
واملجتمع  بالفرد  تهتم  اجتماعية  ظاهرة  الرتبية 

ات�صال  خالل  من  ومتزامن  واحد  وقت  ويف  معًا 

الفرد مبجتمعه وتفاعله معه �صلبًا واإيجابًا والرتبية 

والثقافة  املحيطة  البيئة  مع  التكيف  عملية  هي 

املحيطة وهي تفاعل مع احلياة ومع الإن�صان وهي 

عملية م�صتمرة كاملجتمع.

وتنمية  البناء  اإىل  الرتبية  مفهوم  وي�صري 

ال�صخ�ص على نحو يتمكن منه من احل�صول على 

اخل�صائ�ص والقيم التي ترفعه عن م�صتوى باقي 

الكائنات.

اأما الأخالق فتعد الركيزة الأ�صا�صية وال�صليمة يف 

التعامل مع الآخرين وك�صب حمبتهم ومودتهم لأنه 

الإن�صان  على  الطيبة  ال�صمعة  اإ�صفاء  يف  ي�صاهم 

و�صلوكه  بالإن�صان  تتعلق  �صفة  الأخالق  اأن  كما 

والبيئة الجتماعية والأ�صرية التي ن�صاأ فيها الفرد.

ال�صمو  �صاحب  مبادرة  تاأتي  املنطق  هذا  من 

القائد  نائب   - نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ 

يف  اأبوظبي.  عهد  ويل   - امل�صلحة  للقوات  الأعلى 

العديد  لتعزز  الأخالقية«  »الرتبية  اإطالق مبادرة 

والرتبوية  والأخالقية  الجتماعية  القيم  من 

هذه  فيه  تتال�صى  بداأت  زمن  يف  الأبناء  لدى 

املفتوح  والف�صاء  والنفتاح  العوملة  ب�صبب  القيم 

التي  التحديات  من  وغريها  الفكري  والنحراف 

تواجه الأ�صرة واملجتمع الإماراتي.

الوقت  يف  جاءت  كمبادرة  الأخالقية(  )الرتبة 

املنا�صب لتوؤكد لنا اإن اأبناءنا و�صبابنا بحاجة اإىل 

تعزيز القيم الرفيعة والف�صائل واملثل العليا وربط 

هذه القيم بديننا وعاداتنا وتقاليدنا حتى ت�صبح 

احلا�صر  منه  ي�صتلهم  وقدوة ح�صنة  ومنارة  نهجًا 

من املا�صي.

النور  راأت  ما  اإذا  الأخالقية«  »الرتبية  مادة  اإن 

املدار�ص  بع�ص  يف  القادم  الدرا�صي  العام  خالل 

الذي  بال�صكل  الدولة  م�صتوى  على  اأو  اأبوظبي  يف 

اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  له �صاحب  اأراد 

واع  اإعداد جيل  ت�صاهم يف  �صوف بال�صك  نهيان، 

 
ٍ
مدعوم اأف�صل  م�صتقبل  اإىل  يتطلع  الأبناء  من 

بالقيم اأهمها الت�صامح والحرتام والتعاون وتعزيز 

امل�صاركة املجتمعية وكلها قيم يحتاج اإليها اأبناوؤنا 

يف ظل غياب البع�ص منها.

اأخريًا نقول �صكرًا �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان على هذه املبادرة.

الدرا�صي  املقرر  اإعداد  �صاهم يف  من  لكل  �صكرًا 

مادة  تدريب  يتولون  الذين  للمعلمني  و�صكرًا  لها. 

الرتبية الأخالقية.

التربية األخالقية

كلمة العدد

د. جا�سم خليل مريزا

رئي�س اللجنة الإعالمية
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رئي�س التحرير
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 حممد مراد عبدالله

مدير التحرير
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ضاحي خلفان:
يدعو لضرورة 
تغليظ عقوبة 

مرّوجي المخدرات

نظمت

جمعية األحداث تنظم 

المجلس الرمضاني 

»اإلمارات أسرة 

متماسكة«

جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، املجل�ص الرم�صاين، الذي ا�صت�صافه معايل الفريق �صاحي 

خلفان متيم نائب رئي�ص ال�صرطة والأمن العام يف دبي، حتت عنوان “الإمارات اأ�صرة متما�صكة”.

ودعا معايل الفريق اإىل تغليظ العقوبة يف حق مروجي املخدرات، مطالبًا ال�صلطات املعنية باأل  

يتم العفو عن اأي تاجر اأو بائع خمدرات، خلطرهم ال�صديد على املجتمع ومكت�صباته، كما اأو�صى املجل�ص، باأهمية 

التما�صك  وتعزيز  منها،  للحد  الطالق،  اأ�صباب  تناق�ص  التي  الدرا�صات  من  املزيد  بالدولة  البحثية  اجلهات  اإجراء 

الأ�صري، بالإ�صافة اإىل تنظيم ور�ص عمل لن�صر الثقافة الزوجية والتوجيه الأ�صري حلل امل�صكالت، ومنا�صدة اأولياء 

الأمور متابعة اأبنائهم عن كثب، ومراقبتهم ومعرفة اأ�صدقائهم، ف�صاًل عن تعديل بع�ص الت�صريعات والقوانني املتعلقة 

املخدرات،  مروجي  على  العقوبات  تغليظ  اأي�صًا،  ذلك  ي�صمل  واأن  فيها،  العقوبات  وت�صديد  الأبناء،  ونبذ  بالهجر 

لتهديدهم الأمن الأ�صري.

مو�ضوع العدد
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حماور اجلل�شة

اأدار اجلل�صة، الدكتور حممد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار، اأمني �صر جمعية 

توعية ورعاية الأحداث، وح�صرها الدكتور اأحمد احلداد، كبري مفتني ومدير اإدارة 

الإفتاء يف دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي يف دبي، والدكتور عزيز العنزي 

مدير عام الدعوة والإر�صاد بدبي، وعلي الها�صمي امل�صت�صار الديني يف وزارة �صوؤون 

الرئا�صة، ومريزا ال�صايغ ع�صو جمل�ص اإدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وعدد 

كبري من املتخ�ص�صني واملهتمني، وتناولت اجلل�صة، حماور، �صملت عنا�صر متا�صك 

و�صبل  متا�صكها،  ومهددات  وتقويتها،  عليها  احلفاظ  ووجوب  الإماراتية،  الأ�صرة 

مواجهة املخاطر الع�صرية واملهددات الآنية، بالإ�صافة اإىل كيفية حتقيق ال�صعادة 

لالأ�صرة الإماراتية.

الأمن الأُ�شري

اإليها  النتباه  يجب  وقواعد  اأ�ص�صًا  هناك  اأن  خلفان،  �صاحي  الفريق  معايل  اأو�صح 

جيدًا، لتعزيز مفهوم الأمن الأ�صري، م�صريًا اإىل الدور الكبري الذي ر�صخه املغفور 

له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، لتعزيز دور الأ�صرة وحماية اأركانها، من خالل 

اإعطائه املثل والقدوة يف رعاية اأبنائه املواطنني، وخا�صة ال�صغار منهم، واهتمامه 

مبتابعة اأمورهم يف كافة منا�صط احلياة، بالإ�صافة اإىل اأنه خف�ص املهور للمقبلني 

الأ�صر احلديثة على مواجهة  لها، وذلك بهدف م�صاعدة  الزواج، وو�صع حدًا  على 

�صاأنه  واأن هذا من  واللتزامات،  القرو�ص  الدخول يف دوامة  اأعباء احلياة، وعدم 

م�صاعدة هذه الأ�صر على بدء حياة جديدة ناجحة، تنعك�ص اإيجابًا على تربية الأبناء.

تر�شيخ التفاهم

ولفت اإىل اأن ال�صيخ زايد، رحمه اهلل، هدم الفجوة بني الأجيال، من خالل تر�صيخ 

التفاهم، واقرتاب فكره من اأفكار الأجيال اجلديدة، والتوا�صل امل�صتمر معهم، وهو 

»بابا  بـ  تلقبه  كانت  التي  اجلديدة،  الأجيال  نفو�ص  يف  له  عظيمة  مكانة  اأوجد  ما 

اأنه ركز على تاأ�صيل الرتاث ال�صعبي، كونه اأداة حتمل الرمز، ملا بذله  زايد«، كما 

الأولون لتوفري حياة كرمية ومرفهة لالأجيال اجلديدة.

والتي  الأ�صري،  الأمن  بنى عليها عوامل مهددات  التي  الأ�ص�ص  اإىل  وتطرق معاليه 

�صملت ازدياد معدلت الطالق ورفقاء ال�صوء وانت�صار املمنوعات واإهمال الرقابة، 
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وتاأخر �صن الزواج، مو�صحًا اأن هناك درا�صات ت�صري اإىل 

اأن متو�صط ال�صن عند الزواج للذكور بلغ 40 �صنة، واأن 

الزواج من اأجنبيات ميثل 20% من الزيجات )مواطنون 

يتزوجون اأجنبيات(، كما اأن ثلث حالت زواج املواطنني، 

تنتهي بالطالق، ف�صاًل عن العنو�صة، حيث ارتفاع ن�صبة 

الإناث ممن تخطني الـ 30 �صنة ومل يتزوجن.

�شلبيات يف الرتبية

واأ�صار معاليه اإىل �صلبيات اأخرى، مثل ترك تربية الأبناء 

للمربيات الأجنبيات، وتاأثري العوملة على �صلوك الأبناء 

والأمناط  واملاأكل  امللب�ص  بالغرب، من خالل  والنبهار 

ال�صلوكية، والنخراط يف املجتمع الفرتا�صي، والبتعاد 

عن املجتمع الواقعي، وتقل�ص الوقت الذي يق�صيه الآباء 

مع الأبناء، وعدم تطور ال�صلطة الأبوية لتواكب التغريات 

الع�صرية، ف�صاًل عن خمططات اخلارج لإحداث الفرقة 

النتباه  يجب  عوامل  يعترب  كله  ذلك  واأن  الداخل،  يف 

اإليها جيدًا ملواجهتها، من اأجل اإيجاد بيئة اأ�صرية جيدة، 

تنعك�ص على املجتمع الإماراتي.

عماد املجتمع

من جهته، اأو�صح الدكتور احلداد، اأن اأي اأ�صا�ص ناجح 

للمجتمعات، يعتمد ب�صكل كبري على الأ�صرة، حيث اإنها 

الدين  اأن  اإىل  لفتًا  املجتمع،  ل�صالح  الأوىل  اللبنة 

بداية  تكوين  على  وحث  بالأ�صرة،  اهتم  الإ�صالمي 

�صحيحة لها، من حيث اختيار الزوجة، ثم تن�صئة الأبناء 

الأب،  دور  وتعزيز  ال�صاحلة،  الدينية  الرتبية  على 

الدور  اأهمية  اإىل  لأبنائه، لفتًا  الراعي واحلا�صن  كونه 

املجتمعي يف رعاية الأ�صر، من خالل الربامج والتنمية 

التي ت�صاعد على  الفكرية والتعليم، وغريها من الأمور 

تن�صئة �صليمة لالأجيال املقبلة.

5 اأ�شا�شيات يف الرتبية

ولفت اإىل. نقاط اأ�صا�صية، يجب الهتمام بها، واللتزام 

الرتبية  يف  الإ�صالمية  القيم  تعزيز  وت�صمل  بتطبيقها، 

ال�صاحلة لالأبناء، ثم الأمور التي تهتم بالعبادات، من 

عند  بالروح  الرتقاء  يف  واأثرها  وزكاة،  و�صوم  �صالة 

الدينية،  الأخالقية  القيم  تعزيز  عن  ف�صاًل  الن�صء، 

للوحدة  و�صوًل  وغريها،  لالآخر،  وحب  وكرم  اأمانة  من 

احلماية  مبداأ  ير�صخ  مبا  وت�صابكها،  الجتماعية 

الجتماعية لأفراده، واأخريًا، التوا�صل املجتمعي الفعال 

اإىل  لفتًا  ديانته،  كانت  اأيًا  ومعرفة حقوقه،  اجلار،  مع 

اأن ذلك انعك�ص بقوة من خالل عدد اجلن�صيات الكبري 

الذي يعي�ص يف الدولة.

اأولده،  جتاه  الأب  م�صوؤولية  اأن  العنزي،  ال�صيخ  وذكر 

تهتم ب�صقني، روحي وبدين، واأن الأخرية تكون من خالل 

ال�صليمة، واللتزام مبا يوجد �صابًا فتيًا، عقليًا  التن�صئة 

وذهنيًا، اأما يف اجلانب الروحي، فيكون من خالل بداية 
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�صتكون  التي  ال�صاحلة،  الزوجة  واختيار  الأ�صرة  تكوين 

ال�صالة  تعليم  اأهمية  على  مركزًا  الأبناء،  تربية  حمور 

اأي  من  كبري  ب�صكل  حتميهم  واأنها  ال�صغار،  لالأطفال 

اأخطار م�صتقبلية.

تغليظ العقوبات

و�صدد على اأهمية تغليظ العقوبات اجلنائية على كل من 

معاقبتهم  ويجب  الإماراتي،  املجتمع  يف  ف�صادًا  يعيث 

باأ�صد العقاب، حتى لو و�صلت الأمور لعقابهم يف ميادين 

من  املجتمع  وحماية  لغريهم،  عربة  ليكونوا  عامة، 

�صرورهم، موؤكدًا اأن رب العاملني وهبنا نعمة العقل، التي 

يجب رعايتها وتوظيفها يف جمالها ال�صحيح، واأنه يجب 

البتعاد عن اأي اأ�صياء قد تدمره، مو�صحًا اأن عنا�صر قوة 

بالتعاليم  اللتزام  خالل  من  تكون  الإماراتية،  الأ�صرة 

الإ�صالمية، والتم�صك بالعادات والتقاليد، وتعزيز الإطار 

القبلي الذي يجمع اأ�صر القبيلة.

وذكر مريزا ال�صايغ، اأنه يجب تن�صئة الأجيال اجلديدة 

للعروبة،  والنتماء  الوطن،  وحب  بالدين  اللتزام  على 

وغريها من املفاهيم التي توجد جياًل �صاحلًا قادرًا على 

الإمارات  اأن  اإىل  يواجهها، لفتًا  اأخطار قد  اأي  مواجهة 

الجتماعي،  التما�صك  موؤ�صر  يف  عامليًا  الأوىل  اختريت 

والتعاي�ص  والأمان  الأمن  يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  كما 

ودود  الإمارات  �صعب  اأن  موؤكدًا  املقيمني،  بني  ال�صلمي 

ي�صكل  ما  وهو  والعن�صرية،  التطرف  وينبذ  وم�صياف، 

تقبل  التي  الإيجابية  املجتمعات  تكوين  يف  مهمة  لبنة 

الآخر بحب واحرتام، واأن هذه التعاليم ر�صخها ال�صيوخ 

الكرام.

حلول ومقرتحات

ملواجهة  الأ�صا�صي  ال�صبيل  اأن  اإىل  املجل�ص  خل�ص 

املخاطر الع�صرية واملهددات الآنية، تكمن يف اللتزام 

املواطنة،  قيم  وتر�صيخ  الإ�صالمي،  الدين  بو�صطية 

الأ�صر باملخاطر، وب�صبل  والت�صاوي يف احلقوق، وتوعية 

للتهديدات،  الت�صدي  اإىل  بالإ�صافة  معها،  التعامل 

يوم  وا�صتحداث  اأجنبيات،  من  والزواج  الطالق  خا�صة 

�صنوي لالأ�صرة، يحر�ص فيه اجلميع، مبن فيهم من يقيم 

يف اخلارج، على اأن يلتئم �صمل الأ�صرة.

الأ�صر،  متا�صك  قدر  تقي�ص  موؤ�صرات  وجود  عن  ف�صاًل 

قوة  عنا�صر  واأن  زيادتها،  على  والعمل  حركيتها  وتتبع 

بالتعاليم  اللتزام  خالل  من  تكون  الإماراتية،  الأ�صرة 

وخا�صة  والتقاليد،  بالعادات  والتم�صك  الإ�صالمية، 

عن  ف�صاًل  القبيلة،  اأ�صر  يجمع  الذي  الَقَبلي،  الإطار 

اللتزام بنهج املغفور له، ال�صيخ زايد بن �صلطان، فيما 

حيث  ال�صمحة،  الإماراتية  ال�صخ�صية  بطبيعة  يتعلق 

دين  خالل  من  جمتمعه،  ل�صرائح  الإيجابي  التجان�ص 

لل والأعراق وال�صراعات. واحد، بعيدًا عن املمِ
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اخبار

اأطلق الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، مبادرة »عرب عن حبك 

لالإمارات« على امل�صتويني الر�صمي وال�صعبي، ود�ّصن �صموه املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي للمبادرة، يف حفل كبري 

اأقيم اليوم »الأحد« بفندق ريتز كارلتون باأبوظبي. 

واأكد �صموه اأن حمبة الوطن متثل حافزًا ا�صا�صيًا لأبنائنا و�صباننا لنطالق طاقة الإبداع والبتكار وال�صتمرار فيها، 

العربية  الإمارات  دولة  التي حققتها  واملرموقة  املتميزة  املكانة  واحلفاظ على  العاملية  الريادة  اإ�صهامًا يف حتقيق 

املتحدة.

واأ�صاف �صموه :»اأن التعبري عن حبنا للوطن، هو جتديد للعهد والولء لقيادتنا العليا ولوطننا العزيز على امل�صي قدمًا 

يف احلفاظ على مكت�صبات اإمارات اخلري والعطاء، التي حققت مكانة متميزة يف خمتلف جمالت النه�صة والتطوير 

على اخلارطة العاملية بف�صل قيادة �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« 

واأخيه �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

»رعاه اهلل«، واملتابعة احلثيثة والدائمة ل�صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

دّشن التطبيق الذكي والموقع اإلكتروني للمبادرة 

سيف بن زايد يطلق »عبر عن حبك لإلمارات«
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القائد الأعلى للقوات امل�صلحة« .

وتابع �صموه واحل�صور فقرات احلفل التي ت�صمنت الفيلم 

الرئي�صي للمبادرة الذي ا�صتعر�ص جهود املغفور له باإذن 

اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« يف 

نه�صة الإمارات وحمبته الكبرية للوطن، كما ا�صتمل احلفل 

على فيلم بعنوان »القلوب الناب�صة« وت�صمن جمموعة من 

فيها  عربوا  الإمارات  يف  مقيمني  اأ�صخا�ص  مع  املقابالت 

وقيادتها  لالإمارات  حبه  مدى  عن  اخلا�صة  بطريقته  كل 

الر�صيدة. وجرى عر�ص الأغنية الوطنية اجلديدة »فداك 

تناولت  والتي  اجل�صمي  ح�صني  الإماراتي  للفنان  الروح« 

كلماتها حب الوطن والولء له والذود عنه.

الوطني  منتخبنا  لعبة  ال�صناين  حممد  �صارة  وقدمت 

لذوي الإعاقة واحلائزة على امليدالية الربونزية يف بطولة 

�صا�صة  الربازيلية،  جانريو  دي  ريو  يف  الوملبية  الألعاب 

تد�صني مبادرة عرب عن حبك لالإمارات، ل�صمو نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وزير الداخلية.

يف  اليابانية  املدر�صة  من  اإماراتيان  طالبان  وحتدث   

اأبوظبي بطالقة باللغة اليابانية خالل احلفل لتقدمي فقرة 

ر�صالة رئي�ص جمل�ص الوزراء الياباين، الذي اأكد على عمق 

وحر�ص  ال�صديقني،  البلدين  بني  تربط  التي  العالقات 

تاأ�صي�ص  منذ  الإمارات  مع  عالقاتها  تطوير  على  بالده 

ونه�صة  بناء  يف  الإمارات  قيادة  بجهود  م�صيدًا  الدولة 

الدولة حاليًا وروؤيتها امل�صيئة للم�صتقبل. 

 و�صارك عدد من اأبناء اجلاليات الأجنبية بفقرات متنوعة 

عربوا من خاللها عن حمبتهم الكبرية لالإمارات وا�صفني 

اإياها باأنها ال�صم�ص التي ت�صع بنورها على جميع املواطنني 

ق�صائد  الإمارات  �صعراء  من  عدد  األقى  كما  واملقيمني، 

عربوا من خاللها عن حمبتهم للوطن وقيادته وما مييزها 

مبحبة  جن�صية   200 من  اأكرث  فيها  تتعاي�ص  بيئة  بتوفري 

و�صالم.
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وكان �صمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، اطلع 

على املبادرات النوعية واحل�صرية يف املعر�ص امل�صاحب 

للحفل، واأطلق �صموه قمة اأقدر العاملية حتت �صعار » تنمية 

اخلا�ص  القطاع  من  »بتنظيم  الوطن  لزدهار  العقول 

املوؤ�ص�صات  مب�صاركة  واملعار�ص«  للموؤمترات  »اإندك�ص 

اإىل  القمة  وتهدف  الوطن،  حب  عن  التعبري  يف  الوطنية 

املهارات  مثل  ال�صباب  نفو�ص  يف  الفا�صلة  القيم  غر�ص 

ال�صخ�صية والوعي الوطني وال�صحة وال�صالمة والوقاية.

املتخ�ص�صني  نوعها،  من  الأوىل  تعد  التي  القمة  وجتمع 

امل�صتهدفة  الفئة  وبني  والتعليم  الأ�صرية  الرتبية  قطاع  يف 

مفيدة،  وعملية  تعليمية  بيئة  �صمن  والطالب  »الأهايل« 

من  وم�صتمدة  م�صتمرة  تعليم  برامج  اإدراج  وتت�صمن 

خ�صبة  بيئة  القمة  توفر  كما  العام  مدار  على  تو�صياتها 

مع  والبحوث  الآراء  لتبادل  واملتخ�ص�صني  للباحثني 

بولئه  يعتز  جيل  وتربية  العامل  اأنحاء  كافة  من  اأقرانهم 

لدينه ووطنه وقيادته.

بيديا«  »اأقدر  مو�صوعة  اأهداف  على  �صموه  اطلع  كما 

تواكب  متجددة  معلوماتية  بوابة  تعد  والتي  الإلكرتونية 

الأحداث واملنجزات التي ت�صهدها الدولة على كافة ال�صعد 

واإيقاع  و�صخ�صياتها  الدولة،  يف  احلياة  ب�صوؤون  وتهتم 

والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  املجالت  يف  احلركة 

وغريها، ويتبع لها موقع »رميك�ص اأقدر« التفاعلي بال�صوت 

اإماراتية من  تفاعلية  نافذة  اإن�صاء  ويعتمد على  وال�صورة، 

اأفالم و�صور وخرائط للتعبري عن حب الإمارات. 

خلطات  بعر�ص  للعطور  هالل  حممد  جمموعة  و�صاركت 

باإ�صدار عطر جديد با�صم »�صائرون » تعبريًا عن امل�صاركة 

يف حب الإمارات و�صريًا على خطا املوؤ�ص�ص املغفور له باإذن 

اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« من 

خالل »التقدم اإرثنا واحلب عطرنا«.

للوطن  حمبتها  عن  ديفد�صون«  »هاريل  جمموعة  وعربت   

للتعريف  بخارية  دراجة   100 بـ  امل�صاركة  خالل  من 

مببادرتها التي تركز على تقدمي الهدايا للفقراء وامل�صاكني 

وملر�صى ال�صرطان باإدخال الفرحة وال�صعادة على قلوبهم 

رد  عن  تعبريًا  الوطن  ربوع  يف  الأ�صبوعية  جولتهم  خالل 

اجلميل للوطن املعطاء.

 و�صاركت حلويات بات�صي بتقدمي باقة من حلوياتها حتمل 

خليفة  برنامج  وقدم  لالإمارات«،  حبك  عن  عرب   « �صعار 

لتمكني الطالب تعريفًا عن اأن�صطته وفعالياته منها برنامج 

»حما�صري اأقدر الإلكرتوين »، كما اأطلقت �صركة اآفاق املعرفة »قناة اأقدر« التلفزيونية 

والتقارير  وال�صور  والأفالم  الفعاليات  كافة  ن�صر  على  تعمل  والتي  الذكية، 

على تطبيقات الهواتف الذكية.

 وا�صتعر�صت جملة اأقدر الإلكرتونية براجمها التوعوية التي ت�صتهدف كافة 

فئات املجتمع للت�صدي للجرائم الإلكرتونية، كما عر�صت اإحدى ال�صركات 

حبهم  عن  التعبري  للجمهور  يتيح  ذكيًا  تطبيقًا  املتخ�ص�صة  اليابانية 

حمبة  عن  تعرب  التي  ال�صور  من  جمموعة  التطبيق  يقدم  بحيث  لالإمارات 

الوطن  مفهوم حب  التعبري عن  الإمارات يف  مع  وتعا�صده  الياباين  ال�صعب 

مب�صاعر جيا�صة للعالقات الوطيدة التي تربط بني البلدين ال�صديقني. 

كما �صاركت يف الحتفالية فرقة العني للعيالة الرتاثية مبجموعة من العرو�ص 

الإمارات  جمتمع  يف  واأ�صالته  الرتاث  مكانة  عن  تعبريًا  والرتاثية  الوطنية 
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و�صط اإعجاب كبري وا�صتح�صان من احل�صور.

وزير  الفال�صي  بالهول  اأحمد  الدكتور  احلفل،  ح�صر 

بنت �صامل  والدكتورة ميثاء  العايل،  التعليم  ل�صوؤون  الدولة 

ال�صام�صي وزيرة دولة، والدكتور علي النعيمي رئي�ص جمل�ص 

وكيل  ال�صعفار  عبداهلل  �صيف  والفريق  للتعليم،  اأبوظبي 

وزارة الداخلية، والفريق خمي�ص مطر املزينة القائد العام 

لتمكني  خليفة  لربنامج  التنفيذي  الرئي�ص  دبي،  ل�صرطة 

الطالب »اأقدر«، واللواء الدكتور نا�صر خلريباين النعيمي، 

الأمني العام ملكتب �صمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير 

لتمكني  خليفة  لربنامج  العليا  اللجنة  رئي�ص  الداخلية، 

الطالب »اأقدر« 

كما ح�صر احلفل اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي الوكيل 

بالإنابة،  واملنافذ  والإقامة  اجلن�صية  ل�صوؤون  امل�صاعد 

واللواء حممد بن العو�صي املنهايل الوكيل امل�صاعد للموارد 

واخلدمات امل�صاندة، واللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي 

املفت�ص العام لوزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز ال�صريفي 

مدير  ال�صام�صي  �صامل  واللواء  الوقائي،  الأمن  عام  مدير 

املهريي  عمري  واللواء  امل�صاندة،  واخلدمات  املالية  عام 

جا�صم  واللواء  باأبوظبي،  ال�صرطية  العمليات  عام  مدير 

الدكتور  واللواء خبري  املدين،  الدفاع  قائد عام  املرزوقي 

عبد القدو�ص العبيديل م�صاعد القائد العام ل�صرطة دبي، 

رئي�ص فريق برنامج ال�صيخ خليفة للتميز احلكومي بوزارة 

العام  القائد  م�صاعد  رفيع  عبدالرحمن  واللواء  الداخلية، 

وعدد  والتجهيزات،  املجتمع  خدمة  ل�صوؤون  دبي  ل�صرطة 

من امل�صوؤولني واأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي املعتمدين لدى 

الدولة.

وقال العقيد الدكتور اأبراهيم الدبل، املن�صق العام لربنامج 

مبادرة عرّب عن حبك  اإن  »اأقدر«،  الطالب  لتمكني  خليفة 

على  وتعمل  جميعًا  به  نعتز  وطنيًا  ر�صيدًا  متثل  لالإمارات 

ن�صر ثقافة الإمارات يف الت�صامح واهتمامها مب�صرية العلم 

والبتكار، وتعزيز ثقافة الرتبية الوطنية يف خمتلف �صرائح 

الوطن  اأبناء  جلميع  ودعوة  و�صالم  حب  ور�صالة  املجتمع، 

الر�صيدة،  وقيادتها  لالإمارات  وانتمائهم  ولئهم  لتعزيز 

والعطاء  اخلري  لوطن  خري  وبذرة  وطنية  روؤية  �صمن 

والإن�صانية ومكانته املرموقة على امل�صتوى العاملي. 

على  »اأقدر«  الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  حر�ص  واكد 

عملية  لتعزيز  احلديثة،  والأنظمة  التقنيات  توظيف 

التوا�صل والتفاعل مع اجلمهور وتفعيل املبادرة املجتمعية 

الوطن  حب  عن  للتعبري  وال�صعبي  الوطني  امل�صتوى  على 

املعطاء بحيث تف�صح املجال اأمام خمتلف �صرائح املجتمع 

واجلهات  والزوار،  ال�صّياح  وحتى  ومقيمني  مواطنني  من 

واخلا�صة،  احلكومية  واجلامعات  واملدار�ص  واملوؤ�ص�صات 

للتعبري عن حبهم ال�صادق وولئهم لدولة الإمارات العربية 

املتحدة قيادًة و�صعبًا.

الذين  الذكي  والتطبيق  الإلكرتوين  املوقع  اأن  اإىل  واأ�صار 

مت اطالقهما اليوم ميثالن نافذة للتوا�صل ومرجعية لكافة 

املعلومات املتعلقة باملبادرة، باللغتني العربية والإجنليزية، 

ويت�صمنان معلومات عن مبادرة عرب عن حبك لالإمارات، 

الإمارات  اإىل جانب 44 عبارة يف حب  »اأقدر«،  ونبذة عن 

الريادي يف  املبادرة  ودور  الوطن  التعبري عن حب  وطرق 

فرتة  خالل  اإقامتها  املزمع  والفعاليات  الإن�صاين  العمل 

حفل  ي�صهد  الذي  دي�صمرب  �صهر  حتى  املبادرة  انطالق 

اخلتام وتوزيع اجلوائز وتكرمي ال�صركاء ال�صرتاتيجيني.

ح�صارية  وطنية  تظاهرة  متثل  املبادرة  اأن  الدبل  واأو�صح 

تر�صخ قيم النتماء ومعاين احلب لإمارات اخلري وتكّر�ص 

جلهود  وتقدير  عرفان  مبثابة  وهي  الغراء  الوطنية  القيم 

م�صتوى  وتعزيز  النا�ص  اإ�صعاد  يف  ودورها  العليا  قيادتنا 

وال�صتقرار،  بالأمن  �صعورهم  وتعزيز  لهم  الرفاهية 

املوقع  على  للدخول  الكرمي  واجلمهور  الوطن  اأبناء  حاثا 

www.loveforuae والطالع على حمتوياته  اللكرتوين 

 loveforuae والت�صجيل فيه، والتعرف على التطبيق الذكي

عرب من�صات الهواتف الذكية. 
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عن  »عرب  ملبادرة  تقديرهم  عن  وم�صوؤولون  وزراء  اأعرب 

حبك لالإمارات«، م�صيدين بجهود القيادة العليا وتوفريها 

اأر�ص  على  القاطنني  جلميع  والرفاهية  الأمن  ملقومات 

جن�صية   200 من  اأكرث  وجود  �صوء  يف  الطيبة  الإمارات 

واحة  الإمارات  باأن  موؤكدين  وحمبة،  �صالم  يف  يتعاي�صون 

اأمن و�صالم، تكر�ص وتعزز قيم الت�صامح والعدل.

الذي  الوطني  للتالحم  انعكا�صًا  متثل  املبادرة  اإن  وقالوا   

وزراء ومسؤولون #عبر_ 
عن_ حبك_ لإلمارات« 

تعكس قيم المحبة والوالء

كادر

يعي�صه اأبناء الوطن، وعرفانًا وتقديرًا لالإجنازات التي 

تتبّواأ  باتت  حتى  احلكيمة،  �صيا�صتها  �صوء  يف  حتققت 

املراكز الأوىل يف خمتلف املجالت.

الدولة  وزير  الفال�صي  بالهول  اأحمد  الدكتور  واعترب 

ل�صوؤون التعليم العايل، مبادرة عرب عن حبك لالإمارات 

خمتلف  مع  التوا�صل  تعمق  ومعا�صرة  وطنية  روؤية 

ومقيمني،  مواطنني  من  الإماراتي  املجتمع  �صرائح 

وولئهم  حبهم  عن  للتعبري  اأمامهم  الفر�صة  واإتاحة 

اإىل  ت�صعى  التي  وقيادتها  العطاء،  لإمارات  ال�صادق 

وتن�صر  الإمارات  لأبناء  والرفاهية  ال�صعادة  حتقيق 

اأرجاء  كافة  الإن�صاين يف  العمل  وتدعم  واملحبة  اخلري 

املعمورة.

 44 الـ  خالل  ا�صتطاعت  الإمارات  دولة  اأن  واأ�صاف   

حكاية  امل�صيئة  م�صريتها  خالل  من  تعرب  اأن  عامًا، 

اأمام العامل كله، وتظهر مدى اهتمام القيادة  جناحها 

والرفاهية  الكرمية  احلياة  وتوفري  باملواطنني،  العليا 

به،  يحتذى  مثاًل  جعلها  مما  املجالت،  جميع  يف  لهم 

وواحة للت�صامح واملحبة اأمام العامل، م�صريًا اإىل اأن ما 

حققته دولتنا من اإجنازات �صاهد على ذلك، فقد تبواأت 

املراكز الأوىل عامليًا يف العديد من املجالت. 

وزيرة  ال�صام�صي  �صامل  بنت  ميثاء  الدكتورة  قالت  و   

تر�صخ قيم  اإن مبادرة »عرب عن حبك لالإمارات«  دولة 

وت�صهم يف متكني  العليا  وقيادته  للوطن  واملحبة  الولء 

وقيادتها  الوطن  حب  عن  التعبري  يف  املجتمع  اأفراد 

للتعريف  التوا�صل  قنوات  وفتح  ون�صرها  وتوثيقها 

بالأدوار الريادية الإن�صانية والتطويرية للدولة وجهودها 

مدى  تعك�ص  اأنها  كما  عامليًا،  تبذلها  التي  املتوا�صلة 

احلر�ص على اإ�صراك اأبناء املجتمع الإماراتي يف عملية 

الرئي�صية  الأعمدة  اأحد  ت�صكل  التي  الإن�صانية  التنمية 

للنه�صة يف الدولة، لفته اإىل اأهمية التعبري عن الراأي 

والإف�صاح عن امل�صاعر الوطنية الطيبة مبا ي�صكل دافعًا 

وحافزًا على حتقيق املزيد من الجنازات.

اأبوظبي  جمل�ص  رئي�ص  النعيمي  علي  الدكتور  اأ�صاد   

للتعليم باملبادرة الوطنية بهدف اإبراز املحبة والتقدير 

م�صريًا  و�صعبًا،  قيادًة  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

للتعبري  الطالبي  املجتمع  متكني  يف  ت�صهم  اأنها  اإىل 

وفتح  ون�صرها  وتوثيقها  وقيادتها  لالإمارات  حبهم  عن 

الإن�صانية  الريادية  بالأدوار  للتعريف  التوا�صل  قنوات 

التي  املتوا�صلة  وجهودها  الإمارات  لدولة  والتطويرية 

تبذلها اقليميًا وعامليًا.

خليفة  برنامج  مع  التعاون  على  املجل�ص  حر�ص  واأكد 

لتمكني الطالب »اأقدر«، يف تبنيها الق�صايا واملبادرات 

احلب  عن  التعبري  قيم  تر�صخ  التي  والرتبوية  الوطنية 

اأن  على  ونهارًا  لياًل  تعمل  التي  العليا  وقيادته  للوطن 

اأبرز الدول الريادية املتقدمة  تكون دولة الإمارات من 

عامليًا يف املجالت كافة. 

واأ�صاف: اإن جمل�ص اأبوظبي للتعليم يدعم هذه املبادرة 
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والربامج  الأن�صطة  خالل  من  الطلبة  بتحفيز  الوطنية 

الر�صيدة  وقيادته  للوطن  حبهم  عن  للتعبري  التعليمية 

التي جعلت التعليم يف مقدمة اأولوياتها انطالقًا من اأن 

الإن�صان هو الرثوة احلقيقية للوطن، والهتمام بتنمية 

الوطني  الوعي  وغر�ص  للطالب،  ال�صخ�صية  املهارات 

التي  الأولويات  �صمن  من  نفو�صهم  يف  الوطن  وحب 

تهتم بها القيادة العليا، اإىل جانب احلر�ص على زيادة 

وعي الأبناء يف جمالت ال�صحة وال�صالمة والوقاية من 

اجلرمية.

والعاملني  الطالبي  املجتمع  النعيمي  الدكتور  ودعا 

جمالتهم  ابراز  اإىل  الأمور  واأولياء  التعليم  حقل  يف 

الوطن،  حب  عن  التعبري  يف  والبتكارية  الإبداعية 

وت�صتحق  الكثري  قدمت  العطاء  اإمارات  اأن  اإىل  م�صريًا 

وواقعية  واإبداعات عملية  اأعمال  رد اجلميل من خالل 

خلدمة الب�صرية جمعاء.

اعترب اللواء الدكتور اأحمد نا�صر الري�صي املفت�ص العام 

لالإمارات«،  حبك  عن  »عرب  مبادرة  الداخلية  بوزارة 

متثل ملتقى مل�صاعر حب املواطنني واملقيمني ووفائهم 

قيادًة  للدولة  والتقدير  املحبة  واإبراز  العطاء.  لأر�ص 

وا�صتقرار  اأمن  على  املحافظة  اأن  موؤكدًا  و�صعبًا، 

الإمارات اأكرب دليل على حب الوطن و هو مطلب وهدف 

اجلميع.

اأمام  يتوقفون  الإمارات  اأر�ص  القاطنني على  اإن  وقال   

خمزون من املحبة والعرفان والتقدير والود وكل معاين 

الأ�صرة يف هذا الوطن املعطاء، وطن املحبة احلقيقية 

التي ل ميكن و�صفها اأو اختزالها بكلمات.

 وقال العقيد يو�صف ا�صماعيل خوري، نائب مدير عام 

املبادرة  هذه  اإن  اأبوظبي  يف  الأجانب  و�صوؤون  الإقامة 

النبيلة ت�صكل فر�صة للجميع للتعبري عن حبهم وولئهم 

لالإمارات قيادًة و�صعبًا، موؤكدًا باأنها متثل تعبريًا �صادقًا 

عن الإمارات التي ل توفر جهدًا ول ماًل يف �صبيل اإ�صعاد 

ت�صكل  اأنها  كما  رفاهيتها  وحتقيق  الأخرى  املجتمعات 

تقديرًا لهويتنا الإماراتية التي تعك�صها ال�صمعة الدولية 

املوؤ�ص�صات  بها  واأ�صادت  الدولة  حققتها  التي  الطيبة 

املجتمع،  ورفاهية  ال�صعادة  موؤ�صرات  �صيما  ل  الدولية 

الإن�صانية  والأعمال  اخلري  عمل  يف  التطوع  واأهمية 

الإن�صاين  الإمارات  لدور  تعزيزًا  الآخرين  وم�صاعدة 

املراكز  على  حت�صل  اأن  من  مكنها  والذي  واخلريي 

الأوىل يف امل�صاعدات الإمنائية لعدة �صنوات متتالية.

عام  مدير  نائب  احلو�صني  علي  عبداهلل  العقيد  وقال 

يف  امل�صاركة  اإن  الداخلية  بوزارة  واملطارات  املنافذ 

املبادرة ما هي اإل ر�صيد وطني يعك�ص العرفان واجلميل 

فرد  كل  وم�صوؤولية  دور  من  ويعزز  العطاء،  دولة  جتاه 

يعي�ص على اأر�صها يكر�ص م�صاعر النتماء لها ولقيادتها 

اأفراد  اأنها متثل قناة توا�صل مميزة بني  العليا، موؤكدًا 

ت�صكل  اأنها  الدولة..كما  موؤ�ص�صات  وخمتلف  املجتمع 

امتدادًا لفكر ونهج املغفور له، باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، املتمثل يف  زايد بن �صلطان 

احلب والإخال�ص والعطاء بال حدود لهذا الوطن، حتى 

موقعًا  وي�صغل  وجوده،  يفر�ص  الإمارات  ا�صم  اأ�صبح 

رياديًا عامليًا على امل�صتويات وال�صعد كافة.

العالقات  ق�صم  رئي�ص  التميمي  ماجد  الرائد  وقال   

الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  يف  العامة 

الأجيال  لتعريف  جيدة  فر�صة  املبادرة  اإن  باأبوظبي 

والإجنازات  الوطن  هذا  مب�صرية  وال�صباب  اجلديدة 

التي حتققت خالل فرتة وجيزة.

 وقال اإن احل�صور اجلماهريي والتفاعل الكبري واحلر�ص 

على احل�صور يف هذه املبادرة دليل على احلب الكبري 

الذي يحمله اجلميع من مواطنني ومقيمني لهذه الدولة 

وقيادتها العليا كما اأن ال�صمعة الطيبة التي حتظى بها 

الدولة عامليًا يجعل اجلميع ي�صاعفون اجلهود للحفاظ 

اهلل  من  بف�صل  الدولة  حققته  الذي  النجاح  هذا  على 

وبحكمة من قيادتها العليا. 
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جمعية األحداث
 تشارك بإسعاد األطفال واأليتام

فعالية »بُكم نسعد« تجمع 
شرطة دبي و»مركز الجليلة«
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حتت �صعار »بكم ن�صعد«، �صاركت جمعية توعية ورعاية 

اأقيمت  التي  املفتوح  اليوم  فعالية  بدبي،  الأحداث 

رعاية  حتت  دبي،  يف  الطفل  لثقافة  اجلليلة  مبركز 

خمي�ص  الفريق  دبي؛  ل�صرطة  العام  القائد  وح�صور 

مطر املزينة؛ واملدير التنفيذي ملركز اجلليلة لثقافة 

الطفل الدكتورة منى البحر.

 وا�صتقبل مركز اجلليلة لثقافة الطفل يف دبي اأكرث من 

اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الأيتام،  من  طفاًل   150

باأعمار من )7 حتى 16 عامًا(، يف يوم مفتوح اأتيحت 

من خالله الفر�صة لالأطفال كي ي�صتفيدوا من كافة 

امل�صرح  من  املركز  يف  والفنية  الثقافية  اخلدمات 

الأ�صغال  احلياتية،  واملهارات  املو�صيقية  الفنون  اإىل 

اليدوية، الر�صم واخلزف، اإىل جانب متابعة عرو�ص 

ال�صيارات  عر�ص  مثل:  دبي،  �صرطة  من  مقدمة 

الفارهة وعر�ص الكالب البولي�صية، وعرو�ص للفرقة 

الع�صكرية املو�صيقية.

حماية الطفل

واأكد اللواء خمي�ص مطر املزينة، القائد العام ل�صرطة 

توفري  على  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  دبي، حر�ص 

الإمارات  التي كفلها د�صتور دولة  احلماية لالأطفال، 

الدولية،  املواثيق  جميع  بها  ونادت  املتحدة  العربية 

بد  ول  البالد  م�صتقبل  هم  الأطفال  اأن  اإىل  م�صريًا 

كي  لهم  الآمنة  والبيئة  والرعاية  الهتمام  توفري  من 

ت�صاعدهم يف خلق �صخ�صية بناءة ومعطاءة حري�صة 

هذه  اإعداد  من  نتمكن  وكي  جمتمعها،  خدمة  على 

لهوؤلء  والأمان  الأمن  توفري  من  بد  ل  ال�صخ�صية 

15 الوعي الجتماعي



باأنواعها  والإ�صاءة  الإهمال  عواقب  وجتنيبهم  الأطفال 

املختلفة.

لثقافة  جليلة  مركز  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  واأكد 

ل�صرطة  العامة  القيادة  اإميان  اإطار  يف  ياأتي  الطفل 

وحقوقه  الطفل  ثقافة  وتنمية  الوعي  ن�صر  باأهمية  دبي 

باعتباره خط الوقاية الأول متمنيًا اأن يحقق نتائج طيبة 

طبيعة  حتدد  عملية  اأ�ص�ص  و�صع  يف  بالنجاح  يكلل  واأن 

الدور الذي ي�صطلع به مدربو حماية الطفل عند التعامل 

املذكرة  تثمر  باأن  تفاوؤله  عن  معربًا  الأطفال..  مع 

لدى  الكفاءة  م�صتوى  رفع  يف  ت�صهم  نتائج  حتقيق  يف 

الأطفال، فالطفل بحاجة اإىل اهتمام خا�ص وتفاعل من 

كافة اجلهات.
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 مبادرة اإن�شانية

مبركز  املزينة  اللواء  واأ�صاد 

وجهوده  الطفل  لثقافة  اجلليلة 

لالأطفال  بيئة  توفري  يف  الكبرية 

التعلم  من  متكنهم  وعائالتهم 

والتطلع  والإبداع  والبتكار 

للم�صتقبل، من خالل برامج فنية وثقافية.

باملبادرة  م�صرت�صدة  خا�صًا،  اهتمامًا  الإعاقة  وذوي  الأيتام  تويل  التي  ن�صعد«  »بكم  مببادرة  �صعادته  واأ�صاد  كما 

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  التطوعية  املجتمعية  الإن�صانية 

ر يف دولة الإمارات عرب التوا�صل معهم  رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« لرعاية ودعم الأيتام والُق�صَّ

ودعمهم درا�صيًا ومعنويًا. وباملبادرة التي اأطلقها �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

رئي�ص املجل�ص التنفيذي مبادرة »جمتمعي... مكاٌن للجميع« والتي تهدف اإىل حتويل دبي بالكامل اإىل مدينة �صديقة 

لذوي الإعاقة بحلول العام 2020.
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اخبار

د معايل الفريق �صاحي خلفان متيم نائب رئي�ص ال�صرطة والأمن العام بدبي-رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية توعية ورعاية  اأكَّ

الأحداث حر�ص اجلمعية على تعزيز ن�صاطاتها وبراجمها الثقافية والإبداعية، الهادفة اإىل حماية ال�صباب من النحراف 

وا�صتخراج مواهبهم وتفريغ طاقاتهم فيما يفيدهم، ومبا يقيهم من اجلنوح والنحراف، واأو�صح اأن م�صابقات »�صيف 

بال فراغ« التي نظمتها اجلمعية خالل �صيف 2016، �صهدت تناف�صًا كبريًا بني طلبة وطالبات املدار�ص والأندية واملراكز 

ال�صيفية على م�صتوى الدولة من �صن 7 اإىل 18 �صنة، وذلك بالتعاون مع هيئة اآل مكتوم اخلريية، و�صملت م�صابقة الر�صام، 

م�صابقة التوعية الذكية،م�صابقة الكاتب ال�صغري،م�صابقة الت�صوير الفوتوغرايف الرقمي،امل�صابقة اخلا�صة لذوي الإعاقة 

وم�صابقة �صديق املكتبة.

الإ�صرتاتيجية  اخلطة  اإطار  يف  تاأتي  امل�صابقات  اأن  خلفان  �صاحي  الفريق  د  واأكَّ

اجلمعية،  اإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  اأقرها  التي 

الرعاية  �صبل  كافة  توفري  على  تركز  والتي 

ويف  العام  مدار  على  للن�صء  الجتماعية 

العطلة ال�صيفية على وجه اخل�صو�ص.

واأعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث نتائج 

امل�صابقات واأ�صفرت النتائج عن:

م�صابقة الر�صام للفئة العمرية 7 اىل 12 �صنة 

الأول  املركز  كان  التايل:  النحو  على  كانت 

�صلطان  عي�صى  حميد  اأ�صماء  ن�صيب  من 

اأحمد  حممد  اأحمد  غيث  وفاز   ، ال�صويدي 

باحلرفيه باملركز الثاين اأما املركز الثالث 

�صامل  احمد  حممد  نوف  ن�صيب  من  فكان 

الظنحاين.

م�صابقة الر�صام للفئة العمرية الثانية 13 اىل 

18 �صنة كانت على النحو التايل: كان املركز 

را�صد  حممد  جا�صم  نورة  ن�صيب  من  الأول 

اأحمد  نوف  الثاين  باملركز  وفازت  النقبي، 

الثالث فكان  اأما املركز  النقبي  عبيد �صامل 

من ن�صيب علياء را�صد عبيد املهريي.

مسابقات »صيف بال فراغ 2016« تشهد تنافسًا كبيرًا      بين طلبة المدارس والمراكز واألندية الصيفية في الدولة
تقام برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية
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اأما امل�صابقة اخلا�صة بذوي الإعاقة فقد حجبت جميع 

جوائزها.

م�صابقة التوعية الذكية 15 اىل 18 �صنة كانت على النحو 

التايل: حجب املركز الأول وفازت باملركز الثاين مرمي 

من  فكان  الثالث  املركز  اأما  حماد،  بن  ح�صني  خالد 

ن�صيب عبدالعزيز يون�ص ح�صن البقي�ص.

العمرية  للفئة  الرقمي  الفوتوغرايف  الت�صوير  م�صابقة 

من 14-18 �صنة كانت على النحو التايل: فازت باملركز 

ن�صيب  من  الثاين  واملركز  علي  دروي�ص  مو�صي  الأول 

الثالث فكان من ن�صيب  اأما املركز  عائ�صه علي عبيد 

�صالمة حميد عي�صى ال�صويدي.

م�صابقة الكاتب ال�صغري للفئة العمرية من 13-18 �صنة 

كانت على النحو التايل: فاز باملركز الأول �صالح �صعيد 

خمي�ص عبيد واملركز الثاين من ن�صيب �صالمة حممود 

الثالث فكان من ن�صيب مودة عادل  اأما املركز  ر�صيد 

اأحمد القادري.

اىل   7 الأوىل  العمرية  للفئة  املكتبة  �صديق  م�صابقة 

الأول  باملركز  التايل: فازت  النحو  �صنة كانت على   12

من  الثاين  واملركز  عبداهلل  اإبراهيم  ح�صن  عائ�صة 

ن�صيب �صيخه وليد حمد ال�صحي اأما املركز الثالث فكان 

من ن�صيب حممد حميد اإبراهيم العاجل الزعابي.

اىل   7 الأوىل  العمرية  للفئة  املكتبة  �صديق  م�صابقة 

الأول  باملركز  التايل: فازت  النحو  �صنة كانت على   12

ن�صيب  الثاين من  واملركز  اأحمد ح�صن  يو�صف  رو�صة 

اآمنة عبداهلل حممد كرم اأما املركز الثالث فقد حجبت 

جائزته.

اللجنة  رئي�ص  خليل  جا�شم  الدكتور  وقال 

منذ  اعتادت  اجلمعية  اإن  اجلمعية  يف  الإعالمية 

فائدة  لها من  امل�صابقات ملا  تنظيم هذه  �صنوات على 

توعية  اإن جمعية  امل�صتهدفة، حيث  الفئات  كبرية على 

واأن�صطتها  براجمها  تنفيذ  يف  ت�صري  الأحداث  ورعاية 

تام بني  وتن�صيق  تعاون  �صنوية منبثقة عن  �صمن خطة 

بعد درا�صتها  تعتمد خططها  اللجنة، حيث  اأع�صاء  كل 

ومداولتها بني اأع�صاء املجل�ص.

واأ�صار الدكتور جا�صم خليل اإىل اأن م�صابقات �صيف بال 

اخلريية،  مكتوم  اآل  هيئة  برعاية  حتظى   ،2016 فراغ 

 ، الذكية  التوعية  م�صابقة  منها  جمالت  عدة  وتناولت 

وامل�صابقة اخلا�صة لذوي الإعاقة ، والر�صم، والت�صوير 

و�صديق  ال�صغري،  والكاتب  الرقمي،  الفوتوغرايف 

اأن  مو�صحًا  �صنة،  من7وحتى18  العمرية  للفئة  املكتبة 

اجلمعية اأ�صدرت كتيبًا قبل انطالق امل�صابقات احتوى 

وموا�صيعها  بامل�صابقات  املعلومات اخلا�صة  كافة  على 

و�صروطها، حيث اإن جمل�ص اإدارة اجلمعية ر�صد جوائز 

مالية قيمة لأ�صحاب املراكز الثالثة الأوىل.

وكان فريق من اجلمعية قام بالإعداد والإ�صراف على 

ال�صغري  الكاتب  وم�صابقة  املكتبة  �صديق  م�صابقة 

والدكتور  �صراب،  حممد  يو�صف  الدكتور  من  ويتكون 

طالل حممد الدروي�ص، ويف م�صابقة الر�صام وامل�صابقة 

والدكتور  الدكتورة جناة مكي،  الإعاقة  لذوي  اخلا�صة 

الذكية  التوعية  م�صابقة  ،ويف  ح�صن  عبدالواحد  خليل 

الدكتور جا�صم خليل مريزا، واأخريًا اأ�صرف على م�صابقة 

الفوتوغرايف  امل�صور  الرقمي  الفوتوغرايف  الت�صوير 

�صليمان اإبراهيم ال�صحي، و�صارة �صالح جا�صم م�صووؤلة 

الربامج والأن�صطة يف التن�صيق واملتابعة.

مسابقات »صيف بال فراغ 2016« تشهد تنافسًا كبيرًا      بين طلبة المدارس والمراكز واألندية الصيفية في الدولة
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جمعية توعية ورعاية الأحداث فعاليات القيادة العامة ل�صرطة دبي، مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة 

املخدرات 2016.

وافتتح �صعادة اللواء خبري  خليل اإبراهيم املن�صوري م�صاعد القائد العام ل�صوؤون البحث اجلنائي ب�صرطة دبي فعالية 

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 2016 بالفا�صتيفال �صيتي حتت �صعار )اأ�صرتنا .. متما�صكة( والتي ا�صتمرت على 

التجاري تقدمهم  مدى يومني 23-24 يونيو، بح�صور لفيف من �صباط �صرطة دبي وجمهور غفري اكتظَّ به املركز 

العميد عبداهلل علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�صاآت والطوارئ والعقيد عيد حممد ثاين مدير 

الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ونائبه العقيد خالد �صالح الكواري، والأ�صتاذة نورة عبدالعزيز اأمريي من مراكز 

الأمرية هيا بنت احل�صني الثقافية الإ�صالمية التابعة لدائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي بدبي.

الفارهة وفعالية  الفعالية والتي ت�صمنت دوريات �صرطة دبي  اأروقة  اللواء خبري خليل املن�صوري بني  وجتول �صعادة 

باأناملها  ج�صدت  والتي  املغريي  �صيماء  للفنانة  بالرمل  الر�صم  وفعالية  امل�صتقبل  قراءة  وفعالية  لالأطفال  الر�صم 

شاركت

جمعية األحداث تشارك شرطة دبي فعاليات 
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تحت شعار »أسرتنا.. متماسكة«
اأن�ضطة وفعاليات
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نف�صه  ي�صلم  حني  ال�صاب  لها  يتعر�ص  التي  الأخطار  ق�صة 

جناح  �صعادته  وزار  كما  ال�صوء،  ولأ�صدقاء  للمخدرات 

مراكز الأمرية هيا بنت احل�صني الثقافية الإ�صالمية واطلع 

اظ يف ن�صر ثقافة الت�صامح والو�صطية لزوار  على دور الُوعَّ

املعر�ص، وزار اأخريًا معر�ص الإدارات امل�صاحب للفعالية 

والذي ت�صمن م�صاركة 10 اإدارات من �صرطة دبي وخارجها 

قدموا معلومات واإر�صادات ون�صائح وهدايا للزوار.

ثم قام �صعادته يف ختام اجلولة بتكرمي اجلهات الداعمة 

العام  خالل  املخدرات  ملكافحة  العامة  الإدارة  لفعاليات 

الوطنية،  الكوادر  لتطوير  الإمارات  برنامج  وهي   2016

الإ�صالمية،  الثقافية  احل�صني  بنت  هيا  الأمرية  مراكز 

وجمعية  �صيتي،  فا�صتيفال  الإ�صالمي،  الإمارات  م�صرف 

بيت اخلري.

وقال اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�صوري اإن فعالية اليوم 

يلتقي من  العاملي ملكافحة املخدرات هي منا�صبة عاملية 

مبختلف  اجلمهور  مع  املخدرات  مكافحة  م�صوؤولو  خاللها 

تلك  خالل  من  وي�صعون  وجن�صياتهم،  واأعمارهم  فئاتهم 

اأفراد  بني  املخدرات  اأ�صرار  ثقافة  ين�صروا  لأن  املنا�صبة 

�صديق  ملخاطر  الأمور  اأولياء  اأذهان  ويُفتَحوا  املجتمع 

اأبنائهم والذي دائمًا ما يكون ال�صبب املبا�صر  ال�صوء على 

لإغراق البن بني براثن املخدرات، كما اأن تلك الفعاليات 

تقرب الأ�صر من رجال ال�صرطة وتك�صر احلواجز الوهمية 

التي قد تعيق تعاونهم يف بع�ص الأحيان مع رجال ال�صرطة 

�صواء كان عرب الت�صال املبا�صر اأو التبليغ مبختلف الطرق، 

التوعوية  الفعالية  اإجناح  �صاهم يف  لكل من  �صكره  ُموجهًا 

من جهات حكومية وخا�صة، موؤ�ص�صات واأفراد.

اليوم  فعالية  باأن  ثاين حارب  عيد  العقيد  ذكر  جانبه  من 

العاملي ملكافحة املخدرات تعد من الفعاليات الرئي�صية يف 

يتم  حيث  لالإدارة،  التابعة  والوقاية  التوعية  اإدارة  اأجندة 

الإعداد للحدث بفرتة لي�صت بالق�صرية، وقد وفقنا اهلل لأن 

نقوم بخدمة املجتمع وتوعيته بال�صورة التي يتقبلها كافة 

الفا�صتيفال  مركز  باأن  موؤكدًا  ثقافاتهم،  مبختلف  اأفراده 

خالل  من  احلدث  دعم  يف  الثاين  وللعام  �صاهم  �صيتي 

ا�صت�صافته للفعالية وتوفري الدعم اللوج�صتي الالزم، الأمر 

الذي �صاهم وب�صكل ملحوظ يف اإجناح احلدث واخلروج به 

بال�صكل الذي نال اإعجاب اجلميع.
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فريق  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

حملة التوعية مبخاطر الألعاب النارية 

التغطية  عرب  وذلك  باأمان«،  ع�ص  »توقف!  �صعار:  حتت 

الإعالمية عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي املختلفة.

الربامج  م�صوؤولة  بح�صور  اجلمعية  م�صاركة  ومتثلت 

ا�صرتاحة  فعالية  يف  �صالح،  �صارة  الأ�صتاذة  والأن�صطة 

العمل يف عقد وتنفيذ  ال�صواب باملمزر، ومب�صاركة فريق 

فعالية يف م�صرح النادي الهندي بدبي، وذلك ل�صتهداف 

ون�صر ثقافة و�صعار احلملة »توقف! ع�ص باأمان« للجاليات 

من  ممكنة  �صريحة  لأكرب  للو�صول  وال�صعي  الآ�صيوية، 

اأفراد املجتمع.

باللغتني  املتنوعة  التوعوية  الربامج  هذه  تقدمي  ومت 

التجارية  املراكز  خمتلف  يف  والأوردو(  )الإجنليزية 

ن�صر  مت  حيث  ال�صكنيه  والأحياء  الرم�صانية  واملخيمات 

التوعيه مبختلف الأهداف. املن�صودة للحمله.

اأهداف احلملة

1. حما�صرة توعوية عن خماطر الألعاب النارية.

2. ور�صة عمل عن كيفية التعامل مع احلالت الطارئة مثل 

احلروق وغريها بالتعاون مع فريق �صاند التطوعي.

احلريق  حالت  مع  التعامل  كيفية  عن  3.حما�صرة 

بالتعاون مع فريق الدفاع املدين.

تحت شعار: »توقف! عش بأمان«
اأن�ضطة وفعاليات

جمعية األحداث تشارك إعالميًا بحملة التوعية 
من مخاطر األلعاب النارية

شاركت
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4. اإر�صادات وطاولة هيئة الطرق واملوا�صالت.

احلملة  �صخ�صيات  با�صتخدام  العيال  �صوالف  5.برنامج 

مع املدرب اأحمد �صوهان من فريق �صاند التطوعي.

باحلملة  اخلا�صة  والرتفيهية  التوعوية  6.امل�صابقات 

وتوزيع الهدايا الت�صجيعية.

7. عر�ص الأفالم التوعوية.

عدد  بلغ  حيث  كبريًا  جماهرييًا  تفاعاًل  احلملة  و�صهدت 

احل�صور اأكرث من100 �صخ�ص من خمتلف الأعمار.

وعقد فريق احلملة حوايل 21 فعالية يف خمتلف املواقع، 

ومنها: املراكز التجارية، والنوادي الثقافية والريا�صية، 

ومت  والهندية،  العربية  واملدار�ص  الرم�صانية،  واخليم 

لتو�صيل  �صعيًا  برناجمًا   150 من  اأكرث  تنفيذ  خاللها 

مبختلف  دبي  اإمارة  يف  املجتمع  �صرائح  جلميع  التوعية 

لغات:  ثالث  با�صتخدام  وذلك  والأعمار  اجلن�صيات 

»العربية، الإجنليزية، والأوردو«. كما مت ا�صتخدام وتفعيل 

با�ص التوعية يف جميع تلك الفعاليات لتعزيز ن�صر التوعية 

والت�صويق للحملة، ومت زيارة الأحياء ال�صكنية للو�صول اإىل 

الأطفال واأولياء اأمورهم يف مقر اإقامتهم. 

مواقع التوا�شل الجتماعي

اهتم فريق احلملة با�صتخدام و�صائل التوا�صل الجتماعي 

وو�صائل الإعالم بعني

العتبار كونها العامل الرئي�صي يف و�صول املعلومة لأكرب 

عدد ممكن من اأفراد املجتمع مبختلف جن�صياته وفئاته 

العمرية، لذلك مت تخ�صي�ص ح�صابات خا�صه للحملة يف 

موقع تويرت، في�صبوك، الن�صتغرام واليوتيوب حتت م�صمى 

باللغتني  خا�ص  و�صم  وتخ�صي�ص   )Staysafedxb(

stay_ )#ع�ص_باأمان.  وهما  والإجنليزية  العربية 

safe#( مت من خاللها و�صع العبارات وت�صاميم التوعية 
الثابتة واملتحركة

تلك  ا�صتخدمت  كما  التوعوية،  الأفالم  اإىل  بالإ�صافة   

احل�صابات لالإعالن عن برامج وفعاليات احلملة وتغطيتها 

بو�صع ال�صور والفيديوهات اأوًل باأول، وبذلك مت الو�صول 

اإىل عدد مل ي�صبق له وهو تفاعل اأكرث من )1،403،250( 

م�صتخدمًا مقارنًة باحلملة ذاتها لعام 2015م حيث و�صل 

وو�صلت  فقط.  متفاعل   )135،000( اىل  وقتها  العدد 

التغطية الإعالمية مبختلف و�صائله امل�صموعة واملقروءة 

واملرئية لأكرث من 300 خرب اإعالمي خالل فرتة احلملة.

ومل تقت�صر احلملة على ن�صر التوعية فقط فتم تخ�صي�ص 

من  املعنيني  مع  بالتعاون  متخ�ص�ص  ميداين  فريق 

الدائرة القت�صادية بعمل جولت تفتي�صية على املحالت 

وو�صل  دبي،  اإمارة  يف  املنت�صرة  وامل�صتودعات  التجارية 

الفريق  واأخذ  جولة،   450 من  لأكرث  اجلولت  عدد 

ببيع  يقومون  الذين  الأ�صخا�ص  العتبار  بعني  امليداين 

الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب  النارية  الألعاب  تلك 

و�صبط  املخالفني  ل�صبط  وا�صتدراجهم  متابعتهم  فتم 

تلك املواد اخلطرة، وو�صل اإجمايل عدد ال�صبطيات اإىل 

�صبطيات بكمية تقدر باأكرث من 22،153 حبة من خمتلف 

اأنواع الألعاب النارية.

23 الوعي الجتماعي



يف اإطار مبادرة »مرحبًا مدر�صتي« التي �صملت جميع مدار�ص دبي احلكومية على امتداد �صهر �صبتمرب ومنت�صف 

اأعاهدك  �صعار  حتت   2017 /2016 اجلديد  الدرا�صي  العام  من  اأكتوبر  �صهر 

»مرحبًا  برنامج  الأحداث،  ورعاية  توعية  جمعية  نظمت  اإماراتي«. 

مدر�صتي« على م�صتوى مدار�ص دبي.

احلقيبة  توزيع  حقيبتي«  برنامج.  من  الأوىل  املرحلة  و�صملت 

�صلمى  مدر�صة  طالبات  على  وم�صتلزماتها  املدر�صية 

دي�صمرب  من  الثاين  ومدر�صة  بدبي  للبنات  الأن�صارية 

للتعليم  غرناطة  ومدر�صة  الأن�صارية  اأني�صة  ومدر�صة 

الأ�صا�صي. 1 بدبي كما مت تنظيمها يف مدر�صة اأحمد بن �صليم 

ومدر�صة ال�صعب ومدر�صة اخللفاء الرا�صدين للبنني بدبي.

جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم برنامج »حقيبتي«

مبادرة »مرحبًا مدرستي« تحت شعار 
»أعاهدك إماراتي«
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حمادة،  �صالح  �صارة  الأ�صتاذة  واأ�صافت 

اجلمعية،  يف  والأن�صطة  الربامج  م�صوؤولة 

ت�صمل.  املبادرة  اأن  الربنامج  على  والقائمة 

دبي  اإمارة  م�صتوى  على  حكومية  مدار�ص 

وتت�صمن توزيع 100 حقيبة بكامل القرطا�صية 

على الطلبة والطالبات يف كل مدر�صة. 

جمعية  حر�ص  حمادة  �صارة  الأ�صتاذة  واأكدت 

توعية ورعاية الأحداث على دعم طالب العلم 

اآل مكتوم اخلريية على دعمها ورعايتها الدائمة  اإىل هيئة  وم�صاركتهم فرحة العام الدرا�صي، وتوجهت بال�صكر 

لأن�صطة وفعاليات اجلمعية، ومتنت لطلبة وطالبات العام اجلديد عامًا درا�صيًا مكلاًل بالنجاح والتوفيق.

من جانبها، اأعربت مديرة مدر�صة �صلمى الأن�صارية ورئي�صة اللجنة الرتبوية باجلمعية، الأ�صتاذة بدرية اليا�صي، 

عن جزيل �صكرها وامتنانها جلميعة توعية ورعاية الأحداث ولهيئة اآل مكتوم اخلريية، على املبادرة التي اأدخلت 

الفرحة وال�صرور وزرعت البت�صامة على وجوه طالبات املدر�صة.

واأكدت اليا�صي اأن جمعية توعية ورعاية الأحداث حتر�ص على الدعم وامل�صاركة بجميع الفعاليات والأن�صطة على 

مدار العام، �صواء من خالل تقدمي الن�صائح الإر�صادية والكتيبات اأو من خالل الفعاليات والهدايا املقدمة.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث بتنظيم برنامج التدريب ال�صيفي للطلبة والطالبات على م�صتوى 

اإمارة دبي، خالل العطلة ال�صيفية للق�صاء على اأوقات الفراغ التي يعاين منها الطلبة واإبعادهم 

عن اأية م�صاكل قد يتعر�صون لها خالل فرتة ال�صيف التي عادة ما توؤكد املوؤ�صرات اأنها اأكرث الفرتات التي يتعر�ص 

فيها ال�صباب لالنحراف.

فراغ  وقت  استثمار  بهدف  الصيفي  التدريب 
الشباب خالل فترة الصيف

جمعية األحداث تشارك ببرنامج التدريب الصيفي للطلبة

شاركت
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�شرطة دبي

�صمل برنامج التدريب ال�صيفي تدريب الطلبة يف الإدارة 

مطر  خمي�ص  الفريق  كرم  حيث  دبي،  ل�صرطة  العامة 

ورعاية  توعية  جمعية  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  املزينة 

جاء  ال�صيفي،  التدريب  لربنامج  دعمها  على  الأحداث 

الأن�صطة  طلبة  لتخريج  ال�صنوي  احلفل  خالل  ذلك 

وطالبة،  طالب   700 عددهم  والبالغ   ،2016 ال�صيفية 

يف نادي ال�صباط بالقرهود، وذلك بح�صور خالد عي�صى 

املدفع الأمني العام امل�صاعد للهيئة العامة لرعاية ال�صباب 

والريا�صة رئي�ص اللجنة العليا املنظمة للربنامج الوطني 

لالأن�صطة ال�صيفية »�صيف بالدي«، واللواء عبد الرحمن 

ل�صوؤون خدمة املجتمع  العام  القائد  رفيع م�صاعد  حممد 

بن  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  واللواء  والتجهيزات، 

والتدريب،  الأكادميية  لل�صوؤون  العام  القائد  م�صاعد  فهد 

العامة لإ�صعاد  واللواء حممد �صعيد املري، مدير الإدارة 

الإدارة  مدير  املطرو�صي،  اأن�ص  طيار  واللواء  املجتمع، 

العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الدكتور ال�صالل �صعيد بن 

الإدارية،  لل�صوؤون  العامة  الإدارة  هويدي الفال�صي، مدير 

العامة  الإدارة  مدير  دملوك،  بن  حمدان  اأحمد  واللواء 

ومراكز  العامة  الإدارات  مديري  من  وعدد  للتدريب، 

ال�صرطة وال�صباط واأولياء الأمور.

الوطن  ثروة  هم  الطلبة  هوؤلء  اأن  املزينة  الفريق  واأّكد 

اإىل  م�صريًا  امل�صتقبل،  ن�صت�صرف  ولهم  وبهم  وعماده، 

تقدمي  يف  دورها  تفعيل  على  حري�صة  دبي  �صرطة  اأن 

ال�صباب  فراغ  وقت  وا�صتثمار  املجتمعية،  اخلدمات 

ومواهبهم  قدراتهم  واكت�صاف  ال�صيف،  فرتة  خالل 

وا�صتثمار طاقاتهم مبا يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى 

جمتمعهم، م�صريًا اإىل اأن �صرطة دبي لطاملا كانت رائدة 

يف دعم الأن�صطة الطالبية، ووجهة رئي�صية لكافة الطالب 

الربامج  يف  النخراط  على  مل�صاعدتهم  والطالبات 

والفعاليات التثقيفية والتوعوية والتعليمية والإر�صادية.

خالل  من  ت�صعى  دبي  �صرطة  اإن  املزينة  الفريق  وقال 

ومراكز  العامة  الإدارات  خمتلف  ومب�صاركة  دوراتها 

ثقافة  وتعزيز  بالنتماء،  ال�صعور  تعميق  اإىل  ال�صرطة 

وال�صلوكيات  املظاهر  باأهم  وتوعيتهم  القانون،  احرتام 

املجتمعية الإيجابية وال�صلبية، وكيفية التعامل معها وفقًا 

ملا يقت�صيه القانون، اإ�صافة اإىل غر�ص �صفات الن�صباط 

بالنف�ص  والثقة  امل�صوؤولية  وحتمل  الوقت  واإدارة  والنظام 

وغريها يف �صخ�صياتهم، الأمر الذي يوؤ�ص�ص جياًل وطنيًا 

قادرًا على خدمة جمتمعه.

ا�صرتاتيجية  اأهداف  اأحد  اأن  املزينة  الفريق  واأو�صح 

�صرطة دبي تتمّثل يف احلفاظ على الهوّية الوطنية وحتقيق 

الأمن وال�صتقرار يف املجتمع، لذلك فاإنها حري�صة على 

ت�صقل  وبرامج  اأن�صطة  وتنظيم  املجتمعي  دورها  تعزيز 
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حديثة  علمية  لأ�ص�ص  وفقا  وقدراتهم  ال�صباب  مواهب 

�صني يف توجيههم،  اإ�صراف متخ�صّ يف تدريبهم، وحتت 

اأ�صا�صّية  نافذة  تعّد  والأن�صطة  الربامج  هذه  اأن  موؤّكدا 

من  ومتمنيًا  امل�صتقبل،  يف  الأفراد  اإمكانيات  ل�صقل 

والدورات  القائمني عليها ال�صتمرار يف تطوير الربامج 

�صنويًا.

اأّكد الفريق املزينة خالل اطالعه على نتاجات معر�ص 

الطلبة الذي اأقيم على هام�ص احلفل اأن ما اأجنزه الطلبة 

دليل على جناح الدورات والربامج ال�صيفية، م�صريًا اإىل 

مقارنة  نوعّيتها  يف  الدورات  هذه  �صهدته  الذي  التطّور 

�صاهدها  التي  الأعمال  على  مثنيًا  ال�صابقة،  بال�صنوات 

والبتكار،  ال�صعادة  بني  فتيات  دورات  نتاج  �صمن 

والأعمال اليدوية، وجيل البتكار، ومركز الت�صال 901، 

لرنتقي،  ونقراأ  الأولية،  والإ�صعافات  التوعية،  و�صفراء 

والت�صوير  والرماية،  والغو�ص،  القدم،  كرة  ودورة 

�صعادته  عن  اأعرب  كما  الواعد،  وال�صحفي  ال�صحفي، 

على  مثنيًا  له،  ال�صيفية  الأن�صطة  جملة  الطلبة  باإهداء 

اأوجزوه بها من جتارب اختربوها خالل  ابتكارهم و ما 

فرتة التحاقهم بالأن�صطة ال�صيفية.

ترفيه واإدارة

وا�صتقبل بنك دبي الإ�صالمي دفعة جديدة من الطالب 

ال�صيفي  التدريب  برنامج  يف  امل�صاركني  الإماراتيني 

امل�صتمر  التزامه  انطالقًا من  وذلك  »اكت�صب«،  ال�صنوي 

املواطنة  الب�صرية  املوارد  من  امل�صتقبل  جيل  باإعداد 

العاملة �صمن القطاع امل�صريف. و�صرح مازن فوؤاد من 

بنك دبي الإ�صالمي، اأن التدريب �صمل 76 طالبًا وطالبة، 

فروع  خمتلف  يف  الإدارية  الأعمال  على  تدريبهم  ومت 

البنك باإمارة دبي، و�صلمت: مهارات التعرف على جميع 

واإ�صدار  البنكية،  واآلية فتح احل�صابات  البنك،  منتجات 

البنك  اأن  اإىل  م�صريًا  للمتعاملني.  الئتمانية  البطاقات 

ال�صيفية من كل  الفرته  الطلبة يف  تدريب  يحر�ص على 

عام.

املوادر  مديرة  مو�صى،  نهاد  اأو�صحت  اأخرى،  جهة  من 

الب�صرية يف مدينة مده�ص، اأن مدينة مده�ص الرتفيهية 

تعترب اجلهه الأوىل يف توظيف الطلبة من عمر 15 اإىل 17 

“ خالل هذا العام مت تدريب الطلبة على  �صنة، وتقول: 

برنامج �صيفي امتد ملدة 8 �صاعات يوميًا، وابتداأ بتاريخ 

اأغ�صط�ص، و�صمل 260 طالبًا وطالبة،  اإىل 27  يونيو   27

كيفية  على  واإداري،  ترفيهي  باأ�صلوب  تدريبهم  ومت 

التعامل مع اجلمهور، والتعامل مع الألعاب باأ�صلوب اآمن.

طالب التدريب ال�شيفي

مده�ص  مدينة  يف  املتدرب  املال،  بدر  حممد  اأو�صح 

ال�صيفي  التدريب  برنامج  من  ا�صتفاد  اأنه  الرتفيهية، 

مع  التدريب  يف  له  اخلام�صة  ال�صنة  اإنها  حيث  للجمعية 

جمعية الأحداث، واكت�صب الكثري من اخلربات، ومنها؛ 

�صالمة  وقواعد  امل�صكالت،  وحل  اجلمهور  مع  التعامل 

املرة  هي  تكن  مل   « وقال:  الألعاب،  مدينة  يف  الأطفال 

الأوىل التي اأتدرب بها يف مده�ص، فقد �صبق اأن تدربت 

يف العام ال�صابق، كما خ�صعت لتدريب �صيفي يف القيادة 

العامة ل�صرطة دبي وبنك دبي الإ�صالمي«.

وبدورها قالت علياء دملوك املهريي، طالبة يف كلية تقنية 

دبي للطالبات والتي تن�صم كمتدربة يف برنامج اكت�صب 

لل�صنة الثالثة على التوايل: لقد كان للخربة التي ح�صلت 

الرتقاء  الكبري يف  الأثر  الإ�صالمي  دبي  بنك  عليها من 

يف  قدمًا  امل�صي  اأجل  من  و�صقلها  واإمكاناتي  مبهاراتي 

مهنتي امل�صتقبلية �صمن قطاع ال�صريفة الإ�صالمية، وقد 

وجدت التدريب العملي خ�صي�صًا ذا فائدة كبرية.

لربنامج  البلو�صي،  عبداهلل  عمر  يخ�صع  الثالثة  للمره 
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التدريب  بداأت   « ويقول:  ال�صيفي،  التدريب 

ال�صركال  نا�صر  بن  عي�صى  موؤ�ص�صة  يف  ال�صيفي 

قبل ثالث �صنوات، وبعدها تدربت يف مركز دبي 

لالإح�صاء، ويف هذا ال�صيف تدربت يف بنك دبي 

الإ�صالمي، واكت�صبت الكثري من املهارات، منها: 

اجلمهور،  مع  التعامل  وكيفية  بالنف�ص،  الثقة 

خالل  من  واطلعت  الأموال،  على  واحلفاظ 

املالية  امل�صرفية  اخلدمات  على  تدريبي  فرتة 

والإدارية، واأن�صح جميع ال�صباب با�صتثمار فرتة 

الإجازة ال�صيفية بالتدريب العملي«.

فقد  ع�صر،  احلادي  بال�صف  البلو�صي،  حممد  �صعيد  اأما 

كامل،  �صهر  مدار  على  لالإح�صاء  دبي  مركز  يف  تدرب 

البيانات  اإدخال  جمال  يف  كبرية  خربه  اكت�صبت   « ويقول: 

عن  اطالعي  عن  عدا  الإح�صائية،  البيانات  تكوين  وكيفية 

قرب على الأعمال املكتبية والإدارية، التي �صقلت مهاراتي 

وجعلتني اأكرث ا�صتعدادًا ل�صوق العمل بعد التخرج باإذن اهلل«. 

وي�صري البلو�صي اإىل اأنه تدرب العام املا�صي يف نادي �صباط 

اخلا�صة  ال�صفات  من  العديد  اكت�صب  وكذلك  دبي،  �صرطة 

بالن�صباط واللتزام.

ل�صرطة  العامة  القيادة  يون�ص ح�صن، يف  وتدرب عبدالعزيز 

دبي، ويقول: » هذه ثالث مرة 

دبي،  ب�صرطة  فيها  اأتدرب 

وكنت حينها يف اإدارة املالية، 

العام  هذا  يف  تدريبي  ولكن 

اأك�صبني العديد من املهارات، 

تدربت يف غرفة  واأين  ل�صيما 

عبدالعزيز  ويقول  العمليات«. 

تلقي  خدمة  على  تعرف  اإنه 

 ،901 وال�صكاوي  املكاملات 

من  العديد  خاللها  من  وكون 

ال�صداقات.

م�صوؤولة  اأ�صافت  اخلتام  ويف 

ترى  باأن  �صعيدة  باأنها  �صالح  �صارة  والأن�صطة  الربامج 

منت�صبي طالب جمعية توعية الأحداث املتدربني يف الدوائر 

متميزين يف عطائهم واأنها ت�صعى دائمًا لإيجاد ما ينا�صبهم 

اإنها  حيث  لتدريبهم  خمتلف  مكان  باإيجاد  �صنويًا  والتنويع 

ت�صفهم بكونهم اأبناًء لنا. وتخاف على م�صلحتهم كخوفها 

بال�صكر  املتدربني  اأمور  اأولياء  جميع  ،وتقدم  اأبنائها  على 

املتدربني  متابعة  يف  املميز  دورها  على  �صارة  لالأ�صتاذة 

وزيارتهم ميدانيًا بني فرته واأخرى لالطمئنان عليهم �صائلًة 

العلمي  م�صوارهم  ويوفقهم يف  يحميهم  باأن  املوىل عزوجل 

والعملي م�صتقباًل..
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لقب بـ »العالم الصغير«
أديب البلوشي.. الطفل اإلماراتي المعجزة

ق�ضة حدث

ا�صتطاع العامل الإماراتي ال�صغري، اأديب �صليمان البلو�صي الذي مل يتجاوز 11 ربيعًا، 

البتكارات  جمال  يف  للعاملية  و�صوًل  العربي  والعامل  الإمارات  دولة  حدود  تخطي 

والخرتاعات، فلقب بـ»العامل ال�صغري«.

اأمه، حيث  التي بداأت وهو جنني �صغري يف رحم  الغريبة،  حياته مليئة باملفاجاآت 

ي�صيب  الذي  التك�صوبالزما،  بفريو�ص  م�صاب  اجلنني  اأن  والديه  الأطباء  اأخرب 

والقدر  بالق�صاء  الوالدين  اإميان  ولكن   ،%70 اإىل  ت�صل  خلقية  بت�صوهات  اجلنني 

دفعهما لرف�ص فكرة اإجها�ص اجلنني ل�صيما واأنه احلمل الأول من الأ�صرة، ولكن 

وبعد ولدته كانت املفاجاأة ال�صاره للوالدين حيت ات�صح اأنه طفل �صليم 

والداه  اكت�صف  ال�صاد�صة  �صن  اأديب  اأمت  بكامل عافيته، وعندما 

مما  كبريًا  علميًا  خياًل  وميتلك  الذكاء  �صديد  طفلهما  اأن 

جعل منه عاملًا ولقب بـ»العامل ال�صغري«. اأدرك والداه قدرة 

اأديب على الإبداع عندما �صعر مبعاناة والده امل�صاب ب�صلل 

الأطفال، وكان عندها يرافق والده يف نزهة على �صاطئ 

اأديب من والده النزول معه للبحر،  البحر، وطلب 

ب�صاقه.  ي�صع جهازًا  كونه  اعتذر  والده  ولكن 

عندها فاجاأ اأديب والده باأنه �صوف يخرتُع 

ب�صناعة  اأديب  فكر  املاء.  �صد  جهاًزا 

والده  ي�صتخدمه  بالذي  �صبيه  جهاز طبي 

حتى  للماء  م�صادًا  يكون  ولكن 

لالأذى،  التعر�ص  بدون  ي�صبح 

مبعدل  احلديد  با�صتبدال  وفكر 

بالبحث  وبداأ  وزنًا،  اأخف  اآخر 

�صرارة  بذلك  ليكون  والقراءة، 

العنان  لإطالق  الأوىل  الإبداع 

ملخيلته وابتكاراته.
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توايل الخرتاعات

كر�صيًا  اخرتع  حيث  البلو�صي،  اخرتاعات  توالت  وبعدها 

وجعله  الأطفال  ب�صلل  امل�صابني  من  الإعاقة  بذوي  خا�صًا 

�صد املاء يت�صل عرب الأقمار ال�صناعية بال�صرطة واملنزل. 

خا�صة  بنغمات  تتفرد  الب�صر  لفاقدي  ع�صا  واخرتع 

نب�ص  يقي�ص  اأمان  ابتكر حزام  امل�صي، كما  اأثناء  لتنبيههم 

قلب ال�صائقني ينذر ال�صرطة اأو اأ�صرة ال�صائق يف حالة توقف 

قلبه اأو تزايد �صرباته.

واخرتع البلو�صي كذلك حزام الأمان اخلا�ص بقيا�ص نب�ص 

الفوري،  التنبيه  اإليه خا�صية  اأ�صيفت  الذي  ال�صائقني  قلب 

اأو  قلبه  بتوقف  اأو املنزل  ال�صرطة  اأو  امل�صت�صفى  تنذر  التي 

للحيوانات  الإلكرتوين  القط  باب  واخرتاع  �صرباته،  تزايد 

الأليفة يف املنازل،

جنح البلو�صي يف الو�صول اإىل م�صتوى عال لريفع ا�صم بلده 

التي  والدولية  املحلية  املحافل  ويف  الإعالم،  و�صائل  عرب 

يتم دعوته حل�صورها، واآخرها م�صاركته يف املوؤمتر العربي 

عامل  اأ�صغر  لقب  ونيله  وتكرميه  الأردن  يف  للروبوت  الأول 

عربي يعنى بعلوم الروبوت يف املوؤمتر. 

عبدالعزيز  »الأمري  جائزة  يف  الأول  باملركز  البلو�صي  فاز 

بن عبداهلل العاملية لريادة الأعمال عن اأف�صل طفل مبتكر 

لعام 2015«. يذكر اأن جائزة الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل 

يف  عامليا  الأوىل  اجلائزة  تعترب  الأعمال  لريادة  العاملية 

لت�صجيع  رائد  برنامج  مبثابة  وهي  الأعمال  ريادة  جمال 

باأ�صحاب  لالحتفال  �صممت  حيث  الريادية  امل�صاريع 

امل�صاريع الريادية يف اململكة العربية ال�صعودية والعامل من 

اجلوائز  قيمة  اإجمايل  وي�صل  واملكافاآت.  التقدير  خالل 

ملليون ريال �صعودي اأي ما يقارب الـ 270 األف دولر اأمريكي 

دول  كل  من  الفائزين  جلميع  اجلائزة  ل�صت�صافة  اإ�صافة 

العامل يف اململكة على نفقتها.

وناق�ص مع  الأخ�صر  الكربون  بيئيًا حول  كما ح�صر موؤمترًا 

امل�صاركني يف املوؤمتر من خرباء ومتخ�ص�صني �صبل حتويل 

ال�صتدامة الزراعية اإىل واقع من خالل التكنولوجيا.

بالده  ليخدم  نابًغا  عاملًا  ي�صبح  اأن  البلو�صي  ويتمنى 

الإمارات احلبيبة، ولينفع بعلمه كل الب�صر.
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الأبناء هم نواة املجتمع وعلينا احلفاظ عليهم لأنهم ثمرة الغد نحو م�صتقبل جميل يخدم الوطن، وقد عرفنا املجتمع 

الأ�صري املرتابط باأنه املجتمع ذو النمط الذي منه �صالمة املجتمع و�صالحه. فاإذا �صلحت الأ�صرة �صلح املجتمع واإذا 

ف�صدت ف�صد معها.

وذكرت يف حديثي ال�صابق حول دور الأبناء باملجتمع. دور الآباء يف املحافظة على هذا اجليل من عبث الزمن واأ�صحاب 

هي  الأ�صرة  اأن  ونكرر  نقول  لأننا  اأبنائهم  اإىل  والتقرب  والأم  الأب  دور  املجتمعات.  لتطوير  املواكب  التطور  ال�صوء. 

الأ�صا�ص الأول يف املجتمع وبعدها املدر�صة التي هي املنزل الثاين لرتبية الأجيال وتوجيههم نحو حب الدين والوطنية 

ونحو بناء جيل الثقافة والعلم ... وهذا ماذهب اإليه �صيدي �صاحب ال�صمو ال�صيخ. حممد بن را�صد حفظه اهلل من خالل 

روؤيته للجيل القادم وهو حب العلم والقراءة فاأطلق مبادرة )القراءة( فهي ر�صالة وا�صحة اإىل معنى العلم والثقافة 

لدى �صموه.

الديني وقدوتنا بذلك  الوازع  تثبيت  العدد حول دور املدر�صة يف احلد من اجلرائم ويف  �صاأحتدث يف هذا  ومن هنا 

�صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ومن بعده ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم والتابعني. و�صاأخل�ص ذلك باأن مدر�صتي هي 

مدرستي هي 
بيتي الثاني

بقلم: املحامي وامل�شت�شار القانوين عبداهلل حاجي

ع�شو جمعية توعية ورعاية الأحداث
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بيتي ومدر�صي هو اأبي ومدّر�صتي هي اأمي ولبد اأن نغر�ص 

هذا املفهوم يف قلوب اأطفالنا من البدء يف احل�صانة اإىل 

الف�صول الدرا�صية الأخرى.

املعلم ر�صول يوؤدي اأمانة العلم فعلينا نحن اأولياء الأمور 

يكون  اأن  )املعلم  وكاد  املعلم  حب  اأبنائنا  يف  نغر�ص  اأن 

واملربية  الفا�صل  املربي  عن  حديثي  فاليوم  ر�صول( 

باملدار�ص والذين منهم نتعلم علوم الرتبية وثقافة الدين 

العلم فاإن �صربني  والحرتام. معلمي ذاك الذي علمني 

واملق�صود  ال�صحيح  الطريق  اإىل  دلني  فقد  نهرين  اأو 

باب  من  التوبيخ  واإمنا  املربح  ال�صرب  لي�ص  بال�صرب 

واجبه  فاإن  املعلم  وكذلك  نعم  الطالب  اأو  الطفل  متابعة 

احرتام تلميذه ومعاملته كابنه، فللمعلم حقوق وواجبات 

كذلك للطالب.

عالقة  والطالب  املعلم  بني  املا�صي  يف  العالقة  كانت 

بع�صهم  مواجهة  على  املعلم  اأو  الطالب  يتجراأ  ومل  حب 

على  اأحدهما  يتجراأ  لالأ�صف  احلايل  جيلنا  يف  ولكن 

حتقري الآخر. وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه: األي�ص الواجب 

وجود قانون للتدري�ص يحمي املعلم والطالب ويحدد فيه 

واجبات وحقوق الطرفني .

ل بد من وجود ميثاق خا�س للتدري�س

والت�صليم  ال�صالة  اأف�صل  الر�صول عليه  وقدوتنا يف ذلك 

مكارم  منها  تعلمنا  التي  واملدر�صة  والأب  املعلم  فهو 

وكذلك  النا�ص  مع  التعامل  وح�صن  والإح�صان  الأخالق 

نهيان- اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ.  والدنا  به  ماو�صانا 

غر�ص  الأب  فذاك  املعلم.  ف�صل  حول  عليه.  اهلل  رحمه 

الزمن  نواكب  الآن  نحن  وها  والثقافة  العلم  حب  فينا 

وامل�صتقبل. 

درو�ص  منه  اأخذت  الذي  الرجل  ذاك  هو  اأبي  هو  معلمي 

العلم حتى نه�صت واأ�صبحت مبكان مرموق.

املحافظة  فعلينا  لنا  الثاين  املنزل  هي  املدر�صة  نعم 

على هذا ال�صرح وعلينا اأن ن�صمو به اإىل الأعايل فنحن 

اأبناء الإمارات جيل امل�صتقبل علينا رفع راية العلم عاليًا 

بالتحفيز والبتكار.

والطالب  املعلم  عن  اأكرث  اهلل  باإذن  حديثنا  و�صنكمل 

فهذا  واملنزل.  املدر�صة  بني  الربط  وكيفية  واملدر�صة 

حمورنا يف العدد القادم ولكم ال�صكر.



حب وكره، غرية وثقة، �صك واطمئنان، �صداقة ووحدة، قوة و�صعف، راحة وحرية، غ�صب و�صعادة...... كثري من امل�صاعر 

ن�صعر بها يوميًا واأ�صبوعيًا و�صهريًا، يومًا نكون يف ال�صماء ويومًا اآخر ن�صقط يف �صابع اأر�ص.

فهل �صعرت يف حلظات اأنك تبت�صم حيث تذكرت �صئيًا جمياًل اأ�صعدك؟

حينها �صعرب باخلجل من نف�صك، وتود اأن تختبئ حتى ل ي�صاألك اأحد ما الذي ي�صحكك؟ اإنها كلمة تذكرتها من �صخ�ص 

حتبه، وموقف عدت اإليه بفكرك عندما تذكرته، اإذًا فهو حا�صر غائب.

ت�صتطيع  اأي�صًا  اأنك  الآن  به  اأخربك  اأن  اأود  وما  املا�صي،  من  ال�صعادة  جنلب  اأن  كثرية  اأوقات  يف  ن�صتطيع  فنحن  اإذًا 

حت�صريها من واإىل امل�صتقبل !

ل تعجب فهذه و�صفتي لك لتح�صري اأجمل �صلطة م�صاعر، تتكون من ُحب و�صعادة وراحة بال و�صداقة وقوة وثقة.... وكل 

�صىء جميل يخطر على بالك، لذلك اأدعوك للتخيل.

فكما تخيلت املا�صي اأمكنك اأن ت�صنع امل�صتقبل، تذكر من اأ�صاء اإليك اإنه جاء واعتذر وبرر لك ما حدث ،وقتها �صتبت�صم 

وت�صتطيع اأن تذهب وتبداأ بال�صالم ،فما اأجمل النف�ص امل�صاحمه، تذكر من اأغ�صبك اإنه قدم لك وردة وكلمة طيبة ،وقتها 

�صيذهب غ�صبك وت�صبح اأكرث هدوءًا، وعندما جتد نف�صك حزينًا، اأح�صر ورقة وقلمًا واكتب فيها ما تريد اأن يحدث، اأو 

تذكر تلك الكلمة وتلك اللحظات والتي مهما كان ال�صبب يف زوالها فهي كانت حقيقة ولي�صت خياًل، وكم كنا وقتها يف 

اأروع حال، فالآن ا�صتح�صرها واذهب بها اإىل تلك امل�صاعر ثانيًا.

اأنها  انظر حلياتك على  ولكن  القليل،  الكثري وجند منهم  ننتظر منهم  اأ�صخا�ص  اأنها  اإىل حياتنا على  ننظر  األ  يجب 

للحظات واخرت اجملها وع�ص فيها وا�صنع املزيد منها واحذف التعي�ص واملحزن كما تفعل يف ال�صلطه حني حت�صرها 

فتختار من الفواكه واخل�صروات الأجمل والأن�صر والأروع وتزيل غري ذلك.

منهم  واقرتب  حتبه،  بعمل  فراغك  وامالأ  وفرحة،  وب�صمة،  �صحكة،  ي�صعدوك فا�صنع  اأن  املمكن  فمن 

عقلك  يريح  مكان  اإىل  واذهب  املف�صلة،  الوانك  واْرَتدمِ  وحتبهم،  بهواياتك فيحبوك  ا�صتمتع  وقلبك، 

املف�صلة ..........

ح�صرها .... ا�صتمتع بها....

 ما اأروع �صلطة امل�صاعر.....

الأ�شتاذة: هالة اإبراهيم الأبلم 

ع�شو بجمعية توعية ورعاية الأحداث 

خواطر تربوية

نصيحة: اذهب إلى مكان يريح 
عقلك واستمتع بهواياتك 

المفضلة تسعد قلبك
كيف تصنع الضحكة 
واالبتسامة بنفسك؟
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يعتقد الكثري منا اأن هنالك عالقة بني ال�صمنة والتاأخر الدرا�صي، ولكن اأكدت الدرا�صات والأبحاث التي اأجريت 

موؤخرًا اأنه ل عالقة بني ال�صمنة والتاأخر الدرا�صي لدى الأطفال. 

التي  ال�صمنة  عن  بعيدًا  التعليمية  والأخرى  الرتبوية  الأ�صباب  بني  وتتنوع  معروفة،  اأ�صبابه  الدرا�صي  التاأخر  اإن 

ُتَعدُّ ال�صبب يف التاأخري التح�صيلي عند الأطفال. فاإن زيادة الوزن لها اأ�صباب جينية اأو بيئية اأو اأ�صرية وت�صبب 

م�صكالت �صحية ولي�صت �صببًا يف التخلف الدرا�صي �صواء اأكانت ب�صبب مبا�صر اأو غري مبا�صر. 

اإن التاأخر الدرا�صي يقف على اأ�صباب اأخرى مثل اخلالفات الأ�صرية، واخلالفات الجتماعية واملالية لالأ�صرة. 

كما اأن طريقة الن�صاأة الجتماعية و�صلوكيات الأبويني والتاريخ العائلي يف جمال التعليم، لها دور كبري يف التاأخر 

الدرا�صي  التح�صيل  الأ�صري هو امل�صوؤول عن  التن�صئة، واجلو  تلعب دورًا كبريًا يف  الأ�صرة  فاإن  لهذا  الدرا�صي، 

ال�صدقاء  واختيار  الدرا�صة  يف  ال�صحيحة  الإر�صادات  واإعطاء  م�صتمرة  بطريقة  لأبنائهم  الأبويني  ومتابعة 

املنا�صبني. وتنظيم اأوقات للراحة والدرا�صة وخلق جو درا�صي هادئ يف البيت حتى يجعل الأبناء اأكرث قدرة على 

الرتكيز والتح�صيل .

لهذا فاإن الأ�صرة تلعب دورًا كبريًا يف جعل اأبنائها متفوقني درا�صيًا واجتماعيًا »فمن �صب على �صيء، �صاب عليه« 

ومن كان قوّي الأ�صا�ص كان تفكريه �صليمًا. 

وفق اهلل اأبناءنا ملا فيه اخلري فهم عماد الوطن.

بقلم الدكتورة. مرمي كلداري

ع�شو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

دراسة: ال عالقة بين السمنه 
والتأخر الدراسي لدى 

األطفال

عيادة الحداث
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ل �صك اأن القدوة احل�صنة والتعليم من خالل النموذج اأو املثال العلمي هي من اأ�صا�صيات علم الرتبية، الذي يطمح 

اإىل تن�صئة الأجيال تن�صئة �صاحلة، ويحاول اأن ي�صاهم يف تعديل ال�صلوك وال�صخ�صية مما يتنا�صب مع قيم املجتمع 

وظروفه وتوجهاته.

الطفولة  والطفل يف مرحلة  وال�صمع،  القراءة  اأكرث من  والقدوة  باملحاكاة  يتاأثروا  اأن  وفطرتهم  الب�صر  ومن طبيعة 

املبكرة تكون لديه جمموعة من ال�صمات توؤهله ل�صتقبال كل �صلوك اإيجابي والعمل به.

هنالك ثالثة م�صتويات اجتماعية لها الدور الكبري يف تهذيب �صلوك الأجيال وتنمية وعيهم الديني واحل�صاري، مبا 

يتفق مع القيم ال�صائدة وهي الأ�صرة، املدر�صة وو�صائل الإعالم بجميع اأنواعها.

اأن مرحلة املراهقة تتميز بالقلق وعدم ال�صتقرار واملعاناة الذاتية وتربز من خاللها حماولت متعددة  واحلقيقة 

بقلم: الي�شار فندي/ اأخ�شائية اجتماعية

أهمية القدوة الحسنة في 
حياة الشباب

يجب أن نربي أبناءنا بعيدًا 
عن تقليد اآلخرين؟
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الفردية،.  الهوية  وتاأكيد  وقدراتها  ال�صخ�صية  لإثبات 

ال�صفات اخلا�صة التي ميتلكها الفرد. 

من  ي�صتطيع  للمراهق  م�صافة  ترتك  اأن  املهم  ومن 

اخلا�صة  واأ�صاليبة  وانفعالته  اأفكاره  يبلور  اأن  خاللها 

به يف خمتلف املوا�صيع والهتمامات، واأن تبقى درجة 

من احلوار املت�صل الذي ل ينقطع مما ي�صمن التعرف 

وهنا  بعيد،  ولو من  املنا�صب  والتوجيه  ما يجري  على 

اأهمية القدوة الإيجابية بتنظيم عامل املراهق.

اأ�صكاًل  املراهقة  عامل  مع  الت�صال  ياأخذ  اأن  وميكن 

متنوعة وميكن اأن ميار�ص ذلك الرمز اأو القدوة الأهل 

اأو الأقرباء اأو املدر�صون اأو غريهم واملهم اأن ل يرتك 

املراهق وحيدًا يف عامله امل�صطرب وانفعالته احلادة 

واندفاعاته.

الكبار  جتارب  من  ال�صتفادة  على  ي�صاعده  وهذا 

التفاهم  من  اأدنى  حدًا  وي�صمن  العزلة  من  ويخفف 

اإذ  للمراهق  اآخر  جانب  وهناك  والتوجيه،  والتعاون 

وحادة  متطرفة  �صخ�صيات  اإىل  ينجذب  اأن  ميكن 

ذاته  اإثبات  حماوًل  ويقلدها  بها  يتمثل  اأن  يحاول 

وقد  وعاداته،  وقيمه  املجتمع  مع  تتنا�صب  ل  بطريقة 

اأو يكون موؤقتًا وعابرًا يعود  ي�صبح ذلك �صلوكًا مزمنًا 

اىل التوازن والن�صج والر�صد.

اأطفالنا على البتعاد  اأن نربي  اإ�صافة لكل ذلك يجب 

عن التقليد الأعمى والجنراف خلف تيار ال�صراعات 

غريبة  هي  والتي  الإعالم،  و�صائل  من  اإلينا  الآتية 

الأبناء  عقول  تخريب  منها  والهدف  جمتمعاتنا،  عن 

واإخراجهم عن الإطار ال�صليم.

،وتتنوع  واأحالمه  اأبطاله  جمتمع  كل  يف  فاإن  وبالطبع 

ال�صخ�صيات املثالية فيه وتاأخذ اأدوارًا واأ�صكاًل متباينة 

هذه  وتعك�ص  وتغرياته،  وتنوعه  املجتمع  لأو�صاع  وفقًا 

وا�صطرابًا  قلقًا  تعك�صه  فيما  الجتماعية  التغريات 

نحدد  اأن  يجب  لذلك  واأ�صكالها،  القدوة  مفاهيم  يف 

من  الأبناء  ذاكرة  وتعزز  لالقتداء  النف�صية  الدوافع 

اأعمار مبكرة.

فالإن�صان عندما  القدوة.  نقاط  اأهم  الإعجاب من  اإن 

يعجب ب�صلوك معني اأو �صخ�ص ما يجد اجنذابًا داخليًا 

لالقتداء به، واأي�صا التناف�ص بني الأفراد واملجتمعات 

اأن يكون  التي تثري عملية القتداء، ولبد  العوامل  من 

تناف�صًا اإيجابيًا ذا هدف نبيل بعيدًا عن اأجواء املناف�صة 

وغريها  والغرية  احل�صد  بعمقها  ت�صمن  التي  ال�صلبية 

بالنق�ص  ال�صعور  واأن  كما  الجتماعية،  الأمرا�ص  من 

القتداء  اإىل  املرء  يدفع  ال�صخ�صية  جوانب  بع�ص  يف 

بالأقوى  بالقتداء  مولع  ال�صعيف  اإن  حيث  بالأقوى، 

حيث  اأحيانًا  ال�صلبي  القتداء  خطورة  تكمن  وهنالك 

يجد املرء مناطق ال�صعف يف ذاته وتقليده لالآخر دون 

اأن  الإن�صان هذه اخلا�صية فعليه  التب�صر، فاإذا عرف 

فاإن  املوجه،  غري  الأعمى  بالنقياد  الولع  من  يحرتز 

راأى به خريًا اأخذ به واأن راأى به مف�صدة تركه. 

اإن غياب القدوة ال�صاحلة من املجتمع عامل رئي�صي 

الذي  ال�صاحلة  بالقدوة  القتداء  بعك�ص  انهياره  يف 

ومن  الأفراد.  �صلوك  يف  والعتدال  التوازن  ين�صئ 

نقتدي  ل  باأن  نبداأ  الطفل  لذاكرة  الهامة  املعلومات 

بها  اأعطي  بجزيئات  وامنا  كلية  ب�صورة  ب�صخ�ص 

بالقدوات  نف�صي  اأعطر  ذاتي.  اتنف�ص  واأن  �صخ�صي 

بالبعد عن  نف�صي  اأحطم  ولكن ل  الناجحة.  الإيجابية 

واقعي. فالقتداء اإن مل يكن له مزاج تطرب له النف�ص 

الب�صرية مل ي�صع ب�صمته بالنف�ص. وهو ل ياأتي بالق�صر 

ولكنه  ين�صى.  ما  ف�صرعان  واجبًا  القتداء  كان  فلو 

جت�صيد للقيم التي تربى الإن�صان عليها .

 يعاين بع�ص الأفراد من الفراغ العاطفي اأو الفتقار اإىل 

ال�صخ�صيات  عن  للبحث  ينطلق  يجعله  مما  الهتمام 

ليقتدي بها. فاإما ان يكون خياره موقفًا وهادفًا فيختار 

القدوة احل�صنة اأو العك�ص .... 
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بقلم الدكتورة. موزة العبار. ع�شو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

اإلمارات
وجهود مكافحة االتجار بالبشر

moza100111@gmail.com

درا�ضات

تعد جرائم الجتار بالب�صر واحدة من اأكرب التحديات يف جمال حقوق الإن�صان، لكونها مت�ص كرامة الإن�صان وحريته باأ�صواأ اأ�صكال 

ال�صتغالل. ويف ال�صنوات الأخرية، توالت اجلهود واملبادرات العاملية ملكافحة هذه اجلرمية، مثل الربوتوكول العاملي ملكافحة 

الجتار بالب�صر، والتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب اجلهود الوطنية التي تت�صمن مكافحة ومنع ومعاقبة تهريب 

الأ�صخا�ص والجتار بالب�صر.

ولكن تبقى هذه اجلهود واملبادرات غري كافية اأمام انت�صار جرائم الجتار بالب�صر وت�صاعف عدد ال�صحايا، ولأن الوقاية خري من 

العالج، تعتمد الدول واحلكومات واملنظمات غري احلكومية على حمالت الوقاية والتوعية، باعتبارها اإحدى الأدوات الأ�صا�صية 

لدعم جهود مكافحة هذه اجلرائم الب�صعة.

وقد حظيت اإجنازات »دولة الإمارات« وجهودها يف مكافحة الجتار بالب�صر بتقدير العديد من املنظمات الإقليمية املخت�صة، 

خا�صة جتربتها الرائدة يف اإقامة مراكز لإيواء �صحايا الجتار بالب�صر من الن�صاء والأطفال واخلدمات املتميزة التي تقدمها هذه 

املراكز لل�صحايا من رعاية متكاملة يف خمتلف اجلوانب ال�صحية والنف�صية والقانونية.
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املعنية  اخلا�صة  املقررة  اإيزيلو«  تغوزو  »جوى  وثمنت 

جمل�ص  يف  والأطفال.  الن�صاء  �صيما  ل  بالب�صر.  بالجتار 

جل�صاته  اإحدى  يف  املتحدة،  الأمم  يف  الإن�صان  حقوق 

الإمارات يف جمال مكافحة جرائم  ال�صابقة، جتربة دولة 

واللتزامات  بها  قامت  التي  والإجراءات  بالب�صر  الجتار 

التي نّفذتها يف هذا املجال.

كما هو معلوم، فاإن الإمارات تعد من طالئع الدول العربية 

جرائم  مبكافحة  خا�ص  قانون  اأول  باإعداد  بادرت  التي 

الجتار بالب�صر، مع اأن قانون العقوبات الحتادي رقم )3( 

لعام 1983 ن�ص يف املادة )346( على حترمي هذا النوع 

من الأفعال. ويف عام 2006، �صدر القانون رقم )5( ليكون 

بالب�صر، حيث  الجتار  ملواجهة جرائم  وفعالة  فاعلة  اأداة 

التي  بالب�صر  الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اإن�صاء  مت 

با�صرت عملها بالرتكيز على اأربعة حماور رئي�صة، تعنى اأوًل 

با�صتكمال اجلانب الت�صريعي والأطراف القانونية للقانون 

اأخالقية  معايري  بو�صع  الهتمام  ثم  ومن  اإليه،  امل�صار 

ت�صتهدي بها و�صائط الإعالم الثالثة: املقروءة وامل�صموعة 

الذي  املحوري  للدور  اللجنة  من  اإدراكًا  وذلك  واملرئية، 

الجتار  جرائم  مبخاطر  التعريف  يف  الإعالم  به  ي�صهم 

بالب�صر، والرد على ادعاءات بع�ص املنظمات الدولية حول 

�صحايا هذا النوع من اجلرائم.

اأما املحور الثالث ففيه تتم م�صاعدة اجلهات ذات العالقة، 

�صد  للوقوف  اإيجابية،  مبادرات  اتخاذ  من  ومتكينها 

تدفقات �صحايا هذه اجلرائم، ونعني بها اأجهزة ال�صرطة 

كجمعية  العام،  النفع  ذات  واجلمعيات  العامة  والنيابات 

الجتماعيني  وجمعية  احلقوقيني  وجمعية  الإن�صان،  حقوق 

وما يف حكمها.

اإدراك  يفوته  ل  الوطنية  للجنة  ال�صنوي  للتقرير  القارئ 

بعمل  القيام  عرب  اللجنة،  بذلتها  التي  الكبرية  اجلهود 

الن�صاء  لرعاية  مالجئ  اأربعة  اإن�صاء  يف  متثل  احرتايف 

الرعاية  م�صتويات  اأعلى  توفري  فيها  يتم  والأطفال، 

املعايري  اأحدث  ووفق  امل�صاندة،  واخلدمات  الجتماعية 

الإقليمية والدولية يف جمال حماية واإعادة تاأهيل ال�صحايا، 

اجتماعيًا ونف�صيًا ومهنيًا.

دبي  موؤ�ص�صة  به  تقوم  ما  مع  اجلهود  هذه  وت�صافرت 

بالب�صر،  الجتار  �صحايا  من  والأطفال  الن�صاء  لرعاية 

وكما  ا�صرتاتيجي،  ك�صريك  دبي  ل�صرطة  العامة  والقيادة 

اجلرائم  من  تعد  بالب�صر  الجتار  جرمية  فاإن  معلوم،  هو 

�صبكات  تديرها  التي  املنظمة  واجلرمية  القت�صادية 

دون  الرذيلة  اأوكار  يف  والأطفال  بالفتيات  لالإيقاع  دولية 

اللجنة، من  تعمل  اأخرى،  بت�صليلهم. ومن جهة  اأو  علمهم 

خالل حمورها الرابع، على بناء �صراكات وتبّني مبادرات، 

يف  النا�صطة  والدولية  الإقليمية  املنظمات  مع  لتتوا�صل 

ميادين مكافحة جرائم الجتار بالب�صر، مثل منظمة العمل 

الدولية )ILO( ومنظمة الهجرة الدولية وجمل�ص حقوق 

العامة  لالأمانة  التابعة  املنظمات  اأهم  من  وهي  الإن�صان، 

لالأمم املتحدة، حيث اأمكن الوقوف على اأهم امل�صتجدات 

هذا  تداعيات  من  املجتمع  حلماية  الوقائي  الدور  ب�صاأن 

النوع من اجلرائم، ذلك اأنها جرائم حتتاج اإىل معاجلات 

تعاون  اأهمية  عن  ف�صاًل  عدة،  اأجهزة  جهود  وت�صافر 

اجلمهور من املواطنني واملقيمني.

ومركزًا  ووحدة  ق�صمًا   13 هناك  فاإن  التقرير،  ومبوجب 

الداخلية  بوزارة  بالب�صر  الجتار  جرائم  مبكافحة  تُعَنى 

حقوق  واإدارة  بالب�صر،  الجتار  مكافحة  جلنة  اإىل  موزعة 

بالب�صر  الجتار  مكافحة  وق�صم  الداخلية،  بوزارة  الإن�صان 

ومراكز  الحتادية،  الأمنية  املعلومات  واإدارة  الحتادي، 

الدعم الجتماعي، وق�صم مكافحة جرائم الجتار بالب�صر 

ب�صرطة  بالب�صر  الجتار  مكافحة  وق�صم  اأبوظبي،  ب�صرطة 

وفرع  دبي،  ب�صرطة  بالب�صر  الجتار  مراقبة  ومركز  دبي، 

وفرع  اخليمة،  راأ�ص  ب�صرطة  بالب�صر  الجتار  مكافحة 

مكافحة  وفرع  الفجرية،  ب�صرطة  بالب�صر  الجتار  مكافحة 

الجتار  مكافحة  وفرع  ال�صارقة،  ب�صرطة  بالب�صر  الجتار 

بالب�صر ب�صرطة اأم القيوين، وفرع مكافحة الجتار بالب�صر 

ب�صرطة عجمان.
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بالأم�ص القريب فرحنا بقدوم �صهر ال�صيام، واليوم بقيت لنا معه اأيام قليلة، قبل اأن يحل الوداع، وما اأق�صاه من 

فراق. فكيف ي�صعد الإن�صان بهجران من اأحب وعا�ص معه �صائمًا نهاره قائمًا ليله متلذذًا ب�صتى اأنواع العبادات 

اجلماعية منها واخلا�صة، فرم�صان زاد املحب يف عالقته بحبيبه، ودرب ال�صائرين اإىل رب العاملني، يرجون 

حلظة  وبالذات  تفارقهم  تكاد  ل  الفرحة  وكانت  الروحي،  زادهم  ال�صعادة  فكانت  عذابه،  ويخافون  رحمته 

اإفطارهم، وقبل اأن نودع هذا ال�صهر مع هالل �صوال، اأجد اأن الوقت منا�صب لكل اإن�صان منا، اأن ي�صجل درو�صًا 

تعلمها من رم�صان، واأفعاًل يود اأن يحافظ عليها طوال العام، وفيما يلي مناذج من ذلك:

اأر�شيف الكاتب الدكتور/خليفة ال�شويدي، رئي�س جلنة الإبداع والبتكار بجمعية توعية ورعاية الأحداث

DrKAlsuwaidi@ :تويرت 

اجعل أيام السنة كلها رمضان
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اأحد  ي�صتطيع  �صاأن ذاتي ل  ال�صعادة  اأن  الأول:  الدر�ص 

اأن ُيهديك اإياه اأو يحرمك منه، اإنه قرار ال�صعادة الذي 

ير�صي اخلالق  ما  على  وال�صري  التوبة  باإعالن  اتخذته 

يف  ال�صعور  هذا  منا  واحد  كل  جرب  لقد  �صبحانه، 

رم�صان، فاإن كنت تريد ال�صعادة احلقيقية، فقد عرفت 

�صرها، ف�صر على دربها.

الدر�ص الثاين: يتلخ�ص يف اأن العبادة هي ريا�صة روحية 

علمتنا  لقد  بالتوازن يف حياتنا.  ن�صعر  كي  منها  بد  ل 

املدنية احلديثة فنون الرتكيز على ركنني يف حياتنا، 

والريا�صة  املفيد  الغذاء  عرب  باأج�صادنا  الهتمام 

املنتظمة، وتطوير التفكري وتنمية العقل، وهذا مطلب 

م�صروع، لكن الب�صر الذين توقفوا عند هذا احلد كانت 

اإن�صان غري متزن، والذي قاده ما �صبق  خال�صتهم يف 

من اإ�صباع مللذات اجل�صد والعقل دون الروح اإىل فراغ 

داخلي، وهنا يكمن �صر اإدمان البع�ص على املخدرات، 

ال�صعيد هو  الإن�صان  اإنهاء احلياة.  التفكري يف  اأو حتى 

روحه  ويربط  وعقله،  فكره  ويطور  ج�صده،  يبني  الذي 

نبيه  اإىل  تعاىل  اهلل  بها  اأوحى  طقو�ص  عرب  بخالقه 

حممد عليه ال�صالة وال�صالم.

رم�صان على  عودنا  فلقد  العطاء  وهو  الثالث:  الدر�ص 

الأنانية  من  الإن�صان  على  اأخطر  يوجد  فال  ال�صدقة، 

معها  وين�صى  الوجود،  غاية  عنده  الأنا  جتعل  التي 

بع�ص  حرموا  لكنهم  معهم،  نعي�ص  الذين  الب�صر  بقية 

متطلباتهم كي يختربنا اهلل بعجزهم. اليد العليا خري، 

ويف العطاء �صخاء من املخلوق ي�صاعف به الأجر من 

اخلالق.

يف  الإيجابية  الجتماعية  العالقات  الرابع:  الدر�ص 

اليومي  والتوا�صل  والأرحام  الأقارب  فزيارة  رم�صان، 

مع اخلالن ممار�صات ن�صعر بعدها بر�صى عن الذات، 

الزمان،  من  لعقود  امتدت  اأمريكية  درا�صة  بينت  لقد 

حياة  يف  املتغريات  من  العديد  درا�صة  خاللها  ومت 

العلمية  ودرجاتهم  اأعراقهم  اختالف  على  الب�صر 

يف  تتلخ�ص  الإن�صان  �صعادة  اأن  التخ�ص�صية  ومهنهم 

مدى قدرته على بناء عالقة اجتماعية ناجحة وطويلة 

مع من يحب.

امَلَدنية حّولت النا�ص للعي�ص يف جزر متباعدة وعالقات 

الت�صالت،  اأجهزة  يف  التطورات  كل  رغم  متباينة 

الإن�صان ياأن�ص بلقاء من يحب، وهذا هو مربط الفر�ص. 

الدرو�ص امل�صتفادة من رم�صان، ل ميكن اأن اأح�صرها 

يف هذا املقال، لكنني كتبت مناذج منها، ولكم حرية 

تلخ�ص  التي  اخلا�صة  بكلماتكم  املقال  هذا  اإكمال 

فهمنا  هو  �صبق  مما  والق�صد  رم�صان.  مع  جتربتكم 

املغزى مما م�صى، واأن نفكر يف م�صاريعنا امل�صتقبلية 

وحمبته  الإن�صان  نف�صية  اأن  يدرك  كلنا  رم�صان،  بعد 

ينبغي علينا احلفاظ  تتغري، لكن  بعد رم�صان  للعبادة 

على ما فر�ص ربنا علينا، وجنمل ذلك مبا يتي�صر من 

طاعات، فاإن ختمت القراآن يف رم�صان لن تكون عاجزًا 

العام.  -بقية  قل  مهما  منه-  رٍد  ومِ على  املحافظة  عن 

واإن اأ�صعدك ال�صيام، جرب اأن ت�صوم يومًا واحدًا يف 

كلِّ �صهر، اإْن تي�صر لك الأمر. وال�صدقة قرَبى، وهكذا 

يف  العهد  جندد  حتى  العام،  بقية  التزكية  ت�صتمر 

رم�صان القادم اإن �صاء اهلل.

من الأر�ضيف
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اأ�ض�س تربوية

كل إنسان يحتاج إلى ُسلطة تحمي 
استقراره

مبدأ عدم جواز االعتذار بالجهل بالقانون

بقلم:الدكتور حمود العفاري

نائب مدير مكتب ثقافة احرتام القانون. وزارة الداخلية

حتاول الدول يف خمتلف الأزمنة �صبط املجتمعات التي تخ�صع ل�صلطتها من اأجل القيام مبهمتها الرئي�صية املتمثلة 

يف احلفاظ على اأمنها وا�صتقرارها، وبالتايل �صمان ا�صتمرار وتطوير الدولة وجمتمعها .

�صواء جتلت هذه احلماية على  للمجتمع  املكونني  الأفراد  اإىل حماية  ت�صعى  اأداء مهمتها  دولة يف  وعلى ذلك فكل 

م�صتوى الأ�صخا�ص اأو الأموال ،كما اأنها تفرد اأحكامًا تخ�ص حماية الدولة ونظام احلكم .

ومن اأجل ذلك، فاإن كل دولة تقوم ب�صن ت�صريعاٍت الهدُف منها حتقيق احلماية املذكورة، وقد تكون م�صمنة يف قانون 

واحد ي�صطلح على ت�صميته بالت�صريع اجلزائي اأو اجلنائي اأو ت�صريعات متفرقة ت�صن بح�صب احلاجة اإليها وبح�صب 

ما ت�صتلزمه امل�صتجدات الجتماعية التي تتطلب احلماية القانونية.
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قوانني ملزمة

لذلك ومبجرد �صدور القانون ون�صره يف اجلريدة الر�صمية 

القوانني  فاإن هذه  القوانني  لن�صر  دولة  كل  ة يف  املخَت�صّ

اأر�ص  على  واملقيمني  املواطنني  جلميع  ملزمة  ت�صبح 

القانون،  باأحكام  املخاطبني  اآخر  بتعبري  اأو  الدولة  هذه 

ول يجوز لأحد املخاطبني اأن ي�صتند اإىل جهله بالقانون اأو 

بالقاعدة القانونية ليتحلل من تطبيق اأحكامها.

والتربير لهذا املبداأ اأن القبول بادعاء اأي �صخ�ص اجلهل 

و�صيوؤثر  باملعامالت  الثقة  زعزعة  اإىل  �صيوؤدي  بالقانون 

ويجعل  القانون  احرتام  من  ويقلل  العدالة،  �صري  على 

القاعدة القانونية غري ملزمة لأفراد املجتمع.

اإن القانون يلزم كل الأ�صخا�ص املخاَطبني باأحكامه �صواء 

من كان منهم م�صوؤول اأو غري م�صوؤول، كامل الإدراك اأو 

عدميه، علم به اأو مل يعلم، ومن هنا ن�صاأت قاعدة عدم 

بالقانون والتي تعني  اأو جواز العتذار باجلهل  افرتا�ص 

اأن اجلهل بالقانون ل يحول من تطبيقه على من يجهله، 

لأن الأخذ مبخالفتها �صيوؤدي اإىل الفو�صي، وانهيار القيم 

والثقافية  وال�صيا�صية  والقت�صادية  الجتماعية  والأ�ص�ص 

التي يقوم عليها املجتمع.

وهكذا جند اأن املجتمع مل يتوا�صع عن اعتبار فعل معني 

خارقًا لأمنه وا�صتقراره اإىل درجة الت�صاف باجلرمية، 

اإىل  املعني  الفعل  حول  اجلماعة  فكرة  ترتجم  وبالتايل 

قانون يتم مبوجبه زجر كل من �صولت له نف�صه اقرتاف 

ذلك الفعل اأو اجلرمية.

توجه اجتماعي 

الأفعال  وطبيعه  نوع  يف  يتمثل  الجتماعي  التوجيه  اإن 

ول  املجتمع،  واأمن  ا�صتقرار  مت�ص  اأن  �صاأنها  من  التي 

جرائم  من  الأ�صخا�ص  مي�ص  اأن  ميكن  ما  فقط  ت�صمل 

كالقتل والإيذاء والأموال كال�صرقة والختال�ص، واإمنا كل 

ماميكن اأن يهدد املجتمع كوحدة متكاملة بالتايل نظام 

احلكم و�صكل الدولة التي حتكم جمتمعًا ُمّعينًا يف اإقليم 

الأفراد خالل �صعيه  اأن كل فرد من  حمدد، على اعتبار 

اإىل ال�صتقرار يف حياته، يحتاج اإىل �صلطة حتمي وجوده 

وا�صتقراره، وال�صلطة هنا هي الدولة .

ت�صن  التي  الت�صريعات اجلنائية  واإذا نظرنا اىل خمتلف 

ذكر  عما  تخرج  ل  التجرمي  �صيا�صة  اأن  نرى  ما  دولة  يف 

�صابقًا، وبالتايل فمن اأهم دواعي اعتبار مبداأ عدم جواز 

الذي  هو  نف�صه  املجتمع  اأن  بالقانون.  باجلهل  العتداد 

معروفًا  ب�صاأنها  التوا�صع  يكون  التي  القواعد  ب�صن  يقوم 

بال�صرورة وحمتاجًا اإليه. مما يكون معه ال�صرع م�صطرًا 

كيانه  يحمي  قانون  ب�صكل  املجتمع  اإرادة  ترجمة  اىل 

وا�صتمراريته.
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بقلم:عائ�شة عبدالنور اجلناحي

يف  العربية  باللغتني  كاتبة  الإمارات.  يف  املبكرة  الطفولة  جمال  يف  عاملية  قائدة   

�شحيفة البيان وجملة كن �شديقي وعاملي اخلا�شة بوزارة ال�شوؤون الجتماعية وباللغة 

sailemagazine. ayesha.aljanahi@gmail.com النكليزية يف جملة

دعونا نصفي النفوسمدونة اأفكار

كان  الذي  �صاحبه  مع  القدمية  ذكرياته  اإىل  اخليال  قاده 

الدرا�صية  مرحلته  طوال  معه  كان  فلقد  طفولته  منذ  معه 

بدايات  الأوليني،  اجلامعة  �صنتي  يف  ثم  ومن  املدر�صة  يف 

الن�صاط املمزوج بالطموح والتفاوؤل. كان هو ال�صديق والأخ 

الذي مل تلده اأمه، فلقد كان الأذن امل�صغية والقلب الكبري 

والعقل امل�صارك الذي يحاول دائمًا اأن يهدئ من روعه يف 

الأزمات ليطمئن قلبه. اإىل اأن حدث ما مل يكن يف احل�صبان 

فلقد ابتعد �صديقه عن عامله بدون اأي �صابق اإنذار، فياأتي 

اأحد الزمالء املزيفني ليوا�صيه بعبارة موؤملة فيقول »لي�ص 

اتكدر خاطرك، من باعنا بعناه ولو كان غايل«.
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وهل  الهجر؟  وهذا  اخل�صام  بهذا  يفرح  من  تعلم  هل 

ال�صيطان  يفرح  منه؟  حزنًا  قلبه  يتقطع  الذي  من  تعلم 

اأو  اأوالقريب  اأ�صعد حال حني يتم هجر الأهل  ويكون يف 

النا�ص الذين  اأعدائك من  اأكرث  ال�صديق، وقد يفرح به 

اأن  يحزن  الذي  ولكن  حطامك.  من  قوتهم  ي�صتمدون 

واملحب،  والأمهات  الآباء  هم  ب�صببه  الأمل  يتجرع  الذي 

فهجر الإخوة يحرق قلوب الوالدين وهجر الرفيق يدمي 

القلب وكاأنك ترفعه لل�صماء ال�صابعة لتهوي به اأر�صًا.

اإن اخلالف اأمر طبيعي ولي�ص بعيب فمن منا �صلم منه؟، 

بغريهم،  فكيف  اخلالف  بينهم  ح�صل  الب�صر  فخرية 

غري  من  اخلالف  هذا  يف  ال�صتمرار  هو  العيب  ولكن 

التحرر منه بال�صلح لتعود املياه اإىل جماريها.

»اأغالب فيك ال�صوق وال�صوق اأغلب. واأعجب من ذا الهجر 

والو�صل اأعجب« املتنبي. 

يعرب ال�صديق عن حزنه فيقول »ا�صتقتله رم�صان قرب، 

كيف ما اأكلمه«، فيجيبه الزميل �صبه �صاخر »لني متى بتم 

على هالطيبة«.

اأخربكم  »األ  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال 

قالوا  وال�صدقة؟  وال�صيام  ال�صالة  درجة  من  باأف�صل 

بلى، قال: اإ�صالح ذات البني«.

من  ال�صاحلة  الأعمال  لتعليق  �صبب  هو  الهجر  هذا 

وال�صدقات وح�صن اخللق، فال ترفع  وال�صيام  ال�صالة 

هذا  ويزول  الطرفني  بني  امل�صاحلة  تتم  حتى  اهلل  اإىل 

يام والّطاعات  الهجر. وها نحن مقبلون على �صهر ال�صّ

والقربات واملحبة، فما اأجمل اأن ت�صفى القلوب يف �صهر 

رم�صان، فنية ال�صلح فيها لها دور واأثر كبري يف ت�صفية 

مواجهة  يف  �صعارنا  فلن�صع  امل�صافات،  وتقريب  القلوب 

الأمل »لعله خري«.

ثواب  يفوق  امل�صاحلة  فثواب  البني،  ذات  ولن�صلح 

ثواب  يفوق  ثواب عظيم  له  امل�صلح  اأن  وكما  العبادات، 

العبادات فاإن املف�صد بني النا�ص الذي يزرع بينهم الكره 

من  ر�صيده  بلغ  ما  ويهلك  �صعيه  ويبطل  عمله  ُيحبط 

احل�صنات لقوله تعاىل: {وقدمنا اإىل ما عملوا من عمل 

فجعلناه هباء منثورًا} )الفرقان 23(.

املفاجئ  اختفاء �صاحبه  �صبب  له  تبني  اأيام،  بعد مرور 

طوال هذه املدة والتي كانت فرتة مكوثه يف امل�صت�صفى 

ب�صبب  عينيه  يف  الدنيا  فا�صودت  عنيف،  حادث  جراء 

فدمعت  متعمدًا  كان  �صاحبه  غياب  اأن  لوهم  خ�صوعه 

عيناه وقال: »ل توؤاخذين بجهلي«. دعونا ن�صفي النفو�ص 

ونطهر القلوب حتى ن�صتقبل هذا ال�صهر املبارك بنف�ص 

من  الأ�صحاب  لأخطاء  ذرة  مثقال  حتمل  ل  طاهرة 

املا�صي.
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]البقرة: 229[، وقال جل  اإمِْح�َصاٍن(  بمِ يٌح  َت�ْصرمِ ْو 
َ
اأ ْعُروٍف  َ َفاإمِْم�َصاٌك مبمِ َتانمِ  َمَرّ اَلُق  الكرمي )الَطّ قال اهلل تعاىل يف كتابة 

ْعُروٍف} ]البقرة: 231[، وفقا لالآيات  َ ُحوُهنَّ مبمِ ْو �َصرِّ
َ

ْعُروٍف اأ َ ُكوُهنَّ مبمِ ْم�صمِ
َ
َجَلُهنَّ َفاأ

َ
�َصاَء َفَبَلْغَن اأ �صاأنه {َواإمَِذا َطلَّْقُتُم النِّ

الكرمية فقد و�صع اهلل �صبحانه وتعاىل اأ�ص�ص اإنهاء العالقة الزوجية بني الرجل واملراأة والتي ح�صبما اأ�صار جل �صاأنه 

ْعُروٍف«، والتايل ما ن�صهده على ال�صاحة الجتماعية يف الوقت الراهن من اأجواء  َ ُحوُهنَّ مبمِ يف حمكم كتابه الكرمي. �َصرِّ

التنكيل وحماولة انتقام طرف من الآخر بعد انتهاء العالقة الزوجية يعني اأن هناك �صروخًا �صخ�صية لبد للمجتمع 

اأن يقوم باإعادة ترميمها.

فلقد �صمعت وراأيت العديد من الق�ص�ص الإن�صانية ال�صعبة التي ت�صري اإىل حتول الأو�صاع لدى البع�ص ومعظمهم من 

الن�صاء اإىل ما ي�صبة املاأ�صاة، فهذه ح�صلت على الطالق بعد فرتة 

من ال�صد واجلذب مع الزوج ال�صابق، والذي تفرغ بعد انتهاء 

الزيجة لالنتقام منها بال�صعى خلف�ص قيمة النفقة، يف الوقت 

الذي قام فيه بالزواج من اإحدى ال�صيدات من جن�صية عربية، 

للحيلولة  املحاكم  اأروقة  بني  تعاين  املواطنة  الزوجة  ليرتك 

دون جناح م�صاعي الزوج ال�صابق خلف�ص قيمة النفقة.

اأعوام كانت خاللها �صندًا  وهذه اأخرى بعد زواج ا�صتمر عدة 

التي  القت�صادية  الأزمات  اإحدى  عبور  ا�صتطاع  لزوجها حتى 

اأن يقدر �صنيع زوجته، اجته  اأن تدمر عمله، وبدًل من  كادت 

يف  مازالوا  اأبناًء  لها  وترك  بتطليقها  وقام  اأخرى  من  للزواج 

عمر الزهور، وامل�صكلة اأنه يف �صراع دائم معها ب�صبب رغبتها 

يف احل�صول على نفقة الأبناء..!

�صاحات  اأروقة  بني  اأيام  عدة  يرتدد  اأن  عليه  ي�صدق  ل  ومن 

الق�صاء لي�صمع ما ل ميكن اأن ي�صدقة..!

يحدث  والذي  تنكيل  من  بها  وما  احلالت  هذه  تعدد  ولعل 

اأن يتوىل  اأهمية  اأ�صف للمراأة يف كثري من الأحيان يظهر  بكل 

التعامل  بكيفية  الوعي  ن�صر  يتم  بحيث  م�صوؤولياته  املجتمع 

اأغلب الأحيان ت�صعى اجلهود  بني الطرفني بعد الطالق، ففي 

بقلم: مرمي الأحمدي

رئي�شة جلنة ال�شراكة املجتمعية- جمعية توعية ورعاية الأحداث

»شروخ« شخصية..!

باأقالمهم
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للحفاظ  الطالق  حدوث  دون  للحيلولة  املجتمعية 

لن�صر  اأن متتد هذه اجلهود  دون  والأبناء،  الأ�صرة  على 

ثقافة التعامل بني الطرفني بعد الطالق، وهي يف راأيي 

م�صاكل  من  يحدث  ما  لأن  نظرًا  الأهم،  ال�صخ�صي 

للطالق  ال�صلبية  الآثار  من  يعمق  الطرفني  بني  وتنكيل 

�صواء يف نفو�ص الأبناء اأو املجتمع ككل.

وميكن القول اإن ما يحدث من خالفات �صديدة تتحول 

يف بع�ص الأحيان اإىل �صراعات بني الزوجني ال�صابقني 

تدين  من  اأفراده  بجميع  املجتمع  معاناة  اإىل  ي�صري 

الزوجية  حالة  يف  تقوم  والتي  الختالف  ثقافة  انت�صار 

على املعروف لتنتهي العالقة بني الطرفني وي�صتمر الود 

طاملا كان هناك ثمار لهذه الزيجة ممثله يف الأبناء.

اإدراك  اإىل  ما�صة  حاجة  يف  اأننا  على  يوؤكد  يحدث  ما 

القادر  هو  وحده  احلوار  واأن  الختالف  بثقافة  الوعي 

التي  بالرنج�صية  التعلق  من  بدًل  م�صكلة،  اأي  حل  على 

املوروثات  من  جمموعة  تغذيها  والتي  منها  نعاين 

املجتمعية التي ت�صور لكل منا اأنه يعي ويفهم اأف�صل من 

بالعداء يف  واتهامه  الرف�ص لالآخر  ولهذا يكون  الآخر، 

حال توجيهه نوعًا من النقد، ولالأ�صف هذا الأمر نورثة 

توجيهاتنا  تربير  نرف�ص  عندما  ندري  اأن  دون  لالأبناء 

ل  يجعلهم  مما  والطاعة،  ال�صمع  على  وجنربهم  لهم، 

يتفهمون اأهمية ثقافة الختالف واحلوار.!

ثقافة  وغياب  املجتمعية  امل�صكلة  هذه  تفاقم  ومع 

�صراعات  من  يحدث  ما  لعبور  �صبيل  ل  الختالف، 

بثقافة  الوعي  بَن�ْصر  اإل  �صابقني  اأزواج  بني  اأ�صرية 

ون�صر  تر�صيخ  يف  الآن  من  والبدء  الطالق  بعد  التعامل 

اجلديدة  الأجيال  تدرك  حتى  جمتمعيًا  احلوار  ثقافة 

اأهمية احلوار لعبور اأي م�صكلة يتعر�صون لها وننهي يف 

ب�صبب  منها  نعاين  التي  ال�صخ�صية  �صروخ  الوقت  ذات 

نرج�صية الختالف الراهنة.
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قد تكون ق�ص�ص انحراف اأو تطرف ال�صباب الأكرث اأدبًا 

والأعلى خلقًا مفاجاأة لي�ص لذويهم فح�صب، بل جلّل اأفراد 

موؤملة  ق�صية  املربر  عن  البحث  ي�صبح  حتى  املجتمع، 

بحجم اإيالم ما اآل اإليه ال�صاب اأو الفتاة، ل يحتاج الأمر 

البقعة  تلك  على  ال�صوء  �صلطنا  ما  اإذا  كثري،  تفكري  اإىل 

العمياء يف اأ�صاليب الرتبية، التي ت�صبه اأختها يف منهجية 

التعليم والتلقني.

اآيل  رجل  كتلقني  لي�ص  ابن  تربية  اأن  اإدراك  زامًا  لمِ »بات 

ليكون الأف�صل بني اأقرانه«.

اأبناوؤنا  اإليه  التلقني هو اجلاين الأول يف كثري مما ي�صل 

هكذا«،  »ت�صّرف  الأمر«،  هذا  عنك  »دع  نحب،  ل  مما 

تدخن«،  »ل  ترتديها«،  اأن  يجب  التي  املالب�ص  هي  »هذه 

املو�صيقى«...  هذه  ت�صغل  »ل  املخدرات«،  من  »حذار 

والأمهات،  الآباء  من  الفا�صلون  يرددها  كثرية  عبارات 

ممن ي�صنفهم املجتمع كاأولياء اأمر م�صوؤولني وحري�صني 

على اأبنائهم، قلما توؤ�ص�ص لنف�صها مكانًا يف نف�ص النا�صئة، 

اأو  ب�صرح  م�صفوعة  غري  املحتوى،  من  فارغة  عبارات 

باأجهزة  الطوق  عنه  ك�صر  جليل  ع�صكرية  اأوامر  اإي�صاح، 

ذكية تدعوه للتعرف اإىل كل �صيء، وجتربة اأي �صيء.

ملاذا ع�صاي اإن كنت �صابًا مندفعًا معتدًا بنف�صي اأن اأتلقى 

اأوامر فارغة ل اأعرف مدلولتها ول مربراتها، ومل يثبت 

يل بالدليل القاطع �صحة ما تهدف له؟

يف ع�صر النفتاح الالحمدود، ويف وقت تف�صل فيه جميع 

خطط وبرامج الرقابة الأبوية، ل و�صيلة حلماية الأبناء اإل 

تاأهيلهم ليكونوا خط الدفاع الأول.

فهمها  الأمور،  جوانب  جميع  يف  النظر  على  القدرة 

والبحث يف م�صمونها وماآلتها، ا�صتقاللية الراأي القائمة 

على الوعي الكامل، عدم الجنراف لتيارات ل ت�صبهنا ول 

ن�صبهها، اإعمال العقل يف جميع ما ميكن الو�صول اإليه من 

معطيات لتخاذ قرار بقبول اأو رف�ص اأمر ب�صيط ب�صاطة 

له  يحتاج  ما  هو  تدخن«،  »ل  املراهق  لبنك  تقول  اأن 

الأبناء لكت�صاب املناعة الذاتية.

اآيل  رجل  كتلقني  لي�صت  ابن  تربية  اأن  اإدراك  زامًا  لمِ بات 

الفارغة  الأوامر  كانت  اإن  اأقرانه،  بني  الأف�صل  ليكون 

مبعظمها  ت�صري  كانت  الأجيال  فالأن  عقود،  قبل  اأفلحت 

وقد  اأما  �صائقها،  ع�صا  حتركها  الأعني  مغم�صة  كدواب 

�صار لدى اأبنائك من العلم ما مل ي�صلك، وطرقت اأزرار 

اأجهزتهم مواقع ل يدركها خيالك، فلم يعد للرتبية طريٌق 

اإل خماطبة العقول.

اأن  اأنف�صهم،  الالزمة حلماية  املهارات  اأبناءك  اأن متنح 

اأن  طرحها،  على  وت�صجعهم  ا�صتف�صاراتهم  عن  جتيب 

تعلَي  اأن  تعطي،  ما  بقدر  منها  وتاأخذ  نقا�صاتهم  حترتم 

بها على جميع  ُف�صلوا  التي  العقول  ا�صتثمار  قيمة  لديهم 

ي�صبحون  فقط  وبه  الأبناء،  يحتاجه  ما  هو  املخلوقات، 

خط الدفاع الأول.

بقلم: �شعادة خالد الكمده

مدير عام هيئة تنمية املجتمع 
@KhaledAlKamda

باأقالمهم

جرعة في. دقائق
كيف نحصن أبناءنا من االنحراف؟ 
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املقبلة  الفرتة  خالل  لها  هدفًا  الإمارات  دولة  و�صعت 

بتغيري م�صار التنمية ليكون معتمدًا على العلوم واملعرفة 

تغيريًا  تتطلب  الكوادر  وباأن احلاجة ملثل هذه  والبتكار، 

�صلوكيًا جمتمعيًا نحو القراءة واملعرفة والطالع لتخريج 

اأجيال من العلماء والباحثني. وجاء اإعالن �صاحب ال�صمو 

حفظه  الدولة-  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

اإ�صافة  ميثل  والذي  للقراءة،  عامًا   2016 ليكون  اهلل- 

القوة  لأنه  الإن�صان  وال�صتثمار يف  البناء  نهج  جديدة يف 

املحركة وامل�صتدامة للنه�صة والتطوير واملحرك الرئي�ص 

لبناء الأمم واحل�صارات.

وتعزز الدولة بقيادتها الر�صيدة مفهوم القراءة من خالل 

كل  يف  به  والرتقاء  درجاته  باأعلى  بالتعليم  الهتمام 

املجالت، وتلعب القراءة دورًا كبريًا يف التعليم والتثقيف 

وحتريك الفكر الب�صري من اأجل الإبداع، فالكتاب يلعب 

دورًا كبريًا يف تعزيز ثقافة القراءة وجعلها ركيزة اأ�صا�صية 

ن�صاأتها  منذ  الدولة  اأ�صهمت  حيث  املجتمع،  اأفراد  لبناء 

العامة يف  املكتبات  توفري  القراءة من خالل  ت�صجيع  يف 

الأمر  وغريها،  الثقافية  واملراكز  واجلامعات  املدار�ص 

الذي انعك�ص اإيجابًا على تعزيز حب القراءة واملعرفة.

ومن املبادرات ال�صخمة لت�صجيع القراءة اإطالق �صاحب 

رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اأكرب 

العامل  يف  الطالب  لدى  القراءة  لت�صجيع  عربي  م�صروع 

فيه  ي�صارك  الذي  العربي«  القراءة  »حتدي  وهو  العربي، 

كتاب  مليون   50 قراءة  عليهم  طالب،  مليون  من  اأكرث 

القراءة  ت�صجيع  اإىل  ويهدف  الدرا�صي،  عامهم  خالل 

للطالب  املتابعة  من  متكامل  نظام  عرب  منتظم،  ب�صكل 

طوال العام الأكادميي، اإ�صافة اإىل جمموعة من احلوافز 

من  امل�صاركني  وامل�صرفني  والأ�صر  والطالب  للمدار�ص 

الإجمالية  القيمة  وتبلغ  العربي،  العامل  اأنحاء  جميع 

للحوافز ثالثة ماليني دولر.

واملوؤ�ص�صات  والوزارات  الهيئات  من  العديد  اأطلقت  كما 

تد�صني  �صمنها  ومن  القراءة،  لت�صجيع  متنوعه  مبادرات 

للموظفني  املتنوعة  الكتب  من  العديد  ت�صم  مكتبات 

فراغهم  وقت  من  وال�صتفادة  القراءة  لت�صجيع  والزوار 

وا�صرتاحتهم مبا يعود عليهم بالنفع مع اإطالق امل�صابقات 

املحفزة للقراءة، الأمر الذي �صيكون له الأثر الكبري يف 

تنمية مهارات الأفراد، وتغذية عقولهم، وتو�صيع اآفاقهم.

اإن قرار �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، يعك�ص 

نحو  الدوؤوب  و�صعيهم  الدولة  يف  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية 

وطنية  اأبعاد  تر�صيخ  اإىل  �صعيًا  القراءة  ثقافة  تر�صيخ 

واإن�صانية وح�صارية، ل�صيما اأن القراءة تعد من املهارات 

متكن  فهي  احلديثة،  النظم  عليها  تركز  التي  الأ�صا�صية 

املتعلمني من احل�صول على املعرفة واكت�صاب املهارات 

الأخرى، كما ت�صهم يف �صنع الفرد، وتدعم ثقته بنف�صه، 

وت�صاعد على تنمية لغته واإتاحة الفر�صة اأمام كل فرد لأن 

ي�صبح قارئًا منفتحًا على العامل ومعتزًا بهويته الوطنية.

بقلم: مرمي النعيمي

كاتبة اإماراتية، م�شت�شارة اإعالمية 
@m.noaimi@alroeya.com

كتاب من الإمارات

وقفة تأمل في كلمة »اقرأ«
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اأن تغر�ص �صيئًا ما يف ذهن طفل لي�ص اأمرًا �صعبًا كون اأن مرحلة الطفولة هي الأر�ص اخل�صبة التي توؤتي اأكلها بقدر ما 

زرعت فيها، هكذا هي عقول اأطفالنا �صفحة بي�صاء، ندون فيها ما ن�صاء من اأفكار ونح�صد النتيجة مع الوقت، تعترب 

الأخالق اجلزء املهم الذي لبد من اإعطائه الأهمية الكربى يف تعليمه لالأطفال، ومن ثم تلقينهم كيفية التعامل مع 

املواقف اليومية لإعداد قادة م�صتقبليني يعتمد عليهم يف مواجهة تغريات احلياة.

بقلم اإ�شماعيل احلمادي 

كاتب من الإمارات

كتاب من الإمارات

النفس  على  واالعتماد  الثقة  تعزيز 
إلكساب مهارات الريادة لدى الطفل

%50 من نسبة الذكاء لدى األطفال مكتسبة
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هناك درا�صة حديثة مفادها احتواء كل جمتمع اإن�صاين 

الذكاء  ن�صبة  تتجاوز  الذين  الأطفال  من  و%5   3 على 

وهناك  الب�صري،  للعقل  العادي  املتو�صط  عندهم 

درا�صة اأخرى ت�صري اإىل اأن 50% من الذكاء عند الطفل 

فيما  بها،  ين�صاأ  التي  البيئة  من  و%25  وراثيًا  يكون 

بالنظر  الطفل،  ب�صخ�صية  املتبقية   %25 ال  ترتبط 

على  تدل  وا�صحة  حقيقة  تت�صح  النتائج  هذه  اإىل 

عن  يغر�ص  فهو  وراثيًا  اكت�صابه  يتم  مل  اإذا  الذكاء  اأن 

تن�صئة  يف  عليها  يرتكز  التي  واملوؤهالت  البيئة  طريق 

املوؤثرات  جملة  حال،  باأي  ننكر  اأن  ميكننا  ل  الطفل، 

املفتوحة  الف�صاءات  نتيجة  اأطفالنا  لها  يتعر�ص  التي 

اليوم من هذه  الطفل  مايتعلمه  اأ�صبح  املتعددة حيث 

وقد  واأ�صرته،  اأبويه  من  يتعلمه  مما  اأكرث  الف�صاءات 

غريت هذه املوؤثرات اأمناطًا ومفاهيم كثرية يف حياتنا 

منها الرتبية، التي تعترب العمود الفقري للمجتمع حيث 

يعتمد �صالحه على �صالحها والعك�ص.

 ما يلزم املجتمع احلا�صر هو اإعداد جيل قوي ي�صتخدم 

اجليو�صيا�صية  التطورات  خمتلف  مع  للتكيف  ذكاءه 

مرحلة  وتعترب  العامل،  ي�صهدها  التي  والقت�صادية 

يف  لال�صتثمار  واجلاهزة  املثالية  املرحلة  الطفولة، 

لبناء  لإعدادها  التعبري  �صح  اإن  البي�صاء  العقول 

وفق  والقطاعات  املجالت  كافة  يف  قوي  جمتمع 

ال�صتقرار  فتاأمني   . املجتمع  وقادة  احلكومات  روؤية 

احلكومات  اإليه  ت�صعى  ما  هو  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

بل  عدم  من  هذا  ياأتي  ولن  الدول،  وخمتلف  اليوم 

مدرو�صة  خطط  وفق  ب�صرية  جهود  ت�صافر  نتيجة 

باإتقان، والتي من اأهمها الرتكيز على اجليل ال�صاعد 

وتعليمه منذ ال�صغر كيف يكون الفرد �صخ�صًا منتجًا 

يف املجتمع ل �صخ�صًا اتكاليًا، وتلعب الأ�صرة وريا�ص 

الفكرة  هذه  لغر�ص  مهمًا  دورًا  واملدار�ص  الأطفال 

يف  فعاًل  عن�صرًا  لي�صبح  عليها،  وتن�صئته  الطفل  يف 

جمتمعه يف خمتلف القطاعات.

وخا�صة  املجتمعات  بكل  امل�صلمة  البديهيات  من 

العليا  املجتمع العربي، ربط نيل ال�صهادات الدرا�صية 

يف  مرموقة  وظيفة  وتاأمني  كلها  احلياة  يف  بالتفوق 

عدة  هناك  اأن  هو  علينا  يخفى  ما  لكن  امل�صتقبل، 

تتطلب  ل  اأنها  نعي  اأن  علينا  يجب  اأخرى  جمالت 

للخو�ص فيها انطالقًا من عدة  اأو دكتوراه  ماجي�صتري 

ين�صاأ يف  جتارب حية، وكمثال على ذلك الطفل الذي 

عائلة ميتهن اأحد اأفرادها التجارة، يف معظم احلالت 

قد يربع الطفل يف هذا املجال منذ حداثة �صنه، وكم 

دون  التجارية  وعالمته  اإمرباطوريته  اأ�ص�ص  تاجر  من 

اأن يبلغ موؤهاًل علميًا عاليًا بل اعتمادًا على مامت غر�صه 

فيه منذ �صغره، وق�ص على ذلك خمتلف الأعمال احلرة 

الدرجة  من  اأعمال  رجال  اليوم  اأ�صحابها  نرى  التي 

اأبرزه من خالل ما ذكرته هو لفت  اأن  اأود  الأوىل، ما 

تكوين �صخ�صية  الأ�صرة يف  اإىل دور  والإ�صارة  النتباه 

الإنتاج لديه والعتماد على نف�صه  الطفل وتعزيز روح 

جمالت  خمتلف  �صمن  به  خا�صة  مكانة  اإيجاد  يف 

اأكرث  اأن نكون  اأخرى يجب  احلياة بامل�صتقبل، ب�صيغة 

نفو�ص  يف  الأعمال  ريادة  ثقافة  غر�ص  على  حر�صًا 

الجتاه  نحو  اأنف�صهم  قيادة  كيفية  وتعليمهم  اأبنائنا، 

نبداأ  ما  واأول  امل�صتقبل،  يف  قادة  لي�صبحوا  ال�صحيح 

باأنف�صهم،  ثقتهم  تعزيز  هو  املهمة  هذه  اإجناز  يف  به 

دع طفلك يبدي راأيه بكل حرية، ناق�صه يف اأموره على 

اأ�صا�ص اأنه �صخ�ص يف �صنك ولي�ص اأ�صغر منك، وجهه 

كل  نف�صه،  على  يعتمد  كيف  علمه  اأخطاءه،  و�صوب 

هذه اخلطوات �صتزيد من ثقته بنف�صه وبالتايل قدرته 

على التحكم يف الظروف املحيطة به وابتكار احللول 

ملواجهتها وتخطيها بنجاح.
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يف �صباح كل يوم وعرب اأثري الإذاعات املحلية يف دولة الإمارات، تطل �صعاد عبدالعزيز النعيمي، ب�صوتها 

ف �صائقي املركبات بحالة احلركة املرورية يف �صوارع مدينة دبي، وتقدم لهم الإر�صاد  الواثق العذب لُتَعرِّ

نحو قواعد القيادة الآمنة بعيدًا عن احلوادث والزدحام. التحقت �صعاد النعيمي احلا�صلة على لي�صان�ص 

الآداب يف الت�صال اجلماهريي، من جامعة الإمارات يف العني العام 1995، بالعمل يف �صرطة دبي عام 

2000 يف وظيفة م�صوؤول اإعالمي يف اإدارة مركز القيادة وال�صيطرة بالإدارة العامة للعمليات ب�صرطة دبي، 

وان�صمت اإىل جمعية توعية ورعاية الأحداث، لت�صارك اأع�صاء اجلمعية ر�صالتهم املجتمعية التي وظفتها 

عرب الأثري عدا عن تقدميها العديد من املحا�صرات التوعوية لالأحداث واأولياء اأمورهم.

حدثينا بداية عن دورك كع�شو يف جمعية توعية ورعاية الحداث.

يف  الأمور  اأولياء  توعية  يف  تتمثل  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية  يف  الأع�صاء  مع  املجتمعيه  امل�صاركة 

كيفية التعامل املرن مع اأبنائهم وم�صاركتهم يف الأمور املحببة اإليهم وزرع الأمان يف نفو�صهم من خالل 

�صخ�ص  اأي  �صيطرة  بخطورة  وتوعيتهم  الثقه  ومنحهم  باهتمام،  لهم  وال�صتماع  والن�صجام  ال�صتقرار 

عليهم والتعرف اإىل اأ�صدقائهم، واإر�صادهم نحو اختيار ال�صديق الإيجابي.

متيزت الأ�صتاذة �صعاد ب�صوتها ال�صجي عرب اأثري خمتلف اإذاعات الدولة.

سعاد النعيمي:

كل ولي أمر مسؤول عن سالمة أبنائه من وإلى المدرسة

�ضخ�ضية العدد
من غرفة العمليات في شرطة دبي
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سعاد النعيمي:

كل ولي أمر مسؤول عن سالمة أبنائه من وإلى المدرسة

تقدمينها  التي  الإر�شادية  الر�شائل  نوعية  هي  ما 

للجمهور؟

جميع الإر�صادات ت�صب يف �صالمة م�صتخدمي الطرقات 

ن الإدارة العامة للمرور بالإ�صافة  الداخليه واخلارجية ممِ

ب�صرطة دبي  العامة  الإدارات  اإىل اخلدمة املجتمعية مع 

الأمني  والإعالم  املجتمع  لإ�صعاد  العامة  الإدارة  مثل 

واأي�صًا اإدارة التحريات وغريها من الإدارات املعنية.

براأيك، هل ُيَعدُّ تو�شيل الر�شالة الإعالمية الأمنية 

الو�شائل  من  فاعلية  اأكرث  للجمهور  الأثري  عرب 

الأخرى؟

نعم وذلك لوجود �صريحة كبرية من املجتمع تبداأ يومها 

يجعل  ما  الدولة،  يف  املختلفة  الإذاعات  مع  ال�صباحي 

الر�صالة الإعالمية عرب الأثري اأكرث فاعلية.

ما هي ر�شالتك لل�شائقني مع بداية العام الدرا�شي؟

واإىل  من  اأبنائه  �صالمة  عن  م�صوؤول  هو  اأمر  ويل  كل 

�صالمة  علي  احلفاظ  عليه  يجب  وبالتايل  املدر�صة، 

م�صتخدمي الطرق من احلوادث وذلك بالتزامهم بقواعد 

يف  �صنوات   10 من  الأقل  الأطفال  جلو�ص  وعدم  ال�صري 

املقاعد الأماميه واللتزام بربط حزام الأمان.

ما هي اأبرز ق�شايا الأحداث التي ت�شغل تفكريك؟

املخدرات  ق�صايا  ورمبا  الأحداث،  ق�صايا  هي  كثرية 

ورفقاء ال�صوء هي من �صمن اأولوياتي.

رعاية  جمال  يف  اإجنازاتك  اأبرز  عن  حدثينا 

الأحداث؟

اإجنازاتي تتمثل يف امل�صاركة عرب الإذاعات املختلفة يف 

وحب  الولء  ومنها:  الأحداث،  خدمة  يف  ت�صب  حمالت 

قدمت  كذلك  ال�صوء(  ل�صديق  )ل  حملة  عرب  النتماء 

)اأقدر(  الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  يف  حما�صرة 

وعن  الأ�صدقاء  اختيار  عن  حما�صرات  كذلك  واألقيت 

عن  تتحدث  التي  الوطنية  والهوية  املرورية  ال�صالمة 

الوطن واحلب والنتماء له.

بني العمل يف �شرطة دبي وانت�شابك جلمعية توعية 

ورعاية الأحداث، األ جتدين �شغوطًا يف ذلك؟

على العك�ص متامًا، فاأنا اأجد املتعة يف العمل الجتماعي 

ويف العمل ال�صرطي اأي�صًا، وجميعنا هنا خلدمة الوطن.

املراأة  يوم  مبنا�شبة  للمراأة  ر�شالتك  هي  ما 

الإماراتية؟

الإماراتية على كافة الأ�صعدة،  فخورة مبا حققته املراأة 

للدولة،  امل�صرفة  ال�صورة  عك�صت  العاملية  اإىل  وو�صولها 

م�صتقبل  بناء  يف  فعال  �صريك  هي  الإماراتية  فاملراأة 

الوطن، وتخ�صي�ص يوم من العام لالحتفاء بها دليل على 

واإىل  التقدم  من  املزيد  لها  واأمتنى  بها،  احلكومة  ثقة 

الأمام دائمًا.

بعد ح�شول دولة الإمارات موؤخرًا على املركز الأول 

عربيًا يف موؤ�شر البتكار، مباذا تعلقني؟

�صعيده بهذا الإجناز وخا�صه واأننا ن�صعي دائمًا للرقم )1( 

يف كل �صي حتت مظلة قيادتنا الر�صيدة.

قدمي ن�شيحة لالأحداث واأولياء اأمورهم؟ 

قبل  ال�صديق  اختيار  بح�صن  اأن�صحهم  لالأبناء  بالن�صبه 

لأبنائك  �صديقًا  كن  لهم.  فاأقول  الآباء  اأما  الطريق، 

وتقرب  م�صكالتهم  اإىل  لال�صتماع  لهم  وقتًا  وخ�ص�ص 

منهم بالن�صح والإر�صاد.
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م�سكلة تربوية.. 

من ملفات اخلط ال�ساخن

ال�شوؤال: 

كيف ميكن حتقيق التما�صك الأ�صري بني اأفراد الأ�صرة الواحدة؟

اجلواب:

تعترب الأ�صرة املكان الأول الذي يعي�ص فيه الفرد منذ ولدته، هذا املكان الذي ياأخذ القدر 

الأكرب من عمره لكونها ُتعد البيئة الجتماعية امُلثَلى لرتبيته، وت�صكيل اإمكاناته، وهو املكان 

نف�صه الذي يراقب الفرد عندما ينتقل من مرحلة عمرية اإىل مرحلة اأخرى من مراحل حياته 

املتعددة، والتي ت�صاهم عند جناحها يف بناء املجتمعات الإن�صانية الناجحة التي يقوم اأ�صا�صها 

اأ�صا�ص امتداد  على وجود العالقات امل�صرتكة بني النا�ص، ومن هذا ن�صتنتج باأن الأ�صرة ُتعد 

احلياة وا�صتمرارها، وهذا لأنها تعمل على �صقل �صخ�صية اأبنائها بطريقة تتوافق مع عادات 

، وجعله م�صوؤوًل  ه، وَتطورهمِ َتعلممِ املجتمع الذي �صرتافقه طوال وجوده يف تلك البيئة الأ�صا�صية لمِ

عن بناء اأ�صرة امل�صتقبل. 

اإن الأ�صرة هي اأهم واأعظم  موؤ�ص�صة يف العامل؛ اإنها لبنة البناء يف جدار املجتمع، ول ميكن اأن 

تقوم قائمة اأية ح�صارة دون متا�صك الأ�صرة، ول اأن حتقق اأية موؤ�ص�صة اأخرى يف الوجود دورها 

املهم.. اإن البناء احل�صاري يف اأي جمتمع يحتاج اىل قواعد واأ�ص�ص بالغة الأهمية للو�صول اىل 

غايته الإن�صانية يف الكمال، وهذا يتطلب ح�صابات ا�صرتاتيجية جتعل من العمل مهمة مقد�صة 

يف حياة ال�صعوب والأمم، لذلك تعطى الأولويات وت�صخر لها الإمكانات من اأجل الو�صول اإىل 

هدفها النبيل وغاياتها ال�صامية.

 وتعترب الأ�صرة من اأهم املوؤ�ص�صات الجتماعية نظرًا لعالقاتها الوثيقة بالفرد واملجتمع، والتي 

تتج�صد يف الوظائف اجلوهرية التي تقدمها للمجتمع الكبري من خالل قيامها برعاية الفرد، 

وال�صهر على تلبية ما يحتاج اإليه من خدمات وعناية واإ�صراف.

مت اإعدادها بت�شرف

زاوية يحررها امل�شت�شار الأ�شري: الأ�شتاذ جمال في�شل الطويل

امل�شرف على خدمة اخلط ال�شاخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث

اخلط ال�ضاخن
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وعي  على  رئي�صية  ب�صورة  يرتكز  ح�صاريًا  املجتمع  وبناء 

م�صريته  يف  املجتمع  وتقدم  الإن�صاين،  وتكاملها  الأ�صرة 

والجتماعي  والقت�صادي  الثقايف  املجال  يف  احلياتية 

وهذا  اإطاراملجتمع،  داخل  الأ�صرة  وعي  بتكامل  مرهون 

واملعارف  القيم  مبنظومة  الأ�صرة  اإميان  على  يعتمد 

للفرد مبمار�صة حقه  الإن�صاين  للبعد  الإن�صانية واحرتامها 

اأمور  والعي�ص والختيار يف  الراأي  التعبري عن  الطبيعي يف 

احلياة املختلفة.

منا�صبة  اإن�صانية  مناخات  خلق  كبرييف  دور   ولالأ�صرة 

مراحل  يف  والنتقال  دوره  ملمار�صة  للفرد  ومالئمة 

تقوم  حيث  والكمال،  الر�صد  �صن  اإىل  النموالطبيعية 

والجتماعية  املادية  الفرد  حاجات  اإ�صباع  على  الأ�صرة 

الفرد  مدارك  تنمو  لكي  والعقائدية  والأخالقية  والنف�صية 

داخل الأ�صرة ب�صورة �صليمة دون اأن ترتك الفراغ لالأفكار 

الهدامة والت�صدد والنحراف.

اإن الأ�شرة التي تت�شكل على اأ�شا�س:

الأفراد  �صتمنح جميع  اأفرادها  بني  العميق  الرتابط  وجود 

القدرة على جتاوز �صعوبات احلياة دون التاأثر بها، وذلك 

يخلق جوًا من  �صر 
ُ
الأ عليه  ُتبنى  الذي  القوي  الأ�صا�ص  لأن 

املحبة، والألفة بني اأفراد العائلة الواحدة، واأي�صًا يعطي كل 

فرد من اأفراد العائلة اإح�صا�صًا باأنه لي�ص وحيدًا واأن هناك 

الرتابط،  تعزيز هذا  الفرد من  يتمكن  من يدعمه، وحتى 

كل  �صت�صعر  الثقة  هذه  لأن  املتبادلة،  الثقة  يوفر  اأن  يجب 

فرد بقدرته، ومدى اأهميته يف متا�صك العائلة .

طرق حتقيق التما�شك الأ�شري:

على 	• العمل  مع  املنزل،  داخل  املنا�صبة  البيئة  توفري 

تهيئة اجلو الذي ُي�صاعد يف ت�صجيع اأفراد الأ�صرة على 

التواجد يف املنزل. 

الجتماع 	• طريق  عن  والرتابط  التما�صك  فكرة  تطبيق 

ن�صر  يف  ُت�صاعد  لأنها  الهدايا  وتبادل  املنا�صبات،  يف 

ال�صعادة بني الأفراد .

العائلية، 	• امل�صائل  يف  ح�صاري  باأ�صلوب  التحاور 

مع  باآرائهم  والهتمام  الأفراد،  جميع  ومب�صاركة 

احلر�ص على احلفاظ على خ�صو�صية امل�صاكل وعدم 

مناق�صتها اأمام الغرباء. 

طريق 	• عن  مهاراتهم  تنمية  على  الأفراد  ت�صجيع 

ن�صحهم بزيارة املكتبات، اأو بالت�صفح على الإنرتنت.

ت�صجيع كل فرد على اإجناز مهامه وعدم جتاهلها من 	•

اأجل احلفاظ على توازن الأ�صرة. 

على 	• قائمة  تكون  التي  الجتماعية  العالقات  اإن�صاء 

املحبة والتبادل. 

الأفراد 	• جميع  باأخذ  املنزل  خارج  الطعام  تناول 

واإبعادهم عن اجللو�ص امل�صتمر اأمام الأجهزة احلديثة. 

الذي 	• التوتر  تفريغ  اأجل  من  ترفيهية  اأيام  يف  اخلروج 

يح�صل من ظروف احلياة. 

الأفراد 	• بني  العالقة  على  احلفاظ  يف  الروتني  جتنب 

يف  احلديثة  الطرق  بع�ص  اتباع  طريق  عن  وذلك 

التحدث. 

لأنهم 	• وذلك  منهم  الن�صائح  واأخذ  الكبار  احرتام 

ميتلكون اخلربة الكافية.

يتطلب  املعا�صر  ال�صوي  الإن�صان  بناء  اإىل  التطلع  اإن 

وهذا  وع�صرنته.  الإن�صان  ذلك  اأ�صالة  على  املحافظة 

تثبيت  الأ�صا�صية يف  الوحدة  الأ�صرة، فهي  ياأتي من خالل 

وغري  املادية  البنيوية  للموؤ�ص�صات  اجلوهرية  ال�صمات 

معطيات  مع  وتتفاعل  الإن�صان  مع  تتعامل  التي  املادية 

البناء  عملية  يف  الأ�صرة  م�صاهمة  اأن  يعني  حياته.وهذا 

وزنها  لها  م�صاهمة  املعا�صرة،  املجتمعات  يف  احل�صاري، 

الكبري ودورها اخلطري.

الأهمية  ذات  الجتماعية  املوؤ�ص�صة  هي  كذلك.   والأ�صرة 

الكربى يف غر�ص القيم والأخالق ال�صليمة. وحتديد مناذج 

القتداء، واللتزام باملبادئ، وممار�صة الإبداع الذهني يف 

واملعنوي.  املادي  والأمن  والطمئنان  ال�صكينة  من  اأجواء 
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يف  وامل�صاهمة  احل�صاري،  البناء  يف  الأ�صرة  اأهمية  وتربز 

الأ�صرة.  كون  من  الع�صر  ومقت�صيات  م�صتلزماتها  حتقيق 

والقيم.  املفاهيم  الفرد،  منها  يتلّقي  التي  الأوىل  القناة 

عملية  يف  وغاياته،  املجتمع  واأهداف  ال�صلوك  ومعايري 

تفاعل �صادق نحو ت�صكيل ال�صخ�صية النموذجية وتكوينها 

الكلي  املجتمع  �صخ�صية  عن  تعرب  والتي  الإن�صان،  عن 

واأخالقه.

اأهم ما يكت�صبه الفرد داخل حميط الأ�صرة التن�صئة   ومن 

ويكت�صب  الفرد  معتقدات  فتنمو  والعقائدية،  الجتماعية 

الإن�صانية  القيم  ويكت�صب  املجتمع  مع  التعامل  اأ�صاليب 

من  ال�صليمة  والتقاليد  احلميدة  والعادات  والأخالقية 

حميط الأ�صرة لينطلق بها اىل حميط املجتمع من خالل 

الحكتاك املبا�صر مع اأقرانه يف ال�صارع واملدر�صة والعمل. 

وكلما كان �صالح التن�صئة قويًا و�صليمًا ومعافى اأ�صبح بناء 

املجتمع اأكرث ح�صاريًا.. الأ�صرة الناجحة هي التي حترتم 

يرتكز  التي  الأ�ص�ص  من  والعلم  فالثقافة  والعلم،  الثقافة. 

املجالت  بكل  احل�صاري  البناء  عملية  يف  املجتمع  عليها 

الثقافية والقت�صادية وال�صحية. فال ميكن ملجتمع اأمي اأو 

مري�ص �صحيًا اأو م�صوه ثقافيًا اأو فقري اقت�صاديًا اأن ينه�ص 

بعملية البناء احل�صاري. فكل املوؤثرات تلعب دورًا كبريًا يف 

وحدة البناء احل�صاري لأي جمتمع.

والطاقات  املواهب  تنمية  يف  دورًا  تلعب  هنا   والأ�صرة 

وتوفري  هواياته  ممار�صة  خالل  من  للطفل  الإبداعية 

كامل�صكن  والطمئنان  الراحة  لتحقيق  له،  الآمنة  الأجواء 

وامللب�ص وال�صحة والتعليم والرتويح. ومن اأهم عوامل بناء 

الفرد داخل الأ�صرة ال�صعور بالنتماء اإىل الأ�صرة والرتباط 

وتقبله  جدًا  عاليًة  بنف�صه  ثقته  يجعل  وهذا  بها،  ال�صديد 

لأ�صرته كبريًا ووا�صعًا من خالل الحرتام والتقديراملتبادل 

راقية  اجتماعية  مكانة  يحقق  وهذا  الأ�صرة،  اأفراد  بني 

داخل  الأ�صري  البناء  وحدة  يجعل  مما  والأفراد،  لالأ�صرة 

املجتمع متما�صكة ومرتا�صة، ويجعل تقدم املجتمع وبناءه 

احل�صاري ي�صري ب�صكل �صليم ومعافى.

وحدها  الأ�صرة  م�صوؤولية  تعد  مل  تن�صئةالفرد  عملية   لكن 

املوؤثرات  جميع  حا�صل  اأ�صبحت  ولكنها  الع�صر،  هذا  يف 

املوؤ�ص�صات  بقية  وتنتجها  حتدثها  التي  واملثريات 

فتعمل  والقت�صادية،  وال�صيا�صية  والإعالمية  الجتماعية 

على ت�صكيل الإن�صان و�صقل �صخ�صيته. ومن اأكرب الأخطار 

على الأ�صرة تفككها وعدم وجود روح التعاون اجلماعي بني 

اأفرادها.

دوغال�ص«  »�صيلفانا  الربازيلية  الجتماعية  اخلبرية  تقول 

.. اأن الأ�صرة التي تعي�ص حالة من التما�صك والوحدة يتمتع 

اأفرادها ب�صحة جيدة وتعر�صهم لالأمرا�ص اأقل بكثري من 

اأفراد الأ�صرة التي تغيب عنها مقومات التما�صك والرتابط 

يف  حتى  تتدخل  لالأ�صرة  العاطفية  احلالة  واأن  العائلي 

ال�صحة العقلية لأفرادها.

ال�صهل  من  لي�ص  باأنه  »�صيلفانا«  واأو�صحت 

بامل�صتحيل  لي�ص  الأ�صرة ولكنه  اأفراد  حتقيق التما�صك بني 

يعني  متا�صك الأ�صرة ووحدتها  اأن  على  و�صددت  اأي�صًا، 

اليومية  واحلياة  والعمل  الدرا�صة  اأفرادها يف  اأي�صًا جناح 

بالإ�صافة اإىل الثقة بالنف�ص اأمام املجتمع ب�صكل عام.

جدًا  هامة  ت�صع ن�صائح اعتربتها  �صيلفانا  وحددت 

لتحقيق التما�صك والوحدة بني اأفراد الأ�صرة. فما هي هذه 

الن�صائح؟

اأوًل. اإدراك كل فرد لأخطائه

قالت �صيلفانا اإن اأف�صل حل لت�صحيح اخلطاأ هو العرتاف 

ال�صــليم.  بال�صكل  ت�صحيحه  حماولة  ثـم  ومن  اأوًل  به 

هناك  يكن  مل  لت�صحيح اخلطاأ اإذا  جهود  اأية  تفيد  ولن 

اأخطائهـــم  اإدراك  الإخوة  على  باأن  واأ�صافت  به.  اعرتاف 

جتاه بع�صهم والعتذار عن اخلطـــاأ والعرتاف به وحتمل 

امل�صــــوؤولية.

وتابعت تقول اإن اإدراك كل فرد من اأفراد الأ�صرة لأخطائه 

امل�صاكل  وتفاقم  التفاهمات  �صوء  تطور  عدم  على  ي�صاعد 

الغمو�ص  فاإن  به  واعرتف  خطاأه  الفرد  اأدرك  متى  لأنه 

يختفي وت�صبح ال�صراحة هي الأ�صا�ص.
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ثانيًا: معرفة كل فرد حلدوده: 

باأن معرفة كل فرد من  �صيلفانا  اأكدت  النقطة  هذه  عن 

خا�صة  نف�صية  راحة  الآخرين  متنح  اأفرادالعائلة حلدوده 

املر�صومة  احلدود  باأن  والطمئنان  ال�صالم  على  وتبعث 

يف العالقات بني اأفراد العائلة حمرتمة وليتجاوزها اأحد. 

العالقة  يف  الأ�صرة للحدود  معرفة اأفراد   باأن  واأ�صافت 

مثاًل  واأن الأبوين يعتربان  ال�صغر  منذ  تبداأ  الأ�صرية 

يحتذى به بالن�صبة لالأولد. وحذرت من اأن الفو�صى هي 

التي تزيل جميع احلدود وتوؤدي اإىل ت�صابك العالقات بني 

اأفراد الأ�صرة الواحدة بحيث ليعرف من هو الكبري ومن 

اأ�صا�صها ر�صم  التي يتم على  هو ال�صغري وتغيب املعايري 

احلدود.

ثالثًا: ا�شتثمار العاطفة العائلية: 

الأ�صرة  اإظهار  على   باأن  الربازيلية  اخلبرية  قالت 

العواطف وتفادي اإخفائها لأن ذلك يوؤدي اىل ت�صادمات 

والعرتاف  والحرتام  احلب  اإظهار  يجب  اأفرادها.  بني 

موقف   باأن  واأ�صافت  �صلبية.  عواطف  هناك  كانت  اإن 

اأمام  العواطف  اإظهار  يف  موحدًا  يكون  اأن  يجب  الأ�صرة 

اإظهار  عدم  اأن  من  وحذرت  بع�صهم  واأمام  الآخرين 

العواطف يوؤدي اإىل حدوث تراكمات قد توؤثر تاأثريًا �صلبيًا 

على العالقات بني اأفراد الأ�صرة.

رابعًا: جتنب الروتني يف العالقة بني اأفراد العائلة:

الأ�صرة التطرق  اأفراد  واجب  من  باأن  �صيلفانا  اأو�صحت   

اليومية.  احلياة  يف  احلداثة  واتباع  خمتلفة  ملوا�صيع 

فاإن كان لدى اأحد اأفراد الأ�صرة اأمر جديد يتوجب عليه 

طرحه، واإن كان هناك مو�صوع جديد يك�صر الروتني يجب 

طرحه واحلديث عنه. واأ�صارت اإىل اأن الروتني قد يوؤدي 

اإىل فتور العالقات بني اأفراد الأ�صرة.

خام�شًا: ال�شتعداد الدائم للحوار: 

واأكدت اخلبرية الربازيلية باأن احلوار يعترب اأ�صا�صًا متينًا 

الأ�صرة.  يف  حتدث  التي  امل�صاكل  من  م�صكلة  اأي  حلل 

اإىل  اأفرادالأ�صرة يوؤدي  بني  احلوار  غياب  باأن  وقالت 

الفردية يف اتخاذ القرارات الأمر الذي يت�صبب يف تفاقم 

التفاهمات وو�صول امل�صاكل اىل منعطفات خطرية  �صوء 

توؤدي اإىل تفكك الأ�صرة.

�شاد�شًا: اإيجاد وقت لال�شتمتاع اجلماعي لالأ�شرة: 

هنا اأ�صارت اخلبرية الربازيلية اإىل اأنه ينبغي على الأ�صرة 

نزهات  يف  كالذهاب  اجلماعي  لال�صتمتاع  اأوقات  اإيجاد 

ب�صكل  والأفراح  املنا�صبات  ح�صور  وكذلك  جماعية 

جماعي. واأ�صافت باأنه ميكن حتقيق ذلك عن طريق طرح 

خيارات للخروج من الروتني من اأجل العودة بروح جديدة 

من التعاون.

�شابعًا: احرتام ال�شغري للكبري: 

تواجه  التي  امل�صاكل  اأخطر  من  باأن  »�صيلفانا«  اأكدت 

الأ�صرة احلديثة فقدان الحرتام للكبار يف ال�صن واعتبار 

اإن  وقالت  اإيجابية،  ولي�صت  �صلبية  اأنها  على  العمر  فروق 

على  ويتوجب  احلياة  يف  اخلربة  يعني  ال�صن  يف  الكرب 

ال�صغار احرتام هذه اخلربة والعمل على ال�صتفادة منها 

اأو  القدمية  بالعقلية  يو�صف  اأو  يقال  مبا  ال�صتهزاء  بدل 

احلديثة. فاخلربة لتعني ولب�صكل من الأ�صكال باأن من 

اأكل عليها الدهر و�صرب.  يتمتع بها هو ذو عقلية قدمية 

اأفراد العائلة مبا  اأحد  يقتنع  مل  اإذا  حتى  اإنه  واأ�صافت 

يقوله جده مثاًل فمن اأب�صط الأمور احرتام مايقوله.

ثامنًا: التعاون يف ال�شوؤون املنزلية: 

قالت اخلبرية الربازيلية اإن التعاون يجب اأن يكون الأ�صا�ص 

يف العالقة بني اأفراد الأ�صرة، وحذرت من العتماد على 

الأم اأو الأخت فقط يف ترتيب ال�صوؤون املنزلية لأن ذلك 

يعترب م�صوؤولية اجلميع. ولي�ص هناك عيب من قيام الأب 

اأو البن يف تنظيف وترتيب ال�صوؤون املنزلية.

تا�شعًا: التمتع مبزاج جيد:

 اأ�صافت �صيلفانا باأن التمتع مبزاج جيد يوؤدي اإىل ن�صر جو 

من التفاوؤل والبهجة داخل الأ�صرة. ويجب على من يتمتع 

بروح الدعابة بني اأفراد الأ�صرة اأن ي�صحك البقية.
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�ضياحة

من  الفجرية  اإمارة  يف  الكائن  الأثري  »البديه«  م�صجد  يعد 

العام 1446  بناوؤه يف  الذي مت  الإمارات،  دولة  م�صاجد  اأقدم 

للميالد تقريبًا، ومازالت تقام فيه ال�صالة حتى الآن.

الرتاث  اإدارة  اأجرتها  حديثة  درا�صة  نتائج  اإىل  ا�صتنادًا 

باأ�صرتاليا،  �صيدين  جامعة  مع  وبالتعاون  بالفجرية  والآثار 

للميالد،   1998/97 عامي  بني  الأثري  التنقيب  مو�صم  خالل 

حيث اأخذت عينات من مواد ع�صوية من حتت اأ�ص�ص جدران 

 14 كربون  بوا�صطة  كيماوية  حتاليل  عليها  واأجريت  امل�صجد 

البدية قد  اأن م�صجد  التحاليل  للتاريخ الزمني. فكانت نتائج 

مت بناوؤه بحدود العام 1446 للميالد تقريبًا.

مت بناء امل�صجد من مواد حملية �صرفة، مكونة من احلجارة 

الطني  م  وا�صتُخدمِ )بازلت(  امل�صماة  وال�صغرية  الكبرية 

ت�صتند  باأربع قباب  للبناء، وقد �صقف  رابطة  املحروق كمادة 

على عمود و�صطي واحد، وحتتوي قاعة ال�صالة على حمراب 

ومنرب �صغريين.

ترميم امل�شجد

الرتميم  بعمليات  بالفجرية  والرتاث  الآثار  دائرة  قامت 

و�صملت  �صنة،  من  لأكرث  ا�صتمرت  دبي.  بلدية  مع  بالتعاون 

واأعادت  به،  املحيطة  والآثار  القدمي  امل�صجد  اأجزاء  كافة 

هذه العملية لقرية البدية بريقها وحمت اآثارها من الندثار. 

ك�صالبة  و�صلبة  نخيلها  ك�صموخ  �صاخمة  البدية  ظلت  وهكذا 

ال�صياح  يتهافت عليه  امل�صجد،  ترميم  وبعد  الأوفياء.  رجالها 

لل�صالة فيه والتقاط ال�صور التذكارية، وهناك مكان للو�صوء 

وقد �صمم ليتنا�صب مع امل�صجد ب�صكله املعماري املتميز.

 اأكرث من 100 طريقة حتّفزك ل�صالة قيام الليل، منها:

معرفة مدى اجتهاد العلماء يف القيام .	•

تربية النف�ص على علو الهمة والتعلق باملعايل .	•

اإدراك اأن القيام �صلة باهلل تعاىل .	•

ا�صتح�صار اجلنة ونعيمها .	•

ن�صح املاء على الوجه عند ال�صتيقاظ لقيام الليل.	•

twi/insta:sarahamada30 اإعداد: �شارة �شالح جا�شم حمادة. م�شوؤولة الربامج والأن�شطة

مسجد »البدية« .. عنوان 
المجد وصالبة األوفياء
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كن متيقظًا ملا يقراأه اأبناوؤك وملا يرونه ومع من يذهبون، وبني لهم خطورة ال�صاحب واأن لي�صتمعوا لكل من تكلم وليقبلوا كل . 1

كلمة تكتب اأوتقال.

عزيزي ويل الأمر: موؤمل اأن ي�صل احلال بالبع�ص لإر�صال طفله املري�ص مع ال�صائق واخلادمة لأخذ العالج املنا�صب.. الطفل . 2

بحاجة للدواء العاطفي وبحاجة لكم. 

عزيزي ويل الأمر: ا�صتثمر اإجازة اأطفالك ال�صنوية يف تقوية مهارات اللغة من قراءة وكتابة لتقوي ثقافتهم، ولتخرج قالبًا عربيًا . 3

تفخر به يف امل�صتقبل.

 ل ترتك �صالتك اأبدًا فهناك املاليني يف القبور يتمنون لو تعود بهم احلياة لي�صجدوا هلل ولو �صجدة واحدة.. 4

اأقوى جي�ص �صتواجهه يف حياتك هو جي�ص الأفكار التي تدور يف عقلك، فهذا اجلي�ص قادر على حتطيمك اأو ن�صرتك فكن قائدًا . 5

جلي�ص اأفكارك ولتكن تابعًا لها.

مام . 6 عزيزي، اغر�ص يف نفو�ص اأبنائك معرفة َمنمِ العلماء الذين ناأخذ عنهم الدين والفتوى وبني له مكانتهم وحبهم لأنهم �صمِ

الأمان لنا بهذه احلياة من الفنت.

عزيزي الأب، اإنك القدوة الوحيدة لأبنائك، وخ�صو�صًا قبل �صن ال�صابعة، فهم يرونك اأف�صل �صيء يف احلياة، فال تكن قدوة . 7

فا�صدة لهم.

اأيها الأب، اإن غر�ص حمبة الوطن يف قلوب ذريتك لي�ص نفاقاآ وتزلفًا، بل هو مبداأ نبيل وجليل ينبغي عليك اأن حتر�ص عليه.. 8

اأكرثوا من القيام باأمور تريدون بها مر�صاة اهلل، واأخربوا اأطفالكم باأنكم فعلتم ذلك لالأجر والثواب كي يتعلموا عمل اخلري . 9

دون انتظار �صي من اأحد.

ْرد يومي لهم ولو �صفحة على الأقل من خالل اأجهزة الآيباد التي يق�صون عليها . 10 عودوا اأطفالكم على قراءة القراآن الكرمي َكومِ

ال�صاعات واجعلوه اأول ما يبدوؤون به.

العظام  �صحة  من  يح�صن  الذي  »د«.  للفيتامني  الهامة  امل�صادر  من  ال�صم�ص  اأ�صعة  تعترب 

ويقويها. فلذلك احر�ص على التعر�ص لأ�صعة ال�صم�ص اخلفيفة حوايل 15 دقيقة يوميًا.

يحتوي ال�صبانخ والربوكويل والكرنب على ن�صبة عالية من الكال�صيوم والفيتامني كما يعزز 

من كثافة العظام.

يحتوي احلليب على بروتني يح�صن من جودة النوم واليقظة ال�صباحية. ا�صرب حليبًا قبل 

النوم لي�صاعدك على ال�صرتخاء.

لعظام اأقوى، تذكر اأن نظام غذائيًا غنيًا بالكال�صيوم والفيتامني »د« واملاغني�صيوم والزنك .

األياف قابلة للذوبان والتي تلعب دورًا كبريًا يف امت�صا�ص  التفاح يحتوي على  اأن  هل تعلم 

املعادن وبناء العظام.

10 نصائح في التربية

صحتك تهمنا
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باأنه ل تقام الدعوى اجلزائية على من يتقدم من متعاطي  العقوبات  تن�س املادة 43 من قانون 

املواد املخدرة اأو املوؤثرات العقلية من تلقاء نف�شه اإىل وحدة عالج الإدمان.
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�شبابنا اأملنا .. لنحميهم من املخدرات.

احذر التدخني فهو اخلطوة الأوىل نحو عامل الإدمان.

عزيزي ،تذكر باأن املخدرات جرمية يف حق نف�شك واأ�شرتك.

اأح�شن اختيار ال�شحبة ال�شاحلة فهم اأقرب النا�س لك بعد اأ�شرتك.

ِرًا على قول”ل” لكل �شخ�س يقدم لك مواد ل تعرف م�شدرها. عزيزي الطالب:كن ُم�شّ

ل ت�شدق اأن احلبوب املخدرة ت�شاعد على اليقظة وال�شتذكار فهذا وهم زائف لأنها توؤدي 

فى النهاية اإىل الف�شل وال�شياع.

اأخي، املخدرات توؤثر يف التكوين النف�شي والع�شوي للفرد فيزداد ا�شتعداده للجرمية.

وال�شحبة  الديني  الوازع  ال�شباب على املخدرات غياب  اإدمان  اأ�شباب  باأن من �شمن  اأخي  اإعلم 

ال�شيئة ووقت الفراغ.

احلياة نعمة واملخدرات نقمة، والإدارة العامة ملكافحة املخدرات ت�شمن ال�شرية توا�شل 800400400


