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خمسة  م��رور  ذك��رى  ه��و  الفضي  اليوبيل 
وعشرون سنة على حدث معين.

تحتفل  األح���داث  ورع��اي��ة  توعية  وجمعية 
ه����ذا ال���ع���ام ب��ي��وب��ي��ل��ه��ا ال��ف��ض��ي ال��ح��اف��ل 
رؤيتها  م��ن  انطالقًا  العديدة  ب��اإلن��ج��ازات 
الجمعية  ت��ك��ون  أن  وه���ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
األكثر تفعياًل واالشمل تنظيمًا واألحسن 
لخدمة  الرامية  اإليجابية  للنتائج  تحقيقًا 

المجتمع.
إنَّ ما تحقق للجمعية من إنجازات ومشاريع 
وفعاليات وأنشطة على أرض الميدان لم 
اهتمامات  جاء وفق  إنما  ف��راغ؛  يأتي من 
ودع��م  اإلدارة  مجلس  أع��ض��اء  وتوجهات 
خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  من  مباشر 
يعد  ال��ذي  اإلدارة،  مجلس  رئيس  تميم، 
مما  الجمعية،  ل��ه��ذه  األس��اس��ي  ال��داع��م 
جمعيات  أفضل  من  تكون  أن  إل��ى  أهلها 
في  ال��دول��ة  مستوى  على  ال��ع��ام  النفع 
م��ج��ال رع���اي���ة األح�����داث وت��وف��ي��ر ال��رع��اي��ة 
الالحقة لهم عن طريق المتابعة والتواصل 

مع الجهات ذات العالقة المباشرة بهم.
األس��ري  بالتماسك  المجتمع  ينعم  حتى 
من  النشء  على  حفاظًا  العائلي  والترابط 
الجريمة،  ب��راث��ِن  االن��ح��راف وال��وق��وع ف��ي 
والمتتبع لمسيرة الجمعية منذ تأسيسها 
التطور  في العام 1991 وإلى اآلن يالحظ 
الواضح في برامجها وأنشطتها وفعالياتها 
المجتمع  ح��اج��ات  تلبية  ف��ي  المختلفة 
والتوعية بمختلف المشاكل التي يواجهها 

التي تصب  المبادرات  تلك  األبناء وخاصة 
في تحقيق أهداف الجمعية.

إن المشاريع الدائمة والمستمرة لجمعية 
توعية ورعاية األحداث لن تتوقف بسبب 
ما طرأ على مجتمع اإلمارات من تحوالت 
ساهمت  وإعالمية  واقتصادية  اجتماعية 
في نشر وبروز أشكال مختلفة ومتطورة 
م��ن ال��ج��ري��م��ة وال��س��ل��وك ال��م��ن��ح��رف ل��دى 
األبناء، هذا األمر يضع الجمعية والعاملين 
االنفتاح  لمواكبة هذا  كبير  تحٍد  أمام  بها 
والتعامل معه بذكاٍء عاٍل يتناسب مع ما 
برامج  توجهت  ولذلك  األب��ن��اء،  فيه  يفكر 
التركيز  إلى  الماضية  الفترة  في  الجمعية 
وبرامج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
اإلذاعية  وال��درام��ا  والمسابقات  اإلنترنت 
الروتين  عن  بعيدًا  واأللعاب  والتلفزيونية 
ال  اليوم  أضحت  التي  التقليدية  واألم���ور 

قيمة لها في عرف وتفكير األبناء.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية 
يحتاج  كبير  تحٍد  هو  وشركائها  واعضائها 
الجماعة  ب��روح  والعمل  الهمم  الى شحذ 
القائم على اإلبداع واالبتكار، حتى يتحقق 
وال��ت��ي  المجتمعية  أه��داف��ه��ا  للجمعية 

تتواكب مع رؤيتها ورسالتها وقيمها.
ممتٌع  عمٌل  االجتماعي  التطوعي  العمل 
ومن  ل��ذل��ك،  المناسبة  البيئة  ت��وف��رت  إذا 
الجمعية وأعضاء  لرئيس  القبعة  أرفع  هنا 
مجلس إدارتها الذين يعملون بروح الفريق 

الواحد وهو سر نجاحها وتفوقها. 
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ضاح������ي خلفان:  الجميعة تش������ارك بعام الخير وتتب������رع ب�مل�ي�ون درهم
لله������الل األحم������ر وتتكفل برعاي������ة 150 يتيم������ًا داخل الدول������ة وخارجها

ت��ح��ت رع���اي���ة وح���ض���ور م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي 
في  العام  واألم��ن  الشرطة  رئيس  نائب  خلفان 
ورعاية  توعية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  دبي 
الخامس  اجتماعها  الجمعية  عقدت  األح���داث 
والعشرين ) االجتماع الثاني للجمعية العمومية 
اليوبيل  واك���ب  وال���ذي   ) السابعة  دورت��ه��ا  ف��ي 
وعشرون  خمسة  م��ّرَت  حيث  للجمعية  الفضي 
بآيات من  االجتماع  وب��دأ   ، تأسيسها  عامًا على 

الذكر الحكيم تالها كلمة معالي الفريق ضاحي 
خلفان رئيس مجلس اإلدارة رحب فيها بالحضور 
على  الزمن  من  قرن  ربع  بمرور  مهنئهم  الكريم 
وج��ه��ود  دع���م  بفضل  ال��ت��ي  الجمعية  ت��أس��ي��س 
في  عطاؤها  ت��واص��ل  ق��د  العمومية  جمعيتها 
أبناء  من  المهمة  الشريحة  لهذه  الخير  مجاالت 
الوطن بما يرسخ القيم النبيلة ويعمق الفضائل 

الجميلة من أجل مستقبل مستقر .

ــة  ــاي ــة ورع ــي ــوع جــمــعــيــة ت
باليوبيل  حتتفل  الأحــــداث 
ــي لــتــاأ�ــضــيــ�ــضــهــا ــض ــ� ــف ال
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أبرز المنجزات

واس���ت���ع���رض ال���ف���ري���ق ض��اح��ي 
خ���ل���ف���ان ف����ي ك��ل��م��ت��ه أب������رز م��ا 
ال��ع��ام  ف��ي  ال��ج��م��ع��ي��ة  حققته 
ك��ان  وال���ت���ي   2016 ال��م��ن��ص��رم 
دورات  ت��ن��ظ��ي��م  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
ت���دري���ب���ي���ة ت��خ��ص��ص��ي��ة ع��ال��ي��ة 
األخصائيين  لتأهيل  المستوى 
واألخ���ص���ائ���ي���ات االج��ت��م��اع��ي��ي��ن 
ف��ي م��راك��ز األح����داث ب��ال��دول��ة 
وذل�����������ك ب�������أح�������دث ال�����ط�����رق 
وال�����وس�����ائ�����ل ل���ل���ت���ع���ام���ل م��ع 
قدراتهم  واكتشاف  األح��داث 
وم���ش���اك���ل���ه���م االج���ت���م���اع���ي���ة 
مركز  مع  بالتعاون  والنفسية 
الداخلية،  ب��وزارة  القادة  إع��داد 
التي  التوعية  ح��م��الت  ك��ذل��ك 
ب��ال��ت��ع��اون  ال��ج��م��ع��ي��ة  نظمتها 
م���ع ش��رط��ة دب����ي ل��ن��ش��ر قيم 
المجتمع األصيلة ونشر الوعي 
بين األسر بالمخاطر التي تحيق 
ب��األب��ن��اء، وال����دور ال��ب��ن��اء ال��ذي 

ق��دم��ت��ه ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن خ��الل 
خدمة الخط الساخن ومباشرته 
وفرق  العمل  فريق  من خالل 
تابعت  ال��ت��ي  األخ�����رى  ال��ع��م��ل 
إصدار مجلة الوعي االجتماعي 
وال�����ذي�����ن أج��������روا ال�����دراس�����ات 
وخططوا  الكتيبات  وأص���دروا 
ون���ف���ذوا ب��رام��ج ال��م��س��اب��ق��ات، 
وخ����دم����ة ال����رس����ائ����ل ال��ن��ص��ي��ة 
وخ���دم���ات ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل 
االج���ت���م���اع���ي ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا 
األس��رة  دور  ف��ع��ززت  الجمعية 
في التوعية وتحصين النشء ، 
ال��ذي قام  ال��دور الهام  كذلك 
ب���ه ال��خ��ب��راء وال��ب��اح��ث��ون ممن 
مثلوا الجمعية في المؤتمرات 
المستوى  ف��أب��رزوا  وال��ن��دوات 
ال��ث��ق��اف��ي وال���وج���ه ال��ح��ض��اري 
وال���������دور االي����ج����اب����ي ألع���ض���اء 

الجمعية.

تحديات

وأوض�����������ح م����ع����ال����ي ال���ف���ري���ق 
ب�����أن ال��ج��م��ع��ي��ة ت���ع���د ن��ف��س��ه��ا 
التي  ال��ق��ادم��ة  للمرحلة  ج��ي��دًا 
التحديات  م��ن  م��زي��دًا  ستشهد 
الجهود  تكثيف  ي��ت��وج��ب  م��م��ا 
المتصاعدة  األخطار  لمواجهة 
ال��م��ت��الح��ق��ة مما  وال���ت���ط���ورات 
يتوجب تقييم المسيرة وتوثيق 
ال���ص���الت وت���ع���زي���ز ال���ش���راك���ات 
ومزيدًا من الحوارات مع األبناء 
التفكير  ط��رق  وتطوير  واألب���اء 
لتتواكب مع ما يدور في عقول 
األب����ن����اء ف��ن��ت��ل��م��س م��ع��ان��ات��ه��م 
في  ونتحد  أفكارهم  ونناقش 
التطرف  خطر  ض��د  تحصينهم 
االجتماعي  التواصل  وشبكات 
واالستفادة  سلبياتها  بتجنب 
الموجهة  خاصة  إيجابياتها  من 
للنيل من  وتربص  عن عمد  لنا 

ثرواتنا ومقدراتنا .



مبادرات وكفالة أيتام

وف�����ي خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ت��ق��دم 
معاليه بخالص التحية وعظيم 
االم�����ت�����ن�����ان ألس��������ر ش����ه����داء 
الذين ضحوا  الوطني  الواجب 
الوطن،  لهذا  ف��داء  بأرواحهم 
ك����م����ا أوض��������ح م���ع���ال���ي���ه ب����أن 
تناغمها  إط��ار  وف��ي  الجمعية 
م��ع م���ب���ادرات ال���دول���ة لجعل 
ش��ع��ار ه��ذا ال��ع��ام ه��و » عام 
الخير » تتعهد بأن تلعب دورًا 
ف��اع��اًل ف��ي ه���ذا ال��ص��دد وأن 
ت��س��اه��م ب��ك��ل ط��اق��ات��ه��ا لكي 
ال��واع��د  ال��ب��رن��ام��ج  يحقق ه��ذا 
السامية  إالن��س��ان��ي��ة  أه��داف��ه 
لذا  العالية،  الوطنية  وآم��ال��ه 
خ��ص��ص��ت ال��ج��م��ع��ي��ة م��ب��ل��غ ) 
مليون درهم ( لمبادرات عام 
المتطوع  مبادرة  ومنها  الخير 
ال��ص��غ��ي��ر وم����ب����ادرة م��س��اب��ق��ة 
ال��م��ت��ط��وع ال���ذك���ي وم���ب���ادرة 
مساعدة األيتام بحيث سيتم 

ي��ت��ي��م م���ن داخ���ل  ك��ف��ال��ة 100 
خارجها  من  يتيمًا  و50  الدولة 

وذلك لمدة عام .

وف���ي وق���ت س��اب��ق تسلمت 
اإلماراتية  األحمر  الهالل  هيئة 
ش��ي��ك��ًا ب��م��ب��ل��غ م��ل��ي��ون دره���م 
خالل  ذل��ك  الجمعية..جاء  من 
اس���ت���ق���ب���ال م���ع���ال���ي ال���ف���ري���ق 
ض���اح���ي خ��ل��ف��ان ت��م��ي��م، ن��ائ��ب 
العام  واألم��ن  الشرطة  رئيس 
ف�����ي دب��������ي، رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ورع��اي��ة  ت��وع��ي��ة  جمعية  إدارة 
األح������داث، ف��ي م��ك��ت��ب��ه، وف��د 
الهالل األحمر اإلماراتي برئاسة 
الدكتور محمد عتيق الفالحي، 
ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
ي���راف���ق���ه ف��ه��د عبد  األح����م����ر، 
ال��رح��م��ن ب��ن س��ل��ط��ان، األم��ي��ن 
جمع  لقطاع  المساعد  العام 
ومحمد  والتسويق،  التبرعات 
هيئة  مدير  الزرعوني  الله  عبد 
فرع  اإلم��ارات��ي  األحمر  الهالل 

دبي، وسعيد عبيد الهلي.

وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ال��ع��م��ي��د أح��م��د 
المقعودي، مدير مكتب نائب 
العام،  واألم��ن  الشرطة  رئيس 
والدكتور محمد مراد عبد الله، 
الشرطة  رئيس  نائب  مستشار 
واألم����������ن ال�����ع�����ام ف�����ي دب����ي 
لشؤون استشراف المستقبل، 
وال��دك��ت��ور م��ن��ص��ور ال��ع��ور. من 
جانبه عبر الدكتور محمد عتيق 
ال��ف��الح��ي، خ���الل ال��ل��ق��اء، عن 
لجمعية  الهيئة  وش��ك��ر  تقدير 
األح���داث على  ورع��اي��ة  توعية 
ه�����ذه ال����م����ب����ادرة اإلن���س���ان���ي���ة 
ومساهمتها  األي���ت���ام،  ل��دع��م 
الخير.  عام  مبادرات  دعم  في 
ال��وف��د م��ن معالي  واس��ت��م��ع 
الفريق ضاحي خلفان تميم إلى 
التطور الذي حققته  شرح عن 
ال���غ���رف���ة ف����ي م���ج���ال خ��دم��ة 

المجتمع
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تساؤالت ومقترحات

وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح ال��دك��ت��ور 
األم��ي��ن  ع��ب��دال��ل��ه  م���راد  محمد 
اج��ت��م��اع  ب���أن  للجمعية  ال���ع���ام 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ش��ه��د 
للجهود  المجلس  اس��ت��ع��راض 
التي بذلت في العام المنصرم 
والمقترحات  التساؤالت  وأهم 
العمومية  الجمعية  أعضاء  من 
ت��س��اؤل  وال��ت��ي ك���ان م��ن بينها 
ح����ول ض������رورة ت��ط��وي��ر رواف����د 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��م��ال��ي��ة م���ن خ��الل 
االستثمار العقاري حتى تتمكن 
جهودها  خ���الل  م��ن  الجمعية 
ال��ذات��ي��ة م��ن اس��ت��م��راري��ة عملها 
المجتمعية  فائدتها  وتعظيم 
ح��ي��ث واف�����ق ال��م��ج��ل��س على 
مناقشة األمر، كما تم استقبال 
ت����س����اؤالت ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن ح��ول 
بعض أنشطة الجمعية وجهود 
خلفان  ض��اح��ي  ال��ف��ري��ق  معالي 
األخ��ط��ار  ب��ب��ع��ض  يتعلق  ف��ي��م��ا 

التي تستهدف النشء من أبناء 
االجتماع  شهد  كما   ، ال��وط��ن 
المالي  التقرير  على  التصديق 
وتعيين  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  واإلداري 
م����راق����ب ال���ح���س���اب���ات وإق������رار 
المقترحة  التقديرية  ال��م��وازن��ة 

للعام المالي 2017 .

واخ���ت���ت���م ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ل���ه،  
تسعى  ال��ج��م��ع��ي��ة  إن  ق����ائ����اًل:” 
بشكل دائم إلى تأهيل األحداث 
مستوى  أع��ل��ى  على  للحصول 
من الرعاية من خالل مشروعات 
دائمة، وبرامج عمل مستدامة، 
النصية،  ال��رس��ائ��ل  وم��ش��روع��ات 
وبرامج تدريب متكاملة للطالب 
ف�����ي ش�����رك�����ات وم����ؤس����س����ات 
األول��ى  للمرة  ،وه���ذا  حكومية 
ب���اإلض���اف���ة   ، ال���ج���م���ع���ي���ة  ف�����ي 
إل���ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��م��ع��ارض 
والندوات والمؤتمرات وتنظيم 
بتحقيق  ال��م��رت��ب��ط��ة  ال��ج��ل��س��ات 

أهداف الجمعية .
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خالل اجتماع جمل�س الإدارة برئا�ضة �ضاحي خلفان
اإطالق ال�ضعار اجلديد جلمعية توعية ورعاية الأحداث

ت����رأس م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ضاحي 
خ���ل���ف���ان ت���م���ي���م، ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال��ش��رط��ة واألم�����ن ال���ع���ام في 
إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س  دب������ي، 
جمعية توعية ورعاية األحداث، 
االج��ت��م��اع ال��خ��ام��س واألرب��ع��ي��ن 
للجمعية للدورة السابعة، الذي 
بنادي ضباط شرطة دبي  عقد 

صقر  سلطان  م��ن  ك��ل  بحضور 
وال���دك���ت���ور محمد  ال���س���وي���دي، 
مراد عبد الله، والدكتور منصور 
جاسم  الدكتور  والعقيد  العور، 
خ��ل��ي��ل م���ي���رزا، وال��دك��ت��ور سيف 
الجابري، ومريم الشومي رئيسة 
لجنة البرامج واألنشطة، وبدرية 
التربوية،  اللجنة  رئيسة  الياسي 

لجنة  رئيسة  األح��م��دي  وم��ري��م 
حيث  المجتمعية،  ال��ش��راك��ات 
ب��ح��ث ال��م��ج��ت��م��ع��ون ال��ت��ع��اون 
المشترك مع »خدمة األمين« 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ج��ه��از أم����ن ال���دول���ة، 
وذل����ك ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��ب��رام��ج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

الجمعية.

االأخــــبـــار
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مناق�ضات 
واس���ت���ع���رض االج���ت���م���اع أه��م 
ال����م����وض����وع����ات ال���م���ط���روح���ة 
ل���ل���ن���ق���اش، وال����م����درج����ة ع��ل��ى 
ج�������دول األع�����م�����ال، وم���ن���ه���ا: 
ال����ت����ص����دي����ق ع����ل����ى م��ح��ض��ر 
االج��ت��م��اع ال��س��اب��ق، وإط���الق 
ال���ش���ع���ار ال���ج���دي���د ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، 
التسجيل  إج���راءات  بحث  وت��م 
في جائزة سعيد لوتاه لرعاية 
لبعض  الثالثة  ل��ل��دورة  األب��ن��اء 

الفئات.

وت����م خ����الل االج���ت���م���اع ع��رض 
ت��ق��ري��ر ح����ول ن��ت��ائ��ج ال��ب��رن��ام��ج 
تنمية  م���رك���ز  م���ع  ال��م��ش��ت��رك 
القادة بدورة اختبار الشخصية 
م���ت���ع���ددة األوج��������ه؛ واخ���ت���ب���ار 
»ب��ي��ن��ي��ه« ل��ل��ذك��اء، واإله�����داء 
المقدم من مركز تنمية القادة 
للجمعية لعدد عشرة اختبارات 
25 ألف دره��م، ويتم  بتكلفة 
األح���داث  م��راك��ز  على  توزيعه 
ويتم  ال��دول��ة؛  مستوى  على 
الجمعية  قبل  م��ن  متابعتها 

ووض����ع ال���م���ؤش���رات ال��الزم��ة 
لتقييم أدائها بشكل سنوي.

وت����ط����رق ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل���ى 
اس�������ت�������ع�������دادات ال���ج���م���ع���ي���ة 
الس����ت����ق����ب����ال ش����ه����ر رم����ض����ان 
ال����م����ب����ارك، وت���ح���دي���د ع���ن���وان 
الرجالي  ال��رم��ض��ان��ي  للمجلس 
العام في  ال��ذي سيعقد هذا 
مجلس معالي رئيس الجمعية 
والمواضيع  رمضان،  في شهر 
ال���ت���ي س��ي��ت��م ط���رح���ه���ا خ���الل 

الشهر الفضيل.

مساهمة  مناقشة  ج��رت  كما 
كفالة  م��ب��ادرة  ف��ي  الجمعية 
األيتام، ضمن مبادراتها الخيرية 
الخير.  ع��ام  في  المجتمع  في 
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر ق���ام معالي 
ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان تميم 
بإطالق الشعار الجديد لجمعية 
توعية ورعاية األحداث، بحضور 
والذي  اإلدارة،  أعضاء مجلس 
ت���م ت��ص��م��ي��م��ه ب��ش��ك��ل ج��دي��د 
يتناسب مع أهداف وتطلعات 

الجمعية المستقبلية.



جمعية توعية ورعاية الأحداث تتربع مبليون درهم للهالل الأحمر
األح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تسلمت 
درهم  بمليون  شيكًا  اإلم��ارات��ي��ة 
م����ن ج��م��ع��ي��ة ت���وع���ي���ة ورع���اي���ة 
بالدولة،  األحداث لرعاية األيتام 
الجمعية  م��ن  مساهمة  وذل��ك 
ال��م��ب��ادرات اإلنسانية  ف��ي دع��م 

في عام الخير.

جاء ذلك خالل استقبال معالي 
الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب 
رئ��ي��س ال��ش��رط��ة واألم����ن ال��ع��ام 
إدارة  رئ��ي��س مجلس  دب���ي،  ف��ي 
األحداث،  ورعاية  توعية  جمعية 
في مكتبه، وفد الهالل األحمر 

اإلماراتي برئاسة الدكتور محمد 
العام  األم��ي��ن  ال��ف��الح��ي،  عتيق 
يرافقه  األح��م��ر،  ال��ه��الل  لهيئة 
سلطان،  ب��ن  الرحمن  عبد  فهد 
لقطاع  المساعد  العام  األمين 
ج���م���ع ال���ت���ب���رع���ات وال���ت���س���وي���ق، 
ومحمد عبد الله الزرعوني مدير 
هيئة ال��ه��الل األح��م��ر اإلم��ارات��ي 

فرع دبي، وسعيد عبيد الهلي.

وح���ض���ر ال���ل���ق���اء ال���ع���م���ي���د أح��م��د 
نائب  مكتب  م��دي��ر  ال��م��ق��ع��ودي، 
رئ��ي��س ال��ش��رط��ة واألم�����ن ال��ع��ام، 
الله،  عبد  م��راد  وال��دك��ت��ور محمد 

م��س��ت��ش��ار ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ش��رط��ة 
واألم���ن ال��ع��ام ف��ي دب��ي لشؤون 
والدكتور  المستقبل،  استشراف 
منصور العور. من جانبه عبر الدكتور 
م��ح��م��د ع��ت��ي��ق ال���ف���الح���ي، خ��الل 
الهيئة  وش��ك��ر  تقدير  ع��ن  ال��ل��ق��اء، 
األح��داث  ورع��اي��ة  توعية  لجمعية 
ع��ل��ى ه���ذه ال���م���ب���ادرة اإلن��س��ان��ي��ة 
في  ومساهمتها  األي��ت��ام،  لدعم 
دعم مبادرات عام الخير. واستمع 
ضاحي  الفريق  معالي  من  الوفد 
خلفان تميم إلى شرح عن التطور 
مجال  ف��ي  الغرفة  حققته  ال���ذي 

خدمة المجتمع.

االأخــــبـــار
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أش�����اد م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي 
خ���ل���ف���ان ت���م���ي���م ن����ائ����ب رئ���ي���س 
الشرطة واألمن العام في دبي 
جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
توعية ورعاية األحداث بالجهود 
اإلن���س���ان���ي���ة ال���م���ت���واص���ل���ة ال��ت��ي 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  تقدمها 
اإلنسانية  تنمية  ف��ي  المتحدة 
وذلك  العالمي  المستوى  على 
اإلنسانية  ال��ت��ب��رع��ات  خ���الل  م��ن 
التي قدمتها الدولة خالل العام 
من  نسبة  بلغت  وال��ت��ي   2016
ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي ل��ل��دول��ة هي 
العالم  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  األع��ل��ى 
م��م��ا ج��ع��ل م��ن دول���ة اإلم����ارات 
م��ن دول  لكثير  رئ��ي��س��ي��ًا  داع��م��ًا 
ال���ع���ال���م ال���ت���ي ت��ش��ه��د أح����داث����ًا 
واضطراباٍت تحتاج لجهود كبيرة 
في مساعدة الحاالت اإلنسانية 

بهذه الدول.

رؤية القيادة 

وق�����د أوض������ح م���ع���ال���ي ال��ف��ري��ق 
العالمي  التصدر  هذا  أن  خلفان 
للعمل التنموي اإلنساني للعام 
أو  صدفة  وليد  يكن  لم   2016
ظ����روف ط��ارئ��ة ول��ك��ن��ه ام��ت��داد 
ل���س���ن���وات ط��وي��ل��ة م���ن ال��ع��م��ل 
شاملة  إنسانية  ل��رؤي��ة  وتنفيذ 
ت��ن��ه��ج ن��ه��ج ال��ع��ط��اء وال��ت��ن��م��ي��ة 
ل��إن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء وف����ي كل 
النظر  دون  ال��ع��ال��م  م��ن  م��ك��ان 
للون أو عرق أو دين ، فالقيادة 
تلك  تبنت  قد  للدولة  الحكيمة 
االستراتيجية لكي ترسم مالمح 
ال��خ��ي��ر ف��ي ن��ف��وس ج��م��ي��ع أب��ن��اء 
اإلمارات وهذا ما ينعكس إيجابًا 
ب��ش��ك��ل ي���وم���ي داخ�����ل ال���دول���ة 
أن  كذلك  يؤكد  وبما  وخارجها 
االنسان مخلوق فريد في هذا 
ال���ك���ون وج����د ل��ي��ع��م��ر وي��س��اع��د 
ويتفاعل وأن االختالف ال يعني 
خالفًا وأن التميز ال يعني تمييزًا

استراتيجية متواصلة

الدكتور محمد  قال  جانبه  ومن 
جمعية  عام  أمين  عبدالله  مراد 
إن حب  األح��داث  توعية ورعاية 
دول��ة  ف��ي  عليه  وال��ع��م��ل  الخير 
اإلم������ارات ال ت��ح��ده ح����دود وال 
قيود فهو عمل فطري  تقيده 
نابع من أصالة اإلنسان اإلماراتي 
ومن إنسانية القيادة الحكيمة ، 
 2017 العام  تسمية   يكن  ولم 
في اإلمارات ب� عام الخير إال من 
منطلق رؤية راسخة في وجدان 
الدولة قيادة  وشعبًا ، ولم يكن 
اإلنسانية  للتنمية  التصدر  ه��ذا 
في العام 2016 إال تتويجًا لهذه 
االستراتيجية التي ستتواصل إن 
شاء الله في السنوات القادمة .
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ت�سدرت دول العامل يف امل�ساعدات التنموية  

رعــايــة الأحـــداث بدبـــي ت�ســـيد بــدور الإمـــارات 
الإن�ســـانــي فـــي العـــام 2016



خــــالل دورة تدريبية �ضــملت 25 اأخـ�ضــائيًا
“رعــايـــة الأحــــداث” وتـنـمـيــة القــــادة

يطوران مهارات التعامل مع جنوح الأحداث

اس���ت���ض���اف���ت ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة 
تدريبية  دورة  األح��داث  ورعاية 
أق��ي��م��ت م��ن ق��ب��ل م��رك��ز تنمية 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ف���ي  ال����ق����ادة 
ض��م��ن ن���ط���اق م����ب����ادرات ع��ام 
أخصائيًا   25 واستهدف  الخير، 
ب����ه����دف ت���ط���وي���ر م���ه���ارات���ه���م 
تعزيز  ف��ي  والمهنية  العلمية 
ورعاية  وتوعية  الشباب  حماية 
األح��������داث ع���ل���ى ن���ح���و ي��س��ه��م 
ف�����ي ال����ق����ض����اء ع���ل���ى ظ���اه���رة 
ال��ج��ن��وح، وإع�����ادة ت��أه��ي��ل تلك 
ال��ف��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون 
م���ع ال��م��ج��ت��م��ع وال��م��ؤس��س��ات 

والجهات المعنية بهذا الشأن.

وت��ض��م��ن��ت ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
بتطبيق  ت��ت��ع��ل��ق  م���وض���وع���ات 
وت���ص���ح���ي���ح وت���ف���س���ي���ر اخ���ت���ب���ار 
األوج��ه،  المتعددة  الشخصية 

وك���ي���ف���ي���ة اس����ت����خ����راج ال��ن��ت��ائ��ج 
التعامل  ومهارات  وال���دالالت، 
وتعليمهم  األح����داث  فئة  م��ع 

السلوكيات اإليجابية.

ال��م��ق��دم ع��م��ر آل علي،  وق���ال 
م���دي���ر م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال����ق����ادة: 
ال���رغ���ب���ة  ت���ع���ك���س  ال���������دورة  إن 
المستمرة في تطوير المهارات 
لألخصائيين  والمهنية  العلمية 
ال��ن��ف��س��ي��ي��ن واالج���ت���م���اع���ي���ي���ن 
وال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��م��ؤس��س��ات 
ذات العالقة بما يجعل لديهم 
ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��دوره��م 
ف���ي ح��م��اي��ة ال��ش��ب��اب وت��وع��ي��ة 
على  للقضاء  األح��داث،  ورعاية 

ظاهرة الجنوح.

التدريبية  ال��دورة  أن  إلى  وأش��ار 
ه���ي اس��ت��ك��م��ال ل��م��وض��وع��ات 

تدريبية سابقة لفئة األخصائيين 
م��ن��ه��ا، اخ���ت���ب���ار م��ع��ي��ار ل��ل��ذك��اء 
مميز  قدر  تحقيق  في  يساهم 
م����ن ال���ت���راك���م ال���م���ع���رف���ي، م��ا 
ي��س��اع��د ف��ي ت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م 
ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع األح������داث 
وق����ي����اس م���س���ت���وي���ات ال���ذك���اء 
وأسباب  أبعاد  وإدراك  لديهم، 

جنوحهم.

وزارة  أن  ع���ل���ي،  آل  وأض������اف  
ال���داخ���ل���ي���ة ت��ض��ع رف����ع ك��ف��اءة 
األخ���ص���ائ���ي���ي���ن ف����ي ب��رام��ج��ه��ا 
وأع��م��ال��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��رف��د 
ج�����ه�����ود ح����م����اي����ة األح����������داث 
ورعايتهم ومنع ظاهرة الجنوح 
إليهم م��ن خالل  ال��وص��ول  م��ن 
ح��زم��ة م���ن ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ؤس���س���ات 

المجتمع.

االأخــــبـــار
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يف ختام احلملة التوعوية “الت�ضامح �ضعادة واأمان”

جمعية توعية ورعاية الأحداث تزور نادي دبي للمعاقني

ت��ح��ت رع���اي���ة م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
ض���اح���ي خ���ل���ف���ان ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال��ش��رط��ة واألم���ن ال��ع��ام بدبي 
ورئيس مجلس إدارة الجمعية، 
ورعاية  توعية  جمعية  اختتمت 
األح���������داث س��ل��س��ل��ة زي���ارات���ه���ا 
ال��م��ي��دان��ي��ة ف��ي إط���ار ال��م��ب��ادرة 
الجمعية  تبنتها  التي  النوعية 
بالتعاون مع شرطة دبي تحت 
ال��ت��س��ام��ح .. س��ع��ادة  ع��ن��وان “ 
وأمان “ وذلك بزيارة نادي دبي 

للمعاقين .

ال��دك��ت��ور محمد م��راد  وأوض���ح 
عبدالله األمين العام للجمعية 
بأن الفطرة اإلنسانية السليمة 
بقيم  التمسك  إلى  دائمًا  تنزع 
التعايش الدائم والتي من بينها 
ينبغي  حيث   ، التسامح  قيمة 
إل��ى  ال��م��ؤس��س��ات  ت��س��ع��ى  أن 
الجميع  نفوس  في  توطيدها 
وهذا هو الدور الذي تقوم به 
جمعية توعية ورعاية األحداث 
قيم  تتبني  جمعية  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
هذه  وأن   ، األصيلة  المجتمع 

ال��ح��م��ل��ة س����وف ت��ت��ب��ع��ه��ا في 
األيام القادمة حمالت توعوية 
أخ�����رى ت���ع���زز م��ث��ل ت��ل��ك ال��ق��ي��م 
والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  ل���دى 
في دولة اإلمارات بما يعكس 
إي���ج���اب���ي���ة ال���م���ج���ت���م���ع وح����رص 
تناغم  على  ال��رش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
م��ك��ون��ات��ه وط���اق���ات���ه ال��ب��ش��ري��ة 

المتنوعة  .

وش���������ارك ف�����ي زي���������ارة ن�����ادي 
ال���م���ع���اق���ي���ن ب����دب����ي  ال��ن��ق��ي��ب 

االأخــــبـــار
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ع��ل��ي ي��وس��ف وال���م���الزم خالد 
وقامت  الخير،  وسفراء  الحاي 
بالجمعية  األنشطة  مسؤولة 
ب��ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا ع��ل��ى أع��ض��اء 
ال��ن��ادي، وق��د ك��ان��ت مشاركة 
بكلمة  ي��وس��ف  ع��ل��ي  النقيب 
من  التسامح  أن  فيها  أوض���ح 
ينبغي  التي  الكريمة  األخ��الق 
الجميع من كل  بها  يتحلى  أن 
ال��دي��ان��ات واألع����راق واألل���وان 
المجتمعات  في  التناغم  وأن 
كبيرًا  ق��درًا  يعكس  المتحضرة 
المتعايشين  بين  التسامح  من 
ف���ي ه����ذه ال��م��ج��ت��م��ع��ات بما 
ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى ت��رس��ي��خ قيم 
اإلنسانية وحب الخير للجميع ، 
وأن تلك الحمالت والمبادرات 
ت���أت���ي ت���م���اش���ي���ًا م����ع م���ب���ادرة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
ن��ائ��ب  ب���ن راش�����د آل م��ك��ت��وم 
مجلس  ورئيس  ال��دول��ة  رئيس 
وبتوجيهات  الوزراء حاكم دبي 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
ب��ن زاي��د رئيس ال��دول��ة وال��ذي 
التمييز  مكافحة  قانون  أص��در 

والكراهية . 

وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح ال��دك��ت��ور 
جاسم خليل ميرزا رئيس اللجنة 
ال��ب��رن��ام��ج  ه���ذا  أن  اإلعالمية  
من  مؤسسيًا  تنوعًا  شهد  قد 
توسيع  ب��ه��دف  ال���زي���ارات  حيث 
شريحة المنتفعين من البرنامج 
وجد  ال��ذي  الهدف  يحقق  بما 
م��ن أج��ل��ه وب��م��ا ي��ؤك��د انسجام 
تقدمها  التي  والقيمة  ال��رؤي��ة 
م��ث��ل ه���ذه ال��ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة 
م���ع ال���رؤي���ة وال��ق��ي��م��ة ال��ع��ام��ة 
ال��دول��ة وتشجع  ت��رع��اه��ا  ال��ت��ي 
تطبيقها  ع��ل��ى  ال��م��ؤس��س��ات 

وتبنيها .
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وفد من جمعية الأحداث ي�ضارك يف املوؤمتر 
الرتبوي لدمج اأ�ضحاب الهمم

ش�������ارك وف������د م�����ن ج��م��ي��ع��ة 
األح���داث في  ورع��اي��ة  توعية 
“مؤتمر دم��ج وت��دري��س ذوي 
الخاصة  التربوية  االحتياجات 
ب��ال��م��دارس ال���ع���ادي���ة”، ال��ذي 
أقيم مؤخرًا بدبي، بتنظيم من 
مؤسسة إشارة لالستشارات، 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وب���م���ش���ارك���ة 
آل  هيئة  وب��رع��اي��ة  والتعليم، 

مكتوم الخيرية.

زي��ادة  إل��ى  المؤتمر  وي��ه��دف 
ال��وع��ي ب��أه��م��ي��ة ال��دم��ج في 
اإلص��الح��ات  أه����داف  تحقيق 
التربوية، وتقليص الفجوة بين 
والتطبيق في مجال  النظرية 
ال���دم���ج، وال��ت��ع��ري��ف ب��أف��ض��ل 
دمج  مجال  في  الممارسات 
ال��ت��رب��وي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

ال���خ���اص���ة ف����ي ال��م��ؤس��س��ات 

أحدث  واستعراض  التعليمية، 

وأه���م اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ت��دري��س 

ال��ت��رب��وي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

ال���خ���اص���ة، وم��ن��اق��ش��ة ق��ض��اي��ا 

وم���ش���ك���الت ال���دم���ج م��ح��ل��ي��ًا 

وعالميًا.

وص����رح م����اء ال��ع��ي��ن��ي��ن س��الم��ة 
إشارة  لمؤسسة  العام  المدير 
ل���الس���ت���ش���ارات: ب����أن ال��م��ؤت��م��ر 
ن���اق���ش ع�������ددًا م����ن ال���م���ح���اور 
األس����اس����ي����ة، ت���ش���م���ل واق����ع 
وم����م����ارس����ات ال����دم����ج ل����ذوي 
الخاصة،  التربوية  االحتياجات 
وال���ت���وج���ه���ات ال���ح���دي���ث���ة ف��ي 
لذوي  الشامل  الدمج  ميدان 
الخاصة،  التربوية  االحتياجات 
وتعديل اتجاهات معلم الصف 
ال���ع���ادي ن��ح��و ال���ط���الب ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة، إض��اف��ة 
إل���ى م��راع��اة ال��ف��روق ال��ف��ردي��ة 
الصف  داخ��ل  المتعلمين  بين 
العادي، واستراتيجيات تدريس 
ال��ت��رب��وي��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ال���خ���اص���ة، وت���ح���دي���ات ال��دم��ج 
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��رب��وي��ة 
ال����خ����اص����ة، وإع���������داد ال��خ��ط��ط 

التربوية الفردية.

االأخــــبـــار
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ت�ضتهدف طلبة املدار�س بهدف تر�ضيخ قيم املجتمع الأ�ضيلة
جمعية توعية ورعاية الأحداث تنظم محا�رضات توعية 

بالتعاون مع �رضطة دبي
ت��ح��ت رع���اي���ة م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس 
الشرطة واألمن العام في دبي 
جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
توعية ورعاية االحداث، نظمت 
شرطة  م��ع  بالتعاون  الجمعية 
دبي واحدة من أهم الفعاليات 
إطار برامج  وذلك في  التربوية، 
تهدف  التي  المتواصلة  العمل 
ال��م��ج��ت��م��ع  ق���ي���م  إلى توطيد 
كانت  والتي  األصيلة  اإلماراتي 
تحت شعار » التسامح سعادة 
وأم����ن » وذل�����ك ف���ي م��درس��ة 
م��ح��م��د ب���ن راش����د ال��ن��م��وذج��ي��ة 
النقيب  قدمها  وال��ت��ي  للبنين 

على يوسف.

م��راد  ال��دك��ت��ور محمد  وأوض����ح 
للجمعية  العام  األمين  عبدالله 
ب�����أن ال���ف���ع���ال���ي���ات ال��م��س��ت��م��رة 
تسعي الجمعية من خاللها إلى 

األصيلة  المجتمع  قيم  ترسيخ 
وحث األبناء على التمسك بها 
وذل��ك ف��ي إط��ار ب��رام��ج العمل 
األنشطة  إدارة  تنظمها  ال��ت��ي 
بالجمعية بالتعاون مع مختلف 
ال��ج��ه��ات وال��ه��ي��ئ��ات اإلم��ارات��ي��ة 
تلك  كانت  حيث   ، الصلة  ذات 
الفعالية بالتعاون والشراكة مع 
آل  كل من شرطة دبي وهيئة 

مكتوم الخيرية .

جاسم  الدكتور  أك��د  جانبه،  من 
خ���ل���ي���ل م����ي����رزا رئ����ي����س ال��ل��ج��ن��ة 
اإلعالمية، أن هذا البرنامج يتم 
فترة  وتنفيذه خالل  تطبيقة 
العديد  زمنية محددة ويشمل 
م����ن ال���م���ؤس���س���ات ال���ت���رب���وي���ة 
والتي من بينها مدرسة محمد 
للبنين،  ال��ن��م��وذج��ي��ة  راش����د  ب��ن 
ومدرسة دبي الوطنية بالبرشاء، 
باإلضافة إلى مدرسة المعارف 

الخاصة، مما يؤكد أهمية التنوع 
والفئات  ال��م��دارس  اختيار  ف��ي 
حيث  المستهدفة ،  ال��ع��م��ري��ة 
البنين  ب��ي��ن  ال���م���دارس  ت��ن��وع��ت 
والخاصة  والحكومية  والبنات 

في المرحلة اإلعدادية .

وأوضحت األستاذة سارة صالح 
ج���اس���م م���س���ؤول���ة األن��ش��ط��ة 
بالجمعية، بأن الفعالية شهدت 
إصدار متنوع من   500 ت��وزي��ع 
الجمعية، باإلضافة  إص����دارات 
مقدمة  هدية   150 توزيع  إلى 
الخيرية  م��ك��ت��وم  آل  هيئة  م��ن 
على طلبة الصف التاسع ممن 
الحملة،  فعاليات  في  ش��ارك��وا 
الفعاليات  تلك  أن  إلى  مشيره 
ب��ع��د االج���ت���م���اع األول  ج�����اءت 
م���ع ل��ج��ن��ة ال��ت��وع��ي��ة واإلع����الم 
اللجنة  عن  المنبثقة  والبحوث 

العليا لحماية الطفل .



خالل م�ضاركتها يف مهرجان عجمان الثاين لالأيتام

جمعية توعية ورعاية الأحداث تر�ضم البت�ضامة على وجوه الأيتام

عجمـــان  بمهرجـــان  األحـــداث  ورعايـــة  توعيـــة  جمعيـــة  شـــاركت 
الثانـــي لأليتـــام الـــذي أقيـــم بمركز شـــباب عجمـــان التابـــع للهيئة 
الصفيـــا،  منطقـــة  فـــي  والرياضـــة  الشـــباب  لرعايـــة  العامـــة 
بالمجلـــس  االجتماعيـــة  للتنميـــة  الدائمـــة  اللجنـــة  ونظمتـــه 
التنفيـــذي إلمـــارة عجمـــان، وشـــارك فيـــه أكثـــر مـــن 200 يتيـــم.

وأك�����د ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ 
عضو  النعيمي  راش��د  ب��ن  حميد 
عجمان  حاكم  األعلى  المجلس 
أن أبناء دولة اإلمارات ضربوا أروع 
األمثلة في مجال العمل الخيري 
والمحتاجين  األي��ت��ام  لمساعدة 
وال���م���ع���وزي���ن ت��ج��ده��م ف���ي كل 

م���ي���دان ي��ق��رب إل���ى ال��ل��ه س���واء 
 ف��ي داخ���ل ال���دول���ة أو خ��ارج��ه��ا.
وأشاد سموه بدور المؤسسات 
وال��ه��ي��ئ��ات وال��ج��م��ع��ي��ات ورج���ال 
األعمال لمساهمتهم في دعم 
كفالة  خ��اص��ة  الخيرية  األع��م��ال 
ال��دع��م  ص���ور  بمختلف  األي���ت���ام 

وأشكال المساندة ليعيشوا في 
كفالة الجماعة وتعيش الجماعة 
الفئة ،ما يجعلهم  بمؤازرة هذه 
يتطلعون إلى المستقبل بنفس 
ط���م���وح���ة راض����ي����ة ت���ك���ن ال��ح��ب 
وال�������والء وال���ع���رف���ان ل��وط��ن��ه��م 

وقيادتهم الرشيدة.
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أنشطة وفعاليات



فعاليات المهرجان

بدأت فعاليات المهرجان بجولة 
وم��راف��ق��وه  س��م��وه  فيها  تفقد 
األن���ش���ط���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات ال��ت��ي 
ي���ش���ارك ف��ي��ه��ا أك���ث���ر م���ن 200 
ي���ت���ي���م وأس������ره������م م������ن خ����الل 
أج��ن��ح��ة م��ت��ن��وع��ة أق��ي��م��ت في 
ال��ص��ال��ة ال��ري��اض��ي��ة ض��م��ت رك��ن 
اإلب���داع واالب��ت��ك��ار ورك��ن القرية 
ال��ت��راث��ي��ة ورك����ن ال����ق����راءة ورك���ن 
ال��ص��ح��ة وال��ت��غ��ذي��ة ورك���ن ساند 
خدمات  ورك��ن  الطفل  لسالمة 
ل��ج��ن��ة األس����ر ال��م��ت��ع��ف��ف��ة ورك���ن 
األل�����ع�����اب ال���ت���رف���ي���ه���ي���ة ورك�����ن 
الفعاليات. من  وغيرها   الفنون 
واس��ت��م��ع س��م��وه إل���ى أه���داف 
ت����ل����ك ال����ف����ع����ال����ي����ات ودوره���������ا 
ال��ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى فئة 

األي��ت��ام إض��اف��ة إل���ى ت��ق��دي��م يد 
بجميع  المحتاجين  إل��ى  ال��ع��ون 
شرائحهم إضافة إلى ما تقدمه 
معلومات  م��ن  األج��ن��ح��ة  ه���ذه 
وخ��دم��ات أن��ش��ط��ة أخ���رى منها 
ال����م����ح����اض����رات وال���م���س���اب���ق���ات 
 ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ري��اض��ي��ة وغ��ي��ره��ا.
وكرم سموه الرعاة واألشخاص 
وال�����م�����ؤس�����س�����ات ال���م���س���ان���دة 
وال���داع���م���ة ل��ل��م��ه��رج��ان، وه���م؛ 
ال���راع���ي ال��ذه��ب��ي ل��ج��ن��ة االس���ر 
المتعففة التابعة لجمعية دار البر 
العاصي،  علي  سعادة  ويمثلها 
وشبكة رؤيةاإلمارات اإلعالمية 
اإلع��الم��ي  المستشار  ويمثلها 
شباب  ومركز  الشحي،  عبدالله 
عجمان ويمثلها عائشة سلطان، 
وم���ؤس���س���ة ح��م��ي��د ب����ن راش����د 
النعيمي الخيرية وتسلم التكريم 

ع��ن��ه��ا ن���ي���اب���ة ع����ن ال��م��ؤس��س��ة 
ع������ه������ود م����ح����م����د م����س����ؤول����ة 
األي���ت���ام ب��ال��م��ؤس��س��ة، وح��دي��ق��ة 
ال��س��ي��د  وي��م��ث��ل��ه��ا  ج����ي  ام  أي 
قسم  رئ��ي��س  الجسمي  ع��م��ران 
والتشريفات. العامة   العالقات 
كما كرم سموه المشاركين في 
ساند  برنامج  وه��م؛  المهرجان، 
التابع لمؤسسة اإلمارات لتنمية 
ال���ش���ب���اب “س����الم����ة ال���ط���ف���ل”، 
وج����ام����ع����ة ع���ج���م���ان “ال���ص���ح���ة 
وال����ت����غ����ذي����ة”، وم����رك����ز ف��ت��ي��ات 
ومركز  التراثي”،  “الركن  عجمان 
ش��ب��اب ع��ج��م��ان “رك���ن ال��ف��ن��ون” 
ودار النبطي للنشر في أبوظبي 
التربية  ووزارة  ال���ق���راءة”،  “رك���ن 
والتعليم “ركن اإلبداع”، وفرقة 
توعية  ال��ح��رب��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة  دب���ا 

ورعاية األحداث.
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وزعت 50   ف�ضــيلة وكتيبــات ثقافية ومعرفية
رعايــة الأحــداث بالفجــرة ت�ضــارك بفعاليــة

“معًا نزرع الإمارات”
“بقــراءتـي حتلـو حيـاتــي”
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ورعاية  توعية  جمعية  شاركت 
األحداث فرع الفجيرة بعدد من 
الثقافية والميداينة،   الفعاليات 
بقراءتي   ( فعاليات  بينها  م��ن 
تحلو حياتي (، التي جاءت تحت 
رع��اي��ة م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ضاحي 
خ��ل��ف��ان ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ش��رط��ة 
رئيس  العام في دب��ي  واألم��ن 
توعية  جمعية  إدارة  م��ج��ل��س 
ورع����اي����ة األح��������داث وب���إش���رف 
مسؤولة  عامر  هيام  األستاذه 
ف������رع ال���ج���م���ع���ي���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة 
التي   “ الفجيرة  الشرقية “ فرع 
أقيمت في مركز وزارة الثقافة 
الفجيرة  ب�دبا  المعرفة  وتنمية 
العديد  الجمعية  وزع��ت  حيث 
م���ن ال��ك��ت��ي��ب��ات وال���ب���روش���ورات 
والمنتجات الثقافية الخاصة بها 
تعزيز قيم  إل��ى   وال��ت��ي تهدف 
النشء  المعرفة والثقافة لدى 
نافذة  والثقافة  القراءة  باعتبار 
األم�����ل ون���اق���ل���ة األم�����م ألف��ق 
التكنولوجي  التقدم  من  أرحب 

والرقي السلوكي واألخالقي

أسبوع التشجير

من جهة أخرى قالت األستاذه 
قد  الجمعية  ب��أن  عامر  هيام 
فعاليات  في  كذلك  شاركت 
أسبوع التشجير ال�  37   تحت 
ش��ع��ار )م��ع��ًا ن����زرع اإلم�����ارات( 
ح����ي����ث ب������������ادرت ال���ج���م���ع���ي���ة 
ب��م��ش��ارك��ة ط��ال��ب��ات م��درس��ة 
ال���ب���ح���ر ل��ل��ت��ع��ل��ي��م األس���اس���ي 
الدولية  الديار  ومدرسة  بنات 
ال���خ���اص���ة ب��م��ش��ارك��ت��ه��م ف��ي 
ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة، ح��ي��ث ق��ام 
50  شتلة  بزراعة  المشاركون 
زراعتها على  تدربوا من خالل 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��م��ش��ارك��ة وقيم 
حب الوطن والطرق الصحيحة 
ل��ل��زراع��ة وال��ح��ف��اظ على هذه 
من  المستقبل  في  ال��زراع��ات 

منطلق إيماني وأخالقي.

تعزيز القيم 

وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح ال��دك��ت��ور 
م��ح��م��د م����راد ع��ب��دال��ل��ه األم��ي��ن 
ال���ع���ام ب��ال��ج��م��ع��ي��ة  ب����أن مثل 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ش��ارك 
بالفجيرة  الجمعية  ف��رع  فيها 
ي���أت���ي ف����ي إط������ار ال��س��ي��اس��ات 
تهدف  التي  للجمعية  العامة 
وتوعيته  ال��ن��شء  تثقيف  إل���ى 
في  مشاركته  ودوام  وتدريبه 
 “ جماعية  اج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن��اش��ط 
 “ وش��ام��ل��ة  ومتخصصة  ع��ام��ة 
خالل  من  النشء  يشعر  بحيث 
ه�����ذه ال���م���ش���ارك���ات ب��ق��ي��م��ت��ه 
اإلنساني كعضو فاعل  وكيانه 
إعمار  إلى  يسعى  مجتمع  في 
المحيطة والحفاظ عليها  بيئتة 
ال��وط��ن  ح���ب  ن��اح��ي��ة وزرع  م���ن 
واالنتماء إليه والتفاني فيه من 
التأهيل  خ��الل  أخ��رى من  ناحية 
الجيد والدائم الذي ال يتأتى إال 
من خالل مثل هذه المشاركات 

الميدانية.
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احتفلت جمعية توعية ورعاية األحداث 
النصف من شعبان »حق  بليلة  بدبي، 
الليلة » التي تعتبر من العادات الشعبية 
في دولة اإلمارات، عبر زيارة وفد من 
الجمعية للقيادة العامة لشرطة دبي، 
القيادات  الهدايا على مختلف  وتوزيع 
ال���ش���رط���ي���ة، وذل������ك ب���م���ش���ارك���ة وف���د 
األنصارية  سلمى  مدرسة  من  طالبي 

للبنات بدبي.

فائق  عن  الشرطية  القيادات  وعبرت 
الشكر والتقدير لجميعة توعية ورعاية 
األح����داث ول��ط��ال��ب��ات م��درس��ة سلمى 

األنصارية، على هذه المبادرة التي تعزز 
التراث  وإحياء  الوطنية  الهوية  مالمح 
وت��ج��س��د ال��ت��راب��ط األس����ري ب��ي��ن جميع 

مؤسسات الدولة.

وم������ن ض���م���ن ال�����ق�����ي�����ادات ال���ش���رط���ي���ة 
ال��ت��ي زاره����ا وف���د ال��ج��م��ع��ي��ة، ي��أت��ي في 
مقدمتهم سعادة اللواء عبدالله خليفة 
ال���م���ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ش��رط��ة دب���ي، 
وسعادة اللواء عبدالرحمن محمد رفيع 
ل��ش��ؤون خدمة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  مساعد 
أحمد  والعميد  والتجهيزات،  المجتمع 
محمد رفيع مدير إدارة الموارد البشرية، 

جمعية توعية ورعاية الأحداث حتتفي

بـ “حق الليلة”

الوعي االجتماعي    العدد 60 - يوليو 2017 22

أنشطة وفعاليات



وال��ع��ق��ي��د ع��ي��د ب��ن ث��ان��ي م��دي��ر اإلدارة 
المخدرات واألستاذة  لمكافحة  العامة 
التواصل  شبكات  إدارة  مدير  البنا  آمنة 
الوفد  زي��ارة  إل��ى  باإلضافة  االجتماعي 
األمنية  واألق��س��ام  اإلدارات  لمختلف 

األخرى التابعة لشرطة دبي.

محمد  ال��دك��ت��ور  ص��رح  المناسبة،  وب��ه��ذه 
بالجمعية  العام  السر  أمين  عبدالله  م��راد 
من  بالعديد  حافل  اإلم���ارات  ت��راث  »إن   ،
ال��م��ن��اس��ب��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة التي 
في  البهجة  وُتشيع  التعاون  روح  تجسد 
النصف  بليلة  االح��ت��ف��ال  وإن  ال��ن��ف��وس، 
على  المحافظة  من  جزء  هو  من شعبان 
الذي  األصيل،  اإلماراتي  والتراث  العادات 
يساهم في تربية النشء وبث قيم الحب 
والخير والتكافل والتراحم في نفوسهم«.

البرامج  مسؤولة  جانبها  من  وأك��دت 
جمعية  أن  ص��ال��ح  س����ارة  واألن��ش��ط��ة 
ت��ح��رص على  األح����داث  توعية ورع��اي��ة 
واالح��ت��ف��االت  بالفعاليات  ال��م��ش��ارك��ة 
من  وت��ع��ت��ب��ره��ا  ال���دول���ة،  تقيمها  ال��ت��ي 

ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

وأط��ل��ع��ت ط��ال��ب��ات م���درس���ة سلمى 
إدارات  على  جولتهن  خ��الل  األنصارية 
شرطة دبي وأبرز المهام األمنية التي 
األمنية  أقسامها  عبر  الشرطة  تؤديها 

المهمة.

الفجيرة  بفرع  الجمعية  احتفلت  كما 
ب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة م����ع م����درس����ة اب���ن 
ومدرسة  األس��اس��ي  للتعليم  النفيس 
وروضة  الثانوي  للتعليم  المؤمنين  أم 

الغرفة لألطفال .
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م����ائ����دة اإلف����ط����ار ال���ت���ي ت��م��ت��از 
بمذاق مختلف تمامًا عن األيام 
الموظفين  م��ن  كثير  ال��ع��ادي��ة، 
وال����م����ت����ط����وع����ي����ن ت���ض���ط���ره���م 
في  ل��إف��ط��ار  عملهم  ظ����روف 
يتناولون  وآخ��رون  العمل  مكان 
 ال���س���ح���ور م����ع زم������الء ال��ع��م��ل.
يذوقون  الخير  سفراء  متطوعو 
متعة من نوع آخر، وهم يؤدون 
ع���م���ل���ه���م، إن����ه����م م��ش��غ��ول��ون 
ب���م���ه���ام���ه���م ال����خ����ي����ري����ة ال���ت���ي 
إلى  للوقوف  أح��ي��ان��ًا  تضطرهم 
وهمهم  الطريق،  عابري  جانب 
األول واألخير هو تقديم وجبات 
اإلف��ط��ار ل��ع��اب��ري ال��ط��ري��ق وهم 
الضيق  أو  بالملل  ي��ش��ع��رون  ال 
منازلهم،  عن  ابتعادهم  بسبب 
بإنجاز  فقط  مشغولون  ألنهم 
األم��ث��ل. ال��وج��ه  ع��ل��ى   مهامهم 
التابعون  ال��خ��ي��ر،  س��ف��راء  ش���ارك 
لشبكة رؤية اإلمارات اإلعالمية، 

ب��ح��م��ل��ة »رم���ض���ان أم�����ان« ال��ت��ي 
تنظمها جمعية اإلحسان الخيرية 
خالل شهر رمضان المبارك على 
الدولة، بهدف  إمارات  مستوى 
على  ال��زائ��دة  السرعة  م��ن  الحد 
الشوارع المزدحمة والتقاطعات 

المرورية قبيل أذان المغرب.

اإلف��ط��ار  ال��س��ف��راء وج��ب��ات  ووزع 
ع���ل���ى ال���س���ائ���ق���ي���ن ع���ن���د ت��ق��اط��ع 
م��س��ج��د ال��ش��ي��خ زاي����د ف���ي إم����ارة 
اإلف����ط����ار. ق���ب���ي���ل  ال���ق���ي���وي���ن   أم 
وقال المتطوع أحمد الجسمي إن 
عبارة  أم��ان« هي  »رمضان  حملة 
إلى  ت��ه��دف  إنسانية  م��ب��ادرة  ع��ن 
إحياء قيم التكافل التي يجّسدها 
أيضًا  شهر رمضان. فمن األهمية 
نشر الوعي حول أهمية السالمة 
المخاطر  وتخفيض  ال��ط��رق  على 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال��س��ائ��ق��ون خ��الل 
شهر رمضان المبارك. داعيًا أقرانه 

ل��ل��م��ش��ارك��ة  اإلع����اق����ة  ذوي  م���ن 
يكونوا  أن  فعليهم  الحملة،  في 
أف�������رادًا ف��اع��ل��ي��ن ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع، 
 وغ���ي���ر م��س��ت��س��ل��م��ي��ن ل���إع���اق���ة.
وعبرت سارة حمادة عن سعادتها 
بهذا العمل، واصفة إياه بالواجب 
لوصية  العملي  والتنفيذ  الوطني 
السعادة في  ببث  اآلب��اء والقادة 
والمقيمين،  المواطنين  ن��ف��وس 
 السيما خالل شهر رمضان الفضيل.
وث��م��ن��ت ف��اط��م��ة ال��م��ن��اع��ي ال���دور 
الخيرية،  اإلحسان  لجمعية  الكبير 
وت���وج���ه���ت ب��ال��ش��ك��ر إل�����ى ك��اف��ة 
واإلنسانية  الخيرية  المؤسسات 
ف����ي ال�����دول�����ة، م���ش���ي���رة إل�����ى أن 
في  الحكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
ظ����ل ع�����ام ال���خ���ي���ر ج��ع��ل��ت أش��ه��ر 
 ال���س���ن���ة ت����زخ����ر ب���ع���ط���اء رم����ض����ان.
الدور  إلى  الكشف  ولفت محمد 
أب��ن��اء زاي��د  ي��ق��وم ب��ه  ال���ذي  الكبير 

الخير على مدار أيام السنة.

�ضاعة غروب 
“�ضفراء اخلر”.. اإحياء لقيم التكافل
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الجمعية  توعية ورعاية األحداث وبإشرف األستاذه هيام عامر مسؤولة فرع  نظمت جمعية 
بالمنطقة الشرقية “ فرع الفجيرة “ تقديم محاضرة توعوية عن برالوالدين قدمتها األستاذه 
عايشة راشد الكندي واألستاذة مريم مراد  تحت عنوان ) برضاهم تحلو الحياة ( حيث تناولت 
المحاضرة العديد من المحاور والقصص التي تحث على برالوالدين والتقرب إليهم ومشاركتهم 
في المشكالت الحياتية التي تواجه الفتيات سواء في الدراسة أو خارجها بهدف االستفادة من 

خبراتهم الحياتية في حل هذه المشكالت واالستماع واالستفادة لنصائحهم.

السلوك اإليجابي

وق�������د أوض������ح������ت األس������ت������اذه 
المحاضرة قد  ب��أن  ع��ام��ر  ه��ي��ام 
شهدت حضور أعداد كبيرة من 
الفتيات باإلضافة إلى معلمات 
ال��م��درس��ة وم���س���ؤوالت م��رك��ز 
خورفكان  ب�  االجتماعية  التنمية 
المحاضرة  في  التركيز  تم  حيث 
القصص  العديد من  على سرد 
واألم���ث���ل���ة م���ن ال����ق����رآن وس��ي��ر 
الصحابة والقصص ألخذ العبرة 
وال��ع��ظ��ة م��ن��ه��ا ، ح��ي��ث ل��وح��ظ 
الطالبات مع  الكثير من  تفاعل 
مثل هذه القصص وتأثرهن بها 
خاصة ما يتعلق بقصص عقوق 

أثر سلبي  الوالدين وما لها من 
في الدنيا واآلخرة ، كما تطرقت 
ال��م��ح��اض��رة إل���ى أه��م��ي��ة ال��ت��زام 
مع  اإليجابي  بالسلوك  األب��ن��اء 
األسرة  تستطيع  حيث  أسرهم 
الوقوف على مشكالت األبناء 

وحلها قبل تفاقمها  .

التنشئة السليمة 

وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح ال��دك��ت��ور 
م��ح��م��د م�����راد ع��ب��دال��ل��ه أم��ي��ن 
ال���س���ر ال���ع���ام ب��ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة 
ورعاية األح��داث  أن مثل هذه 
المحاضرات وخاصة لهذا السن 
)المرحلة اإلعدادية(  من األبناء 
ل��ه��ا ق��ي��م��ة ك��ب��ي��رة ف���ي ضبط 

ال��س��ل��وك وت��ه��ذي��ب ال��ن��ف��وس 
ورس���م ال��ط��ري��ق ال��ق��وي��م ال��ذي 
يساعد في تالفي المشكالت 
ق���ب���ل ح���دوث���ه���ا وع������الج ه���ذه 
حدوثها  ح��ال  ف��ي  المشكالت 
ل��ح��م��اي��ة األب����ن����اء م���ن ال��ع��دي��د 
بهم  تحيط  التي  المخاطر  م��ن 
السليمة،  التنشئة  وتنشئتهم 
ك��ذل��ك غ����رس ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة 
النبيلة  واألخالقية  واإلنسانية 
ف���ي ن���ف���وس ه����ذا ال��ج��ي��ل من 
األبناء بما يخدم توجهاتهم في 
على  يساعد  وب��م��ا  المستقبل 
بعين  للمستقبل  استشرافهم 
مع  وتواؤمهم  وواعية  بصيرة 

معطيات هذا المستقبل.

25العدد 60 - يوليو 2017    الوعي االجتماعي

) عزوتــي  )اأ�ضـــرتي  حملــة  �ضــمن 
فــكان  بخــور  الجتماعيــة  التنميــة  مــع  وبالتعــاون 

تـوعيـة ورعــايـة الأحــداث قـــدمت

)بر�ضـاهم حتـلو احلــياة(
يف مدر�ضة البيان اخلا�ضة للفتيات



الأمني ينظم  ندوة

»مكافحة جرائم تقنية املعلومات«

راشد آل  ب��ن  محمد  م��ع مؤسسة  ب��ال��ت��ع��اون  األم��ي��ن  بخدمة  ممثاًل  ب��دب��ي  ال��دول��ة  أم��ن  ج��ه��از  نظم 
مكتوم للمعرفة ندوة بعنوان »مكافحة جرائم تقنية المعلومات« في معرض القراءة طاقة إيجابية 
بحديقة زعبيل قدمها اإلعالمي أحمد جوكه، وتهدف الندوة للتوعية بقانون الدولة الخاص بمكافحة 
التواصل  الذكية وشبكات  القانونية في ظل ظهور األجهزة  الثقافة  المعلومات، وتعزيز  تقنية  جرائم 
االجتماعي، إلى جانب توعية األسرة بمخاطر التواصل االجتماعي وكيفية حماية أبنائهم من التهديدات 

الخارجية، وذلك تبعًا لثالثة محاور تمثلت في المحور القانوني، األمني واالجتماعي.

المحور القانوني

ت����ن����اول ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال������رزاق 
ال������م������واف������ي ع����ب����د ال���ل���ط���ي���ف 
م�����ن م���ع���ه���د دب������ي ال���ق���ض���ائ���ي 
ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م تقنية 
للجرائم  ومواجهته  المعلومات 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ض���م���ن ال���م���ح���ور 

القانون  نص  موضحًا  القانوني، 
اإلماراتي والعقوبات التي تطال 
كل من يرتكب جريمة تدخل في 
المعلومات  تقنية  ج��رائ��م  إط���ار 
وف��ق��ًا ل��ل��ق��ان��ون م��ن ت��ه��دي��د أو 
خصوصيات  على  تعد  أو  اب��ت��زاز 
اآلخ��ري��ن أو ال��ت��زوي��ر واالح��ت��ي��ال، 
وال���س���ب وال����ق����ذف واإلس������اءة 

ل��رم��وز ال��دول��ة وغ��ي��ره��ا، مؤكدا 
أن الجهل بالقانون اليوم ال يعد 
إلكترونية،  جريمة  الرتكاب  ع��ذرًا 
وموضحًا أن القانون مذكور في 
التي  للدولة  الرسمية  الجريدة 
تحوي كافة التشريعات الصادرة 
عن الحكومة بأنواعها ومتوفرة 

لالستزادة والمعرفة.
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وأك����د ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال�����رزاق أن 
الحمالت التوعوية التي تنفذها 
خ����دم����ة األم����ي����ن ف����ي ال����دول����ة 
س���اه���م���ت ب��ش��ك��ل ف���ع���ال ف��ي 
التوعية بجرائم تقنية المعلومات 
وم���خ���اط���ر اس���ت���خ���دام م���واق���ع 
أن  االجتماعي، مضيفًا  التواصل 
ما نحتاجه اليوم هو التركيز على 
قانونيين  اخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن  وج����ود 
ض��م��ن ال��ح��م��الت وال��م��ح��اض��رات 
وال���ن���دوات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي يتم 
القانون يعد  أن  تنظيمها، وأكد 
ت��ف��ادي��ًا  ل���ألف���راد  حقيقيًا  رادع�����ًا 
يترتب  وم��ا  القانونية  للمساءلة 
أو حبس  مالية  غرامة  عنها من 

أو كليهما معا.

شبكات التواصل

وف���ي ال��م��ح��ور األم���ن���ي، ت��ط��رق 
آل  خليل  اإلع��الم��ي  المستشار 
علي من خدمة األمين إلى جرائم 
التواصل االجتماعي وفق قانون 
م��ك��اف��ح��ة ت��ق��ن��ي��ة ال��م��ع��ل��وم��ات، 
وت����أث����ي����ر ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ت���واص���ل 
االجتماعي على الجانبين األمني 
وال�����وط�����ن�����ي، وس����ع����ي ج���ه���ات 
تجنيد  إل��ى  خ��ارج��ي��ة  وتنظيمات 
لخدمة  واس��ت��دراج��ه��م  ال��ش��ب��اب 

مآربهم الخاصة.

أن  ع���ل���ي  آل  ال��م��س��ت��ش��ار  وأك������د 
مواقع التواصل االجتماعي اليوم 
غ����دت س��اح��ة ح����رب ب��ي��ن ال����دول، 

جاهدة  تسعى  تنظيمات  وهناك 
تلك  مستغلة  الشباب  الس��ت��دراج 
وال��ت��دري��ب  التجنيد  ف��ي  ال��م��واق��ع 
والتحويالت المالية، وجهات أخرى 
اإلره��اب��ي  ال��ف��ك��ر  ل��ن��ش��ر  تستغلها 
والطائفي بين المجتمعات، محذرًا 
من الوقوع ضحايا للتأويل الخاطئ 
ذاته  الوقت  في  ومشيرًا  للدين، 
إلى أن الدول التي تحوي صراعات 
على أراضيها اليوم تخصص كتائب 
المواقع  ه��ذه  تستغل  إلكترونية 
ل���ص���ال���ح���ه���ا، وت���ن���ش���ر م��ع��ل��وم��ات 
م��غ��ل��وط��ة ك��أح��د أس��ال��ي��ب ال��ح��رب 

النفسية.

كما ح������ذر المستش������ار اإلعالمي 
الثقاف������ة  م������ن  عل������ي  آل  خلي������ل 
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المجتمع������ات  ف������ي  الس������ائدة 
العربية والمتمثلة في الموافقة 
المرافق������ة  الش������روط  عل������ى 
التواص������ل  ش������بكات  لتطبيق������ات 
قراءتها، وم������ا  االجتماع������ي دون 
ينج������م ع������ن ذل������ك م������ن إعط������اء 
ح������ق كام������ل ألصح������اب التطبيق 
المعلوم������ات  عل������ى  باالط������الع 
الشخصية وجمع وتخزين البيانات 
ت������ف  ا لهو ا نظمة أ من  ملة  كا
وحفظ الرسائل الخاصة،  الذكية، 
ف������ي  ا لجغر ا قع  لمو ا يد  تحد و
البريد  للمستخدم والوصول إلى 
اإللكتروني وسجالت المكالمات 

وغيرها.

األمين تحرص  خ��دم��ة  وأك����د أن 
ع������ل������ى م�������واك�������ب�������ة ال�����ت�����ط�����ور 

ال�����ت�����ق�����ن�����ي وال����م����ع����ل����وم����ات����ي 
واس���ت���ث���م���ار م���خ���ت���ل���ف ق���ن���وات 
للوصول  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل 
إل����ى أك���ب���ر ع����دد م���ن ال��ج��م��ه��ور 
ع���ل���ى اخ����ت����الف ف���ئ���ات���ه���م، م��ع 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى اآلل���ي���ات ال��ح��دي��ث��ة 
ف�����ي ال����ت����واص����ل وال����ت����ي ب����ات����ت 
السيما  الجمهور  اهتمام  محط 
ف����ئ����ة ال�����ش�����ب�����اب، ل�����ذل�����ك ف����إن 
ال��خ��دم��ة ت��ح��رص ع��ل��ى ال��ت��واج��د 
ف����ي س���اح���ة م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
االجتماعي مثل تويتر وإنستغرام 
على  ش��ات  وس��ن��اب  وفيسبوك 
 ،Alameenserviceح����س����اب����ه����ا
ه�����ذا إل�����ى ج���ان���ب ت���وف���ر خ��دم��ة 
معها بكاّفة  ال��ج��م��ه��ور  ت��واص��ل 
ال��ق��ن��وات ال��م��ت��اح��ة وط����وال 24 

س�����اع�����ة، ع�����ن ط����ري����ق ال���ه���ات���ف 
داخ��ل  المجاني 8004888 من 
الدولة، و 009718004888 من 
خارجها، والرسائل النصية 4444، 

والبريد اإللكتروني
Alameen@alameen.gov.
الذي  االلكتروني  والموقع   ،ae
دش��ن��ه م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي 
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة 
باللغتين  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  واألم����ن 

العربية واإلنجليزية.

لغة بسيطة

العزيز  عبد  الدكتور  تناول  فيما 
الحمادي واقع قنوات التواصل 
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ضمن  األس��رة  على  وانعكاساتها  االجتماعي 
المحور االجتماعي، مشيرًا إلى حاجتنا الماسة 
اليوم إلى توعية قانونية بلغة مبسطة تدركها 
كافة شرائح المجتمع، إلى جانب التنسيق بين 
األم��ور  أولياء  لتوعية  كافة  المعنية  الجهات 
ما  إذا  التصرف  بكيفية  أيضا  والمتخصصين 
وق���ع أح���د األب���ن���اء ض��ح��ي��ة ل��م��واق��ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي.

وقال الدكتور عبد العزيز إن أولياء األمور يقع على 
وتوعيتهم  أبنائهم  حماية  مسؤولية  عاتقهم 
م���ن م��خ��اط��ر ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، 
دون  اإليجابية  ب��ال��ص��ورة  استخدامها  وكيفية 
القانونية، مشددًا على  المحاسبة  الوقوع في 
والتحاور  لألبناء  األم���ور  أول��ي��اء  ضرورة متابعة 
على  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  وتثقيفهم  معهم 
مع  التعامل  م��ن  وتحذيرهم  اإلن��ت��رن��ت  شبكة 

الغرباء والحسابات الوهمّية.

وفي ختام الندوة، كرم كل من الدكتور محمد 
رئ��ي��س شرطة  ن��ائ��ب  ال��ل��ه مستشار  م���راد عبد 
المستقبل،  الستشراف  ال��ع��ام  واألم���ن  دب��ي 
بي  إم  ع��ام  مدير  المنصوري  والسيد سيف 
االستثمارية لمؤسسة  القابضة، الذراع  إف  آر 
ل��ل��م��ع��رف��ة  ب����ن راش�������د آل م���ك���ت���وم  م���ح���م���د 
تقنية  جرائم  »مكافحة  ندوة  في  المتحدثين 
ال��م��ع��ل��وم��ات«، م��ق��دم��ي��ن ج��زي��ل ال��ش��ك��ر إل��ى 

الحضور وكل من ساهم في تنظيم الندوة.
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منرة اآل علي:

ذكيــًا  نظامــًا  تبتكــر 
خلدمة قطاع الطران

هي خير مثال للفتاة اإلماراتية الطموحة، 
كل  في  وأبدعت  وتميزت  نجحت  التي 
ج��وان��ب ال��ح��ي��اة، ه��ي اإلم���ارات���ي���ة منيرة 
عبدالكريم آل علي، 22 سنة، من جامعة 
والبحوث،  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
وإلكترونيات،  كمبيوتر  هندسة  تخصص 
ن��ظ��ام ذك���ي يخدم  اخ��ت��راع  م��ن  تمكنت 
قطاع الطيران ويستطيع من خالله حل 
%70 من المشكالت، ونال المشروع 
استحسان طيران االتحاد التي قررت 
ت��ب��ن��ي وت��ط��ب��ي��ق ال���م���ش���روع  على 

جميع الطائرات التابعه لها.

تقول: »عملت على ابتكار نظام 
ذك���ي ي��خ��دم ق��ط��اع ال��ط��ي��ران، 
ذكي  تطبيق  عن  عبارة  وه��و 
مضيفة  خالله  م��ن  تستطيع 
سالمة  من  التأكد  الطيران، 
حزام  ربط  ناحية  من  الركاب 
األم��������ان ووض���ع���ي���ة س��ت��رة 
ال��ن��ج��اة وغ��ي��ره��ا م���ن أم���ور 
األم�����ن وال���س���الم���ة داخ���ل 
الوقت  يوفر  ما  الطائرة، 
وال���ج���ه���د ع���ل���ى ط��اق��م 
ال��ح��اج��ه  دون  ال���ط���ائ���رة، 
ل���ف���ح���ص ك�����ل م���ق���ع���د. 
التطبيق  ه���ذا  وي��ع��م��ل 
على جميع أنواع األجهزة 
ال��ذك��ي��ة ب��ش��ك��ل سلس 
نال  وم��رن. ولله الحمد 
استحسان  م��ش��روع��ي 
وقريبًا  الجامعة  إدارة 
طيران  تتبنى  س��وف 



ليتم  ال��م��ش��روع،  االت��ح��اد فكرة 
الطائرات  جميع  على  تطبيقها 

التابعة لها«.

حل

70%
من مشكالت 

الطــائـــرات” 

وع������ن آل����ي����ة ع���م���ل ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ال���ذك���ي، ت��ق��ول: »أج���ري���ت ه��ذا 
االب��ت��ك��ار ع��ل��ى ط��ائ��رة » بوينج 
 24 على  تحتوي  ال��ت��ي   »777
تحليل  على  وعملت  م��ق��ع��دًا، 
ج��م��ي��ع م��ح��ت��وي��ات��ه��ا، وأس��س��ت 
قاعدة بيانات باستخدام نظام 
»أندرويد«، كونه برنامجًا عالميًا، 
من بعدها عملت محاكاة لهذه 
الطائرة،  شكل  وف��ق  البيانات 
الذكي،  بالتطبيق  ربطها  وت��م 
وربطها   RFID Tag عن طريق
ب��ال��ب��ل��وت��وث. وم���ن خ���الل ه��ذا 
 70% ح��ل  نستطيع  التطبيق 

من مشكالت الطائرات”.

تحديات

م��ن��ي��رة  ت��س��ت��خ��دم  م�����ره  ألول 
ن���ظ���ام “أن�����دروي�����د اس���ت���ودي���و” 
“جافا”،  لغة  يعتمد على  الذي 
في  لها  كبيرًا  تحديًا  شكل  م��ا 
ت��ع��ل��م ه���ذه ال��ل��غ��ة ال��م��ع��ق��دة، 
ول����ك����ن ب���م���س���اع���دة أس����ات����ذة 
خالل  اللغة  تعلمت  الجامعة 
المشروع  وأن��ج��زت  أس��اب��ي��ع،   3

6 أسابيع فقط. وتقول:  خالل 
أسرتي  ع��ن  أبتعد  م��ره  “ألول 
وك��ان��ت  ال����وط����ن،  أرض  وع����ن 
ه��ي أك��ب��ر ت��ح��دًّ ل��ي، ول��ك��ن في 
المقابل تعلمت الكثير من هذه 
اعتمادًا  أكثر  وأصبحت  التجربة، 
ع��ل��ى ن��ف��س��ي، وت��ع��رف��ت على 
أصدقاء من مختلف الجنسيات 
أتواصل  اآلن  واألع���راق، وحتى 
م���ع���ه���م وت���ج���م���ع���ن���ا ع���الق���ات 
ومن  رائعتين.  وأخ���وة  ص��داق��ة 
ضمن التحديات التي واجهتها، 
ه��ي ف��ت��رة ال��س��ف��ر ال��ت��ي كانت 
م���ت���زام���ن���ة م����ع ش���ه���ر رم���ض���ان 
ال��م��ب��ارك، ول��ك��ن ت���ج���اوزت كل 
الالتي  شقيقاتي  بفضل  ذل��ك 
ك����ن ي���ت���واص���ل���ن م���ع���ي ب��ش��ك��ل 

يومي”.

وعن بداية الفكرة تتحدث: “من 
كان  الجامعة  متطلبات  ضمن 
ميداني،  بعمل  القيام  يلزمني 
لالبتعاث  ترشيحي  ت��م  وم��ن��ه��ا 

والتحقت  ألمانيا،  إلى 
تطوير  بشركة  هناك 
الطائرات، ومن ضمن 
ال���م���ش���ك���الت ال���ت���ي 
قطاع  تشغل  ك��ان��ت 

ال�����ط�����ي�����ران ك���ان���ت 
المشكلة  ه����ذه 

ال�����م�����رت�����ب�����ط�����ة 
ب���ت���خ���ص���ص���ي 
ف������ي م���ج���ال 
ال����ب����رم����ج����ة، 
وم�������ن�������ه�������ا 
اس��ت��وح��ي��ت 
هذه الفكرة 
ال��م��ب��ت��ك��رة، 
ووج������������دت 

ت�������رح�������ي�������ب�������ًا 
وت����ش����ج����ي����ع����ًا 
ك����ب����ي����ري����ن م��ن 
ق���ب���ل أس���ات���ذة 

هذه  ط��رح  تم  ومنها  الجامعة، 
ال��ف��ك��رة ف���ي م��ج��ل��ة ال��ج��ام��ع��ة، 
وتشجيع  دور  أنسى  وكذلك ال 
وال���دت���ي وإخ���وت���ي ط����ول ف��ت��رة 
ال��ت��ي استمرت  ل��ل��خ��ارج،  س��ف��ري 
لمدة شهرين، لقد كانوا الداعم 

الدائم لي طول تلك الفترة.

أهدافها  ع��ن  منيرة  وت��ت��ح��دث 
وط���م���وح���ات���ه���ا ال��م��س��ت��ق��ب��ي��ل��ة، 
وت���ق���ول: “ أع��م��ل ح��ال��ي��ًا على 
مشروع التخرج في مركز محمد 
ب���ن راش�����د ل��ل��ف��ض��اء، وال���خ���اص 
بإطالق قمر صناعي في العام 
في  مستقباًل  وأطمح   ،2018
المرموق،  المركز  بهذا  العمل 
االتحاد، وأسعى  أو مع طيران 
ن���ح���و االس����ت����م����رار ف����ي م��ج��ال 
االب��ت��ك��ار واالخ��ت��راع��ات لخدمة 

دولتي والمجتمع”.  
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إن اإلعالم االجتماعي أو ما يسمى بالتواصل االجتماعي أصبح يلعب دورًا هامًا في 
حياتنا اليومية والبعض يجيد االستفادة من منافعه واآلخر يسيء استخدامه حيث 
الناس  الفعل من أقرب  التصرفات ،ولألسف يكون هذا  أضحى الطفل ضحية تلك 
منه وهما والداه إذ نجد صورًا ومقاطع لألطفال في مواقف ال تليق بنا كمجتمع 
التجاوز ما  بتعاليمه اإلسالمية، ونتيجه ذلك  تقاليده وملتزم  إماراتي محافظ على 
الطفل  هذا  تجعل  التي  التصرفات  تلك  من  يحد  أن  إال  اإلمارتي  المشرع  من  كان 

البريء وسيلة للسخرية واقتحام خصوصيته.

الطفل  ح��ق��وق  ق��ان��ون  إن  إذ 
االت��ح��ادي ق��رر ف��ي ال��م��ادة 5 
الحق  للطفل  أن  ع��ل��ى  م��ن��ه 
وفقًا  خصوصيته  اح��ت��رام  في 
مع  واآلداب  ال��ع��ام  للنظام 
ومسؤوليات  حقوق  م��راع��اة 
طبقًا  رعايته  على  يقوم  م��ن 
ل���ل���ق���ان���ون، وح���م���اي���ة ال��ط��ف��ل 
م����ن ك����ل م���ظ���اه���ر اإله���م���ال 
المعاملة  واالستغالل وسوء 
ومن أي عنف بدني ونفسي 
شرعًا  عليه  المتعارف  يتجاوز 
ومن  للوالدين  كحق  وقانونًا 

ف����ي ح��ك��م��ه��م��ا ف����ي ت���أدي���ب 
أبنائهم.

م��ن ال��م��ع��ل��وم ب��ال��ض��رورة ب��أن 
ال��ط��ف��ل ي��م��ر ب��م��راح��ل وف��ق��ًا 
لسنه ودرجة نضجه وقدراته، 
لربما ليس لديه الوازع الديني 
اإلسالمية  التعاليم  تلك  وأن 
ل���م ت���ك���ِف ب����أن ت���ك���ون رادع�����ًا 
ل��ت��ص��رف��ات��ه، ول��ض��ع��ف إرادت����ه 
وه�����و ف����ي س����ن ال���م���راه���ق���ة 
ول���رب���م���ا س���ول���ت ل����ه ن��ف��س��ه 
ارتكاب المعاصي أو أن يقترف 

أفعااًل تجعله محاًل للمساءلة 
من  فإنه  ثم  وم��ن  القانونية، 
واج���ب وال����دي ال��ط��ف��ل وم��ن 
حق  ل���ه  وم���ن  حكمهما  ف���ي 
الوالية والرعاية عليه وحمايته 
ووق��اي��ت��ه م��ن ذل��ك السلوك 
ومتابعة  وع��الج��ه  ال��م��ن��ح��رف 
ال��ط��ف��ل ال��ج��ان��ح أو ال��م��ع��رض 
المشرد في كافة  أو  للجنوح 
الحق  أم��وره وبذلك ال يكون 
في خصوصية الطفل سدًا أو 
رعاية  على  القائم  بين  ح��اج��زًا 

الطفل والطفل في تهذيبه.

 øjódG É¡eGƒb, ™ªàéŸG ¢SÉ°SCG  Iô°SC’G ¿CG  ≈∏Y 15 IOÉŸG ‘ ¢üf PEG, πØ£dGh Iô°SC’ÉH »JGQÉeE’G Qƒà°SódG ºàgG

 ¬fCG  ≈∏Y 16 IOÉŸG  â°üf Éªc ,±Gôëf’G  øe É¡«ªëjh  É¡fƒ°üjh  É¡fÉ«c  ¿ƒfÉ≤dG  πØμjh  ,øWƒdG  ÖMh ¥ÓNC’Gh

.ºgÒZh ô°ü≤dG »ªëjh áeƒeC’Gh ádƒØ£dG ¬àjÉYôH ™ªàéŸG πª°ûj

 ±GógC’G  záÁOh{  πØ£dG  ¥ƒ≤M  ¿ƒfÉb  ¿CÉ°ûH  2016  áæ°ùd  3  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  øª°†J  ó≤a  ,∂dòd  kÉ≤«Ñ£J

 áeÉ©dG  ΩÉμMC’Gh  πØ£dG  ¿hDƒ°ûH  á«æ©ŸG  á«∏ëŸG  äÉ¡÷Gh  πØ£dG  ¿hDƒ°ûH  á«æ©ŸG  ájOÉ–’G  äÉ£∏°ùdÉH  áWƒæŸG

 IÉ«ëH ™àªàdGh  ∂dP π«¡°ùàd  áeRÓdG  ¢UôØdG  πc ÒaƒJh  AÉªædGh  AÉ≤ÑdGh  IÉ«◊G ‘ πØ£dG  ≥M ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

 »gh πØ£∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊G É¡æeh ¥ƒ≤◊G øe áYƒª› πØ£∏d íæe ¿ƒfÉ≤dG ¿CGh ,IQƒ£àeh áæeBGh IôM

 ,ÊÉ°ùfE’G »NBÉàdG áaÉ≤K ΩGÎMGh á«æWƒdG ¬àjƒ¡H RGõàY’Gh á«eÓ°SE’G ¬Jó«≤©H ∂°ùªàdG ≈∏Y ¬àÄ°ûæJ

 ΩÉ¶ædG ™e ≥Øàj ÉÃh ¬é°†f áLQOh ¬æ°ùd kÉ≤ah ájôëH ¬FGQBG øY ÒÑ©àdG ‘ ≥◊G πØ£∏dh

 ¿ƒμj  ¿CÉH  ájô°SC’G  ¥ƒ≤◊Gh  ,ádhódG  ‘  ájQÉ°ùdG  ÚfGƒ≤dGh  áeÉ©dG  ÜGOB’Gh  ΩÉ©dG

 Éª¡àjÉYQ  »≤∏Jh  á«©«Ñ£dG  ¬Jô°SCGh  ¬jódGh  ≈∏Y  ±ô©àdG  ‘  ≥◊G  πØ£∏d

 ,Éª¡«∏c  ™e  Iô°TÉÑe  ä’É°üJGh  á«°üî°T  äÉbÓ©H  ®ÉØàM’Gh

��������������������������������������������������������������

¢ûjhQO ó«ªM :º∏≤H

ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùeh »eÉfi

 ≈∏Y  ºFÉ≤dGh  Éª¡ªμM  ‘  øeh  πØ£dG  GódGh  Ωõà∏jh

 ‘ …ô°SC’G  ¿ÉeC’G  äÉÑ∏£àe  ÒaƒàH  πØ£dG  ájÉYQ

 ¥ƒ≤◊Gh ,áæeÉ°†àeh áμ°SÉªàe Iô°SCG ∞æc

 ∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G »gh á«ë°üdG

 á«ë°üdG  äÉeóÿG  ≈∏Y

 ÚfGƒ≤d  kÉ≤ah

26

بقلم: حميد درويش
محاٍم ومستشار قانوني

احلق
يف خ�ضو�ضية الطفل

محامي الحدث
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ف���إن ال��م��ش��رع االت��ح��ادي 
ف��ي ه���ذا ال��ق��ان��ون يكون 
ق����د ُوِف��������ق ح��ي��ن��م��ا ق���رر 
ال����ح����ق ف�����ي خ��ص��وص��ي��ة 
ال��ط��ف��ل وه���و ال��ح��ق في 
ي��ت��دخ��ل اآلخ����رون في  أال 
ش��ؤون��ه، وي��ت��م س��رد حق 
الخصوصية بشكل واضح 
ت��ح��ت ال��ب��ن��د ال��ث��ان��ي عشر 
م����ن اإلع�������الن ال��ع��ال��م��ي 
ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان لألمم 
 1948 ل��س��ن��ة  ال��م��ت��ح��دة 
أي  تعريض  ي��ج��وز  ب��أن��ه ال 

شخص للتدخل التعسفي 
أو  خ����ص����وص����ي����ات����ه  ف������ي 
ف����ي ش����ؤون����ه األس����ري����ة 
ف��ي  أو  ال���م���ن���زل���ي���ة  أو 
إثارة  حتى  وال  مراسالته، 
حمالت تستهدف شرفه 
وس��م��ع��ت��ه، وي��م��ت��ل��ك كل 
إنسان الحق في الحصول 
ضد  القانون  حماية  على 
تلك  أو  التدخل  مثل هذا 
ق��ان��ون  وأن  ال��ه��ج��م��ات، 
جرم  االتحادي  العقوبات 

هذا الفعل.

وتقرر اتفاقية حقوق الطفل لألمم 
المتحدة في المادة 16 بأنه ال يجوز 
أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير 
الخاصة  حياته  في  للطفل  قانوني 
م��راس��الت��ه،  أو  منزله  أو  أس��رت��ه  أو 
ق���ان���ون���ي  غ���ي���ر  م����س����اس  أي  وال 
حق  وللطفل  سمعته،  أو  بشرفه 
مثل  م��ن  ال��ق��ان��ون  يحميه  أن  ف��ي 
ولكل  ال��م��س��اس،  أو  التعرض  ه��ذا 
اح��ت��رام شخصيته  ف��ي  الحق  طفل 

القانونية.
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بقلم: نورا عرابي
اخصائية إرشاد صحي ومعلمة تربية رياضية 

اإبداع الطالب يبداأ من 

وجبة الإفطار

كبير في  دور  السليمة  للتغذية 
زيادة التحصيل والتركيز، ولذلك 
ف���إن م���ن أه���م ال��وج��ب��ات ال��ت��ي 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���ط���الب ال��ح��رص 
ألداء  ال�����ذه�����اب  ق���ب���ل  ع��ل��ي��ه��ا 
االم��ت��ح��ان ه��ي وج��ب��ة االف��ط��ار 
والتي تعتبر محفزًا لنشأط المخ 
والذي يساهم في زيادة التركيز 

والتفكير.

وج���������دت إح����ص����ائ����ي����ات ه��ي��ئ��ة 
من   9.9% أن  للصحة  ابوظبي 
األط���ف���ال ف��ي م��رح��ل��ة ال��روض��ة 
يعانون من فقر الدم، وأوجدت 
الطلبة  عدد  نصف  أن  األبحاث 
ف��ي اإلم������ارات ي��ت��ج��ن��ب��ون وجبة 
الطلبة  م��ن   42% و  اإلف���ط���ار، 
اإلفطار،  وجبة  يتناولون  الذين 
يكون معظمها مشروبات غازية 
وسكريات. كذلك أثبتت العديد 
م����ن ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة أن 
اإلفطار  وجبة  بين  عالقة  ثمة 
وال��ت��ح��ص��ي��ل ال���دراس���ي وك��ذل��ك 

الوقاية من السمنة. 

ووج���ب���ة اإلف����ط����ار ه���ي مهمة 

ل��ك��س��ر ال��ص��ي��ام وع������ادة ي��ك��ون 
الطالب صائمًا خالل فترة النوم 
10 س���اع���ات، وال  ال����ى   7 م���ن 
إال  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ل��ه  يتسنى 
المدرسية  الفسحة  ف��ت��رة  ف��ي 
وب��ال��ت��ال��ي ي��ك��ون ص��ائ��م م��ن 13 
إلى 15 ساعة دون أن يتلقى أي 
لجسمه،  مفيدة  غذائية  عناصر 
وعدم تناول وجبة اإلفطار في 
ال��م��ن��زل وع����دم دخ����ول ال��س��ك��ر 
للدماغ بشكل منظم يؤثر سلبًا 
على عملية التركيز واالستيعاب 
واإلبداع، وقد يؤدي إلى ضعف 
وعدم القدرة على إكمال اليوم 

الدراسي. 

لذلك يجب تناول وجبة اإلفطار 
 30 م��ن  تكون  وأن  المنزل  م��ن 
االستيقاظ  45 دقيقة من  إلى 
من النوم حتى يستفيد الجسم 
من الفوائد التي تقدمها وجبة 

اإلفطار.

ال����دراس����ات أن وج��ب��ة  وأث��ب��ت��ت 
اإلف�����ط�����ار ت���ق���ي ال���ج���س���م م��ن 
ال��س��م��ن��ه، وت��ح��س��ن ال��ت��ح��ص��ي��ل 

الطالب  ل��دى  ال��دراس��ي وتكون 
ن��س��ب��ة ت��رك��ي��ز أع���ل���ى وال���ذاك���رة 
اف����ض����ل ون���س���ب���ة ال���م���ش���ارك���ة 
وبالتالي  أع��ل��ى،  واالس��ت��ي��ع��اب 
وج��ب��ة اإلف���ط���ار ت��م��ن��ح ال��ط��ال��ب 
الحيوية والنشاط، الذي يحتاجه 

ليكمل يومه.

مكونات وجبة اإلفطار

توجد أغذية تسمى ب� »صديقة 
ال������دم������اغ« وه������ي ع����ب����ارة ع��ن 
ال��ك��رب��وه��ي��درات ال��م��رك��ب��ة  التي 
وتتمثل  األل��ي��اف  على  تحتوي 
ف���ي ال��خ��ب��ز األس���م���ر وال��ف��واك��ة 
عن  ع���دا  المجففة،  وال��ف��واك��ة 
ال���ب���روت���ي���ن ال���م���ه���م ف����ي وج��ب��ة 
اإلفطار ومنها الفول والحمص 
ومشتقاتها،  واألجبان  والبيض 
ال��دراس��ات ف��إن أفضل  وحسب 
وج���ب���ة ل���ل���ف���ط���ور ه����ي ال��ب��ي��ض 
ال��م��س��ل��وق م��ع ال��ك��رب��وه��ي��درات 
ال���م���رك���ب���ة م����ع ب���ع���ض ال��خ��ض��ار 
والفواكة التي تؤدي إلى إمداد 
تقل  ال  ال��ت��ي  بالطاقة  الطالب 
إل��ى 6 س��اع��ات. وكذلك  عن 4 

عيادة الحدث
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ال���ده���ون ال��ن��ب��ات��ي��ة م��ه��م��ة ج��دًا 
لوجبة اإلفطار مثل زيت الزيتون 
وال��م��ك��س��رات ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر من 

القيم الغذائية المهمه.

وف���ي ح���ال ك���ان ال��ط��ال��ب على 
ك��ورن  ت��ن��اول  ممكن  استعجال 
فليكس مع الحليب مع ضرورة 
ال  بحيث  السكر  نسبة  م��راع��اة 
ت��ت��ج��اوز 5 م���ل ج���رام.وك���ذل���ك 
االب����ت����ع����اد ع����ن ال���م���ش���روب���ات 
الغازية والشوكواله وكل ما له 
تؤذي  ألنها  بالسكريات  عالقة 
ال��ج��س��م وب����دون ق��ي��م غ��ذائ��ي��ة، 
باإلضافة إلى العصائر الصناعية 
والشيبس غير المفيدة للصحة.

هي  للفطور  وجبة  أفضل 
ال���ب���ي���ض ال���م���س���ل���وق م��ع 
الكربوهيدرات المركبة مع 

بعض الخضار والفواكة

االحصائيات
هيئة الصحة ابوظبي وجدة أن ٪9،9  من االطفال في 	 

مرحلة الروضة لديهم فقر دم،
اوجدت االبحاث ان نصف عدد الطالب في اإلمارات 	 

يتجنبون وجبة االفطار.
٪42 من الطالب يتناولون مشروبات غازي	 

هل تعلم

أن وجبة االفطار هي اهم وجبة في اليوم	 
ان تجنب وجبة اإلفطار هو مضر للقلب	 
ان تجنب وجبة اإلفطار يؤثر سلبيًا على المزاج والتركيز 	 

ومستوى الطاقة واالرهاق عند الكبار والصغار

الطالب الذين يتناولون الفطور

يكون أدائهم افضل في المدرسة وفي االمتحانات	 
لديهم نسبة تركيز وانتباه اعلى.	 
لديهم ذاكره افضل وقدرة استيعاب اعلى 	 
لديهم مشاركة اعلى في الصف وتغذية افضل	 

تغذية 

أفضل

ال تتجتب
وجبة اإلفطار

مشاركة 

أكثر

نسبة 

حضور 

أعلى
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بالنظر إلى أهمية اللعبة نفسيًا، 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى األه�����ل م���راع���اة 
فيها  يقدمون  ال��ت��ي  المناسبة 
ال��ه��داي��ا ألط��ف��ال��ه��م، ف��األع��ي��اد 
المبارك،  الفطر  كعيد  الدينية، 
ه����ي م���ن���اس���ب���ات ي��ن��ت��ظ��ر ف��ي��ه��ا 
األط����ف����ال ال���ه���داي���ا ال���ت���ي ت��ع��زز 

شعورهم بمحبة األهل.

وم���ن ه��ن��ا ت��أخ��ذ  ت��ل��ك األل��ع��اب 
م��ع��ن��ي خ���اص���ًا، ألن���ه���ا ت��ن��م عن 
ال���ذي تكتمل ص��وره  االه��ت��م��ام 
وم��دل��والت��ه، إذا راع���ى األه���ل، 
شخصية  اللعبة،  اختيارهم  في 

الطفل .

ضرورة أن يدرك األهل أن اللعب 

هو أول ركيزة من ركائز التعليم 
وال��ت��ث��ق��ي��ف وك��س��ب ال��م��ع��ارف 
التي يتطلبها الطفل في مطلع 
ي��ت��وج��ب عليهم  ل��ذل��ك  ن��ش��أت��ه، 
ع��ل��ى  ط��ف��ل��ه��م  ي���س���اع���دوا  أن 
فهناك  المناسبة،  اللعبة  اختيار 
األل�����ع�����اب ال���ب���س���ي���ط���ة ل��م��ج��رد 
التسلية اآلنية، وهناك األلعاب 
ال���م���ع���ق���دة ل��ت��ن��م��ي��ة م���واه���ب 
الطفل وتطوير ملكاته العقلية.

يشاركوا  أن  أيضًا،  األهل  وعلى 
تكون  وأن  أل��ع��اب��ه  ف��ي  الطفل 
بتطبيق  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال��م��ش��ارك��ة 
ق���وان���ي���ن ت��ل��ك األل����ع����اب أم���ام 
ال���ط���ف���ل ب���ط���ري���ق���ة م����دروس����ة 
تخلق  الطريقة  تلك  وصحيحة، 

ع���ن���د ال���ط���ف���ل ح����واف����ز ال��ل��ه��و 
اإليجابي، أي تقليد الوالدين، ثم 
تبرز أهمية عامل انتقاء األلعاب 
ال��م��ف��ي��دة، ف��ي��ك��ون م��ن واج��ب 
المسلية  األلعاب  اختيار  األه��ل 

والمفيدة في آن واحد.

ف���ال���ل���ع���ب وس���ي���ل���ة ل��ل��ت��رف��ي��ه، 
واألل�������ع�������اب ت���ج���ع���ل ال���ط���ف���ل 
ي��ع��ي��ش ف����ي ع���ال���م م����ن ص��ن��ع 
خاللها  م��ن  ويستطيع  خ��ي��ال��ه، 
إلى  حاجاته  تشبع  ذات���ه،  إث��ب��ات 
االس��ت��ق��الل��ي��ة، وت��س��اع��ده على 
التغلب على العقد التي يعانيها، 
بالتنفيس  الخارج  إلى  فيدفعها 
عنه خالل لعبه، وتنمية القدرات 

الذهنية.

خواطر تربوية

اخرت لعبة طفلك بعناية

األستاذة: هالة إبراهيم األبلم
عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث



ن��درك تمامًا ب��أن األم��ن واألم��ان 
ف����ي ال���ل���غ���ة م�����ص�����دران ب��م��ع��ن��ى 
الطمأنينة وعدم الخوف، قال ابن 
)األمان  العرب  منظور في لسان 
واألمانة بمعنى ،وقد أمنت فأنا 
أم����ٌن وأم���ن���ت غ��ي��ري م���ن األم���ن 
أما  الخوف(  واألمان،واألمن ضد 
كمصطلح الفكري كما أراه فعني 
الناحية  م��ن  متكاملة  )منظومة 
الفكرية لمنع إصابة العقل ليبقى 
المجتمع  بجسم  م��ت��ص��اًل  ال��ف��ك��ر 
ومتماسكًا في كل أركانه(. لذلك 
ف���إن ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى قد 
عندما  تنزيله  محكم  في  لنا  ذكر 
رب  )فليعبدوا  قريش  كفار  امتن 
من  أطعمهم  ال���ذي  البيت  ه��ذا 
ج��وع وآمنهم م��ن خ���وف( وق��ال 
أن��ا جعلنا حرمًا  ي��روا  )أول��م  تعالى 
آمنًا ويتخطف الناس من حولهم 
الله  وبنعمة  يؤمنون  أفبالباطل 
باألمن  يتعلق  وما  يكفرون(  هم 
وأهميته فقد قدم عالم النفس 
نظرية  ماسلو  أب��راه��ام  األمريكي 
ح�����ول االح���ت���ي���اج���ات األس���اس���ي���ة 
وال������داف������ع ال�������ذي ي����ح����رك ه���ذا 
اإلن��س��ان م��ن أج��ل الحصول على 
ه���ذه االح��ت��ي��اج��ات ، وم���ن ضمن 
اإلنسان  حاجة  االحتياجات،  هذه 
إلى األم��ان، واألم��ان يتجسد في 
البيئي،  األم���ن  منها  أم���ور  ع���دة 
الوظيفي،  األمن  الصحي،  األمن 

األم���ن األس����ري ) وأض��ي��ف على 
الذي أصبح  الفكري(  ذلك األمن 
ما  خ��الل  م��ن  المجتمعات  ي���ؤرق 
يجعل   ، أف��ك��ار ظالمية  م��ن  يبث 
االن����س����ان ي��ب��ت��ع��د ع����ن األص���ال���ة 
والقيم التي تربى عليها ، وبالتالي 
مسؤولية  األم��ن  ق��اع��دة  وتحت 
الجميع، كان البد من إيجاد نافذة 
ي��ك��ون  ال��م��ج��ت��م��ع أن  ل��ي��س��ت��ط��ي��ع 
ش��ري��ك��ًا أس���اس���ي���ًا، ف���ي اس��ت��ت��ب��اب 
األم���ن واألم����ان ف��ي رب���وع دول��ة 
اإلمارات العربية المتحدة، فكانت 
األمنية  الخدمات  وج��ود  الفكرة 
الجمهور،  مع  للتواصل  المختلفة 
العنان  نافذة أطلق  أن هناك  إال 
خلفان  الفريق ضاحي  معالي  لها 
تميم نائب رئيس الشرطة واألمن 
التي  األم��ي��ن  خدمة  بدبي  ال��ع��ام 
من   2003 ع����ام  ف���ي  ان��ط��ل��ق��ت 
أج�����ل ب���ن���اء ج���س���ر ت���واص���ل���ي م��ع 
أن  المجتمع، لهدف واح��د، وهو 
أجل استتباب  الجميع من  يتناغم 
األم��ن واألم���ان، وم��ن ث��م تقديم 
والتوعوية،  النوعية  المحاضرات 
ابتداء من االبتزاز اإللكتروني، ومن 
ثم طرح موضوع الوالء واالنتماء 
، س����واء ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��م��اء 
الوظيفي،  انتمائك  أو  ل��ألس��رة، 
ووالؤك  ان����ت����م����اؤك  ث����م  وم�����ن 
ل���ل���وط���ن، وب����ي����ان م�����دى أه��م��ي��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ت��م��اس��ك ، ال���ذي 

يستشعر من خالل حسه األمني 
الذي يكون مباشرًا  الخطر  وجود 
ويكون المستهدف هو شخصيًا، 
المستهدف  ي��ك��ون  أن  وي��م��ك��ن 
ه���و ال��م��ج��ت��م��ع وب���ال���ت���ال���ي تحت 
“األم��ن مسؤولية  القاعدة  ه��ذه 
ال���ف���ك���رة  أص���ب���ح���ت   ، ال���ج���م���ي���ع” 
يتناغمون  الجميع  وب��دأ  واض��ح��ة 
ل��ت��ق��دي��م ال��م��الح��ظ��ات واألف���ك���ار 
وال���م���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ق����د ت��ض��ر 
ولكيال   . ع���ام  بشكل  المجتمع 
يبقى األم���ر واق��ع��ا ن��ظ��ري��ا أق��دم 
لخدمة  الرسمية  اإلحصائية  لكم 
األمين وهو أن الخدمة تلقت في 
 )12563(  2016 السابق  ال��ع��ام 
على  الجمهور  من  هاتفيا  اتصاال 
الرقم  ومنها  المختلفة  األرق���ام 
وذل����ك   8004888 ال���م���ج���ان���ي 
لهدف واحد وهو تطبيق قاعدة 
األمن مسؤولية الجميع. ونعاهد 
ب���أن ن��م��ض��ي ق���دم���ًا م���ن أج���ل أن 
ننشد جميعًا اإليجابية، والسعادة 
ونرفع  السامية.  معانيها  بأجمل 
شعارًا نقول فيه جميعًا )كن آمنا 
في مجتمعك تعاون مع األمين(. 

كن اآمنا
يف جمتمعك تعاون مع الأمني

بقلم : عبد الله لشكري محمد

وجهة نظر
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ق��ب��ل م���دة م��ن ال��زم��ن وض��ع��ُت 
لنفسي خطة وعاهدُت نفسي 
كسل  دون  عليها  أم��ش��ي  أن 
السماع  ودون  خ��ن��وع،  ودون 
ل��ل��ك��ل��م��ات ال��س��ل��ب��ي��ة وك��ل��م��ات 
أقبل  ك��ن��ُت  ولكني  التحطيم، 
من شخص واح��د أن يحطمني 
ب��ق��وة، ه���ذا الشخص  ألن��ه��ض 
ب���أن  ت���ع���ارف���ن���ا  إع����ت����اد م���ن���ذ أن 
هو  التحفيز  في  أسلوبه  يكون 
يقولها  كلمة  وك��ل  تحطيمي، 
ل���ي أف���ه���م م��ع��ن��اه��ا ال��ص��ح��ي��ح 

وأعرف مقصده.

ال���ك���ث���ي���رون م����ن ح���ول���ي ك���ان���وا 
ي��ق��ول��ون ل��ي ب���أن أت����رك حلمي 
هذا جانبًا ألني لن أحققه مهما 
أني  إال  مني  ك��ان  ،ف��م��ا  حصل 
أزداد عزيمة وإصرارًا وإلحاحًا في 

تحقيق هذا الحلم الجميل.

ج��دًا  سهلة  التحطيم  ك��ل��م��ات 
ع���ل���ى ل���س���ان ن��اط��ق��ه��ا ول��ك��ن 
ك��ل��م��ات ال��ت��ش��ج��ي��ع وال��ت��ح��ف��ي��ز 
صعبة جدًا عليهم، ال أعرف ما 

هو السبب فلو عرفت السبب 
فلن أتعجب، كم هو جميل أن 
ت��ع��رف ن��ف��س��ك ح���ق ال��م��ع��رف��ة 
وتؤمن بها حق إيمان، هذه هي 
الحمد  لله  أحملها  التي  الميزة 

والفضل والمنة لله وحده.

بنفسه  الشخص  يؤمن  عندما 
وذات�����ه ف��إن��ه ي��ك��ون ق���د وص��ل 
ألع����ل����ى م����راح����ل ال���ث���ق���ة ول���ن 
تحطيم  دخ���ي���ل  أي  ي��س��ت��ط��ي��ع 
إال  يكتسبها  ول���ن  ال��ث��ق��ة  ه���ذه 
شخص قد مّر بموقف مرير جدًا 
أو عانى في إحدى مراحل حياته 
ومن بعدها أدرك قوته وأدرك 
واإلي��م��ان  بالنفس  الثقة  ق��وة 

بالذات فتمسك بهما.

من  التي  الخصال  بعض  هناك 
اإلن��س��ان  يكتسبها  أن  ال��واج��ب 
من خالل المرور بعدة مواقف 
وخوض التجارب، وهذه الخصلة 
،قد  اكتسبتها  كيف  أع���رف  ال 
التي  المواقف  كثرة  تكون من 
مررت بها وتعلمت منها ولكن 

ه��ل ك��ان ه��ذا التعّلم م��ن بعد 
يكون  أن  الب���د  إذ  ال؟  أم  أل���م 

هناك مواضع لأللم.

كل تلك المواقف التي يمر بها 
طعمًا  لإنجاز  تعطي  الشخص 
ول��ذة وح��الوة وما يزيد حالوة 
أن أشخاصًا يقفون  اإلنجاز، هو 
خ��ل��ف��ن��ا ي��ح��ت��ف��ل��ون م��ع��ن��ا ب��ه��ذه 
اإلنجازات، هذا من أهم األمور 
التي تمر بنا في حياتنا، كم هو 
نجاحك  خلف  يقف  أن  جميل 
أش���خ���اص ع���دي���دون ي��ش��ي��دون 
لفرحك  ويفرحون  اإلن��ج��از  بهذا 
وي��ش��ج��ع��ون��ك وي����ش����دون من 

أزرك.

ب��ع��د م����دة م���ن ال���زم���ن تحقق 
ل��ط��ال��م��ا حلمت  ال�����ذي  ال��ح��ل��م 
ب���ه هم  ب���ه، وأول م���ن ه��ن��أن��ي 
األشخاص الذين قالوا لي بأني 
أدركوا  أب��دًا ولكنهم  أحققه  لن 
أم��ّل  أك���ّل وال  ب��أن��ي شخص ال 

وأطمح لما هو أفضل.

بأقالمهم

حالوة النجاح 
احلقيقي

بقلم: مانع المعيني
ManaAlMaeeni@             manaalmaeeni@hotmail.com
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ال��خ��واط��ر  ه���ذه  كتبت 
نتأملها  أن  أم��ل  على 
إليها..في  لحاجتنا  معًا 
سيد الشهور “رمضان” 
ف����ك����ل ع�������ام واألم�������ة 

اإلسالمية بخير.

في رمضان

أغ��ل��ق م���دن أح��ق��ادك 
واط�������������������رق أب�������������واب 
ال����رح����م����ة وال�����م�����ودة، 
ف��������ارح��������م ال�����ق�����ري�����ب 
وازرع  ال���ب���ع���ي���د  وود 
ال���م���س���اح���ات ال��ب��ي��ض��اء 
ف��ي ح��ن��اي��اك، وتخلص 
م��������ن ال�����م�����س�����اح�����ات 
داخلك. في  ال��س��وداء 

في رمضــــان 

ص�����������اف�����������ح ق�����ل�����ب�����ك

اب�������ت�������س�������م ل�������ذات�������ك
ص����������ال����������ح ن����ف����س����ك
وأط���ل���ق أس����ر أح��زان��ك
وع��������ّل��������م ه����م����وم����ك 
ال��ط��ي��ران ب��ع��ي��دًا عنك

في رمض����ان 
أع�����د ت���رت���ي���ب ن��ف��س��ك
المبعثرة بقاياك  لملم 
اق������������������ت������������������رب م������ن 
أح������الم������ك ال���ب���ع���ي���دة
اك�����ت�����ش�����ف م�����واط�����ن 
ال����خ����ي����ر ف�����ي داخ����ل����ك
واه�������������������زم ن����ف����س����ك 
األّم���������������ارة ب����ال����س����وء..

في رمضــــان 

ج����������اه����������د ن����ف����س����ك 
ق�������در اس���ت�������ط���اع���ت���ك
واغ����������س����������ل ق����ل����ب����ك 

ق����������ب����������ل ج��������س��������دك
ول��س��ان��ك ق��ب��ل ي��دي��ك
وأف�����������������س�����������������د ك������ل 
م����������ح����������اوالت����������ه����������م 
إلف�������س�������اد ص���ي���ام���ك
ت��ك��ون من  أن  واح�����ذر 
أولئك الذين ال ينالهم 
م���ن ص��ي��ام��ه��م س��وى 
ال���ع���ط���ش وال�����ج�����وع.

في رمضــــان 

س��������������ارع ل�����ل�����خ�����ي�����رات
وت������ج������ن������ب ال�������ح�������رام
وأخ��������ِف أم�����ر ي��م��ي��ن��ك 
ع���������������ن ي���������س�������������������ارك
وام���ت���ن���ع ع����ن ال��غ��ي��ب��ة 
ع��ل��ى  ت���ف���ط���ر  ك�����ي ال 
ل���ح���م أخ���ي���ك م���ي���ت���ًا ..

ـــان  ــــ ــــ ــــ فـــــــي رمـــضــــ
اح������ذر ال���ظ���ن ال��س��ي��ئ
ألول��ئ��ك  اإلس�������اءة  أو 
ال����������ذي����������ن دّم�����������������روا 
ش���ي���ئ���ًا ج���م���ي���اًل ف��ي��ك
وإياك والظلم فالظلم 
القيامة ي��وم  ظلمات 

في رمضــــان 

اك���ت���ب رس���ال���ة اع���ت���ذار 
مختصرة ألولئك الذين 
ف��ي ضميرك ي��ن��ام��ون 
وي����ق����ل����ق����ون ن���وم���ك 
وي��غ��رس��ون خ��ن��اج��ره��م 
ف���ي أح���ش���اء ذاك���رت���ك
إلح�����س�����اس�����ك ب����أن����ك 
س��ب��ب��ت  ي��������وم  ذات 
ل����ه����م ب����ع����ض األل�������م.

خواطر تربوية

خواطر بني يدي ... �ضيد ال�ضهور 

»            «

بقلم : موزة عبدالله محمد حنضل النقبي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث
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م��ح��ظ��وظ��ون ن��ح��ن ف���ي دول���ة 
اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 
ره��ان  التعليم  جعلت  ب��ق��ي��ادة 
نتمناها  أف��ض��ل،  لحياة  السبق 
ألجيال المستقبل، حيث شهدنا 
م����ؤخ����رًا زح����ام����ًا غ��ي��ر م��س��ب��وق 
كان  متخصصة  منتديات  ف��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ح���وره���ا، وس���أع���د 
إْن  السرب  خ��ارج  مغردًا  نفسي 
ُأبِد إعجابي بجلسات الحوار  لم 
التي شهدتها  التفاكر  وحلقات 
لي  اسمحوا  المنتديات،  تلك 
التربية  ب��ب��ع��ض��ه��ا،  أذك���رك���م  أن 
األخ����الق����ي����ة ن���غ���م���ة ج����دي����دة، 
تعزف عليها ألحان التعليم في 

اإلم��ارات من أجل جيل عروقه 
راس���خ���ة ف���ي ق��ي��م م��ج��ت��م��ع له 
لمشارب  منفتح  أصوله،وعقله 
كانت،  أينما  والمعرفة  العلم 
المدارس  ففي ملتقى مديري 
ال�����ذي اج��ت��م��ع��ت ف��ي��ه خ��ب��رات 
من   1300 ع���ن  ع���دده���ا  ي��زي��د 
التربية  كانت  المدارس  مديري 
الحدث،  ذلك  محور  األخالقية 
الشيخ  سمو  علق  وألهميته 
ه����زاع ب���ن زاي����د آل ن��ه��ي��ان في 
»تويتر« بقوله: »يشترك قطاع 
التعليم مع الثقافة في صياغة 
الخبرات  وب��ت��ع��دد  المستقبل، 
وضع  ف��ي  ال��ق��ط��اع��ان  يتكامل 

لتطبيق  االستراتيجية  األس��س 
م���ن���ه���ج ال���ت���رب���ي���ة األخ���الق���ي���ة. 
وي��ن��ط��ل��ق ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن أس��س 
واستراتيجيته  ح��دي��ث��ة،  علمية 
ت��ت��ح��دد ب���ق���درة م��ن��ه��ج ال��ت��رب��ي��ة 
األخ���الق���ي���ة ب����أن ي���ك���ون م���ؤث���رًا 
المستقبل  تمكين  في  وفاعاًل 
ودف���������ع ع���ج���ل���ة ال���ت���ن���م���ي���ة«، 
بقوله  تغريدته  سموه  واختتم 
»اإلم��ارات تضع رهانها الكامل 

على التعليم«. 

أم������ا ال����ح����دث ال����ث����ان����ي ف��ك��ان 
مرتبطًا بالتعليم وهو »منتدى 
العامة«،  للسياسات  اإلم��ارات 

من األرشيف

مالمح  املدر�ضة الإماراتية

الرتبية الأخالقية نغمة جديدة 
تعـزف عليها اأحلـان التعلـيم

أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي
رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

سمو الشيخ هزاع بن زايد ٓال نهيان

“يشترك قطاع التعليم مع الثقافة في صياغة المستقبل،”
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ن��اق��ش على  ال���ذي  اللقاء  ه��ذا 
التعليم  يومين مستقبل  مدى 
النقلة  اإلم��ارات��ي، وِف��ي جلسة 
التعليم  ق��ط��اع  ف���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
ف����ي دول�������ة اإلم������������ارات، ق���ال 
وزي��ر  ال��ح��م��ادي  حسين  معالي 
التربية والتعليم العالي )هدفنا 
في  التعليم  ب��ج��ودة  االرت���ق���اء 
ال�����دول�����ة، وت��ح��ق��ي��ق األج���ن���دة 
ال��وط��ن��ي��ة ،وال���ق���ط���اع ال��خ��اص 
شريك أس��اس��ي ف��ي ذل��ك، إذا 
األجيال  في  اليوم  نستثمر  لم 
ب���رف���ع م��ع��اي��ي��ر ال���ج���ودة ورف���ع 
كفاءة الطالب، فلن نصل إلى 
ت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ي���ادة(. وأض����اف 
م��ع��ال��ي��ه: »ن��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 
معايير التطوير في المؤسسات 
التعليمية داخل الدولة«. ومن 
جانبه قال معالي الدكتور علي 
»مجلس  مدير  النعيمي  راش��د 
أمام  )نحن  للتعليم«:  أبوظبي 
جديدة،  وتحديات  جديد  واق��ع 
تتطلب منا العمل بكل طاقاتنا 
حتى نواجه المستقبل، والتنوع 
في التعليم في اإلم��ارات إثراء 
وف��ت��ح خ��ي��ارات ألول��ي��اء األم���ور 

باختيار األفضل ألبنائهم. وقال 
م���ع���ال���ي���ه: )ال���ط���ال���ب س��ي��ق��ود 
 2030 في  التعليمية  العملية 
على  دوره  سيقتصر  والمعلم 
ال��ت��وج��ي��ه(. أك��ث��ر م���ا أس��ع��دن��ي 
مشاهد  كانت  اللقاء  هذا  في 
قيادات  أبدتها  التي  التنسيق 
التربية والتعليم في الدولة بين 
وزارة التربية و»مجلس أبوظبي 
واضحًا  تجلى  فقد  للتعليم«، 
اتفقتا على معايير  الجهتين  أن 
وعمليات  للمناهج  مشتركة 
في  مهم  أم��ر  وه��ذا  التقويم، 
جودة  لتحقيق  يسعى  مجتمع 
الوطن  رب��وع  تعم  التعليم  في 
ف��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���خ���رج���ات  ألن 
ف��رص مشتركة  لها  إم���ارة  ك��ل 
ل��الل��ت��ح��اق ب��ن��ف��س م��ؤس��س��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ف���ي ال��دول��ة 

ومن ثم سوق العمل.

ال��وق��ف��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ع »م��ع��رض 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ح��ل��ول وم��س��ت��ل��زم��ات 
المصاحب  والمنتدى  التعليم« 
ل���ه، ال����ذي ش��ه��د ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ؤك��د عنصر 

اإلب�������داع ف���ي ط����رق ال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�����ت�����ع�����ل�����م، ح����ي����ث أض���ح���ت 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ش��ري��ك��ًا أس��اس��ي��ًا 
ع��ن��ه في  االس��ت��غ��ن��اء  يمكن  ال 
لي  ك���ان  المستقبل،  م����دارس 
أكثر م��ن محاضرة  إل��ق��اء  ش��رف 
في هذا المنتدى، لكن أهمها 
ف���ي ت���ص���وري ك���ان���ت ت��ت��م��ح��ور 
حيث  المعلم،  مستقبل  ح��ول 
المعلم  ان��ق��راض  فكرة  طرحت 
في العالم، ألن البعض يعتقد 
القيام  اليوم  بإمكانها  اآللة  أن 
التعليمية،  العملية  بمتطلبات 
وق���د أك����دت ف���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء 
أن  يمكن  ال  أدوارًا  للمعلم  أن 
يقوم بها غيره بشرط أن يتكيف 
من  المستجدات  م��ع  المعلم 
المنتديات  ه���ذه  م��ث��ل  ح��ول��ه، 
ك����ان ي��ن��ق��ص��ه��ا ح���ض���ور أع����داد 
واإلداري��ي��ن  المعلمين  من  أكبر 
ال��ت��رب��وي  ب��ال��ش��أن  والمهتمين 
على  أقترح  لذلك  الدولة،  في 
الجهات المختصة تنظيمها في 
السنة القادمة خالل إجازة شهر 
أبريل، ألنها فرصة للثراء الفكري 
ينبغي استثمارها بشكل جدي.
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يعتقد  بعض اآلباء واألمهات أن حق تربية األبناء هو حق عشوائي خالص ال يشوبه رقيب 
أو حسيب من أي جهة أو سلطة عليا في المجتمع، متكئين على حقهم األصيل في تأديب 
أبنائهم وتنشئتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لثقافتهم وعاداتهم االجتماعية بحيث يرى 
هؤالء اآلباء أن االبن هو ملكية تامه ألبويه يفعالن به ما يشاءان بشرط عدم تجاوز حدود 

اإليذاء المفرط وإن تجاوزها الكثيرون .

أسس تربوية

الطفل اأوًل.. ومبوجب القانون 

بقلم: دكتور حمود العفاري
نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون- وزارة الداخلية
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ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ن���ظ���رة  ه����ذه  إن 
ل��ع��الق��ة ال���وال���دي���ن ب��أب��ن��ائ��ه��م��ا 
امتالك  على  أح��ي��ان��ًا  والقائمة 
حسب  معه  والتعامل  الطفل 
رغ��ب��ت��ه��م��ا، ك��إن��س��ان ك��ام��ل غير 
تالشت  قد  الحقوق  منقوص 
معالمها بتدافع الدول إلصدار 
ق��وان��ي��ن ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ال��ت��ي 
ث��ب��ت��ت ح��ق��وق ه���ذا ال��م��خ��ل��وق 
ال���ص���غ���ي���ر، وأن������ش������أت ج���ه���ات 
تطبيق  مدى  لمراقبة  مختصة 
آليات  الحقوق، وأوج��دت  هذه 
الدولة  رق��اب��ة  لتفعيل  واض��ح��ة 
على مدى التزام األسر باحترام 
الحدود والضوابط التي رسمها 
الوالدين  بين  للعالقة  المشرع 
وأبنائهم، والتي راعت فيها كل 
دولة الخلفية الثقافية والدينية 
والفكرية للمجتمع الذي يصدر 
بحيث  القوانين  هذه  مثل  فيه 
مجرد  األنظمة  ه��ذه  تصبح  ال 
عليا  م��ث��ل  أو  ورق  ع��ل��ى  ح��ب��ر 
أرض  ع��ل��ى  تطبيقها  يمكن  ال 
السائدة  الثقافة  ألن  ال��واق��ع، 
ترفض مضامينها وال تتقبل ما 

ورد فيها من مبادئ .

وكعادة دولة اإلمارات تصدرت 
المواكبة ألحدث  الدول  قائمة 
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ت��ن��اغ��م مع 
ال���م���ب���ادئ ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ح��ق��وق 
فلكها  ي��دور في  وما  اإلنسان، 
القانون  ص��در  فقد  حقوق  من 
 2016 3 لسنة  االت��ح��ادي رق��م 
“وديمة”  الطفل  حقوق  بشأن 
ل��ي��ب��ق��ى ش���اه���دًا ع��ل��ى م��وق��ف 
ال��دول��ة ال��ح��ازم م��ن أي إس���اءة 
يعيش  أي ط��ف��ل  ل��ه��ا  ي��ت��ع��رض 
على أرض الدولة بحيث تضمن 
ه���ذا ال��ق��ان��ون ك��اف��ة ال��ح��ق��وق 
التي يجب أن يتمتع بها الطفل 
بلوغه  حتى  ميالده  لحظة  من 
الصحية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه  يضمن  ب��م��ا 

واالجتماعية والفكرية المناسبة 
التي تسمح له بالنمو الجسدي 
يمكنه  الذي  السليم  والنفسي 
كإنسان  مجتمعه  دخ���ول  م��ن 
ب��ال��غ ع��اق��ل س��ل��ي��م ق����ادر على 
في  اإليجابي  والتأثير  التفاعل 

البيئة المحيطة .

القانون  لنصوص  ق���راءة  وف��ي 
ف��ق��د اش��ت��م��ل��ت أح��ك��ام��ه على 
اث��ن��ي ع��ش��ر ف��ص��اًل اب��ت��دأ أول��ه��ا 
ب��اإلش��ارة إل��ى األح��ك��ام العامة 
القانونية  للمفردات  وتعريفات 
ال���������واردة ض���م���ن أح����ك����ام ه���ذا 
التشريع، وقد تدرجت الفصول 
القانون  ه��ذا  في  عشر  االثني 
ل���ت���وض���ح وت���ف���ص���ل ب��ط��ري��ق��ة 
األس��اس��ي��ة  ال��ح��ق��وق  مبسطة 
الحقوق  تشمل  ال��ت��ي  للطفل 
األس����ري����ة، ال��ح��ق��وق ال��ص��ح��ي��ة، 
الحقوق  االجتماعية،  الحقوق 
التعليمية،  الحقوق  الثقافية، 
ال��ح��ق ف��ي ال��ح��م��اي��ة ،وم���ن ثم 
ح�����دد ال����ق����ان����ون آل����ي����ات ه���ذه 
القانونية  وت��داب��ي��ره��ا  ال��ح��م��اي��ة 
العقوبات  النهاية  ف��ي  ليحدد 
من  كل  على  التطبيق  الواجبة 
ي��ن��ت��ه��ك أح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون 
وي��ت��س��ب��ب ب���اس���اءة ج��س��دي��ة أو 

معنوية للطفل .

أحكام عامة 

ت�����ن�����اول ه�������ذا ال���ف���ص���ل 
لتوضيح  عامة  تعريفات 

ال������م������ف������ردات ال�����������واردة 
ف���ي ال���ق���ان���ون ك���األس���رة 

الحاضنة وهي األسرة 
يعهد  ال��ت��ي  البديلة 
إليها برعاية الطفل، 

ك����ا َع�������ّرف س���وء 
الطفل  م��ع��ام��ل��ة 

وه��و ك��ل فعل أو 

الطفل  أذى  إل��ى  ي��ؤدي  امتناع 
نحو  على  تنشئته  دون  ويحول 
وهو  ال��ط��ف��ل،  وإه��م��ال  سليم، 
ع����دم ق���ي���ام ال���وال���دي���ن ب��ات��خ��اذ 
ال�����الزم ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��الم��ة 
ال���ط���ف���ل ال���ب���دن���ي���ة وال��ن��ف��س��ي��ة 
وال���ع���ق���ل���ي���ة واألخ����الق����ي����ة م��ن 
الطفل  ضد  العنف  أم��ا  الخطر، 
ف���ق���د ع����رف����ه ال����ق����ان����ون ب���أن���ه 
للقوة  ال��م��ت��ع��م��د  االس���ت���خ���دام 
ضد أي طفل بما يضر صحته أو 
نموه أو بقاءه وقد تعرض هذا 
الطفل  إباحية  إلى  أيضًا  الفصل 
أو  ع��رض  أو  إن��ت��اج  بها  ويقصد 
ت��داول ص��ورة أو فيلم  حيازة أو 
وضع  ف��ي  الطفل  فيها  يظهر 
م��ش��ي��ن ف���ي ع��م��ل ج��ن��س��ي أو 
عرض جنسي واقعي أو خيالي. 
واجبات  القانون  ح��دد  ثم  وم��ن 
الحفاظ  في  المختصة  السلطة 
ع��ل��ى ح��ق ال��ط��ف��ل ف��ي ال��ح��ي��اة 
وال���ن���م���اء وت��وف��ي��ر ال���ف���رص في 
الحياة مع حماية الطفل من كل 
واإله��م��ال  االس��ت��غ��الل  مظاهر 
وسوء المعاملة وتوعية الطفل 
بحقوقه والتزاماته ونشر ثقافة 
ح���ق���وق ال���ط���ف���ل ع���ل���ى أوس����ع 

نطاق ممكن .



مستحيل  شبه  التفاهم  يكون 
والمعاناة  األل��م  فترة  فتطول 
ب��ص��م��ت ح���ت���ى ي���دم���ى ال��ق��ل��ب 
الجميع  فيلحظ  ال��ق��وى  وت��خ��ور 
يرفق  بمن  ال��ق��واري��ر  وتستنجد 
الزوجية  الحياة  فطريق  بالحال 
ت���ؤدي  ال���ع���راق���ي���ل وال  ت��م��ل��ؤه 
م���س���دود  ل���ط���ري���ق  إال  ال���س���ب���ل 

فيقع الطالق.

منذ  وأع������رف   .. ج�����دًا  »أح���ب���ك 
ال��ب��داي��ة ..ب��أن��ي س��أف��ش��ل وأن���ّي 
 – سُأقتل  الرواية  فصول  خالل 

نزار قباني«.

يملؤه  ص��راع  بعد  الحب  ينتهي 
الحزن واألسى فيكون الطالق 
هو الحل األمثل لدى الطرفين 
ومن سيكون الضحية في هذه 
الطفل  ال��م��ري��رة ه���و  ال���دوام���ة 
ال����ذي ل��ي��س ل���ه أي دخ����ل في 

تدهور هذه العالقة.

 ال أود أن أكون سلبية جراء ما 
يحصل في وقتنا الحالي ولسُت 
أحد  على  االتهام  بأصابع  ُألقي 
الطالق  نسب  ول��ك��ن  ال��زوج��ي��ن 
ويزيد  المعقول  ال��ح��د  تتعدى 

األمر سوءًا إذا كان بين الزوجين 
أب���ن���اء. ل��ي��س ل����دي أدن�����ى شك 
بذلك وصحيح أن البعض يتسرع 
ف���ي ات���خ���اذ ه����ذا ال���ق���رار ول��ك��ن 
باإلصابة  أشبه  العالقات  بعض 
ب���»ال��غ��رغ��ري��ن��ا« والب���د م��ن البتر 

لتستمّر الحياة بشكل طبيعي.

تشمل  ال��ط��الق  قضية  معاناة 
األكبر  المتضرر  ول��ك��ن  الجميع 
ث����م األم،  ال���ط���ف���ل وم�����ن  ه����و 
فكونها منبع الحب يحتم عليها 
،فأحيانا  األض����رار  أغ��ل��ب  اح��ت��واء 
تقع بعض المهام الصعبة على 
سة  كاهلها فهي المربية والمدرِّ
يجدر  وال  والطفلة.  وال��م��دي��رة 
تتصف  أم  أن كل  تعميم فكرة 
ال  األم��ه��ات  فبعض  بالمثالية 
تكترث إال بنفسها فترمي حالة 
الحائط  ع��رض  النفسية  األب��ن��اء 
ل��ت��ن��ع��م ب���االس���ت���ق���رار ال��داخ��ل��ي، 
ي��وج��د س��ب��ب وجيه  ف��أح��ي��ان��ًا ال 

لالنفصال.

وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ي��ك��ون الطالق 
ل��ه والمفر  ال��ح��ل األن��س��ب  ه��و 
إن كانت  ال���ج���روح  ال��وح��ي��د م��ن 

ت���رغ���ب ف���ي ت��رب��ي��ة األب���ن���اء في 
المشاكل  بيئة صحية خالية من 

والمنغصات.

االن��ف��ص��ال وم���ن ث���م ال��ط��الق. 
ه��ل ه��و ال���ق���رار ال��س��ل��ي��م لهذه 
األسرة؟ سؤال قد يسأله الكثير 
ومنهم األبناء الذين ال يعرفون 
األسباب التي تجعل األب واألم 
ال��ذي هو  المسار  يسلكان هذا 
أشبه باإلبحار في حقل األلغام. 
ويزداد األمر سوءًا حين يبدأ كل 
من األقارب واألصدقاء بإعطاء 
ال��ن��ص��ائ��ح ال��م��ت��ت��ال��ي��ة ب��أخ��ذ دور 
نصح  فيتم  النفسيين  المحللين 
والبعض  بالصبر  تباعًا  الزوجين 
يأتون باألم يمنة ويسرة لتتراجع 
ع��ن ات��خ��اذ ه���ذا ال���ق���رار وك��أن��ه��ا 
ت��م��ش��ي ف���ي ح��ل��ق��ة م��ب��ه��م��ة ال 

نهاية لها.

الطالق  آث��ار  أن  له  مما يؤسف 
ت����ؤخ����ذ ف��ي  ع���ل���ى األب�����ن�����اء ال 
الجميع  فيبدأ  أح��ي��ان��ًا  الحسبان 
أمام  األم  أو  األب  بذكر عيوب 
ق��در كل  م��ن  لالنتقاص  األب��ن��اء 
باستجواب  ي��ب��دؤون  أو  منهما 

مدونة أفكاري

جرح لن يربى ب�ضهولة

بقلم :عائشة عبدالنور الجناحي

قائدة عالمية في مجال الطفولة المبكرة 
في  العربية  باللغتين  كاتبة  اإلم���ارات.  في 
صحيفة البيان ومجلة كن صديقي وعالمي 
الخاصة بوزارة الشؤون االجتماعية وباللغة 
ayesha.aljanahi@ اإلنكليزية في مجلة
       gmail.com       sailemagazine
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األب��ن��اء بعد ك��ل زي���ارة ل��ألب أو 
األم وكأنهم ورقة يلعبون بها. 
يكفيهم ما يمرون به، فِلَم يتم 
اس��ت��غ��الل��ه��م ف���ي م��خ��ط��ط��ات 

االنتقام أو نقل الكالم؟.

ان��ف��ص��ال  أث����ر  ال����واق����ع أن  ف���ي 
الوالدين صعب جدًا على الطفل 
إذا  خ��ص��وص��ًا  ع��م��ره،  بلغ  مهما 
الخالفات  من  كثير  هنالك  كان 
خالل الفترة التي تسبق الطالق 
الوالدين. أظن لو أن بعض  بين 
بسهولة  تنتهي  الطالق  قضايا 
ل��م��ا ت��ك��ون��ت ه����ذه ال��ص��راع��ات 

المريرة..

ال��م��ح��اك��م  أن  م����ن  ف���ب���ال���رغ���م 
الركيزة  وتعتبره  بالطفل  تهتم 
الطالق  قضايا  ف��ي  األساسية 
القضايا  ب��ع��ض  ت��ح��ول  أن��ه��ا  إال 
ت��رك��ي ط��وي��ل ال  إل���ى مسلسل 
الحقد  ي��زي��د  م���ا  ي��ن��ت��ه��ي،وه��ذا 
والغبن بين الطرفين. لكن كيف 
يتم االنتقال من دور الزوجية إلى 
دور األبوة واألمومة من غير أن 
يتأثر األبناء؟ يجب أن يستوعب 
ك��ال ال��ط��رف��ي��ن أن���ه م��ه��م��ا ط��ال 
يتشاركان  فهما  قصر  أو  العمر 
معًا في تربية هذا الطفل، فِلَم 
الطالق  قضية  وتحويل  العراك 

إلى جحيم ال يطاق.

الحرص  واألب  األم  على  يجب 
بين  ال����م����ودة  ت��ب��ق��ى  أن  ع��ل��ى 
يكونا  ال  وأن  والوالدين  األب��ن��اء 
سببًا في البعد وزحزحة المودة 
بينهم فهم محاسبون  واأللفة 

عند الله تعالى.

ه���ذا ك���الم يعلمه اآلب����اء ج��ي��دًا 
من  باستمرار  األم��ه��ات  وتنهله 
والمختصين  واأله��ل  المعارف 
شتات  ي��ل��ّم  أن  كفيل  ،وال���زم���ن 
نبع الحنان. فكفاح األم يبدأ من 
ي��ق��وم فيه  ال���ذي  ال��ي��وم األول 
األب���ن���اء ب���زي���ارة وال���ده���م بشكل 
ت��ج��ل��س األم وح��ي��دة  م��ن��ت��ظ��م، 
التفكير  ف��ي��أخ��ذه��ا  نفسها  م��ع 
ويحلق بها إلى عالم آخر ويحط 
بها في مكان مظلم تشعر فيه 
األم بكآبة وحزن بسبب خوفها 
على أبنائها وكأن جزءًا منها قد 

سلب. فيبدأ الحوار مع الذات:

ح��دي��ث ال����ذات: ل��م ال��ح��زن فهو 
بقدر  وسيحبهم  أيضا  وال��ده��م 
ما تحبينهم. األم: ولكن »كيف 
م��ن دون  ال��ب��ن��ات  ح��ال  سيكون 
سأربي  كيف  يوميًا؟  يرينه  أب 
ب��ن��ات��ي؟ ح��دي��ث ال�����ذات: كوني 
سخرها  وسيلة  أنك  يقين  على 

فعليك  الحافظ  وهو  لهم  الله 
اإلفراط  وتجنب  األسباب  ببذل 
فالله  وال��ق��ل��ق،  بالمسؤوليات 

معك.

وتتشعب  ال��م��ش��ك��الت  ت��ت��ع��دد 
اآلب��اء  ق��ام  إذا  خصوصًا  اآلالم 
ب��االن��ت��ق��ام ب��اس��ت��خ��دام األب���ن���اء 
هدف  لتحقيق  سهلة  كوسيلة 
ت���ع���اس���ة ال�����ط�����رف اآلخ�������ر غ��ي��ر 
األس��رع  الوسيلة  أنها  متيقنين 
ل��ت��دم��ي��ر ك��ي��ان وش��خ��ص��ي��ة ه��ذا 
يتأثر  لن  يوجد طفل  الطفل. ال 

بانفصال الوالدين.

البعض  عنها  يغفل  قد  حقيقة 
أنه ال يوجد امرأة أو رجل يشعر 
ب���س���ع���ادة ع����ارم����ة م����ن ف��ك��رة 
ال����ط����الق، ف���ه���ذه ح���ي���اة ك��ان��ت 
مبنية على حب وآم��ال وأحالم 
فيبدأ  تدريجيًا  أمامهم  تنهدم 
ح��ي��اة جديدة  ب��رس��م  ك��ل منهم 
ألب����ن����ائ����ه����م وط��������رق ل��ت��خ��ط��ي 
التي سيتم  والعقبات  العراقيل 
م��واج��ه��ت��ه��ا ح��ت��ى آخ���ر ي���وم في 

حياتهم.

ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ع��الق��ة ال��زوج��ي��ة 
ترتطم أحالم األزواج بواقع أليم 
وهو الطالق الذي يشكل جرحًا 
غائرًا في الفؤاد ال يبرأ بسهولة.
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ا�ضرتاتيجية حتفيز 
الطالب على النجاح 

كتاب من اإلمارات

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

به  يهوي  أو  مستوى  ألعلى  الشخص  يقود  أه��م سلوك  هو  ال��ذات  تقدير 
للقاع، فعلى قدر تقبل الفرد لذاته يكون مقدار ما يقدمه لنفسه ومجتمعه، 
طبعًا قد يكون الكالم مبهمًا بعض الشيء إال أنه يوضح في جملة واحدة 
فقط، و هي«على قدر حبنا لذاتنا يكون مقدار إنتاجنا واندفاعنا نحو الحياة »، 
تشير مجمل البحوث والدراسات الحديثة إلى أن صفة تقدير الذات، هي صفة 
مكتسبة وليست وراثية، وتلعب البيئة التي ينشأ فيها الفرد دورًا رئيسيًا في 
تنميتها، وفي نفس الوقت فإن لتقدير الذات دورًا فعااًل في بناء المجتمعات 
السن  مرحلة  فإن  عليه  وبناًء  واالقتصادي،  السياسي  االجتماعي،  وتقدمها 

األساسية لغرسها في الفرد هي مرحلة الطفولة.

ال��ك��ث��ي��ر م��ن اآلب����اء بتربية  ي��ه��ت��م 
لكنهم  وفكريًا،  جسديًا  الطفل 
يتغافلون عن التربية النفسية له 
القوية  الركيزة  تشكل  أنها  رغم 

لتطوره الجسدي والفكري معًا، 
تعليم  عن  يتغافلون  ما  فغالبًا 
ال��ذات دون  الطفل كيفية حب 
األن��ان��ي��ة ال��م��ف��رط��ة، ك��م��ا أن��ه��م 

تقديره  كيفية  تلقينه  يتناسون 
ل���ذات���ه ال��ت��ي س��ت��ؤث��رع��ل��ى أدائ���ه 
شخصًا  يصبح  عندما  مستقباًل 

بالغًا ومسؤواًل في مجتمعه.

insta: @ismailalhammadi
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مفهوم  ه��و  ال���ذات  فتقدير 
حوله  ت��ع��ددت  سيكولوجي 
الحديثة  النفسية  ال��ب��ح��وث 
في  وقيمته  ألهميته  نظرًا 
ال��ف��رد، وه��و حسب ما  حياة 
ت��وص��ل��ت إل��ي��ه م��ج��م��ل ه��ذه 
في  أساسي  عنصر  البحوث 
االج��ت��م��اع��ي  األداء  درج������ة 

والمعرفي لألفراد.

ت��ق��دي��ر ال����ذات أو ال��وع��ي ب��األن��ا 
حسب تعريف ويليام جيمس، هو 
شعور داخلي يجب على األسرة 
أن تعمل على تنميته لدى الفرد 
م���ن خ����الل ع����دة س��ل��وك��ي��ات ال 
تأثير  لها  اهتمامًا،  اآلباء  يعطيها 
الطفل  ش��دي��د على درج���ة ح��ب 
ل��ذات��ه وت��ق��دي��ره��ا، إم��ا سلبي أو 
إيجابي، من تلك التصرفات التي 
الطفل  مقارنة  سلبي،  تأثير  لها 
يرتكبه  كبير  خطأ  وه��و  باآلخرين 
الطفل،  ح��ق  ف��ي  األم  أو  األب 
ف���ف���ي ه�����ذه ال���ن���ق���ط���ة ي���ح���اول 
س��ل��وك  ي��ك��ت��س��ب  أن  ال���ط���ف���ل 
ال��ش��خ��ص ال��م��ق��ارن ب��ه واألص���ح 
ف���ي األم�����ر االب���ت���ع���اد ع���ن ه��ذه 
المقارنة ليترك الطفل ينمو كما 
هو نفسه ال غيره، نقطة أخرى 
ردة  م��راق��ب��ة  ف��ي  تتمثل  مهمة 
فعل الطفل أثناء وقوع مشكلة 
م��ا، ف���إذا ك��ان سلوكه ع��دوان��ي��ًا 
والهروب  والغضب  الصراخ  مثل 
ت���وج���ب على   ، ال��م��واج��ه��ه  م���ن 
كيف  لتعليمه  ال��ت��دخ��ل  األس���رة 
يواجه مشكالته، فحسب العالم 
ال��ن��ف��س��ي األم���ري���ك���ي إب����راه����ام 
م��اس��ل��و أن م���ن أه����م األس���س 
ال���س���وي���ة ل���ت���ق���دي���ر ال��������ذات ه��و 
االبتعاد عن السلوك العدواني، 
وفي نفس السياق يرى روزنبرغ، 
ال��ذات  تقدير  بين  ارت��ب��اط  وج���ود 
االنفعالية  والحاالت  المنخفض 
ال��س��ل��ب��ي��ة وال����ع����دوان����ي����ة ل���دى 

هاتين  على  ب��ن��اًء  و  األش��خ��اص، 
لدى  العدوانية  ف��إن  النظريتين 
نمو  على  سلبًا  تؤثر  قد  الطفل 
م��ردودي��ت��ه  وب��ال��ت��ال��ي  شخصيته 
يعيش فيه  ال��ذي  المجمتع  في 

عند بلوغه .

بناًء على ما تم ذكره في بداية 
الذات  المقال حول أن » تقدير 
» سلوك مكتسب ، فإن للبيئة 
الفرد  فيها  ينمو  التي  اإليجابية 
لذاته  تقييمه  ف��ي  إيجابي  دور 
إليه  يشير  ما  حسب  وتقديرها، 
كارل روجرز بقوله » تقدير الذات 
ي��ن��م��و م����ن خ�����الل االت���ج���اه���ات 
ال��واردة من اآلخرين«،  اإليجابية 
ووق����وف����ًا ع��ن��د ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة 
إرس��اء  يتلخص دور األس��رة في 
لمفهوم  اإليجابية  المقومات 
ت���ق���دي���ر ال�������ذات ل�����دى ال��ط��ف��ل 
ب����واس����ط����ة ع������دة س���ل���وك���ي���ات 
ت��ت��ل��خ��ص أه���م���ه���ا ف����ي ت��ع��ل��ي��م 
ال��ط��ف��ل ال��ت��ح��دث وال��ت��ك��ل��م مع 
تفكيره،  ق��وة  ليكتشف  نفسه 
ت���ع���وي���ده ع��ل��ى ق������راءة قصص 
 ، حياتهم  ف��ي  األش��خ��اص  نجاح 
دعمه و دعم خياراته البسيطة 
تعليمه   ، بنفسه  ثقته  لتقوية 
ال��ع��ط��اء وم��س��اع��دة اآلخ��ري��ن و 
خيرية  أع��م��ال  ف��ي  المساهمة 
السلوك  ه��ذا  سيكسب  حيث 
الطفل إدراكه ألهميته و دوره 
في  تشجيعه   ، المجتمع  ف��ي 
ت��ك��رارًا  و  م���رارًا  المحاولة  إع���ادة 
إن ف��ش��ل ف���ي م���وض���وع م���ا ، 
ت���رك م��ج��ال م��ن ح��ري��ة التصرف 
داخلي  عائلي  م��وق��ف  ف��ي  ل��ه 
 ، خطأ  على  ك��ان  إن  تصويبه  و 
لآلخرين   اإلصغاء  كيفية  تلقينه 
و إب����داء رأي���ه ب��ه��دوء ، إش��راك��ه 
ليتعلم  ال���ك���ب���ار  م��ج��ال��س  ف���ي 
وي��ن��م��و إح��س��اس��ه ب��ح��ج��م ثقله 
وق�����وة ذات�����ه، وه�����ذا ال��س��ل��وك 

العربية  البيئة  على  غريبًا  ليس 
على وجه الخصوص، حيث كان 
أبناءهم  ٌيجلسون  العرب قديما 
م���ع ال���ك���ب���ار ل��ي��ت��ع��ل��م��وا ال��ك��الم 
ماجرى  ذل��ك  ،وم��ن  والفصاحة 
الرسول  جد  المطلب،  عبد  من 
صلى الله عليه وسلم الذي كان 
وهو  قريش  س��ادة  مع  يجلسه 
طفل  قائاًل إنه سيكون له شأن 
الوعي  ظ��ل  وف��ي  يكبر،  عندما 
تقدير  ف��ي  المكتسبات  ب��ه��ذه 
يجب   ، للطفل  وتلقينها  ال��ذات 
ع��ل��ى األس�����رة أن ت��ع��ي ك��ذل��ك 
أنه هناك أشياء أخرى ال يمكن 
درج��ة  ف��ي  تأثير  لها  و  تغييرها 
أس��اس��ًا  تتعلق   ، ال����ذات  ت��ق��دي��ر 
للطفل)وجه  الخارجي  بالشكل 
... و غيرها ( في  ، وزن  ، قامة 
هذه النقطة بالضبط يوجد كثير 
منعزلين  ن��ج��ده��م  األف����راد  م��ن 
ت���م���ام���ًا ع����ن ال��م��ج��ت��م��ع ن��ت��ي��ج��ة 
و   ، ألش��ك��ال��ه��م  تقبلهم  ع���دم 
و  لألسرة  األكبر  ال��دور  يبرز  هنا 
دعم  في  المجتمع  مؤسسات 
تقبل الطفل لذاته وشكله كما 
هو وتلقينه كيفية التصالح مع 

نفسه حسب الخبراء .

كل هذه السلوكات و غيرها إن 
اهتمت األسرة بتوفيرها لتنشئة 
الطفل ، فإنها ستعزز من قيمة 
سيكبر  حيث  لها  وتقديره  ذات��ه 
فشيئًا  شيئًا  معه  الشعور  ه��ذا 
حياته  مراحل  ط��وال  وسيالزمه 
ال���دراس���ي���ة وال��م��ه��ن��ي��ة وك��ذل��ك 
وسينعكس   ، ال��خ��اص��ة  ح��ي��ات��ه 
دوره  على  إيجابي  بشكل  ه��ذا 
للمجتمع،  المستقبل  بناء  في 
الناجحة  وال��دول  فالمجتمعات 
التي نراها اليوم ما هي إال نتاج  
أف����راد أح��س��ن��وا ت��ق��دي��ر ذوات��ه��م 
القيادة  بجدارتهم في  وشعروا 

وإنجاز المهام .



العربية  اإلم����ارات  دول���ة  تنبض 
المتحدة بالموروث التراثي في 
شهر رمضان المبارك، مستندًة 
إلى هويتها وأصالتها المتجذرة 
ف����ي ق���ل���ب ال����ت����اري����خ.. ف���ت���راث 
اإلمارات عريق وله العديد من 
التقاليد التي توارثها األبناء جياًل 
الخلف عن  بعد جيل، وتناقلها 
عربية  وأع���راف  باعتزاز  السلف 
أص��ي��ل��ة، ارت��ك��زت على األخ��الق 

اإلسالمية السمحة.

ات��خ��ذ م��واط��ن��و اإلم�������ارات من 
ال���م���ن���اس���ب���ات ال���دي���ن���ي���ة ك��ش��ه��ر 
رمضان المبارك، مظهرًا اجتماعيًا 
يدل على تماسكهم وتكافلهم 
لهذا  مستعدين  االج��ت��م��اع��ي، 
م��ن��ذ منتصف  ال��ك��ري��م  ال��ش��ه��ر 
شهر شعبان؛ حيث تتغّير الحياة 
فيتشارك  للمجتمع  ال��ع��ادي��ة 
العديد من  إح��ض��ار  ال��ن��اس ف��ي 
والحلويات،  األطعمة  أص��ن��اف 
وتبادلها بين البيوت قبيل أذان 
ال��ك��رم  ه���ذا  ويستمر  ال��م��غ��رب، 
وال��ت��آل��ف ط���وال شهر رم��ض��ان، 
بالمصلين،  ال��م��س��اج��د  وت��ع��م��ر 
البيوت  العديد من  تحرص  كما 
رمضانية  مجالس  تنظيم  على 
اآلراء  لتبادل  وال��ن��س��اء،  للرجال 
واس���ت���ح���ض���ار ط���ق���وس آب��ائ��ه��م 

وأجدادهم.

ام���ت���زج ت�����راث دول�����ة اإلم�����ارات 
ب����ال����ب����داوة، ون���ه���ل م����ن ت���اري���خ 
ش���ع���ب���ه���ا ال����ع����ري����ق ال���م���رت���ب���ط 
اإلب��ل،  وحياة  األرض  بتضاريس 
وص���ي���د ال��ط��ي��ور وال��ف��روس��ي��ة، 
وتخزين  ال��زراع��ي��ة،  واألن��ش��ط��ة 
ال��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة، وغ��ي��ره��ا من 
بمكانة  تحظى  التي  المناشط 
العربية  ال��خ��ي��ول  كتربية  ب����ارزة، 
األص����ي����ل����ة وال����ص����ي����د ال���ب���ح���ري 
ع��ب��ر س��ف��ن ص��ن��ع��ه��ا األس���الف 
ب����أي����ادي����ه����م، وال����ت����ي أوج�����دت 
م���ن ت��ل��ك ال���ق���وارب ال��ش��راع��ي��ة 
والكبيرة، تقليدًا حرفيًا، لتنظيم 
المسابقات والبحث عن اللؤلؤ 

والمرجان طلبًا للرزق.

ي���راع���ي ش��ع��ب اإلم�������ارات في 
ش��ه��ر رم���ض���ان، ك��ب��ق��ي��ة ش��ه��ور 
ال���س���ن���ة، ال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 
ال��زّوار  يستقبل  حيث  الحميدة، 
ب��ال��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة وب��ك��ل��م��ات 
الضيف  وي��س��ت��ش��ع��ر  ال��ت��رح��اب، 
حفاوة ونفحات إيمانية وأجواء 
المجتمع  أف��راد  بين  من األلفة 
ت��س��ه��م ف����ي ت���ع���زي���ز ال���ت���ق���ارب 
منبع  وت��ع��ك��س  االج���ت���م���اع���ي 
ح����ض����ارة وخ���ص���وص���ي���ة ال���ت���راث 

األصيل لدولة اإلمارات.

الموروث  تاريخ  شواهد  تجّسد 

اإلم�����ارات�����ي، ج��ان��ب��ًا م���ن أص��ال��ة 
في  الكبير  وإسهامه  الشعب 
والتاريخية  اإلنسانية  الحضارة 
ال��م��ت��ج��ان��س��ة م����ع اح��ت��ي��اج��ات 
االجتماعي عبر عصور  اإلنسان 
غ��ن��ي��ة زخ�����رت ب��ال��ك��ن��وز األث���ري���ة 
ما  إلى  تعود  واإلرثية  والتراثية 
7000 س��ن��ة، حيث  ع��ل��ى  ي��زي��د 
أصبحت دولة اإلم��ارات، اليوم، 
الشرق  وقلب  للحضارة  منبعًا 
بالثقافة وشريكًا أصياًل  النابض 

في التراث العالمي العريق.

تعتبر دولة اإلم��ارات، كنزًا غنيًا 
والشعبية  التقليدية  للفنون 
وال��ت��راث��ي��ة، ك��م��ا ت��ؤم��ن ال��دول��ة 
ب���أه���م���ي���ة ال�����ت�����راث ال���ث���ق���اف���ي 
الشعبية  واألغ���ان���ي  ك��ال��ف��ن��ون 
والحرف  والمواويل  واألهازيج 
وما  الفخار..  كصناعة  القديمة 
متمسكين  اإلم����ارات����ي����ون  زال 
ب��م��م��ارس��ة ه����ذه ال��ف��ن��ون في 
ال��م��ن��اس��ب��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة إب�����رازًا 
ل��ق��ي��م ال��ش��ج��اع��ة وال��ش��ه��ام��ة 
الجديدة  األجيال  دور  وتجسيد 
ف���ي ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ق��وم��ات 
ال��ت��راث.. وستبقى مسيرة  هذا 
ل���ن تغيب  اإلم�������ارات، ش��م��س��ًا 
ف��ي ت��رس��ي��خ األص���ال���ة وال��ت��راث 

واإلنسانية والكرم.

الإمارات تنب�ض بالرتاث 
يف �ضهر رم�ضان

كتاب من اإلمارات

بقلم: األستاذة مريم محمد األحمدي
رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية
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ش��ه��ر رم���ض���ان ال����ذي أن����زل فيه 
القرآن هدى للناس و بينات من 
البر   شهر  إن��ه  والفرقان”  الهدى 
والمغفرة  الرحمة  شهر  والخير، 
والعتق، إنه بحق شهر التسامح 
ويسامح  يعفو  الصائم  أن  حتى 
من يعتدي عليه بالسب والشتم 
التسامح  إنه  صائم،  إني  ويقول 

في أبهى صورة.

رمضان  أن شهر  ف��ي  عجب  وال 
تبارك  فالله  التسامح  شهر  هو 
بتفتيح  بقدومه  يحتفي  وتعالى 
أب�����واب ال��ج��ن��ان وإغ�����الق أب���واب 

النيران وتصفيد الشيطان.

ف��إذا  وال��ص��ف��ح  العفو  إن��ه شهر 
نظر  رمضان  ليلة من  أول  كانت 
نظر  الصائمين ومن  لعباده  الله 
إليه ال يعذبه أبدًا، ولله في كل 
،والمالئكة  النار  من  عتقاء  ليلة 
فإن  لذلك  للصائمين،  تستغفر 
ال��م��س��ل��م ح��ي��ن ي��ع��ف��و وي��ص��ف��ح  
يتشبه  ف��إن��ه  ي��غ��ف��ر  و  وي��س��ام��ح 

بها  ال��ل��ه  وص��ف  جليلة  بصفات 
نفسه فهو العفّو الغفور .

ونحن  إليه  اإلش���ارة  تجدر  ومما 
ب��ص��دد ال��ح��دي��ث ع���ن ال��ت��س��ام��ح 
انطالق  ع��ن  الجمعية  تعلن  أن 
)ح��م��ل��ة ال��ت��س��ام��ح(، وف���ي ذل��ك 
المسلم  المجتمع  أن  إلى  إشارة 
مشاعر  م��ن  ي��س��وده  ب��م��ا  يتميز 
وتعاطف أنه مجتمع يقوم علي 
ال��وث��ي��ق وال��ح��ب العميق  اإلخ���اء 
والعفو والصفح عن العدو قبل 
الصديق ، قال تعالى “ وأن تعفو 
أقرب للتقوى “ وقال “ والعافين 
عن الناس “ و أخفى األجر على 
عفا  فمن   “ تعالى  ق��ال  العفو 

وأصلح فأجره على الله “.

ال��ع��زة حبيبه    وق���د خ��اط��ب رب 
بقوله  وم��وج��ه��ًا  معلمًا  م��ح��م��دًا 
بالعرف  وأم��ر  العفو  “خذ  تعالى: 
الجاهلين “ وخاطبه  وأع��رض عن 
الجميل  الصفح  “فاصفح  بقوله 
عليه  ال��ل��ه  صلى  النبي  فطبق   “

خير  االلهية  األوام��ر  وسلم هذه 
إال  أم��ري��ن  بين  خير  ،ف��م��ا  تطبيق 
اخ��ت��ار أي��س��ره��م��ا م��ال��م ي��ك��ن إث��م��ًا 
وكان يعفو ويسامح، ففي أشد 
ي��وم مر عليه وه��و ي��وم الطائف 
يوم أن سال الدم من عقبه ونزل 
ج��ب��ري��ل وم��ل��ك ال��ج��ب��ال ق��ائ��اًل لو 
الجبلين  عليهم  أطبق  أن  شئت 
الله  لفعلت قال ال تفعل عسى 
أن يخرج من أصالبهم من يعبده 
الفتح  ، وفي يوم  به  وال يشرك 
األع��ظ��م ف��ت��ح م��ك��ة  أع��ل��ن خلق 
التسامح والعفو والصفح بقوله 
“اذهبوا فأنتم الطلقاء “  ويوجه 
والعفو  الغيظ  كظم  إل��ى  أم��ت��ه 
ب��ق��ول��ه “ م��ن ك��ظ��م غ��ي��ظ��ًا وه��و 
الله  دع���اه  ينفذه  أن  علي  ق���ادر 
علي رؤوس الخالئق حتي يخيره 
م��ن ال��ح��ور العين م��ا ش���اء” فهل 
من عفو وصفح وهل من تسامح 
وتصالح في شهر التسامح؟! )أال 
والله  لكم  ال��ل��ه  يغفر  أن  تحبون 

غفور رحيم (.

الت�ضامح يف �ضهر 
الت�ضامح

إيمانيات

بقلم: الدكتور شريف عبدالله شريف
الواعظ األول بشرطة دبي
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قضايا المخدرات والتسرب من المدارس من أهم القضايا التي تشغل تفكير الدكتور سيف الجابري، 
الذي يعتبر من المؤسسين األوائل للجمعية،  إدارة جمعية توعية ورعاية األح��داث،  عضو مجلس 
إنجازات ومساهمات كبيرة في الجمعية.. حاورته مجلة “الوعي االجتماعي” عبر هذه األسطر  له 
وتحدث عن دور األسرة والمدرسة والمجتمع في حماية ورعاية األحداث، وتأثير االنفتاح الحضاري 

سلبًا وإيجابًا على الشباب، والكثير من القضايا الشائكة في مجتمع األحداث.

عن  وح��دث��ن��ا  بنفسك  عرفنا 
بجمعية  ال��ت��ح��اق��ك  ب���داي���ة 

توعية ورعاية األحداث؟

إمارة  الجابري من  راشد  سيف 
اإلمارات  بجامعة  دبي، درست 
العالي  تعليمي  واس��ت��ك��م��ل��ت 
ب��ال��س��ودان وذل���ك أث��ن��اء عملي 
ب���دائ���رة ال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة 
والعمل الخيري بدبي، التحقت 
فكرة  كانت  أن  منذ  بالجمعية 
تبلورت في عقل صاحب الهمة 

خلفان  ض��اح��ي  ال��ف��ري��ق  معالي 
من خالل رئاستة لمجلس اآلباء 
بدبي، وكنت عضوًا فيها وأثناء 
لصالح  مختلفه  مواضيع  ط��رح 
ال��ش��ب��اب ج���اءت ف��ك��رة جمعية 
ومنذ  األح��داث،  ورعاية  توعية 
توليت  حتى  بها  وأنا  التأسيس 

منصب عضو مجلس اإلدارة. 

م��ا ه��ي أب���رز اإلن��ج��ازات التي 
حققتها للجمعية؟

وكبيرة  ب����ارزة  أدوار  للجمعية 
لصالح الشباب، خاصة األحداث 
حتى أصبحت الجمعية مرجعية 
التي  األح��داث  مراكز  لكثير من 
ن���ش���أت ب���ع���د م��ط��ال��ب��ة رئ��ي��س 
الحكومية  للجهات  الجمعية 
األح��داث  حماية  على  بالعمل 
وما  المختلفه،  ال��م��ؤث��رات  م��ن 
زال�����ت ال��ج��م��ع��ي��ة ت������زداد ب��ري��ق��ًا 
وع���ط���اًء ل���ألح���داث م���ن خ��الل 

الفعاليات المختلفة.

شخصية العدد

الدكتور سيف الجابري
عضو مجلس إدارة

جمعية توعية ورعاية األحداث

اإهمال توجيه ال�ضباب ب�ضكل �ضليم 

�ضوف يقودهم اإىل دهاليز الظالم
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الطويلة  خ��ب��رت��ك  خ���الل  م��ن 
ف��ي ال��ج��م��ع��ي��ة، م��ا ه��ي أب��رز 
وم��ا هي  األح����داث؟  قضايا 

الحلول المقترحة برأيك؟

أب��������رز ق���ض���اي���ا األح����������داث ه��ي 
ال�����م�����خ�����درات وال����ت����س����رب م��ن 
في  تكمن  وال��ح��ل��ول  التعليم، 
إعداد دراسة ميدانية لألحداث 
م��ن خ��الل األح���داث ف��ي مراكز 
ال�����م�����ؤس�����س�����ات اإلص����الح����ي����ة 
على  ق��ي��ود  ووض���ع  والعقابية 
األسر، وتحمل اآلباء واألمهات 
مسؤولية األحداث، ألن معظم 
تعود  األح��داث  انحراف  أسباب 
ل��م��ش��ك��الت األس��������رة، وع����دم 
عن  ع��دا  لهم،  الكافية  الرعاية 
ت��ف��ك��ك األس������رة ال�����ذي أص��ب��ح 

المغذي النحراف األحداث.

وأم������ا ال���ت���س���رب م����ن ال��ت��ع��ل��ي��م 
المؤسسات  م��س��ؤول��ي��ة  ف��ه��و 
تعمل  أن  يجب  التي  التعليمية 
تغييرًا في مناهج التلقي بعيدًا 
ع���ن أس���ل���وب ال��ت��ل��ق��ي��ن، األم���ر 
الذي أدى إلى نفور الطلبة من 
ال��م��دارس وان��ت��ش��ار ال��م��خ��درات 

بينهم.

ن��ع��ي��ش ح��ال��ي��ًا ف��ت��رة ان��ف��ت��اح 
أن  نستطيع  كيف  ح��ض��اري، 

نحمي ابناءنا من االنحراف؟

ال��ح��ض��اري مطلب  إن االن��ف��ت��اح 
ك����ل أم�����ة ت���ري���د ال���ت���رق���ي ن��ح��و 
األفضل، والحضارة عنوان كبير 
لرقي األمم، ولكن لكل حضارة 
ض��ري��ب��ة، وأك���ث���ر ال���ض���رائ���ب هم 
الشباب، لذلك على مؤسسات 
إي��ج��اد  ع��ل��ى  تعمل  أن  ال���دول���ة 
وملء  الشباب  لرفاهية  البديل 
وق���ت ف��راغ��ه��م، ألن ال��ش��ب��اب 
يعيشون فترة ذهبية في ظل 
لم  إذا  ولكن  الرشيدة،  القيادة 

سليم  ب��ش��ك��ل  توجيههم  ي��ت��م 
فسوف يقوم بالدور من يوّجه 
ودهاليز  الهالك  نحو  الشباب 
المجتمع  على  لذلك  ال��ظ��الم، 
مسؤولية عظيمة ألن الشباب 

هم عماد المستقبل. 

بمناسبة إجازة الصيف، بماذا 
لقضاء  األم���ور  أول��ي��اء  تنصح 
إج��������ازة س���ع���ي���دة وم���ف���ي���دة 

ألبنائهم؟

أنصح أولياء األمور بأن يتفرغوا 
لمصادقة  العطاء  وسائل  بكل 
أب����ن����ائ����ه����م وال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
ش��خ��ص��ي��ات��ه��م، وال��ع��م��ل على 
إل��ى  السلبي  سلوكهم  تغيير 
العادات  وتعليمهم  اإليجابي، 
والتقاليد والسنع حتى يشعروا 

بوجود اآلباء.

األس������رة  دور  ع�����ن  ح���دث���ن���ا 
أبنائنا  والمدرسة في حماية 
الهدامة  األفكار  من  الطلبة 

والتعصب الفكري؟

الحقيقية  األم  ه��ي  ال��م��درس��ة 
المعنوية وهي الحاضنة األهم 
الجزء  وهي  الشباب،  حياة  في 
األكبر المؤثر في حياة الشباب. 
أم����ا األس������رة ف��ه��ي ال��م��ج��ت��م��ع 
المجتمع  يغذي  ال��ذي  الصغير 
الكبير، لذلك على األمهات أواًل 
األبناء  حماية  في  الكبير  ال��دور 
ثم  من كل فكر ضال منحرف، 
ال��م��ن��زل  خ����ارج  األب  دور  ي��أت��ي 
ال������ذي ي���س���اع���د ف����ي م��ع��رف��ة 
الحماية من  ابنه، ألن  توجهات 
إلى  حاجة  في  المنحرف  الفكر 
مواجهه مع األبناء لمعرفة ما 
يدور بفكرهم. وعلى المدرسة 
واألس�������رة ال���ت���ع���اون ف���ي ه��ذا 
ال�����ش�����أن، وخ����اص����ة م����ن خ���الل 
مجالس اآلب��اء واألم��ه��ات عدا 

ع��ن االج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة بين 
المدرسة وأولياء األمور ليكون 
اآلباء على درايه بسلوك األبناء 
مساهمة  المدرسة  تكون  وأن 
حتى يخرج الطالب سليم الفكر 
وال��ج��س��د ول��ي��ك��ون ج��ن��دي��ًا في 

خدمة الوطن.

ماذا عن دور وسائل اإلعالم 
ف����ي ال���ت���ص���دي ل���الن���ح���راف 

الفكري؟

على وسائل اإلعالم مسؤولية 
االهتمام  في  كبيرة  مجتمعية 
صار  ق��د  وأن��ه  خاصة  بالشباب، 
انحراف  على  كبير  أث��ًر  ل��إع��الم 
برامج  عرض  الشباب من خالل 
الفن المنحرف، بعيدًا عن البرامج 
ومسؤولية  للمجتمع،  الهادفة 
اإلع�������الم ت��ك��م��ن ف����ي إع���ط���اء 
ما  ول��ي��س  يحتاج  م��ا  المجتمع 
يريد، ألن المجتمع مثل الطفل 
ي��ح��ت��اج إل����ى رع���اي���ة واه��ت��م��ام، 
لذلك على وسائل اإلع��الم أن 
ه��ادف��ة إلنجاح  ب��رام��ج  تخصص 
مسيرة األسرة لحماية األحداث 
خاصة والشباب عامة للتصدي 
ل���ظ���اه���رة االن����ح����راف ال��ف��ك��ري 

والسلوكي.

األمور  ألولياء  توجها  رسالة 
ق��ادر  ج��ي��ل  تنشئة  أج���ل  م��ن 

على مواصلة رحلة البناء.

األخذ  األم���ور،  رسالتي ألول��ي��اء 
ب��ق��ول رس��ول��ن��ا ال��ك��ري��م محمد 
رحم   “ وسلم:  عليه  الله  صلى 
الله والدًا أعان ولده على بره” 
أبناءنا  لنجعل  العمل  فعلينا   ،
لمستقبل  ونعدهم  بنا،  يبرون 
المجتمع  لخدمة  عامر  وطني 

والوطن.
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ما الفرق بني الثقة 
بالنف�ض والغرور؟

الخط الساخن

مشكلة تربوية .. من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف

زاوية  يحررها  المستشار األسري: األستاذ جمال فيصل الطويل
المشرف على  خدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

وب��ق��درات��ه  ب��أه��داف��ه وق���رارات���ه  اإلن��س��ان  إي��م��ان  بالنفس:  ه��ي  الثقة 
أو  ال��غ��رور  تعني  بالنفس ال  بذاته‹. والثقة  اإلي��م��ان  أي  وإم��ك��ان��ات��ه, 
إمكانية  إل��ى  ال��م��دروس  االطمئنان  من  ن��وع  هي  وإنما  الغطرسة،  

تحقيق النجاح والحصول على ما يريده اإلنسان من أهداف.
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الثقة بالنفس: 

ط��ري��ق  ه����ي  الثقة بالنفس 
النجاح في الحياة، وإن الوقوع 
بالسلبية  الشعور  وط��أة  تحت 
وال����ت����ردد وع�����دم االط��م��ئ��ن��ان 
الفشل،  بداية  هو  لإمكانات 
وك��ث��ي��ر م��ن ال��ط��اق��ات أه���درت 
إدراك  ع���دم  بسبب  وض��اع��ت 
من  به  يتمتعون  لما  أصحابها 
عليهم  بها  الله  إمكانات أنعم 
ل���و اس��ت��غ��ل��وه��ا الس��ت��ط��اع��وا 
ال  وال��ن��اس  الكثير،  يفعلوا  أن 
يثق  ال  لمن  تنقاد  وال  تحترم 
بنفسه وبما عنده من مبادئ 
الهزيمة  أن  كما  وح��ق،  وقيم 
الفشل.  ب��داي��ة  ه��ي  النفسية 
وهي شعور رائع وجميل يرفع 
القناعة  درج��ات  ألعلى  صاحبه 
الّصفة  تلك  الّذاتي  واالكتفاء 
نزرعها  أن  يجب  التي  الحميدة 

في كل األجيال القادمة ...

مظاهر الثقة بالنفس :

 . ب���ال���ن���ف���س  االط����م����ئ����ن����ان   - 
 . اإلي�����ج�����اب�����ي  ال�����ت�����ف�����اؤل   - 
 . واإلق������������دام  ال�����م�����ب�����ادرة   - 
- ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��م��واق��ف  

الحياتية 

فوائد الثقة بالنفس : 

 - تطوير الذات . 
 - العزيمة واإلصرار . 

 - القدرة على حل المشكالت. 
 - اإلنتاجية . 

 - سرعة اتخاذ القرار . 
 - السعادة . 

 - النجاح . 

- القدرة على األداء المتقن 
لألعمال.

  - اإليجابّية  واالطمئنان.

معوقات الثقة بالنفس :

 - عدم الشعور باألهمية.

 - إلقاء الالئمة على اآلخرين .

- الفشل في بعض المواقف.

 - اإلهمال. 
 - الخوف. 

 - األوهام. 
 - انخفاض تقدير الذات. 
- عدم التوكل على الله 

 سبحانه وتعالى . 
- عدم التعرف على قدرات 

النفس .

 الثقة بالنفس
كيف تقوي ثقتك بنفسك :

إح��س��اس  الثقة بالنفس هي 
ال��ش��خ��ص ب��ق��ي��م��ة ن��ف��س��ه بين 
ح���ول���ه ف��ي��ت��ص��رف بشكل  م���ن 
ط��ب��ي��ع��ي وب����ك����ون ه����و دون 
غ���ي���ره ال��م��ت��ح��ك��م ب��ت��ص��رف��ات��ه 
مع  ت��ول��د  .والثقة بالنفس ال 
اإلن����س����ان ب����ل ه����ي م��ك��ت��س��ب��ة 
 م����ن ال���ب���ي���ئ���ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب����ه .

ه���ن���اك ع����وام����ل ع���دي���دة 
الثقة بالنفس ال  في  تؤثر 
ي����د ل���إن���س���ان ف��ي��ه��ا وال 
فيها  ال��ت��ح��ك��م  ي��س��ت��ط��ي��ع 
، ل���ك���ن ي���وج���د ع�����دد م��ن 
يمكنك  ال��ت��ي  ال��خ��ط��وات 
ال��ق��ي��ام ب��ه��ا ل��زي��ادة ثقتك 

بنفسك منها:

ف����ك����ر ب���إي���ج���اب���ي���ة وح�����دث . 1
نفسك حديثًا إيجابيًا

ح������������������اول ال�������م�������ش�������ارك�������ة . 2
بالمناقشات واهتم بتثقيف 
نفسك، وكلما تحدثت أكثر 
ال��ت��ح��دث في  عليك  س��ه��ل 
ال���م���رة ال��ت��ال��ي��ة م���ع م��راع��اة 

أساليب الحوار المثمر.
اق��ب��ل ت��ح��م��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة . 3

ف����ه����ي ت���ج���ع���ل���ك ت��ش��ع��ر 
افعل  تخف..  ال  بأهميتك، 
عندها  ضعيفًا  تخشاه  م��ا 

يختفي الخوف. 
تعزز . 4 ل��آلخ��ري��ن  م��س��اع��دت��ك 

ثقتك بنفسك.
الظهور بمظهر حسن الئق . 5

 ، بنفسك  ثقتك  م��ن  ي��ع��زز 
يقع  ما  أول  هو  فالمظهر 
ع��ل��ي��ه ن���ظ���ر اآلخ����ري����ن ف��ال 

تهمل ذاتك فتهملك .
ق���ب���ول ال���ن���ق���د اإلي���ج���اب���ي، . 6

ف��ل��ي��س ك���ل م���ن ان��ت��ق��دك 
ي��ك��ره��ك ، ال ت��ج��ع��ل ك��الم 
اآلخ���ري���ن ي��ؤث��ر س��ل��ب��ًا على 
نفسيتك فاألحكام تختلف 

من شخص آلخر .
ال���ج���ل���وس ف����ي ال���ص���ف���وف . 7

األم��ام��ي��ة ف��ي ال��م��ح��اض��رات 
ي��ج��ل��س  ، ق����د  وال������ن������دوات 
ال���ش���خ���ص ف����ي ال���ص���ف���وف 
ال��خ��ل��ف��ي��ة ك����ي ال ي��الح��ظ��ه 
ان��ع��دام  أح���د وه���ذا يعكس 
ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف��س. ب��ات��خ��اذك 
ق���������������رار ال�������ج�������ل�������وس ف���ي 
يمكنك  األمامية  الصفوف 
ت������ج������اوز ت����ل����ك ال����م����خ����اوف 
 وت���ق���وي���ة ال���ث���ق���ة ب��ن��ف��س��ك.
الثقة بالنفس هو  ب��ن��اء  إن 
ال��م��ف��ت��اح األس���اس���ي ال���ذي 
ي�����س�����اع�����دك ع����ل����ى ات����خ����اذ 
قراراتك،و تكوين الصداقات، 
و تقوية العالقات،و لقيادة 

حياة ناجحة.
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ثمرات الثقة بالنفس:

ن��ف��س��ك  ق������در  م���ع���رف���ت���ك  إن 
واإلي���������م���������ان ب�����ه�����ا ت���ع���ط���ي���ك 
ث����م����رات ك���ث���ي���رة ت��ع��ي��ن��ك ع��ل��ى 
 ال����ح����ي����اة ال����ن����اج����ح����ة وم����ن����ه����ا: 
1� تشعرك أن حياة كل شخص 
ع����ن س�����واه�����ا: ذات  م���ت���م���ي���زة 
خصائص فردية فذة، وتساعدك 
خصائصك.  اك���ت���ش���اف   ع���ل���ى 
ت���م���اًم���ا  م������درًك������ا  ت���ج���ع���ل���ك   �2
وتبين  وق���درات���ك:  إلم��ك��ان��ات��ك 
ل����ك ن���ق���اط ال���ض���ع���ف وال���ق���وة 
 فيك فتدفعك إلى االنطالق. 
تتخذ  أن  3� تعطيك االستعداد 
ال��ن��م��وذج  ت��خ��ت��ار  وأن  ق������دوة: 
ال���م���ن���اس���ب ل����ك ف����ي ال���ح���ي���اة 
وتقتفي اآلثار دون تقليد أعمى، 
وهي الخطوة الضرورية لتحقيق 
الحياة.  ف���ي  وال��ت��م��ي��ز   ال��ن��ج��اح 
ه�����دف�����ك:  ل�������ك  ت������وض������ح   �4
وت�����دف�����ع�����ك إل��������ى ال�����وص�����ول 
طاقتك.  م��ص��در  ف��ه��ي   إل���ي���ه، 
5� ت��ن��ت��ش��ل��ك م���ن ب���راث���ن ال��ع��ج��ز 
النفسية:  والهزيمة  والسلبية 
والتي هي السبب األساسي في 
والثقة بالنفس هي  ال��ه��زي��م��ة، 
ب��ال��ط��ب��ع ش����يء م��ك��ت��س��ب من 
البيئة التي تحيط بنا والتي نشأنا 
أي  مع  تولد  أن  يمكن  وال  بها 

شخص كان . 

بعض أسباب 
عدم الثقة بالنفس:

-1 - تهويل األمور والمواقف 
ب��ح��ي��ث ت��ش��ع��ر ب���أن م���ن ح��ول��ك 
ويرقبون  على ضعفك  يركزون 
 كل حركة غير طبيعية تقوم بها . 
ال���خ���وف وال��ق��ل��ق م���ن أن   --2
ي���ص���در م��ن��ك ت���ص���رف م��خ��ال��ف 
ي���واج���ه���ك  ح���ت���ى ال  ل����ل����ع����ادة 

االحتقار.  أو  ب��ال��ل��وم   اآلخ����رون 
إن��س��ان  ب��أن��ك  إح��س��اس��ك   --3
ت��ق��دم  أن  ي��م��ك��ن  ض��ع��ي��ف وال 
ش��ي��ئ��ًا أم���ام اآلخ��ري��ن ب��ل تشعر 
ب����أن ذات�����ك ال ش����يء ي��م��ي��زه��ا 
وغالبًا فإن من يعاني من هذا 
ي����رى نفسه  ال����ه����ّدام  ال��ت��ف��ك��ي��ر 
إن��س��ان��ًا ض��ع��ي��ف��ًا وي���س���رف في 
تستحكم  ح��ت��ى  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ه���ذا 
ه�����ذه ال���ف���ك���رة ف����ي م��خ��ي��ل��ت��ه 
 وت���ص���ب���ح ح��ق��ي��ق��ة ل���ألس���ف . 
عن  ت��ت��وق��ف  أن  أواًل  فعليك 
عليها  والتكرير  نفسك  احتقار 
ب��ب��ع��ض األل����ف����اظ ال���ت���ي ت��دم��ر 
أنا غبي “ أو  شخصيتك مثل “ 
أن��ا ضعيف  أن��ا ف��اش��ل “ أو “   “
ت��ش��ك��ل  ال����ع����ب����ارات  “ ف����ه����ذه 
خ���ط���رًا ج��س��ي��م��ًا ع��ل��ى ال��ن��ف��س 
يشعر  ال  حيث  م��ن  وتحطمها 
أن  ت��ن��َس  .. وال  ب��ه��ا  ال��ش��خ��ص 
المشكلة  ه���ذه  م��ص��در  ت��ح��دد 
 .... ب���ال���ن���ق���ص   واإلح������س������اس 
 م����ص����ادر ه�����ذه ال��م��ش��ك��ل��ة : 
اإلحساس  ه��ذا  يكون  1-- قد 
الدراسة  هو بسبب فشل في 
ب��ع��ض  وت����ل����ق����ي  ال����ع����م����ل  أو 
االنتقادات الحادة من الوالدين 
 أو المدير بشكل ُمؤٍذ أو جارح. 
ق��دي��م  ل���ح���ادث  ال��ت��ع��رض   --2
ال��ح��اد  ال��ت��وب��ي��خ  أو  ك����اإلح����راج 
ال��م��ق��ارن��ة  أو  اآلخ����ري����ن  أم������ام 
والتهوين  أق��ران��ك  وب��ي��ن  بينك 
 م����ن ق�����درات�����ك وم����واه����ب����ك. 
أو  األص������دق������اء  ن����ظ����رة   -  3-
وع��دم  ل��ذات��ك  السلبية  األه���ل 
االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ك ف���ي األم����ور 
إع��ط��ائ��ك  ع���دم  أو   ... ال��ه��ام��ة 
 ال����ف����رص����ة إلث�����ب�����ات ذات��������ك . 
ه���������������ذه ب��������ع��������ض أس��������ب��������اب 
من  عدم الثقة بالنفس والبد 
مراجعتها وتحديد ما يخص كل 

من يعاني منها

بل  المشاكل  يحل  ال  فالتهرب 
يزيد النار اشتعااًل.

كيفية حل هذه المشكلة :

اج��ل��س م��ع ن��ف��س��ك وص��ارح��ه��ا 
التحسن  على  ق��ادر  بأنك  وث��ق 
.... ع��ل��ي��ك أن  ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��ًا 
ت��وق��ف ك���ل ت��ف��ك��ي��ر ي��ق��ل��ل من 
ش��أن��ك ..وي���س���اه���م ف���ي ه��دم 
ثقتك بنفسك فعليك الخالص 
م����ن ه�����ذا ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��س��ل��ب��ي 
واس��ت��ب��دال��ه ب��خ��ي��ر م��ن��ه، ح���اول 
التي  الكلمات السيئة  استبدال 
نفسك  على  إطالقها  اعتدت 
من  ت��زي��د  تشجيعية  ب��ك��ل��م��ات 
نفسيتك  م��ن  وتحسن  ق��وت��ك 
وت��زي��د م��ن راح��ت��ه��ا، وي��ج��ب أن 
ت��ق��ن��ع ن��ف��س��ك ب���أن���ك إن���س���ان 
ق���وي وي��ج��ب أن ت��ت��ع��رف على 
نفسك  ف��ي  الكامنة  ق��درات��ك 
ع��ال��ي��ة  ث��ق��ة  ت��م��ل��ك  وأن�����ك   ....
تخرجها.  أن  اليوم  من   وعليك 
إن اقتناعك واعتقادك الكامل 
عالية  ثقة  ذو  إنسان  حقًا  أن��ك 
وه������ي راس�����خ�����ة ف�����ي ع��ق��ل��ك 
تجعل  أفعالك  وتمارسها في  
يجب  و  إيجابيًا...  إنسانًا  منك  
ح����ب ذات����ك  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  أن 
االنتقاص  أو  كراهيتها  وع��دم 
في  التفكير  وع���دم   .... منها 
ال��م��اض��ي أو اس��ت��رج��اع أح���داث 
م��زع��ج��ة ق���د ان��ت��ه��ت وط��واه��ا 
الزمن ،يجب عليك أن ال تحاول 
اس��ت��رج��اع أي ش���يء م��زع��ج بل 
حاول أن تسعد نفسك وتفرح 
ب��ذات��ك ألن���ك إن��س��ان ن��اج��ح له 
 م��م��ي��زات��ه وق���درات���ه ال��خ��اص��ة . 
ت��ت��س��ام��ح  أن  ع���ل���ي���ك  وي����ج����ب 
م���ع م���ن أخ���ط���أ ف���ي ح��ق��ك أو 
ان��ت��ق��دك ح��دي��ث��ًا أو ق��دي��م��ًا وال 
درج��ة  إل��ى  الحس  مرهف  تكن 
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،تأقلم  أو تهويل األمور  الحقد 
مع من ينتقدك وقل رحم الله 
.... وال  إلي عيوبي  أه��دى  مْن 
سلبًا  يؤثر  اآلخرين  كالم  تجعل 
بأن  تعلم  ألنك  نفسيتك  على 
من  ت��خ��ت��ل��ف  واألح���ك���ام  اآلراء 
يعجبه  ل��م  فمن  آلخ���ر،  شخص 
أج��د  ت��ص��رف��ي ه����ذا الب����د وأن 
وإن   .. عليه  يوافقني  شخصًا 
فلن  العمل  ه��ذا  ف��ي  فشلت 
أف��ش��ل ف���ي غ��ي��ره ،و ال ت��ع��ِط 
بين  للمقارنة  ال��م��ج��ال  نفسك 
ذاتك وبين غيرك أبدًا احذر من 
هذه النقطة ألنها تدمر كل ما 
بنيته ..... ال تقل ال يوجد عندي 
بل   ... لفالن  الله  ما قد وهبه 
ت��ذك��ر أن ل��ك��ل ش��خ��ص م��ن��ا ما 
يميزه ع��ن اآلخ��ر وأن��ه ال يوجد 

إنسان كامل. 

عليك التركيز على 
قدراتك ومهاراتك الذاتية 

وهواياتك وإبرازها أمام 
اآلخرين واالفتخار بذاتك 

ال��غ��رور  ي��ع��ن��ي  ) واالف���ت���خ���ار ال 
..إن  ب��ي��ن��ه��م��ا  ف����رق  ف��ه��ن��اك   )
األش��خ��اص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
هم  فقدان الثقة بأنفسهم 
المثال  الحقيقة  في  يفقدون 
والقدوة الحسنة التي يجب أن 
يقتدوا بها حق االقتداء ... ولنا 
في رسول الله صلى الله عليه 
وس��ل��م وأص��ح��اب��ه رض����وان الله 
عليهم أسوة حسنة كشخصية 
إسالمية قوية ذات ثقة كبيرة 
ب��ذات��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة 
القاسية.  ال��ص��ع��ب��ة   ال���ظ���روف 
فاعاًل.  إنسانًا  تكون  أن  ح��اول 
ت�����ق�����وم  ب����أع����م����ال م��خ��ت��ل��ف��ة 
ون�����ش�����اط�����ات واض������ح������ة، أب�����رز 
إبداعاتك وال ُتْخِفيها أبدًا حتى 
ل���و واج���ه���ت ان���ت���ق���ادًا م���ن أح��د 

م���ن يشجعك  ف��ح��ت��م��ًا س��ت��ج��د 
تظلم  ف��ال   . أع��م��ال��ك  وتعجبه 
نفسك باالستماع لما يحطمك 
 . تحمله  إب����داع  ك��ل   وي��ح��ط��م 
وك���ن صديقها  ن��ف��س��ك  ح���دث 
وت��م��رن ع��ل��ى ال��ح��دي��ث الطيب 
،ف���ال���ن���ف���س ت���أل���ف���ه وت��ط��م��ئ��ن 
ت��ح��رم  .... ف���ال  ل���ه  ل���ه وت���رك���ن 
ن��ف��س��ك م��ن ه���ذا ال��ح��ق ألن��ك 
والتدرب  بسماعه  الناس  أح��ق 
الكالم   ..... لذاتك  قوله  على 
اإلي��ج��اب��ي ال���ذي م��ن ش��أن��ه أن 
ويدفعنا  بأنفسنا  ثقتنا  يبني 
ل���م���زي���د م����ن ال����ت����ف����اؤل ب��ح��ي��اة 
تعالى.  ال���ل���ه  ب���ع���ون   أف���ض���ل 
تعزز  ل��آلخ��ري��ن  م��س��اع��دت��ك  إّن 
والظهور   ..... بنفسك  ثقتك 
ي��ع��زز من  ح��س��ن الئ���ق  بمظهر 
ب��ن��ف��س��ك  ف���ال تهمل  ث��ق��ت��ك 

ذاتك فتهملك.

الغرور:

لكن   .. ج�����دًا  ص��غ��ي��رة  ك��ل��م�����ة   
والغرور   .. وأشمل  أكبر  معناها 
واآلخ��ر  ُمتكبر  جبار  نوعان غرور 
غرور بسيط والغرور هو كل ما 
ي��غ��ر ال��ف��رد م��ن م���ال أو أم��الك 
الغرور  يعد  ،و  أو جاه  أو شهرة 
من أحد أكبر المشاكل النفسية 
.وه���و م��ن األم���راض األخالقية 
ال����خ����ط����ي����رة وال����ش����ائ����ع����ة ف��ي 
األوساط االجتماعية، التي سرت 
مضاعفاتها  وط��غ��ت  ع��دواه��ا، 
أشد  والمتكبر  المجتمع،  على 
الحق  عن  وامتناعًا  عتوًا  الناس 
التكبر  م��س��اوئ  وال��ع��دل، فمن 
الفرد  ح��ي��اة  ف��ي  السيئة  وآث���اره 
أنه متى استبد باإلنسان، أحاط 
نفسه بهالة من الزهو والخيالء، 
وج���ن ب��ح��ب األن��ان��ي��ة وال��ظ��ه��ور، 
المزيف،  الملق  إال  فال يسعده 
وال���ث���ن���اء ال�����ك�����اذب، ف��ي��ت��ع��ام��ى 

آن�����ذاك ع���ن ن��ق��ائ��ص��ه وع��ي��وب��ه، 
ن��ف��س��ه،  ب���ت���ه���ذي���ب  ي��ه��ت��م  وال 
يجعله  م���ا  ن��ق��ائ��ص��ه،  وت���الف���ي 
عرضًة  و  النقد،  لسهام  ه��دف��ًا 
ينتج  واالزدراء،وق�����������د  ل��ل��م��ق��ت 
ونقصان  والحقد  الكراهية  عنه 

التواضع.

 
صفات الشخص المغرور :

الشخص  يكون  :ع���ادة  التفاخر 
المغرور متفاخرًا و متباهيًا بأي 
فيتفاخر  ب��ك��ل ش���يء،  و  ش���يء 
ال��م��غ��رور ب��ن��ج��اح��ه أو ب��م��ال��ه أو 
حققه  إن���ج���از  ب����أي  أو  ب��ن��س��ب��ه 
ال���م���غ���رور  ال���ش���خ���ص  و ي��ش��ع��ر 
ب���األه���م���ي���ة ال����ذات����ي����ة ب��ن��ف��س��ه 
الشخص  م��ع  بمقارنته  ب��ش��دة 

الطبيعي.

 

االهتمام الزائد بالنفس :

المغرور  الشخص  دائما  يكون 
م��ه��ت��م��ًا ب��م��ظ��ه��ره ال��خ��ارج��ي و 
بالنجاح  يحلم  و  النساء  خاصة 
و قصص  ب��ال��ك��م��ال  و  ال��ك��ب��ي��ر 
الحب  و  األف��الط��ون��ي��ة  ال��ح��ب 

المثالي .

 

االعتقاد بأنه الشخص 
الوحيد المميز :

ي��ظ��ن ال��ش��خ��ص ال���م���غ���رور أن��ه 
الحق  ل��ه  أن  و  المميز  ال��وح��ي��د 
ف���ي ال���ت���ح���دث م���ع ال��ط��ب��ق��ات 
الراقية و أصحاب المناصب ألنه 

أهل لذلك حسب اعتقاده .
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ال يفرح لنجاح أحد سوى 
نفسه:

عادة الشخص المغرور ال يفرح 
ل��ن��ج��اح أح����د ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
الناجح سواء  الشخص  هو  من 
يعترف  ال  و  قريبه  أو  صديقه 
أنه يمكن ألحد أن يتفوق مثله.

 

االهتمام  يَنل  لم  إذا  ينهار 
والتقدير :

إلى  بحاجة  ال��م��غ��رور  الشخص 
االهتمام به بشكل دائم و هذا 
األمر يشكل له أزمة كبيرة فقد 
ينهار الشخص المغرور في حالة 
ما إذا أخذ شخص آخر االهتمام 
منه و هنا قد يلجأ إلى وسيلة 
من  ان��ت��ب��اه  يلفت  لكي  معينة 
يستغل  أن  يمكن  و  ل��ه  ح��ول��ه 
لتحقيق  المغرور كل من حوله 
هذا الهدف و هو االهتمام و 

التقدير من اآلخرين .

ــــي تـــــؤدي  ــــت األســــــبــــــاب ال
إلى الغرور:

 - ال��خ��ارج��ي  المظهر   - ال��ج��م��ال 
امتالك   - ن��ادرة  أشياء  امتالك 
منزل فخم  الخ , وهو صفة قد 

تزرع الكره والحقد .

ال��غ��رور ضمن  ُت��ص��ّن��ف صفة  و 
ق���ائ���م���ة ال����ص����ف����ات ال��س��ل��ب��ي��ة 
الفرد  ُتشين  والتي  والذميمة، 
الغرور  وُيعرف  بها،  اتصف  إذا 
بأنه الثقُة المبالغُة في الّنفس، 
الثقة مبنّيًة على  وتكون هذه 

باألشخاص  غالبًا  وترتبط  فراغ، 
ال���ذي���ن ي��ف��ت��ق��رون ل��إم��ك��ان��ات 
والقدرات والمهارات، ولكّنهم 
َم����رض����ى ِب����وه����م ال���َع���َظ���َم���ة، 
ويترافق هذا الشعور عادًة مع 
شعوٍر آخر لدى المغرورين وهو 
أقّل  دائمًا  أّن من حولهم هم 
شأنًا منهم، حتى لو كان الواقع 
عكس ذلك.والغرور هو عكس 
الغالب  وف��ي  ال��ت��واض��ع،  صفة 
بالنقص  مرتبطًا  ال��غ��رور  يكون 
ال����ّداخ����ل����ي، وه�����ذا م���ا ي��ح��اول 
أعين  ع��ن  ال��م��غ��رور  يخفيه  أن 
ال���ن���اس؛ ف��ي��ل��ب��س ن��ف��س��ه ث��وب 
احترازٍي  كإجراٍء  والغرور،  التكّبر 
اكتشاف  م��ن  نفسه  ِل��ح��م��اي��ة 
فيها.  ال��واق��ع  للنقص  ال��ن��اس 
بماله  الّشخص  يغتّر  أْن  يمكن 
علمه،  أو  ق��ّوت��ه  أو  جماله  أو 
وُي��خ��ف��ي م��ا ل��دي��ه م��ن ع��ي��وٍب 
في  ضعفًا  ُيخفي  ك��أْن  كثيرة، 
حتى  أو  جهله،  أو  شخصيته، 
الصفة  وبهذه  وِخّسته،  ُبخله 
السيئة ُيطيُح الشخص بنفسه 
فيصبح منبوذًا ومكروهًا حتى 
من أقرب الناس إليه؛ إذ إّنه ال 
بيته، وال  العون ألهل  يد  َيمّد 
وال  آراءه���م،  وال  الّناس  يحترم 
وال��ّس��الم  الّتحية  حتى  يتبادل 
وال  ب��أق��رب��ائ��ه،  صلته  ويقطع   ،
مناسباتهم،  أبسط  يشاركهم 
أنَّ  ع��ذرًا. مع  ِلذلك  يبدي  وال 
أشياء  وال��م��ال  والجمال  العلم 
 ، صاحبها  َتعيب  وال  ُت��ع��اب  ال 
ولكّنها تصبح عيبًا إذا اختلطت 
ت��زول  إْن  وم��ا  وال���ُغ���رور،  بالِكبر 
إاّل  صاحبها  عن  الغرور  أسباب 
وَتِجُده قد َخِسَر نفسه وجميع 
م��ن ح��ول��ه ح��ت��ى أق��رب��ه��م إل��ي��ه، 
ن��َرى  ذل��ك  م��ن  العكس  وعلى 
َت��رف��ع من  ال��ت��واض��ع  أنَّ ص��ف��ة 
ب��ه من  وَت��رق��ى  ش��أن صاحبها، 

إنها صفٌة  إذ  وال��خ��ارج،  الّداخل 
الّشخص  ُنبل  على  َت��دّل  طيبٌة 
وط��ي��ب أص��ل��ه وم��ن��ب��ت��ه، وم��ن 
أكثر  َق��ْدِره  ترفع من  أْن  شأنها 

فأكثر.

كيفية التعامل مع الشخص 
المغرور إليك بعض النصائح: 

انتقاد  أو  نصيحة  توجيه  عند 
غير  بشكل  بتوجيهها  ق��م  ل��ه 
مباشر حتى يستشعر بأّنه ليس 
ملزمًا بذلك. قم بإشعاره دومًا 
وحاول وضعه  اآلخرين  بأهمّية 
ليستشعر  م��ج��م��وع��ات  ض��م��ن 
له  ف���رد  ك��ل  وأن  ال��ف��ري��ق  روح 
أهميه معّينة. اعمل معه بكل 
هدوء وصبر لكونه يرفض دومًا 
ال��ن��ص��ي��ح��ة واالن��ت��ق��اد وت��ع��ام��ل 
له  أظ��ه��ر  ب��ال��غ��ة.  م��ع��ه بحكمة 
ب�����أّن أف����ك����اره م��ه��ّم��ة وح����اول 
إدخال أفكار ألفكاره ليستشعر 
أعطه  غيره  به  مايفّكر  بأهمية 
ال��م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام وال���ود. 
لتحّفزه  انتقاداته  و  آراءه  تقّبل 

على تقبل انتقادات اآلخرين.

ب��أّن هناك  الّتنويه  بد من   وال 
ف����رق����ًا ب���ي���ن ال�����غ�����رور وال���ّث���ق���ة 
من  نوع  هو  فالغرور  بالّنفس؛ 
أن���واع ال��خ��داع ف��ي��رى الشخص 
بنفسه ما ال يراه باآلخرين وبأّنه 
ممّيز وقد يخلو مما يمّيزه، أّما 
من  نابعة  فهي  بالّنفس  الثقة 
ق���درة ال��ف��رد وت��م��ّي��زه بعمل ما 
أو شيء ما يجعله يتمّتع بقوة 
بالنفس  وال��ث��ق��ة  ال��ش��خ��ص��ي��ة. 
والغرور هما صفتان ال تتفقان 
أب������دًا ،ح����ب االع����ت����زاز ب��ال��ن��ف��س 
وال���ث���ق���ة ع����ام����الن م��ط��ل��وب��ان 
والشخصية  ال��ن��ف��س  ل��ت��دع��ي��م 

وهذه تأتي من النجاح.

الوعي االجتماعي    العدد 60 - يوليو 2017 56

الخط الساخن



وال��غ��رور  بالنفس  ال��ث��ق��ة  وب��ي��ن 
ث��ق��ة  ازدادت  ك���ل���م���ا  ش����ع����رة 
اإلن�����س�����ان ب���ن���ف���س���ه اش���ت���دت 
ت��ل��ك ال���ش���ع���رة واق���ت���رب���ت من 
 ، بالنفس  فالثقة   ، االن��ق��ط��اع 
تتأتى من عوامل عدة ، أهمها: 
ت��ك��رار ال��ن��ج��اح ، وال���ق���درة على 

والمواقف  الصعوبات  ت��ج��اوز 
، وال���ح���ك���م���ة ف��ي  ال���م���ح���رج���ة 
ال��ت��ع��ام��ل ، وت��وط��ي��ن ال��ن��ف��س 
كانت  النتائج مهما  تقبل  على 
،وه���ذا ش��يء إي��ج��اب��ي . وكلما 
 ، بنفسه  اإلنسان  ثقة  ازدادت 
أصبح أكثر قدره على مواجهة 

ومتطلباتها  ال��ح��ي��اة  م��ص��اع��ب 
م��ا  إذا  ول���ك���ن   ، وه���م���وم���ه���ا 
الحد  بالنفس  ال��ث��ق��ة  ت��ج��اوزت 
فإنها  وال��م��ع��ق��ول  ال��م��ط��ل��وب 
على  خطيرًا  شيئًا  تصبح  بذلك 
الحالة  صاحبها ألنها في هذه 

ستتحول إلى غرور.

الخالصة: يقال بأن مابين الثقة بالنفس والغرور، شعرة !

 الثقة بالنفس أو ما يسمى أحيانا باالعتداد بالنفس تتأتى من عوامل عدة ، أهمها: 
تكرار النجاح ، والقدرة على تجاوز الصعوبات والمواقف المحرجة ، والحكمة في 
التعامل، وتوطين النفس على تقبل النتائج مهما كانت ، وهذا شيء إيجابي . أما 
الغرور فشعور بالعظمة وتوهم الكمال ، أي أن الفرق بين الثقة بالنفس وبين 
الغرور هو أن األولى تقدير لإمكانات المتوافرة ، أما الغرور ففقدان أو إساءة 
لهذا التقدير. وقد تزداد الثقة بالنفس لدرجة يرى صاحبها في نفسه “القدرة على 
كل شيء” فتنقلب إلى غرور. وكلما ازدادت ثقة اإلنسان بنفسه اشتدت تلك 
الشعرة واقتربت من االنقطاع ! وال شك أن الثقة بالنفس تعتبر من العوامل 
الهامة التي تساعد على استقرار ورقي حياة اإلنسان وتطورها. وكلما ازدادت 
ثقة اإلنسان بنفسه ، أصبح أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها 
وهمومها، ولكن إذا ما تجاوزت الثقة بالنفس الحد المطلوب والمعقول فإنها 
بذلك تصبح وبااًل وخطرًا على صاحبها ألنها في هذه الحالة ستتحول إلى غرور.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

متعة بال حدود 

سياحة

يعتبر دبي باركس آند ريزورتس أول منتجع سياحي متكامل في المنطقة، 
هات عالمية ومدينة مائية واحدة، باإلضافة إلى  وهو موطن لثالثة ُمَت��َن�زَّ

ريفرالند دبي، ومدخل الساحة الكبرى ومنتجع األسرة.
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مو�ضنجيت 
أنحاء  األفالم من جميع  لمحبي 
برحلة  ال��ق��ي��ام  بإمكانكم  ال��ع��ال��م 
س��ن��م��ائ��ي��ة ف���ي ع��ال��م ه��ول��ي��وود 
الساحر مع أشهر األف��الم، مثل؛  
وشِريك،  السفلي،  العالم  فيلم 
وص���ائ���دو األش����ب����اح، وم��ب��اري��ات 
سبيل  على  أب  وستيب  الجوع، 
ال���ذك���ر ال ال��ح��ص��ر. ت��ح��ّول��ت أك��ث��ر 
م��ن  أف�������الم ش���ه���ي���رة   10 م�����ن 
ص���ّن���اع أف����الم م��ش��ه��وري��ن على 
أنيميشن،  وورك����س  دري���م  غ����رار: 
بيكتشرز  سوني  واستوديوهات 
شائقة  معالم  إل��ى  وليونزجيت، 
ت��ب��ع��ث ال���ره���ب���ة ف���ي ال��ن��ف��وس. 
باإلضافة إلى ذلك، يتمكن الزوار 
من مشاهدة أسرار صنع األفالم 
ف����ي ك���وال���ي���س ت���ص���وي���ر أف����الم 

حقيقية في استوديو سنترال. 

ليجو لند دبي
 وحديقة

ليجولند املائية

ه���ان زاخ�������ران  ه���م���ا ُم���َت�����������َن�������زَّ
للعائالت  والمتعة  بالتشويق 
ال���ت���ي ت���ض���ّم أط����ف����ااًل ت���ت���راوح 
ع��اًم��ا.  2 و12  ب��ي��ن  أع��م��اره��م 
ارك�����ب ج�����والت وأف��ع��وان��ي��ات 
تحبس األنفاس في ليجو الند 
دب����ي. اب����ِن س���ي���ارات وت��س��اب��ق 
م��ع ال��ع��ائ��ل��ة واألص���دق���اء في 
بمهاراتك  ارت���ِق  أو  ك���ارز،  ليجو 
جديد  مستوى  إل��ى  البناء  في 
م����ع ال�����روب�����وت�����ات ف����ي ل��ي��ج��و 
م���اي���ن���دس���ت���ورم���ز. وث���م���ة أي��ًض��ا 
في  والتعّلم  المرح  من  فيض 
وسع  ف��ي  حيث  سيتي،  ليجو 
العمل  سواهم  دون  األطفال 
كرجال إطفاء أو الحصول على 
رخ��ص��ة ق��ي��ادة. اح���رص على أن 
طريقة  م��ش��اه��دة  ت��ف��وت��ك  ال 
ت��ص��ن��ي��ع ق���ط���ع ال���ل���ي���ج���و ف��ي 
الن��د”  “ميني  وزي���ارة  المصنع، 
حيث سيشعر األطفال وكأّنهم 

قادمون من أرض العمالقة.

بوليوود بارك�ض

ترفيه������ي  ُمَت��َن������ّزه  أول   ه������و 
مستوحى من أفالم بوليوود 
يق������دم جوالت  العالم،  ف������ي 
مس������رحية  وعروضًا  تفاعلي������ة 
متع������ددة الوس������ائط، وتقدم 
ل������ك تجارب مليئ������ة بالحماس 
ومستوحاة من كبار مشاهير 
ذل������ك  ف������ي  بم������ا  بولي������وود، 
نج������وم الكريكي������ت ومغّني������ن 

مشهورين.
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اأكرث من

 طريـقة
حتّفزك ل�ضالة قيام الليل، منها:

ال���ل���ي���ل .  ل���ق���ي���ام  ال����ت����س����وك ع���ن���د االس����ت����ي����ق����اظ   .1

2. إدراك أن المواظبة على قيام الليل سبب لترك الذنوب . 

3.معرفة كيف كان نساء السلف يوقظن أزواجهن للقيام . 

ال�����ق�����ي�����ام.  ت���������رك  ع�����ل�����ى  ال�����ن�����ف�����س  م����ع����اق����ب����ة   .4

5. إدراك أن القيام سبب للثبات على طريق االستقامة.

ثقف نفسك
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 ن�ضائح عامة يف الرتبية:
ال�����دع�����اء أم�����ر م���ه���م ج����دًا . 1

ف��ي ال��ت��رب��ي��ة ع��ام��ة، وعند 
ال��م��ش��ك��الت خ���اص���ة، ل��ذا 
يحفظ  أن  دائ��م��ًا  الله  ادع 
أب��������ن��������اءك، وي����ه����دي����ه����م، 
ويوفقهم للخير والصالح.

ح��ول قلة . 2 ال��دائ��م  قلقكم 
أك���ل أط��ف��ال��ك��م ي��زي��د من 
هذه المشكلة، وتجاهلكم 
فالطفل  الحل  يسهل  لها 
ب��ف��ط��رت��ه ع��ن��ي��د ،ف���ال تكن 

عنيدًا مع طفلك.

ع����ن����دم����ا ت����غ����رس ال���ق���ي���م . 3
في  اإليجابية  والمفاهيم 
ط���ف���ل���ك ب���ش���ك���ل ص��ح��ي��ح 
وت���ص���ب���ح ق���ن���اع���ات ع��ن��ده 
ف���إن���ه ي��ص��ع��ب اق��ت��الع��ه��ا 
ما  لمحاكمة  أداة  وتصبح 
يراه ويسمعه من اآلخرين.

ال تعاقب طفلك على أخطاء . 4
عفوية أو غير مقصودة كأن 
يسكب الشاي على السجاد، 
فال توبخه ولكن علمه كيف 
ي��ص��ل��ح م���ا أف���س���ده وك��ي��ف 

يكون حذرًا.

عليك . 5 يستولي  أن  اح���ذر   
اإلح����ب����اط ف��ت��ص��ب��ح ص��ف��رًا 
وزن وال  ؛ ال  ال��ح��ي��اة  ف��ي 
قيمة لك .. اصبر، وقاوم، 
وت���ح���ّم���ل ف���ال���ع���ث���رة ال��ت��ي 
تنعشك  أح��ي��ان��ًا  تسقطك 

أزمانًا.

ت��ق��ارن . 6 ال��ت��ي  اللحظة  ف��ي 
ف��ي��ه��ا ط��ف��ل��ك ب��اآلخ��ري��ن؛ 
اعلم أنك زرعت فيه عقدة 
ن��ف��س��ي��ة ك��ب��ي��رة س��ت��الزم��ه 

مدى الحياة.

�ضحتك تهمنا
أض������ف ال���ح���ل���ي���ب ل��ط��ب��ق . 1

اإلف�����ط�����ار ل��ت��ح��ص��ل ع��ل��ى 
ال����ع����دي����د م�����ن ال���ع���ن���اص���ر 

الغذائية الهامة.

ت��ن��اول م��ش��ت��ق��ات ال��ص��وي��ا . 2
ب����اع����ت����دال، ف���ق���د أث��ب��ت��ت 
ه����ذه  أن  ال���������دراس���������ات 
ت��ح��ت��وي على  األط���ع���م���ة 
امتصاص  تمنع  أكساالت 
ال���ك���ال���س���ي���وم م�����ن ق��ب��ل 

الجسد.

الخس . 3 ل��ف��ات  تعتبر  ل��م��اذا 
ص�����ح�����ي�����ة ل�����ع�����ظ�����ام�����ك؟ 
الح���������ت���������وائ���������ه���������ا ع����ل����ى 
ال��خ��ض��ار ال���ورق���ي���ة ال��غ��ن��ي��ة 
واللحم  ك«  بالفيتامين« 

غنّي بالبروتين.

م����ع ذه������اب ح�������رارة ال��ص��ي��ف . 4
قومي بالهرولة الخفيفة على 
لتعززي من محتوى  الشاطئ 
جسدك  ف��ي  »د«  الفيتامين 

وتقوي صحة عظامك.

األزرق . 5 ال���ت���وت  .ت���ن���اول���ي 
ب������اع������ت������دال ف����ه����و غ��ن��ي 
وال��ذي  »ك«  بالفيتامين 
ي���س���اع���د ف����ي ام���ت���ص���اص 
ال���ك���ال���س���ي���وم م�����ن ق��ب��ل 

األنسجة العظمية.

صحية . 6 ري��اض��ة  السلة  ك��رة 
في  ت��م��ارس��ي��ه��ا  أن  يمكن 
أي زم�����اٍن وم���ك���ان ف��إن��ه��ا 
تحمل وزن الجسم ولذلك 

تعزز العظام.

66 4 2

5 3 1
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تغريدات من تويرت

حتت و�ضم

#ذكرى_توحيد_القوات_امل�ضلحة

مع  ِشيب  نجود  وبالغالي  األوط��ان  نحمي  جنود  بصف�ك  ك�ل�ن�ا  خليفه  يا 
شّبان تشبه عاألسود ت�ح�ت أمرك لى صدر مّنك نداء.

وج��ًوا  وبحًرا  ب��ًرا  جنودنا  نستودعك  إن��ا  اللهم  الوطن،  جنود  احفظ  اللهم 
فاحفظهم يامن ال تضيع ودائعه.

حفظ الله اإلمارات وشيوخ اإلمارات وشعب اإلمارات وحفظ الله جنودنا 
البواسل الذين يسهرون على راحتنا لياًل ونهارًا.

لبيگ يا وطن وأبشر... قواتنا المسلحة هي درع الوطن.

قواتنا المسلحة، مصنع للرجال وحصن دولتنا الفتية، ووحوش في ساحات 
الوغى، ليضربوا أروع األمثلة في التفاني واإلخالص.

عينان ال تمسهما النار يوم القيامه ﴿عين بكت من خشيه الله، وعين باتت 
تحرس في سبيل الله﴾.


