  املجتمع  خلدمة  العامة  الإدارة  مع  بالتن�سيق 

فيما  املقبل،  18 فرباير  �ست�ستّمر حتى  اأن احلملة  دبي، 

رخ�س  متلك  التي  العمرية  »الفئات  جميع  ت�ستهدف 

قيادة« عرب برنامج متكامل �سامل يعتمد على من�سورات 

ور�سائل ن�سية وفيديوهات حتذيرية وتنويرية.

واأ�سار اإىل اأن ن�سبة تتجاوز الـ 70% من ال�سائقني الذين 

ي�ستخدمون »مواقع التوا�سل« اأثناء القيادة، هم من فئة 

املحك،  على  حياتهم  ي�سع  مما  واملراهقني  ال�سباب 

حادث  ح�سول  اأثناء  الأن�سب  الفعل  رد  عدم  ب�سبب 

ت�سادم اأو ما �سابه، لفتًا اإىل اأن اإحدى احلالت التي مت 

انت�سالها ل�ساب ع�سريني كان حم�سورًا، عبارة عن اأ�سالء 

�سدم  اآخر  �سابًا  اأن  حني  يف  بيده،  كان  الهاتف  اأن  اإل 

وفاته  اإىل  اأدى  مما  �سخ�سًا، 

دون اأن ي�سعر اإذ كان »ال�سائق 

على  ر�سائل  كتابة  يف  م�سغوًل 

»الوات�س اأب«.

الهاتف  ا�ستخدام  اأن  واأ�ساف 

ال�سيطرة  ال�سخ�س  يفقد  قد 

حال  يف  وي�سعه  القيادة  على 

الرتكيز  وعدم  الت�ستت  من 

تاأخري  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر 

للحالت  الإيجابية  ا�ستجابته 

اإىل  التنبه  وعدم  الطارئة، 

خماطر الطريق ما يت�سبب يف 

وقوع حوادث مرورية ت�سفر عن �سحايا.

»الهاتف  مع  تتعامل  الأوروبية  الدول  اأن  اإىل  واأ�سار   

يف  القيادة  رخ�س  ت�سحب  اإنها  اإذ  ب�سرامة  املتحرك« 

تلغي  فاإنها  اأ�سد،  حالت  ويف  حادث.  يف  ت�سبب  حال 

ح�سانة الأم ل�سغارها اإذا ثبت ت�سررهم من هذا الأمر 

وتعر�سهم ل�سوء، م�سريًا اإىل اأن القانون يف الدولة ي�سمح 

با�ستخدام الهاتف النقال فقط من خالل �سماعة ولي�س 

باليد، لفتًا اإىل اأن �سرطي املرور ل يخالف يف حال توقف 

الهاتف  مل�س  جمرد  يعترب  ال�سري،  اأثناء  ولكن  املركبة. 

خمالفة.

الهاتف  م�ستخدمي  عقوبات  تغليظ  اإىل  املزروعي  ودعا 

اأثناء القيادة املن�سو�س عليها يف املادة 135 من لئحة 

حركتي  تنظيم  بقانون  عليها  واملن�سو�س  املخالفات 

خمالفة   3992 ت�سجيل  مت  باأنه  منوهًا  واملرور،  ال�سري 

لل�ساحنات يف غ�سون 3 �ساعات فقط جراء عدم اللتزام 

بخط ال�سري، وذلك قبيل حدود ال�سارقة بكيلو مرت واحد 

اإىل حظر دخول  مليحة، عازيًا ذلك  اإىل ج�سر  بالجتاه 

الزجاجة  عنق  اإىل  الو�سول  واإىل  جهة  من  ال�ساحنات 

حيث يبداأ ال�سارع بـ 7 م�سارب ثم ي�سيق يف اآخره اإىل 4 

م�سارب، مما يت�سبب بوقوع ع�سرات احلوادث.
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املعر�س  يف  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية  �ساركت 

»توعية  الإن�سانية  واخلدمات  املجتمعية  للتوعية  الوطني 

2016«، الذي اأقيم موؤخرًا يف اإمارة ال�سارقة، حتت رعاية 

ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 

عهد ونائب حاكم ال�سارقة، وبتنظيم من دائرة اخلدمات 

الجتماعية يف ال�سارقة.

وقالت �سارة �سالح، م�سوؤولة الربامج والأن�سطة يف جمعية 

املجتمعية  التوعية  معر�س  اإن  الأحداث،  ورعاية  توعية 

اأف�سل  لعر�س  من�سة  مبثابة  هو  الإن�سانية،  واخلدمات 

الوعي  ون�سر  الجتماعية  املمار�سات يف جمال اخلدمات 

الطلبة  املختلفة خ�سو�سًا  املجتمع  فئات  بني  الجتماعي 

يف خمتلف املراحل الدرا�سية.

واأو�سحت �سارة اأن اأكرث من 800 طالب وطالبة زاروا ركن 

ا�ستمر  الذي  املعر�س  يف  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

م�ساركتها  اجلمعية خالل  وقدمت  اأيام،  ثالثة  مدار  على 

والأن�سطة، من �سمنها حما�سرات  الفعاليات  العديد من 

وحما�سرات  الكارتون  واأفالم  الإيجابية  ال�سداقة  عن 

اجلمعية  عملت  كما  الهابطة.  الف�سائيات  عن  تتحدث 

على توزيع الربو�سورات التوعوية واخلا�سة باجلمعية على 

زوار املعر�س، عدا عن تقدميها كتيب التلوين الذي يحمل 

ا�سم: »تعلم كيف تقول ل« وكتيب »يوميات طالب«، وتوزيع 

الهدايا املتنوعة واملقدمة من جمعية اآل مكتوم اخلريية.

من جهة اأخرى، قال اأحمد اإبراهيم امليل مدير الت�سال 

زيارة  اإن  للمعر�س،  املنظمة  اللجنة  رئي�س  احلكومي 

جدًا  مهم  املقدمة  اخلدمات  على  والطالع  املعر�س 

حماية  وكيفية  بحقوقهم  لتوعيتهم  لالأطفال  خ�سو�سًا 

اأنف�سهم من اأي اعتداء وذلك من خالل الأن�سطة والربامج 

اأخ�سائيني  وباإ�سراف  الغاية  لهذه  امل�سممة  التفاعلية 

معار�ش

جمعية توعية ورعاية الأحداث ت�سارك يف املعر�ض 

الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات الإن�سانية

ت�سمنت حما�سرات وور�ض عمل وتوزيع كتيبات وهدايا للح�سور
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وخرباء يف جمال حماية الطفل ورعايته من خمتلف موؤ�س�سات الدولة. 

�سرطة دبي

كما �ساركت القيادة العامة ل�سرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة خلدمة املجتمع 

والإدارة العامة حلقوق الإن�سان، والإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 

يف املعر�س الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات الإن�سانية، وقدمت الدوائر 

حول  �سرحًا  املعر�س  يف  امل�ساركني  اجلمهور  اأفراد  اإىل  امل�ساركة  الثالث 

اإىل  بالإ�سافة  به،  تقوم  الذي  املجتمعي  والدور  دبي،  �سرطة  تقدمها  التي  اخلدمات 

جمموعة من املحا�سرات التوعوية الهادفة يف جمال احلفاظ على الأمن والوقاية من اجلرائم.

وتاأتي م�ساركة القيادة العامة ل�سرطة دبي يف املعر�س يف اجلانب التوعوي والجتماعي، حيث تعد �سرطة دبي جزءًا من 

املجتمع وعليها دور جمتمعي هام ل يقت�سر دورها على �سبط املجرمني وتقدميهم اإىل العدالة.

وقدم النقيب علي يو�سف رئي�س �سعبة احلمالت يف اإدارة التوعية الأمنية يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع، حما�سرة 

اإىل امل�ساركني يف املعر�س حول حملة »حماية الطفل من الإ�ساءة النف�سية واجل�سدية« التي 

وبامل�ساركة  الإن�سان،  حلقوق  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  املجتمع  خدمة  اأطلقتها 

والتن�سيق مع جمعية �سواعد اخلري، التي تهدف اإىل توعية الأطفال واأولياء الأمور 

يف م�سائل حماية الطفل من اأي اعتداء، والوقوف على اأهم الأ�سباب والدوافع يف 

الإ�ساءة النف�سية واجل�سدية لالأطفال وو�سع احللول املنا�سبة لها.

حما�سرتني  دبي،  �سرطة  يف  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  ونظمت 

توعويتني يف املعر�س تطرقت الأوىل اإىل »خطر اجلرائم الإلكرتونية« والثانية اإىل 

اأهمية »الثقافة اجلنائية«.

الإلكرتونية حما�سرة عن اجلرائم  املباحث  اإدارة  من  اخلالدي  �سعود  الدكتور  النقيب  وقدم 

و�سائل  عرب  معهم  يتعاطون  الذين  املجهولني  من  واحلذر  احليطة  اأخذ  اإىل  امل�ساركني  داعيًا  واأخطارها،  الإلكرتونية 

التوا�سل الجتماعي اأو ال�سبكة العنكبوتية حتى ل يقعوا �سحية جمموعة  من اجلرائم كالحتيال اأو ال�ستيالء على الأموال 

اأو الن�سب اأو التهديد اأو البتزاز وانتحال �سفة الغري اأو �سرقة اخلدمات الهاتفية اأو ا�ستعمالها بغري وجه حق، اإ�سافة اإىل 

جرائم كالقذف وال�سب وانتهاك حقوق ملكية الغري.

يف  اجلنائي  التثقيف  ق�سم  رئي�س  الظنحاين  �سليمان  حممد  اأول  املالزم  وقدم 

اأهمية  على  فيها  اأكد  القانونية«،  »الثقافة  حما�سرة   للتحريات،  العامة  الإدارة 

باعتبارهم  الأمن  على  املحافظة  يف  املجتمع  اأفراد  لدى  الأمني  ال�سعور  تغذية 

اأي  جزءاً ل يتجزاأ من هذا املجتمع وتقع على عاتقهم امل�ساهمة يف منع وقوع 

املعر�س  يف  امل�ساركني  اإىل  الظنحاين  و�سرح  منها.  املجتمع  ووقاية  جرائم 

دور  واأهمية  اأمنه  على  واملحافظة  املجتمع  خدمة  يف  دبي  �سرطة  دور  اأهمية 

اأفراد املجتمع يف احلفاظ على الأمن ومنع املظاهر ال�سلبية.
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فئة  بني  وبخا�سة  ال�سالح،  حمل  اأن  �سك  ل 

ويدفع  القتل،  على  ي�سجع  ال�سباب، 

اجلرمية  تلك  ارتكاب  اإىل 

�ساب  من  وكم  ال�سنيعة، 

من  معه  ما  ب�سبب  تورط 

ن�سمع  ما  فكل  �سالح. 

القتل،  جرائم  من 

تعود  اأحداثها  بداية 

يحدث  تفاهم،  ل�سوء 

اأ�سياء  بني طرفني، حول 

اأن حتل  كان من املفرت�س 

اأو عرب تدخل  بطريقة قانوينة 

الأهل، ولكن بوجود ال�سالح وخا�سة 

الغ�سب  وبح�سور  حدثًا،  حامله  كان  اإذا 

طي�ض ال�سباب وحمله لل�سالح الناري

 م�سريه الإعدام
ً
جعل منه قاتال

ق�ضة حدث

اإىل  الأمور  ت�سل  ثم وال�سيطان،  ومن  التهور 

على  ندم  من  يلحقه  وما  ال�سجن  اإىل  و�سوًل  القتل، 

ما فات.

العمر  من  يبلغ  ل�ساب  تعود  العدد،  لهذا  وق�سيتنا 

28 �سنة، وهو متهم بق�سية القتل العمد، يف جرمية 

ارتكبها قبل حوايل 11 �سنة، عندما كان �سابًا يف �سن 

الأحداث. 

من داخل �سجن راأ�س اخليمة املركزي، يقول ال�ساب 

اإىل  »اأنتمي  عليه:  ظاهرة  الندم  ومالمح  )ن،م(، 

اإليها،  اأنتمي  التي  القبيلة  وعادات  اجلبلية  البيئة 

�سوء  ولكن  الناري،  ال�سالح  حمل  على  جتربنا 

مني  جعلت  الغ�سب  حلظة  يف  والتهور  ال�ستخدام 

جمرمًا قاتاًل متعمدًا حمكومًا عليه بالإعدام«.

ي�سمت لدقائق ويبداأ ب�سرح تفا�سيل جرميته، ويقول: 

»منذ حوايل 11 �سنة كان هناك رجل يف عمر 30 �سنه 

اأي حوايل 17  اآنذاك  يجرب ال�سبان ممّن هم بعمري 

خملة  باأعمال  والقيام  اخلمر  �سرب  على  �سنة  و18 

بالآداب والدين. من هنا ت�ساجرت معه ب�سبب رف�سي 

معني  غري  �سخ�س  تدخل  اإىل  اأدى  ما  معه،  للتعامل 

يهاجمونني، من  وبدوؤوا  قرابته،  وهو من  باملو�سوع، 

هنا فقدت ال�سيطرة على نف�سي وكنت لالأ�سف اأحمل 

النار  اأطلقت  الال�سعور  طريق  وعن  ناريًا،  �سالحًا 

دون اأن اأق�سد قتل ال�سخ�س الآخر، وبعدها بدقائق 

و�سلت دورية ال�سرطة ومت القب�س علي«.
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القاتل  املتهم  على  البداية  يف  املحكمة  حكمت 

جن املوؤبد واعتربت الق�سية دفاعًا عن النف�س،  بال�سَّ

ويف جل�سة ال�ستئناف حكم عليه بالإعدام باعتبار اأن 

ق�سيتة هي جرمية قتل العمد.

حمل  اأن  واأعترب  بجرميتي  اأعرتف  »اأنا  يو�سح: 

املجتمع،  على  كبري  به خطر  امل�سرح  ال�سالح غري 

اأن  واأمتنى  ذلك،  يف  دور  لها  القبلية  العقلية  لكن 

وتهدر  �سبابنا  اأرواح  تزهق  التي  العادات  تلك  تتغري 

اأعمارهم يف حلظة غ�سب«.

خلف  كبرية  وطموحات  اأحالم  م(  )ن،  لدى 

اأحالم  لدي  ال�سباب  كباقي  »اأنا  ويقول:  الق�سبان، 

رمبا هي �سغرية يف عني البع�س ولكني اأراها كبرية، 

وتكوين  والزواج  العمل  واأمتنى  باحلرية  اأحلم  فاأنا 

اأ�سرة، ول اأعتقد اأن هناك مت�ّسعًا من العمر لتحقيق 

اأنها  اأومن  ب�سيطة  اأحالم  الأحالم، هي جمرد  هذه 

�ستبقى دفينة معي مدى احلياة خلف الق�سبان، لكن 

يف النهاية اأعترب ما ح�سل يل ق�ساء وقدرًا واحلمد 

هلل على كل �سي، وعلى الرغم من م�ساوئ ال�سجن اإل 

افقدهما  كنت  اللذين  واللتزام  ال�سرب  تعلمت  اأين 

يف احلياة اخلارجية«.
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م�سطلحات  الن�سب  وجمهولو  واجلانحون  الأحداث 

اإىل  حمتاجون  اأحداث  فهناك  امل�ستقبل،  جليل  قانونية 

جمهولو  اأما  متابعة،  اإىل  حمتاجون  وجانحون  رعاية 

وكما ذكرنا يف  ي�ساركونا احلياة،  اأن  الن�سب فالبد من 

تربية  يف  والأمهات  الآباء  دور  حول  ال�سابق  مو�سوعنا 

املنا�سبة  اخلطوات  و�سع  يف  الفعال  ودورهم  الأبناء 

ي�سودها  بينهم  احلياة  وجعل  الأ�سرة  على  للمحافظة 

التوا�سل واملحبة.

الأحداث  قانون  العدد ملناق�سة  لهذا  نتطرق يف حديثنا 

الحتادي  القانون  وفق  الن�سب،  وجمهويل  واجلانحني 

وبنوده،  اأحكامه  يف  بني  والذي   1976 ل�سنة   )9( رقم 

واجلانحني  للحدث  القانوين  وال�سن  احلدث  تعريف 

بردع  اخلا�سة  التدابري  بع�س  و�سع  مع  وامل�سردين 

بع�س الأحداث اخلارجني عن القانون، مثل: 1- التوبيخ 

ارتياد  منع   -4 الق�سائي  الختبار   -3 الت�سليم   -2

اأماكن معينة 5- حظر ممار�سة عمل معني 6- الإلزام 

اأو معهد  الإيداع يف ماأوى عالجي  بالتدريب املهني 7- 

تاأهيل اأو دار للرتبية اأو معهد لالإ�سالح ح�سب الأحوال. 

8- الإبعاد عن البالد )لغري املواطنني( ولكن هل هذه 

التدابري رادعة بحق احلدث؟

اإن امل�سوؤولية ل بد اأن تكون م�سرتكة بني الأ�سرة واملدر�سة 

واملجتمع ،فكل منهم له دور يف اإيجاد احللول والو�سول 

الدورات  تكثيف  من  بد  ول  الأمان،  بر  اإىل  باحلدث 

التثقيفية باملدار�س وتوعية الأبناء اإىل اأهمية �سغل وقت 

الفراغ بالأمور الإيجابية التي تعود عليهم بالنفع.

امل�سددة  اجلرائم  يف  اإل  العقوبة  يغلظ  مل  امل�سرع  اإن 

الأحداث  اأن  رغم  اجلنائية  اجلرائم  وهي  العقوبة  يف 

التكنولوجيا  وتفتح  الن�سج  فرتة  يف  هم  واجلانحني 

والتقنيات.

دور اأولياء الأمور

كانت  اأبنائنا،فاإذا  دور يف احلفاظ على  لنا  كاآباء  نحن 

اأن نبحث عن حلول  الأحداث 75% فعلينا  ن�سبة جرائم 

عاتق  على  تقع  احللول  وتلك  الن�سبة،  هذه  لإنقا�س 

كي  الوقاية  من  كنوع  مراقبة احلدث  بداية من  الأ�سرة 

واملوؤ�س�سات  الدولة  دور  ذلك  ويلي  املحظور،  يف  ليقع 

الذي  اجلانح  احلدث  تاأهيل  اإعادة  يف  الإ�سالحية 

ارتكب جرمًا معاقبًا عليه مبوجب القانون، مبا ي�ستدعي 

املنوط  دورها  لأداء  الإ�سالحية  باملوؤ�س�سات  الهتمام 

�سلوكه  واإ�سالح  اجلانح  احلدث  تاأهيل  اإعادة  يف  بها 

التعليمية  الناحية  من  �سواء  به  والهتمام  ال�سوي،  غري 

باقي  مع  وينخرط  املجتمع  اإىل  املعي�سية، كي يخرج  اأو 

الأحداث واجلانحون 

بني العقاب والتدابري 
بقلم: املحامي وامل�ست�سار القانوين عبد اهلل حاجي



حمامي االأحداث
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اجلنوح  له  �سبق  الذي  احلدث  ي�سبح  وبذلك  اأفراده 

ب�سلوكه ع�سوًا فعاًل يف املجتمع، مما ي�ساعد على جتنب 

العودة لرتكابه اأي جرائم م�ستقبلية.

حر�س  نرى  القانون  حددها  التي  التدابري  اإىل  وبالرجوع 

�سلوكيات  متابعة  يف  املعنية  اجلهات  متابعة  على  امل�سرع 

للفعل  العودة  وعدم  لالنخراط  فر�سة  واإعطائه  احلدث 

الذي ارتكبه وكذلك جعل امل�سوؤولية م�سرتكة بني احلدث 

الأب  ومتابعة  امل�سوؤولية  لتحمل  به،  املحيطني  والأ�سرة 

والأم ل�سلوكيات اأبنائهما، وقد ذكرنا يف العدد ال�سابق اأن 

اإىل  واإي�ساله  دور ال�سرة واملدر�سة فعال يف منو احلدث 

بر الأمان ،ول بد اأن تكون العالقة هنا عالقة متبادلة بني 

التعاون حلماية حقوق  الأب والأم واملجتمع، واأن ي�سودها 

اأبنائنا من خالل متابعتهم ومعرفة �سلوكهم اليومي وتلبية 

حاجياتهم املفقودة والتي جعلت منهم جانحني.

وحر�س امل�سرع على منع احلدث من ارتياد بع�س الأماكن 

عادات  فيه  تغر�س  اأو  الف�سول  من  نوعًا  له  ت�سبب  التي 

تدبري  واتخاذ  عنها  اإبعاده  على  امل�سرع  فحر�َس  �سيئة، 

الإبعاد عن الدولة، وهو تدبري خا�س بالأجانب رغم اأنني 

ل اأميل اإىل م�ساألة الإبعاد للحدث الأجنبي كونها تدخل يف 

ت�ستيت الأ�سرة بدًل من ا�ستقرارها.

للحدث،  املهني  بالتدريب  والإلزام  التاأهيل  تدابري  اأما 

وذلك  احلدث  على  بالفائدة  يعود  لأنه  ذلك  نوؤيد  فنحن 

ب�سغل اأوقات فراغه وجعله �سخ�سًا نافعًا للمجتمع ولأ�سرته، 

يتعلم منها التحمل وال�سرب وحتمل امل�سوؤولية، واأنا مع هذا 

التدبري الذي ي�ستثمر يف وقت احلدث وي�سغله باأمور كثرية 

ويكون  وامل�سانع،  والتطوعية  الع�سكرية  الدورات  منها 

ذلك حتت اإ�سراف ومتابعة اجلهات املعنية وويل الأمر مع 

ال�سلوكية وبالتايل تتم ال�ستفادة  اإعداد تقرير عن حالته 

منه يف خدمة نف�سه ووطنه.

فالأجدر  اأفعاله  كرر احلدث  اإذا  فاإنه  الأحوال  ويف جميع 

اأن يطبق عليه تدبري الإيداع املبني بالبند)7( من قانون 

الأحداث واجلانحني وجمهويل الن�سب حتى يتعلم احلدث 

التدابري  اإعطاه جميع الختيارات يف  اأن امل�سرع  واجلانح 

ال�سابقة ولكنه اأ�سر على العناد ول بد من معاقبته بالتدبري 

�سالف الذكر.

واإ�سراف  رقابة  وحتت  عزلة  يف  يجعله  التدبري  هذا  اإن 

املخت�سني، وبالتايل يتعلم احلدث من ذلك التدبري، رغم 

اأنني اأميل اإىل التدبري التعليمي واملهني اأكرث من العالجي، 

اخلا�سة  احلالت  لبع�س  تخ�سي�سه  املفرت�س  من  الذي 

كمدمني املخدارات واملوؤثرات العقلية بدافع تاأهيلهم.

واحلدث  لالأ�سرة  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  تكمن  هنا  من 

واجلانح لي�س لغر�س عقاب احلدث ول لتطبيق التدابري، 

الأمان،وقد �سرحنا �سابقًا  اإىل بر  للو�سول باحلدث  ولكن 

الق�سايا  من  والكثري  وال�سرقات  املخدرات  ق�سايا  عن 

لأحداث بعمر الزهور وبالتايل كلنا راٍع وكلنا م�سوؤول عن 

رعيته. فلنبداأ من الآن ببناء جيل يتحمل امل�سئولية وجيل 

يعتمد عليه يف امل�ستقبل . 



اأم  درا�سيًا  متاأخرًا  الطالب  كان  اإذا  ما  نحدد  لكي 

الختبارات  اإجراء  النف�سي  املر�سد  على  يجب  ل، 

القدرات،  واختبارات  الذكاء،  اختبارات  وهي:  التالية، 

واختبارات التكيف ال�سخ�سي والجتماعي.

لتحديد  بها  ال�ستعانة  وميكن  الذكاء:  اختبارات  اأول: 

نحو  الطالب  توجيه  ثم  ومن  الطالب،  تاأخر  اأ�سباب 

الوجهة ال�سحيحة لنجاح العملية التعليمية والرتبوية.

امل�ستوى  ك�سف  اإىل  تهدف  القدرات:  اختبارات  ثانيًا: 

الطالب يف جمال ما وفق  تبلغه قدرات  اأن  الذي ميكن 

اأو  مو�سيقية  اأو  ميكانيكية  كانت:  �سواء  وميوله،  قدراته 

اأدبية اأو علمية اأو يتم توجيهه الوجهة ال�سحيحة للنجاح 

بتفوق .

هذا  والجتماعي:  ال�سخ�سي  التكيف  اختبارات  ثالثًا: 

لعملية  بالن�سبة  بالغة  اأهمية  له  الختبارات  من  النوع 

اأن يربي  الرتبية والتعليم، وذلك لأن املعلم ل ي�ستطيع 

طالبه الرتبية ال�سحيحة ويعلمهم ب�سهولة وي�سر، اإل اإذا 

فهم كلَّ طالب فهمًا �سحيحًا من حيث: قدراته وميوله، 

والتعرف على كل امل�سكالت التي يتعر�س لها الطالب، 

بعدها  من  ويعمل  املدر�سة،  اأو  املنزل  يف  اأكانت  �سواء 

على حلها.

دور الإر�ساد النف�سي فى عالج حالت �سعف 

التح�سيل الدرا�سي

يعود  الدرا�سي  التح�سيل  �سعف  حالت  من  الكثري  اإن 

ولتح�سني  متعددة،  اأ�سباب  اإىل  ذكرنا  اأن  �سبق  كما 

الدقيق  الت�سخي�س  من  لبد  الطالب  حت�سيل  م�ستوى 

ثم  ومن  الأ�سباب؛  عن  والبحث  لديه،  ال�سعف  لنقاط 

و�سع العالج املنا�سب. وعادة يتم العالج يف اإطارين:

يف  الطالب  �سعف  اأ�سباب  اإىل  املعاجلة  توجيه  اأوًل: 

اقت�سادية..  �سحية  اجتماعية،  اأ�سباب  ومنها  درا�سته، 

الخ .

مناطق  اإىل  اأو  التدري�س  نحو  املعاجلة  توجيه  ثانيًا: 

املواد  من  مادة  كل  يف  ت�سخي�سها  يتم  التي  ال�سعف 

يراعي  منا�سبة،  تدري�س  طرق  با�ستخدام  الدرا�سية، 

الو�سائل  تكثيف  مع  الفردية،  الفروق  املعالج  فيها 

مادة  لكل  الأ�سا�سية  باملهارات  والهتمام  التعليمية 

والطالب.  املدر�س  بني  الإيجابية  املهنية  والعالقات 

الأ�ستاذة: هالة اإبراهيم الأبلم 

ع�سوة عاملة بجمعية توعية ورعاية الأحداث 

الت�سخي�ض والأ�سباب وطرق العالج الوقائية

الإر�ساد النف�سي ودوره يف الك�سف

عن حالت التاأخر الدرا�سي
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خواطر تربوية

ويتم حتقيق تلك املعاجلات من خالل حتديد اخلدمات 

الإر�سادية والعالجية املنا�سبة لكل حالة، وميكن تق�سيم 

هذه اخلدمات اإىل:

اخلدمات الوقائية

�سعف  عن  امل�سوؤولة  العوامل  من  احلد  اإىل  وتهدف 

التح�سيل الدرا�سي، واأهم هذه اخلدمات:

وتتمثل  والتعليمي:  الأكادميي  والإر�ساد  التوجيه  ـ   1

والنف�سية،  العقلية  باخل�سائ�س  الطالب  تب�سري  يف 

واجلامعات  واملهني  والفني  العام  التعليم  وجمالت 

اأو  التخ�س�س  اختيار  على  الطالب  وم�ساعدة  والكليات 

نوع التعليم املنا�سب .

املدر�س  عناية  توجيه  التعليمية:وتتمثل يف  ـ اخلدمات   2

التدري�س  اأو  التعليم  اأثناء  الفردية  الفروق  مراعاة  اإىل 

التعليمية،  الو�سائل  وا�ستخدام  التدري�س  طرق  وتنويع 

وعدم اإهمال ال�سعاف درا�سيًا .

3 ـ اخلدمات ال�سحية: وتتمثل يف متابعة اأحوال الطالب 

منهم  املحتاجني  وتزويد  ومنتظم  دوري  ب�سكل  ال�سحية 

وال�سماعات  الطبية  كالنظارات  التعوي�سية  بالو�سائل 

ال�سمع، واإحالة الطالب الذين  اأو  حلالت �سعف الب�سر 

ال�سماء  الغدد  يف  والعيوب  اللوزتني  التهاب  من  يعانون 

و�سوء التغذية اإىل املراكز ال�سحية اأو الوحدات ال�سحية 

املدر�سية لأخذ العالج الالزم .

الن�سح  تقدمي  يف  وتتمثل  التوجيهية:  اخلدمات  ـ   4

ال�سليمة  املذاكرة  طرق  عن  للطالب  وامل�سورة 

وم�ساعدتهم على تنظيم اأوقات الفراغ وا�ستغاللها وتنمية 

وغر�س  لديهم  والجتماعي  والديني  ال�سحي  الوعي 

من  ذلك  يتم  وقد  احلميدة  الإ�سالمية  والعادات  القيم 

برامج  اأو  اجلماعية  املناق�سات  اأو  املحا�سرات  خالل 

الإذاعة املدر�سية وخا�سة يف طابور ال�سباح اأو من خالل 

الن�سرات واملطويات .

5 ـ خدمات اإر�سادية نف�سية: وتتمثل يف م�ساعدة الطالب 

والأ�سرية  املدر�سية  البيئة  مع  والتوافق  التكيّف  على 

نحو  الإيجابية  والجتاهات  الدرا�سية  الدوافع  وتنمية 

التعليم واملدر�سة ومقاومة ال�سعور بالعجز والف�سل ،ويتم 

ذلك من خالل املر�سد الطالبي باأ�سلوب الإر�ساد الفردي 

ومن  التاأخر  حالت  ح�سب  اجلماعي  الإر�ساد  اأ�سلوب  اأو 

خالل درا�سة احلالة .

الآباء  توجيه  يف  وتتمثل  الأ�سرية:  التوجيه  خدمات  ـ   6

بطرق معاملة الأطفال وتهيئة الأجواء املنا�سبة للمذاكرة 

ومتابعة الأبناء وحتقيق الت�سال امل�ستمر باملدر�سة وذلك 

ا�سطحاب  عند  الأمور  اأولياء  وجود  ا�ستغالل  خالل  من 

واأي�سًا  الدرا�سي  العام  بدء  الأوىل من  الأيام  اأبنائهم يف 

من خالل زيارة اأولياء الأمور للمدر�سة بني فرتة واأخرى 

وكذلك عند اإقامة جمال�س الآباء واملعلمني...الخ.

اخلدمات العالجية

وتهدف اإىل اإزالة العوامل امل�سوؤولة عن �سعف التح�سيل 

الدرا�سي من خالل:

كان  اإذا  الأ�سلوب  هذا  وي�ستخدم  الجتماعي:  العالج  ـ   1

حيث  طارئ  ولكنه  �ساماًل  الدرا�سي  التح�سيل  �سعف 

يقوم املعالج )املر�سد الطالبي( بالرتكيز على املوؤثرات 

التح�سيل  �سعف  اإىل  اأدت  التي  الجتماعية  البيئية 

العالج  يحقق  مبا  تغيريها  اأو  تعديلها  ويقرتح  الدرا�سي 

املن�سود.

2ـ  العالج النف�سي: وفيه يقوم املعالج )املر�سد الطالبي( 

مب�ساعدة الطالب ال�سعيف درا�سيًا يف التعرف على نف�سه، 

وحتديد م�سكالته وكيفية ا�ستغالل قدراته وا�ستعداداته، 

وال�ستفادة من اإمكانات املدر�سة واملجتمع مبا يحقق له 

التوافق النف�سي والأ�سري والجتماعي.

3ـ  العالج التعليمي: فيه يقوم املعالج )املر�سد الطالبي( 

مفهوم  تنمية  على  درا�سيًا  ال�سعيف  الطالب  مب�ساعدة 

وتنمية  املذاكرة،  مهارات  وتنمية  لديه،  الذاتي  الوعي 

اإ�سافة  واملعلمني،  الآباء  مع  ال�سخ�سية  العالقات 

فى  ال�سابقة  النف�سي  الإر�ساد  اأنواع  جميع  ل�ستخدام 

حت�سني العملية التعليمية.
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بقلم الدكتورة / موزة العبار

من مرحلة القبيلة اإىل الدولة احلديثة

التحولت املجتمعيةيف زمن الدولة 

الحتادية

درا�ضات

مظاهر  الفتية،  دولتنا  واأحياء  وقرى  مدن  �سهدت 

حيث   ،44 الـ  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  �ستى  احتفالية 

اأجدادنا  �سطره  كتابًا  التي حتمل  الحتاد  دولة  ولدت 

احلياة  ت�سعب  واقعًا  ي�سارعون  وقدكانوا  الأ�ساو�س، 

فيها  تتوفر  مل  قاحلة،  بيئة  يف  خ�سو�سًا  كنفه،  يف 

�سبل ك�سب العي�س، يف �سحراء جرداء، ويف ندرة مياه 

لإنتاج احلد  الالزم  املاء  ناهيك عن  والري،  ال�سرب 

ال�سرورية  الزراعية  واملحا�سيل  الغالل  من  الأدنى 

للمعي�سة اليومية!

ومن ثم، كان خيار اأجدادنا الوحيد، هو امتهان حرفة 
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ال�سيد البحري، من اأجل التقاط ما يجود به قاع 

حرفة  و�سهور،  لأيام  البحر  ركوب  فاأ�سبح  البحر، 

حركات  در�سوا  خاللها  ومن  الأجداد،  طورها 

اإىل  الهتداء  �سبل  لهم  لتتي�سر  والكواكب،  النجوم 

ال�سعب،  الزمن  ذلك  ويف  اللوؤلوؤ..  مزارع  مواقع 

كانت رحالت ال�سيد ت�ستغرق اأمدًا طوياًل.

القيام  الن�ساء  تتوىل  كانت  الرجال،  غياب  ومع 

مبهام تربية الأبناء، وتدبري �سوؤون حياة كافة اأفراد 

يف  يعي�س  التي  وهي  املمتدة«،  الكبرية  »الأ�سرة 

كنفها الأجداد والأبناء والأحفاد معًا، وحتت �سقف 

واحد، وتتقا�سم احلياة الجتماعية ب�سكل م�سرتك 

قبل  �سابقًا،  الأ�سرة  كانت  ومتاآزر.. هكذا  مرتابط 

قيام دولة الحتاد.

ومن هذا املنطلق، كان الأثر العميق لكلمة �ساحب 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

الدولة، حفظه اهلل، مبنا�سبة اليوم الوطني الثامن 

حيث  املتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  والثالثني 

الب�سرية  الطاقات  اإطالق  اأهمية  فيها،  �سموه  اأكد 

التي  الأ�سرة،  مفهوم  تعميق  اإىل  داعيًا  املواطنة، 

ت�سكل حجر اأ�سا�س املجتمع.

القومي  النهج  ر�سمت  التي  الثاقبة،  الروؤية  تلك 

الذي ت�سلكه دولتنا احلبيبة، يف ظل قيادة ر�سيدة، 

نحن  نفتخر  ح�سرها،  ميكن  ل  جناحات  حققت 

م�سرية  يف  ثقتنا  تعمق  لأنها  بها،  الإمارات  اأبناء 

هذا الوطن الغايل، وتعزز النتماء اإىل تراثه وقيمه 

خالل  املجالت  خمتلف  يف  اأجنز  فيما  وتقاليده، 

العقود الأربعة املا�سية.

الدول  عمر  يف  تقا�س  ل  ق�سرية،  فرتة  كانت 

وال�سعوب، �ساهمت مبا ل يدع اأي جمال لل�سك، يف 

وتوفري  والأمان،  بالأمن  وحت�سينه  جمتمعنا  مناء 

املواطنني  جلميع  والرخاء  الكرمي  العي�س  �سبل 

خالل  من  العزيز،  وطننا  اأرجاء  يف  واملقيمني 

ومتا�سك  الوطني  والنتماء  الهوية  على  التاأكيد 

املجتمع.

خالل  الدولة  يف  القطاعات  جميع  �سهدت  لقد 

خالل  متميزة  نوعية  نقلة  املا�سية،  ال�سنوات 

اأكرب  وثقتنا  يقني  على  ونحن  تطورها،  م�سرية 

راعي  بف�سل جهود  �ست�سهد،  املقبلة  ال�سنوات  باأن 

والتقدم  الإجنازات  من  املزيد  واإخوانه،  امل�سرية 

دولة  مكانة  و�ستعزز  واملواطن،  للوطن  والرخاء 

الإمارات العربية املتحدة عربيًا اإقليميًا ودوليًا.

الدولية.  املحافل  جميع  يف  خفاقة  رايتها  و�ستظل 

يف  املتغريات  ومواكبة  الكبري  التطور  ونتيجة 

جمتمعيًة  حتولٍت  الإمارات  جمتمع  �سهد  العامل، 

ال�سنوات  خالل  وتريتها  ازدادت  و�سريعة،  حادة 

اأ�سبابها  التحولت  لتلك  وكان  املا�سية،  القليلة 

الوا�سحة  اآثارها  وكذلك  واخلارجية،  الداخلية 

واجتماعيًا  واقت�ساديًا  �سيا�سيًا  املجتمع،  بنية  يف 

التي  املوؤ�س�سات  اأكرث  من  الأ�سرة  وكانت  وثقافيًا. 

تاأثرت بالتحولت التي طراأت على البنية املجتمعية 

الأو�سع، التي تعد الأ�سرة اأحد مكوناتها الأ�سا�سية. 

من  الثاين  يف  الحتاد  دولة  تاأ�سي�س  كان  لقد 

التي  املجتمعية  التحولت  بداية   ،1971 دي�سمرب 

نقلت املجتمع من مرحلة القبيلة اإىل مرحلة الدولة 

والهياكل  الأطر  ذات  املوؤ�س�سات  دولة  احلديثة، 

الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، التي تهدف اإىل 

حتقيق م�سلحة الوطن واملواطن.
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ع�سنا خالل الفرتة املا�سية احتفالت توجت �سنوات من الإجنازات... متثلت يف ذكرى تاأ�سي�س الوطن، وقيام 

دولة الإمارات العربية املتحدة، ومن حقنا نحن اأهل الإمارات ومن اأحبها اأن نحتفل بهذه املنا�سبة، واأن نفتخر 

ونحن يف قمة التوا�سع، ونحمد اهلل على ما حتقق لنا يف 44 �سنة خلت، واأن جندد الولء ملن ولهم اهلل �ساأن 

والتوفيق  وال�سداد،  باخلري  لهم  ندعو  اأن  علينا  حقهم  ومن  لهم،  وحبنا  لنا  بحبهم  لهم  ون�سهد  الوطن،  هذا 

والر�ساد. اإنها قيادة ا�ستثنائية جعلت الرقم واحد هو ال�سعار الذي جت�سد يف حياتنا. وخدمة هذا الإن�سان كي 

يحقق اأعلى درجات ال�سعادة هي غاية امل�سوؤول ومن يعمل يف اإمرته، ونتج عن ذلك ثقافة اجلودة التي متيزت بها 

الدوائر والوزارات يف الإمارات، و�سهدت بذلك املنجزات العاملية التي حتققت يف دولتنا حتى اأ�سحت حكومة 

دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل 

DrKAlsuwaidi@ :اأر�سيف الكاتب الدكتور/ خليفة ال�سويدي رئي�س جلنة الإبداع والبتكار بجمعية توعية ورعاية الأحداث تويرت

طموحات االإمارات ما بعد االحتفاالت
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ورعاه(، وحكمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وحزم  اهلل(،  )اأيده  دبي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الإمارات،  حكام  واإخوانهم  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 

اأن  �ساء  ملن  يقتدى،  بها  ومدر�سة  ُيحتذى  منوذجًا 

ي�سجل نف�سه يف �سجل اخلالدين والقادة القادرين على 

�سناعة التاريخ.

حتقيق  يف  ف�سلت  التي  العربية  الدول  هي  كثرية 

ال�سعارات  النا�س  واقع حياة  وف�سح  �سعبها،  طموحات 

اأو قامت عليها تلك احلكومات،  التي رفعتها الثورات، 

يراها  واإرادة  مكتوب،  �سعار  بني  �سا�سع  فرق  فهناك 

الإمارات  ميز  ما  وهذا  املعي�سي،  واقعهم  يف  النا�س 

وحكوماتها عن الكثري من الدول العربية، فقادتنا نادرًا 

ما ي�سرحون، لكن فعلهم ي�سبق قولهم، وقد �سجل لهم 

املنجزات،  اأروَع  ذهب  من  مبداد  املعا�سر  التاريخ 

فحكمتهم �سبقت زمانهم، وقراراتهم حفظت الإمارات 

بلدنا،  مييز  ما  اأروع  الأمن  اأ�سحى  حتى  الفنت،  من 

والإجناز وال�سعادة واقعًا يراه كل من عا�س يف دولتنا اأو 

زارها، ولأننا دولة م�ستقبل ن�سنعه، ونخطط له، ل بد 

لنا بعد ما حتقق من وقفات، اأن نراجع فيها خطواتنا 

كي ل نرجع اإىل الوراء بعد التقدم، فاأنت اإما اأن تكون 

اأو مفعوًل به م�سلوبًا  فاعاًل مرفوع الراأ�س بالإجنازات 

التاأخر،  التقدم  فعك�س  احلياة،  هذه  يف  ما  اأروع  منه 

ومن تباطاأ �سبقه غريه.

اأكتب هذه الكلمات ويف راأ�سي حوار اأكادميي اأجريته مع 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  الدرا�سة  زمالء  اأحد 

اأ�ستاذ جامعي تخ�س�س يف املجتمعات الب�سرية، �ساألته 

عن �سر تاأخر دولته يف �سجل الإجنازات، فكاأن التاريخ 

وقف بها يف غفلة من اأهلها. فقال مبت�سًما وقد ذكرين 

بخلفيته العلمية وخربته الأكادميية: »يف وطني نر�سع 

العامل ثالث  العظمى يف  الدول  اأن  من �سغرنا حقيقة 

هي رو�سيا واأمريكا ونحن«.. ابت�سمت من تعليقه الذي 

فكل  فيها،  التاأمل  من  بد  ل  حقيقة  لكنها  �سدمني، 

دولة لها يف �سجلها ما ميزها، بيد اأن عدم النتباه اإىل 

الهفوات،  من  مرحلة  اإىل  الإن�سان  يو�سل  قد  فات  ما 

تن�سف ما حتقق من اإجنازات، ولأننا يف دولة الإمارات 

ب�سيء  واقعنا  يف  التاأمل  من  بد  فال  م�ستقبلنا  ن�سنع 

من الفخر، ويف الوقت نف�سه ُنقيِّم جتربتنا بكل جترد 

وحيادية بعيدًا عن النظرة العلوية.. نحمد اهلل على ما 

حتقق ونبحث عن فر�س التح�سني والتميز.

من االأر�ضيف
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بقلم الدكتورة / مرمي كلداري

درا�سة توؤكد:

الأجهزة الذكية ت�سبب ال�سرطان حتت ال�سم�ض

حذر اخلرباء من مقدرة اأجهزة الهواتف املتحركة 

على  الرقمية،  والألواح  املحمول  واحلا�سوب 

التي  ال�سارة  البنف�سجية  فوق  ال�سم�س  اأ�سعة  عك�س 

عند  اخلرباء  ين�سح  ولهذا  اجللد،  �سرطان  ت�سبب 

الواقية  الكرميات  بو�سع  الأجهزة  هذه  ا�ستخدام 

من ال�سم�س اأو تغطية الوجه والعنق عند ا�ستخدامها 

تلك  من  الأ�سعة  انعكا�س  من  للوقاية  املنزل  خارج 

الأجهزة اإىل ال�سخ�س. 

و�سعوا  دمية،  على  درا�سة  باإجراء  الباحثون  وقام 

فوق راأ�سها جهازًا ح�سا�سًا لالأ�سعة فوق البنف�سجية 

النوتة املو�سيقية املوجودة  اإىل حامل  ومت توجيهها 

حتت اأ�سعة ال�سم�س، وكذلك و�سعوا الأجهزة الذكية 

ال�سوء  من  لالأ�سعة  القراءات  بت�سجيل  وقاموا 

املنعك�س من الأجهزة خالل يوم كامل من ال�سباح 

اإىل فرتة امل�ساء ومقارنته مع حامل فارغ. 

اأعلى  �سجلت  الذكية  الأجهزة  اأن  الباحثون  لحظ 

ن�سبة من بني الأجهزة الأخرى مبقدرتها على عك�س 

لهذه  اجللد  تعر�س  من  وللوقاية  ال�سارة.  الأ�سعة 

الأ�سعة يجب اللتزام بالتايل: 

ا�ستخدام الأجهزة الذكية بعيدًا عن �سوء ال�سم�س.

حتى  اأخرى  بطريقة  الأجهزة  هذه  ت�سميم  اإعادة 

تقلل من انعكا�س الأ�سعة ال�سارة.

عيادة االحداث
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اأ�ض�ش تربوية

قوانني منزلية ل�سبط �سلوكيات الأبناء

الرتبية ودورها يف منع جنوح الأحداث 

بقلم:الدكتور حمود العفاري

نائب مدير مكتب ثقافة احرتام القانون – وزارة الداخلية
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الرتبية،  مل�سطلح  والأكادميية  العلمية  التعريفات  خالل  من 

اأف�سل لهذا امل�سطلح من تعريف »جون ديوي«  اأجد تعريفًا  مل 

الأفعال  جملة  وهي  الإن�سان  �سناعة  »عملية  باأنها  عرفها  الذي 

اإن�ساين  اإن�ساين بوعي يف كائن  التي يغر�سها كائن  وال�سلوكيات 

اآخر«.

بحقل  الرتبية  يربط  جديدًا  م�سطلحًا  يوم  كل  ن�سمع  اإننا 

الدميقراطية  الرتبية  فمن  الإن�سانية،  حياتنا  حقول  من  جديد 

املجالت  من  وغريها  الأخالقية  والرتبية  املالية  الرتبية  اإىل 

الوا�سعة التي تظهر حجم الدور الذي ميكن اأن يلعبه املربي يف 

�سناعة اأهم منتج ب�سري ليقدمه اإىل املجتمع، وهو متقن ال�سنع 

وعايل املوا�سفات الإن�سانية.

ومبا اأن الرتبية عملية واعية تتجاوز م�ساألة الرعاية البيولوجية 

للطفل فهي اأمر تعليمي �سواء بالن�سبة للمربي اأو للطفل، فاملربي 

التي  الرتبية  لعملية  ال�سليمة  النف�سية  الأ�س�س  يعي  اأن  يجب 

ميار�سها ب�سكل يومي مع اأطفاله ويحر�س على تعلمها با�ستمرار، 

يتناولها يف  للطفل جمرد جرعة  بالن�سبة  الرتبية  ت�سكل  ل  كما 

فرتة معينة من حياته وينتهي الأمر، فحياتنا هي عملية تعليم 

وتربية م�ستمرة يبدوؤها اآباوؤنا ونكملها نحن تلقائيا جتاه اأنف�سنا.

ومبا اأن الرتبية ت�سكل جماًل وا�سعًا للحديث عن �سبط ال�سلوك 

املجتمع  تخدم  التي  امل�سارات  اأف�سل  نحو  وتوجيهه  الإن�ساين 

دون اأن تفقد الن�سان فرديته.... �ساأخ�س�س احلديث هنا عن 

عالقة الرتبية بالقانون ب�سفته اأحد و�سائل ال�سبط الجتماعي 

التي ت�سعى اإىل خلق توازن بني حاجات الفرد النف�سية وحاجات 

املجتمع ومن ثم احلفاظ على كيانه من خالل تقنني �سلوكيات 

اأفراده .

ميثل البيت لدينا و�سمن مفهوم الرتبية القانونية �سكاًل م�سغرًا 

وال�سيا�سية،  الجتماعية  مكوناته  بكافة  اخلارجي  املجتمع  من 

الأم  اأو  )الأب  العليا  ال�سلطة  توجد  ال�سغري  املجتمع  ففي هذا 

النظام  الآخر )الإخوة واخلدم( كما يوجد  اأحيانًا( كما يوجد 

)جمموعة الأوامر والنواهي التي حتددها الأ�سرة لأبنائها(.

يف  البيت  داخل  الطفل  يعي�سه  الذي  الجتماعي  ال�سكل  اإن 

ات�ساعًا  الأكرث  الو�سط  اإىل  النتقال  قبل  املبكرة  عمره  مراحل 

)املدر�سة( ي�سكل الإطار الرئي�سي لعالقة الفرد باملجتمع ب�سكل 

عام ،فمن هذا املهد ال�سغري يخرج لنا فردًا من�سجمًا اجتماعيًا 

م�سبقًا  له  يحدد  الذي  جمتمعه  متطلبات  مع  للتماهي  قاباًل 

ا�سرتاطات غري مبا�سرة لقبوله كفرد �سمن بنائه الجتماعي، 

كما قد يخرج باملقابل لنا فردًا م�سادًا للمجتمع ولكل قوانينه 

التي مل يتدرب منذ البداية على الن�سجام والتماهي معها داخل 

جمتمعه ال�سغري البدائي.

اإن عدم وجود قانون داخل البيت الذي ن�ساأ فيه الطفل يوؤدي يف 

الغالب اإىل خلق م�سكلة نف�سية لدى الفرد جتعل من ال�سعب عليه 

الن�سجام مع اأي قانون اأو نظام يحدده له املجتمع اخلارجي ولو 

خارجية  �سلطة  على  البداية  منذ  يعتد  مل  لأنه  اأ�سكاله  باأب�سط 

مبعناه  القانون  هنا  اأق�سد  ول  ل�سلوكه،  �سوابط  عليه  متلي 

الت�سريعي بل القانون ب�سفته امليزان الذي ي�سع يف كفته اليمنى 

وي�سع  اجتماعية،  اأم  نف�سية  كانت  �سواء  للفرد  جمموعة حقوق 

يف الكفة الي�سرى الواجبات التي يجب على الفرد اللتزام بها 

لكي يتجنب العقوبات التي ميكن اأن تفر�س عليه نتيجة انتهاك 

العليا داخل جمتمعه  ال�سلطة  القواعد املفرو�سة عليه من قبل 

البيتي ال�سغري ومن ثم داخل جمتمعه الجتماعي الأكرب .



بقلم:عائ�سة عبدالنور اجلناحي

اأمناط ال�سخ�سية الب�سرية وطريقة التعامل معها

»اأق�سى درجات ال�سعادة هو اأن جند من يحبنا فعاًل .. يحبنا على ما نحن عليه .. اأو مبعنى اأدق، يحبنا برغم ما 

نحن عليه« – جنيب حمفوظ. 

اإذا تاأملنا يف واقع حياة النا�س وجدنا اأن هناك اختالفًا يف �سخ�سية واأ�سلوب كل منهم، فنجد من يخاف من مواجهة 

اأخطاءه على  يعلق  لينال ر�ساهم، وهذا  الآخرين  ي�ستعطف  والبع�س  النتقاد،  يتجنب  فيبتعد منهم حتى  الآخرين 

�سماعة التعب وال�سغط لتربير دنو همته. وقد حتدث م�سكلة ما لأحدهم فت�سيق عليه الدنيا مبا رحبت وتهتز الأر�س 

ى لكمة قوية من م�سارع حمرتف تكاد ت�سقطه اأر�سًا. ولكن لو تعرفنا على اأمناط ال�سخ�سية  من حتته وكاأمنا تلقَّ

لعرفنا كيف نحلل ون�ستوعب �سلوك الآخرين ولن تبدو لنا مبهمة لأنها جزء من �سخ�سيتهم. 

اإن من املهم و�سع كل �سخ�س يف مو�سعه ال�سحيح ح�سب منط �سخ�سيته، وبذلك تكون عملية التوا�سل مع من حولنا 

اأكرث مرونة ونكون قادرين على التكيف مع حياتنا الجتماعية. 

يف  العربية  باللغتني  كاتبة  الإمارات.  يف  املبكرة  الطفولة  جمال  يف  عاملية  قائدة   

�سحيفة البيان وجملة كن �سديقي وعاملي اخلا�سة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية وباللغة 

sailemagazine . ayesha.aljanahi@gmail.com النكليزية يف جملة

مدونة اأفكار
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لت�سرد  منى  ب�سديقتها  دانة  تت�سل  املثال:  �سبيل  على 

على م�سامعها ق�سة طويلة ملوقف تعر�ست له يف املكان 

دانة  يا  »الزبدة  لها  وتقول  منى  فتتوتر  فيه،  تعمل  الذي 

الزبدة«. هل منى غري مهذبة اأم هو منط �سخ�سيتها الذي 

ال�سلوك؟ منط �سخ�سية منى عملية،  يفر�س عليها هذا 

و�سفات هذا النمط جتعله اإن�سانًا حازمًا ويهتم بالنتائج 

ولي�س بالتفا�سيل، وهو عادةًّ اإن�سان قيادي يتخذ القرارات 

التحليلي  النمط  .اأما  وا�سحًا  دائما  ويكون  �سريع  ب�سكل 

وي�سلح  جدًا  منطقيًا  وجتده  بالأنظمة  فيلتزم  كدانة 

كمطور ولي�س كمبتكر، وجمال هذا النمط بجمال موازنته 

اإن  طوياًل.  يفكر  لأنه  عمل  اأي  على  الإقدام  قبل  لالأمور 

هذا النمط م�ستمع من الطراز الأول وجتده ثابتًا يف غايته 

يوا�سل حتى النهاية. 

هو  فهذا  واملتعة  الإبداع  من  جوًا  تعي�س  اأن  اأردت  اإذا 

�ساحب النمط التعبريي، فهو يرتاح للعالقات واحلديث 

قبل البدء باأية مهمة. ولكن اإذا ت�سببت مبوقف مل يرق له 

تراه مبزاج متقّلب طوال اليوم، فهذا النمط عدائي تارة 

وعاطفي تارة اأخرى ،وقد يتحول من قمة احلب اإىل قمة 

البغ�س يف وقت ق�سري، ولكنه �ساحب خيال وا�سع ومبدع 

هي  غا�سبة«  اأنت  هل  حتبينني،  »هل  الأول.  الطراز  من 

كلمات تبدر من �ساحب النمط الودي وهو اأ�سبه بال�سمعة 

جتده  الطريق.  لالآخرين  لت�سيء  نف�سها  حترق  التي 

متفانيًا يف خدمة وم�ساعدة الآخرين ول يرف�س طلبا لأي 

م�ساحبته  ت�سهل  وودود  حمبوب  اأنه  منطه  جمال  اأحد. 

ال�سخ�سية  عالقاته  ولكن  �سهولة  بكل  الآخرين  به  ويثق 

حمدودة جدًا. 

العملي  ال�سخ�س  الآخر؟  اإىل  كل منط  ينظر  كيف  ولكن 

لتخاذ  طوياًل  وقتًا  ي�ستغرق  لنه  مرتددًا  التحليلي  يرى 

الأمور  ياأخذ  ل  لأنه  فو�سوّيًا  التعبريي  ويرى  القرارات 

نظرة  اأما  للغاية.  خمل�س  اأنه  الودي  ويرى  بجدية، 

التعبرييَّ  ويرى  متهور  باأنه  للعملي  ينظر  فهو  التحليلي 

الوديَّ  ويرى  املميزة  الأفكار  و�ساحب  الإبداع  ملك  باأنه 

باأنه جمامل. واإذا �سلطنا ال�سوء على التعبريي وجدنا اأنه 

يت�سم  باأنه  التحليليَّ  ويرى  متكرب  باأنه  العملي  اإىل  ينظر 

باخلربة والتمكن الوظيفي ولكن يرى الوديَّ باأنه �سخ�س 

متيقن  لأنه  اإيجابية  للعملي  فنظرته  الوديُّ  اأما  �سعيف. 

باأن هذه ال�سخ�سية قيادية ولكنه يرى التحليليَّ �سخ�سًا 

غري ويف ويرى التعبرييَّ باأنه يتكلم اأكرث مما يفعل. 

خذ نف�سا عميقًا وفكر يف كيفية التعامل مع هذه الأمناط؟ 

لو كنت موظفًا حكوميًا وتريد اأن تقنع �سناع القرار فماذا 

تفعل؟ 

حدثه  للعملي،  معني  مقرتح  اأو  فكرة  عن  تتحدث  حني 

من  ال�ستفادة  جانب  له  واأبرز  مبا�سرةًّ  النتائج  عن 

تطبيق هذا املقرتح، اأما التحليليُّ فكلِّمُه بكل حفاوة عن 

التفا�سيل وادعم ما تقوله بالأدلة والرباهني واملعلومات. 

خالل  من  القرار  اتخاذ  على  ف�سجعه  التعبرييُّ  اأما 

ال�ستثارة ال�سعورية، على �سبيل املثال »�سدقني هالفكرة 

اأما  لو طبقناها بنفوز بجائزة الأداء احلكومي املتميز«. 

قلبي  »لأن  له  فتقول  ومودة  بدفء  معه  فتتعامل  الودي 

العاطفة  تاأخذه  فالودي  اخلري«،  وابغيلك  واهلل  عليك 

والكالم املتناغم. 

حمفزة  بيئة  يف  الأفراد  اأفكار  تتعاي�س  اأن  اأردت  اإذا 

كل  ل�سخ�سية  الإيجابي  التحفيز  طرق  معرفة  فعليك 

امل�سروع  بنتائج  حتفزه  اأن  عليك  العملي  فالنمط  منط. 

والتفا�سيل،  بالأدلة  والتحليلي  به  تقوم  الذي  العمل  اأو 

فتحفيزه  الودي  واأما  ال�سعورية  بال�ستثارة  والتعبريي 

وتعطي  تغمر  اأن  حاول  احلميمية.  بالعالقات  يكمن 

اأو  زيادة  اأي  دون  امل�ساعر  من  يحتاج  ما  بقدر  منط  كل 

يف  املختلفة  الأمناط  مع  التعاي�س  يف  و�ستنجح  نق�سان 

برنامج رحلة احلياة. 
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جميع  اأن  ووجدنا  م�سرق  �سباح  يف  ا�ستيقظنا  ما  اإذا 

واملالمح  بالألوان  واحدة،  �ساكلة  على  اأ�سبحوا  الب�سر 

كثيفة،  واحة  كاأ�سجار نخيل يف  اأ�سياء مت�سابهة  نف�سها، 

�سيكون  من  العطاء؟  على  قدرة  اأكرث  فينا  �سيكون  فمن 

والثمر، هل  الظل  الأغنى والأكرم، و�سيمنح  النخلة  منا 

يا ترى اأجملنا اليوم واأكرثنا ن�ساطًا ور�ساقة وحيوية، اأم 

اأجملنا روحًا واأغنانا فكرًا واأنقانا وجدانًا.

اأنت ل�ست ما ُولدت عليه، اأو ما اأ�سابك، ل�ست ما منحتك 

من  احلياة  منك  �سلبت  ما  ول  مالمح،  من  مورثاتك 

التي  ال�سمراء  الب�سرة  ل�ست  اأنت  والأع�ساء،  احلوا�س 

اأ�سعة ال�سم�س، ول�ست الكر�سي املتحرك الذي  اأك�سبتك 

اأحالك اإليه حادث األيم، اأنت ما ت�سنع بيدك وما تغذي 

من روحك، وما تعلي من اأهدافك، وما تقوي من اإرادتك 

وعزميتك، اأنت ما تنجز باإ�سرارك وقوة �ساعدك، ل مبا 

حظيت من مزايا ولدت وترعرعت يف رفاهيتها.

من  اكت�سبوها  بقوة  ت�سلحوا  اأ�ساو�س  �سجعان  فر�سان 

باإمكاناتهم، تزودوا بكل  اإميانهم بقدراتهم، من ثقتهم 

اإعاقاتهم  وتركوا  والعزمية،  الإرادة  ما ميكن حمله من 

كل  اكت�سبوا  لالأمام،  الدائم  �سعيهم  يف  ظهورهم  وراء 

الروح  ح�سن  على  وحافظوا  العقلي،  الرقي  مفاتيح 

الأمل  حمركات  فاأ�سبحوا  تفوقوا  الفكرة،  وغ�سا�سة 

ومفاتيح التنمية.

اآثم  لغم  اأفقدها  اأن  بعد  تر�َس  مل  زينب،  هي  كذلك 

�ساقها اأن تقعدها اإعاقة، تغلب اإح�سا�سها بالثقة ورغبتها 

عنه،  م�سوؤولة  لي�ست  نق�س يف ج�سدها  على  التقدم  يف 

اإىل  ال�سفقة  نظرات  على  النجاح  يف  اإرادتها  انت�سرت 

وحمبة  احرتام  وبكل  حتولت  التي  ال�سطناعية  �ساقها 

اإىل نظرات تقدير واحرتام واإعجاب. اأجربت �سجاعتها 

يف مواجهة الإعاقة والنت�سار عليها كل من حولها على 

احلياة،  غمار  خو�س  على  بجدارتها  املطلق  العرتاف 

والنت�سار يف جولتها.

يف ح�سرة من انت�سروا يف امتحان �سالبة الإرادة وقوة 

ترتفع  وفرح،  تفاوؤل  ي�سكنك  الأمل،  يجتاحك  العزمية، 

بال  وتت�سع  �سقوف طموحاتك،  م�سبق  دون تخطيط  من 

وقدرة  النجاح  اإرادة  تلهمك  وتطلعاتك،  اآمالك  حدود 

باأن  تر�سى  ل  والتي  لديهم،  اجلاحمة  الذات  اإثبات 

يوقفها اإعاقة اأو معوق.

الدفع  من  اجلميل  الكم  هذا  على  لك  �سكرًا  زينب، 

الروح  هذه  على  هممنا،  به  �سحذت  الذي  املعنوي 

الرقيقة التي جتاوزت اجل�سد وحولت الأنظار اإىل ما هو 

اأعمق واأثرى واأبهى، �سكرًا لِك لأنِك كنت ملهمة ملن األقى 

ال�سمع وهو �سهيد، لأنك منحت لنا مثاًل يتحرك، مي�سي 

فقد  بج�سد  اأكرب،  بثبات  ولكن  واحدة،  بيننا، على قدم 

اكتماًل، �سكرًا لك ولكل من برهن  ازداد  ع�سوًا، وعقل 

وكيف  املعوقات  كل  على  الإرادة  تتفوق  كيف  ب�سجاعة 

اأو  يطوق  خارجي  عامل  كل  على  الداخلية  القوة  تتغلب 

الظل  مينح  كرمي  كنخل  اإراداتنا  جتعلنا  وكيف  يعرقل، 

والثمر بال َمنِّ ول َكَدر.

بقلم: �سعادة خالد الكمده

مدير عام هيئة تنمية املجتمع 
@KhaledAlKamda

باأقالمهم

فر�سان الإرادة
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ال�سارقة  اإمارة  حر�ست على ح�سور امللتقى الأ�سري يف 

حتت �سعار »اأمن وطني… اأمن اأ�سرتي«، الذي افتتحته 

�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س 

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يف ال�سارقة، وناق�س مفهوم الأمن 

فاملجتمع  الأ�سري،  التما�سك  يف  تاأثريه  ومدى  الوطني 

الظروف  ويواكب  وم�ستقرة،  اآمنة  اأ�سرًا  يعني  الآمن 

فجميعنا  املنطقة،  بها  متر  التي  الراهنة  والأحداث 

م�سلحة  يف  ي�سب  قوي  اأ�سري  ن�سيج  بناء  اإىل  بحاجة 

وبناء هذا املجتمع، ومن َثم بناء الدولة، ومن اأجل ر�سد 

مفهوم الأمن لدى اأفراد املجتمع ككل.

ولالأ�سف جند اليوم الكثري من الأ�سر قد فقدت الرتابط 

معلوماتهم،  م�سادر  الأبناء  ا�ستبدل  عندما  الأ�سري، 

واأ�سبح الإنرتنت هو النافذة التي يرون منها العامل، كما 

الآباء،  مع  احلوار  من  اأ�سهل  الغرباء  مع  احلوار  اأ�سبح 

فر�سته  الأجيال  بني  لل�سراع  جديدًا  �سكاًل  اأفرز  مّما 

التقنية احلديثة، فالرتبية م�سوؤولية واأمانة، وهي عالقة 

منظمة بني الآباء والأبناء ولي�ست عبثية.

ومع انت�سار و�سائل الت�سال احلديثة وظهور الف�سائيات 

الآباء  بني  الفجوة  اأن  ُيالَحظ  احلديث،  ع�سرنا  يف 

لو�سائل  اجتهوا  الأبناء  جند  اإذ  زادت،  قد  والأبناء 

يرون  ونافذة  ملعلوماتهم،  كم�سادر  احلديثة  التوا�سل 

باأعمالهم  الآباء  ان�سغال  فاإن  كذلك  العامل من خاللها. 

من جهة، واتباع اأ�ساليب تربية خاطئة، اأ�سهم يف ابتعاد 

الأبناء وغياب لغة احلوار املبا�سر.

وعلى الرغم من الفوائد الكبرية التي توفرها املخرتعات 

اأنه يتحتم علينا  اإل  التكنولوجية يف املجالت املختلفة، 

الأبناء  وتدريب  معها،  التعامل  وكيفية  ماهيتها  معرفة 

على التعامل معها، وعدم اإ�ساءة ا�ستخدامها، وعدم ترك 

املجال لت�ساع الفجوة بني الآباء والأبناء، بني جيل يبحث 

عن معلومة يف اأي مكان ويف اأي جمال، وجيل يخ�سى ما 

يجهله. وعليه .. فاإن مفتاح الأمن يتمثل يف زيادة احلوار 

على  الأبناء  وت�سجيع  لالآباء،  احلقيقي  الفعلي  والوجود 

من  القيم،  وثبات  املخاطر  بدرء  كفيل  الآباء  م�سارحة 

معرفة  الكبار  وحماولة  احلوار،  م�ساحة  زيادة  خالل 

ي�ساعد على  ما يجهلون يف عامل هذه املخرتعات، مما 

تخفيف ات�ساع الفجوة، واإيجاد عالقة اإيجابية بني الآباء 

والأبناء، مع جتنب اأ�ساليب القمع والنتقاد الدائم لهم 

التوعوية ل�سد الفجوة بني زخم وكثافة  بتكثيف الربامج 

الربامج عرب ال�سبكة العنكبوتية، ملواجهة ال�سلبيات التي 

تبثها بتكثيف برامج التوعية، وابتكار وا�ستحداث برامج 

اأ�سرية جديدة.

كذلك لبد من توحيد الروؤى يف املجتمع ملفاهيم الأمن 

اكت�ساف  امل�ستهدفني يف كيفية  ورفع قدرات  املجتمعي، 

قدراتهم،  وتنمية  الأفراد،  �سلوك  يف  اخلطورة  منابع 

الذي  املجتمعي  الأمن  مفهوم  على  ال�سوء  وت�سليط 

يتمثل يف حالة الطمئنان التي ي�سعر بها اأفراد املجتمع، 

يف  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  اإ�سهام  عن  والناجتة 

واملمار�سات،  والإمكانات  ال�سرتاتيجيات  جميع  تفعيل 

حا�سره  يف  اخلوف  بعدم  ال�سعور  للفرد  حتقق  التي 

وم�ستقبله، وتوؤهله حلماية وطنه وجمتمعه.

بقلم: مرمي النعيمي

كاتبة اإماراتية، م�ست�سارة اإعالمية 
@m.noaimi@alroeya.com

باأقالمهم

مفتاح الأمن الأ�سري
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م�سكلة تربوية.. 

من ملفات اخلط ال�ساخن

ال�سوؤال: 

كيف ت�ساعد نف�سك على املذاكرة والتح�سري لالمتحان ؟

اجلواب:

اأول: مهارات املذاكرة اجليدة:

بل 	• ووقتك  جهودك  فت�سيع  خاطئة  باأ�ساليب  تذاكر  ل  اأي  البداية:  من  حديث  باأ�سلوب  املذاكرة 

ذاكر باأ�سلوب �سحيح منذ البداية )فمثاًل الأ�سلوب الأمثل حلفظ املعلومات التاريخية هو احلفظ 

بوا�سطة الورقة والقلم ورغم اأنه اأ�سلوب �ساق لكنه اأف�سل من احلفظ ال�سفوي(؟

التكرار: اعتمد على تكرار حفظ املعلومة اأكرث من مرة حتى ت�ستطيع اإتقانها.	•

الهدف: لبد اأن حتدد لك هدفًا قبل بداية املذاكرة ت�سعى لتحقيقه )مثل اأنك �ستذاكر هذا اجلزء 	•

كاماًل(

توزيع اجلهد: اعتمد اأ�سلوب املذاكرة على فرتات زمنية يتخللها فرتات راحة حتى تكون املعلومات 	•

اأكرث ثباتًا يف الذهن.معرفة املعلومة بالكامل يف البداية: اأي اأخذ فكرة عامة عن املو�سوع، ثم تبداأ 

بتق�سيمه اإىل اأجزاء وتذاكر كل جزء مبفرده.

تربط 	• حتى  درا�سته  �سبق  ما  واحلني  احلني  بني  تراجع  اأن  فرتة  كل  يف  ويعني  الذاتي:  الت�سميع 

املعلومات القدمية باملعلومات احلديثة وتكت�سف اأوجه الق�سور وتعاجلها.

الكتب، وحاول 	• الأ�سئلة بنف�سك من  اأن تبحث عن املعلومة بنف�سك، وا�ستخرج  كن ن�سيطًا: حاول 

من  عليها  حت�سل  اأن  من  حفظها  يف  اأ�سهل  تكون  للمعلومة  الو�سول  يف  جتتهد  فعندما  اإجابتها، 

املعلم.

تنظيم وقت املذاكرة:ل تذاكر ح�سب املزاج، ول تذاكر يف اأي مكان اأو ترتك الأمر لل�سدفة، ولكن 	•

لأن عملية  ووقت حمدد.  مكان حمدد،  تكون يف  اأن  على  للمذاكرة،  لنف�سك طريقة حمدده  نظم 

التنظيم هنا مهمة جدا لتذاكر جيدًا .

حتديد وقت املذاكرة: عندما تريد اأن حتدد لنف�سك اأن�سب وقت للمذاكرة اأم�سك ورقة وقلمًا وحدد 	•

مت اإعدادها بت�سرف

زاوية يحررها امل�ست�سار الأ�سري: الأ�ستاذ جمال في�سل الطويل

امل�سرف على خدمة اخلط ال�ساخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث

اخلط ال�ضاخن
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اأعلى ال�سفحة اليوم ) ال�سبت، الأحد ..الخ(..ثم ا�ستخرج 

اأن  لبد  وال�ستيقاظ،  النوم  وقت  الأ�سياء:  هذه  يوم  كل  من 

يكونا يف مواعيد ثابتة يوميًا حتى يف يوم الإجازة واأن يكون 

وعلى  دائمًا.  والعقل  للج�سم  اأف�سل  لأنه  مبكرًا،  ال�ستيقاظ 

والع�ساء  والغذاء  الإفطار  ال�سالة..وقت  وقت  املثال:  �سبيل 

... وقت املدر�سة .. وقت النوم ... وقت ال�سرتاحة والرتفيه، 

لأن الراحة هامة جدا للمذاكرة اجلادة.

�سلوك واأ�سلوب املذاكرة : حدد مواعيد املذاكرة يف اجلدول 	•

ل  الذهن،  ن�ٍسط  واأنت  دائمًا  ذاكر  بنف�سك،  اأعددته  الذي 

تذاكر بعد الأكل مبا�سرة حتى ل يغلبك النوم، مع اأخذ ن�سف 

الإمكان  قدر  وحاول  مذاكرة،  �ساعتني  لكل  ا�سرتاحة  �ساعة 

لوقت  تذاكر  ول  يوميًا.  ثابتة  املذاكرة  مواعيد  تكون  اأن 

اأن ل يقل وقت النوم عن 7  متاأخر من الليل، واحر�س على 

�ساعات يوميًا، ويف حال �سعورك بالإرهاق والرغبة يف النوم 

قبل موعد النوم فتوقف عن املذاكرة فاإنك لن ت�ستفيد �سيئا 

واأنت مرهق. وحاول اأن ل تتناول اأثناء املذاكرة اأي منبهات 

)�ساي، قهوة ( بل ع�سائر حتى جتدد ن�ساطك.

كر�سيًا 	• للمذاكرة،  توفر  اأن  يجب  املذاكرة:  مكان  �سروط 

وا�سع،  مكتب  مع  مكتب،  وم�سباح  قريبة،  وكتبًا  معتدًل، 

يت�سمن هدوءًا كافيًا وحرارة معتدلة واإ�ساءة كافية، ف�ساًل 

عن التهوية اجليدة.

على  ي�ساعدك  لك،  هدفًا  حتدد  باأن  يبداأ  التفوق  طريق  دائمًا 

ت�سرتكون  اأنكم  ،ومبا  اإليه  لت�سل  والطموح  احلما�س  ا�ستجماع 

يف هدف واحد وهو النجاح بتفوق ي�سمن لكم م�ستقباًل اأف�سل 

فتذّكْر: اأّن التفوق يعتمد على الفهم يف املقام الأول، ول ي�سح 

حفظ اأي �سيء بدون فهمه.

كيف اأبداأ املذاكرة باأ�سلوب �سحيح ؟

ال�سلوك ال�سائع لدى بع�س الطلبة يق�سي بتاأجيل املذاكرة اإىل 

ما قبل المتحان مبا�سرة، هذا ال�سلوك يجعلك تنجح ب�سعوبة، 

باتباع  عليك  لذلك  التفوق،  بل عن  النجاح  تبحث عن  ل  واأنت 

التايل:

كل 	• تناول  ثم  لأجزاء  املادة  ق�ّسم  املذاكرة  تبداأ  عندما 

ابداأ  ثم  رئي�سية  لعناوين  الف�سل  ق�سم  ثم  )مبفرده(  ف�سل 

املذاكرة.

اقراأ الف�سل كاماًل يف البداية مرتني لتفهم ماذا يراد منه ثم 	•

تناول كل جزء مبفرده واقراأه مرتني ويف ورقة خارجية اكتب 

روؤو�س الأقالم املهمة يف الف�سل وكرر ذلك مع باقي اأجزاء 

اأنها ت�ساعدك على  اإل  الف�سل .ورغم �سعوبة هذه الطريقة 

احلفظ والفهم اجليد للجزء الذي تقروؤه.

ل ت�ستت ذهنك، وذاكر من م�سدر واحد فقط حتى ل يوؤدي 	•

ذلك لإ�ساعة وقتك.

دائمًا اكتب ما تذاكره على هيئة عناوين لرتاجعه ب�سهولة .	•

بالعني 	• ،مرة  مرتني  كاماًل  تذاكره  �سوف  الذي  اجلزء  اقراأ 

وبهدوء  م�سموع  ب�سوت  الثانية  واملرة  ت�ستوعبه  حتى  فقط 

طريق  عن  ذهنك  يف  املو�سوع  ي�ستقر  حتى  ت�سرع  دون 

)النطق- العني- ال�سمع- الفهم(.

ق�سم املو�سوع لأجزاء �سغرية ثم اقراأها اأي�سا كاملرة الأوىل 	•

اأِعد كتابة ما تقروؤه يف ورقة خارجية عدة مرات  وبعد ذلك 

وبهذا لن تن�سى اأبدا اإن �ساء اهلل .

يجب اأن تنف�سل عن اأي م�ساكل حميطة بك �سواء يف املدر�سة 	•

اأو املنزل حتى ت�ستطيع الرتكيز. وطريقتك يف املذاكرة هي 

م�ستوى  �سخ�س  فلكل  اأحد  طريقة  تقلد  ول  الطرق  اأف�سل 

عقلي منفرد .

للمراجعة  جدوًل  وتعد  لالمتحان  ت�ستعد  كيف 

وت�ستقبل ليلة المتحان؟

ح�سر مواد المتحان وترتيبها تبعًا لقربها الزمني من تاريخ 	•

المتحان.

يف 	• اأكرب  ووقت  جمهود  اإىل  حتتاج  التي  املواد  حتديد 

املراجعة.

و�سع املادة ال�سعبة مع مادة اأقل �سعوبة يف يوم املراجعة.	•

حتديد فرتات يف اجلدول للرتفيه والراحة مما ي�ساعد على 	•

تهيئة اجل�سم والذهن لال�ستيعاب الأف�سل.

يف 	• للدر�س  هيكاًل  ت�سع  باأن  در�س  لكل  مراجعتك  اجعل 

ما  كل  ابداأ مبراجعة  ثم  فرعية  عناوين  ثم  رئي�سية  عناوين 

يخ�س كل عنوان على حدة فهذا ي�ساعدك اإن �ساء اهلل على 

تذكر النقاط اخلا�سة بكل در�س يف المتحان.

اأنك ت�سعر بن�سيان كل 	• اأي  هل تعاين من الن�سيان الوهمي ؟ 

كانوا  لو  حتى  الطالب  معظم  تنتاب  حالة  وهي  ذاكرته  ما 

اأن  الكل  الوقتي«، ولكن على  الذاكرة  متفوقني وت�سمى »فقد 

من  ثواٍن  بعد  �ستنتهي  الن�سيان  من  احلالة  تلك  لأن  يطمئن 

املذاكرة  بعد  ياأتي  الذي  فالن�سيان  المتحان  اأ�سئلة  قراءة 

ن�سيان طبيعي موؤقت �سينتهي اأمام المتحان .
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القلق من المتحان كما يو�سح لنا علماء النف�س قلق طبيعي 	•

لأي جمتهد َقِلٍق على املجهود الذي بذله يف املذاكرة ،ولكن 

ظاهرة  اإىل  القلق  يتحول  ل  حتى  للقلق  ن�ست�سلم  األ  علينا 

ّية. مَر�سِ

املذاكرة الفعالة

قمة  اإىل  اهلل  باإذن  تقودك  التى  الفعالة  املذاكرة  لتحقيق 

النجاح والتفوق، يجب اأن متر باملراحل الثالث التالية: القراءة 

واملراجعة.  الت�سميع  و  واملذاكرة،  واحلفظ  للدر�س،  الإجمالية 

وفيما يلي كل مرحلة ب�سيء من التف�سيل.

اأوًل: القراءة الإجمالية للدر�س:.

ب�سورة  عامة  قراءة  الدر�س  بقراءة  مذاكرتك  تبداأ  اأن  يجب 

عليك  ويجب  ومو�سوعه،  مبحتوياته  لالإملام  و�سريعة  اإجمالية 

اتباع الإر�سادات التالية:

تق�سيم الدر�س اإىل عناوين كبرية رئي�سية، وتق�سيم كل عنوان 	•

رئي�سي اإىل عناوين فرعية اأ�سغر منه، وحفظها لتكوين �سورة 

بني  الرتابط  فى ذهنك وحتقيق  الدر�س  عامة عن  اإجمالية 

اأجزائه.

قراءته 	• فى  ال�سروع  قبل  وب�سرعة  اإجماليًا  الدر�س  قراءة 

ي�ساعد على �سرعة احلفظ  باإمعان، مما  ودرا�سته  تف�سيليًا 

ويزيد القدرة على الرتكيز.

الهتمام بدرا�سة الر�سوم التو�سيحية واملخططات واجلداول 	•

العامة  التدريبات  بع�س  عن  الإجابة  وحماولة  التلخي�سية، 

والأ�سئلة املبا�سرة حول الدر�س.

ثانيًا: احلفظ واملذاكرة.

النتائج 	• واأف�سل  الدرجات  اأعلى  لتحقيق  الذهبية  القاعدة 

فرغم  احفظ(،  ثم  احفظ  ثم  )احفظ  هى:  مادة  اأى  فى 

اأنه مهما كانت قدرتك  اإل  الفهم يف عملية املذاكرة  اأهمية 

ت�سعها  �سوف  التى  املعلومات  حتفظ  اأن  فالبد  الفهم  على 

اإىل  الأذكياء يرجع ف�سلهم  الطلبة  فى المتحان، وكثري من 

اعتمادهم على الفهم فقط دون احلفظ، بعك�س بع�س الطلبة 

المتحانات  فى  التفوق  ا�ستطاعوا  الذين  الذكاء  متو�سطي 

معتمدين على قدرتهم الفائقة على احلفظ وقليل من الفهم 

حتى فى اأدق املواد مثل الريا�سيات.

اجليد  احلفظ  على  ت�ساعدك  هامة  اإر�سادات  يلى  وفيما 

للمعلومات:

تعرف على النقاط الرئي�سية فى الدر�س و�سع خطًا حتتها . 1

وكرر قراءتها حتى َتثُبت فى ذهنك وذاكرتك.

…اإلخ . 2 والنظريات  واملعادلت  والقواعد  القوانني  افهم 

فهمًا جيدًا ثم احفظها.

اأجب عنها . 3 الدر�س املختلفة، ثم  اأجزاء  اأ�سئلة تلخ�س  �سع 

كتابة اأو�سفاهية.

فهمها . 4 ي�سهل  متما�سكة  وحدات  اإىل  الطويلة  املواد  ق�سم 

وحفظها كوحدة مرتابطة.

 ثق بنف�سك وبذاكرتك واحفظ ب�سرعة.. 5

ثالثًا: التـ�سـميـع.

وحماولة  وفهمه  الدر�س  قراءة  اأن  الطلبة  من  كثري  يعتقد 

حفظه تكفي، لكنه عندما يحاول الإجابة على اأحد الأ�سئلة فى 

واأفهمها(  اأعرفها  )اإنى  ويقول:  حائرًا  يقف  فاإنه  المتحانات 

لعملية  اإهماله  اإىل  ذلك  … ويرجع  الإجابة  ي�ستطيع  ل  لكنه 

اأهمية  وتتمثل  الق�سوى،  لأهميتها  اإدراكه  وعدم  الت�سميع 

الت�سميع فيما يلي:

تقع . 1 التى  والأخطاء  �سعفك  موا�سع  لك  يك�سف  الت�سميع 

فيها، فهو مراآة لذاكرتك.

على . 2 القدرة  وزيادة  املعلومات  لتثبيت  القوية  الو�سيلة  هو 

تذكرها لفرتة اأطول.

الت�سميع عالج ناجح لل�سرحان، فالطالب الذى يذاكر بدون . 3

ت�سميع ين�سى بعد يوم واحد كمية ت�ساوي ما ين�ساه الطالب 

الذى يقوم بالت�سميع بعد 36 يومًا.

كل  وطريقة  الدرا�سة  مادة  باختالف  الت�سميع  طرق  وتختلف 

طالب فى املذاكرة، ولكن اأف�سل طرق الت�سميع هى التى ت�سبه 

اأهم طرق  التى �سوف ت�ستخدمها فى المتحان، ومن  الطريقة 

الت�سميع ما يلى:

الت�سميع ال�سفوي :

وهو اأ�سهل واأ�سرع الطرق، ويجب مالحظة مايلى لتحقيق اأف�سل 

النتائج:

اذا كنت ت�سمع لنف�سك يجب الرجوع اإىل الكتاب فى الأجزاء 	•

التى ل تتاأكد منها.

الت�سميع مع اأحد الزمالء اأف�سل من الت�سميع لنف�سك.	•

يعطى 	• الدر�س  ل�سرح  وحماولة  مناق�سة  �سورة  فى  الت�سميع 

نتيجة اأف�سل.

الت�سميع التحريري: وهو اأف�سل من الت�سميع ال�سفوي:

ثالثًا: املـــراجـعـــة.
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للمراجعة فوائد كثرية جدًا اأهمها تثبيت املعلومات، و�سهولة 

مراجعة  اأن  فيها،كما  ت�ساأل  عندما  اأخرى  مرة  ا�سرتجاعها 

الدرو�س ال�سابقة بانتظام ي�ساعدك على فهم ما ي�ستجد منها 

فهمًا كاماًل وفى وقت اأقل من �سابقتها.

اأ�سلوب املراجعة املثالية:

ل حتاول مراجعة جميع الدرو�س دفعة واحدة واإمنا ق�سمها 	•

اإىل مراحل متتابعة.

مع 	• الفرعية،  العناوين  ثم  اأوًل  الكبرية  العناوين  ت�سفح 

حماولة تذكر النقاط الهامة.

والقوانني 	• الدر�س  فى  الرئي�سية  النقاط  كتابة  حاول 

واملعادلت والقواعد وما �سابهها.

من 	• تكون  اأن  ويف�سل  ال�ساملة،  الأ�سئلة  بع�س  عن  اأجب 

اأ�سئلة المتحانات ال�سابقة.

خالل 	• من  جماعية  �سورة  فى  املراجعة  تكون  اأن  ميكن 

طرح اأ�سئلة والإجابة عليها مع بع�س الزمالء مما يزيد من 

حما�سك وقدرتك على التذكر وال�سرتجاع.

متى تراجـــع؟ املراجعة قبل المتحانات هامة جدًا 

و�سرورية لأنها مفتاح التفوق.

 تاأكد من جدول المتحانات قبل موعده بوقت كاف.	•

ل جتهد نف�سك قبل المتحان واهتم بغذائك.	•

فهى 	• امل�سهرة  الأدوية  تتناول  ول  املنبهات  من  تكرث  ل 

ت�سرك اأكرث مما تفيدك.

بكر فى الذهاب اإىل جلنة المتحان، وقد اأخذت ما يلزمك 	•

مطمئن  اجل�سم،  م�سرتيح  المتحان  وادخل  اأدوات،  من 

النف�س، واثقًا من النجاح.

اقراأ ورقة الأ�سئلة كلها جيدًا باإمعان وهدوء ول تتعجل فى 	•

ي�سيع  ل  الختيار حتى  اأو  الإجابة  عند  ترتدد  الإجابة،ول 

وقتك.

عليها، 	• الإجابة  املطلوب  الأ�سئلة  بني  الإجابة  زمن  ق�سم 

المتحان  جلنة  تغادر  ول  للمراجعة،  الوقت  بع�س  واترك 

قبل انتهاء الوقت.

اإىل 	• �سوؤال فرمبا حتتاج  اإجابتك عن كل  اترك فراغًا بعد 

زيادة �سيء ما عند املراجعة.

التمييز بني 	• وتاأكد من  ال�سهلة،  الأ�سئلة  بالإجابة عن  ابداأ 

الأ�سئلة الإجبارية والختيارية.

قدره، 	• على  واأجب  بال�سبط،  ال�سوؤال  من  املطلوب  حدد 

ورتب اإجابتك فى �سكل عنا�سر وفقرات.

ف�سارع 	• واأنت جتيب  اآخر  ب�سوؤال  متعلقة  نقطة  تذكرت  اإذا 

بكتابتها فى امل�سودة قبل اأن تن�ساها.

ل ترتك اأى �سوؤال مطلوب منك اإجابته دون اأن تكتب فيه، 	•

واإذا مل ت�ستطع الإجابة عن ال�سوؤال كله فاأجب عن اجلزء 

الذي تعرفه منه،فاإن ذلك يحت�سب لك فى الدرجات.

اإجاباتك 	• تراجع  اأن  قبل  المتحان  جلنة  من  تخرج  ل 

اأو تتذكر �سيئًا جديدًا ت�سيفه  فرمبا تكون قد ن�سيت �سيئًا 

لالإجابة.

اعتمد على اهلل ثم على نف�سك ول حتاول الغ�س، فمن غ�سنا 	•

كما  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  كما  منا  لي�س 

اأن حماولتك للغ�س تزيد من توترك وا�سطرابك، وت�ستت 

اأن  فاحذر  والر�سوب  امتحانك  لإلغاء  وتعر�سك  اأفكارك، 

ت�سيع نف�سك.

وح�سن 	• الإجابة،  كرا�سة  ونظافة  خطك  و�سوح  اأن  تذكر 

تنظيم الإجابات وعر�سها من اأهم عوامل النجاح والتفوق.

رابعًا: ن�سـائح تقودك للتفوق

اأوقات . 1 فى  اإليه  وتعرف  وجل  عز  اهلل  مع  عالقتك  ح�ّسن 

رخائك حتى يقف بجانبك فى اأوقات �سدتك .

ثق فى نف�سك وفى عقلك وقدراتك، وتاأكد اأنك قادر على . 2

النجاح والتفوق فاأنت ل�ست اأقل ممن �سبقوك على طريق 

النجاح.

�سيعود . 3 تبذله  جمهود  كل  اأن  وتاأكد  مذاكرتك  فى  اجتهد 

اأجر من  عليك بالنفع واخلري لأن اهلل عز وجل ل ي�سيع 

اأح�سن عماًل.

واجتهد . 4 عينيك،  ن�سب  و�سعه  احلياة  فى  هدفك  حدد 

فى الو�سول اإليه بكل قوتك واإمكاناتك، حتى تنفع نف�سك 

واأهلك ووطنك.

كيف تق�سي ليلة المتحان ؟

لبد اأن تق�سي هذه الليلة يف هدوء بدون ع�سبية مع مراجعة 

العناوين الرئي�سية يف املادة مراجعة �سريعة وتوجه بالدعاء 

اإىل اهلل بالتوفيق مع مراعاة الآتي:

جهز مالب�سك واأدواتك يف الليل حتى تعطي لنف�سك وقتًا . 1

للمراجعة ال�سريعة بعد �سالة الفجر.

منعًا . 2 �سليمه  ب�سورة  وتعمل  كاملة  اأدواتك  كل  اأن  تاأكد 

للع�سبية يف ال�سباح.
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�ضياحة

على  دبي  اإمارة  حكومة  وال�سبل حتر�س  التدابري  كافة  اتخاذ 

من  التخفيف  �سبيل  يف يف  املروري  الزدحام 

اأن�ساأت  لهذا  الذي الإمارة،  دبي،  مرتو 

مرتو  اأول  وهو يعترب  الإمارات،  يف 

�سبكة  عن  بدون عبارة  اآيل  مرتو 

افتتحه  ال�سمو �سائق،  �ساحب 

حممد  اآل ال�سيخ  را�سد  بن 

نائب  الدولة مكتوم،  رئي�س 

جمل�س  دبي رئي�س  حاكم  الوزراء 

بتاريخ  رعاه اهلل-  ويف -   ،2009.09.09

التا�سعة  ال�ساعة  وت�سع دقائق وت�سع ثوان.متام 

اإىل  دبي  مرتو  الزدحام ويهدف  حدة  تخفيف 

التنقل  اأثناء  امل�ستغرق  الوقت  وتخفي�س  املروري، 

الناجت عن  التلوث  التخفيف من  باملوا�سالت، ويعمل على 

رئي�سية  ربط  وي�سكل حلقة  العتيادية.  املوا�سالت  و�سائل 

بخطيه  دبي  مرتو  ونقل  الدويل.  دبي  مطار  مع  تربطها 

األف  و647  مليونًا   178 املا�سي  العام  والأخ�سر  الأحمر 

راكب مقارنة بنحو 164 مليونًا و307 اآلف راكب يف 2014 

ونحو 137 مليونًا و759 األف راكب يف 2013، و�سجل اخلط 

بعام  قيا�سا  م�ستخدميه  عدد  يف  منوًا  دبي  ملرتو  الأحمر 

2014 حيث بلغ عدد ركابه العام املا�سي 112 مليونًا و700 

األف راكب مقارنة بنحو 104 ماليني راكب يف 2014 ونحو 

89 مليونا يف 2013 فيما نقل اخلط الأخ�سر العام املا�سي 

65 مليونًا و942 األف راكب مقارنة بنحو 60 مليونًا و289 

األف راكب يف  األف راكب يف 2014 ونحو 48 مليونًا و873 

 .. 2013

ي�سكل بناء مرتو دبي منوذجًا جديدًا متميزًا يف فن العمارة، 

بينها  يابانية من  اإعداد ت�ساميمه من احتاد �سركات  ومت 

وموؤ�س�سة  الثقيلة،  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  �سركة 

كوربوري�سن،  وكيجيما  اأوبايا�سي،  وموؤ�س�سة  ميت�سوبي�سي، 

وال�سركة الرتكية يابي ماركيزي. 

47 حمطة

 ،1997 عام  اإىل  تعود  الأوىل  دبي  مرتو  م�سروع  فكرة  اإن 

على  كليًا  العتماد  ت�ستطيع  لن  دبي  اأن  اإىل  خل�ست  حيث 

لتلبية  فقط  الطرق  عرب  العتيادي  املوا�سالت  نظام 

الحتياجات املرورية املتزايدة، كما اأو�ست نتائج الدرا�سة 

ي�ساعد  عابر  موا�سالت  نظام  وجود  اإىل  باحلاجة  اأي�سًا 

على تخفيف الختناق املروري. واأطلقت حكومة اإمارة دبي 

م�سروعًا لال�ستثمار يف اأ�سماء حمطات املرتو، الذي يهدف 

اإىل امل�ساهمة يف تكلفة الأعمال الإن�سائية للم�سروع وذلك 

بتاأجري اأ�سماء 23 حمطة من اإجمايل 47 حمطة على خطي 

اأماكن  اأ�سماء بع�س املحطات على  املرتو حيث مت اإطالق 

بارزة ومعروفة يف دبي ب�سكل ا�ستثماري.
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مفاتيح ي�سعب علينا امتالكها...

ونق�سي حياتنا بحثًا عنها ...

لعلنا جندها يومًا فتفتح ...

اأبواب ال�سعادة اأمامنا ...

ال�سعف مفتاحه القوة

بع�س  هناك  تكون  قد  يكفي،  مبا  ج�سديًا  قويًا  تكون  ل  قد 

ميلكها  ل  قوة  نقاط  متلك  لكنك  داخلك،  يف  �سعف  نواحي 

ابحث  باأفكارك،   .. بكلماتك   .. باأ�سلوبك  قوي  اأنت  غريك، 

�سعفك  نقاط  عن  وابحث   .. وعززها  قوتك  نقاط  عن 

واغلبها، فال تدع اأي �سي ي�سعفك مهما كان.

الفراغ مفتاحه الهواية

قد متلك الكثري من وقت الفراغ فال تعرف مباذا ت�ستغله.

وقد يقودك التفكري اإىل اأمور جنونيه، لكن ل تدعها ت�سيطر 

عليك.

و دع هوايتك تقودك، وا�ستغلها بفعل مفيد.

وابحث يف داخلك عن مواهبك املدفونه ،افتح لها نفقًا حتى 

ت�سعد اىل النور.

ا�ساأل نف�سك .. ماهو ال�سيء الذي اأحبه اأكرث من غريه والذي 

حني اأفعله اأ�سعر بارتياح.

له  اآن  العمالق من داخلك فلقد كان يف �سبات طويل  اأيقظ 

الآن اأن ي�ستيقظ منه .

هنا يكمن املفتاح لآفاق بعيدة جدًا .. وا�ستعد لأنك لن تعرف 

من الفراغ �سوى ا�سمه.

احلقد مفتاحه الت�سامح

اإن هذه احلياة اأق�سر من اأن ن�سيعها يف اأمور تافهة

اأو اأن ن�سغل عقولنا بالتفكري بهوؤلء الذين نبغ�سهم..

من  يخلو  احلياة  هذه  يف  �سخ�س  هناك  لي�س  باأنه  فكر 

العيوب..

افتح قلبك .. و�سع اآفاق فكرك

فما من بعد العداوة اإل املحبة..

حاول فاإنك لن تخ�سر �سيئًا..

اخلجل مفتاحه الثقة

ل اأ�ستطيع ! هذا فوق مقدرتي..

دع هذه الأفكار ال�سلبيه جانبًا

و�سع عو�سًا عنها اأفكارًا اأكرث اإيجابية

اأنا اأ�ستطيع .. اأنا اأقدر

احقن عقلك الباطن بهذه العبارات ول تدع اخلجل ي�سعفك..

ل ترتدد .. كن اأنت �ساحب القرار وال�سلطة

ل تدع الآخرين يقررون عنك..

اتخذ قرارك بكل حزم فهذه هي حياتك اأنت

واإذا �ساعت منك فاإنها لن تعود اأبدًا..

اخلوف مفتاحه ال�سجاعة

اإنه �سعور طبيعي ي�سعر به جميع الب�سر..

تختلف املخاوف من �سخ�س لآخر

ل يوجد هناك اإن�سان ل ميلك �سيئًا يخاف منه

لكن يف املقابل يوجد �سخ�س تغلب على خماوفه

ل تذر م�سكلة متر عليك دون اأن تقف عند نقطة معينة..

دَّ لها بكل �سجاعة ل تهرب بل واجه خماوفك وَت�سَ

قد جتد هناك �سعوبة يف بادئ الأمر.. لكن ل توقف املحاولة

مع التجربة ومرور الزمن �سوف ت�ساأل نف�سك

التفكري  من  معها  منعتني  درجة  اإىل  خويف  يثري  كان  ملاذا 

بعقالنية اأكرث؟

هي مفاتيح ال�سعـادة

بل مفاتيح احلياة

اإن امتلكتها �سمنت ال�سعادة

مفاتيح ال�سعادة
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تغريدات من تويرت
جاءت حتت و�سم #اليوم_الوطني44

،عيالنا  يهون  �سي  كل  ياوطن  لأجلك 

واأرواحنا تهون ل�ساح املنادي اإحنا ما نخون 

تفدك الأيادي واحل�سون.

عا�ست اإماراتنا بوحدتها وقادتها و�سعبها .. 

لَك الولء والنتماء يا وطننا الغايل

ُخ�سٌر  وقاِئُعنا،  �سوٌد  ناِئُعنا،  �سَ ِبي�ٌس 

جنودك  “كلنا  ينا،  َموا�سِ ُحمٌر  َمرابُعنا، 

ياوطن”اأبناء زايد .

قادِتها..  بروؤى  جمَدها  �سنعت  اأّمة  نحن 

 .. دولِتنا  وعّزة  عام  �سعِبها،كل  وهمِم 

غاَيُتنا وم�سَعانا. 

لالإمارات  ترى  وجهك  وليت  »حيثما 

ال�سيخة  معايل  اأثرًا«  ولزايد  ب�سمة 

لبنى القا�سمي. 

للوطن  والت�سحية  والنتماء  احلب  يوم  هو 

،هو يوم جتمعت فيه القلوب على اخلري وحب 

الآخر وامل�ساواة اللهم لك احلمد وال�سكر.

ت�سابق  عزائـمــُنــا  الإمارات  يف 

طموحاتنا.

واإجالًل  احرتامًا  العامل  فيه  يقف  يوٌم 

الإمارات  لأجمل دولة، حفظ اهلل دولة 

قيادًة و�سعبًا

وطنـي الإمارات لنا الفخر وال�سرف باأننا 

نعي�س على ترابك، لنا العز باأننا اأبناوؤك

 love_uae120@ 

Eng_AZZA_S@  saif_aldareei@

amal_almesafri@saifh74@ 

Alsuwaidi707@  shwa5_96@ 

JHBn_nassar@ sarahamada30@ 

�سوف يبقى الثاين من دي�سمرب 1971م على 

مر الزمان احلـدث الأعظم قيمة يف تاريخ 

م�ستقبلها،ل  يف  تاأثريًا  والأكرث  الإمارات 

ين�سب نبعه ،اأو يخف �سداه

juve_nilee@ 


