كلمة العدد

التربية األخالقية
الرتبية ظاهرة اجتماعية تهتم بالفرد واملجتمع
مع ًا ويف وقت واحد ومتزامن من خالل ات�صال
الفرد مبجتمعه وتفاعله معه �سلب ًا و�إيجاب ًا والرتبية
هي عملية التكيف مع البيئة املحيطة والثقافة
املحيطة وهي تفاعل مع احلياة ومع الإن�سان وهي
عملية م�ستمرة كاملجتمع.
وي�شري مفهوم الرتبية �إىل البناء وتنمية
ال�شخ�ص على نحو يتمكن منه من احل�صول على
اخل�صائ�ص والقيم التي ترفعه عن م�ستوى باقي
الكائنات.
�أما الأخالق فتعد الركيزة الأ�سا�سية وال�سليمة يف
التعامل مع الآخرين وك�سب حمبتهم ومودتهم لأنه
ي�ساهم يف �إ�ضفاء ال�سمعة الطيبة على الإن�سان
كما �أن الأخالق �صفة تتعلق بالإن�سان و�سلوكه
والبيئة االجتماعية والأ�سرية التي ن�ش�أ فيها الفرد.
من هذا املنطق ت�أتي مبادرة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان  -نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  -ويل عهد �أبوظبي .يف
�إطالق مبادرة «الرتبية الأخالقية» لتعزز العديد
من القيم االجتماعية والأخالقية والرتبوية
لدى الأبناء يف زمن بد�أت تتال�شى فيه هذه
القيم ب�سبب العوملة واالنفتاح والف�ضاء املفتوح

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

واالنحراف الفكري وغريها من التحديات التي
تواجه الأ�سرة واملجتمع الإماراتي.
(الرتبة الأخالقية) كمبادرة جاءت يف الوقت
املنا�سب لت�ؤكد لنا �إن �أبناءنا و�شبابنا بحاجة �إىل
تعزيز القيم الرفيعة والف�ضائل واملثل العليا وربط
هذه القيم بديننا وعاداتنا وتقاليدنا حتى ت�صبح
نهج ًا ومنارة وقدوة ح�سنة ي�ستلهم منه احلا�ضر
من املا�ضي.
�إن مادة «الرتبية الأخالقية» �إذا ما ر�أت النور
خالل العام الدرا�سي القادم يف بع�ض املدار�س
يف �أبوظبي �أو على م�ستوى الدولة بال�شكل الذي
�أراد له �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان� ،سوف بال�شك ت�ساهم يف �إعداد جيل واع
مدعوم
من الأبناء يتطلع �إىل م�ستقبل �أف�ضل
ٍ
بالقيم �أهمها الت�سامح واالحرتام والتعاون وتعزيز
امل�شاركة املجتمعية وكلها قيم يحتاج �إليها �أبنا�ؤنا
يف ظل غياب البع�ض منها.
�أخري ًا نقول �شكر ًا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان على هذه املبادرة.
�شكر ًا لكل من �ساهم يف �إعداد املقرر الدرا�سي
لها .و�شكر ًا للمعلمني الذين يتولون تدريب مادة
الرتبية الأخالقية.
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جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي ،املجل�س الرم�ضاين ،الذي ا�ست�ضافه معايل الفريق �ضاحي
نظمت
خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي ،حتت عنوان “الإمارات �أ�سرة متما�سكة”.
ودعا معايل الفريق �إىل تغليظ العقوبة يف حق مروجي املخدرات ،مطالب ًا ال�سلطات املعنية ب�أال
يتم العفو عن �أي تاجر �أو بائع خمدرات ،خلطرهم ال�شديد على املجتمع ومكت�سباته ،كما �أو�صى املجل�س ،ب�أهمية
�إجراء اجلهات البحثية بالدولة املزيد من الدرا�سات التي تناق�ش �أ�سباب الطالق ،للحد منها ،وتعزيز التما�سك
الأ�سري ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم ور�ش عمل لن�شر الثقافة الزوجية والتوجيه الأ�سري حلل امل�شكالت ،ومنا�شدة �أولياء
الأمور متابعة �أبنائهم عن كثب ،ومراقبتهم ومعرفة �أ�صدقائهم ،ف�ض ًال عن تعديل بع�ض الت�شريعات والقوانني املتعلقة
بالهجر ونبذ الأبناء ،وت�شديد العقوبات فيها ،و�أن ي�شمل ذلك �أي�ض ًا ،تغليظ العقوبات على مروجي املخدرات،
لتهديدهم الأمن الأ�سري.
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حماور اجلل�سة
�أدار اجلل�سة ،الدكتور حممد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار� ،أمني �سر جمعية
توعية ورعاية الأحداث ،وح�ضرها الدكتور �أحمد احلداد ،كبري مفتني ومدير �إدارة
الإفتاء يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي ،والدكتور عزيز العنزي
مدير عام الدعوة والإر�شاد بدبي ،وعلي الها�شمي امل�ست�شار الديني يف وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة ،ومريزا ال�صايغ ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث ،وعدد
كبري من املتخ�ص�صني واملهتمني ،وتناولت اجلل�سة ،حماور� ،شملت عنا�صر متا�سك
الأ�سرة الإماراتية ،ووجوب احلفاظ عليها وتقويتها ،ومهددات متا�سكها ،و�سبل
مواجهة املخاطر الع�صرية واملهددات الآنية ،بالإ�ضافة �إىل كيفية حتقيق ال�سعادة
للأ�سرة الإماراتية.
الأمن الأُ�سري
�أو�ضح معايل الفريق �ضاحي خلفان� ،أن هناك �أ�س�س ًا وقواعد يجب االنتباه �إليها
جيد ًا ،لتعزيز مفهوم الأمن الأ�سري ،م�شري ًا �إىل الدور الكبري الذي ر�سخه املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،لتعزيز دور الأ�سرة وحماية �أركانها ،من خالل
�إعطائه املثل والقدوة يف رعاية �أبنائه املواطنني ،وخا�صة ال�صغار منهم ،واهتمامه
مبتابعة �أمورهم يف كافة منا�شط احلياة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه خف�ض املهور للمقبلني
على الزواج ،وو�ضع حد ًا لها ،وذلك بهدف م�ساعدة الأ�سر احلديثة على مواجهة
�أعباء احلياة ،وعدم الدخول يف دوامة القرو�ض وااللتزامات ،و�أن هذا من �ش�أنه
م�ساعدة هذه الأ�سر على بدء حياة جديدة ناجحة ،تنعك�س �إيجاب ًا على تربية الأبناء.
تر�سيخ التفاهم
ولفت �إىل �أن ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل ،هدم الفجوة بني الأجيال ،من خالل تر�سيخ
التفاهم ،واقرتاب فكره من �أفكار الأجيال اجلديدة ،والتوا�صل امل�ستمر معهم ،وهو
ما �أوجد مكانة عظيمة له يف نفو�س الأجيال اجلديدة ،التي كانت تلقبه بـ «بابا
زايد» ،كما �أنه ركز على ت�أ�صيل الرتاث ال�شعبي ،كونه �أداة حتمل الرمز ،ملا بذله
الأولون لتوفري حياة كرمية ومرفهة للأجيال اجلديدة.
وتطرق معاليه �إىل الأ�س�س التي بنى عليها عوامل مهددات الأمن الأ�سري ،والتي
�شملت ازدياد معدالت الطالق ورفقاء ال�سوء وانت�شار املمنوعات و�إهمال الرقابة،

الوعي االجتماعي

5

عماد املجتمع
من جهته� ،أو�ضح الدكتور احلداد� ،أن �أي �أ�سا�س ناجح
للمجتمعات ،يعتمد ب�شكل كبري على الأ�سرة ،حيث �إنها
اللبنة الأوىل ل�صالح املجتمع ،الفت ًا �إىل �أن الدين
الإ�سالمي اهتم بالأ�سرة ،وحث على تكوين بداية
�صحيحة لها ،من حيث اختيار الزوجة ،ثم تن�شئة الأبناء
على الرتبية الدينية ال�صاحلة ،وتعزيز دور الأب،
كونه الراعي واحلا�ضن لأبنائه ،الفت ًا �إىل �أهمية الدور
املجتمعي يف رعاية الأ�سر ،من خالل الربامج والتنمية
وت�أخر �سن الزواج ،مو�ضح ًا �أن هناك درا�سات ت�شري �إىل الفكرية والتعليم ،وغريها من الأمور التي ت�ساعد على
�أن متو�سط ال�سن عند الزواج للذكور بلغ � 40سنة ،و�أن تن�شئة �سليمة للأجيال املقبلة.
الزواج من �أجنبيات ميثل  %20من الزيجات (مواطنون
� 5أ�سا�سيات يف الرتبية
يتزوجون �أجنبيات) ،كما �أن ثلث حاالت زواج املواطنني،
تنتهي بالطالق ،ف�ض ًال عن العنو�سة ،حيث ارتفاع ن�سبة ولفت �إىل .نقاط �أ�سا�سية ،يجب االهتمام بها ،وااللتزام
بتطبيقها ،وت�شمل تعزيز القيم الإ�سالمية يف الرتبية
الإناث ممن تخطني الـ � 30سنة ومل يتزوجن.
ال�صاحلة للأبناء ،ثم الأمور التي تهتم بالعبادات ،من
�سلبيات يف الرتبية
�صالة و�صوم وزكاة ،و�أثرها يف االرتقاء بالروح عند
و�أ�شار معاليه �إىل �سلبيات �أخرى ،مثل ترك تربية الأبناء الن�شء ،ف�ض ًال عن تعزيز القيم الأخالقية الدينية،
للمربيات الأجنبيات ،وت�أثري العوملة على �سلوك الأبناء من �أمانة وكرم وحب للآخر ،وغريها ،و�صو ًال للوحدة
واالنبهار بالغرب ،من خالل امللب�س وامل�أكل والأمناط االجتماعية وت�شابكها ،مبا ير�سخ مبد�أ احلماية
ال�سلوكية ،واالنخراط يف املجتمع االفرتا�ضي ،واالبتعاد االجتماعية لأفراده ،و�أخري ًا ،التوا�صل املجتمعي الفعال
عن املجتمع الواقعي ،وتقل�ص الوقت الذي يق�ضيه الآباء مع اجلار ،ومعرفة حقوقه� ،أي ًا كانت ديانته ،الفت ًا �إىل
مع الأبناء ،وعدم تطور ال�سلطة الأبوية لتواكب التغريات �أن ذلك انعك�س بقوة من خالل عدد اجلن�سيات الكبري
الع�صرية ،ف�ض ًال عن خمططات اخلارج لإحداث الفرقة الذي يعي�ش يف الدولة.
يف الداخل ،و�أن ذلك كله يعترب عوامل يجب االنتباه وذكر ال�شيخ العنزي� ،أن م�س�ؤولية الأب جتاه �أوالده،
�إليها جيد ًا ملواجهتها ،من �أجل �إيجاد بيئة �أ�سرية جيدة ،تهتم ب�شقني ،روحي وبدين ،و�أن الأخرية تكون من خالل
تنعك�س على املجتمع الإماراتي.
التن�شئة ال�سليمة ،وااللتزام مبا يوجد �شاب ًا فتي ًا ،عقلي ًا
وذهني ًا� ،أما يف اجلانب الروحي ،فيكون من خالل بداية
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تكوين الأ�سرة واختيار الزوجة ال�صاحلة ،التي �ستكون
حمور تربية الأبناء ،مركز ًا على �أهمية تعليم ال�صالة
للأطفال ال�صغار ،و�أنها حتميهم ب�شكل كبري من �أي
�أخطار م�ستقبلية.
تغليظ العقوبات
و�شدد على �أهمية تغليظ العقوبات اجلنائية على كل من
يعيث ف�ساد ًا يف املجتمع الإماراتي ،ويجب معاقبتهم
ب�أ�شد العقاب ،حتى لو و�صلت الأمور لعقابهم يف ميادين
عامة ،ليكونوا عربة لغريهم ،وحماية املجتمع من
�شرورهم ،م�ؤكد ًا �أن رب العاملني وهبنا نعمة العقل ،التي
يجب رعايتها وتوظيفها يف جمالها ال�صحيح ،و�أنه يجب
االبتعاد عن �أي �أ�شياء قد تدمره ،مو�ضح ًا �أن عنا�صر قوة
الأ�سرة الإماراتية ،تكون من خالل االلتزام بالتعاليم
الإ�سالمية ،والتم�سك بالعادات والتقاليد ،وتعزيز الإطار
القبلي الذي يجمع �أ�سر القبيلة.

حلول ومقرتحات
خل�ص املجل�س �إىل �أن ال�سبيل الأ�سا�سي ملواجهة
املخاطر الع�صرية واملهددات الآنية ،تكمن يف االلتزام
بو�سطية الدين الإ�سالمي ،وتر�سيخ قيم املواطنة،
والت�ساوي يف احلقوق ،وتوعية الأ�سر باملخاطر ،وب�سبل
التعامل معها ،بالإ�ضافة �إىل الت�صدي للتهديدات،
خا�صة الطالق والزواج من �أجنبيات ،وا�ستحداث يوم
�سنوي للأ�سرة ،يحر�ص فيه اجلميع ،مبن فيهم من يقيم
وذكر مريزا ال�صايغ� ،أنه يجب تن�شئة الأجيال اجلديدة
يف اخلارج ،على �أن يلتئم �شمل الأ�سرة.
على االلتزام بالدين وحب الوطن ،واالنتماء للعروبة،
وغريها من املفاهيم التي توجد جي ًال �صاحل ًا قادر ًا على ف�ض ًال عن وجود م�ؤ�شرات تقي�س قدر متا�سك الأ�سر،
مواجهة �أي �أخطار قد يواجهها ،الفت ًا �إىل �أن الإمارات وتتبع حركيتها والعمل على زيادتها ،و�أن عنا�صر قوة
اختريت الأوىل عاملي ًا يف م�ؤ�شر التما�سك االجتماعي ،الأ�سرة الإماراتية ،تكون من خالل االلتزام بالتعاليم
كما احتلت املرتبة الأوىل يف الأمن والأمان والتعاي�ش الإ�سالمية ،والتم�سك بالعادات والتقاليد ،وخا�صة
ال�سلمي بني املقيمني ،م�ؤكد ًا �أن �شعب الإمارات ودود الإطار ال َق َبلي ،الذي يجمع �أ�سر القبيلة ،ف�ض ًال عن
وم�ضياف ،وينبذ التطرف والعن�صرية ،وهو ما ي�شكل االلتزام بنهج املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان ،فيما
لبنة مهمة يف تكوين املجتمعات الإيجابية التي تقبل يتعلق بطبيعة ال�شخ�صية الإماراتية ال�سمحة ،حيث
الآخر بحب واحرتام ،و�أن هذه التعاليم ر�سخها ال�شيوخ التجان�س الإيجابي ل�شرائح جمتمعه ،من خالل دين
الكرام.
واحد ،بعيد ًا عن مِاللل والأعراق وال�صراعات.
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اخبار
ّ
دشن التطبيق الذكي والموقع اإلكتروني للمبادرة
سيف بن زايد يطلق «عبر عن حبك لإلمارات»

�أطلق الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،مبادرة «عرب عن حبك
للإمارات» على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبيّ ،
ود�شن �سموه املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي للمبادرة ،يف حفل كبري
�أقيم اليوم «الأحد» بفندق ريتز كارلتون ب�أبوظبي.
و�أكد �سموه �أن حمبة الوطن متثل حافز ًا ا�سا�سي ًا لأبنائنا و�شباننا النطالق طاقة الإبداع واالبتكار واال�ستمرار فيها،
�إ�سهام ًا يف حتقيق الريادة العاملية واحلفاظ على املكانة املتميزة واملرموقة التي حققتها دولة الإمارات العربية
املتحدة.
و�أ�ضاف �سموه �«:أن التعبري عن حبنا للوطن ،هو جتديد للعهد والوالء لقيادتنا العليا ولوطننا العزيز على امل�ضي قدماً
يف احلفاظ على مكت�سبات �إمارات اخلري والعطاء ،التي حققت مكانة متميزة يف خمتلف جماالت النه�ضة والتطوير
على اخلارطة العاملية بف�ضل قيادة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»
و�أخيه �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،واملتابعة احلثيثة والدائمة ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
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القائد الأعلى للقوات امل�سلحة» .
وتابع �سموه واحل�ضور فقرات احلفل التي ت�ضمنت الفيلم
الرئي�سي للمبادرة الذي ا�ستعر�ض جهود املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» يف
نه�ضة الإمارات وحمبته الكبرية للوطن ،كما ا�شتمل احلفل
على فيلم بعنوان «القلوب الناب�ضة» وت�ضمن جمموعة من
املقابالت مع �أ�شخا�ص مقيمني يف الإمارات عربوا فيها
كل بطريقته اخلا�صة عن مدى حبه للإمارات وقيادتها
الر�شيدة .وجرى عر�ض الأغنية الوطنية اجلديدة «فداك
الروح» للفنان الإماراتي ح�سني اجل�سمي والتي تناولت
كلماتها حب الوطن والوالء له والذود عنه.
وقدمت �سارة حممد ال�سناين العبة منتخبنا الوطني
لذوي الإعاقة واحلائزة على امليدالية الربونزية يف بطولة
الألعاب االوملبية يف ريو دي جانريو الربازيلية� ،شا�شة
تد�شني مبادرة عرب عن حبك للإمارات ،ل�سمو نائب رئي�س

جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
وحتدث طالبان �إماراتيان من املدر�سة اليابانية يف
�أبوظبي بطالقة باللغة اليابانية خالل احلفل لتقدمي فقرة
ر�سالة رئي�س جمل�س الوزراء الياباين ،الذي �أكد على عمق
العالقات التي تربط بني البلدين ال�صديقني ،وحر�ص
بالده على تطوير عالقاتها مع الإمارات منذ ت�أ�سي�س
الدولة م�شيد ًا بجهود قيادة الإمارات يف بناء ونه�ضة
الدولة حالي ًا ور�ؤيتها امل�ضيئة للم�ستقبل.
و�شارك عدد من �أبناء اجلاليات الأجنبية بفقرات متنوعة
عربوا من خاللها عن حمبتهم الكبرية للإمارات وا�صفني
�إياها ب�أنها ال�شم�س التي ت�شع بنورها على جميع املواطنني
واملقيمني ،كما �ألقى عدد من �شعراء الإمارات ق�صائد
عربوا من خاللها عن حمبتهم للوطن وقيادته وما مييزها
بتوفري بيئة تتعاي�ش فيها �أكرث من  200جن�سية مبحبة
و�سالم.
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وكان �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،اطلع
على املبادرات النوعية واحل�صرية يف املعر�ض امل�صاحب
للحفل ،و�أطلق �سموه قمة �أقدر العاملية حتت �شعار « تنمية
العقول الزدهار الوطن «بتنظيم من القطاع اخلا�ص
«�إندك�س للم�ؤمترات واملعار�ض» مب�شاركة امل�ؤ�س�سات
الوطنية يف التعبري عن حب الوطن ،وتهدف القمة �إىل
غر�س القيم الفا�ضلة يف نفو�س ال�شباب مثل املهارات
ال�شخ�صية والوعي الوطني وال�صحة وال�سالمة والوقاية.
وجتمع القمة التي تعد الأوىل من نوعها ،املتخ�ص�صني
يف قطاع الرتبية الأ�سرية والتعليم وبني الفئة امل�ستهدفة
«الأهايل» والطالب �ضمن بيئة تعليمية وعملية مفيدة،
وتت�ضمن �إدراج برامج تعليم م�ستمرة وم�ستمدة من
تو�صياتها على مدار العام كما توفر القمة بيئة خ�صبة
للباحثني واملتخ�ص�صني لتبادل الآراء والبحوث مع
�أقرانهم من كافة �أنحاء العامل وتربية جيل يعتز بوالئه
لدينه ووطنه وقيادته.
كما اطلع �سموه على �أهداف مو�سوعة «�أقدر بيديا»
الإلكرتونية والتي تعد بوابة معلوماتية متجددة تواكب
الأحداث واملنجزات التي ت�شهدها الدولة على كافة ال�صعد

وتهتم ب�ش�ؤون احلياة يف الدولة ،و�شخ�صياتها و�إيقاع
احلركة يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وغريها ،ويتبع لها موقع «رميك�س �أقدر» التفاعلي بال�صوت
وال�صورة ،ويعتمد على �إن�شاء نافذة تفاعلية �إماراتية من
�أفالم و�صور وخرائط للتعبري عن حب الإمارات.
و�شاركت جمموعة حممد هالل للعطور بعر�ض خلطات
ب�إ�صدار عطر جديد با�سم «�سائرون « تعبري ًا عن امل�شاركة
يف حب الإمارات و�سري ًا على خطا امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان « طيب اهلل ثراه» من
خالل «التقدم �إرثنا واحلب عطرنا».
وعربت جمموعة «هاريل ديفد�سون» عن حمبتها للوطن
من خالل امل�شاركة بـ  100دراجة بخارية للتعريف
مببادرتها التي تركز على تقدمي الهدايا للفقراء وامل�ساكني
وملر�ضى ال�سرطان ب�إدخال الفرحة وال�سعادة على قلوبهم
خالل جوالتهم الأ�سبوعية يف ربوع الوطن تعبري ًا عن رد
اجلميل للوطن املعطاء.
و�شاركت حلويات بات�شي بتقدمي باقة من حلوياتها حتمل
�شعار « عرب عن حبك للإمارات» ،وقدم برنامج خليفة
لتمكني الطالب تعريف ًا عن �أن�شطته وفعالياته منها برنامج

«حما�ضري �أقدر الإلكرتوين « ،كما �أطلقت �شركة �آفاق املعرفة «قناة �أقدر» التلفزيونية
الذكية ،والتي تعمل على ن�شر كافة الفعاليات والأفالم وال�صور والتقارير
على تطبيقات الهواتف الذكية.
وا�ستعر�ضت جملة �أقدر الإلكرتونية براجمها التوعوية التي ت�ستهدف كافة
فئات املجتمع للت�صدي للجرائم الإلكرتونية ،كما عر�ضت �إحدى ال�شركات
اليابانية املتخ�ص�صة تطبيق ًا ذكي ًا يتيح للجمهور التعبري عن حبهم
للإمارات بحيث يقدم التطبيق جمموعة من ال�صور التي تعرب عن حمبة
ال�شعب الياباين وتعا�ضده مع الإمارات يف التعبري عن مفهوم حب الوطن
مب�شاعر جيا�شة للعالقات الوطيدة التي تربط بني البلدين ال�صديقني.
كما �شاركت يف االحتفالية فرقة العني للعيالة الرتاثية مبجموعة من العرو�ض
الوطنية والرتاثية تعبري ًا عن مكانة الرتاث و�أ�صالته يف جمتمع الإمارات
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و�سط �إعجاب كبري وا�ستح�سان من احل�ضور.
ح�ضر احلفل ،الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير
الدولة ل�ش�ؤون التعليم العايل ،والدكتورة ميثاء بنت �سامل
ال�شام�سي وزيرة دولة ،والدكتور علي النعيمي رئي�س جمل�س
�أبوظبي للتعليم ،والفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار وكيل
وزارة الداخلية ،والفريق خمي�س مطر املزينة القائد العام
ل�شرطة دبي ،الرئي�س التنفيذي لربنامج خليفة لتمكني
الطالب «�أقدر» ،واللواء الدكتور نا�صر خلريباين النعيمي،
الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ،رئي�س اللجنة العليا لربنامج خليفة لتمكني
الطالب «�أقدر»
كما ح�ضر احلفل اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون اجلن�سية والإقامة واملنافذ بالإنابة،
واللواء حممد بن العو�ضي املنهايل الوكيل امل�ساعد للموارد
واخلدمات امل�ساندة ،واللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي
املفت�ش العام لوزارة الداخلية ،واللواء عبدالعزيز ال�شريفي
مدير عام الأمن الوقائي ،واللواء �سامل ال�شام�سي مدير
عام املالية واخلدمات امل�ساندة ،واللواء عمري املهريي
مدير عام العمليات ال�شرطية ب�أبوظبي ،واللواء جا�سم
املرزوقي قائد عام الدفاع املدين ،واللواء خبري الدكتور
عبد القدو�س العبيديل م�ساعد القائد العام ل�شرطة دبي،
رئي�س فريق برنامج ال�شيخ خليفة للتميز احلكومي بوزارة
الداخلية ،واللواء عبدالرحمن رفيع م�ساعد القائد العام
ل�شرطة دبي ل�ش�ؤون خدمة املجتمع والتجهيزات ،وعدد
من امل�س�ؤولني و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين لدى
الدولة.
وقال العقيد الدكتور �أبراهيم الدبل ،املن�سق العام لربنامج
خليفة لتمكني الطالب «�أقدر»� ،إن مبادرة عبرّ عن حبك
للإمارات متثل ر�صيد ًا وطني ًا نعتز به جميع ًا وتعمل على
ن�شر ثقافة الإمارات يف الت�سامح واهتمامها مب�سرية العلم
واالبتكار ،وتعزيز ثقافة الرتبية الوطنية يف خمتلف �شرائح

املجتمع ،ور�سالة حب و�سالم ودعوة جلميع �أبناء الوطن
لتعزيز والئهم وانتمائهم للإمارات وقيادتها الر�شيدة،
�ضمن ر�ؤية وطنية وبذرة خري لوطن اخلري والعطاء
والإن�سانية ومكانته املرموقة على امل�ستوى العاملي.
واكد حر�ص برنامج خليفة لتمكني الطالب «�أقدر» على
توظيف التقنيات والأنظمة احلديثة ،لتعزيز عملية
التوا�صل والتفاعل مع اجلمهور وتفعيل املبادرة املجتمعية
على امل�ستوى الوطني وال�شعبي للتعبري عن حب الوطن
املعطاء بحيث تف�سح املجال �أمام خمتلف �شرائح املجتمع
من مواطنني ومقيمني وحتى ال�س ّياح والزوار ،واجلهات
وامل�ؤ�س�سات واملدار�س واجلامعات احلكومية واخلا�صة،
للتعبري عن حبهم ال�صادق ووالئهم لدولة الإمارات العربية
املتحدة قياد ًة و�شعب ًا.
و�أ�شار �إىل �أن املوقع الإلكرتوين والتطبيق الذكي الذين
مت اطالقهما اليوم ميثالن نافذة للتوا�صل ومرجعية لكافة
املعلومات املتعلقة باملبادرة ،باللغتني العربية والإجنليزية،
ويت�ضمنان معلومات عن مبادرة عرب عن حبك للإمارات،
ونبذة عن «�أقدر»� ،إىل جانب  44عبارة يف حب الإمارات
وطرق التعبري عن حب الوطن ودور املبادرة الريادي يف
العمل الإن�ساين والفعاليات املزمع �إقامتها خالل فرتة
انطالق املبادرة حتى �شهر دي�سمرب الذي ي�شهد حفل
اخلتام وتوزيع اجلوائز وتكرمي ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
و�أو�ضح الدبل �أن املبادرة متثل تظاهرة وطنية ح�ضارية
تر�سخ قيم االنتماء ومعاين احلب لإمارات اخلري وتك ّر�س
القيم الوطنية الغراء وهي مبثابة عرفان وتقدير جلهود
قيادتنا العليا ودورها يف �إ�سعاد النا�س وتعزيز م�ستوى
الرفاهية لهم وتعزيز �شعورهم بالأمن واال�ستقرار،
حاثا �أبناء الوطن واجلمهور الكرمي للدخول على املوقع
االلكرتوين  www.loveforuaeواالطالع على حمتوياته
والت�سجيل فيه ،والتعرف على التطبيق الذكي loveforuae
عرب من�صات الهواتف الذكية.
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كادر

وزراء ومسؤولون #عبر_
عن_ حبك_ لإلمارات»
تعكس قيم المحبة والوالء

يعي�شه �أبناء الوطن ،وعرفان ًا وتقدير ًا للإجنازات التي
حتققت يف �ضوء �سيا�ستها احلكيمة ،حتى باتت تتب ّو�أ
املراكز الأوىل يف خمتلف املجاالت.
واعترب الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي وزير الدولة
ل�ش�ؤون التعليم العايل ،مبادرة عرب عن حبك للإمارات
ر�ؤية وطنية ومعا�صرة تعمق التوا�صل مع خمتلف
�شرائح املجتمع الإماراتي من مواطنني ومقيمني،
و�إتاحة الفر�صة �أمامهم للتعبري عن حبهم ووالئهم
ال�صادق لإمارات العطاء ،وقيادتها التي ت�سعى �إىل
حتقيق ال�سعادة والرفاهية لأبناء الإمارات وتن�شر
اخلري واملحبة وتدعم العمل الإن�ساين يف كافة �أرجاء
املعمورة.
و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات ا�ستطاعت خالل الـ 44
عام ًا� ،أن تعرب من خالل م�سريتها امل�ضيئة حكاية
جناحها �أمام العامل كله ،وتظهر مدى اهتمام القيادة
العليا باملواطنني ،وتوفري احلياة الكرمية والرفاهية
لهم يف جميع املجاالت ،مما جعلها مثا ًال يحتذى به،
وواحة للت�سامح واملحبة �أمام العامل ،م�شري ًا �إىل �أن ما
حققته دولتنا من �إجنازات �شاهد على ذلك ،فقد تبو�أت
املراكز الأوىل عاملي ًا يف العديد من املجاالت.
و قالت الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي وزيرة
دولة �إن مبادرة «عرب عن حبك للإمارات» تر�سخ قيم
الوالء واملحبة للوطن وقيادته العليا وت�سهم يف متكني
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�أعرب وزراء وم�س�ؤولون عن تقديرهم ملبادرة «عرب عن
حبك للإمارات» ،م�شيدين بجهود القيادة العليا وتوفريها
ملقومات الأمن والرفاهية جلميع القاطنني على �أر�ض
الإمارات الطيبة يف �ضوء وجود �أكرث من  200جن�سية
يتعاي�شون يف �سالم وحمبة ،م�ؤكدين ب�أن الإمارات واحة
�أمن و�سالم ،تكر�س وتعزز قيم الت�سامح والعدل.
وقالوا �إن املبادرة متثل انعكا�س ًا للتالحم الوطني الذي
�أفراد املجتمع يف التعبري عن حب الوطن وقيادتها
وتوثيقها ون�شرها وفتح قنوات التوا�صل للتعريف
بالأدوار الريادية الإن�سانية والتطويرية للدولة وجهودها
املتوا�صلة التي تبذلها عاملي ًا ،كما �أنها تعك�س مدى
احلر�ص على �إ�شراك �أبناء املجتمع الإماراتي يف عملية
التنمية الإن�سانية التي ت�شكل �أحد الأعمدة الرئي�سية
للنه�ضة يف الدولة ،الفته �إىل �أهمية التعبري عن الر�أي
والإف�صاح عن امل�شاعر الوطنية الطيبة مبا ي�شكل دافع ًا
وحافز ًا على حتقيق املزيد من االجنازات.
�أ�شاد الدكتور علي النعيمي رئي�س جمل�س �أبوظبي
للتعليم باملبادرة الوطنية بهدف �إبراز املحبة والتقدير
لدولة الإمارات العربية املتحدة قياد ًة و�شعب ًا ،م�شري ًا
�إىل �أنها ت�سهم يف متكني املجتمع الطالبي للتعبري
عن حبهم للإمارات وقيادتها وتوثيقها ون�شرها وفتح
قنوات التوا�صل للتعريف بالأدوار الريادية الإن�سانية
والتطويرية لدولة الإمارات وجهودها املتوا�صلة التي
تبذلها اقليمي ًا وعاملي ًا.
و�أكد حر�ص املجل�س على التعاون مع برنامج خليفة
لتمكني الطالب «�أقدر» ،يف تبنيها الق�ضايا واملبادرات
الوطنية والرتبوية التي تر�سخ قيم التعبري عن احلب
للوطن وقيادته العليا التي تعمل لي ًال ونهار ًا على �أن
تكون دولة الإمارات من �أبرز الدول الريادية املتقدمة
عاملي ًا يف املجاالت كافة.
و�أ�ضاف� :إن جمل�س �أبوظبي للتعليم يدعم هذه املبادرة

الوطنية بتحفيز الطلبة من خالل الأن�شطة والربامج
التعليمية للتعبري عن حبهم للوطن وقيادته الر�شيدة
التي جعلت التعليم يف مقدمة �أولوياتها انطالق ًا من �أن
الإن�سان هو الرثوة احلقيقية للوطن ،واالهتمام بتنمية
املهارات ال�شخ�صية للطالب ،وغر�س الوعي الوطني
وحب الوطن يف نفو�سهم من �ضمن الأولويات التي
تهتم بها القيادة العليا� ،إىل جانب احلر�ص على زيادة
وعي الأبناء يف جماالت ال�صحة وال�سالمة والوقاية من
اجلرمية.
ودعا الدكتور النعيمي املجتمع الطالبي والعاملني
يف حقل التعليم و�أولياء الأمور �إىل ابراز جماالتهم
الإبداعية واالبتكارية يف التعبري عن حب الوطن،
م�شري ًا �إىل �أن �إمارات العطاء قدمت الكثري وت�ستحق
رد اجلميل من خالل �أعمال و�إبداعات عملية وواقعية
خلدمة الب�شرية جمعاء.
اعترب اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي املفت�ش العام
بوزارة الداخلية مبادرة «عرب عن حبك للإمارات»،
متثل ملتقى مل�شاعر حب املواطنني واملقيمني ووفائهم
لأر�ض العطاء .و�إبراز املحبة والتقدير للدولة قياد ًة
و�شعب ًا ،م�ؤكد ًا �أن املحافظة على �أمن وا�ستقرار
الإمارات �أكرب دليل على حب الوطن و هو مطلب وهدف
اجلميع.
وقال �إن القاطنني على �أر�ض الإمارات يتوقفون �أمام
خمزون من املحبة والعرفان والتقدير والود وكل معاين
الأ�سرة يف هذا الوطن املعطاء ،وطن املحبة احلقيقية
التي ال ميكن و�صفها �أو اختزالها بكلمات.
وقال العقيد يو�سف ا�سماعيل خوري ،نائب مدير عام
الإقامة و�ش�ؤون الأجانب يف �أبوظبي �إن هذه املبادرة
النبيلة ت�شكل فر�صة للجميع للتعبري عن حبهم ووالئهم
للإمارات قياد ًة و�شعب ًا ،م�ؤكد ًا ب�أنها متثل تعبري ًا �صادق ًا
عن الإمارات التي ال توفر جهد ًا وال ما ًال يف �سبيل �إ�سعاد
املجتمعات الأخرى وحتقيق رفاهيتها كما �أنها ت�شكل

تقدير ًا لهويتنا الإماراتية التي تعك�سها ال�سمعة الدولية
الطيبة التي حققتها الدولة و�أ�شادت بها امل�ؤ�س�سات
الدولية ال �سيما م�ؤ�شرات ال�سعادة ورفاهية املجتمع،
و�أهمية التطوع يف عمل اخلري والأعمال الإن�سانية
وم�ساعدة الآخرين تعزيز ًا لدور الإمارات الإن�ساين
واخلريي والذي مكنها من �أن حت�صل على املراكز
الأوىل يف امل�ساعدات الإمنائية لعدة �سنوات متتالية.
وقال العقيد عبداهلل علي احلو�سني نائب مدير عام
املنافذ واملطارات بوزارة الداخلية �إن امل�شاركة يف
املبادرة ما هي �إال ر�صيد وطني يعك�س العرفان واجلميل
جتاه دولة العطاء ،ويعزز من دور وم�س�ؤولية كل فرد
يعي�ش على �أر�ضها يكر�س م�شاعر االنتماء لها ولقيادتها
العليا ،م�ؤكد ًا �أنها متثل قناة توا�صل مميزة بني �أفراد
املجتمع وخمتلف م�ؤ�س�سات الدولة..كما �أنها ت�شكل
امتداد ًا لفكر ونهج املغفور له ،ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،املتمثل يف
احلب والإخال�ص والعطاء بال حدود لهذا الوطن ،حتى
�أ�صبح ا�سم الإمارات يفر�ض وجوده ،وي�شغل موقع ًا
ريادي ًا عاملي ًا على امل�ستويات وال�صعد كافة.
وقال الرائد ماجد التميمي رئي�س ق�سم العالقات
العامة يف الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب
ب�أبوظبي �إن املبادرة فر�صة جيدة لتعريف الأجيال
اجلديدة وال�شباب مب�سرية هذا الوطن والإجنازات
التي حتققت خالل فرتة وجيزة.
وقال �إن احل�ضور اجلماهريي والتفاعل الكبري واحلر�ص
على احل�ضور يف هذه املبادرة دليل على احلب الكبري
الذي يحمله اجلميع من مواطنني ومقيمني لهذه الدولة
وقيادتها العليا كما �أن ال�سمعة الطيبة التي حتظى بها
الدولة عاملي ًا يجعل اجلميع ي�ضاعفون اجلهود للحفاظ
على هذا النجاح الذي حققته الدولة بف�ضل من اهلل
وبحكمة من قيادتها العليا.
الوعي االجتماعي
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فعالية ُ
«بكم نسعد» تجمع
شرطة دبي و«مركز الجليلة»

جمعية األحداث
تشارك بإسعاد األطفال واأليتام
14
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حتت �شعار «بكم ن�سعد»� ،شاركت جمعية توعية ورعاية
الأحداث بدبي ،فعالية اليوم املفتوح التي �أقيمت
مبركز اجلليلة لثقافة الطفل يف دبي ،حتت رعاية
وح�ضور القائد العام ل�شرطة دبي؛ الفريق خمي�س
مطر املزينة؛ واملدير التنفيذي ملركز اجلليلة لثقافة
الطفل الدكتورة منى البحر.
وا�ستقبل مركز اجلليلة لثقافة الطفل يف دبي �أكرث من
 150طف ًال من الأيتام ،وذوي االحتياجات اخلا�صة
ب�أعمار من ( 7حتى  16عام ًا) ،يف يوم مفتوح �أتيحت
من خالله الفر�صة للأطفال كي ي�ستفيدوا من كافة
اخلدمات الثقافية والفنية يف املركز من امل�سرح
�إىل الفنون املو�سيقية واملهارات احلياتية ،الأ�شغال
اليدوية ،الر�سم واخلزف� ،إىل جانب متابعة عرو�ض

مقدمة من �شرطة دبي ،مثل :عر�ض ال�سيارات
الفارهة وعر�ض الكالب البولي�سية ،وعرو�ض للفرقة
الع�سكرية املو�سيقية.
حماية الطفل
و�أكد اللواء خمي�س مطر املزينة ،القائد العام ل�شرطة
دبي ،حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي على توفري
احلماية للأطفال ،التي كفلها د�ستور دولة الإمارات
العربية املتحدة ونادت بها جميع املواثيق الدولية،
م�شري ًا �إىل �أن الأطفال هم م�ستقبل البالد وال بد
من توفري االهتمام والرعاية والبيئة الآمنة لهم كي
ت�ساعدهم يف خلق �شخ�صية بناءة ومعطاءة حري�صة
على خدمة جمتمعها ،وكي نتمكن من �إعداد هذه
ال�شخ�صية ال بد من توفري الأمن والأمان له�ؤالء
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الأطفال وجتنيبهم عواقب الإهمال والإ�ساءة ب�أنواعها
املختلفة.
و�أكد �أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز جليلة لثقافة
الطفل ي�أتي يف �إطار �إميان القيادة العامة ل�شرطة
دبي ب�أهمية ن�شر الوعي وتنمية ثقافة الطفل وحقوقه
باعتباره خط الوقاية الأول متمني ًا �أن يحقق نتائج طيبة
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و�أن يكلل بالنجاح يف و�ضع �أ�س�س عملية حتدد طبيعة
الدور الذي ي�ضطلع به مدربو حماية الطفل عند التعامل
مع الأطفال ..معرب ًا عن تفا�ؤله ب�أن تثمر املذكرة
يف حتقيق نتائج ت�سهم يف رفع م�ستوى الكفاءة لدى
الأطفال ،فالطفل بحاجة �إىل اهتمام خا�ص وتفاعل من
كافة اجلهات.

مبادرة �إن�سانية
و�أ�شاد اللواء املزينة مبركز
اجلليلة لثقافة الطفل وجهوده
الكبرية يف توفري بيئة للأطفال
وعائالتهم متكنهم من التعلم
واالبتكار والإبداع والتطلع
للم�ستقبل ،من خالل برامج فنية وثقافية.
كما و�أ�شاد �سعادته مببادرة «بكم ن�سعد» التي تويل الأيتام وذوي الإعاقة اهتمام ًا خا�ص ًا ،م�سرت�شدة باملبادرة
الإن�سانية املجتمعية التطوعية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» لرعاية ودعم الأيتام وال ُق َّ�صر يف دولة الإمارات عرب التوا�صل معهم
ودعمهم درا�سي ًا ومعنوي ًا .وباملبادرة التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي مبادرة «جمتمعي ...مكا ٌن للجميع» والتي تهدف �إىل حتويل دبي بالكامل �إىل مدينة �صديقة
لذوي الإعاقة بحلول العام .2020
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تقام برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية

مسابقات «صيف بال فراغ  »2016تشهد تنافس ًا كبير ًا
�أ َّكد معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي-رئي�س جمل�س �إدارة جمعية توعية ورعاية
الأحداث حر�ص اجلمعية على تعزيز ن�شاطاتها وبراجمها الثقافية والإبداعية ،الهادفة �إىل حماية ال�شباب من االنحراف
وا�ستخراج مواهبهم وتفريغ طاقاتهم فيما يفيدهم ،ومبا يقيهم من اجلنوح واالنحراف ،و�أو�ضح �أن م�سابقات «�صيف
بال فراغ» التي نظمتها اجلمعية خالل �صيف � ،2016شهدت تناف�س ًا كبري ًا بني طلبة وطالبات املدار�س والأندية واملراكز
ال�صيفية على م�ستوى الدولة من �سن � 7إىل � 18سنة ،وذلك بالتعاون مع هيئة �آل مكتوم اخلريية ،و�شملت م�سابقة الر�سام،
م�سابقة التوعية الذكية،م�سابقة الكاتب ال�صغري،م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف الرقمي،امل�سابقة اخلا�صة لذوي الإعاقة
وم�سابقة �صديق املكتبة.
و�أ َّكد الفريق �ضاحي خلفان �أن امل�سابقات ت�أتي يف �إطار اخلطة الإ�سرتاتيجية
التي �أقرها �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية،
والتي تركز على توفري كافة �سبل الرعاية
االجتماعية للن�شء على مدار العام ويف
العطلة ال�صيفية على وجه اخل�صو�ص.
و�أعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث نتائج
امل�سابقات و�أ�سفرت النتائج عن:
م�سابقة الر�سام للفئة العمرية  7اىل � 12سنة
كانت على النحو التايل :كان املركز الأول
من ن�صيب �أ�سماء حميد عي�سى �سلطان
ال�سويدي  ،وفاز غيث �أحمد حممد �أحمد
باحلرفيه باملركز الثاين �أما املركز الثالث
فكان من ن�صيب نوف حممد احمد �سامل
الظنحاين.
م�سابقة الر�سام للفئة العمرية الثانية  13اىل
� 18سنة كانت على النحو التايل :كان املركز
الأول من ن�صيب نورة جا�سم حممد را�شد
النقبي ،وفازت باملركز الثاين نوف �أحمد
عبيد �سامل النقبي �أما املركز الثالث فكان
من ن�صيب علياء را�شد عبيد املهريي.
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بين طلبة المدارس والمراكز واألندية الصيفية في الدولة
�أما امل�سابقة اخلا�صة بذوي الإعاقة فقد حجبت جميع
جوائزها.
م�سابقة التوعية الذكية  15اىل � 18سنة كانت على النحو
التايل :حجب املركز الأول وفازت باملركز الثاين مرمي
خالد ح�سني بن حماد� ،أما املركز الثالث فكان من
ن�صيب عبدالعزيز يون�س ح�سن البقي�ش.
م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف الرقمي للفئة العمرية
من � 18-14سنة كانت على النحو التايل :فازت باملركز
الأول مو�ضي دروي�ش علي واملركز الثاين من ن�صيب
عائ�شه علي عبيد �أما املركز الثالث فكان من ن�صيب
�سالمة حميد عي�سى ال�سويدي.
م�سابقة الكاتب ال�صغري للفئة العمرية من � 18-13سنة
كانت على النحو التايل :فاز باملركز الأول �صالح �سعيد
خمي�س عبيد واملركز الثاين من ن�صيب �سالمة حممود
ر�شيد �أما املركز الثالث فكان من ن�صيب مودة عادل
�أحمد القادري.
م�سابقة �صديق املكتبة للفئة العمرية الأوىل  7اىل
� 12سنة كانت على النحو التايل :فازت باملركز الأول
عائ�شة ح�سن �إبراهيم عبداهلل واملركز الثاين من
ن�صيب �شيخه وليد حمد ال�شحي �أما املركز الثالث فكان
من ن�صيب حممد حميد �إبراهيم العاجل الزعابي.
م�سابقة �صديق املكتبة للفئة العمرية الأوىل  7اىل
� 12سنة كانت على النحو التايل :فازت باملركز الأول
رو�ضة يو�سف �أحمد ح�سن واملركز الثاين من ن�صيب
�آمنة عبداهلل حممد كرم �أما املركز الثالث فقد حجبت
جائزته.
وقال الدكتور جا�سم خليل رئي�س اللجنة

الإعالمية يف اجلمعية �إن اجلمعية اعتادت منذ
�سنوات على تنظيم هذه امل�سابقات ملا لها من فائدة
كبرية على الفئات امل�ستهدفة ،حيث �إن جمعية توعية
ورعاية الأحداث ت�سري يف تنفيذ براجمها و�أن�شطتها
�ضمن خطة �سنوية منبثقة عن تعاون وتن�سيق تام بني
كل �أع�ضاء اللجنة ،حيث تعتمد خططها بعد درا�ستها
ومداولتها بني �أع�ضاء املجل�س.
و�أ�شار الدكتور جا�سم خليل �إىل �أن م�سابقات �صيف بال
فراغ  ،2016حتظى برعاية هيئة �آل مكتوم اخلريية،
وتناولت عدة جماالت منها م�سابقة التوعية الذكية ،
وامل�سابقة اخلا�صة لذوي الإعاقة  ،والر�سم ،والت�صوير
الفوتوغرايف الرقمي ،والكاتب ال�صغري ،و�صديق
املكتبة للفئة العمرية من7وحتى� 18سنة ،مو�ضح ًا �أن
اجلمعية �أ�صدرت كتيب ًا قبل انطالق امل�سابقات احتوى
على كافة املعلومات اخلا�صة بامل�سابقات وموا�ضيعها
و�شروطها ،حيث �إن جمل�س �إدارة اجلمعية ر�صد جوائز
مالية قيمة لأ�صحاب املراكز الثالثة الأوىل.
وكان فريق من اجلمعية قام بالإعداد والإ�شراف على
م�سابقة �صديق املكتبة وم�سابقة الكاتب ال�صغري
ويتكون من الدكتور يو�سف حممد �شراب ،والدكتور
طالل حممد الدروي�ش ،ويف م�سابقة الر�سام وامل�سابقة
اخلا�صة لذوي الإعاقة الدكتورة جناة مكي ،والدكتور
خليل عبدالواحد ح�سن ،ويف م�سابقة التوعية الذكية
الدكتور جا�سم خليل مريزا ،و�أخري ًا �أ�شرف على م�سابقة
الت�صوير الفوتوغرايف الرقمي امل�صور الفوتوغرايف
�سليمان �إبراهيم ال�شحي ،و�سارة �صالح جا�سم م�سو�ؤلة
الربامج والأن�شطة يف التن�سيق واملتابعة.
الوعي االجتماعي

19

�أن�شطة وفعاليات

تحت شعار «أسرتنا ..متماسكة»

جمعية األحداث تشارك شرطة دبي فعاليات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث فعاليات القيادة العامة ل�شرطة دبي ،مبنا�سبة اليوم العاملي ملكافحة
املخدرات .2016
وافتتح �سعادة اللواء خبري خليل �إبراهيم املن�صوري م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ب�شرطة دبي فعالية
اليوم العاملي ملكافحة املخدرات  2016بالفا�ستيفال �سيتي حتت �شعار (�أ�سرتنا  ..متما�سكة) والتي ا�ستمرت على
مدى يومني  24-23يونيو ،بح�ضور لفيف من �ضباط �شرطة دبي وجمهور غفري َّ
اكتظ به املركز التجاري تقدمهم
العميد عبداهلل علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات واملن�ش�آت والطوارئ والعقيد عيد حممد ثاين مدير
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ونائبه العقيد خالد �صالح الكواري ،والأ�ستاذة نورة عبدالعزيز �أمريي من مراكز
الأمرية هيا بنت احل�سني الثقافية الإ�سالمية التابعة لدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي.
وجتول �سعادة اللواء خبري خليل املن�صوري بني �أروقة الفعالية والتي ت�ضمنت دوريات �شرطة دبي الفارهة وفعالية
الر�سم للأطفال وفعالية قراءة امل�ستقبل وفعالية الر�سم بالرمل للفنانة �شيماء املغريي والتي ج�سدت ب�أناملها
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ق�صة الأخطار التي يتعر�ض لها ال�شاب حني ي�سلم نف�سه
للمخدرات ولأ�صدقاء ال�سوء ،كما وزار �سعادته جناح
مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني الثقافية الإ�سالمية واطلع
على دور ال ُو َّعاظ يف ن�شر ثقافة الت�سامح والو�سطية لزوار
املعر�ض ،وزار �أخري ًا معر�ض الإدارات امل�صاحب للفعالية
والذي ت�ضمن م�شاركة � 10إدارات من �شرطة دبي وخارجها
قدموا معلومات و�إر�شادات ون�صائح وهدايا للزوار.
ثم قام �سعادته يف ختام اجلولة بتكرمي اجلهات الداعمة
لفعاليات الإدارة العامة ملكافحة املخدرات خالل العام
 2016وهي برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية،
مراكز الأمرية هيا بنت احل�سني الثقافية الإ�سالمية،
م�صرف الإمارات الإ�سالمي ،فا�ستيفال �سيتي ،وجمعية
بيت اخلري.
وقال اللواء خبري خليل �إبراهيم املن�صوري �إن فعالية اليوم
العاملي ملكافحة املخدرات هي منا�سبة عاملية يلتقي من
خاللها م�س�ؤولو مكافحة املخدرات مع اجلمهور مبختلف
فئاتهم و�أعمارهم وجن�سياتهم ،وي�سعون من خالل تلك
املنا�سبة لأن ين�شروا ثقافة �أ�ضرار املخدرات بني �أفراد

املجتمع وي ُف َتحوا �أذهان �أولياء الأمور ملخاطر �صديق
ال�سوء على �أبنائهم والذي دائم ًا ما يكون ال�سبب املبا�شر
لإغراق االبن بني براثن املخدرات ،كما �أن تلك الفعاليات
تقرب الأ�سر من رجال ال�شرطة وتك�سر احلواجز الوهمية
التي قد تعيق تعاونهم يف بع�ض الأحيان مع رجال ال�شرطة
�سواء كان عرب االت�صال املبا�شر �أو التبليغ مبختلف الطرق،
ُموجه ًا �شكره لكل من �ساهم يف �إجناح الفعالية التوعوية
من جهات حكومية وخا�صة ،م�ؤ�س�سات و�أفراد.
من جانبه ذكر العقيد عيد ثاين حارب ب�أن فعالية اليوم
العاملي ملكافحة املخدرات تعد من الفعاليات الرئي�سية يف
�أجندة �إدارة التوعية والوقاية التابعة للإدارة ،حيث يتم
الإعداد للحدث بفرتة لي�ست بالق�صرية ،وقد وفقنا اهلل لأن
نقوم بخدمة املجتمع وتوعيته بال�صورة التي يتقبلها كافة
�أفراده مبختلف ثقافاتهم ،م�ؤكد ًا ب�أن مركز الفا�ستيفال
�سيتي �ساهم وللعام الثاين يف دعم احلدث من خالل
ا�ست�ضافته للفعالية وتوفري الدعم اللوج�ستي الالزم ،الأمر
الذي �ساهم وب�شكل ملحوظ يف �إجناح احلدث واخلروج به
بال�شكل الذي نال �إعجاب اجلميع.

الوعي االجتماعي
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تحت شعار« :توقف! عش بأمان»

ً
إعالميا بحملة التوعية
جمعية األحداث تشارك
من مخاطر األلعاب النارية

شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث فريق ومت تقدمي هذه الربامج التوعوية املتنوعة باللغتني
حملة التوعية مبخاطر الألعاب النارية (الإجنليزية والأوردو) يف خمتلف املراكز التجارية
حتت �شعار« :توقف! ع�ش ب�أمان» ،وذلك عرب التغطية واملخيمات الرم�ضانية والأحياء ال�سكنيه حيث مت ن�شر
الإعالمية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة.
التوعيه مبختلف الأهداف .املن�شودة للحمله.
ومتثلت م�شاركة اجلمعية بح�ضور م�س�ؤولة الربامج
والأن�شطة الأ�ستاذة �سارة �صالح ،يف فعالية ا�سرتاحة
�أهداف احلملة
ال�شواب باملمزر ،ومب�شاركة فريق العمل يف عقد وتنفيذ  .1حما�ضرة توعوية عن خماطر الألعاب النارية.
فعالية يف م�سرح النادي الهندي بدبي ،وذلك ال�ستهداف  .2ور�شة عمل عن كيفية التعامل مع احلاالت الطارئة مثل
ون�شر ثقافة و�شعار احلملة «توقف! ع�ش ب�أمان» للجاليات احلروق وغريها بالتعاون مع فريق �ساند التطوعي.
الآ�سيوية ،وال�سعي للو�صول لأكرب �شريحة ممكنة من .3حما�ضرة عن كيفية التعامل مع حاالت احلريق
�أفراد املجتمع.
بالتعاون مع فريق الدفاع املدين.
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� .4إر�شادات وطاولة هيئة الطرق واملوا�صالت.
.5برنامج �سوالف العيال با�ستخدام �شخ�صيات احلملة
مع املدرب �أحمد �شوهان من فريق �ساند التطوعي.
.6امل�سابقات التوعوية والرتفيهية اخلا�صة باحلملة
وتوزيع الهدايا الت�شجيعية.
 .7عر�ض الأفالم التوعوية.
و�شهدت احلملة تفاع ًال جماهريي ًا كبري ًا حيث بلغ عدد
احل�ضور �أكرث من� 100شخ�ص من خمتلف الأعمار.
وعقد فريق احلملة حوايل  21فعالية يف خمتلف املواقع،
ومنها :املراكز التجارية ،والنوادي الثقافية والريا�ضية،
واخليم الرم�ضانية ،واملدار�س العربية والهندية ،ومت
خاللها تنفيذ �أكرث من  150برناجم ًا �سعي ًا لتو�صيل
التوعية جلميع �شرائح املجتمع يف �إمارة دبي مبختلف
اجلن�سيات والأعمار وذلك با�ستخدام ثالث لغات:
«العربية ،الإجنليزية ،والأوردو» .كما مت ا�ستخدام وتفعيل
با�ص التوعية يف جميع تلك الفعاليات لتعزيز ن�شر التوعية
والت�سويق للحملة ،ومت زيارة الأحياء ال�سكنية للو�صول �إىل
الأطفال و�أولياء �أمورهم يف مقر �إقامتهم.

احل�سابات للإعالن عن برامج وفعاليات احلملة وتغطيتها
بو�ضع ال�صور والفيديوهات �أو ًال ب�أول ،وبذلك مت الو�صول
�إىل عدد مل ي�سبق له وهو تفاعل �أكرث من ()1,403,250
م�ستخدم ًا مقارن ًة باحلملة ذاتها لعام ٢٠١٥م حيث و�صل
العدد وقتها اىل ( )135,000متفاعل فقط .وو�صلت
التغطية الإعالمية مبختلف و�سائله امل�سموعة واملقروءة
واملرئية لأكرث من  300خرب �إعالمي خالل فرتة احلملة.
ومل تقت�صر احلملة على ن�شر التوعية فقط فتم تخ�صي�ص
فريق ميداين متخ�ص�ص بالتعاون مع املعنيني من
الدائرة االقت�صادية بعمل جوالت تفتي�شية على املحالت
التجارية وامل�ستودعات املنت�شرة يف �إمارة دبي ،وو�صل
عدد اجلوالت لأكرث من  450جولة ،و�أخذ الفريق
امليداين بعني االعتبار الأ�شخا�ص الذين يقومون ببيع
تلك الألعاب النارية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
فتم متابعتهم وا�ستدراجهم ل�ضبط املخالفني و�ضبط
تلك املواد اخلطرة ،وو�صل �إجمايل عدد ال�ضبطيات �إىل
�ضبطيات بكمية تقدر ب�أكرث من  22,153حبة من خمتلف
�أنواع الألعاب النارية.

مواقع التوا�صل االجتماعي
اهتم فريق احلملة با�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
وو�سائل الإعالم بعني
االعتبار كونها العامل الرئي�سي يف و�صول املعلومة لأكرب
عدد ممكن من �أفراد املجتمع مبختلف جن�سياته وفئاته
العمرية ،لذلك مت تخ�صي�ص ح�سابات خا�صه للحملة يف
موقع تويرت ،في�سبوك ،االن�ستغرام واليوتيوب حتت م�سمى
( )Staysafedxbوتخ�صي�ص و�سم خا�ص باللغتني
العربية والإجنليزية وهما (#ع�ش_ب�أمانstay_ .
 )#safeمت من خاللها و�ضع العبارات وت�صاميم التوعية
الثابتة واملتحركة
بالإ�ضافة �إىل الأفالم التوعوية ،كما ا�ستخدمت تلك
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ً
«مرحبا مدرستي» تحت شعار
مبادرة
«أعاهدك إماراتي»
جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم برنامج «حقيبتي»
يف �إطار مبادرة «مرحب ًا مدر�ستي» التي �شملت جميع مدار�س دبي احلكومية على امتداد �شهر �سبتمرب ومنت�صف
�شهر �أكتوبر من العام الدرا�سي اجلديد /2016 2017حتت �شعار �أعاهدك
�إماراتي» .نظمت جمعية توعية ورعاية الأحداث ،برنامج «مرحب ًا
مدر�ستي» على م�ستوى مدار�س دبي.
و�شملت املرحلة الأوىل من برنامج .حقيبتي» توزيع احلقيبة
املدر�سية وم�ستلزماتها على طالبات مدر�سة �سلمى
الأن�صارية للبنات بدبي ومدر�سة الثاين من دي�سمرب
ومدر�سة �أني�سة الأن�صارية ومدر�سة غرناطة للتعليم
الأ�سا�سي 1 .بدبي كما مت تنظيمها يف مدر�سة �أحمد بن �سليم
ومدر�سة ال�شعب ومدر�سة اخللفاء الرا�شدين للبنني بدبي.
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و�أ�ضافت الأ�ستاذة �سارة �صالح حمادة،
م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة يف اجلمعية،
والقائمة على الربنامج �أن املبادرة ت�شمل.
مدار�س حكومية على م�ستوى �إمارة دبي
وتت�ضمن توزيع  100حقيبة بكامل القرطا�سية
على الطلبة والطالبات يف كل مدر�سة.
و�أكدت الأ�ستاذة �سارة حمادة حر�ص جمعية
توعية ورعاية الأحداث على دعم طالب العلم
وم�شاركتهم فرحة العام الدرا�سي ،وتوجهت بال�شكر �إىل هيئة �آل مكتوم اخلريية على دعمها ورعايتها الدائمة
لأن�شطة وفعاليات اجلمعية ،ومتنت لطلبة وطالبات العام اجلديد عام ًا درا�سي ًا مكل ًال بالنجاح والتوفيق.
من جانبها� ،أعربت مديرة مدر�سة �سلمى الأن�صارية ورئي�سة اللجنة الرتبوية باجلمعية ،الأ�ستاذة بدرية اليا�سي،
عن جزيل �شكرها وامتنانها جلميعة توعية ورعاية الأحداث ولهيئة �آل مكتوم اخلريية ،على املبادرة التي �أدخلت
الفرحة وال�سرور وزرعت االبت�سامة على وجوه طالبات املدر�سة.
و�أكدت اليا�سي �أن جمعية توعية ورعاية الأحداث حتر�ص على الدعم وامل�شاركة بجميع الفعاليات والأن�شطة على
مدار العام� ،سواء من خالل تقدمي الن�صائح الإر�شادية والكتيبات �أو من خالل الفعاليات والهدايا املقدمة.
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التدريب الصيفي بهدف استثمار وقت فراغ
الشباب خالل فترة الصيف
جمعية األحداث تشارك ببرنامج التدريب الصيفي للطلبة
شاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث بتنظيم برنامج التدريب ال�صيفي للطلبة والطالبات على م�ستوى
�إمارة دبي ،خالل العطلة ال�صيفية للق�ضاء على �أوقات الفراغ التي يعاين منها الطلبة و�إبعادهم
عن �أية م�شاكل قد يتعر�ضون لها خالل فرتة ال�صيف التي عادة ما ت�ؤكد امل�ؤ�شرات �أنها �أكرث الفرتات التي يتعر�ض
فيها ال�شباب لالنحراف.
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�شرطة دبي
�شمل برنامج التدريب ال�صيفي تدريب الطلبة يف الإدارة
العامة ل�شرطة دبي ،حيث كرم الفريق خمي�س مطر
املزينة القائد العام ل�شرطة دبي جمعية توعية ورعاية
الأحداث على دعمها لربنامج التدريب ال�صيفي ،جاء
ذلك خالل احلفل ال�سنوي لتخريج طلبة الأن�شطة
ال�صيفية  ،2016والبالغ عددهم  700طالب وطالبة،
يف نادي ال�ضباط بالقرهود ،وذلك بح�ضور خالد عي�سى
املدفع الأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة لرعاية ال�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة العليا املنظمة للربنامج الوطني
للأن�شطة ال�صيفية «�صيف بالدي» ،واللواء عبد الرحمن
حممد رفيع م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون خدمة املجتمع
والتجهيزات ،واللواء الأ�ستاذ الدكتور حممد �أحمد بن
فهد م�ساعد القائد العام لل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب،
واللواء حممد �سعيد املري ،مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع ،واللواء طيار �أن�س املطرو�شي ،مدير الإدارة
العامة للنقل والإنقاذ ،واللواء الدكتور ال�سالل �سعيد بن
هويدي الفال�سي ،مدير الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية،
واللواء �أحمد حمدان بن دملوك ،مدير الإدارة العامة
للتدريب ،وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز
ال�شرطة وال�ضباط و�أولياء الأمور.
و�أ ّكد الفريق املزينة �أن ه�ؤالء الطلبة هم ثروة الوطن
وعماده ،وبهم ولهم ن�ست�شرف امل�ستقبل ،م�شري ًا �إىل
�أن �شرطة دبي حري�صة على تفعيل دورها يف تقدمي
اخلدمات املجتمعية ،وا�ستثمار وقت فراغ ال�شباب
خالل فرتة ال�صيف ،واكت�شاف قدراتهم ومواهبهم
وا�ستثمار طاقاتهم مبا يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى

جمتمعهم ،م�شري ًا �إىل �أن �شرطة دبي لطاملا كانت رائدة
يف دعم الأن�شطة الطالبية ،ووجهة رئي�سية لكافة الطالب
والطالبات مل�ساعدتهم على االنخراط يف الربامج
والفعاليات التثقيفية والتوعوية والتعليمية والإر�شادية.
وقال الفريق املزينة �إن �شرطة دبي ت�سعى من خالل
دوراتها ومب�شاركة خمتلف الإدارات العامة ومراكز
ال�شرطة �إىل تعميق ال�شعور باالنتماء ،وتعزيز ثقافة
احرتام القانون ،وتوعيتهم ب�أهم املظاهر وال�سلوكيات
املجتمعية الإيجابية وال�سلبية ،وكيفية التعامل معها وفق ًا
ملا يقت�ضيه القانون� ،إ�ضافة �إىل غر�س �صفات االن�ضباط
والنظام و�إدارة الوقت وحتمل امل�س�ؤولية والثقة بالنف�س
وغريها يف �شخ�صياتهم ،الأمر الذي ي�ؤ�س�س جي ًال وطني ًا
قادر ًا على خدمة جمتمعه.
و�أو�ضح الفريق املزينة �أن �أحد �أهداف ا�سرتاتيجية
�شرطة دبي تتم ّثل يف احلفاظ على الهو ّية الوطنية وحتقيق
الأمن واال�ستقرار يف املجتمع ،لذلك ف�إنها حري�صة على
تعزيز دورها املجتمعي وتنظيم �أن�شطة وبرامج ت�صقل
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مواهب ال�شباب وقدراتهم وفقا لأ�س�س علمية حديثة
متخ�ص�صني يف توجيههم،
يف تدريبهم ،وحتت �إ�شراف
ّ
م�ؤ ّكدا �أن هذه الربامج والأن�شطة تع ّد نافذة �أ�سا�س ّية
ل�صقل �إمكانيات الأفراد يف امل�ستقبل ،ومتمني ًا من
القائمني عليها اال�ستمرار يف تطوير الربامج والدورات
�سنوي ًا.
�أ ّكد الفريق املزينة خالل اطالعه على نتاجات معر�ض
الطلبة الذي �أقيم على هام�ش احلفل �أن ما �أجنزه الطلبة
دليل على جناح الدورات والربامج ال�صيفية ،م�شري ًا �إىل
التط ّور الذي �شهدته هذه الدورات يف نوع ّيتها مقارنة
بال�سنوات ال�سابقة ،مثني ًا على الأعمال التي �شاهدها
�ضمن نتاج دورات فتيات بني ال�سعادة واالبتكار،
والأعمال اليدوية ،وجيل االبتكار ،ومركز االت�صال ،901
و�سفراء التوعية ،والإ�سعافات الأولية ،ونقر�أ لرنتقي،
ودورة كرة القدم ،والغو�ص ،والرماية ،والت�صوير
ال�صحفي ،وال�صحفي الواعد ،كما �أعرب عن �سعادته
ب�إهداء الطلبة جملة الأن�شطة ال�صيفية له ،مثني ًا على
ابتكارهم و ما �أوجزوه بها من جتارب اختربوها خالل
فرتة التحاقهم بالأن�شطة ال�صيفية.
ترفيه و�إدارة
وا�ستقبل بنك دبي الإ�سالمي دفعة جديدة من الطالب
الإماراتيني امل�شاركني يف برنامج التدريب ال�صيفي
ال�سنوي «اكت�سب» ،وذلك انطالق ًا من التزامه امل�ستمر
ب�إعداد جيل امل�ستقبل من املوارد الب�شرية املواطنة
العاملة �ضمن القطاع امل�صريف .و�صرح مازن ف�ؤاد من
بنك دبي الإ�سالمي� ،أن التدريب �شمل  76طالب ًا وطالبة،
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ومت تدريبهم على الأعمال الإدارية يف خمتلف فروع
البنك ب�إمارة دبي ،و�شلمت :مهارات التعرف على جميع
منتجات البنك ،و�آلية فتح احل�سابات البنكية ،و�إ�صدار
البطاقات االئتمانية للمتعاملني .م�شري ًا �إىل �أن البنك
يحر�ص على تدريب الطلبة يف الفرته ال�صيفية من كل
عام.
من جهة �أخرى� ،أو�ضحت نهاد مو�سى ،مديرة املوادر
الب�شرية يف مدينة مده�ش� ،أن مدينة مده�ش الرتفيهية
تعترب اجلهه الأوىل يف توظيف الطلبة من عمر � 15إىل 17
�سنة ،وتقول “ :خالل هذا العام مت تدريب الطلبة على
برنامج �صيفي امتد ملدة � 8ساعات يومي ًا ،وابتد�أ بتاريخ
 27يونيو �إىل � 27أغ�سط�س ،و�شمل  260طالب ًا وطالبة،
ومت تدريبهم ب�أ�سلوب ترفيهي و�إداري ،على كيفية
التعامل مع اجلمهور ،والتعامل مع الألعاب ب�أ�سلوب �آمن.
طالب التدريب ال�صيفي
�أو�ضح حممد بدر املال ،املتدرب يف مدينة مده�ش
الرتفيهية� ،أنه ا�ستفاد من برنامج التدريب ال�صيفي
للجمعية حيث �إنها ال�سنة اخلام�سة له يف التدريب مع
جمعية الأحداث ،واكت�سب الكثري من اخلربات ،ومنها؛
التعامل مع اجلمهور وحل امل�شكالت ،وقواعد �سالمة
الأطفال يف مدينة الألعاب ،وقال « :مل تكن هي املرة
الأوىل التي �أتدرب بها يف مده�ش ،فقد �سبق �أن تدربت
يف العام ال�سابق ،كما خ�ضعت لتدريب �صيفي يف القيادة
العامة ل�شرطة دبي وبنك دبي الإ�سالمي».
وبدورها قالت علياء دملوك املهريي ،طالبة يف كلية تقنية
دبي للطالبات والتي تن�ضم كمتدربة يف برنامج اكت�سب
لل�سنة الثالثة على التوايل :لقد كان للخربة التي ح�صلت
عليها من بنك دبي الإ�سالمي الأثر الكبري يف االرتقاء
مبهاراتي و�إمكاناتي و�صقلها من �أجل امل�ضي قدم ًا يف
مهنتي امل�ستقبلية �ضمن قطاع ال�صريفة الإ�سالمية ،وقد
وجدت التدريب العملي خ�صي�ص ًا ذا فائدة كبرية.
للمره الثالثة يخ�ضع عمر عبداهلل البلو�شي ،لربنامج

التدريب ال�صيفي ،ويقول « :بد�أت التدريب
ال�صيفي يف م�ؤ�س�سة عي�سى بن نا�صر ال�سركال
قبل ثالث �سنوات ،وبعدها تدربت يف مركز دبي
للإح�صاء ،ويف هذا ال�صيف تدربت يف بنك دبي
الإ�سالمي ،واكت�سبت الكثري من املهارات ،منها:
الثقة بالنف�س ،وكيفية التعامل مع اجلمهور،
واحلفاظ على الأموال ،واطلعت من خالل
فرتة تدريبي على اخلدمات امل�صرفية املالية
والإدارية ،و�أن�صح جميع ال�شباب با�ستثمار فرتة
الإجازة ال�صيفية بالتدريب العملي».
�أما �سعيد حممد البلو�شي ،بال�صف احلادي ع�شر ،فقد
تدرب يف مركز دبي للإح�صاء على مدار �شهر كامل،
ويقول « :اكت�سبت خربه كبرية يف جمال �إدخال البيانات
وكيفية تكوين البيانات الإح�صائية ،عدا عن اطالعي عن
قرب على الأعمال املكتبية والإدارية ،التي �صقلت مهاراتي
وجعلتني �أكرث ا�ستعداد ًا ل�سوق العمل بعد التخرج ب�إذن اهلل».
وي�شري البلو�شي �إىل �أنه تدرب العام املا�ضي يف نادي �ضباط
�شرطة دبي ،وكذلك اكت�سب العديد من ال�صفات اخلا�صة
باالن�ضباط وااللتزام.
وتدرب عبدالعزيز يون�س ح�سن ،يف القيادة العامة ل�شرطة
دبي ،ويقول « :هذه ثالث مرة
�أتدرب فيها ب�شرطة دبي،
وكنت حينها يف �إدارة املالية،
ولكن تدريبي يف هذا العام
�أك�سبني العديد من املهارات،
ال�سيما و�أين تدربت يف غرفة
العمليات» .ويقول عبدالعزيز
�إنه تعرف على خدمة تلقي
املكاملات وال�شكاوي ،901
وكون من خاللها العديد من
ال�صداقات.
ويف اخلتام �أ�ضافت م�س�ؤولة

الربامج والأن�شطة �سارة �صالح ب�أنها �سعيدة ب�أن ترى
منت�سبي طالب جمعية توعية الأحداث املتدربني يف الدوائر
متميزين يف عطائهم و�أنها ت�سعى دائم ًا لإيجاد ما ينا�سبهم
والتنويع �سنوي ًا ب�إيجاد مكان خمتلف لتدريبهم حيث �إنها
ت�صفهم بكونهم �أبنا ًء لنا .وتخاف على م�صلحتهم كخوفها
على �أبنائها ،وتقدم جميع �أولياء �أمور املتدربني بال�شكر
للأ�ستاذة �سارة على دورها املميز يف متابعة املتدربني
وزيارتهم ميداني ًا بني فرته و�أخرى لالطمئنان عليهم �سائل ًة
املوىل عزوجل ب�أن يحميهم ويوفقهم يف م�شوارهم العلمي
والعملي م�ستقب ًال..
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ق�صة حدث

لقب بـ «العالم الصغير»
أديب البلوشي ..الطفل اإلماراتي المعجزة
ا�ستطاع العامل الإماراتي ال�صغري� ،أديب �سليمان البلو�شي الذي مل يتجاوز  11ربيع ًا،
تخطي حدود دولة الإمارات والعامل العربي و�صو ًال للعاملية يف جمال االبتكارات
واالخرتاعات ،فلقب بـ«العامل ال�صغري».
حياته مليئة باملفاج�آت الغريبة ،التي بد�أت وهو جنني �صغري يف رحم �أمه ،حيث
�أخرب الأطباء والديه �أن اجلنني م�صاب بفريو�س التك�سوبالزما ،الذي ي�صيب
اجلنني بت�شوهات خلقية ت�صل �إىل  ،%70ولكن �إميان الوالدين بالق�ضاء والقدر
دفعهما لرف�ض فكرة �إجها�ض اجلنني ال�سيما و�أنه احلمل الأول من الأ�سرة ،ولكن
وبعد والدته كانت املفاج�أة ال�ساره للوالدين حيت ات�ضح �أنه طفل �سليم
بكامل عافيته ،وعندما �أمت �أديب �سن ال�ساد�سة اكت�شف والداه
�أن طفلهما �شديد الذكاء وميتلك خيا ًال علمي ًا كبري ًا مما
جعل منه عامل ًا ولقب بـ«العامل ال�صغري»� .أدرك والداه قدرة
�أديب على الإبداع عندما �شعر مبعاناة والده امل�صاب ب�شلل
الأطفال ،وكان عندها يرافق والده يف نزهة على �شاطئ
البحر ،وطلب �أديب من والده النزول معه للبحر،
ولكن والده اعتذر كونه ي�ضع جهاز ًا ب�ساقه.
عندها فاج�أ �أديب والده ب�أنه �سوف يخرت ُع
جها ًزا �ضد املاء .فكر �أديب ب�صناعة
جهاز طبي �شبيه بالذي ي�ستخدمه والده
ولكن يكون م�ضاد ًا للماء حتى
ي�سبح بدون التعر�ض للأذى،
وفكر با�ستبدال احلديد مبعدل
�آخر �أخف وزن ًا ،وبد�أ بالبحث
والقراءة ،ليكون بذلك �شرارة
الإبداع الأوىل لإطالق العنان
ملخيلته وابتكاراته.

30

الوعي االجتماعي

توايل االخرتاعات
وبعدها توالت اخرتاعات البلو�شي ،حيث اخرتع كر�سي ًا
خا�ص ًا بذوي الإعاقة من امل�صابني ب�شلل الأطفال وجعله
�ضد املاء يت�صل عرب الأقمار ال�صناعية بال�شرطة واملنزل.
واخرتع ع�صا لفاقدي الب�صر تتفرد بنغمات خا�صة
لتنبيههم �أثناء امل�شي ،كما ابتكر حزام �أمان يقي�س نب�ض
قلب ال�سائقني ينذر ال�شرطة �أو �أ�سرة ال�سائق يف حالة توقف
قلبه �أو تزايد �ضرباته.
واخرتع البلو�شي كذلك حزام الأمان اخلا�ص بقيا�س نب�ض
قلب ال�سائقني الذي �أ�ضيفت �إليه خا�صية التنبيه الفوري،
التي تنذر امل�ست�شفى �أو ال�شرطة �أو املنزل بتوقف قلبه �أو
تزايد �ضرباته ،واخرتاع باب القط الإلكرتوين للحيوانات
الأليفة يف املنازل،
جنح البلو�شي يف الو�صول �إىل م�ستوى عال لريفع ا�سم بلده
عرب و�سائل الإعالم ،ويف املحافل املحلية والدولية التي
يتم دعوته حل�ضورها ،و�آخرها م�شاركته يف امل�ؤمتر العربي
الأول للروبوت يف الأردن وتكرميه ونيله لقب �أ�صغر عامل

عربي يعنى بعلوم الروبوت يف امل�ؤمتر.
فاز البلو�شي باملركز الأول يف جائزة «الأمري عبدالعزيز
بن عبداهلل العاملية لريادة الأعمال عن �أف�ضل طفل مبتكر
لعام  .»2015يذكر �أن جائزة الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل
العاملية لريادة الأعمال تعترب اجلائزة الأوىل عامليا يف
جمال ريادة الأعمال وهي مبثابة برنامج رائد لت�شجيع
امل�شاريع الريادية حيث �صممت لالحتفال ب�أ�صحاب
امل�شاريع الريادية يف اململكة العربية ال�سعودية والعامل من
خالل التقدير واملكاف�آت .وي�صل �إجمايل قيمة اجلوائز
ملليون ريال �سعودي �أي ما يقارب الـ � 270ألف دوالر �أمريكي
�إ�ضافة ال�ست�ضافة اجلائزة جلميع الفائزين من كل دول
العامل يف اململكة على نفقتها.
كما ح�ضر م�ؤمتر ًا بيئي ًا حول الكربون الأخ�ضر وناق�ش مع
امل�شاركني يف امل�ؤمتر من خرباء ومتخ�ص�صني �سبل حتويل
اال�ستدامة الزراعية �إىل واقع من خالل التكنولوجيا.
ويتمنى البلو�شي �أن ي�صبح عامل ًا ناب ًغا ليخدم بالده
الإمارات احلبيبة ،ولينفع بعلمه كل الب�شر.
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مدرستي هي
بيتي الثاني
بقلم :املحامي وامل�ست�شار القانوين عبداهلل حاجي
ع�ضو جمعية توعية ورعاية الأحداث

الأبناء هم نواة املجتمع وعلينا احلفاظ عليهم لأنهم ثمرة الغد نحو م�ستقبل جميل يخدم الوطن ،وقد عرفنا املجتمع
الأ�سري املرتابط ب�أنه املجتمع ذو النمط الذي منه �سالمة املجتمع و�صالحه .ف�إذا �صلحت الأ�سرة �صلح املجتمع و�إذا
ف�سدت ف�سد معها.
وذكرت يف حديثي ال�سابق حول دور الأبناء باملجتمع .دور الآباء يف املحافظة على هذا اجليل من عبث الزمن و�أ�صحاب
ال�سوء .التطور املواكب لتطوير املجتمعات .دور الأب والأم والتقرب �إىل �أبنائهم لأننا نقول ونكرر �أن الأ�سرة هي
الأ�سا�س الأول يف املجتمع وبعدها املدر�سة التي هي املنزل الثاين لرتبية الأجيال وتوجيههم نحو حب الدين والوطنية
ونحو بناء جيل الثقافة والعلم  ...وهذا ماذهب �إليه �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ .حممد بن را�شد حفظه اهلل من خالل
ر�ؤيته للجيل القادم وهو حب العلم والقراءة ف�أطلق مبادرة (القراءة) فهي ر�سالة وا�ضحة �إىل معنى العلم والثقافة
لدى �سموه.
ومن هنا �س�أحتدث يف هذا العدد حول دور املدر�سة يف احلد من اجلرائم ويف تثبيت الوازع الديني وقدوتنا بذلك
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ومن بعده ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم والتابعني .و�س�أخل�ص ذلك ب�أن مدر�ستي هي
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حمامي الأحداث
بيتي ومدر�سي هو �أبي ومد ّر�ستي هي �أمي والبد �أن نغر�س
هذا املفهوم يف قلوب �أطفالنا من البدء يف احل�ضانة �إىل
الف�صول الدرا�سية الأخرى.
املعلم ر�سول ي�ؤدي �أمانة العلم فعلينا نحن �أولياء الأمور
�أن نغر�س يف �أبنائنا حب املعلم وكاد (املعلم �أن يكون
ر�سوال) فاليوم حديثي عن املربي الفا�ضل واملربية
باملدار�س والذين منهم نتعلم علوم الرتبية وثقافة الدين
واالحرتام .معلمي ذاك الذي علمني العلم ف�إن �ضربني
�أو نهرين فقد دلني �إىل الطريق ال�صحيح واملق�صود
بال�ضرب لي�س ال�ضرب املربح و�إمنا التوبيخ من باب
متابعة الطفل �أو الطالب نعم وكذلك املعلم ف�إن واجبه
احرتام تلميذه ومعاملته كابنه ،فللمعلم حقوق وواجبات
كذلك للطالب.
كانت العالقة يف املا�ضي بني املعلم والطالب عالقة
حب ومل يتجر�أ الطالب �أو املعلم على مواجهة بع�ضهم
ولكن يف جيلنا احلايل للأ�سف يتجر�أ �أحدهما على
حتقري الآخر .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه� :ألي�س الواجب
وجود قانون للتدري�س يحمي املعلم والطالب ويحدد فيه

واجبات وحقوق الطرفني .
ال بد من وجود ميثاق خا�ص للتدري�س
وقدوتنا يف ذلك الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
فهو املعلم والأب واملدر�سة التي تعلمنا منها مكارم
الأخالق والإح�سان وح�سن التعامل مع النا�س وكذلك
ماو�صانا به والدنا ال�شيخ .زايد بن �سلطان �آل نهيان-
رحمه اهلل عليه .حول ف�ضل املعلم .فذاك الأب غر�س
فينا حب العلم والثقافة وها نحن الآن نواكب الزمن
وامل�ستقبل.
معلمي هو �أبي هو ذاك الرجل الذي �أخذت منه درو�س
العلم حتى نه�ضت و�أ�صبحت مبكان مرموق.
نعم املدر�سة هي املنزل الثاين لنا فعلينا املحافظة
على هذا ال�صرح وعلينا �أن ن�سمو به �إىل الأعايل فنحن
�أبناء الإمارات جيل امل�ستقبل علينا رفع راية العلم عالي ًا
بالتحفيز واالبتكار.
و�سنكمل حديثنا ب�إذن اهلل �أكرث عن املعلم والطالب
واملدر�سة وكيفية الربط بني املدر�سة واملنزل .فهذا
حمورنا يف العدد القادم ولكم ال�شكر.
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خواطر تربوية

الأ�ستاذة :هالة �إبراهيم الأبلم
ع�ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

نصيحة :اذهب إلى مكان يريح
عقلك واستمتع بهواياتك
المفضلة تسعد قلبك
كيف تصنع الضحكة
واالبتسامة بنفسك؟

حب وكره ،غرية وثقة� ،شك واطمئنان� ،صداقة ووحدة ،قوة و�ضعف ،راحة وحرية ،غ�ضب و�سعادة ......كثري من امل�شاعر
ن�شعر بها يومي ًا و�أ�سبوعي ًا و�شهري ًا ،يوم ًا نكون يف ال�سماء ويوم ًا �آخر ن�سقط يف �سابع �أر�ض.
فهل �شعرت يف حلظات �أنك تبت�سم حيث تذكرت �شئي ًا جمي ًال �أ�سعدك؟
حينها �شعرب باخلجل من نف�سك ،وتود �أن تختبئ حتى ال ي�س�ألك �أحد ما الذي ي�ضحكك؟ �إنها كلمة تذكرتها من �شخ�ص
حتبه ،وموقف عدت �إليه بفكرك عندما تذكرته� ،إذ ًا فهو حا�ضر غائب.
�إذ ًا فنحن ن�ستطيع يف �أوقات كثرية �أن جنلب ال�سعادة من املا�ضي ،وما �أود �أن �أخربك به الآن �أنك �أي�ض ًا ت�ستطيع
حت�ضريها من و�إىل امل�ستقبل !
ال تعجب فهذه و�صفتي لك لتح�ضري �أجمل �سلطة م�شاعر ،تتكون من ُحب و�سعادة وراحة بال و�صداقة وقوة وثقة ....وكل
�شىء جميل يخطر على بالك ،لذلك �أدعوك للتخيل.
فكما تخيلت املا�ضي �أمكنك �أن ت�صنع امل�ستقبل ،تذكر من �أ�ساء �إليك �إنه جاء واعتذر وبرر لك ما حدث ،وقتها �ستبت�سم
وت�ستطيع �أن تذهب وتبد�أ بال�سالم ،فما �أجمل النف�س امل�ساحمه ،تذكر من �أغ�ضبك �إنه قدم لك وردة وكلمة طيبة ،وقتها
�سيذهب غ�ضبك وت�صبح �أكرث هدوء ًا ،وعندما جتد نف�سك حزين ًا� ،أح�ضر ورقة وقلم ًا واكتب فيها ما تريد �أن يحدث� ،أو
تذكر تلك الكلمة وتلك اللحظات والتي مهما كان ال�سبب يف زوالها فهي كانت حقيقة ولي�ست خيا ًال ،وكم كنا وقتها يف
�أروع حال ،فالآن ا�ستح�ضرها واذهب بها �إىل تلك امل�شاعر ثاني ًا.
يجب �أال ننظر �إىل حياتنا على �أنها �أ�شخا�ص ننتظر منهم الكثري وجند منهم القليل ،ولكن انظر حلياتك على �أنها
للحظات واخرت اجملها وع�ش فيها وا�صنع املزيد منها واحذف التعي�س واملحزن كما تفعل يف ال�سلطه حني حت�ضرها
فتختار من الفواكه واخل�ضروات الأجمل والأن�ضر والأروع وتزيل غري ذلك.
فمن املمكن �أن ي�سعدوك
فا�صنع �ضحكة ،وب�سمة ،وفرحة ،واملأ فراغك بعمل حتبه ،واقرتب منهم
وقلبك ،ا�ستمتع بهواياتك
فيحبوك وحتبهم ،وا ْر َتدِ الوانك املف�ضلة ،واذهب �إىل مكان يريح عقلك
املف�ضلة ..........
ح�ضرها  ....ا�ستمتع بها....
ما �أروع �سلطة امل�شاعر.....
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عيادة االحداث

دراسة :ال عالقة بين السمنه
والتأخر الدراسي لدى
األطفال
بقلم الدكتورة .مرمي كلداري
ع�ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

يعتقد الكثري منا �أن هنالك عالقة بني ال�سمنة والت�أخر الدرا�سي ،ولكن �أكدت الدرا�سات والأبحاث التي �أجريت
م�ؤخر ًا �أنه ال عالقة بني ال�سمنة والت�أخر الدرا�سي لدى الأطفال.
�إن الت�أخر الدرا�سي �أ�سبابه معروفة ،وتتنوع بني الأ�سباب الرتبوية والأخرى التعليمية بعيد ًا عن ال�سمنة التي
ُت َع ُّد ال�سبب يف الت�أخري التح�صيلي عند الأطفال .ف�إن زيادة الوزن لها �أ�سباب جينية �أو بيئية �أو �أ�سرية وت�سبب
م�شكالت �صحية ولي�ست �سبب ًا يف التخلف الدرا�سي �سواء �أكانت ب�سبب مبا�شر �أو غري مبا�شر.
�إن الت�أخر الدرا�سي يقف على �أ�سباب �أخرى مثل اخلالفات الأ�سرية ،واخلالفات االجتماعية واملالية للأ�سرة.
كما �أن طريقة الن�ش�أة االجتماعية و�سلوكيات الأبويني والتاريخ العائلي يف جمال التعليم ،لها دور كبري يف الت�أخر
الدرا�سي ،لهذا ف�إن الأ�سرة تلعب دور ًا كبري ًا يف التن�شئة ،واجلو الأ�سري هو امل�س�ؤول عن التح�صيل الدرا�سي
ومتابعة الأبويني لأبنائهم بطريقة م�ستمرة و�إعطاء الإر�شادات ال�صحيحة يف الدرا�سة واختيار اال�صدقاء
املنا�سبني .وتنظيم �أوقات للراحة والدرا�سة وخلق جو درا�سي هادئ يف البيت حتى يجعل الأبناء �أكرث قدرة على
الرتكيز والتح�صيل .
ً
ً
ً
ً
لهذا ف�إن الأ�سرة تلعب دورا كبريا يف جعل �أبنائها متفوقني درا�سيا واجتماعيا «فمن �شب على �شيء� ،شاب عليه»
قوي الأ�سا�س كان تفكريه �سليم ًا.
ومن كان ّ
وفق اهلل �أبناءنا ملا فيه اخلري فهم عماد الوطن.
الوعي االجتماعي
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بقلم :الي�سار فندي� /أخ�صائية اجتماعية

أهمية القدوة الحسنة في
حياة الشباب
ً
بعيدا
يجب أن نربي أبناءنا
عن تقليد اآلخرين؟

ال �شك �أن القدوة احل�سنة والتعليم من خالل النموذج �أو املثال العلمي هي من �أ�سا�سيات علم الرتبية ،الذي يطمح
�إىل تن�شئة الأجيال تن�شئة �صاحلة ،ويحاول �أن ي�ساهم يف تعديل ال�سلوك وال�شخ�صية مما يتنا�سب مع قيم املجتمع
وظروفه وتوجهاته.
ومن طبيعة الب�شر وفطرتهم �أن يت�أثروا باملحاكاة والقدوة �أكرث من القراءة وال�سمع ،والطفل يف مرحلة الطفولة
املبكرة تكون لديه جمموعة من ال�سمات ت�ؤهله ال�ستقبال كل �سلوك �إيجابي والعمل به.
هنالك ثالثة م�ستويات اجتماعية لها الدور الكبري يف تهذيب �سلوك الأجيال وتنمية وعيهم الديني واحل�ضاري ،مبا
يتفق مع القيم ال�سائدة وهي الأ�سرة ،املدر�سة وو�سائل الإعالم بجميع �أنواعها.
واحلقيقة �أن مرحلة املراهقة تتميز بالقلق وعدم اال�ستقرار واملعاناة الذاتية وتربز من خاللها حماوالت متعددة
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لإثبات ال�شخ�صية وقدراتها وت�أكيد الهوية الفردية.،
ال�صفات اخلا�صة التي ميتلكها الفرد.
ومن املهم �أن ترتك م�سافة للمراهق ي�ستطيع من
خاللها �أن يبلور �أفكاره وانفعاالته و�أ�ساليبة اخلا�صة
به يف خمتلف املوا�ضيع واالهتمامات ،و�أن تبقى درجة
من احلوار املت�صل الذي ال ينقطع مما ي�ضمن التعرف
على ما يجري والتوجيه املنا�سب ولو من بعيد ،وهنا
�أهمية القدوة الإيجابية بتنظيم عامل املراهق.
وميكن �أن ي�أخذ االت�صال مع عامل املراهقة �أ�شكا ًال
متنوعة وميكن �أن ميار�س ذلك الرمز �أو القدوة الأهل
�أو الأقرباء �أو املدر�سون �أو غريهم واملهم �أن ال يرتك
املراهق وحيد ًا يف عامله امل�ضطرب وانفعاالته احلادة
واندفاعاته.
وهذا ي�ساعده على اال�ستفادة من جتارب الكبار
ويخفف من العزلة وي�ضمن حد ًا �أدنى من التفاهم
والتعاون والتوجيه ،وهناك جانب �آخر للمراهق �إذ
ميكن �أن ينجذب �إىل �شخ�صيات متطرفة وحادة
يحاول �أن يتمثل بها ويقلدها حماو ًال �إثبات ذاته
بطريقة ال تتنا�سب مع املجتمع وقيمه وعاداته ،وقد
ي�صبح ذلك �سلوك ًا مزمن ًا �أو يكون م�ؤقت ًا وعابر ًا يعود
اىل التوازن والن�ضج والر�شد.
�إ�ضافة لكل ذلك يجب �أن نربي �أطفالنا على االبتعاد
عن التقليد الأعمى واالجنراف خلف تيار ال�صراعات
الآتية �إلينا من و�سائل الإعالم ،والتي هي غريبة
عن جمتمعاتنا ،والهدف منها تخريب عقول الأبناء
و�إخراجهم عن الإطار ال�سليم.
وبالطبع ف�إن يف كل جمتمع �أبطاله و�أحالمه ،وتتنوع
ال�شخ�صيات املثالية فيه وت�أخذ �أدوار ًا و�أ�شكا ًال متباينة
وفق ًا لأو�ضاع املجتمع وتنوعه وتغرياته ،وتعك�س هذه
التغريات االجتماعية فيما تعك�سه قلق ًا وا�ضطراب ًا
يف مفاهيم القدوة و�أ�شكالها ،لذلك يجب �أن نحدد

الدوافع النف�سية لالقتداء وتعزز ذاكرة الأبناء من
�أعمار مبكرة.
�إن الإعجاب من �أهم نقاط القدوة .فالإن�سان عندما
يعجب ب�سلوك معني �أو �شخ�ص ما يجد اجنذاب ًا داخلي ًا
لالقتداء به ،و�أي�ضا التناف�س بني الأفراد واملجتمعات
من العوامل التي تثري عملية االقتداء ،والبد �أن يكون
تناف�س ًا �إيجابي ًا ذا هدف نبيل بعيد ًا عن �أجواء املناف�سة
ال�سلبية التي ت�ضمن بعمقها احل�سد والغرية وغريها
من الأمرا�ض االجتماعية ،كما و�أن ال�شعور بالنق�ص
يف بع�ض جوانب ال�شخ�صية يدفع املرء �إىل االقتداء
بالأقوى ،حيث �إن ال�ضعيف مولع باالقتداء بالأقوى
وهنالك تكمن خطورة االقتداء ال�سلبي �أحيان ًا حيث
يجد املرء مناطق ال�ضعف يف ذاته وتقليده للآخر دون
التب�صر ،ف�إذا عرف الإن�سان هذه اخلا�صية فعليه �أن
يحرتز من الولع باالنقياد الأعمى غري املوجه ،ف�إن
ر�أى به خري ًا �أخذ به و�أن ر�أى به مف�سدة تركه.
�إن غياب القدوة ال�صاحلة من املجتمع عامل رئي�سي
يف انهياره بعك�س االقتداء بالقدوة ال�صاحلة الذي
ين�شئ التوازن واالعتدال يف �سلوك الأفراد .ومن
املعلومات الهامة لذاكرة الطفل نبد�أ ب�أن ال نقتدي
ب�شخ�ص ب�صورة كلية وامنا بجزيئات �أعطي بها
�شخ�صي و�أن اتنف�س ذاتي� .أعطر نف�سي بالقدوات
الإيجابية الناجحة .ولكن ال �أحطم نف�سي بالبعد عن
واقعي .فاالقتداء �إن مل يكن له مزاج تطرب له النف�س
الب�شرية مل ي�ضع ب�صمته بالنف�س .وهو ال ي�أتي بالق�سر
فلو كان االقتداء واجب ًا ف�سرعان ما ين�سى .ولكنه
جت�سيد للقيم التي تربى الإن�سان عليها .
يعاين بع�ض الأفراد من الفراغ العاطفي �أو االفتقار �إىل
االهتمام مما يجعله ينطلق للبحث عن ال�شخ�صيات
ليقتدي بها .ف�إما ان يكون خياره موقف ًا وهادف ًا فيختار
القدوة احل�سنة �أو العك�س ....
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درا�سات

اإلمارات
وجهود مكافحة االتجار بالبشر
بقلم الدكتورة .موزة العبار .ع�ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث
moza100111@gmail.com

تعد جرائم االجتار بالب�شر واحدة من �أكرب التحديات يف جمال حقوق الإن�سان ،لكونها مت�س كرامة الإن�سان وحريته ب�أ�سو�أ �أ�شكال
اال�ستغالل .ويف ال�سنوات الأخرية ،توالت اجلهود واملبادرات العاملية ملكافحة هذه اجلرمية ،مثل الربوتوكول العاملي ملكافحة
االجتار بالب�شر ،واالتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب اجلهود الوطنية التي تت�ضمن مكافحة ومنع ومعاقبة تهريب
الأ�شخا�ص واالجتار بالب�شر.
ولكن تبقى هذه اجلهود واملبادرات غري كافية �أمام انت�شار جرائم االجتار بالب�شر وت�ضاعف عدد ال�ضحايا ،ولأن الوقاية خري من
العالج ،تعتمد الدول واحلكومات واملنظمات غري احلكومية على حمالت الوقاية والتوعية ،باعتبارها �إحدى الأدوات الأ�سا�سية
لدعم جهود مكافحة هذه اجلرائم الب�شعة.
وقد حظيت �إجنازات «دولة الإمارات» وجهودها يف مكافحة االجتار بالب�شر بتقدير العديد من املنظمات الإقليمية املخت�صة،
خا�صة جتربتها الرائدة يف �إقامة مراكز لإيواء �ضحايا االجتار بالب�شر من الن�ساء والأطفال واخلدمات املتميزة التي تقدمها هذه
املراكز لل�ضحايا من رعاية متكاملة يف خمتلف اجلوانب ال�صحية والنف�سية والقانونية.
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وثمنت «جوى تغوزو �إيزيلو» املقررة اخلا�صة املعنية
باالجتار بالب�شر .ال �سيما الن�ساء والأطفال .يف جمل�س
حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،يف �إحدى جل�ساته
ال�سابقة ،جتربة دولة الإمارات يف جمال مكافحة جرائم
االجتار بالب�شر والإجراءات التي قامت بها وااللتزامات
التي نفّذتها يف هذا املجال.
كما هو معلوم ،ف�إن الإمارات تعد من طالئع الدول العربية
التي بادرت ب�إعداد �أول قانون خا�ص مبكافحة جرائم
االجتار بالب�شر ،مع �أن قانون العقوبات االحتادي رقم ()3
لعام  1983ن�ص يف املادة ( )346على حترمي هذا النوع
من الأفعال .ويف عام � ،2006صدر القانون رقم ( )5ليكون
�أداة فاعلة وفعالة ملواجهة جرائم االجتار بالب�شر ،حيث
مت �إن�شاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر التي
با�شرت عملها بالرتكيز على �أربعة حماور رئي�سة ،تعنى �أو ًال
با�ستكمال اجلانب الت�شريعي والأطراف القانونية للقانون
امل�شار �إليه ،ومن ثم االهتمام بو�ضع معايري �أخالقية
ت�ستهدي بها و�سائط الإعالم الثالثة :املقروءة وامل�سموعة
واملرئية ،وذلك �إدراك ًا من اللجنة للدور املحوري الذي
ي�سهم به الإعالم يف التعريف مبخاطر جرائم االجتار
بالب�شر ،والرد على ادعاءات بع�ض املنظمات الدولية حول
�ضحايا هذا النوع من اجلرائم.
�أما املحور الثالث ففيه تتم م�ساعدة اجلهات ذات العالقة،
ومتكينها من اتخاذ مبادرات �إيجابية ،للوقوف �ضد
تدفقات �ضحايا هذه اجلرائم ،ونعني بها �أجهزة ال�شرطة
والنيابات العامة واجلمعيات ذات النفع العام ،كجمعية
حقوق الإن�سان ،وجمعية احلقوقيني وجمعية االجتماعيني
وما يف حكمها.
القارئ للتقرير ال�سنوي للجنة الوطنية ال يفوته �إدراك
اجلهود الكبرية التي بذلتها اللجنة ،عرب القيام بعمل
احرتايف متثل يف �إن�شاء �أربعة مالجئ لرعاية الن�ساء
والأطفال ،يتم فيها توفري �أعلى م�ستويات الرعاية
االجتماعية واخلدمات امل�ساندة ،ووفق �أحدث املعايري

الإقليمية والدولية يف جمال حماية و�إعادة ت�أهيل ال�ضحايا،
اجتماعي ًا ونف�سي ًا ومهني ًا.
وت�ضافرت هذه اجلهود مع ما تقوم به م�ؤ�س�سة دبي
لرعاية الن�ساء والأطفال من �ضحايا االجتار بالب�شر،
والقيادة العامة ل�شرطة دبي ك�شريك ا�سرتاتيجي ،وكما
هو معلوم ،ف�إن جرمية االجتار بالب�شر تعد من اجلرائم
االقت�صادية واجلرمية املنظمة التي تديرها �شبكات
دولية للإيقاع بالفتيات والأطفال يف �أوكار الرذيلة دون
علمهم �أو بت�ضليلهم .ومن جهة �أخرى ،تعمل اللجنة ،من
خالل حمورها الرابع ،على بناء �شراكات وتب ّني مبادرات،
لتتوا�صل مع املنظمات الإقليمية والدولية النا�شطة يف
ميادين مكافحة جرائم االجتار بالب�شر ،مثل منظمة العمل
الدولية ( )ILOومنظمة الهجرة الدولية وجمل�س حقوق
الإن�سان ،وهي من �أهم املنظمات التابعة للأمانة العامة
للأمم املتحدة ،حيث �أمكن الوقوف على �أهم امل�ستجدات
ب�ش�أن الدور الوقائي حلماية املجتمع من تداعيات هذا
النوع من اجلرائم ،ذلك �أنها جرائم حتتاج �إىل معاجلات
وت�ضافر جهود �أجهزة عدة ،ف�ض ًال عن �أهمية تعاون
اجلمهور من املواطنني واملقيمني.
ومبوجب التقرير ،ف�إن هناك  13ق�سم ًا ووحدة ومركز ًا
ت ُع َنى مبكافحة جرائم االجتار بالب�شر بوزارة الداخلية
موزعة �إىل جلنة مكافحة االجتار بالب�شر ،و�إدارة حقوق
الإن�سان بوزارة الداخلية ،وق�سم مكافحة االجتار بالب�شر
االحتادي ،و�إدارة املعلومات الأمنية االحتادية ،ومراكز
الدعم االجتماعي ،وق�سم مكافحة جرائم االجتار بالب�شر
ب�شرطة �أبوظبي ،وق�سم مكافحة االجتار بالب�شر ب�شرطة
دبي ،ومركز مراقبة االجتار بالب�شر ب�شرطة دبي ،وفرع
مكافحة االجتار بالب�شر ب�شرطة ر�أ�س اخليمة ،وفرع
مكافحة االجتار بالب�شر ب�شرطة الفجرية ،وفرع مكافحة
االجتار بالب�شر ب�شرطة ال�شارقة ،وفرع مكافحة االجتار
بالب�شر ب�شرطة �أم القيوين ،وفرع مكافحة االجتار بالب�شر
ب�شرطة عجمان.
الوعي االجتماعي
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اجعل أيام السنة كلها رمضان
�أر�شيف الكاتب الدكتور/خليفة ال�سويدي ،رئي�س جلنة الإبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية الأحداث
تويرتDrKAlsuwaidi@ :

بالأم�س القريب فرحنا بقدوم �شهر ال�صيام ،واليوم بقيت لنا معه �أيام قليلة ،قبل �أن يحل الوداع ،وما �أق�ساه من
فراق .فكيف ي�سعد الإن�سان بهجران من �أحب وعا�ش معه �صائم ًا نهاره قائم ًا ليله متلذذ ًا ب�شتى �أنواع العبادات
اجلماعية منها واخلا�صة ،فرم�ضان زاد املحب يف عالقته بحبيبه ،ودرب ال�سائرين �إىل رب العاملني ،يرجون
رحمته ويخافون عذابه ،فكانت ال�سعادة زادهم الروحي ،وكانت الفرحة ال تكاد تفارقهم وبالذات حلظة
�إفطارهم ،وقبل �أن نودع هذا ال�شهر مع هالل �شوال� ،أجد �أن الوقت منا�سب لكل �إن�سان منا� ،أن ي�سجل درو�س ًا
تعلمها من رم�ضان ،و�أفعا ًال يود �أن يحافظ عليها طوال العام ،وفيما يلي مناذج من ذلك:
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من الأر�شيف
الدر�س الأول� :أن ال�سعادة �ش�أن ذاتي ال ي�ستطيع �أحد
�أن ُيهديك �إياه �أو يحرمك منه� ،إنه قرار ال�سعادة الذي
اتخذته ب�إعالن التوبة وال�سري على ما ير�ضي اخلالق
�سبحانه ،لقد جرب كل واحد منا هذا ال�شعور يف
رم�ضان ،ف�إن كنت تريد ال�سعادة احلقيقية ،فقد عرفت
�سرها ،ف�سر على دربها.
الدر�س الثاين :يتلخ�ص يف �أن العبادة هي ريا�ضة روحية
ال بد منها كي ن�شعر بالتوازن يف حياتنا .لقد علمتنا
املدنية احلديثة فنون الرتكيز على ركنني يف حياتنا،
االهتمام ب�أج�سادنا عرب الغذاء املفيد والريا�ضة
املنتظمة ،وتطوير التفكري وتنمية العقل ،وهذا مطلب
م�شروع ،لكن الب�شر الذين توقفوا عند هذا احلد كانت
خال�صتهم يف �إن�سان غري متزن ،والذي قاده ما �سبق
من �إ�شباع مللذات اجل�سد والعقل دون الروح �إىل فراغ
داخلي ،وهنا يكمن �سر �إدمان البع�ض على املخدرات،
�أو حتى التفكري يف �إنهاء احلياة .الإن�سان ال�سعيد هو
الذي يبني ج�سده ،ويطور فكره وعقله ،ويربط روحه
بخالقه عرب طقو�س �أوحى بها اهلل تعاىل �إىل نبيه
حممد عليه ال�صالة وال�سالم.
الدر�س الثالث :وهو العطاء فلقد عودنا رم�ضان على
ال�صدقة ،فال يوجد �أخطر على الإن�سان من الأنانية
التي جتعل الأنا عنده غاية الوجود ،وين�سى معها
بقية الب�شر الذين نعي�ش معهم ،لكنهم حرموا بع�ض
متطلباتهم كي يختربنا اهلل بعجزهم .اليد العليا خري،
ويف العطاء �سخاء من املخلوق ي�ضاعف به الأجر من
اخلالق.

الدر�س الرابع :العالقات االجتماعية الإيجابية يف
رم�ضان ،فزيارة الأقارب والأرحام والتوا�صل اليومي
مع اخلالن ممار�سات ن�شعر بعدها بر�ضى عن الذات،
لقد بينت درا�سة �أمريكية امتدت لعقود من الزمان،
ومت خاللها درا�سة العديد من املتغريات يف حياة
الب�شر على اختالف �أعراقهم ودرجاتهم العلمية
ومهنهم التخ�ص�صية �أن �سعادة الإن�سان تتلخ�ص يف
مدى قدرته على بناء عالقة اجتماعية ناجحة وطويلة
مع من يحب.
ا َملدَ نية ح ّولت النا�س للعي�ش يف جزر متباعدة وعالقات
متباينة رغم كل التطورات يف �أجهزة االت�صاالت،
الإن�سان ي�أن�س بلقاء من يحب ،وهذا هو مربط الفر�س.
الدرو�س امل�ستفادة من رم�ضان ،ال ميكن �أن �أح�صرها
يف هذا املقال ،لكنني كتبت مناذج منها ،ولكم حرية
�إكمال هذا املقال بكلماتكم اخلا�صة التي تلخ�ص
جتربتكم مع رم�ضان .والق�صد مما �سبق هو فهمنا
املغزى مما م�ضى ،و�أن نفكر يف م�شاريعنا امل�ستقبلية
بعد رم�ضان ،كلنا يدرك �أن نف�سية الإن�سان وحمبته
للعبادة بعد رم�ضان تتغري ،لكن ينبغي علينا احلفاظ
على ما فر�ض ربنا علينا ،وجنمل ذلك مبا يتي�سر من
طاعات ،ف�إن ختمت القر�آن يف رم�ضان لن تكون عاجز ًا
عن املحافظة على ِو ٍرد منه -مهما قل -بقية العام.
و�إن �أ�سعدك ال�صيام ،جرب �أن ت�صوم يوم ًا واحد ًا يف
ِّ
كل �شهر� ،إنْ تي�سر لك الأمر .وال�صدقة قر َبى ،وهكذا
ت�ستمر التزكية بقية العام ،حتى جندد العهد يف
رم�ضان القادم �إن �شاء اهلل.
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�أ�س�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 �ضبط املجتمعات التي تخ�ضع ل�سلطتها من �أجل القيام مبهمتها الرئي�سية املتمثلة
يف احلفاظ على �أمنها وا�ستقرارها ،وبالتايل �ضمان ا�ستمرار وتطوير الدولة وجمتمعها .
وعلى ذلك فكل دولة يف �أداء مهمتها ت�سعى �إىل حماية الأفراد املكونني للمجتمع �سواء جتلت هذه احلماية على
م�ستوى الأ�شخا�ص �أو الأموال ،كما �أنها تفرد �أحكام ًا تخ�ص حماية الدولة ونظام احلكم .
ُ
الهدف منها حتقيق احلماية املذكورة ،وقد تكون م�ضمنة يف قانون
ت�شريعات
ومن �أجل ذلك ،ف�إن كل دولة تقوم ب�سن
ٍ
واحد ي�صطلح على ت�سميته بالت�شريع اجلزائي �أو اجلنائي �أو ت�شريعات متفرقة ت�سن بح�سب احلاجة �إليها وبح�سب
ما ت�ستلزمه امل�ستجدات االجتماعية التي تتطلب احلماية القانونية.
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قوانني ملزمة
لذلك ومبجرد �صدور القانون ون�شره يف اجلريدة الر�سمية
املخت َّ�صة يف كل دولة لن�شر القوانني ف�إن هذه القوانني
ت�صبح ملزمة جلميع املواطنني واملقيمني على �أر�ض
هذه الدولة �أو بتعبري �آخر املخاطبني ب�أحكام القانون،
وال يجوز لأحد املخاطبني �أن ي�ستند �إىل جهله بالقانون �أو
بالقاعدة القانونية ليتحلل من تطبيق �أحكامها.
والتربير لهذا املبد�أ �أن القبول بادعاء �أي �شخ�ص اجلهل
بالقانون �سي�ؤدي �إىل زعزعة الثقة باملعامالت و�سي�ؤثر
على �سري العدالة ،ويقلل من احرتام القانون ويجعل
القاعدة القانونية غري ملزمة لأفراد املجتمع.
َ
املخاطبني ب�أحكامه �سواء
�إن القانون يلزم كل الأ�شخا�ص
من كان منهم م�س�ؤوال �أو غري م�س�ؤول ،كامل الإدراك �أو
عدميه ،علم به �أو مل يعلم ،ومن هنا ن�ش�أت قاعدة عدم
افرتا�ض �أو جواز االعتذار باجلهل بالقانون والتي تعني
�أن اجلهل بالقانون ال يحول من تطبيقه على من يجهله،
لأن الأخذ مبخالفتها �سي�ؤدي �إىل الفو�ضي ،وانهيار القيم
والأ�س�س االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
التي يقوم عليها املجتمع.
وهكذا جند �أن املجتمع مل يتوا�ضع عن اعتبار فعل معني
خارق ًا لأمنه وا�ستقراره �إىل درجة االت�صاف باجلرمية،
وبالتايل ترتجم فكرة اجلماعة حول الفعل املعني �إىل
قانون يتم مبوجبه زجر كل من �سولت له نف�سه اقرتاف
ذلك الفعل �أو اجلرمية.

توجه اجتماعي
�إن التوجيه االجتماعي يتمثل يف نوع وطبيعه الأفعال
التي من �ش�أنها �أن مت�س ا�ستقرار و�أمن املجتمع ،وال
ت�شمل فقط ما ميكن �أن مي�س الأ�شخا�ص من جرائم
كالقتل والإيذاء والأموال كال�سرقة واالختال�س ،و�إمنا كل
ماميكن �أن يهدد املجتمع كوحدة متكاملة بالتايل نظام
احلكم و�شكل الدولة التي حتكم جمتمع ًا ُم ّعين ًا يف �إقليم
حمدد ،على اعتبار �أن كل فرد من الأفراد خالل �سعيه
�إىل اال�ستقرار يف حياته ،يحتاج �إىل �سلطة حتمي وجوده
وا�ستقراره ،وال�سلطة هنا هي الدولة .
و�إذا نظرنا اىل خمتلف الت�شريعات اجلنائية التي ت�سن
يف دولة ما نرى �أن �سيا�سة التجرمي ال تخرج عما ذكر
�سابق ًا ،وبالتايل فمن �أهم دواعي اعتبار مبد�أ عدم جواز
االعتداد باجلهل بالقانون� .أن املجتمع نف�سه هو الذي
يقوم ب�سن القواعد التي يكون التوا�ضع ب�ش�أنها معروف ًا
بال�ضرورة وحمتاج ًا �إليه .مما يكون معه ال�شرع م�ضطر ًا
اىل ترجمة �إرادة املجتمع ب�شكل قانون يحمي كيانه
وا�ستمراريته.
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مدونة �أفكار

دعونا نصفي النفوس
بقلم:عائ�شة عبدالنور اجلناحي
قائدة عاملية يف جمال الطفولة املبكرة يف الإمارات .كاتبة باللغتني العربية يف
�صحيفة البيان وجملة كن �صديقي وعاملي اخلا�صة بوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وباللغة
االنكليزية يف جملة sailemagazine. ayesha.aljanahi@gmail.com

قاده اخليال �إىل ذكرياته القدمية مع �صاحبه الذي كان
معه منذ طفولته فلقد كان معه طوال مرحلته الدرا�سية
يف املدر�سة ومن ثم يف �سنتي اجلامعة الأوليني ،بدايات
الن�شاط املمزوج بالطموح والتفا�ؤل .كان هو ال�صديق والأخ
الذي مل تلده �أمه ،فلقد كان الأذن امل�صغية والقلب الكبري
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والعقل امل�شارك الذي يحاول دائم ًا �أن يهدئ من روعه يف
الأزمات ليطمئن قلبه� .إىل �أن حدث ما مل يكن يف احل�سبان
فلقد ابتعد �صديقه عن عامله بدون �أي �سابق �إنذار ،في�أتي
�أحد الزمالء املزيفني ليوا�سيه بعبارة م�ؤملة فيقول «لي�ش
اتكدر خاطرك ،من باعنا بعناه ولو كان غايل».

هل تعلم من يفرح بهذا اخل�صام وهذا الهجر؟ وهل
تعلم من الذي يتقطع قلبه حزن ًا منه؟ يفرح ال�شيطان
ويكون يف �أ�سعد حال حني يتم هجر الأهل �أوالقريب �أو
ال�صديق ،وقد يفرح به �أكرث �أعدائك من النا�س الذين
ي�ستمدون قوتهم من حطامك .ولكن الذي يحزن �أن
الذي يتجرع الأمل ب�سببه هم الآباء والأمهات واملحب،
فهجر الإخوة يحرق قلوب الوالدين وهجر الرفيق يدمي
القلب وك�أنك ترفعه لل�سماء ال�سابعة لتهوي به �أر�ض ًا.
�إن اخلالف �أمر طبيعي ولي�س بعيب فمن منا �سلم منه؟،
فخرية الب�شر ح�صل بينهم اخلالف فكيف بغريهم،
ولكن العيب هو اال�ستمرار يف هذا اخلالف من غري
التحرر منه بال�صلح لتعود املياه �إىل جماريها.
«�أغالب فيك ال�شوق وال�شوق �أغلب .و�أعجب من ذا الهجر
والو�صل �أعجب» املتنبي.
يعرب ال�صديق عن حزنه فيقول «ا�شتقتله رم�ضان قرب،
كيف ما �أكلمه» ،فيجيبه الزميل �شبه �ساخر «لني متى بتم
على هالطيبة».
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال �أخربكم
ب�أف�ضل من درجة ال�صالة وال�صيام وال�صدقة؟ قالوا
بلى ،قال� :إ�صالح ذات البني».
هذا الهجر هو �سبب لتعليق الأعمال ال�صاحلة من

ال�صالة وال�صيام وال�صدقات وح�سن اخللق ،فال ترفع
�إىل اهلل حتى تتم امل�صاحلة بني الطرفني ويزول هذا
ال�صيام ّ
والطاعات
الهجر .وها نحن مقبلون على �شهر ّ
والقربات واملحبة ،فما �أجمل �أن ت�صفى القلوب يف �شهر
رم�ضان ،فنية ال�صلح فيها لها دور و�أثر كبري يف ت�صفية
القلوب وتقريب امل�سافات ،فلن�ضع �شعارنا يف مواجهة
الأمل «لعله خري».
ولن�صلح ذات البني ،فثواب امل�صاحلة يفوق ثواب
العبادات ،وكما �أن امل�صلح له ثواب عظيم يفوق ثواب
العبادات ف�إن املف�سد بني النا�س الذي يزرع بينهم الكره
ُيحبط عمله ويبطل �سعيه ويهلك ما بلغ ر�صيده من
احل�سنات لقوله تعاىل} :وقدمنا �إىل ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثور ًا{ (الفرقان .)23
بعد مرور �أيام ،تبني له �سبب اختفاء �صاحبه املفاجئ
طوال هذه املدة والتي كانت فرتة مكوثه يف امل�ست�شفى
جراء حادث عنيف ،فا�سودت الدنيا يف عينيه ب�سبب
خ�ضوعه لوهم �أن غياب �صاحبه كان متعمد ًا فدمعت
عيناه وقال« :ال ت�ؤاخذين بجهلي» .دعونا ن�صفي النفو�س
ونطهر القلوب حتى ن�ستقبل هذا ال�شهر املبارك بنف�س
طاهرة ال حتمل مثقال ذرة لأخطاء الأ�صحاب من
املا�ضي.
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«شروخ» شخصية!..
بقلم :مرمي الأحمدي
رئي�سة جلنة ال�شراكة املجتمعية -جمعية توعية ورعاية الأحداث
قال اهلل تعاىل يف كتابة الكرمي َّ
(الطلاَ ُق َم َّرت َِان َف�إِ ْم َ�س ٌ
وف �أَ ْو ت َْ�س ِري ٌح بِ�إِ ْح َ�سانٍ ) [البقرة ،]229 :وقال جل
اك مِ َب ْع ُر ٍ
وف{ [البقرة ،]231 :وفقا للآيات
وف َ �أ ْو َ�س ِّر ُحوهُ نَّ مِ َب ْع ُر ٍ
�ش�أنه } َو�إِ َذا َط َّل ْقت ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َب َل ْغنَ َ�أ َج َلهُنَّ َف�أَ ْم�سِ ُكوهُ نَّ مِ َب ْع ُر ٍ
الكرمية فقد و�ضع اهلل �سبحانه وتعاىل �أ�س�س �إنهاء العالقة الزوجية بني الرجل واملر�أة والتي ح�سبما �أ�شار جل �ش�أنه
وف» ،والتايل ما ن�شهده على ال�ساحة االجتماعية يف الوقت الراهن من �أجواء
يف حمكم كتابه الكرمي�َ .س ِّر ُحوهُ نَّ مِ َب ْع ُر ٍ
ً
التنكيل وحماولة انتقام طرف من الآخر بعد انتهاء العالقة الزوجية يعني �أن هناك �شروخا �شخ�صية البد للمجتمع
�أن يقوم ب�إعادة ترميمها.
فلقد �سمعت ور�أيت العديد من الق�ص�ص الإن�سانية ال�صعبة التي ت�شري �إىل حتول الأو�ضاع لدى البع�ض ومعظمهم من
الن�ساء �إىل ما ي�شبة امل�أ�ساة ،فهذه ح�صلت على الطالق بعد فرتة
من ال�شد واجلذب مع الزوج ال�سابق ،والذي تفرغ بعد انتهاء
الزيجة لالنتقام منها بال�سعى خلف�ض قيمة النفقة ،يف الوقت
الذي قام فيه بالزواج من �إحدى ال�سيدات من جن�سية عربية،
ليرتك الزوجة املواطنة تعاين بني �أروقة املحاكم للحيلولة
دون جناح م�ساعي الزوج ال�سابق خلف�ض قيمة النفقة.
وهذه �أخرى بعد زواج ا�ستمر عدة �أعوام كانت خاللها �سند ًا
لزوجها حتى ا�ستطاع عبور �إحدى الأزمات االقت�صادية التي
كادت �أن تدمر عمله ،وبد ًال من �أن يقدر �صنيع زوجته ،اجته
للزواج من �أخرى وقام بتطليقها وترك لها �أبنا ًء مازالوا يف
عمر الزهور ،وامل�شكلة �أنه يف �صراع دائم معها ب�سبب رغبتها
يف احل�صول على نفقة الأبناء!..
ومن ال ي�صدق عليه �أن يرتدد عدة �أيام بني �أروقة �ساحات
الق�ضاء لي�سمع ما ال ميكن �أن ي�صدقة!..
ولعل تعدد هذه احلاالت وما بها من تنكيل والذي يحدث
بكل �أ�سف للمر�أة يف كثري من الأحيان يظهر �أهمية �أن يتوىل
املجتمع م�س�ؤولياته بحيث يتم ن�شر الوعي بكيفية التعامل
بني الطرفني بعد الطالق ،ففي �أغلب الأحيان ت�سعى اجلهود
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املجتمعية للحيلولة دون حدوث الطالق للحفاظ
على الأ�سرة والأبناء ،دون �أن متتد هذه اجلهود لن�شر
ثقافة التعامل بني الطرفني بعد الطالق ،وهي يف ر�أيي
ال�شخ�صي الأهم ،نظر ًا لأن ما يحدث من م�شاكل
وتنكيل بني الطرفني يعمق من الآثار ال�سلبية للطالق
�سواء يف نفو�س الأبناء �أو املجتمع ككل.
وميكن القول �إن ما يحدث من خالفات �شديدة تتحول
يف بع�ض الأحيان �إىل �صراعات بني الزوجني ال�سابقني
ي�شري �إىل معاناة املجتمع بجميع �أفراده من تدين
انت�شار ثقافة االختالف والتي تقوم يف حالة الزوجية
على املعروف لتنتهي العالقة بني الطرفني وي�ستمر الود
طاملا كان هناك ثمار لهذه الزيجة ممثله يف الأبناء.
ما يحدث ي�ؤكد على �أننا يف حاجة ما�سة �إىل �إدراك
الوعي بثقافة االختالف و�أن احلوار وحده هو القادر
على حل �أي م�شكلة ،بد ًال من التعلق بالرنج�سية التي

نعاين منها والتي تغذيها جمموعة من املوروثات
املجتمعية التي ت�صور لكل منا �أنه يعي ويفهم �أف�ضل من
الآخر ،ولهذا يكون الرف�ض للآخر واتهامه بالعداء يف
حال توجيهه نوع ًا من النقد ،وللأ�سف هذا الأمر نورثة
للأبناء دون �أن ندري عندما نرف�ض تربير توجيهاتنا
لهم ،وجنربهم على ال�سمع والطاعة ،مما يجعلهم ال
يتفهمون �أهمية ثقافة االختالف واحلوار!.
ومع تفاقم هذه امل�شكلة املجتمعية وغياب ثقافة
االختالف ،ال �سبيل لعبور ما يحدث من �صراعات
�أ�سرية بني �أزواج �سابقني �إال ب َن ْ�شر الوعي بثقافة
التعامل بعد الطالق والبدء من الآن يف تر�سيخ ون�شر
ثقافة احلوار جمتمعي ًا حتى تدرك الأجيال اجلديدة
�أهمية احلوار لعبور �أي م�شكلة يتعر�ضون لها وننهي يف
ذات الوقت �شروخ ال�شخ�صية التي نعاين منها ب�سبب
نرج�سية االختالف الراهنة.
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جرعة في .دقائق
كيف نحصن أبناءنا من االنحراف؟
بقلم� :سعادة خالد الكمده
مدير عام هيئة تنمية املجتمع

قد تكون ق�ص�ص انحراف �أو تطرف ال�شباب الأكرث �أدب ًا
والأعلى خلق ًا مفاج�أة لي�س لذويهم فح�سب ،بل جل ّل �أفراد
املجتمع ،حتى ي�صبح البحث عن املربر ق�ضية م�ؤملة
بحجم �إيالم ما �آل �إليه ال�شاب �أو الفتاة ،ال يحتاج الأمر
�إىل تفكري كثري� ،إذا ما �سلطنا ال�ضوء على تلك البقعة
العمياء يف �أ�ساليب الرتبية ،التي ت�شبه �أختها يف منهجية
التعليم والتلقني.
«بات ِلزام ًا �إدراك �أن تربية ابن لي�س كتلقني رجل �آيل
ليكون الأف�ضل بني �أقرانه».
التلقني هو اجلاين الأول يف كثري مما ي�صل �إليه �أبنا�ؤنا
مما ال نحب« ،دع عنك هذا الأمر»« ،ت�ص ّرف هكذا»،
«هذه هي املالب�س التي يجب �أن ترتديها»« ،ال تدخن»،
«حذار من املخدرات»« ،ال ت�شغل هذه املو�سيقى»...
عبارات كثرية يرددها الفا�ضلون من الآباء والأمهات،
ممن ي�صنفهم املجتمع ك�أولياء �أمر م�س�ؤولني وحري�صني
على �أبنائهم ،قلما ت�ؤ�س�س لنف�سها مكان ًا يف نف�س النا�شئة،
عبارات فارغة من املحتوى ،غري م�شفوعة ب�شرح �أو
�إي�ضاح� ،أوامر ع�سكرية جليل ك�سر عنه الطوق ب�أجهزة
ذكية تدعوه للتعرف �إىل كل �شيء ،وجتربة �أي �شيء.
ملاذا ع�ساي �إن كنت �شاب ًا مندفع ًا معتد ًا بنف�سي �أن �أتلقى
�أوامر فارغة ال �أعرف مدلوالتها وال مربراتها ،ومل يثبت
يل بالدليل القاطع �صحة ما تهدف له؟
يف ع�صر االنفتاح الالحمدود ،ويف وقت تف�شل فيه جميع
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@KhaledAlKamda

خطط وبرامج الرقابة الأبوية ،ال و�سيلة حلماية الأبناء �إال
ت�أهيلهم ليكونوا خط الدفاع الأول.
القدرة على النظر يف جميع جوانب الأمور ،فهمها
والبحث يف م�ضمونها وم�آالتها ،ا�ستقاللية الر�أي القائمة
على الوعي الكامل ،عدم االجنراف لتيارات ال ت�شبهنا وال
ن�شبهها� ،إعمال العقل يف جميع ما ميكن الو�صول �إليه من
معطيات التخاذ قرار بقبول �أو رف�ض �أمر ب�سيط ب�ساطة
�أن تقول البنك املراهق «ال تدخن» ،هو ما يحتاج له
الأبناء الكت�ساب املناعة الذاتية.
بات ِلزام ًا �إدراك �أن تربية ابن لي�ست كتلقني رجل �آيل
ليكون الأف�ضل بني �أقرانه� ،إن كانت الأوامر الفارغة
�أفلحت قبل عقود ،فلأن الأجيال كانت ت�سري مبعظمها
كدواب مغم�ضة الأعني حتركها ع�صا �سائقها� ،أما وقد
�صار لدى �أبنائك من العلم ما مل ي�صلك ،وطرقت �أزرار
�أجهزتهم مواقع ال يدركها خيالك ،فلم يعد للرتبية طري ٌق
�إال خماطبة العقول.
�أن متنح �أبناءك املهارات الالزمة حلماية �أنف�سهم� ،أن
جتيب عن ا�ستف�ساراتهم وت�شجعهم على طرحها� ،أن
تعلي
حترتم نقا�شاتهم وت�أخذ منها بقدر ما تعطي� ،أن َ
لديهم قيمة ا�ستثمار العقول التي ُف�ضلوا بها على جميع
املخلوقات ،هو ما يحتاجه الأبناء ،وبه فقط ي�صبحون
خط الدفاع الأول.

كتاب من الإمارات

وقفة تأمل في كلمة «اقرأ»
بقلم :مرمي النعيمي
كاتبة �إماراتية ،م�ست�شارة �إعالمية

@m.noaimi@alroeya.com

و�ضعت دولة الإمارات هدف ًا لها خالل الفرتة املقبلة
بتغيري م�سار التنمية ليكون معتمد ًا على العلوم واملعرفة
واالبتكار ،وب�أن احلاجة ملثل هذه الكوادر تتطلب تغيري ًا
�سلوكي ًا جمتمعي ًا نحو القراءة واملعرفة واالطالع لتخريج
�أجيال من العلماء والباحثني .وجاء �إعالن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -حفظه
اهلل -ليكون  2016عام ًا للقراءة ،والذي ميثل �إ�ضافة
جديدة يف نهج البناء واال�ستثمار يف الإن�سان لأنه القوة
املحركة وامل�ستدامة للنه�ضة والتطوير واملحرك الرئي�س
لبناء الأمم واحل�ضارات.
وتعزز الدولة بقيادتها الر�شيدة مفهوم القراءة من خالل
االهتمام بالتعليم ب�أعلى درجاته واالرتقاء به يف كل
املجاالت ،وتلعب القراءة دور ًا كبري ًا يف التعليم والتثقيف
وحتريك الفكر الب�شري من �أجل الإبداع ،فالكتاب يلعب
دور ًا كبري ًا يف تعزيز ثقافة القراءة وجعلها ركيزة �أ�سا�سية
لبناء �أفراد املجتمع ،حيث �أ�سهمت الدولة منذ ن�ش�أتها
يف ت�شجيع القراءة من خالل توفري املكتبات العامة يف
املدار�س واجلامعات واملراكز الثقافية وغريها ،الأمر
الذي انعك�س �إيجاب ًا على تعزيز حب القراءة واملعرفة.
ومن املبادرات ال�ضخمة لت�شجيع القراءة �إطالق �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أكرب
م�شروع عربي لت�شجيع القراءة لدى الطالب يف العامل
العربي ،وهو «حتدي القراءة العربي» الذي ي�شارك فيه

�أكرث من مليون طالب ،عليهم قراءة  50مليون كتاب
خالل عامهم الدرا�سي ،ويهدف �إىل ت�شجيع القراءة
ب�شكل منتظم ،عرب نظام متكامل من املتابعة للطالب
طوال العام الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل جمموعة من احلوافز
للمدار�س والطالب والأ�سر وامل�شرفني امل�شاركني من
جميع �أنحاء العامل العربي ،وتبلغ القيمة الإجمالية
للحوافز ثالثة ماليني دوالر.
كما �أطلقت العديد من الهيئات والوزارات وامل�ؤ�س�سات
مبادرات متنوعه لت�شجيع القراءة ،ومن �ضمنها تد�شني
مكتبات ت�ضم العديد من الكتب املتنوعة للموظفني
والزوار لت�شجيع القراءة واال�ستفادة من وقت فراغهم
وا�سرتاحتهم مبا يعود عليهم بالنفع مع �إطالق امل�سابقات
املحفزة للقراءة ،الأمر الذي �سيكون له الأثر الكبري يف
تنمية مهارات الأفراد ،وتغذية عقولهم ،وتو�سيع �آفاقهم.
�إن قرار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،يعك�س
الر�ؤية الثاقبة لقيادتنا يف الدولة و�سعيهم الد�ؤوب نحو
تر�سيخ ثقافة القراءة �سعي ًا �إىل تر�سيخ �أبعاد وطنية
و�إن�سانية وح�ضارية ،ال�سيما �أن القراءة تعد من املهارات
الأ�سا�سية التي تركز عليها النظم احلديثة ،فهي متكن
املتعلمني من احل�صول على املعرفة واكت�ساب املهارات
الأخرى ،كما ت�سهم يف �صنع الفرد ،وتدعم ثقته بنف�سه،
وت�ساعد على تنمية لغته و�إتاحة الفر�صة �أمام كل فرد لأن
ي�صبح قارئ ًا منفتح ًا على العامل ومعتز ًا بهويته الوطنية.
الوعي االجتماعي
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كتاب من الإمارات

 50%من نسبة الذكاء لدى األطفال مكتسبة
بقلم �إ�سماعيل احلمادي
كاتب من الإمارات

تعزيز الثقة واالعتماد على النفس
إلكساب مهارات الريادة لدى الطفل
�أن تغر�س �شيئ ًا ما يف ذهن طفل لي�س �أمر ًا �صعب ًا كون �أن مرحلة الطفولة هي الأر�ض اخل�صبة التي ت�ؤتي �أكلها بقدر ما
زرعت فيها ،هكذا هي عقول �أطفالنا �صفحة بي�ضاء ،ندون فيها ما ن�شاء من �أفكار ونح�صد النتيجة مع الوقت ،تعترب
الأخالق اجلزء املهم الذي البد من �إعطائه الأهمية الكربى يف تعليمه للأطفال ،ومن ثم تلقينهم كيفية التعامل مع
املواقف اليومية لإعداد قادة م�ستقبليني يعتمد عليهم يف مواجهة تغريات احلياة.
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هناك درا�سة حديثة مفادها احتواء كل جمتمع �إن�ساين
على  3و %5من الأطفال الذين تتجاوز ن�سبة الذكاء
عندهم املتو�سط العادي للعقل الب�شري ،وهناك
درا�سة �أخرى ت�شري �إىل �أن  %50من الذكاء عند الطفل
يكون وراثي ًا و %25من البيئة التي ين�ش�أ بها ،فيما
ترتبط ال  %25املتبقية ب�شخ�صية الطفل ،بالنظر
�إىل هذه النتائج تت�ضح حقيقة وا�ضحة تدل على
�أن الذكاء �إذا مل يتم اكت�سابه وراثي ًا فهو يغر�س عن
طريق البيئة وامل�ؤهالت التي يرتكز عليها يف تن�شئة
الطفل ،ال ميكننا �أن ننكر ب�أي حال ،جملة امل�ؤثرات
التي يتعر�ض لها �أطفالنا نتيجة الف�ضاءات املفتوحة
املتعددة حيث �أ�صبح مايتعلمه الطفل اليوم من هذه
الف�ضاءات �أكرث مما يتعلمه من �أبويه و�أ�سرته ،وقد
غريت هذه امل�ؤثرات �أمناط ًا ومفاهيم كثرية يف حياتنا
منها الرتبية ،التي تعترب العمود الفقري للمجتمع حيث
يعتمد �صالحه على �صالحها والعك�س.
ما يلزم املجتمع احلا�ضر هو �إعداد جيل قوي ي�ستخدم
ذكاءه للتكيف مع خمتلف التطورات اجليو�سيا�سية
واالقت�صادية التي ي�شهدها العامل ،وتعترب مرحلة
الطفولة ،املرحلة املثالية واجلاهزة لال�ستثمار يف
العقول البي�ضاء �إن �صح التعبري لإعدادها لبناء
جمتمع قوي يف كافة املجاالت والقطاعات وفق
ر�ؤية احلكومات وقادة املجتمع  .فت�أمني اال�ستقرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي هو ما ت�سعى �إليه احلكومات
اليوم وخمتلف الدول ،ولن ي�أتي هذا من عدم بل
نتيجة ت�ضافر جهود ب�شرية وفق خطط مدرو�سة
ب�إتقان ،والتي من �أهمها الرتكيز على اجليل ال�صاعد
وتعليمه منذ ال�صغر كيف يكون الفرد �شخ�ص ًا منتج ًا
يف املجتمع ال �شخ�ص ًا اتكالي ًا ،وتلعب الأ�سرة وريا�ض
الأطفال واملدار�س دور ًا مهم ًا لغر�س هذه الفكرة

يف الطفل وتن�شئته عليها ،لي�صبح عن�صر ًا فعا ًال يف
جمتمعه يف خمتلف القطاعات.
من البديهيات امل�سلمة بكل املجتمعات وخا�صة
املجتمع العربي ،ربط نيل ال�شهادات الدرا�سية العليا
بالتفوق يف احلياة كلها وت�أمني وظيفة مرموقة يف
امل�ستقبل ،لكن ما يخفى علينا هو �أن هناك عدة
جماالت �أخرى يجب علينا �أن نعي �أنها ال تتطلب
ماجي�ستري �أو دكتوراه للخو�ض فيها انطالق ًا من عدة
جتارب حية ،وكمثال على ذلك الطفل الذي ين�ش�أ يف
عائلة ميتهن �أحد �أفرادها التجارة ،يف معظم احلاالت
قد يربع الطفل يف هذا املجال منذ حداثة �سنه ،وكم
من تاجر �أ�س�س �إمرباطوريته وعالمته التجارية دون
�أن يبلغ م�ؤه ًال علمي ًا عالي ًا بل اعتماد ًا على مامت غر�سه
فيه منذ �صغره ،وق�س على ذلك خمتلف الأعمال احلرة
التي نرى �أ�صحابها اليوم رجال �أعمال من الدرجة
الأوىل ،ما �أود �أن �أبرزه من خالل ما ذكرته هو لفت
االنتباه والإ�شارة �إىل دور الأ�سرة يف تكوين �شخ�صية
الطفل وتعزيز روح الإنتاج لديه واالعتماد على نف�سه
يف �إيجاد مكانة خا�صة به �ضمن خمتلف جماالت
احلياة بامل�ستقبل ،ب�صيغة �أخرى يجب �أن نكون �أكرث
حر�ص ًا على غر�س ثقافة ريادة الأعمال يف نفو�س
�أبنائنا ،وتعليمهم كيفية قيادة �أنف�سهم نحو االجتاه
ال�صحيح لي�صبحوا قادة يف امل�ستقبل ،و�أول ما نبد�أ
به يف �إجناز هذه املهمة هو تعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم،
دع طفلك يبدي ر�أيه بكل حرية ،ناق�شه يف �أموره على
�أ�سا�س �أنه �شخ�ص يف �سنك ولي�س �أ�صغر منك ،وجهه
و�صوب �أخطاءه ،علمه كيف يعتمد على نف�سه ،كل
هذه اخلطوات �ستزيد من ثقته بنف�سه وبالتايل قدرته
على التحكم يف الظروف املحيطة به وابتكار احللول
ملواجهتها وتخطيها بنجاح.
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�شخ�صية العدد

من غرفة العمليات في شرطة دبي

سعاد النعيمي:
كل ولي أمر مسؤول عن سالمة أبنائه من وإلى المدرسة

يف �صباح كل يوم وعرب �أثري الإذاعات املحلية يف دولة الإمارات ،تطل �سعاد عبدالعزيز النعيمي ،ب�صوتها
الواثق العذب ل ُت َع ِّرف �سائقي املركبات بحالة احلركة املرورية يف �شوارع مدينة دبي ،وتقدم لهم الإر�شاد
نحو قواعد القيادة الآمنة بعيد ًا عن احلوادث واالزدحام .التحقت �سعاد النعيمي احلا�صلة على لي�سان�س
الآداب يف االت�صال اجلماهريي ،من جامعة الإمارات يف العني العام  ،1995بالعمل يف �شرطة دبي عام
 2000يف وظيفة م�س�ؤول �إعالمي يف �إدارة مركز القيادة وال�سيطرة بالإدارة العامة للعمليات ب�شرطة دبي،
وان�ضمت �إىل جمعية توعية ورعاية الأحداث ،لت�شارك �أع�ضاء اجلمعية ر�سالتهم املجتمعية التي وظفتها
عرب الأثري عدا عن تقدميها العديد من املحا�ضرات التوعوية للأحداث و�أولياء �أمورهم.
حدثينا بداية عن دورك كع�ضو يف جمعية توعية ورعاية االحداث.

امل�شاركة املجتمعيه مع الأع�ضاء يف جمعية توعية ورعاية الأحداث تتمثل يف توعية �أولياء الأمور يف
كيفية التعامل املرن مع �أبنائهم وم�شاركتهم يف الأمور املحببة �إليهم وزرع الأمان يف نفو�سهم من خالل
اال�ستقرار واالن�سجام واال�ستماع لهم باهتمام ،ومنحهم الثقه وتوعيتهم بخطورة �سيطرة �أي �شخ�ص
عليهم والتعرف �إىل �أ�صدقائهم ،و�إر�شادهم نحو اختيار ال�صديق الإيجابي.
متيزت الأ�ستاذة �سعاد ب�صوتها ال�شجي عرب �أثري خمتلف �إذاعات الدولة.
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ما هي نوعية الر�سائل الإر�شادية التي تقدمينها
للجمهور؟

االنتماء عرب حملة (ال ل�صديق ال�سوء) كذلك قدمت
حما�ضرة يف برنامج خليفة لتمكني الطالب (�أقدر)
و�ألقيت كذلك حما�ضرات عن اختيار الأ�صدقاء وعن
ال�سالمة املرورية والهوية الوطنية التي تتحدث عن
الوطن واحلب واالنتماء له.

جميع الإر�شادات ت�صب يف �سالمة م�ستخدمي الطرقات
الداخليه واخلارجية ِمن الإدارة العامة للمرور بالإ�ضافة
�إىل اخلدمة املجتمعية مع الإدارات العامة ب�شرطة دبي
مثل الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع والإعالم الأمني
و�أي�ض ًا �إدارة التحريات وغريها من الإدارات املعنية.
بني العمل يف �شرطة دبي وانت�سابك جلمعية توعية
ورعاية الأحداث� ،أال جتدين �ضغوط ًا يف ذلك؟

بر�أيك ،هل ُي َعدُّ تو�صيل الر�سالة الإعالمية الأمنية على العك�س متام ًا ،ف�أنا �أجد املتعة يف العمل االجتماعي
عرب الأثري للجمهور �أكرث فاعلية من الو�سائل ويف العمل ال�شرطي �أي�ض ًا ،وجميعنا هنا خلدمة الوطن.
الأخرى؟
نعم وذلك لوجود �شريحة كبرية من املجتمع تبد�أ يومها ما هي ر�سالتك للمر�أة مبنا�سبة يوم املر�أة
ال�صباحي مع الإذاعات املختلفة يف الدولة ،ما يجعل الإماراتية؟

الر�سالة الإعالمية عرب الأثري �أكرث فاعلية.
فخورة مبا حققته املر�أة الإماراتية على كافة الأ�صعدة،
وو�صولها �إىل العاملية عك�ست ال�صورة امل�شرفة للدولة،
ما هي ر�سالتك لل�سائقني مع بداية العام الدرا�سي؟ فاملر�أة الإماراتية هي �شريك فعال يف بناء م�ستقبل
كل ويل �أمر هو م�س�ؤول عن �سالمة �أبنائه من و�إىل الوطن ،وتخ�صي�ص يوم من العام لالحتفاء بها دليل على
املدر�سة ،وبالتايل يجب عليه احلفاظ علي �سالمة ثقة احلكومة بها ،و�أمتنى لها املزيد من التقدم و�إىل
م�ستخدمي الطرق من احلوادث وذلك بالتزامهم بقواعد الأمام دائم ًا.
ال�سري وعدم جلو�س الأطفال الأقل من � 10سنوات يف
املقاعد الأماميه وااللتزام بربط حزام الأمان.
بعد ح�صول دولة الإمارات م�ؤخر ًا على املركز الأول
عربي ًا يف م�ؤ�شر االبتكار ،مباذا تعلقني؟
ما هي �أبرز ق�ضايا الأحداث التي ت�شغل تفكريك؟
�سعيده بهذا الإجناز وخا�صه و�أننا ن�سعي دائم ًا للرقم ()1
كثرية هي ق�ضايا الأحداث ،ورمبا ق�ضايا املخدرات يف كل �شي حتت مظلة قيادتنا الر�شيدة.
ورفقاء ال�سوء هي من �ضمن �أولوياتي.
قدمي ن�صيحة للأحداث و�أولياء �أمورهم؟

حدثينا عن �أبرز �إجنازاتك يف جمال رعاية بالن�سبه للأبناء �أن�صحهم بح�سن اختيار ال�صديق قبل
الأحداث؟
الطريق� ،أما الآباء ف�أقول لهم .كن �صديق ًا لأبنائك
�إجنازاتي تتمثل يف امل�شاركة عرب الإذاعات املختلفة يف وخ�ص�ص وقت ًا لهم لال�ستماع �إىل م�شكالتهم وتقرب
حمالت ت�صب يف خدمة الأحداث ،ومنها :الوالء وحب منهم بالن�صح والإر�شاد.
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اخلط ال�ساخن

م�شكلة تربوية..
من ملفات اخلط ال�ساخن
مت �إعدادها بت�صرف
زاوية يحررها امل�ست�شار الأ�سري :الأ�ستاذ جمال في�صل الطويل
امل�شرف على خدمة اخلط ال�ساخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث
ال�س�ؤال:
كيف ميكن حتقيق التما�سك الأ�سري بني �أفراد الأ�سرة الواحدة؟
اجلواب:
تعترب الأ�سرة املكان الأول الذي يعي�ش فيه الفرد منذ والدته ،هذا املكان الذي ي�أخذ القدر
الأكرب من عمره لكونها تُعد البيئة االجتماعية ا ُملث َلى لرتبيته ،وت�شكيل �إمكاناته ،وهو املكان
نف�سه الذي يراقب الفرد عندما ينتقل من مرحلة عمرية �إىل مرحلة �أخرى من مراحل حياته
املتعددة ،والتي ت�ساهم عند جناحها يف بناء املجتمعات الإن�سانية الناجحة التي يقوم �أ�سا�سها
على وجود العالقات امل�شرتكة بني النا�س ،ومن هذا ن�ستنتج ب�أن الأ�سرة تُعد �أ�سا�س امتداد
احلياة وا�ستمرارها ،وهذا لأنها تعمل على �صقل �شخ�صية �أبنائها بطريقة تتوافق مع عادات
املجتمع الذي �سرتافقه طوال وجوده يف تلك البيئة الأ�سا�سية ِل َتعلمِ ه ،وتَطور ِه ،وجعله م�س�ؤو ًال
عن بناء �أ�سرة امل�ستقبل.
�إن الأ�سرة هي �أهم و�أعظم م�ؤ�س�سة يف العامل؛ �إنها لبنة البناء يف جدار املجتمع ،وال ميكن �أن
تقوم قائمة �أية ح�ضارة دون متا�سك الأ�سرة ،وال �أن حتقق �أية م�ؤ�س�سة �أخرى يف الوجود دورها
املهم� ..إن البناء احل�ضاري يف �أي جمتمع يحتاج اىل قواعد و�أ�س�س بالغة الأهمية للو�صول اىل
غايته الإن�سانية يف الكمال ,وهذا يتطلب ح�سابات ا�سرتاتيجية جتعل من العمل مهمة مقد�سة
يف حياة ال�شعوب والأمم ,لذلك تعطى الأولويات وت�سخر لها الإمكانات من �أجل الو�صول �إىل
هدفها النبيل وغاياتها ال�سامية.
وتعترب الأ�سرة من �أهم امل�ؤ�س�سات االجتماعية نظر ًا لعالقاتها الوثيقة بالفرد واملجتمع ،والتي
تتج�سد يف الوظائف اجلوهرية التي تقدمها للمجتمع الكبري من خالل قيامها برعاية الفرد،
وال�سهر على تلبية ما يحتاج �إليه من خدمات وعناية و�إ�شراف.

54

الوعي االجتماعي

وبناء املجتمع ح�ضاري ًا يرتكز ب�صورة رئي�سية على وعي
الأ�سرة وتكاملها الإن�ساين ,وتقدم املجتمع يف م�سريته
احلياتية يف املجال الثقايف واالقت�صادي واالجتماعي
مرهون بتكامل وعي الأ�سرة داخل �إطاراملجتمع ,وهذا
يعتمد على �إميان الأ�سرة مبنظومة القيم واملعارف
الإن�سانية واحرتامها للبعد الإن�ساين للفرد مبمار�سة حقه
الطبيعي يف التعبري عن الر�أي والعي�ش واالختيار يف �أمور
احلياة املختلفة.
وللأ�سرة دور كبرييف خلق مناخات �إن�سانية منا�سبة
ومالئمة للفرد ملمار�سة دوره واالنتقال يف مراحل
النموالطبيعية �إىل �سن الر�شد والكمال ,حيث تقوم
الأ�سرة على �إ�شباع حاجات الفرد املادية واالجتماعية
والنف�سية والأخالقية والعقائدية لكي تنمو مدارك الفرد
داخل الأ�سرة ب�صورة �سليمة دون �أن ترتك الفراغ للأفكار
الهدامة والت�شدد واالنحراف.
�إن الأ�سرة التي تت�شكل على �أ�سا�س:
وجود الرتابط العميق بني �أفرادها �ستمنح جميع الأفراد
القدرة على جتاوز �صعوبات احلياة دون الت�أثر بها ،وذلك
لأن الأ�سا�س القوي الذي تُبنى عليه الأُ�سر يخلق جو ًا من
املحبة ،والألفة بني �أفراد العائلة الواحدة ،و�أي�ض ًا يعطي كل
فرد من �أفراد العائلة �إح�سا�س ًا ب�أنه لي�س وحيد ًا و�أن هناك
من يدعمه ،وحتى يتمكن الفرد من تعزيز هذا الرتابط،
يجب �أن يوفر الثقة املتبادلة ،لأن هذه الثقة �ست�شعر كل
فرد بقدرته ،ومدى �أهميته يف متا�سك العائلة .
طرق حتقيق التما�سك الأ�سري:
•توفري البيئة املنا�سبة داخل املنزل ،مع العمل على
تهيئة اجلو الذي ُي�ساعد يف ت�شجيع �أفراد الأ�سرة على
التواجد يف املنزل.
•تطبيق فكرة التما�سك والرتابط عن طريق االجتماع
يف املنا�سبات ،وتبادل الهدايا لأنها تُ�ساعد يف ن�شر

ال�سعادة بني الأفراد .
•التحاور ب�أ�سلوب ح�ضاري يف امل�سائل العائلية،
ومب�شاركة جميع الأفراد ،واالهتمام ب�آرائهم مع
احلر�ص على احلفاظ على خ�صو�صية امل�شاكل وعدم
مناق�شتها �أمام الغرباء.
•ت�شجيع الأفراد على تنمية مهاراتهم عن طريق
ن�صحهم بزيارة املكتبات� ،أو بالت�صفح على الإنرتنت.
•ت�شجيع كل فرد على �إجناز مهامه وعدم جتاهلها من
�أجل احلفاظ على توازن الأ�سرة.
•�إن�شاء العالقات االجتماعية التي تكون قائمة على
املحبة والتبادل.
•تناول الطعام خارج املنزل ب�أخذ جميع الأفراد
و�إبعادهم عن اجللو�س امل�ستمر �أمام الأجهزة احلديثة.
•اخلروج يف �أيام ترفيهية من �أجل تفريغ التوتر الذي
يح�صل من ظروف احلياة.
•جتنب الروتني يف احلفاظ على العالقة بني الأفراد
وذلك عن طريق اتباع بع�ض الطرق احلديثة يف
التحدث.
•احرتام الكبار و�أخذ الن�صائح منهم وذلك لأنهم
ميتلكون اخلربة الكافية.
�إن التطلع �إىل بناء الإن�سان ال�سوي املعا�صر يتطلب
املحافظة على �أ�صالة ذلك الإن�سان وع�صرنته .وهذا
ي�أتي من خالل الأ�سرة ،فهي الوحدة الأ�سا�سية يف تثبيت
ال�سمات اجلوهرية للم�ؤ�س�سات البنيوية املادية وغري
املادية التي تتعامل مع الإن�سان وتتفاعل مع معطيات
حياته.وهذا يعني �أن م�ساهمة الأ�سرة يف عملية البناء
احل�ضاري ،يف املجتمعات املعا�صرة ،م�ساهمة لها وزنها
الكبري ودورها اخلطري.
والأ�سرة كذلك .هي امل�ؤ�س�سة االجتماعية ذات الأهمية
الكربى يف غر�س القيم والأخالق ال�سليمة .وحتديد مناذج
االقتداء ،وااللتزام باملبادئ ،وممار�سة الإبداع الذهني يف
�أجواء من ال�سكينة واالطمئنان والأمن املادي واملعنوي.
الوعي االجتماعي
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وتربز �أهمية الأ�سرة يف البناء احل�ضاري ،وامل�ساهمة يف
حتقيق م�ستلزماتها ومقت�ضيات الع�صر من كون الأ�سرة.
القناة الأوىل التي يتل ّقي منها الفرد ،املفاهيم والقيم.
ومعايري ال�سلوك و�أهداف املجتمع وغاياته ،يف عملية
تفاعل �صادق نحو ت�شكيل ال�شخ�صية النموذجية وتكوينها
عن الإن�سان ،والتي تعرب عن �شخ�صية املجتمع الكلي
و�أخالقه.
ومن �أهم ما يكت�سبه الفرد داخل حميط الأ�سرة التن�شئة
االجتماعية والعقائدية ،فتنمو معتقدات الفرد ويكت�سب
�أ�ساليب التعامل مع املجتمع ويكت�سب القيم الإن�سانية
والأخالقية والعادات احلميدة والتقاليد ال�سليمة من
حميط الأ�سرة لينطلق بها اىل حميط املجتمع من خالل
االحكتاك املبا�شر مع �أقرانه يف ال�شارع واملدر�سة والعمل.
وكلما كان �سالح التن�شئة قوي ًا و�سليم ًا ومعافى �أ�صبح بناء
املجتمع �أكرث ح�ضاري ًا ..الأ�سرة الناجحة هي التي حترتم
الثقافة .والعلم ،فالثقافة والعلم من الأ�س�س التي يرتكز
عليها املجتمع يف عملية البناء احل�ضاري بكل املجاالت
الثقافية واالقت�صادية وال�صحية .فال ميكن ملجتمع �أمي �أو
مري�ض �صحي ًا �أو م�شوه ثقافي ًا �أو فقري اقت�صادي ًا �أن ينه�ض
بعملية البناء احل�ضاري .فكل امل�ؤثرات تلعب دور ًا كبري ًا يف
وحدة البناء احل�ضاري لأي جمتمع.
والأ�سرة هنا تلعب دور ًا يف تنمية املواهب والطاقات
الإبداعية للطفل من خالل ممار�سة هواياته وتوفري
الأجواء الآمنة له ,لتحقيق الراحة واالطمئنان كامل�سكن
وامللب�س وال�صحة والتعليم والرتويح .ومن �أهم عوامل بناء
الفرد داخل الأ�سرة ال�شعور باالنتماء �إىل الأ�سرة واالرتباط
ال�شديد بها ,وهذا يجعل ثقته بنف�سه عالي ًة جد ًا وتقبله
لأ�سرته كبري ًا ووا�سع ًا من خالل االحرتام والتقديراملتبادل
بني �أفراد الأ�سرة ،وهذا يحقق مكانة اجتماعية راقية
للأ�سرة والأفراد ,مما يجعل وحدة البناء الأ�سري داخل
املجتمع متما�سكة ومرتا�صة ,ويجعل تقدم املجتمع وبناءه
احل�ضاري ي�سري ب�شكل �سليم ومعافى.
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لكن عملية تن�شئةالفرد مل تعد م�س�ؤولية الأ�سرة وحدها
يف هذا الع�صر ،ولكنها �أ�صبحت حا�صل جميع امل�ؤثرات
واملثريات التي حتدثها وتنتجها بقية امل�ؤ�س�سات
االجتماعية والإعالمية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،فتعمل
على ت�شكيل الإن�سان و�صقل �شخ�صيته .ومن �أكرب الأخطار
على الأ�سرة تفككها وعدم وجود روح التعاون اجلماعي بني
�أفرادها.
تقول اخلبرية االجتماعية الربازيلية «�سيلفانا دوغال�س»
� ..أن الأ�سرة التي تعي�ش حالة من التما�سك والوحدة يتمتع
�أفرادها ب�صحة جيدة وتعر�ضهم للأمرا�ض �أقل بكثري من
�أفراد الأ�سرة التي تغيب عنها مقومات التما�سك والرتابط
العائلي و�أن احلالة العاطفية للأ�سرة تتدخل حتى يف
ال�صحة العقلية لأفرادها.
و�أو�ضحت «�سيلفانا» ب�أنه لي�س من ال�سهل
حتقيق التما�سك بني �أفراد الأ�سرة ولكنه لي�س بامل�ستحيل
�أي�ض ًا ،و�شددت على �أن متا�سك الأ�سرة ووحدتها يعني
�أي�ض ًا جناح �أفرادها يف الدرا�سة والعمل واحلياة اليومية
بالإ�ضافة �إىل الثقة بالنف�س �أمام املجتمع ب�شكل عام.
وحددت �سيلفانا ت�سع ن�صائح اعتربتها هامة جد ًا
لتحقيق التما�سك والوحدة بني �أفراد الأ�سرة .فما هي هذه
الن�صائح؟

�أو ًال� .إدراك كل فرد لأخطائه

قالت �سيلفانا �إن �أف�ضل حل لت�صحيح اخلط�أ هو االعرتاف
به �أو ًال ومن ثـم حماولة ت�صحيحه بال�شكل ال�ســليم.
ولن تفيد �أية جهود لت�صحيح اخلط�أ� إذا مل يكن هناك
اعرتاف به .و�أ�ضافت ب�أن على الإخوة �إدراك �أخطائه ــم
جتاه بع�ضهم واالعتذار عن اخلطـ ـ�أ واالعرتاف به وحتمل
امل�س ـ ـ�ؤولية.
وتابعت تقول �إن �إدراك كل فرد من �أفراد الأ�سرة لأخطائه
ي�ساعد على عدم تطور �سوء التفاهمات وتفاقم امل�شاكل
لأنه متى �أدرك الفرد خط�أه واعرتف به ف�إن الغمو�ض
يختفي وت�صبح ال�صراحة هي الأ�سا�س.

ثاني ًا :معرفة كل فرد حلدوده:
الفردية يف اتخاذ القرارات الأمر الذي يت�سبب يف تفاقم
عن هذه النقطة �أكدت �سيلفانا ب�أن معرفة كل فرد من �سوء التفاهمات وو�صول امل�شاكل اىل منعطفات خطرية
�أفرادالعائلة حلدوده متنح الآخرين راحة نف�سية خا�صة ت�ؤدي �إىل تفكك الأ�سرة.
وتبعث على ال�سالم واالطمئنان ب�أن احلدود املر�سومة �ساد�س ًا� :إيجاد وقت لال�ستمتاع اجلماعي للأ�سرة:
يف العالقات بني �أفراد العائلة حمرتمة واليتجاوزها �أحد .هنا �أ�شارت اخلبرية الربازيلية �إىل �أنه ينبغي على الأ�سرة
و�أ�ضافت ب�أن معرفة� أفراد الأ�سرة للحدود يف العالقة �إيجاد �أوقات لال�ستمتاع اجلماعي كالذهاب يف نزهات
الأ�سرية تبد�أ منذ ال�صغر و�أن الأبوين يعتربان مث ًال جماعية وكذلك ح�ضور املنا�سبات والأفراح ب�شكل
يحتذى به بالن�سبة للأوالد .وحذرت من �أن الفو�ضى هي جماعي .و�أ�ضافت ب�أنه ميكن حتقيق ذلك عن طريق طرح
التي تزيل جميع احلدود وت�ؤدي �إىل ت�شابك العالقات بني خيارات للخروج من الروتني من �أجل العودة بروح جديدة
�أفراد الأ�سرة الواحدة بحيث اليعرف من هو الكبري ومن من التعاون.
هو ال�صغري وتغيب املعايري التي يتم على �أ�سا�سها ر�سم �سابع ًا :احرتام ال�صغري للكبري:
احلدود.
�أكدت «�سيلفانا» ب�أن من �أخطر امل�شاكل التي تواجه
ثالث ًا :ا�ستثمار العاطفة العائلية:
الأ�سرة احلديثة فقدان االحرتام للكبار يف ال�سن واعتبار
قالت اخلبرية الربازيلية ب�أن على الأ�سرة � إظهار فروق العمر على �أنها �سلبية ولي�ست �إيجابية ،وقالت �إن
العواطف وتفادي �إخفائها لأن ذلك ي�ؤدي اىل ت�صادمات الكرب يف ال�سن يعني اخلربة يف احلياة ويتوجب على
بني �أفرادها .يجب �إظهار احلب واالحرتام واالعرتاف ال�صغار احرتام هذه اخلربة والعمل على اال�ستفادة منها
�إن كانت هناك عواطف �سلبية .و�أ�ضافت ب�أن موقف بدل اال�ستهزاء مبا يقال �أو يو�صف بالعقلية القدمية �أو
الأ�سرة يجب �أن يكون موحد ًا يف �إظهار العواطف �أمام احلديثة .فاخلربة التعني والب�شكل من الأ�شكال ب�أن من
الآخرين و�أمام بع�ضهم وحذرت من �أن عدم �إظهار يتمتع بها هو ذو عقلية قدمية �أكل عليها الدهر و�شرب.
العواطف ي�ؤدي �إىل حدوث تراكمات قد ت�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا و�أ�ضافت �إنه حتى �إذا مل يقتنع �أحد �أفراد العائلة مبا
على العالقات بني �أفراد الأ�سرة.
يقوله جده مث ًال فمن �أب�سط الأمور احرتام مايقوله.
رابع ًا :جتنب الروتني يف العالقة بني �أفراد العائلة:

ثامن ًا :التعاون يف ال�ش�ؤون املنزلية:

�أو�ضحت �سيلفانا ب�أن من واجب �أفراد الأ�سرة التطرق
ملوا�ضيع خمتلفة واتباع احلداثة يف احلياة اليومية.
ف�إن كان لدى �أحد �أفراد الأ�سرة� أمر جديد يتوجب عليه
طرحه ،و�إن كان هناك مو�ضوع جديد يك�سر الروتني يجب
طرحه واحلديث عنه .و�أ�شارت �إىل �أن الروتني قد ي�ؤدي
�إىل فتور العالقات بني �أفراد الأ�سرة.
تا�سع ًا :التمتع مبزاج جيد:
خام�س ًا :اال�ستعداد الدائم للحوار:
�أ�ضافت �سيلفانا ب�أن التمتع مبزاج جيد ي�ؤدي �إىل ن�شر جو
و�أكدت اخلبرية الربازيلية ب�أن احلوار يعترب �أ�سا�س ًا متين ًا من التفا�ؤل والبهجة داخل الأ�سرة .ويجب على من يتمتع
حلل �أي م�شكلة من امل�شاكل التي حتدث يف الأ�سرة .بروح الدعابة بني �أفراد الأ�سرة �أن ي�ضحك البقية.
وقالت ب�أن غياب احلوار بني �أفرادالأ�سرة ي�ؤدي �إىل

قالت اخلبرية الربازيلية �إن التعاون يجب �أن يكون الأ�سا�س
يف العالقة بني �أفراد الأ�سرة ،وحذرت من االعتماد على
الأم �أو الأخت فقط يف ترتيب ال�ش�ؤون املنزلية لأن ذلك
يعترب م�س�ؤولية اجلميع .ولي�س هناك عيب من قيام الأب
�أو االبن يف تنظيف وترتيب ال�ش�ؤون املنزلية.
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�سياحة
�إعداد� :سارة �صالح جا�سم حمادة .م�س�ؤولة الربامج والأن�شطة
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مسجد «البدية»  ..عنوان
المجد وصالبة األوفياء

يعد م�سجد «البديه» الأثري الكائن يف �إمارة الفجرية من
�أقدم م�ساجد دولة الإمارات ،الذي مت بنا�ؤه يف العام 1446
للميالد تقريب ًا ،ومازالت تقام فيه ال�صالة حتى الآن.
ا�ستناد ًا �إىل نتائج درا�سة حديثة �أجرتها �إدارة الرتاث
والآثار بالفجرية وبالتعاون مع جامعة �سيدين ب�أ�سرتاليا،
خالل مو�سم التنقيب الأثري بني عامي  1998/97للميالد،
حيث �أخذت عينات من مواد ع�ضوية من حتت �أ�س�س جدران
امل�سجد و�أجريت عليها حتاليل كيماوية بوا�سطة كربون 14
للتاريخ الزمني .فكانت نتائج التحاليل �أن م�سجد البدية قد
مت بنا�ؤه بحدود العام  1446للميالد تقريب ًا.
مت بناء امل�سجد من مواد حملية �صرفة ،مكونة من احلجارة
ُ
وا�ستخدِ م الطني
الكبرية وال�صغرية امل�سماة (بازلت)
املحروق كمادة رابطة للبناء ،وقد �سقف ب�أربع قباب ت�ستند
على عمود و�سطي واحد ،وحتتوي قاعة ال�صالة على حمراب
ومنرب �صغريين.
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ترميم امل�سجد
قامت دائرة الآثار والرتاث بالفجرية بعمليات الرتميم
بالتعاون مع بلدية دبي .ا�ستمرت لأكرث من �سنة ،و�شملت
كافة �أجزاء امل�سجد القدمي والآثار املحيطة به ،و�أعادت
هذه العملية لقرية البدية بريقها وحمت �آثارها من االندثار.
وهكذا ظلت البدية �شاخمة ك�شموخ نخيلها و�صلبة ك�صالبة
رجالها الأوفياء .وبعد ترميم امل�سجد ،يتهافت عليه ال�سياح
لل�صالة فيه والتقاط ال�صور التذكارية ،وهناك مكان للو�ضوء
وقد �صمم ليتنا�سب مع امل�سجد ب�شكله املعماري املتميز.
�أكرث من  100طريقة حت ّفزك ل�صالة قيام الليل ،منها:
•معرفة مدى اجتهاد العلماء يف القيام .
•تربية النف�س على علو الهمة والتعلق باملعايل .
•�إدراك �أن القيام �صلة باهلل تعاىل .
•ا�ستح�ضار اجلنة ونعيمها .
•ن�ضح املاء على الوجه عند اال�ستيقاظ لقيام الليل.

 10نصائح في التربية
1.1كن متيقظ ًا ملا يقر�أه �أبنا�ؤك وملا يرونه ومع من يذهبون ،وبني لهم خطورة ال�صاحب و�أن الي�ستمعوا لكل من تكلم واليقبلوا كل
كلمة تكتب �أوتقال.
2.2عزيزي ويل الأمر :م�ؤمل �أن ي�صل احلال بالبع�ض لإر�سال طفله املري�ض مع ال�سائق واخلادمة لأخذ العالج املنا�سب ..الطفل
بحاجة للدواء العاطفي وبحاجة لكم.
3.3عزيزي ويل الأمر :ا�ستثمر �إجازة �أطفالك ال�سنوية يف تقوية مهارات اللغة من قراءة وكتابة لتقوي ثقافتهم ،ولتخرج قالب ًا عربي ًا
تفخر به يف امل�ستقبل.
 4.4ال ترتك �صالتك �أبد ًا فهناك املاليني يف القبور يتمنون لو تعود بهم احلياة لي�سجدوا هلل ولو �سجدة واحدة.
�5.5أقوى جي�ش �ستواجهه يف حياتك هو جي�ش الأفكار التي تدور يف عقلك ،فهذا اجلي�ش قادر على حتطيمك �أو ن�صرتك فكن قائد ًا
جلي�ش �أفكارك والتكن تابع ًا لها.
6.6عزيزي ،اغر�س يف نفو�س �أبنائك معرفة َم ِن العلماء الذين ن�أخذ عنهم الدين والفتوى وبني له مكانتهم وحبهم لأنهم ِ�صمام
الأمان لنا بهذه احلياة من الفنت.
7.7عزيزي الأب� ،إنك القدوة الوحيدة لأبنائك ،وخ�صو�ص ًا قبل �سن ال�سابعة ،فهم يرونك �أف�ضل �شيء يف احلياة ،فال تكن قدوة
فا�سدة لهم.
ً
�8.8أيها الأب� ،إن غر�س حمبة الوطن يف قلوب ذريتك لي�س نفاق�آ وتزلفا ،بل هو مبد�أ نبيل وجليل ينبغي عليك �أن حتر�ص عليه.
�9.9أكرثوا من القيام ب�أمور تريدون بها مر�ضاة اهلل ،و�أخربوا �أطفالكم ب�أنكم فعلتم ذلك للأجر والثواب كي يتعلموا عمل اخلري
دون انتظار �شي من �أحد.
1010عودوا �أطفالكم على قراءة القر�آن الكرمي َك ِو ْرد يومي لهم ولو �صفحة على الأقل من خالل �أجهزة الآيباد التي يق�ضون عليها
ال�ساعات واجعلوه �أول ما يبد�ؤون به.

صحتك تهمنا

تعترب �أ�شعة ال�شم�س من امل�صادر الهامة للفيتامني «د» .الذي يح�سن من �صحة العظام
ويقويها .فلذلك احر�ص على التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س اخلفيفة حوايل  15دقيقة يومي ًا.
يحتوي ال�سبانخ والربوكويل والكرنب على ن�سبة عالية من الكال�سيوم والفيتامني كما يعزز
من كثافة العظام.
ً
يحتوي احلليب على بروتني يح�سن من جودة النوم واليقظة ال�صباحية .ا�شرب حليبا قبل
النوم لي�ساعدك على اال�سرتخاء.
لعظام �أقوى ،تذكر �أن نظام غذائي ًا غني ًا بالكال�سيوم والفيتامني «د» واملاغني�سيوم والزنك .
هل تعلم �أن التفاح يحتوي على �ألياف قابلة للذوبان والتي تلعب دور ًا كبري ًا يف امت�صا�ص
املعادن وبناء العظام.

الوعي االجتماعي
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احلياة

نعمة واملخدرات نقم

ة ،والإدارة العامة
ملكافحة املخدرات ت�ض

من ال�سرية

�شبا

بنا �أملنا  ..ل
نحميهم من املخدرات.

حتت و�سم# :اليوم_العاملي_ملكافحة_املخدرات_ 2016و�#أ�سرتنا_متما�سكة

عزي

زي ،تذكر ب�أن

عزيزي

املخدرات ج
رمية يف حق ن

ف

�سك و�أ�سرتك.
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