
كلمة العدد

د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

يقول الشاعر
وال����ِج����دة وال�����ف�����راغ  ال���ش���ب���اب  إن 
َم���ْف���َس���دة أيُّ  ل���ل���م���رء  َم����ْف����س����دة 

غ��ال��ب��ًا م��ا ي��رت��ب��ط ان��ح��راف األب���ن���اء، وخ��اص��ة 
الخطير:  بالثالوث  المراهقة  مرحلة  ف��ي 
القوة )الشباب(، والفراغ، والمال )الِحدة(. 
الصحيح  بالشكل  توظيفها  يتّم  ل��م  وإذا 
واس��ت��ث��م��اره��ا ف��ي��م��ا ي���ع���ود ع��ل��ى األب���ن���اء 
الصيف  والفائدة، خاصة في مدة  بالنفع 
العام  نهاية  بين  انتقالية  ُتعد مرحلة  التي 
ذلك  عاد  واالستجمام  والراحة  الدراسي 

عليهم وبااًل وخسرانًا.

كثيرون من أولياء األمور قد ال يخططون 
تخطيط  دون  ويتركونها  المرحلة  ل��ه��ذه 
ووع�����ي ب��أه��م��ي��ة اس��ت��ث��م��ار ه����ذا ال��وق��ت 

ألبنائهم فيما ينفعهم.

م���ن ه��ن��ا ت��أت��ي ب���رام���ج ال��ص��ي��ف وت���دري���ُب 
األبناء على المهارات الجديدة، والمعارف 
المختلفة، واستغالل طاقاتهم ومواهبهم 
يستشعرها  أن  يجب  التي  األول��وي��ات  من 
اآلب�����اء واألم���ه���ات م��ب��ك��رًا ح��ت��ى ي��ت��م لها 
ال��دول��ة  وأن  خ��اص��ة  والتخطيط،  ال��دراس��ة 
والكثير من المؤسسات والجمعيات تعلن 
واألنشطة  البرامج  من  حزمة  عن  سنويًا 
األبناء  نفوس  في  تغرُس  التي  الالصّفية 
ب على  ح���ب ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال����ت����درُّ
ى  ال��ح��ي��ات��ي��ة، وت��زوي��ده��م بشتَّ ال��م��ه��ارات 

الجديدة،  والمعلومات  المعارف،  فنون 
براثن  يبعدهم ويحميهم من  ال��ذي  األم��ر 
االن���ح���راف، وال��ج��ري��م��ة، وأص��دق��اء ال��س��وء، 

والروتين اليومي القاتل.

ك��ل ذل���ك ي��ج��ب أن ي��ك��ون ف��ي إط����ار من 
قبل  من  والمتابعة  والتنسيق،  التخطيط، 
ال��دورات حتى نضمن  القائمين على هذه 
نتائجها ومخرجاتها التي تصب في مصلحة 

األبناء.

ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة األح������داث منذ 
ت��أس��ي��س��ه��ا وح��ت��ى اآلن ت��س��ي��ر ع��ل��ى ه��ذا 
النهج، وتطرح عددًا من البرامج الثقافية، 
في  تصبُّ  التي  والتربوية،  واالجتماعية، 
الحرجة  ال��م��دة  األب��ن��اء ف��ي ه��ذه  مصلحة 
من حياتهم، في عالم أصبح قرية صغيرة 
المعلومات، واألخبار بسرعة  تتناقل فيها 
البرق، وهذا االنفتاح يشكل خطورة كبيرة 
أدركنا قوة هذه  إذا  الشباب، خاصة  على 
على  والواسع  السريع،  وتأثيرها  الوسائل، 

أفكار ومعتقدات الشباب.

إن الدولة بمؤسساتها المختلفة لم تبخل 
ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه��ا ح��ت��ى ي��ش��ب��وا ع��ل��ى ال��ص��الح، 
ال��وط��ن، والقيادة، وَح��رّي  وال���والء، وح��ب 

بهم أن يتمثلوا قول الشاعر:

أن������ت������م ل�����ه�����ا أم�����������ٌل ف����ل����ُي����ث����م����ر األم�������ل

ال����ع����ال ع��م��ل إن  ل���ل���ع���ال  اع����م����ل����وا  ه���ي���ا 

يف والفراغ ال�صَّ
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»جمعية  في  واألنشطة  البرامج  مسؤولة  مشاركة 
األحداث« في  حملة »عاش العلم« 

»رعاية األحداث« 
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»مبادرة الروح اإليجابية«
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لرع����اية األبناء”

»رعاية األحداث«
ت��س��ت��ث��م��ر وق�����ت ف����راغ 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ب��ر »ب��رن��ام��ج 

التدريب الصيفي«

��َنْع« مسلسل إذاعي من فكرة وإنتاج »جميعة األحداث«  »السَّ

مسابقات »صيف بال فراغ 2017« 

“اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”

“االستغالل األمثل ألوقات فراغ الشباب” 

الرهاب االجتماعي أعراض وأسباب.. وقاية وعالج

العنف المدرسي من منظور المشرع اإلماراتي

اكتشفي الحب المزيف بأربع خطوات

أبناؤنا إلى أين ؟؟؟
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وق����ال ال��دك��ت��ور م��ح��م��د م���راد، 
رعاية  توعية  جمعية  سر  أمين 
تدريب  م��ب��ادرة  »إن  األح����داث: 
ال��ط��ل��ب��ة خ���الل ع��ط��ل��ة الصيف 
ف����ى ال�����دوائ�����ر وال���م���ؤس���س���ات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وال����خ����اص����ة ك���ان 
لجميعة توعية ورعاية االحداث 
السبق فى ذلك على مستوى 
الدولة، حيث إن المبادرة نابعة 
من دراسة قمت بإعدادها عام 
األح��داث  جناح  بعنوان«   1992
من منظور شرطي » وكان من 
معدالت  ارتفاع  الدراسة  نتائج 
ومشاكلهم  األح����داث  ق��ض��اي��ا 
ف����ى ال����ع����ط����الت ال���م���درس���ي���ة 
وخاصة العطلة الصيفية بسب 
أوق������ات ال����ف����راغ، وم����ن خ��الل 
األح��داث  قضايا  ومتابعة  رصد 
مدى  على  المبادرة  ط��رح  بعد 
ال����س����ن����وات ال����الح����ق����ة ات���ض���ح 
ان��خ��ف��اض م��ل��ح��وظ ف��ى قضايا 

األحداث« . 

وي����ض����ي����ف ال�����دك�����ت�����ور م��ح��م��د 
م�����راد: »م���ن ض��م��ن األه����داف 
ال����ت����ى وض���ع���ت���ه���ا ال��ج��م��ع��ي��ة 
ل���ل���ت���دري���ب ال���ص���ي���ف���ي، ش��غ��ل 
الطلبة  ل����دى  ال���ف���راغ  أوق�����ات 
الحياتية  المهارات  وإكسابهم 
وتنمية  بالنفس  الثقة  وغ��رس 
ال����ق����درات ال��ع��ق��ل��ي��ة، وت��ك��وي��ن 
طبيعة  ع��ن  مستقبلية  ص���ورة 
تثير  أن  يمكن  ال��ت��ى  ال��وظ��ائ��ف 
ومن  الشخصية،  اهتماماتهم 
المتدريبن  ومتابعة  رصد  خالل 
فى  منهم  العديد  التحاق  ت��م 
فيها  تدربوا  التى  المؤسسات 
وذل����ك ب��ع��د إت���م���ام م��راح��ل��ه��م 

الدراسية والجامعية .”

أن  م��راد  محمد  الدكتور  وأك��د 
ال��ت��دري��ب الصيفي  ن��ج��اح ف��ك��رة 
كبيرًا  ص��دًى  الق��ى  وتعميمها 
الحكومية  ال��م��ؤس��س��ات  ل���دى 
ف���ى اإلم��������ارات االخ������رى ال��ت��ي 

ساهمت فى تطبيقها .

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت األس��ت��اذة 
البرامج  مسؤولة  صالح،  س��ارة 
واألن��ش��ط��ة وال��م��ش��رف ال��ع��ام 
الصيفي،  التريب  برنامج  على 
الجمعية  وأن��ش��ط��ة  ب��رام��ج  إن 
ال��س��ن��وي��ة ت��س��ت��ه��دف ح��م��اي��ة 
ال����ن����شء م����ن االن�����ح�����راف ع��ب��ر 
لرعايتهم  السبل  ك��اف��ة  توفير 
االج��ت��م��اع��ي��ة واس��ت��ث��م��ار وق��ت 

فراغهم باألمور المفيدة.

وأوضحت األستاذة سارة صالح 
الصيفي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  أن 
ي���س���ت���ه���دف ال���ف���ئ���ة ال��ع��م��ري��ة 
إل��ى 20 سنة، عبر  م��ن س��ن 12 
تشغيل الطلبة للعمل الصيفي 
ف����ي ال�����دوائ�����ر وال���م���ؤس���س���ات 
تم  وق��د  وال��خ��اص��ة،  الحكومية 
ت���دري���ب ال��ط��ل��ب��ة ف���ي ك���ل من 
دب��ي،  لشرطة  العامة  القيادة 
وبنك دبي اإلسالمي، ومدينة 
باإلضافة  الترفيهية  م��ده��ش 

إلى ورشة حكومة دبي.

»رعاية األحداث«
تستثمر وقت فراغ الطلبة عبر

»برنامج التدريب الصيفي«

التي قد  التي يعاني منها الطلبة ووقايتهم من المشكالت  الفراغ  بهدف استثمار أوقات 
يتعرضوا لها خالل فترة الصيف التي عادة ما تؤكد المؤشرات أنها أكثر الفترات التي يتعرض 
الصيفي  التدريب  برنامج  األح��داث  ورعاية  توعية  جمعية  نظمت  لالنحراف،  الشباب  فيها 
األمور  في  الصيفية  اإلج��ازة  استثمار  بهدف  دبي.  إم��ارة  مستوى  على  والطالبات  للطلبة 

المفيدة وشمل البرنامج 45 طالبًا وطالبة.
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قال الطالب مشعل بدر محمد 
، ف���ي ال��ص��ف ال���ح���ادي ع��ش��ر ، 
التدريب  التحقببرنامج  وال���ذي 
ال��ص��ي��ف��ي ف��ي م��دي��ن��ة مدهش 
ل��ي��س��ت ه���ذه  ال���ت���رف���ي���ه���ي���ة: » 
ألتحق فيها  التي  األول��ى  المرة 
ببرنامج التدريب الصيفي، فلقد 
الماضيين  العامين  تدربت خالل 
واستفدت كثيرًا، حيث استثمرت 
هو  م��ا  ب��ك��ل  الصيفية  اإلج�����ازة 
مفيد، وتعلمت من خالل فترة 
ال���ت���دري���ب ك���ي���ف أت���ع���ام���ل م��ع 
ال��ج��م��ه��ور، واط��ل��ع��ت ع��ن ق��رب 
اآلالت  تشغيل  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
الحماية  وأس��ال��ي��ب  ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة 
الترفيهية  المدينة  في  المتّعبة 
كثيرة  ص��داق��ات  اكتسبت  كما 
م���ن م��ح��ي��ط ال��م��ج��ت��م��ع، وف��ي 
الله سوف  ب��إذن  ال��ق��ادم  العام 
أس���ج���ل ف���ي ب���رن���ام���ج ال��ت��دري��ب 
توعية  لجمعية  التابع  الصيفي 
ورعاية األحداث وأتمنى أن أنال 

الحظ للعمل معهم ايضًا«.

أم������ا ال����ط����اب����ة ف���اط���م���ة م���ي���رزا 
ح��س��ي��ن، ف���ي ال���ص���ف ال���ح���ادي 
التحاقها  تجربة  ف��ت��روي   ، عشر 
للمرة  الصيفي  التدريب  ببرنامج 
شجعتني   « وت���ق���ول:  األول�����ى، 
ببرنامج  االلتحاق  على  والدتي 
ال���ت���دري���ب ال��ص��ي��ف��ي م����ن أج���ل 
استثمار اإلجازة الصيفية، ومنها 
ال��ت��ح��ق��ت ب��ال��ت��دري��ب ف���ي بنك 
دبي اإلسالمي في دبي مول، 
من  الكبيرة  الفائدة  واكتسبت 
اإلنجليزية  اللغة  تقوية  ناحية 
من خالل تعاملي مع متعاملي 
ال���ب���ن���ك، واك����ت����س����اب م���ه���ارات 
التعامل مع الجمهور، والتعرف 
ع��ل��ى ال���ن���اس ع���ن ق����رب، األم���ر 
الذي ساهم في صقل وتمكين 

شخصيتي«.

ل��ل��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي 
ي��ن��ت��س��ب ال��ط��ال��ب ع��ب��دال��رح��م��ن 

ي���ون���س ح���س���ن ال���ب���ق���ي���ش، ف��ي 
ال���ص���ف ال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب��ب��رن��ام��ج 
ال���ت���دري���ب ال��ص��ي��ف��ي، وي���ق���ول: 
»قبل عامين تدربت في شركة 
السركال وبعدها في بنك دبي 
الكثير  واك��ت��س��ب��ت  اإلس���الم���ي، 
باألمور  المتعلقة  الخبرات  من 
المتعاملين  وخ��دم��ة  اإلداري�����ة 
وغ��ي��ره��ا، وف��ي ه��ذا ال��ع��ام كان 
ورشة  للتدرب في  النصيب  لي 
حكومة دبي، التي تعلمت منها 
الكثير، السيما تعرفي عن قرب 
المتعلقة  الفنية  األم����ور  ع��ل��ى 
بفحص المركبات والتعامل مع 
الجمهور، واألهم من كل شيء 
باألمور  ال��ف��راغ  وق��ت  استغالل 

المفيدة«. 

من جهته، يقول الطالب سليمان 
محمد السيد محمد، الذي أنهى 
دراسة الثانوية ويستعد لإللتحاق 
بالخدمة الوطنية، »هذه ليست 
ب��أول م��ره ات��درب بها عن طريق 

األح��داث،  ورعاية  توعية  جميعة 
ول���ك���ن ت����درب����ت ف����ي ال���س���ن���وات 
ال��م��اض��ي��ة ف���ي ك���ل م���ن ش��رط��ة 
دبي وبنك دبي اإلسالمي وفي 
شركة السركال، وفي هذا العام 
أت��درب في ورش��ة حكومة دبي، 
من  العديد  منها  أكتسب  التي 
ال��خ��ب��رات، ففي ك��ل أس��ب��وع يتم 
تعليمنا أم��ورًا معينة في فحص 
ال��م��رك��ب��ات، ف��ت��ع��رف��ت ع��ن ق��رب 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ف��ح��ص ال��م��رك��ب��ات 
واس���ت���ب���دال زي�����وت ال��م��ح��رك��ات 
المتعلقة  األم�����ور  م���ن  وال��ك��ث��ي��ر 
لقد  المرورية،  ال��ح��وادث  بتعيين 
هذا  ف��ي  ممتعًا  وق��ت��ًا  أمضيت 
ال��ص��ي��ف واك��ت��س��ب��ت ال��ك��ث��ي��ر من 
لجميعة  الشكر  فكل  المهارات، 

توعية ورعاية األحداث«.

ف����ي خ���ت���ام ب���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب 
ش��ه��د   2017 ل���ع���ام  ال��ص��ي��ف��ي 
خليفة  الله  عبد  ال��ل��واء  سعادة 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ال��م��ري، 
دبي، حفل تخريج دورة التدريب 
ال��ع��س��ك��ري ل��ط��ل��ب��ة األن��ش��ط��ة 
القيادة  تنظمها  التي  الصيفية 
ال���ع���ام���ة ل���ش���رط���ة دب�����ي ل��ع��ام 
»ب����اإلرادة  ش��ع��ار  تحت  2017م، 
وذل��ك  وس���ع���ادة«،  خير  صيفنا 

ف���ي أك���ادي���م���ي���ة ش���رط���ة دب���ي، 
خ��ري��ج��ًا  ط��ال��ب��ا   )151( ب��م��ش��ارك��ة 
أكاديمية  في  تدربوا   71 منهم 
ت���درب���وا في  ش��رط��ة دب���ي، و80 
الهيئات  ألم��ن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
وال��م��ن��ش��آت وال���ط���وارئ. وأك��د 
س��ع��ادت��ه ع��ل��ى أه��م��ي��ة ان��خ��راط 
ال��ط��ل��ب��ة ف���ي ب���رام���ج ال��ت��دري��ب 
العسكري أثناء اإلجازة الصيفية 
وال��ب��ع��د  ال���ف���راغ،  وق���ت  لتعبئة 
ع��ن رف��ق��اء ال���س���وء، واك��ت��س��اب 
في  القدرات  لتطوير  المهارات 
البرامج  عبر  المختلفة  الجوانب 
للتدريب  المصاحبة  واألنشطة 
النعكاساتها  ن��ظ��را  العسكري، 
اإلي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى ش��خ��ص��ي��ات��ه��م 
م���ن ح��ي��ث االن��ض��ب��اط وإط��اع��ة 
وإدارة  النظام  وتعلم  األوام���ر، 
ال���وق���ت، وت��ح��م��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة 
وال���ث���ق���ة ب��ال��ن��ف��س واالع���ت���م���اد 
ع��ل��ي��ه��ا. وأش����ار س��ع��ادة ال��ق��ائ��د 
ال���ع���ام إل����ى اه���ت���م���ام ال��ق��ي��ادة 
وحرصها  دب��ي  لشرطة  ال��ع��ام��ة 
وتنظيم  دع���م  ع��ل��ى  المستمر 
الصيفية  واألن��ش��ط��ة  ال��ب��رام��ج 
ل��ط��ل��ب��ة ال����م����دارس ف���ي ن��ه��اي��ة 
العام الدراسي، بهدف استثمار 
أوقات الطلبة وإعداد جيل من 

من  عالية  درج���ة  على  ال��ش��ب��اب 
لديه  ُتخلق  وال��ث��ق��اف��ة،  ال��وع��ي 
روح الفداء والشجاعة واإلقدام 
ال��وط��ن  خ��دم��ة  ف��ي  والتضحية 

والدفاع عنه.

وخرج أيضًا المري طلبة الدورات 
 2017 لعام  التخصصية  الصيفية 
ال����ذي أق��ي��م ف���ي ن����ادي ض��ب��اط 
شعار  تحت  بالقرهود  الشرطة 
»باإلرادة صيفنا خير وسعادة«. 
ال���ق���ي���ادة  أن  س���ع���ادت���ه  وق������ال 
ملتزمة  دب���ي  ل��ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
الطلبة خالل  أبنائها  تجاه  دائمًا 
بتوفير  الصيفية  إجازاتهم  فترة 
في  ت��س��اه��م  وأن��ش��ط��ة  دورات 
ص��ق��ل ش��خ��ص��ي��ت��ه��م، وت��س��اه��م 
لديهم،  الوعي  نسبة  رف��ع  في 
وت����س����اع����ده����م ع����ل����ى ت��ح��م��ل 
مجتمعهم  ت��ج��اه  ال��م��س��ؤول��ي��ة 
وأنفسهم، كونهم ثروة الوطن 
وع����دت����ه ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل وي��ج��ب 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��م��ي��ق ال��ش��ع��ور 
لديهم باالنتماء للهوية الوطنية 
واح���ت���رام األن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ي��ن 
وغ�����رس ق��ي��م ال������والء ل��ل��ق��ي��ادة 
ال����رش����ي����دة وإع��������داد ج���ي���ل م��ن 
من  عالية  درج���ة  على  ال��ش��ب��اب 

الوعي والثقافة.

طلبة التدريب الصيفي

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%D8%A8%D9%8A/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%D8%A8%D9%8A/
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ال�رشوط العامة للجائزة:
أن تكون األسرة مواطنة .. 1
ال يقل عدد األبناء عن )3 ( .. 2
أن تكون األسرة مقيمة في الدولة .. 3
ي��ق��ل ع��م��ر األب���وي���ن، أو أح��ده��م��ا عن . 4 أن ال 

أربعين عامًا .
أن ي���ك���ون ل����دى األس������رة ت��م��ي��ز اج��ت��م��اع��ي . 5

إثباته  يمكن  وإب��داع��ي؛  ومهني  وأكاديمي 
من خالل )الفيديو ، الصور ، وثائق رسمية ، 

شهود عيان ومعرفين(.
الشخصية . 6 للمقابلة  المتقدمون  قد يخضع 

أو الزيارة المنزلية .
أن يتم تعبئة الطلب المخصص في التاريخ . 7

المعلن للجائزة .
أن يتم تسليم الطلب لجمعية توعية ورعاية . 8

األحداث في أحد فرعيها بدبي، أو الفجيرة ، 
باليد، أو بالبريد، حسب العنوان المعلن في 

الطلب .

فئات اجلائزة  

اأ - الأ�صـرة  املتميزة يف رعاية الأبناء :

األب  يعيش فيها  التي  اإلم��ارات��ي��ة  األس���رة  ه��ي 
واألم واألب���ن���اء ت��ح��ت س��ق��ف واح����د، ف��ي دول��ة 
الصعيد  تميَزها على  يثبت  اإلم��ارات، ولديها ما 

االجتماعي .
 أسرة أبناء المواطنات.

ب- الأ�صـرة املتما�صكة يف رعاية الأبناء :

األبناء  فيها  يعيش  التي  اإلماراتية  األس��رة  هي 
المطلقين  ال��وال��دي��ن  أح���د  رع��اي��ة  أو  ك��ن��ف  ف��ي 
ما  ولديها  العربية،  اإلم���ارات  دول��ة  ف��ي  رسميًا 

يثبت تميزها على الصعيد االجتماعي .

جـ - الأ�صـرة املكافحة يف رعاية الأبناء :

- هي األسرة اإلماراتية التي فقدت أحد األبوين 
ويعيش فيها األبناء في كنف أو رعاية أحدهما 
ولديها ما يثبت تميزها على الصعيد االجتماعي .

- األب��ن��اء ال��ذي��ن ف��ق��دوا األب��وي��ن وق��ام بتربيتهم 
الجد أو العم أو األقارب.

املكافاآت:
تحصل األس����رة ال��ف��ائ��زة ف��ي ك��ل ف��ئ��ة من . 1

 30,000 وق��دره   مبلغ  الجائزة على  فئات 
درهم )ثالثون ألف درهم ( . 

تحصل ك��ل أس���رة ف��ائ��زة ف��ي ك��ل ف��ئ��ة من . 2
فئات الجائزة على شهادة )شكر وتقدير(.

الفائزة . 3 األس���رة  أف���راد  جميع  دع���وة  سيتم 
ل��ح��ض��ور حفل   ، وال��م��ت��ق��دم��ي��ن وأس���ره���م 

التكريم .

تواريخ مهمة:
• موعد التقديم  : 1 / يونيو / 2017 م

• آخر موعد الستالم المشاركات : الساعة ) 00: 
13 ( من يوم الثالثاء ، الموافق 

31/أكتوبر / 2017م.
• مكان التقديم : جمعية توعية ورعاية األحداث.
- المقر الرئيسي – دبي  ، هاتف  3344600 / 04
- المقر الفرعي – الفجيرة ، هاتف  2239511 / 09 

• للمزيد من المعلومات ؛ ُيرَجى التواصل مع 

سارة  األستاذة  بالجمعية  األنشطة  مسؤولة 

صالح جاسم على هاتف رقم 3346600 / 04 

“رعاية الأحداث” تطلق الدورة الثالثة جلائزة

لوتاه  بــن  “�صــعيد 
الأبنــاء” لرعــــايــة 

لوتاه  بن  سعيد  لجهود  تكريمًا 
في رعاية أعمال جمعية توعية 
وأنشطتها  األح�����داث  ورع���اي���ة 
المتنوعة، والدعم الكريم الذي 
قدمه للجمعية منذ تأسيسها، 
أطلقت الجمعية جائزَة الجمعية 
ل���ل���دورة ال��ث��ال��ث��ة ل��رع��اي��ة األب��ن��اء 
وال��م��وج��ه��ة ل��أس��ر ال��م��واط��ن��ة 
“جائزة سعيد  التي تحمل اسم 

بن لوتاه لرعاية األبناء”.

وث��م��ن ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خلفان 
التي  الكبيرة  ال��ج��ه��ود  تميم، 
الذي  لوتاه  بن  قدمها سعيد 
ل��م ي��ت��وان ع��ن ت��ق��دي��م ال��دع��م 
رأت  ح��ت��ى  للجمعية  ال��س��خ��ي 
ال���ن���ور، الف���ت���ًا إل����ى أن����ه تكفل 
لبرامج  ال���الزم  ال��دع��م  بتقديم 

وح����م����الت ال��ج��م��ع��ي��ة، األم����ر 
التقدير  كل  منا  استحق  الذي 
والتي  الكبيرة  الجهود  لهذه 
ت��ن��م ع���ن األخ������الق ال��ح��م��ي��دة 
وال���م���س���ؤول���ي���ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
أبناء  بها  يتمتع  التي  الكبيرة 
اإلم���������ارات، ون���ج���ح ب���ن ل��وت��اه 
ُيحتَذى  كنموذج  بتجسيدها 

ويشار إليه بالبنان .

وب������������دوره أوض���������ح ال���ع���م���ي���د 
ال��دك��ت��ور ج��اس��م خ��ل��ي��ل م��ي��رزا، 
رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة اإلع���الم���ي���ة 
العامة  الشروط  أن  بالجمعية، 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��س��اب��ق��ة 
األس������ر  ت�����ك�����ون  أن  ت���ش���م���ل 
بالجائزة  للمشاركة  المتقدمة 
م��ن مواطني دول��ة اإلم���ارات 

وأس���ر أب��ن��اء ال��م��واط��ن��ات، وأال 
ي��ق��لَّ ع���دُد أب��ن��ائ��ه��ا ع��ن ث��الث��ة، 
مراحَل  في  األب��ن��اء  يكون  وأن 
يكونوا  وأن  متنوعة،  تعليميٍة 
أو حملة  الدولة  من موظفي 
ال��ج��ام��ع��ي��ة، وأن  ال���ش���ه���ادات 
يكون مقر إقامة األسرة داخَل 
أبنائها  أحُد  الدولة، وأن يكون 

متميزًا في مجال معين .

ال��ج��ائ��زة  أن قيمة  إل���ى  وأش����ار 
30.000 درهم توزع على فئة 
من فئات األسر الفائزة، حيث 
محددٍة  معاييَر  تحديد  سيتم 
ل��ل��ب��تِّ ب��ال��ط��ل��ب��ات ال��م��ق��دم��ة، 
الفتًا إلى أن اللجنة اإلعالمية 
س��ت��ب��اش��ر ب��ال��ت��س��وي��ق ل��ل��ج��ائ��زة 

وتعريف الجمهور بها .

معلومات عن اجلائزة:

ملاذا هذه اجلائزة ؟

 تنطلق هذه الجائزُة  من رؤية جمعية توعية ورعاية األحداث في رعاية األبناء، وحمايتهم . 1
من االنحراف، وصواًل إلى مجتمع إماراتي متماسك .

 تثمينًا لدور الحاج الفاضل سعيد بن لوتاه، في دعم الجمعية ورعايتها منذ تأسيسها، . 2
وحتى اآلن .

وتبني . 3 عليهم  والمحافظة  بأبنائها،  والسمو  االرتقاء  نحو  اإلماراتية  لأسرة  تشجيعًا   
إبداعاتهم، وتنمية مواهبهم .
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ع���رض���ت إذاع������ة »ن�����ور دب���ي« 
ف���ي ش��ه��ر رم���ض���ان ال��م��ب��ارك، 
اإلذاع��ي،  »السنع«  مسلسل 
وهو من فكرة وإنتاج جمعية 
ت���وع���ي���ة ورع������اي������ة األح��������داث 
ي��ع��ت��ب��ر وج��ب��ة  إذ  ف����ي دب������ي، 
العقول  بها  يخاطب  خفيفة، 
الضحكات  وينتزع  وال��وج��دان، 
م���ن ال��ق��ل��وب وال��ب��س��م��ة من 
لمشكالت  ويتعرض  المعاناة، 
والعالقات  المجتمع  وقضايا 

بين البشر بشكل ساخر.

وق�������ال م����ؤل����ف ال��م��س��ل��س��ل 
خليل  جاسم  الدكتور  العميد 
ميرزا، إن للدراما اإلذاعية في 
مختلفة  نكهة  رم��ض��ان  ش��ه��ر 
ع���ن���د ال��م��س��ت��م��ع��ي��ن، ال���ذي���ن 
يقضون ساعات طويلة داخل 
مركباتهم سواء كانوا متجهين 
إلى أعمالهم أو عائدين منها. 

م��س��ل��س��ل  أن  إل������ى  م����ش����ي����رًا 
طياته  ف��ي  يحمل  »ال��س��ن��ع«، 

قيمًا وطنية تعلم حب الوطن 
وت���ه���دف إل���ى إي���ص���ال رس��ائ��ل 
ت��وع��وي��ة ت��رب��وي��ة إل����ى األب��ن��اء 
المجتمع،  ش��رائ��ح  وم��خ��ت��ل��ف 
وت����س����ل����ي����ط ال�������ض�������وء ع���ل���ى 
المواضيع البسيطة والخفيفة 
ال����ت����ي ت���ه���م ال���ج���م���ي���ع ض��م��ن 
طول  إذاع��ت��ه��ا  ت��م  حلقة،   30
بواقع  الفضيل  رم��ض��ان  شهر 

خمسمرات يوميًا.

وأوض���ح م��ي��رزا أن اإلذاع���ة لها 
المجتمع  تقبل  في  مؤثر  دور 
التلفزيون،  أكثر من  للمعلومة 
ك��م��ا أن ال���ن���اس ف���ي رم��ض��ان 
نظرًا  أكثر  لإلذاعة  يستمعون 
ل��ك��م��ي��ة ال���ب���رام���ج ال��رم��ض��ان��ي��ة 
ال���م���ح���ل���ي���ة ال�����ت�����ي ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا 

المسابقات والجوائز.

المسلسل  أك��د مخرج  ب��دوره، 
العمل  أن  األن���ص���اري  ح��س��ي��ن 
ضم كوكبة من نجوم اإلمارات 
اإلذاع��ي��ة،  ل��ل��درام��ا  العاشقين 

أن  م��ن  ال��رغ��م  على  أن��ه  مبينًا 
إم��ك��ان��ات وم�����ردود األع��م��ال 
اإلذاعية بسيطة فإن الفنانين 
قيمة  ي���ق���درون  ال��م��وه��وب��ي��ن 
 اإلذاعة في مسيرة النجومية.
يعنى  ال��م��س��ل��س��ل  أن  وذك�����ر 
بالسلوكيات وعادات المجتمع 
ب���ن���اء ع���ل���ى أع�������راف وت��ق��ال��ي��د 
متوارثة من األجداد، ويتطرق 
في كل حلقة إلى الحديث عن 
والمحافظة  الوطنية  الهوية 
استقبال  وآداب  ال��ت��راث  على 
ال���ض���ي���وف واخ���ت���ي���ار ال��ص��دي��ق 
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��م��راف��ق 

العامة، وغيرها.

العمل مجموعة  وش��ارك في 
م���ن ال��م��م��ث��ل��ي��ن م��ن��ه��م ج��م��ال 
الباهمي،  عبدالله  السميطي، 
نوال، بدر الحكمي، غانم ناصر، 
ميرا علي، وحور، فكرة الدكتور 
ج���اس���م م���ي���رزا وك��ت��اب��ة ال��ن��ص 

لعبدالعزيز محمد علي.

اإذاعــة على  عر�ض 

ــة واجــتــمــاعــيــة ــي ــن ــًا وط ــم ــي ــل ق ــم ــح وي

ــَنْع« »ال�صَّ
واإنتاج فكرة  من  اإذاعــي  م�صل�صل 

ـــــــــــــــداث« ــــة الأح ــــع ــــي ــــم »ج
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�صملت م�صابقات علمية وتربوية وثقافية

»رعاية الأحداث« تطلق

م�صابقات »�صيف بال فراغ 2017«

إدارة  ح��رص مجلس  إط���ار  ف��ي 
توعية ورعاية األحداث  جمعية 
لدى  الثقافة  دور  تعزيز  على 
االنخراط  على  وحثهم  الناشئة 
ف�����ي األع������م������ال ال����ت����ي ت���ع���ود 
ع��ل��ي��ه��م ب���ال���ن���ف���ع م��س��ت��ق��ب��اًل، 
عن  م���ؤخ���رًا   الجمعية  أع��ل��ن��ت 
ان���ط���الق م��س��اب��ق��ات »ص��ي��ف 
وأص����درت   ،»2017 ف����راغ  ب���ال 
ك��ت��ي��ب ال��م��س��اب��ق��ات ال��س��ن��وي  
الخيرية  آل مكتوم  برعاية هيئة 
من  مجموعة  يتضمن  وال���ذي 
التعليمية  الهادفة  المسابقات 
لتنمية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��رب��وي��ة 
م��واه��ب ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 
خالل  فراغهم  أوق���ات  وشغل 

العطلة الصيفية. 

ال���دك���ت���ور ج���اس���م خليل  وق�����ال 
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  م��ي��رزا، 
ب��ال��ج��م��ع��ي��ة، ان ال��ك��ت��ي��ب ال��ذي 
ترعاه هيئة آل مكتوم لأعمال 
ال��خ��ي��ري��ة ت��م إع�����داده م��ن ِقبل 
بالجمعية،  اإلع��الم��ي��ة  اللجنة 
وفريق عمل مكون من: سارة 

البرامج  حمادة مسؤولة  صالح 
واألن����ش����ط����ة ف����ي ال��ج��م��ع��ي��ة، 
التدقيق  في  سالمة  ومحمد 
عبدالهادي  وأش���رف  اللغوي، 
التصميم واإلخراج،  محمد في 
موجهة  ال��م��س��اب��ق��ات  أن  ك��م��ا 
ب��ش��ك��ل م���ب���اش���ر إل�����ى ال��ط��ل��ب��ة 
وال��ط��ال��ب��ات م���ن أب���ن���اء ال��دول��ة 
م�����ن س�����ن ال����س����اب����ع����ة وح���ت���ى 
أنها  إل��ى  الفتًا  عشرة،  الثامنة 
ت��ت��ض��م��ن 6 م���س���اب���ق���ات ه���ي: 
م��س��اب��ق��ة ال����رس����ام، م��س��اب��ق��ة 
ال���ت���وع���ي���ة ال���ذك���ي���ة، م��س��اب��ق��ة 
ال���ك���ات���ب ال���ص���غ���ي���ر، م��س��اب��ق��ة 
الرقمي  الفوتوغرافي  التصوير 
بأصحاب  ال��خ��اص��ة  المسابقة   ،
إلى مسابقة  باإلضافة  الهمم، 

صديق المكتبة.

فئات المسابقة

وأشار الدكتور جاسم ميرزا إلى 
تتمثل في  الرسام  أن مسابقة 
رس��م ل��وح��ة ح��ول ع��ام ال��ق��راءة 
 7 ال��ع��م��ري��ة األول����ى م��ن  للفئة 
فيها  تتخيل  ولوحة  سنة،   -12

اإلب������داع واالب���ت���ك���ار ف���ي دول���ة 
الثانية  العمرية  للفئة  اإلم��ارات 
من 18-13 سنة وجوائزها من 

2000 إلى 4000 درهم.

التوعية  مسابقة  أن  حين  ف��ي 
15-: ال��ع��م��ري��ة  للفئة  ال��ذك��ي��ة 

ه���و:  ف��م��وض��وع��ه��ا  18 س���ن���ة 
تنفيذ فيلم توعوي ذكي حول 
»الصداقة بين االبن ووالديه« 
إلى   2000 من  جوائزها  وتبلغ 

4000 درهم .

الصغير  ال��ك��ات��ب  مسابقة  أم��ا   
 -18 13 م���ن  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
إل��ى  رس��ال��ة  فموضوعها  س��ن��ة 
وجوائزها  الحياة   في  قدوتك 

من 2000 إلى 4000 درهم .

ك����ذل����ك م���س���اب���ق���ة ال���ت���ص���وي���ر 
للفئة  ال��رق��م��ي  ال��ف��وت��وغ��راف��ي 
تصوير  سنة   14-18 العمرية: 
ف��وت��وغ��راف��ي ألح���د األس����واق 
إمارات  على مستوى  الشعبية 
 2000 من  وجوائزها   ، ال��دول��ة 

إلى 4000 درهم.

جوائز من

2000 إلى 4000
درهم.



االأخ����ب���ار
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اإلعالمية  اللجنة  رئيس  وأش��ار 
ف���ي ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة 
ش�����روط  أن  إل�������ى  األح������������داث 
ال��م��س��اب��ق��ة ال��خ��اص��ة ب��أص��ح��اب 
الهمم هي: أن يكون المشارك 
أح�����د م��ن��ت��س��ب��ي م����راك����ز ذوي 
اإلعاقة في الدولة، وأن تكون 
يقدم  وأن  ف��ردي��ة،  ال��م��ش��ارك��ة 
ال��ع��م��ل خ��ص��ي��ص��ًا ل��ل��م��س��اب��ق��ة، 
المشاركة  مجاالت  تكون  وأن 
الرسم  أو  ال��ي��دوي،  الرسم  في 

التدوير،  إع���ادة  أو  بالكمبيوتر، 
ع����دا ع���ن األع���م���ال ال���ي���دوي���ة.. 
وجوائزها من 2000 إلى 4000 

درهم.

المكتبة  ص��دي��ق  مسابقة  أم���ا 
ل��ل��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة م����ن  7 -12  
سنة  فإن موضوعها يركز على 
خ��الل  ال��م��ك��ت��ب��ة  العامة  زي�����ارة 
ويوليو  التالية:يونيو  ال��ش��ه��ور 
وأغ��س��ط��س، وت��ل��خ��ي��ص بعض 

ال��ك��ت��ب ال���ت���ي ت��م��ت ق���راءت���ه���ا، 
وتكون القراءة في كتاب أدبي، 
علمي،  ت��رب��وي،  ديني،  ثقافي، 
اج��ت��م��اع��ي، وم���ن 13 ال���ى 18 
سنة ترتكز على قراءة في أحد 
مؤلفات صاحب السمو الشيخ 
م��ح��م��د ب���ن راش����د آل م��ك��ت��وم 
وجوائزها من 2000 إلى 4000 

درهم.
روؤية الإمارات راعيًا اإعالميًا 

أعلنت شبكة  أخ��رى،  جهة  من 
رؤية اإلمارات اإلعالمية رعايتها 
اإلعالمية لمسابقات » صيف 
المستشار  ف���راغ«، وأوض��ح  بال 
اإلع����الم����ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ش��ح��ي 
ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��ب��ك��ة 
رؤي���ة اإلم����ارات اإلع��الم��ي��ة، أن 
رؤي�����ة اإلم��������ارات ت��س��ع��ى منذ 
المشاريع  رعاية  إل��ى  تأسيسها 
إعالميًا،  المحلية  وال��م��ب��ادرات 
ك����واج����ب وط���ن���ي ي��ن��ب��ث��ق م��ن 
حرصها على أن تكون جزءًا من 
تحققه. ومن هنا  الذي  النجاح 

آثرت “رؤية اإلم��ارات” أن تكون 
في مقدمة الجهات التي تضع 
مسابقات  خدمة  ف��ي  نفسها 
ب��ال ف����راغ”، وأن تسخر  “ص��ي��ف 
كوادرها وإمكانياتها اإلعالمية 
واإلعالنية إلنجاح هذا البرنامج 
من  كريمة  برعاية  يتكلل  ال��ذي 
هيئة آل مكتوم الخيرية، ويتوج 
جمعية  م���ن  م���ب���ارك  ب��ت��ق��دي��م 

توعية ورعاية األحداث.

وأض����اف ال��ش��ح��ي: “إن��ن��ا نؤمن 
تتضافر  جماعي  عمل  أي  ب��أن 

ال��ط��ي��ب��ة سينتهي  ال��ج��ه��ود  ب��ه 
أن  ش����ك  وال  ال����ن����ج����اح،  إل������ى 
سبق  المشاركة  المؤسسات 
لها وأن صنعت التميز، لذا فإننا 
نفخر بأن نكون إلى جانبها في 
وأن   ،”2017 ف��راغ  ب��ال  “صيف 
نقدم كل ما نستطيع إلضفاء 
ب��ص��م��ت��ن��ا اإلع���الم���ي���ة وج����ذب 
ال��ش��ب��اب اإلم���ارات���ي إل���ى ه��ذه 
الثقة  نثمن  أخيرًا،  المسابقات. 
الله  راجين  لنا،  التي منحتموها 
في  والتوفيق  ال��س��داد  تعالى 

إنجاح هذا العمل”.

لها من  لما  الثقافية  المسابقات  للمشاركة في هذه  الدولة  أبناء  الجمعية  وتدعو 
ومن  نافع،  هو  بما  واالشتغال  لديهم،  الثقافي  ال��دور  تعزيز  ومنها  عليهم،  فائدة 
لديه الرغبة في المشاركة فعليه تسجيل بياناته وإرسالها إلى الجمعية في موعد 
أقصاه 28 سبتمبر 2017. كما يمكنهم متابعة المزيد من الفعاليات واألنشطة على 

حسابات الجمعية على تويتر واإلنستجرام:

                   @juve_nilee 
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أنشطة وفعاليات

وت����ب����دأ ال���م���رح���ل���ة األول�������ى م��ن 
على  وتشتمل  م��ردف،  منطقة 
رياضات متنوعة، وبرامج توعوية 
ت���اون  ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا ح��دي��ق��ة أب 
حتى  وتستمر  م���ردف  وح��دي��ق��ة 

25 أغسطس المقبل.
الثانية  المرحلة  ت��ق��ام  حين  ف��ي 
في  ال��ث��ان��ي��ة  محيصنة  بمنطقة 
سبتمبر  م��ن  األول  م��ن  ال��ف��ت��رة 
 ،2017 ن��وف��م��ب��ر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
وت��ن��ط��ل��ق ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
م��ن��ط��ق��ة ال���ب���رش���اء األول�����ى في 
وتنتهي   2018 ديسمبر  ب��داي��ة 
ل��ت��ب��دأ   ،2018 ف��ب��راي��ر   28 ف���ي 
ال��م��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة واألخ���ي���رة من 
المبادرة بالقوز الصناعية األولى، 
مطلع مارس 2018 وتختتم في 

نهاية مايو 2018.
وق�����ال س��ع��ي��د ح�����ارب: “ت��ه��دف 
ال����م����ب����ادرة إل������ى ت���رس���ي���خ ق��ي��م 
بين  والحوار  والتعايش  التسامح 
اآلخرين  واحترام  المجتمع  أف��راد 
أشكال  كافة  نبذ  مع  وتقبلهم، 
ال��ت��ط��رف وال��ك��راه��ي��ة وال��ع��ن��ف 
وال���ع���ص���ب���ي���ة وال���ت���م���ي���ي���ز، ون��ش��ر 
واالس��ت��ف��ادة  ال��ري��اض��ي��ة  الثقافة 
اجتماعية  ك�����أداة  ال��ري��اض��ة  م���ن 
الفراغ  أوق��ات  فعالة الستغالل 
أفراد  بالنفع على كل  بما يعود 

المجتمع.
العميد محمد  أوض��ح  جانبه  من 
راش����د ب���ن ص���ري���ع، أن ال��م��ب��ادرة 
ت���س���ت���ه���دف أب�����ن�����اء ال���م���ن���اط���ق 
من  دبي  في  السكنية  واألحياء 
م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ن��س��ي��ات وال��ف��ئ��ات 
واألع������م������ار وف������ي م��ق��دم��ت��ه��م 
أص�����ح�����اب ال����ه����م����م، م���ب���ي���ن���ًا أن 
ال���م���ش���ارك���ة ف����ي ال��م��ن��اف��س��ات 
المواهب  لتنمية  مثالية  فرصة 
الرياضية،  األل��ع��اب  مختلف  في 
إض����اف����ة إل�����ى ك���ون���ه���ا م����ص����درًا 

ل��ل��ط��اق��ة االي���ج���اب���ي���ة، وم��ل��ت��ق��ى 
التي  المناطق  لسكان  اجتماعيًا 
ت��ج��ري ب��ه��ا ال��ف��ع��ال��ي��ات. وب��ي��ن:” 
الرياضية  والمنافسات  المبادرة 
على  ش���ك  دون  م���ن  س��ت��ع��ود 
أف������راد ال��م��ج��ت��م��ع ب��ال��ك��ث��ي��ر من 
كما  والنفسية،  الصحية  الفوائد 
أنها ستكون فرصة لتكوين مزيد 
من الصداقات ولتعزيز العالقات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ص���داق���ات بين 

مختلف الشعوب والجاليات«.
العميد خالد علي شهيل  وأشار 
تنظيمها  المبادرة سيتم  أن  إلى 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق م��ع ع��دد 
م���ن ال���م���ؤس���س���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وال������خ������اص������ة، ال�����ت�����ي س����ارع����ت 
المبادرة  ل��ه��ذه  دعمها  إلع���الن 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ال��م��ه��م��ة وال���ت���ي 
ستعود بالنفع على جميع أفراد 
المجتمع، مضيفًا أن فريق عمل 
اختيار  ع��ل��ى  ال��م��ب��ادرة س��ي��ح��رص 
م���ع طبيعة  ت��ت��ن��اس��ب  ري���اض���ات 
وميول سكان كل منطقة، ليجد 
لممارسة  ال��ف��رص��ة  ال��م��ش��ارك��ون 
األنشطة الرياضية التي يحبونها.

بحديقة  كبير  بنجاح  وت��واص��ل��ت 
مردف فعاليات المرحلة األولى 
ل��م��ب��ادرة ال���روح اإلي��ج��اب��ي��ة، التي 
لشرطة  العامة  القيادة  تنظمها 
دب����ي، وم��ج��ل��س دب���ي ال��ري��اض��ي 
ال��دوائ��ر  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
المحلية في إمارة دبي، وحرصت 
على  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
الحضور،  مع  والتفاعل  التواجد 
والنصائح  المسابقات  خالل  من 

التوعوية.
القدم  ك��رة  مسابقة  وش��ه��دت 
أرب���ع م��ب��اري��ات ق��وي��ة، ح��ي��ث ف��از 
ش����رق����ان ع���ل���ى ال��ب��ي��ان��ك��ون��ي��ري 
مقابل هدفين،  أه��داف  بسبعة 
خميس  المرحوم  فريقا  وتعادل 

بهدفين  وب��وك��اج��ون��ي��ور  المزينة 
ل���ك���ل م��ن��ه��م��ا ض���م���ن م���ب���اري���ات 
إط��ار  وف��ي  ال��ث��ال��ث��ة،  المجموعة 
مباريات المجموعة الرابعة تغلب 
مردف1  على  بروسبورت  فريق 
ثالثة،  مقابل  أه���داف  بخمسة 
بينما خسر فهود دبي أمام دبي 

بأربعة أهداف لهدف وحيد.
غفير  بحضور  الفعالية  وحظيت 
على  حرصت  التي  الجماهير  من 
لالستمتاع  والتواجد  المشاركة 
والمبادرات  الرياضية  باألنشطة 
الدوائر  تقيمها  التي  التوعوية، 
وال��م��ؤس��س��ات ال��م��ش��ارك��ة، كما 
استمرت شرطة دبي في تنظيم 
التايكواندو  للصغار في  تدريبات 
ش��ه��دت م��ش��ارك��ة واس��ع��ة من 

األطفال.
اإليجابية  الروح  مبادرة  وتنقسم 
تمتد  م��راح��ل مختلفة  أرب���ع  إل��ى 
تنظيم  ت��ت��ض��م��ن  ك���ام���ل،  ل���ع���ام 
دبي  بمناطق  رياضية  منافسات 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ط����وال ف��ت��رة ش��ه��ور 
ال��ق��دم، الكرة  الصيف ف��ي: ك��رة 
السلة،  وكرة  الكريكت،  الطائرة، 
ورياضات أصحاب الهمم، إضافة 
وتثقيفية  توعوية  حمالت  إل��ى 

لمختلف فئات المجتمع.
ال��م��ب��ادرة  تنظيم  ف��ي  وت��ش��ارك 
كل من: بلدية دبي، هيئة الطرق 
وال����م����واص����الت، ه��ي��ئ��ة ال��ص��ح��ة 
المجتمع،  تنمية  ه��ي��ئ��ة  ب��دب��ي، 
م�����ؤس�����س�����ة دب���������ي ل����خ����دم����ات 
اإلس������ع������اف، ه���ي���ئ���ة ال��م��ع��رف��ة 
والتنمية البشرية، خدمة األمين، 
اللجنة  ل��إلع��الم،  دب��ي  مؤسسة 
ال��دائ��م��ة ل���ش���ؤون ال��ع��م��ال في 
إمارة دبي، دبي العقارية، االتحاد 
العقارية، آب تاون مردف، شبكة 
توعية  وجمعية  العربية  اإلذاع��ة 

ورعاية األحداث.

ورعاية  توعية  جمعية  شاركت 
األح��������داث ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���م���ب���ادرة 
ال��روح   « المجتمعية  ال��ري��اض��ي��ة 
اإليجابية« بالتعاون مع مجلس 
دبي الرياضي وعدد من الدوائر 
الحكومية،  وش��ب��ه  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ض���م���ن »م�����ب�����ادرة ح����م����دان ب��ن 

محمد للرياضة المجتمعية«.

وأع��ل��ن ع��ن ت��ف��اص��ي��ل ال��م��ب��ادرة 
لمدة  فعالياتها  ستستمر  التي 
عاٍم كامٍل، خالل مؤتمر صحفي 
عقد مؤخرًا بحضور األمين العام 
ال��ري��اض��ي، سعيد  دب��ي  لمجلس 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  وم��دي��ر  ح����ارب، 
فريق  رئيس  باإلنابة،  للتحريات 
محمد  العميد  ال��م��ب��ادرة،  عمل 
راش����د ب���ن ص��ري��ع ون���ائ���ب م��دي��ر 

اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع 
دب��ي،  لشرطة  العامة  بالقيادة 

العميد خالد علي شهيل.

املراحل الزمنية للمبادرة
التي  الجديدة  المبادرة  وتتضمن 
مايو  شهر  من   29 في  انطلقت 
مايو   31 حتى  وتستمر  الماضي، 
م��ن ال��ع��ام ال��م��ق��ب��ل، أرب���ع م��راح��ل 
زمنية، وتشمل  تنظيم منافسات 
المختلفة  دب��ي  بمناطق  رياضية 
ألعاب:  خالل فترات الصيف، في 
ك�����رة ال����ق����دم، ال����ك����رة ال���ط���ائ���رة، 
ورياضات  السلة،  وك��رة  الكريكت، 
أص��ح��اب ال��ه��م��م، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
ح����م����الت ت����وع����وي����ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

لمختلف فئات المجتمع.

مبادرة نوعية ت�صتمر ملدة عام وت�صمل جميع الأحياء ال�صكنية بدبي
»رعاية الأحداث« ت�صارك يف فعاليات

»مبادرة الروح الإيجابية«
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ورعاية  توعية  جمعية  ش��ارك��ت 
األحداث بفعالية اليوم العالمي 
 2017 ال���م���خ���درات  ل��م��ك��اف��ح��ة 
التي أقيمت مؤخرًا،  تحت رعاية 
خليفة  عبدالله  ال��ل��واء  س��ع��ادة 
المري القائد العام لشرطة دبي، 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��ن  وبتنظيم 
لمكافحة المخدرات تحت شعار 
بخير  يكونوا   .. أبنائك  ) كن مع 
الفستيفال  مركز  ف��ي  وذل��ك   )
العديد  مشاركة  وس��ط  سيتي، 
م���ن ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات 
ال��ع��الق��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة م���ن أض����رار 

المخدرات.

ال��ل��واء  س��ع��ادة  الفعالية  افتتح 
المنصوري  إب��راه��ي��م  خليل  خبير 
م��س��اع��د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ش��ؤون 
ال��ب��ح��ث ال��ج��ن��ائ��ي وال���ل���واء ط��ي��ار 
ث��ان��ي مساعد  ب��ن  أح��م��د محمد 
المنافذ  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
وال���ع���م���ي���د ع���ي���د م��ح��م��د ث��ان��ي 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  م��دي��ر 

المخدرات.

وقد بدأت مراسم االفتتاح بقص 
ب��َب��دء  إي��ذان��ا  التفليدي  ال��ش��ري��ط 
الفعالية ،ثم تجول سعادة اللواء 
المنصوري  إب��راه��ي��م  خليل  خبير 
واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني 
مع عدد من الضباط بين أروقة 
فعالية  تضمنت  والتي  الفعالية 
المعنيون  سعى  وال��ت��ي  ال��رس��م 
بإدارة التوعية والوقاية لتنفيذها 
لما  ال��ت��وال��ي  على  الثاني  للعام 
بين  إيجابي  م��ن ص��دى  لها  ك��ان 
الطالب وأول��ي��اء أم��وره��م، حيث 
استمع من السيدة إيمان حسن 
مسؤولة الفعالية إلى دور الرسم 
ف��ي ت��رس��ي��خ األف���ك���ار ال��ت��وع��وي��ة 
بأذهان الطالب وأولياء أمورهم، 
حيث أن الرسومات المختارة بها 
ال��ع��دي��د م��ن األف��ك��ار ال��ت��ي تهم 
األس�����رة م���ن خ����الل ت��وع��وي��ت��ه��م 
ب���أض���رار ال��م��خ��درات وال��ُب��ع��د عن 
حول  وااللتفاف  السوء  صديق 
األب����ن����اء ك������دور وق����ائ����ي ي��ح��م��ي 
في  ال��وق��وع  مغبة  من  الطالب 

براثن المخدرات.

الجهات  بين  سعادته  ت��ج��ول  ث��م 
المصاحب  بالمعرض  المشاركة 
خالد  ال��ع��ق��ي��د  ب��ح��ض��ور  للفعالية 
علي بن مويزة نائب مدير اإلدارة 
ال���ع���ام���ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات 
الدكتور  والعقيد  دب��ي  بشرطة 
مدير  الشامسي  سلطان  جمعه 
ب��اإلدارة  والوقاية  التوعية  إدارة 
مع  ال��م��خ��درات  لمكافحة  ال��ع��ام 
عدد من ضباط شرطة دبي، وهم 
االجتماعي  للتأهيل  عونك  مركز 
المجتمع،  تنمية  لهيئة  ال��ت��اب��ع 
األح��داث،  ورعاية  توعية  جمعية 
وال��ت��أه��ي��ل،  ل��ل��ع��الج  إرادة  م��رك��ز 
ال��دول��ي بشرطة  ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة 
للوقاية  الوطني  البرنامج  دب��ي، 
إدارة   ،) ) س���راج  ال��م��خ��درات  م��ن 
ال��ت��وع��ي��ة األم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع ل���إلدارة 
العامة إلسعاد المجتمع، اإلدارة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ح��ري��ات وال��م��ب��اح��ث 
واإلدارة  دب��ي،  بشرطة  الجنائية 
ال���ع���ام���ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات 
ب��ش��رط��ة دب����ي، ح��ي��ث وج���ه لهم 
بالفعالية  ل��م��ش��ارك��ت��ه��م  ال��ش��ك��ر 

حول  التوعوي  للعمل  ودعمهم 
المخدرات والذي يعد أحد  أضرار 
اإلدارة  تواجه  التي  التحديات  أبرز 
من  المخدرات  لمكافحة  العامة 
خالل العديد من المبادرات التي 
التوعية  لترسيخ ثقافة  تقوم بها 
كما  المجتمع،  أف���راد  ك��اف��ة  بين 
طيار  اللواء  يرافقه  سعادته  قام 
أحمد محمد ثاني بتكريم الجهات 
العالمي  اليوم  لفعالية  الداعمة 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال�����م�����خ�����درات2017 
التوعوي  للعمل  داعمة  وكذلك 
فستيفال  التسوق  مركز  وأبرزها 
األم��ل  مستشفى  دب���ي،  سيتي 
لعالج اإلدمان والصحة النفسية، 
م���ؤس���س���ة األوق��������اف وش�����ؤون 
دورب��ارز  لهم  كان  والذين  الُقَصر، 
الذي  التوعوي  العمل  في دعم 
تناشد به شرطة دبي مؤسسات 
بأن  س��ع��ادت��ه  م��ؤك��دا  المجتمع، 
لمكافحة  العالمي  اليوم  فعالية 
المناسبات  أح��د  يعد  ال��م��خ��درات 
التوعوي  العمل  بأجندة  ال��ب��ارزة 
العامة  اإلدارة  ب��ه  ت��دق  وال���ذي 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات ب��ش��رط��ة 
أف��راد  لكافة  التنبيه  ج��رس  دب��ي 
ال��م��ج��ت��م��ع ب�����ض�����رورة ال��ت��ك��ات��ف 
والعمل صفًا واحدًا تجاه عدو َجنَد 
كل طاقاته من أجل هدم األسرة 
واألفراد غير آبه بالقيم والمبادئ 
اإلسالمية ، ونحن بدورنا نسعى 
أجل  م��ن  طاقاتنا  ك��ل  نسخر  ألن 
دع����م ال��ع��م��ل ال���ت���وع���وي ب��ك��اف��ة 
أشكاله م��ن أج��ل ال��وق��وف س��دًا 
كان  إن  العدو  ذل��ك  أم��ام  منيعًا 
من خالل تحصين األسرة والفرد، 
المجتمعية  الشراكات  بتفعيل  أو 
أم��ام  ال��واح��د  كالجسد  للوقوف 
ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات، وم���ا م��ش��ارك��ة 
إال  الفعالية  بهذه  الجهات  تلك 

تجسيد فعال لتلك الشراكة.

“رعاية الأحداث” ت�صارك �رشطة دبي فعالية

“اليوم العاملي ملكافحة املخدرات”
م�صاركة »جمعية الأحداث«

رئيس  نائب  مستشار  الله  عبد  م��راد  محمد  الدكتور  ق��ال 
المستقبل،  الستشراف  دب��ي  في  العام  واألم��ن  الشرطة 
وأمين سر جمعية توعية ورعاية األحداث، » تحرص جمعية 
الفعاليات  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  على  األح����داث  ورع��اي��ة  توعية 
المجتمعية التي تصب في  تحقيق الرعاية المثلى ألبنائها 
في مختلف المراحل العمرية، وتقدم ألولياء األمور التوعية 
المخدرات«.  براثن  في  الوقوع  من  األبناء  لوقاية  الالزمة 
على  السيئ  الصديق  تأثير  أن  الجمعية  سر  أمين  وأوض��ح 
المدرسة،  أو  تأثير األسرة  األثر وهو أقوى من  بالغ  أقرانه 
نحو  لجر أصدقائه  المدمن يسعى  الصديق  أن  إلى  منوهًا 
احتواء  على  العمل  األس��ر  على  ول��ذل��ك  اإلدم����ان،  ه��اوي��ة 

أبنائهم ومراقبة من يصادقون حتى ال يكونوا ضحية.

من جانبها، أوضحت األستاذة سارة صالح، مسؤولة البرامج 
الخطرة  اآلف��ة  ه��ذه  محاربة  أن  الجمعية،  في  واألنشطة 
هي مسؤولية جماعية مشتركة على مستوى المؤسسات 
وال��م��راك��ز االج��ت��م��اع��ي��ة واألف�����راد وال���م���دارس، وأك����دت أن 
الجمعية مستمرة في تنظيم الفعاليات الهادفة والبرامج 
من  لوقايتهم  األب��ن��اء  ع��ل��ى  الكتيبات  وت��وزي��ع  ال��ت��وع��وي��ة 

المخدرات.
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أنشطة وفعاليات

�صمن مبادرة »اأجندة التوعية املجتمعية« التي اأطلقتها »تنمية املجتمع«

“ال�صتغالل الأمثل لأوقات فراغ ال�صباب”
ش���ارك ال��دك��ت��ور ج��اس��م خليل 
اإلعالمية   اللجنة  رئيس  ميرزا 
بالجلسة الحوارية األولى، التي 
نظمتها تنمية المجتمع ضمن 
المجتمعية«  التوعية  »أجندة 
وه�����ي م�����ب�����ادرة ت���ه���دف إل���ى 
األح��ي��اء  م��ج��ال��س  دور  تفعيل 
وم��ج��ال��س األع���ي���ان ف��ي ط��رح 
المجتمعية  القضايا  ومناقشة 
واق���ت���راح ح��ل��ول م��ن��اس��ب��ة لها 
ت��ن��ب��ث��ق م���ن ت��ق��ال��ي��د وع�����ادات 
وت��ت��الءم  اإلم���ارات���ي  المجتمع 

مع تطلعات أفراده.

الحوارية  الجلسة  واستضافت 
األول��������ى، ال���ت���ي أق���ي���م���ت ف��ي 
لهيئة  التابع  الراشدية  مجلس 
عنوان  تحت  المجتمع  تنمية 
»االس��ت��غ��الل األم��ث��ل ألوق��ات 
أبرز  الشباب«، ع��ددًا من  ف��راغ 
م��ح��اور  لمناقشة  المتحدثين 

سعادة  ذل��ك  تضمن  الجلسة 
سعيد حارب، أمين عام مجلس 
الدكتور  العميد  الرياضي،  دبي 
إدارة  مدير  ميرزا  خليل  جاسم 
اإلدارة  ف��ي  األم��ن��ي  اإلع����الم 
ال���ع���ام���ة إلس����ع����اد ال��م��ج��ت��م��ع 
اللجنة  ورئ��ي��س  دب���ي،  بشرطة 
اإلع���الم���ي���ة ب��ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة 
ورع���اي���ة األح�������داث، وال��ع��ق��ي��د 
خ��ب��ي��ر دك���ت���ور إب��راه��ي��م ال��دب��ل، 
ال��دول��ي  ال��ت��دري��ب  إدارة  م��دي��ر 
ب��ش��رط��ة دب�����ي، م��ن��س��ق ع��ام 
برنامج خليفة لتمكين الطالب، 
وي��وس��ف ال��ح��اج ن��اص��ر، رئيس 
اإلبداعية  دب��ي  قيادة  مجلس 

الشابة.

عدد  إل��ى  المتحدثون  وتطرق 
م����ن أه�����م ال���ق���ض���اي���ا ال���واج���ب 
تطويرها فيما يتعلق باستثمار 
أوقات فراغ الشباب مثل آفاق 

الصيفية،  المعسكرات  تطوير 
وال��ف��ع��ال��ي��ات  األس�������رة  ودور 
الشباب  ح��م��اي��ة  األس��ري��ة ف��ي 
من مخاطر الفراغ واالستفادة 
من طاقتهم لخدمة المجتمع.

أهمية  على  الحاضرون  واتفق 
ت���ق���وي���ة ال������رواب������ط األس����ري����ة 
وال����م����س����اه����م����ة ف�����ي إي����ج����اد 
ج���و م��ن��زل��ي م��ف��ع��م ب���اإلب���داع، 
األسري  االستقرار  أن  معتبرين 
أح������د أه������م م���ف���ات���ي���ح ح��م��اي��ة 
الشباب، كما أوصى الحاضرون 
ب��زي��ادة ال��رق��اب��ة األس��ري��ة على 
االجتماعي  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل 
تأخذ حيزًا كبيرًا  التي  واأللعاب 

من أوقات الشباب. 

ع��ل��ى أهمية  ال��ت��أك��ي��د  وي��ع��ت��ب��ر 
المناشط الصيفية ودورها في 
تنمية مواهب الشباب، وليس 
فقط استثمار أوقات فراغهم، 

الجلسة،  م��خ��رج��ات  أه���م  أح���د 
وال��ت��ي أوص����ت أي��ض��ًا ب��ض��رورة 
والمؤسسات  الجهات  تعاون 
إلي��ج��اد أن��ش��ط��ة ت��ت��ن��اس��ب مع 
للشباب  ال��ح��ال��ي  ال��ح��ي��اة  نمط 
وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. 

وش�����������ددت ال����ج����ل����س����ة ع��ل��ى 
ض�������رورة إي����ج����اد م��ن��ص��ة ت��ض��م 
ك��اف��ة ال��ف��رص وال��م��ع��س��ك��رات 
ال���ص���ي���ف���ي���ة ال���م���ق���دم���ة ل��ف��ئ��ة 
كافة  على  وتحتوي  الشباب 
بالتسجيل  الخاصة  المعلومات 
ل��ت��س��ه��ل ع��ل��ى أول���ي���اء األم����ور 
وال����ش����ب����اب اخ���ت���ي���ار ال���ن���ش���اط 
ال��م��ن��اس��ب واآلم�����ن. وأوص���ت 

بتنظيم جلسات عصف ذهني 
للخروج بمتطلبات الشباب من 
االنشطة والبرامج التي تشغل 
الفراغ خاصة في فترة  أوقات 

الصيف.

ودع����ت ال��ج��ل��س��ة إل���ى ض���رورة 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  دور  ت���وس���ي���ع 
التوعية  م��ج��ال  ف��ي  والتعليم 
ع���ل���ى ال����ن����ط����اق ال���م���درس���ي 
أله��م��ي��ة االس���ت���ث���م���ار األم��ث��ل 
ألوقات فراغ الشباب، والعمل 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م منذ 
الصغر ليتم تطويرها ودعمها.

على ضرورة  الحاضرون  واتفق 

ت��ع��زي��ز ال��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق 
ال���م���ج���ال���س وذل�������ك الرت����ي����اد 
مستمر،  بشكل  ل��ه��ا  ال��ش��ب��اب 
وضرورة إقناع الشباب لإلقبال 
ع���ل���ى اك���ت���ش���اف م��واه��ب��ه��م 
وشغل أوقات فراغهم بصورة 
مفيدة تنعكس بشكل إيجابي 
على مستقبلهم ومجتمعهم.

كما دعت الجلسة المؤسسات 
ت���دري���ب صيفي  ف����رص  ل��ف��ت��ح 
أوق��ات  استثمار  تتيح  للشباب 
سوق  في  ودمجهم  فراغهم 
العديد  يكسبهم  بما  العمل 
المستقبلية  ال���م���ه���ارات  م���ن 

المطلوبة.

اأهداف جمتمعية

وت��ت��ض��م��ن أج����ن����دة ال��ت��وع��ي��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة س��ل��س��ل��ة م��ن 
تستضيف  الحوارية  الجلسات 
م�����س�����ؤول�����ي�����ن ح���ك���وم���ي���ي���ن 
محلية  ج��ه��ات  ع��ن  وممثلين 
واتحادية مختلفة وعددًا من 
الرأي  وأصحاب  المثقفين  أبرز 
وال���خ���ب���رة إض���اف���ة إل����ى أف����راد 
الهيئة  ت��ه��دف  إذ  المجتمع. 
م���ن خ����الل ه����ذه ال��ج��ل��س��ات 
إل���ى ت��وف��ي��ر ال��ف��رص��ة لعصف 
ذهني بّناء يتيح التعرف على 
وجهات النظر المختلفة تجاه 
ال��م��واض��ي��ع ال��ت��ي ت��ه��م أف���راد 
بتوصيات  وال��خ��روج  المجتمع 
المعنية  ال��ج��ه��ات  إل���ى  ت��رف��ع 
األم���ر ال���ذي ي��ع��زز م��ن ت���واءم 
ال���خ���دم���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة م��ع 

تطلعات األهالي.

وق���ال ح��ري��ز ال��م��ر ب��ن ح��ري��ز، المدير 
والرعاية  التنمية  لقطاع  التنفيذي 
االج���ت���م���اع���ي���ة ف����ي ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة 
بين  ال��ت��واص��ل  ت��ع��زي��ز  إن  المجتمع 
أفراد المجتمع وتحقيق االنسجام 
الكامل في الرؤى والتوجهات نحو 
يتطلب  والمؤثرة،  الحيوية  القضايا 
المؤسسية  اإلج��راءات  الخروج من 
التقليدية وإحياء للعادات والتقاليد 
ت��وارث��ن��اه��ا وال���ت���ي ساهمت  ال��ت��ي 
ب��ح��ف��اظ م��ج��ت��م��ع دول����ة اإلم�����ارات 

على تماسكه عبر السنين. 

وقال بن حريز: “في الوقت الراهن 
ومع تسارع التطور التقني، صارت 
ان��ش��غ��االت ال���ن���اس أك���ب���ر، وب���دأت 
التقلص،  ف��ي  ال��ك��ب��رى  التجمعات 
وف������ي ال�����وق�����ت ن���ف���س���ه، ط�����رأت 
ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع ت��ح��دي��ات ج��دي��دة 
م���ع���اص���رة، م���ن أب����رزه����ا ال��م��خ��اط��ر 

ال��م��ت��ن��وع��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ال��ش��ب��اب، 
والتي تستدعي تداواًل ونقاشًا بين 
والحكمة  ال��رأي  وأصحاب  األهالي 
بحلول  للخروج  أنفسهم  والشباب 
عملية تحمي الشباب وتساعدهم 
على القيام باألدوار المنوطة بهم 

في بناء المجتمع وتنميته”.

تنمية  ه��ي��ئ��ة  أن  ح���ري���ز  ب���ن  وب���ي���ن 
ال��م��ج��ت��م��ع ت��س��ت��ه��دف ت��ن��ظ��ي��م 6 
جلسات حوارية ضمن أجندة التوعية 
ال��ج��اري،  ال��ع��ام  خ��الل  المجتمعية 
كل  تستضيف  أن  المتوقع  وم��ن 
شخص  ومئة  خمسين  بين  جلسة 
م��ن ك��ب��ار ال��س��ن وأص��ح��اب الهمم 
والشباب والمثقفين والمسؤولين 
ال����ح����ك����وم����ي����ي����ن وال���ش���خ���ص���ي���ات 
إل��ى  إض��اف��ة  ال���ب���ارزة،  المجتمعية 

النساء واألطفال. 
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مب�صاركة م�صــوؤولة الربامج والأن�صطة يف »جمعية الأحداث«

بلدية اأم القيوين وروؤية الإمارات تنظمان
حملة »عا�ض العلم«

في  واألن��ش��ط��ة  ال��ب��رام��ج  وم��س��ؤول��ة  االجتماعية  الناشطة  ش��ارك��ت 
جميعة توعية ورعاية األحداث األستاذة سارة صالح حمادة، في حملة 
“عاش العلم”، التي نظمتها بلدية أم القيوين، بالتعاون مع شبكة رؤية 
األعالم  استبدال  بهدف  سفراءالخير،  ومشاركة  اإلعالمية  اإلم��ارات 
والمرافق  والبنايات  والفلل  المنازل  وأسطح  الدوائر  على  المرفوعة 

العامة والمتأثرة بالعوامل الطبيعية والمناخية، بأعالم أخرى جديدة.

ن حميد راشد الشامسي،  وثمَّ
األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ل��ل��م��ج��ل��س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي أث����ن����اء اس��ت��ق��ب��ال��ه 
ل��ل��م��ش��ارك��ي��ن ف����ي ال��ح��م��ل��ة، 
الجهود المبذولة للحفاظ على 
العلم اإلماراتي، داعيًا الجميع 

إلى المساهمة في إنجاحها.

وشارك في الحملة السكرتيرة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ش���ب���ك���ة رؤي�����ة 
اإلع���الم���ي���ة شيخة  اإلم�������ارات 
ال����ش����ح����ي، وس������ف������راء ال���خ���ي���ر 
ال��ن��اش��ط��ة االج��ت��م��اع��ي��ة س���ارة 
اإلش���ارة   لغة  وخبيرة  ح��م��ادة، 
واإلعالمي   المناعي،  فاطمة 
واإلع��الم��ي  ال��ك��ش��ف،  محمد 
وزع��وا  الذين  الجسمي،  أحمد 
األع�����������الم ع����ل����ى ال���م���ج���ل���س 
القيوين  أم  إلم���ارة  التنفيذي 

االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  ودائ�����رة 
ودائ����رة ال��ق��ض��اء وم��رك��ز هيئة 

اإلمارات للهوية.

طويرش،  سلطان  عبيد  وأش���اد 
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال م��دي��ر ب��ل��دي��ة أم 
العلم«  »ع��اش  بحملة  القيوين 
ق��ائ��اًل: »إن���ه ل��ي��س ه��ن��اك تعبير 
أس��م��ى م���ن رف����ع ع��ل��م ال��دول��ة 
ف���ي ك���ل أرج�����اء اإلم������ارة ت��ع��زي��زًا 
ل��ح��ب ش��ع��ب اإلم�����ارات ل��ق��ائ��ده 
ال��ش��ي��خ خليفة  ال��س��م��و  ص��اح��ب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  بن 
بلدية  أن  وأوض��ح  الله«،  حفظه 
أم ال��ق��ي��وي��ن ق��ام��ت ف��ي وق��ت 
س���اب���ق ب��ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��ل��ة »ع��ل��م��ن��ا 
م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا« إلزال������ة األع����الم 

التالفة.

مبادرات



�صقيا اخلري
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مبادرات

م����ب����ادرة » س��ق��ي��ا ال��خ��ي��ر 
أط��ل��ق��ت��ه��ا شبكة  ال��ت��ي   “
اإلم��ارات اإلعالمية،  رؤية 
الطيور من  بهدف حماية 
ال���ه���الك ب��س��ب��ب ال��ج��وع 
وال����ع����ط����ش خ����اص����ة ف��ي 

هذه األجواء الصيفية. 

وق�����ام ال���م���ش���ارك���ون في 
بتعبئة مجموعة  المبادرة 
م����ن األوع�����ي�����ة ب���ال���غ���ذاء 
وال���م���اء وع��ل��ق��وه��ا على 
أش���ج���ار ح���دائ���ق ال��ص��ف��ي��ا 
وم������ش������ي������رف وال����ع����ل����م 
من  ع��دد  على  وتوزيعها 

البيوت في إمارة عجمان. 

وأوض�������������ح ال���م���س���ت���ش���ار 
اإلعالمي عبدالله الشحي 
لشبكة  التنفيذي  الرئيس 
رؤي��ة اإلم���ارات اإلعالمية 
أن هذه المبادرة تأتي في 
إطار مبادرات “ رؤية الخير 
الشبكة  أطلقتها  التي   «
ت��زام��ن��ًا م��ع إع���الن صاحب 
ال���س���م���و ال���ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة 
ن��ه��ي��ان رئيس  زاي���د آل  ب��ن 
الدولة “حفظه الله” عام 

2017 عامًا للخير . 

وق����ال “ إن��ن��ا ن��س��ع��ى من 
خ�����الل م�����ب�����ادرة “ س��ق��ي��ا 
خير  ي��ت��ع��دى  “ ألن  ال��خ��ي��ر 
اإلمارات البشر ليصل إلى 
تزين  التي  الكائنات  ه��ذه 
قلوبنا  إل��ى  وتدخل  بيئتنا 
ال���������دفء وال����ح����ي����اة ف��ي 
خ��ط��وة ت��ع��ك��س ال��ص��ورة 
والعطاء  للخير  الحقيقية 
بها  يتمتع  التي  والرحمة 
أب���ن���اء اإلم��������ارات اق���ت���داء 
الذين  المؤسسين  باآلباء 
زرعوا في نفوسهم هذه 

القيم.

عرب مبادرة اأطلقتها »روؤية الإمارات« 
»�صقيا اخلري « حتمي الطيور من اجلوع 

والعط�ض �صيفًا 



بالمركز  2014، وفزت  عام 
صيف  مسابقة  في  األول 
توعية  لجمعية  ف����راغ  ب��ال 
ورعاية األح��داث عن فئتي 
“صديق المكتبة” و”الكاتب 
ال�����ص�����غ�����ي�����ر”. ك�����م�����ا ن���ل���ت 
م��ج��م��وع��ه م��ن ال��ب��ط��والت 
ف����ي أول���م���ب���ي���اد ال����روب����وت 
العالمي مع مراكز األطفال 
للتعليم  أبوظبي  ومجلس 
وح��ت��ى   2012 ع����ام  م��ن��ذ 
الدولة  2016 ومثلت  عام 
في كل من ماليزيا وجاكرتا 
ودول�������ة ق���ط���ر، وش���ارك���ت 
ف���ي ب��رن��ام��ج م���ه���ارات مع 
للتعليم  ال��ش��ارق��ه  مجلس 
في كندا 2014، وحصدت 
ب���ط���ول���ة ال���س���ب���اح���ة ع��ل��ى 
م��س��ت��وى م��راك��ز األط��ف��ال 
وفي األولمبياد المدرسي 
ل��ل��س��ب��اح��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
التربية  وزارة  م��ع  ال���دول���ة 
وال����ت����ع����ل����ي����م، ف����ض����اًل ع��ن 
حصولي على المركز األول 
على جميع مراكز األطفال 
ال��ت��اب��ع��ة إلم�����ارة ال��ش��ارق��ة 
ف���ي م��ل��ت��ق��ى ال��م��ع��ل��وم��ات 
عشر  وال��راب��ع  عشر  الثالث 
وال����خ����ام����س ع���ش���ر ل��ث��الث 
س�����ن�����وات ع���ل���ى ال���ت���وال���ي 
وج��م��ي��ع��ه��ا ف���ي ال��ب��رم��ج��ة 
اآلل��ي، وحصلت  والحاسب 
ضمن  فريق مدرستي على 
الدولة  على  األول  المركز 
في مسابقه الوعي البيئي، 
فريق  ضمن  ف��زت  وكذلك 
المدرسة على المركز األول 
مسابقة  في  ال��دول��ة  على 

الهالل األحمر الطالبي.

ما هي خطواتك 
القادمة 

وطموحاتك 
امل�صتقبلية؟

أس���ع���ى ألك������ون م��واط��ن��ة 
ص���ال���ح���ة ت���س���ع���ى ل��خ��دم��ة 
وطنها وتساهم فيه بالخير 
والبناء، وأحلم أن أغرس راية 
سطح  على  خفاقة  وطني 
أكون  وأن  المريخ  أو  القمر 
الدولة  أوائ��ل  الله من  بإذن 
ف���ي ال��ت��ح��ص��ي��ل ال���دراس���ي. 
وبالنسبة لخطواتي القادمة 
ف��ه��ي ت��ش��م��ل ال��ع��دي��د من 
وال��خ��ط��ط، فمنذ  ال��ب��رام��ج 
ف����ت����رة ب���س���ي���ط���ة ش���ارك���ت 
ب��م��ل��ت��ق��ى ال��ش��ب��اب ال��ع��رب��ي 
ال����س����ادس وال���ث���الث���ي���ن في 
وحاليًا  األردن���ي���ة،  المملكة 
هولندا  إل��ى  للسفر  أستعد 
ضمن برنامج سفراء االبتكار 
التربية  وزارة  تنظمه  ال��ذي 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وس��ي��ك��ون لي 
م����ش����ارك����ة ف�����ي م���ه���رج���ان 
ال����م����س����رح ال���خ���ل���ي���ج���ي ف��ي 
الثامن  ال��ب��ح��ري��ن ف��ي  دول���ة 
بحول  ال��ق��ادم  سبتمبر  م��ن 
ال���ل���ه ث���م ب��ع��د ال���ع���ودةم���ن 
ال���م���ه���رج���ان س���أس���اف���ر إل��ى 
جامعة كامبريدج للمشاركه 
في محاكاة لجلسات األمم 
ال���م���ت���ح���دة، ح���ي���ث ح��ص��ل��ت 
ع��ل��ى ال��م��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
التحضيرية  ال��ج��ل��س��ات  ف��ي 
وال���ت���ي ك���ان���ت م��ن��ذ أش��ه��ر 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ري��ك��ي��ة 
ب��ال��ش��ارق��ة، وس��ي��ك��ون ذلك 
في الرابع عشر من سبتمبر 

القادم بإذن الله.

�صم�صة النقبي:
ـــددة وطــمــوحـــــي  ــــ ـــع ـــت ـــي م ـــات ــــ ـــواي ــــ ه
ـــــــــــــــض  ـــــخـــــطـــــى كــــــــوكــــــــب الأر� ـــــت ي

عرفينا بداية بنف�صك؟

شمسة النقبي طالبة متفوقة 
من  المتقدم  ال��ع��اش��ر  بالصف 
التابعة إلمارة  مدينة خورفكان 
إدارية  أصغر  الباسمة،  الشارقة 
اإلم��ارات��ي��ة  م��وال��ي��ف  بجمعية 
منصب  وأت����ول����ى  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
م���دي���رة ال��م��ت��ط��وع��ي��ن ال��ص��غ��ار 
كما  القراءة  أعشق  والناشئين، 
أن ال��ت��ط��وع ي��س��ري ف��ي دم��ي 
م��ن��ذ ال��ص��غ��ر وه����و م���ا اع��ت��دن��ا 
ع��ل��ي��ه م��ن ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��رش��ي��دة 
يقدم شيئًا  أن  يستطع  من  إذ 

فليقدّمْه دون حيرة أو تردد.

ما هي اأبرز هواياتك؟ 

ه��واي��ات��ي م��ت��ع��ددة، ف��أن��ا من 
م��ح��ب��ي ال��ت��م��ث��ي��ل ال��م��س��رح��ي 
وأت�����ق�����ن ال���س���ب���اح���ة وب���رم���ج���ة 
إلقاء  مهارة  ول��دي  الروبوتات، 
النبطي وقد ساعدتني  الشعر 

نبرة صوتي على حسن األداء.

حدثينا عن اكت�صاف 
موهبتك يف 

التمثيل؟ 

اكتشفت موهبتي في التمثيل 
في وقت مبكر من عمري، إذ 
تقديم  ف��ي  كبير  دور  ل��ي  ك��ان 
ب���رن���ام���ج اإلذاع�������ة ال��م��درس��ي��ة 
وإدارة  التمثيلية  وال��م��ش��اه��د 
ال��ط��اب��ور ال��ص��ب��اح��ي ع��وض��ًا عن 
فقد  الرياضية  التربية  معلمة 
ك��ان��ت ال��داع��م األك��ب��ر ل��ي في 
ج��م��ي��ع ال���م���ج���االت، ك��م��ا وأن 
صاحب  من  الالمحدود  الدعم 
السمو الشيخ الدكتور سلطان 
ب���ن م��ح��م��د ال��ق��اس��م��ي ح��اك��م 
إم����ارة ال��ش��ارق��ة “ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه” 
والمواهب  والتمثيل  للمسرح 
ل���أط���ف���ال وال���ي���اف���ع���ي���ن؛ ك��ون 
الكتشاف  رئيسيًا  داف��ع��ًا  ل��دي 
التمثيل  ف��ي  موهبتي  وصقل 
سنوات،  العشر  عمر  ف��ي  وأن��ا 
حيث ش��ارك��ت ألك��ث��ر م��ن سنة 
المدرسي،  المسرح  بمهرجان 
وش��ارك��ت ب���دورة ف��ن )ستوب 
موشن( مع مركز سجایا فتیات 

الشارقة عام 2016. 

ماذا عن دور الوالدين 
يف دعم و�صقل 

مواهبك؟

يخفى  ال  دور  ل����وال����دي  ك����ان 
ع��ل��ى أح����د ف��ه��م��ا م���ن سمحا 
الثقة  ومنحاني  بالمشاركة  لي 
والدعم المعنوي قبل المادي 
ألتمكن من الوقوف على كل 
المنابر والمسارح متحدثة بفخر 
ألن����ي اب��ن��ة زاي����د ال��ت��ي تسعى 
لنهضة وطنها فهذا ما غرسه 

فّي والداي منذ الصغر.

ما هي اأبرز اجلوائز 
التي ح�صلت عليها؟

ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ج��ن��دي 
ل��ف��ع��ال��ی��ات صیف  ال��م��ج��ھ��ول 
ج��ائ��زة  وع��ل��ى   ،2016 ب����الدي 
ال��ش��ی��خ ح���م���دان ب���ن راش����د آل 
15 و  م���ك���ت���وم ف����ي دورت����ھ����ا 
ج��ائ��رة  ع��ل��ى  حصلت  ك��م��ا   ،18
في  ال��ت��رب��وي  للتمیز  ال��ش��ارق��ة 
كذلك   وح��ص��ل��ت   ،20 دورت���ھ���ا 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ال��م��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي 
ع��ام  بقطر  ال���دراس���ي  للتفوق 
األول  بالمركز  وف��زت   ،  2016
ال��دول��ة بجائزة  ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال��ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة إلب����داع����ات 
البرمجي  المجال  الطفولة في 

والتمثيل  والقراءة  السباحة  بين موهبة  الهوايات، جمعت  إماراتية متعددة  فتاة 
وعلوم االبتكار والعمل اإلنساني، لها طموحات وأهداف تفوق التخيالت، هدفها 
لدولتها  بصمة مشرفة  تضيف  وأن  اإلماراتية  للفتاة  مثال  خير  تكون  أن  األسمى 

اإلمارات، من خالل هذه األسطر نتعرف أكثر شمسة النقبي..
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ال��خ��وف من  ك��ث��ي��رًا م��ن يشكو 
الناس ومواجهتهم، وال سيما 
كإلقاء  رسميًا  التحدث  كان  إذا 
س�������ؤال أم�������ام ال�����ط�����الب ف��ي 
المحاضرات أو اإلجابة وحدوث 
أع������راض ال��ق��ل��ق م���ث���ل  ازدي�����اد 
والرجفة  القلب  ضربات  سرعة 
وتصبب  الجسم  في  والرعشة 

العرق وعدم التركيز.

تتكرر  م��ا  كثيرًا  المشكلة  ه��ذه 
ونس�أل عن الحل؟

في الحقيقة..

هذه األعراض تسمى بالخوف 
االج���ت���م���اع���ي وه�����و ن�����وع م��ن 
الخجل واالرتباك والتعلثم في 
ويعتبر  االجتماعية  ال��م��واق��ف 
الرهاب االجتماعي من األمراض 
الفرد  الشالةلفعالية  العصابية 
في مواجهة المواقف الحياتية 
ال��ره��اب  ويصنف  االجتماعية، 
االجتماعي ضمن حاالت القلق  
ال��ن��ف��س��ي ال���ش���دي���د وي��ت��داخ��ل 
اض���ط���راب���ات نفسية  ع���دة  م���ع 

كالخجل والخوف.

بأنه  الرهاب االجتماعي:  يعرف 
خوف شديد وقلق مستمر في 

مواجهة المواقف التي يتعرض 
ل��ه��ا ال��ش��خ��ص ح��ي��ن��م��ا ي��ت��واج��د 
أمام الغرباء نتيجة احساسه إنه 
التأقلم مع  يفشل في  سوف 

هذا الوضع.

بسيطرة  يمتاز  الرهاب  أن  كما 
ق���وي���ة ل��ل��ق��ل��ق ع��ل��ى ال���ح���االت 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��إلن��س��ان، م���ا ي���ؤدي 
السلوك  واض��ح في  تغيير  إلى 
وظ�����ه�����ور ع�����الم�����ات ج��س��دي��ة 

مصاحبة لهذا التوتر.

يتم تجنب المواقف االجتماعية 
أو  األدائ���ي���ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وق��د 
ي��ت��ح��م��ل��ه��ا ال��ش��خ��ص م���ع قلق 
ويحاول  كما  شديدين  وضيق 

تجنب التحدث في التجمعات.

وال���ح���دي���ث م���ع ال��م��س��ؤول��ي��ن 
وي���ت���ج���ن���ب ح����ض����ور ال���ح���ف���الت 
واألكل والشرب أمام اآلخرين.

ك��ال��ط��ال��ب ال����ذي ي��ط��ل��ب منه 
أم��ام  المواضيع  بعض  تقديم 
ما  أس���ات���ذت���ه���م،  أو  زم���الئ���ه���م 
ي����ؤدي ذل���ك إل���ى ال��رغ��ب��ة في 

العزلة وعدم الثقة بالناس.

وهناك أريد أن أفرق بين الرهاب 

المعروف،  االجتماعي والخجل 
ب��ي��ن ال��ح��ال��ت��ي��ن يكمن  وال���ف���رق 
واالنسحاب  القلق  ش��دة  ف��ي 
المواقف  ف��ي  يحدثان  ال��ل��ذان 
من  يصاحبها  وم��ا  االجتماعية 
وقد  وجسمية  نفسية  أع��راض 
دلت الدراسات على أن الطفل 
الخجول الذي يتهيب المواقف 
االجتماعية والظهور بين أقرانه 
أكثر استعدادًا لإلصابة بالرهاب 

االجتماعي عندما يكبر.

ول��و عدنا إل��ى األس��ب��اب خلف 
بحياة  المؤلمة  الظاهرة  ه��ذه 

الفرد.

ل��ك��ان ل��ل��ع��وام��ل األس���ري���ة دور 
مهم جدا.

دور  ل��ه  االجتماعي  فالمحيط 
القلق  ح��االت  مهم في نشوء 

اإلجتماعي.

وأكدت الدراسات أن المصابين 
عاشوا  قد  االجتماعي  بالقلق 
ط��ف��ول��ة غ��ي��ر س��ع��ي��دة. وإن��ه��م 
النفسي  ال��ح��رم��ان  م���ن  ع���ان���وا 
ع��الق��ت��ه��م  وأن  وال�������م�������ادي 
ل��وال��دي��ه��م ك��ان ي��س��وده البعد 
العاطفي والبرود باإلضافة إلى 

عدم التقبل والرفض واإلحباط 
وال��ع��دوان��ي��ة وع���دم ال��رض��ا عن 
ك��ان��ت  ب��ال��ع��ك��س  أو  ال���ن���ف���س 
ع��الق��ت��ه��م ت��ت��ص��ف ب��ال��ح��م��اي��ة 

الزائدة بشكل عام..

مما أدى ذلك إلى أن  فرصتهم 
ال��ح��ي��اة بشكل  ف���ي اك��ت��ش��اف 

تلقائي وذاتي كانت ضعيفة.

في  م��ه��م  دور  ل��ل��ت��رب��ي��ة  إذا.. 
ال��م��واق��ف  م��ن  ال��خ��وف  تثبيت 
األم��ور  ه��ذه  وم��ن  االجتماعية 
ك�����ث�����رة األوام������������ر وال����ن����واح����ي 
وال�����م�����م�����ن�����وع�����ات وت���ع���ق���ي���د 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���ق���واع���د ال��ت��ي 
المواقف  ف��ي  مراعاتها  يجب 

االجتماعية.

- العوامل الثقافية:

ثقافة الحياة تحد وطرق التربية 
وطرق التعامل مع األبناء.

للتعبير  ف���رص  وج���ود  ع���دم  إن 
عن ال��ذات وع��دم التأكيد على 
أهمية الفرد وتشجيعه وتنمية 
والمحيط  الشخصية،  مواهبة 
ال��ع��دائ��ي االن��ت��ق��ادي ال���ذي ال 
تصل الفرد.. كلها عوامل تؤدي 
وعمد  االجتماعي  الرهاب  إلى 
المشاركة االجتماعية الفعالة .

عالج اخلوف

- من الناحية العالجية:

األدوي���ة  بعض  األط��ب��اء  يصف 
المنظمة  واألدوي�����ة  النفسية 
لضربات القلب والرجفة وهناك 

ال��ع��الج  م��ن يستفيد م��ن ه���ذا 
وتتحسن الحالة مع مرور الزمن.

ول�����ك�����ن ال�����ع�����الج ال���س���ل���وك���ي 
ف��ائ��دة  ذا  ي��ك��ون  ق��د  النفسي 
اإلي��ج��اب��ي  ت��أث��ي��ره  ويستمر  أك��ب��ر 

سنوات عديدة.

وه�����و ي��ت��ض��م��ن ع�����دة م���راح���ل 
وتدريبات:

االع���ت���راف  م���ن  أواًل  ب���د  ال   -
ب��ال��م��ش��ك��ل��ة وال���م���خ���اوف ال��ت��ي 

يعيشها المرء.

المواقف  - أفصل الخوف عن 
التي أدت إليه.

-حدد هل الخوف مالئم أما ال 
لهذا الموقف.

- ع��ب��ر ع���ن خ���وف���ك، ه���و ي��خ��رج 
وتخلص  وس��ل��وك  ب��ان��ف��ع��االت 

منه.

ب��ال��ذن��ب وي��رف��ض  ت��ش��ع��ر  - ال 
الذات بسبب خوفك ألنه بذلك 
منه،  الخروج  على  يساعدان  ال 
وت��راك��م  ال��م��واق��ف  تعقيد  ب��ل 

االنفعاالت السلبية بداخلك.

الخوف.. استعد  - حاول توقع 
إن����ك ق���د تشعر  دائ����م����ًا ع��ل��ى 
بالخوف.. فهي خطوات علمية 
لتحمي نفسك، وبنفس الوقت 
لتخلصك  عالجية  خ��ط��وة  ه��ي 

منه.

بإيجابية.. تحرك  - تذكر نفسك 
بالفشل..  تفكر  ال  تتوقف..  ال 

إشغل عقلك بشيء نافع.

- عندما تبدأ ركز على خطواتك 
وواج����������ه ال����ص����ع����وب����ات ال���ت���ي 
تدريجيًا  حلها  وح��اول  تصادفك 

دون التفكير بالنتيجة.

إن��ج��از مهمات  - م��ن األف��ض��ل 
صغيرة بنجاح.. بداًل من الطموح 
حيث  لتحقيقها،  كبيرة  ألشياء 
الخوف  فريسة  إح��س��اس  تقع 

والقلق.

ق��وة..  نجاحاتنا  م��ن  نستمد   -
في مقاومة إحساس  الخوف 

الذي تشعر به.

ال��ت��دري��ب��ات على  - وم���ن أه���م 
مفكرة  واستعمال  االس��ت��رخ��اء 
وتسجيل تفاصيل عن المواقف 

المحرجة ودرجة القلق فيها.

- االس����ت����ف����ادة م����ن اآلخ���ري���ن 
وتجريب سلوكياتهم الناجحة.

وفي الخاتمة..

ي��ع��ي��ش اإلن���س���ان ب��ش��ك��ل ع��ام 
القلق الداخلي واألفكار الذاتية 
التي تدور في ذاكرتنا عند رؤية 

اآلخرين.

واالج��ت��م��اع م��ه��م.. ه��و داف��ع 
في  اإلنسان  تحسن  كي  مهم 
م��ظ��ه��ره وس��ل��وك��ه وت��ص��رف��ات��ه 
ل��ذل��ك ه���و ال���خ���وف اإلي��ج��اب��ي 
ولكن عندما تزداد شدته يكون 

معطاًل.

هنا يحضر الرهاب االجتماعي

بقلم: ايسار فندي
أخصائية اجتماعية

الرهاب الجتماعي
اأعرا�ض واأ�صباب.. وقاية وعالج
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فقد  المدرسي  العنف  أم��ا 
ع���رف���ه ال���م���ش���رع ب��اع��ت��ب��اره 
م���ج���م���وع ال����س����ل����وك غ��ي��ر 
اج��ت��م��اع��ي��ًا بحيث  ال��م��ق��ب��ول 
ي���ؤث���ر ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام 
ل���ل���م���درس���ة،  وي�������ؤدي إل���ى 
يتعلق  فيما  سلبية  ن��ت��ائ��ج 
ب���ال���ت���ح���ص���ي���ل ال������دراس������ي، 
م��ادي  عنف  إل��ى  وينقسم 
 ك����ال����ض����رب، وال���م���ش���اج���رة، 
المدرسة،  داخ��ل  والتخريب 
وال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى ال����ج����دران، 
كالسخرية  وعنف  معنوي 
واالس������ت������ه������زاء، وال���ش���ت���م 
الفوضى،  وإث��ارة  والعصيان 
السلبي  ال��س��ل��وك  وك��ذل��ك 
بالحصص  االنضباط  كعدم 
وال��غ��ي��اب ال��م��ت��ك��رر وال��غ��ش 
ف���ي االخ���ت���ب���ارات وال��ت��م��رد 
ع���ل���ى أن���ظ���م���ة ال���م���درس���ة 

وتعليماتها.

إن العوامل المساهمة في 
ظهور العنف هي العوامل 
االج���ت���م���اع���ي���ة واألس�����ري�����ة 
يخلفه  لما  ونظرًا  والبيئية، 
ال����ع����ن����ف ف������ي ال���م���ح���ي���ط 
مشكالت  م���ن  ال��م��درس��ي 
العملية  أط����راف  ك��ل  ل���دى 
ال��ت��رب��وي��ة، ك��ان م��ن ال��واج��ب 
البحث عن طرق من شأنها 
أن تقلل من العنف وتبعاته.

ف�����إن ال���م���ش���رع ن���ظ���م ف��ي 
 1987 3 لسنة  رقم  قانون 
ب���ش���أن ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات 
وعاقب  العنف  وتعديالته 
إجرامي وفرض  كل سلوك 
ع��ل��ي��ه ال���ع���ق���وب���ات وم��ن��ه��ا 

ال����ج����رائ����م ال����واق����ع����ة ع��ل��ى 
أو  ال���ع���رض  أو  األش���خ���اص 
ون��ظ��رًا  ال��م��ال،  أو  السمعة 
غالبًا  المدرسي  العنف  ألّن 
ما يكون بين األحداث ومن 
القانون  عليهم  يطبق  ث��م 
في   1976 ل��س��ن��ة   9 رق���م 
ش����أن األح������داث ال��ج��ان��ح��ي��ن 
وال����م����ش����ردي����ن ح���ي���ث ي��ع��د 
ح���دث���ًا ف���ي ت��ط��ب��ي��ق أح��ك��ام 
يجاوز  لم  من  القانون  ه��ذا 
ال��ث��ام��ن��ة ع��ش��رة م���ن ع��م��ره 
محل  الفعل  ارتكابه  وق��ت 
ال��م��س��اءل��ة أو وج����وده في 

إحدى حاالت التشرد.

الجزائية  الدعوى  تقام  وال 
ال��ذي  الجانح  ال��ح��دث  على 
ل���م ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر سبع 
التدابير  وأن  كاملة،  سنين 
ال���ت���ي ي���ج���وز ات���خ���اذه���ا في 
شأن الحدث هي في أغلب 
التسليم  أو  التوبيخ  األحيان 
االخ���ت���ب���ار  أو  األم������ر  ل���ول���ي 

القضائي، 

بأن  نجد  الحال  واق��ع  وم��ن 
تقلل  ال  ال���ع���ق���وب���ات  ت��ل��ك 
م�����ن ال���ع���ن���ف ال���م���درس���ي 
ب�����ل ت����س����اه����م ف�����ي ب��ع��ض 
الحدث  جنوح  في  الحاالت 
الشرطة  لتردده على مراكز 
العامة  النيابة  وتحقيقات 
وساحات المحكمة وبالتالي 
تساهم في  انحرافه إذا لم 
تكون  وال  س��ل��وك��ه  يضبط 
المدرسة  إن  بل   ، له  رادع���ًا 
أف����ض����ل ج���ه���ة ل���ل���ح���د م��ن 
ال���م���درس���ي، حيث  ال��ع��ن��ف 

المؤسسة  ال��م��درس��ة  ت��ع��د 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة في 
األه��م��ي��ة ب��ع��د األس����رة من 
التأثير  ف��ي  مكانتها  ح��ي��ث 
ب��ال��ط��ال��ب ورع��اي��ت��ه وصقل 
مهاراته  وتنمية  شخصيته 
وتزويده  وقدراته  ومواهبه 

بالمعلومات والمعارف.

إض���اف���ة إل���ى أن��ه��ا ت��وف��ر له 
التي  بالمثيرات  مليئة  بيئة 
تعمل على استنفاد طاقاته 
باالتجاه  وتوجيهها  الكامنة 
ال�����ذي ي���ع���ود ع��ل��ي��ه وع��ل��ى 
م��ج��ت��م��ع��ه ب���ال���ن���ف���ع، وم���ن 
ال��ه��دف  ه���ذا  تحقيق  أج���ل 
وه�������و إع����������داد ال����ن����اش����يء 
ل��ي��ك��ون ط��ال��ب��ًا ص��ال��ح��ًا في 
التربية  وزارة  ف��إن  مجتمعه 
وال��ت��ع��ل��ي��م ن��ظ��م��ت ط���رق 
ع���الج ال��ع��ن��ف ف��ي ال��وس��ط 
ال��م��درس��ي وال���وق���اي���ة منه 
رق��م  وزاري  ق�����رار  ب����إص����دار 
ب��ش��أن   2015 ل��س��ن��ة   411
السلوكي  االنضباط  الئحة 
ل��ل��م��ت��ع��ل��م��ي��ن ب��ال��م��ج��ت��م��ع 
أن��اط  ب��أن  المدرسي وذل��ك 
ال���م���ه���ام ل��ل��ج��ن��ة ال��ت��رب��وي��ة 
وهي إحدى لجان المدرسة 
المشكلة أناط بها مناقشة 
أمور المتعلمين من الناحية 
التربوية والسلوكية، والنظر 
ف��ي اإلج�����راءات ال��ت��ي تتخذ 
المخالفين  المتعلمين  بحق 
لهم  التحفيز  درج��ات  ومنح 
وفقًا ألحكام هذه الالئحة.

 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
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بقلم: حميد درويش
محاٍم ومستشار قانوني

العنف املدر�صي
من منظور

امل�رشع الإماراتي

محامي الحدث

يعتبر العنف المدرسي متجددًا ومستمرًا في كل زمان ومكان، 
وفي كل عام دراس��ي يتكرر هذا األم��ر، وعرف المشرع العنف 
بشكل عام هو أي ضرٍر قد يلحق بالشخص سواء كان هذا الضرر 
الجسدية  اإلعاقات  يسبب  قد  الضرر  فهذا  معنويًا،  أو  جسديًا 

أو األمراض النفسية التي تؤثر في قدرة الشخص على العطاء.
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عيادة الحدث

ل�م���ى الن�ائ�ل��ي

الشك أن ممارسة الرياضة إلى جانب الغذاء الصحي السليم لها نتائج ايجابية كبيرة على 
يضمن حصوب  تناول غذاء صحي ومتوازن  على  اإلنسان  يحرص  اإلنسان، فعندما  صحة 
الجسم على ما يحتاجه من عناصر غذائية، السيما إلى جانب اهتمامه بممارسة أي نوع 
من أنواع الرياضة التي يفضلها بإنتظام، فهو بذلك يضمن لنفسه حياة صحية ممتازة من 
ناحية النشاط المتجدد والتركيز العالي والذهن الصافي بعيدًا عن اإلرهق والتعب والتوتر.

تقدم خبيرة التغذية لمى النائلي، بعض من الّنصائح حول األطعمة والمشروبات الالزمة 
باع نظام غذائي جيد ومتوازن أن يساعد على الحصول  لممارسة الرياضة، وكيف يمكن التِّ

على أفضل النتائج في اللياقة البدنية والرياضة:

ن�صائح حول الغذاء ال�صحي 
عند ممار�صة الريا�صة

10
ق��ب��ل م��م��ارس��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��اض��ي��ة ب��ث��الث 
ساعات ينصح بتناول وجبه غنية بالنشويات 
الصحية كاألفوكادو  والبروتينات والدهون 

وزيت الزيتون مع وجبة الطعام.

ق��ب��ل م��م��ارس��ة ال��ري��اض��ة ب��س��اع��ة ممكن 
سريعة  ب��ال��ن��ش��وي��ات  غنية  وج��ب��ة  ت��ن��اول 
كالتمر  ال��ك��رب��وه��ي��درت  أو  اإلم��ت��ص��اص 
ال��ط��ازج  والعصير  المجففة،  وال��ف��واك��ة 

الغير مضاف له السكر.

12
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تجنب تناول الطعام قبل التمرين بشكل 
مباشر.

ــمــاء  الـــحـــرص عــلــى شــــرب كــمــيــة مـــن ال
ترطيب  بهدف  التمرين،  أثناء  وفي  قبل 
العضالت وليكون الجسم أكثر توازنًا في 

أثناء ممارسة النشاط.

يفضل شرب من 8 إلى 12 كوبًا من الماء 
يوميًا.

ــــات الـــطـــاقـــة  تـــجـــنـــب تـــــنـــــاول مــــشــــروب
ــة  ــي ــغــن والــــمــــشــــروبــــات الــمــنــشــطــة وال
على  السلبي  لتأثيرها  نظرًا  بالبروتينات 
من  عالية  نسبة  وجـــود  بسبب  الــكــلــى، 
الــصــوديــوم والــبــروتــيــن الــتــي تـــؤدي إلى 

تجمع السوائل في الجسم.

بـــعـــد ســـاعـــة مــــن مـــمـــارســـة الــتــمــريــن 
من  غنية  وجبة  تناول  يفضل  الرياضي 
البروتينات والنشويات المعقدة بطيئة 

االمتصاص.

ينصح الرياضيين بتناول الفواكة المجففة 
العضالت  بــنــاء  فــي  لفائدتهما  والــتــمــر 

وصحة الجسم وتغذية الدماغ.

بعد  مــبــاشــرة  ينصح  الــعــضــالت  لتنمية 
التمرين بتناول كوبًا من الحليب المضاف 

له العسل والفاكهة والمكسرات.

خالل الــدورة الشهرية ال يوجد أي مانع 
الدراسات  لكن  الرياضة،  لممارسة  طبي 
معدل  يكون  يومين  أول   في  أن  تفيد 
الالتي  الــســيــدات  وينصح  عـــاٍل  الحيض 
يــعــانــيــن مــن الــنــزيــف خـــالل تــلــك الــفــتــرة 

بعدم ممارسة الرياضة.

عد ةة اشششش م
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خواطر تربوية

اكت�صفي احلب املزيف
باأربع خطوات

األستاذة: هالة إبراهيم األبلم
عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

اأوًل : الكذب

وال  يخدع  ال  الصادق  اإلنسان 
أكتشفِت  فإذا  مشاعره،  يزيف 
أم���ام���ك  ال������ذي  ال���ش���خ���ص  أن 
ه��و شخص ك���اذب  فيجب أن 

تتخلي عنه فورًا. 

ثانيًا: املغامر

يذهب  أن  ي��ري��د  دائ���م���ًا  ك���ان  إذا 
ويأتي بك إلى أي مكان وفي أي 
من  عليِك  يخاف  أن  دون  وق��ت 
حتي  أو  المخاطر  من  أو  اآلخرين 
من كالم الناس، إذًا فهو شخص 
ال يحبك، فمن أحب شخص كان 
ويبذل  عليه  وخ��وف��ًا  ح��رص��ًا  أك��ث��ر 

قصارى جهده للحفاظ عليه.

ثالثًا :الديكتاتور

دائمًا  هو  المحب  الشخص 
ويفعل  تحبينه،  عما  يبحث 
الشيء الذي يسعدك دون 
ويسمعك  منه،  تطلبي  أن 
ما  يختار  أن  اردِت  ل��و  حتي 
راحتك.  علي  فيحرص  يريد، 
أم��������ا ال����ش����خ����ص األن�����ان�����ي 
دائمًا  يخبرك  برأيه  المستبد 
أن��ه هو الرجل وال��ذي يجب 
يسمع صوت  وال  يطاع  أن 
أح������د غ����ي����ره ف���ه���و م���زي���ف 
تبعدي عنه فورًا  أن  ويجب 
كان  مهما  المحب  فالقلب 
قلب  فهو  شخصيته  ق��وة 
غايته  وي��ك��ون  حبيبه  ي��رح��م 

سعادته.

رابعًا: املبالغ املق�رش!

حبه  ف��ي  مبالغ  حبيبك  ه��ل 
وفي قوله وفي فعله ؟ أم 
يستطيع  مشاعره  ف��ي  ب��ارد 
ك��ث��ي��ر من  ف���ي  ي���ن���س���اِك  أن 

األحيان؟

ف���ي ك��ل��ت��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن يجب 
ح��ب��ي��ب��ك  أن  ت���ت���أك���دي  أن 
يتغير  ال  ف��ال��ح��ب  م���زي���ف 
أن  ي��م��ك��ن  بينما  ي��ق��ل  وال 
حبيبك  أن  وت��أك��دي  ي��زي��د، 
طاقتك،  فوق  يحملك  لن 
وال يجعل صبرك ينفد في 

انتظار كلمة منه .

الحب واالهتمام، فهي  تبحث دائمًا عن  المرأة مخلوق حساس ورومانسي وبطبيعتها 
بال  وتعطي  مشاعرها  خلف  لتسير  موقف،  أو  كلمة  مشاعرها  يحرك  المشاعر  رقيقة  
وأحساسك  وكلمتك  غالية مشاعرك  فأنت  والسيدة،  الفتاة  أيتها  احذري  ولكن  حدود، 
زماننا هذا أصبح كثير من  أن تمنحيها ألحد، ففي  أن تفكري كثيرًا قبل  وعطاؤك يجب 
قل  فقد  شريفه،  غير  أغراضًا  منه  يريدون  مزيف،  إال حب  هو  وما  الحب  يدعون  الرجال 
الضمير في نفوسهم، وانعدمت األخالق والمبادئ والقيم، وسوف أحكي لِك عن أشياء 

بسيطة تستطيعين أن تكشفي بها  الحب المزيف، وهي كالتالي: 
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التفاوؤل .. هو فن التعامل مع النهزام.

والثقة .. هي فن التعامل مع ال�صك.

والعزمية .. هي فن التعامل مع اأولئك الذين يقولون عنك اأنك “لن ت�صتطيع”.

كل هذا وأكثر تستطيعين أن 
تتأكدي منه  أن حبك مزيف، 

من  فكثير  قلبك  اس��ت��ف��ت��ي 
األوق������������ات ي�����ك�����ون ل���دي���ك 
إح���س���اس ب��ال��ش��خ��ص ال���ذي 
على  تصرين  ولكن  أم��ام��ك، 

االستمرار في تصديقه .

اأنِت الآن اأقوى..

ع���زي���زت���ي ،ف�������إذا واج����ه����ِت ح��ب��ًا 
ل���دي���ك  اآلن  ف�����أن�����ِت  م����زي����ف����ًا 
خ���ب���ره م��ن��ح��ت��ك ق����وة ت��ُب��ْص��ِري��ن 
ب��ه��ا اآلخ����ري����ن، وت��ح��ك��م��ي��ن بها 
ف��ي  ت���ت���س���رع���ي  وال  ع���ل���ي���ه���م، 
األن،  بعد  وانفعاالتك  حكمك 
ما  تختاري وتفعلي   أن  فيجب 

ي��ري��ح ق��ل��ب��ك، وال ت��ت��رك��ي ألح��د 
ويتسبب  يستغلك  أن  المجال 
ف��ي ت��ع��اس��ت��ك، ف��ال��ح��ب عطاء  
ورحمة ومحبة وسعادة ، ومن 
ي��دف��ع��ك إل���ى ش���يء غ��ي��ر ذل��ك 
أو يسبب لِك اإلزع��اج واألسي 
ف���ورًا  ع��ن��ه  فلتبتعدي  وال��ح��زن 

فأنِت تستحقين األفضل .



ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة ان��ت��ش��رت 
ك��ل��م��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي ال��وس��ط 
مجرد  هي  هل  الكثيرين،  وبين 
طوال  تكرارها  نستطيع  كلمة 
اليوم لنكون أشخاصًا إيجابيين؟ 
أمامي  يقف  شخصًا  أتخيل  ال 
ي���ج���ادل ش��خ��ص��اص آخ����ر ب��ح��ده 
يقول  الحديث  منتصف  وف��ي 
ل���ه ب��أن��ه ش��خ��ص إي��ج��اب��ي على 
الرغم من أنه ال يريد سماع أي 

شيء من الطرف اآلخر.

البعض  أس��اء  الشديد  لأسف 
وهم  الكلمة  ه��ذه  اس��ت��خ��دام 
ال يعلمون بأن اإليجابية ليست 
شعار  أو  ن��ك��رره��ا  كلمة  م��ج��رد 
اإليجابية  الوقت،  نردده طوال 
أس���ل���وب ح���ي���اة ن��ت��ن��ف��س��ه منذ 
ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر ح��ت��ى خ��ل��ودن��ا 
للنوم، وكم هو جميل أن نسمع 
األشخاص اآلخرين يشيدون بنا 
إيجابيون  أشخاص  بالفعل  ألننا 

ويحبون التعامل معنا..

بأمر  يومك  تبدأ  أن  الرائع  من 
ت��ح��ب��ه أن���ت ك��س��م��اع ال��م��ذي��اع 
وأنت متجه لعملك أو تحادث 
ص���دي���ق���ًا ف���ي ال���ص���ب���اح ال��ب��اك��ر 
تصّبح عليه أو تلقي تحية على 
أح���د أف����راد أس���رت���ك، وع��ن��دم��ا 
مبتسم  وأن��ت  للمكتب  تصل 
ومن  تفارقك  ال  وابتسامتك 
مكتبك  أم���ام  تجلس  ب��ع��ده��ا 
لتتعامل مع أصناف مختلفين 
من البشر والذين قد يكونون 
أو سبب  ل���ك  إزع������اج  م���ص���در 
وأن��ت  للصداع  سببًا  أو  أسية 
تختلف  ال  كما هي  تصرفاتك 
م��ع أي ش��خ��ص، ألن��ك تحمل 
ب����داخ����ل����ك رس�����ال�����ة إي���ج���اب���ي���ة 
ن��اب��ع��ة م��ن األع��م��اق دون أن 
تقوم  وال  ال��ش��ع��ارات  ت��ط��ل��ق 

بتطبيقها..

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ال����ظ����روف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ق��د ت��م��ر عليك 
أن����ك ص��ام��د  ي���وم���ك، إال  ف���ي 
بنفسك وذات��ك  م��ؤم��ن  ألن��ك 

إيجابي  شخص  ب��أن��ك  وم��ؤم��ن 
وال يستطيع أي شخص تعكير 
تتعامل مع  صفو ج��وك، ألنك 
الجميع سواسية وبدبلوماسية 

راقية وردود أفعال جميلة..

عندما  األح��ي��ان  من  الكثير  في 
تقابل أشخاصًا تراهم ألول مرة 
أو رأيتهم مسبقًا ، اترك بصمة 
عليك  ليثنوا  بداخلهم  إيجابية 

بعد رحيلك..

ل�����أس�����ف ال�����ش�����دي�����د ه���ن���اك 
أش���خ���اص ي�������رددون ال��ك��ل��م��ات 
لكنهم  الوقت  اإليجابية طوال 
م��ن  ش�����يء  أي  ي���ط���ب���ق���ون  ال 
ال����ش����ع����ارات ال���ت���ي أط��ل��ق��وه��ا 
ول��ك��ن أن��ت أج��م��ل م��ن الجميع 
ب��ت��ط��ب��ي��ق��ك ألس���ل���وب ال��ح��ي��اة 
اإليجابي دون أن تنطق بحرف، 
لتترك  بإيجابية  الجميع  عامل 
التي لن  البصمة اإليجابية  تلك 

ينسوها مهما حصل.

الإيجابية 
اأ�صلوب حياة 

بقلم: مانع المعيني
ManaAlMaeeni@             manaalmaeeni@hotmail.com
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الحالي  ع��ص��رن��ا  ف��ي  نعيش 
فكل  متخصص،  غير  إعالمًا 
ص��اح��ب ه��ات��ف ذك���ي يعتبر 
ج���ه���ازًا إع��الم��ّي��ًا م��ص��غ��رًا إن 
النشر  يستطيع  التعبير،  صح 
ناهيك  واالع���الن،  والترويج 
ع���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق وغ��ي��ره��ا من 
التي  ال��خ��دم��ات اإلع��الم��ي��ة 
للمستهلك  س��ري��ع��ة  ت��ق��دم 

البسيط.

األسباب  اتخاد  من  لنا  الب��د 
وال���ت���أك���د قبل  واالح���ت���ي���اط 
والتحسر  الندم  الوقوع في 
ع���ل���ى م����ا ن��ن��ش��ر ، ون���راع���ي 
ف���ي ذل���ك ال��ج��ان��ب ال��دي��ن��ي 

والقانوني واالجتماعي.

يحمل  نعيشه  ال��ذي  الواقع 
ال���ك���ث���ي���ر م����ن ال��م��ع��ل��وم��ات 
الصحيحة والكاذبة والرسائل 
لنشر  الموجهة  المسمومة 

الذعر في المجتمع.

ف��ع��ل��ى ال��م��واط��ن ال��ح��ري��ص 
ع����ل����ى ب�����ل�����ده وم���ج���ت���م���ع���ه 
وأسرته التأكد من المواضيع 
تصله  ال���ت���ي  واألط�����روح�����ات 
ب��ن��ش��ره��ا  ي����ق����وم  أن  ق���ب���ل 

ألسباب عديدة.

وكذلك المقيم عليه أن يعي 

بأن العملية محكومة بنظم 
وقوانين تحاسب من تسول 
الشائعات  بنشر  نفسه  ل��ه 
ونشر الذعر في المجتمعات 
الجهات  إل���ى  ال���رج���وع  دون 
ال��م��خ��ت��ص��ة ال��رس��م��ي��ة، وم��ن 
الممكن أن يتورط في قضايا 
الحبس  إل��ى  عقوبتها  تصل 

والغرامة المالية.

ق��ب��ل ال��م��ح��اس��ب��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
دينيه  م��خ��ال��ف��ه  ف��ي  ستقع 
فعلينا  أوزارًا،  نفسك  تحمل 
ت��ق��وى ال��ل��ه ع���زوج���ل ون��ش��ر 
ينفع  ف��ال  ل��ل��وط��ن،  المفيد 

الندم إذا غاصت القدم.

التاأكد قبل الن�صـر
المكتب اإلعالمي لخدمة األمين 

أسس تربوية

35العدد 61 - أغسطس 2017    الوعي االجتماعي

mailto:manaalmaeeni@hotmail.com


العدد 61 - أغسطس 2017    الوعي االجتماعيالوعي االجتماعي    العدد 61 - أغسطس 2017 3637

أيديهم  في  طاقات  والمسلمون  العرب  يملك 
األمثل،  االستثمار  يستثمرونها  يدركونها وال  ال 
وم���ن ه���ذه ال��ط��اق��ات ط��اق��ة ال��ف��راغ ) العطلة 

الصيفية( .
الفراغ والصحة  فاإلسالم جعل صاحب طاقتي 
لينجز  الناس ألنه يملك وقتًا كافيًا  مغبونًا عند 
وفي  فعله،  المشاغل  أصحاب  يستطيع  ال  ما 
ح��دي��ث ص��ح��ي��ح ي��ق��ول ال��ن��ب��ي -ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
وسلم-  “ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 

الصحة والفراغ “.
كثير  ع��ن��د  معطلة  ط��اق��ة  الصيفية  فالعطلة 
ودفعًا  ولهوًا  عبثًا  يقضونها  فهم  الناس؛  من 
ل��ل��وق��ت، وي���ق���ول اب���ن ال���ج���وزي “ رأي����ت ع��م��وم 
طال  ؛إن  عجيبًا  دفعًا  الزمن  يدفعون  الخالئق 
الليل فبحديث ال ينفع،  وإن طال النهار فبالنوم 
قد فهموا  النادرين  ...ورأي���ت  األس���واق  أو في 
العمر  اللَه في مواسم  فاللَه   ... الوجود  معنى 
العلم  ،استشهدوا  ال��ف��وات  قبل  ال��َب��داَر  وال��َب��داَر 

ونافسوا الزمان “
يع طالبنا وأبناؤنا هذا الوقت النفيس:  فأين يضِّ

النوم طوال فترة النهار والسهر لياًل .. 1
مشاهدة الفضائيات المتنوعة. . 2
اإلنترنت .. 3
ممارسة ومشاهدة الرياضة. . 4
المشي في الشوارع .. 5
الوقوف على شرفات المنازل وأبواب البيوت.. 6

من  لالستفادة  عملية  وسائل  أق��دم  هنا  وم��ن 
العطلة الصيفية، وهي كالتالي: 

زيارة المشاهير)العلماء ، الصالحين ، األدباء(. . 1
زيارة األقارب.. 2
تعلم حرفة للشباب وتدبير منزلي للفتيات. . 3

العطلة  ف��ي  معينة  ح��رف��ة  األوالد  تعليم  إن 
الصيفية له فوائده كثيرة، منها: 

• االستفادة منها كمصدر رزق في المستقبل. 
• التعامل مع األم��ور بشكل عملي مما يوسع 

أفقه ويبعده عن التنظير.
• االبتعاد عن الكسل. 

• تكسبه معارف جيدة. 
التحاق األطفال بمراكز األنشطة والجمعيات . 4

الخيرية ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم.
المطالعة.. 5
المشروع الشخصي.. 6

فلنستغل اإلجازة الصيفية في غرس حب العمل 
يطور من شخصية  ما  أهم  التطوعي فهو من 
لذلك  حياته،  الطفل ويجعله قياديًا متميزًا في 
النواحي  جميع  تطوير  على  العمل  علينا  يجب 
العلمية التي تساعدنا على الوصول لغرس حب 
تطوير جميع  وبالتالي  أبنائنا  نفوس  العمل في 
العطلة  استغالل  فيجب  المختلفة.  ال��ق��درات 

الصيفية حتى ال تكون طاقة معطلة .

بقلم : موزة عبدالله محمد حنضل النقبي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

بقلم: األستاذة راية المحرزي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث
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بأقالمهم

العطلة ال�صيفية
“طـاقة معطلة”!

والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 
المرسلين  أش��رف  على  وال��س��الم 
وصحبه  آل��ه  وعلى  محمد  سيدنا 
الله  حكمة  م��ن  وب��ع��د،  أج��م��ع��ي��ن 
بعض  ج��ع��ل  أن  وت��ع��ال��ى  سبحانه 
الناس أغنياء، والبعض اآلخر فقراء؛ 
ليساعد بعضهم بعضًا، خاصة في 
على  ومعاونتهم  معاشهم،  أمور 
فيها،  ومواساتهم  الدنيا،  شظف 
ال��ب��خ��اري  وي��ش��ه��د ل��ذل��ك م��ا رواه 
َع���ْن َأِب����ي ُم��وَس��ى أن���ه َق����اَل، َق���اَل 
َم: »ِإنَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  اللَّ ى  ِبيُّ َصلَّ النَّ
يَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي اْلَغْزِو َأْو  ْشَعِريِّ اأْلَ
َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة َجَمُعوا 
َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُثمَّ 
َواِح��ٍد  ِإَن���اٍء  ِف��ي  َبْيَنُهْم  اْقَتَسُموُه 

ي َوَأَنا ِمْنُهْم«.  ِة َفُهْم ِمنِّ ِويَّ ِبالسَّ
َف��ِن��َي  َأْي   ) َأْرَم���ُل���وا  ِإَذا   (  : َق���ْوُل���ُه 
ُهْم  َكَأنَّ ْمِل  الرَّ ِم��ْن  َوَأْصله  َزاده��ْم، 
وفي   ، ِة  اْلِقلَّ ِم��ْن  ْم��ِل  ِب��ال��رَّ َلِصُقوا 
يَثاِر َواْلُمَواَساِة  الحديث : َفِضيَلة اإْلِ
َفِر  اد ِفي السَّ ، َواْسِتْحَباب َخْلَط الزَّ

َوِفي اإِلَقاَمِة َأْيًضا .
ال��ع��ب��ادات فعل  أع��ظ��م  م��ن  وإن 
ال��خ��ي��ر وإس��������داَءْه ل��ل��ع��ب��اد، س���واء 
ك���ان ه���ذا ال��خ��ي��ر م����ااًل ك��ال��ص��دق��ة 
وسداد  الماء  وسقاية  واإلطعام 
الديون أو جاهًا كما في اإلصالح 
وبذل  والشفعة  المتهاجرين  بين 
المصالح  سائر  أو  أوع��ل��م��ًا،  ال��ج��اه، 

ال����ن����اس، كحسن  ي��ح��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي 
وعيادة  األذى  وإماطة  المعاملة 

المرضى.
ب��م��ن��اس��ب��ة إط����الق رئ��ي��س ال��دول��ة 
حفظه الله عام الخير،  ومع بداية 
ع��ام أس��أل الله أن يكون ع��ام خير 
وبركة وسعادة وأمن وأمان على 
خير  ع��ام   ، وب��الدن��ا  وأبنائنا  أس��رن��ا 
على حبيبتنا  دولة اإلمارات العربية 
ال��م��ت��ح��دة، وان���ط���الق���ًا م���ن ق��ول��ه 
صلى الله عليه وسلم : » الساعي 
على األرملة والمسكين ، كالصائم 
ال يفطر والقائم ال يفتر » وترسيخًا 
النابع  الخير  وح��ب  التطوع  لقيم 
من أصالة وخيرية مجتمع اإلمارات 
ال�����ذي ع����رف ب���دع���م ال��م��ح��ت��اج��ي��ن 
الخير  بيت  انطلقت  واحتضانهم. 
وب��دع��م س��خ��ي م��ن ال��م��س��ؤول��ي��ن 
وال��م��ح��س��ن��ي��ن ن��ح��و آف�����اق أرح���ب 
ب��إي��ص��ال  المحسنين  ث��ق��ة  ك��اس��ب��ة 
مستحقيها  إل����ى  م��س��اه��م��ات��ه��م 
وت���ح���وي���ل رغ��ب��ات��ه��م إل����ى ح��ق��ائ��ق 
محسوسة  وم��ش��اه��د  م��ل��م��وس��ة 
ال���واق���ع. ول��ق��د سعى  ع��ل��ى أرض 
ق��س��م ال���م���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة 
إل���ى األس��ر  ل��ل��وص��ول  ال��خ��ي��ر  ببيت 
وال��ت��ي  ال���دول���ة  داخ���ل  المتعففة 
تعاني بصمت وال يفطن كثير من 
واحتياجاتهم  حالتهم  إل��ى  ال��ن��اس 
الكفاف،  إل��ى ح��د  ال��ت��ي ق��د تصل 

معاناتهم  تخفيف  على  وحرصت 
عن  المختلفة  احتياجاتهم  وتوفير 
ال��ت��ي تتنوع  ال��م��س��اع��دات  ط��ري��ق 
واجتماعية  نقدية  مساعدات  إلى 
وص��ح��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة إض���اف���ة إل��ى 
في  العينية  المساعدات  تقديم 
يدخل  م��م��ا  المختلفة  ال��م��واس��م 
ال��ف��رح��ة وال��ب��ه��ج��ة وال���س���رور على 

نفوسهم.
عظيم  االح��س��ان  ج���زاء  أن  ونعلم 

وأجره كبير .قال تعالى :
ْحَساُن( ْحَساِن ِإالَّ اإْلِ )َهْل َجَزاء اإْلِ

ا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل( ) ِإنَّ
) َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن(

)ِإنَّ الّلَه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن(
) َوِزَي��اَدٌة  اْلُحْسَنى  َأْحَسُنوْا  ِذيَن  لَّ )لِّ

الله  ع��ب��ادة  ف��ي  المحسنين   : أي 
المحسنين إلى عب�اد الله ..

يمكن  خير  أعظم  إن  أق��ول  وأخيرا 
أن يحدث في مجتمعنا مع نهاية 
ع����ام ال��خ��ي��ر ه���و ت��رس��ي��خ م��ب��ادئ 
وتوجيه  أجيالنا  نفوس  في  الخير 

طاقاتهم الى مساعدة الغير .
نسأل الله أن يجعلنا من المتعاونين 
على البر والتقوى المحاربين لإلثم 
والعدوان وأن يرزقنا فعل الخيرات 
على  الله  وصلى  المنكرات  وت��رك 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عام اخلري..
اخلري يف كل بيت 

همسات



الكبير  ال��دور  ينكر إال جاحد  وال 
ال������ذي ت���ق���وم ب����ه م��ؤس��س��ات 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى مكانة  ال���دول���ة 
مجتمعنا،  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
القوانين  م��ن  الكثير  ص��در  لقد 
تحقيق  أج��ل  م��ن  والتشريعات 
ل��ك��ن��ن��ا نعيش  ال����ه����دف،  ذل����ك 
ف����ي زم������ن م����ت����س����ارع، ي��ح��ت��اج 
المشروع  على  القائمين  م��ن 
الحضاري الذي يرنو للمحافظة 
تنسيق  المجتمع  ه��وي��ة  ع��ل��ى 
أجل  م��ن  بينهم  فيما  الجهود 
وال��ت��ي  ب��ه��وي��ت��ه،  ي��ع��ت��ز  مجتمع 
ت��ع��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن أه��م 
االستفادة  وباإلمكان  ركائزها، 
المتقدمة  ال����دول  ت��ج��ارب  م��ن 
التي تمثل نموذجًا حضاريًا في 
االنفتاح على ثقافة الغير، وِفي 
ق��دوة في  تعد  نفسه  الوقت 
ي  المحافظة على هويتها، لعلِّ
ف��ي ه���ذا ال��م��ق��ال أذك���ر بعض 
ل��م نسرع  إن  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
التعامل معها، فسيتحول  في 
»غابة«  إل��ى  تدريجيًا  مجتمعنا 
من اللغات والثقافات تتالشى 
خ��الل��ه��ا م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا ال��ق��ي��م��ي��ة 

والمجتمعية الخاصة ِبَنا.

ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ع��د ف���ي ك��ث��ي��ر من 
أسلحة  أقوى  من  المجتمعات 
ال����وط����ن ف����ي ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى 
في  سريعة  جولة  لكن  هويته، 
ب��ع��ض م��دارس��ن��ا ال��خ��اص��ة التي 
اللغة  ازدواجية  منظومة  تبنت 
تشعرك بغربة في وطنك، فال 
بل  لغوية  ازدواج��ي��ة  بها  توجد 

طمس واضح للغة العربية.

والترويج  العمل  س��وق  ضغط 
االق���ت���ص���ادي، ي��م��ث��ل ال��ت��ح��دي 
ال���ث���ان���ي ل��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، فقد 
ش��ه��دت ال��دول��ة خ��الل الحقبة 
كبيرًا  اقتصاديًا  حراكًا  الماضية 
للعالمية،  االن��ت��ق��ال  أج���ل  م��ن 
في  الوطنية  شركاتنا  ونجحت 
أن ت��ك��ون ل��ه��ا ب��ص��م��ة دول��ي��ة، 
نفخر  المؤسسات  ه��ذه  بعض 
ب��ه��ا ألن ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي 
ل���م ي��م��س ه��وي��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة، 
الممارسات  قبل  األم��ور  وتبدأ 
ب��ال��م��س��م��ي��ات، ف���ي اإلم������ارات 
شركات تمثل نموذجًا رائدًا في 
العربية كشعار  اللغة  استخدام 
ل��ل��م��ؤس��س��ة، وك����ان ب��إم��ك��ان��ه��ا 
أن ي��ك��ون ل��ه��ا اس���م أع��ج��م��ي، 

اإلنجليزية  اللغة  م��ع  يتناسب 
التي تتحجج بها بعض الشركات، 
نجحت  المؤسسات  هذه  لكن 
في  العربية  اللغة  إدخ���ال  ف��ي 
ال��س��وق ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة، 
ف��ك��م ي��س��ع��د اإلم����ارات����ي وه��و 
ي�����رى رم���������وزًا ع���ال���م���ي���ة ت��ح��م��ل 
م��س��م��ي��ات ع��رب��ي��ة م��ث��ل »ب���رج 
سحاب  ناطحة  أع��ل��ى  خليفة« 
ف���ي ال���ع���ال���م، »ب�����رج ال���ع���رب«، 
»إعمار«،  »مبادلة«،  »جميرا«، 
ن��م��اذج نفخر بها  »ات��ص��االت«، 
ألن��ه��ا ح��م��ل��ت ال��وس��م ال��ع��رب��ي 
ل���ل���ع���ال���م، ول����أس����ف ال��ش��دي��د 
ه���ن���اك ش���رك���ات وم��ؤس��س��ات 
أضحت تغّشي كل ما هو عربي 
ي��س��م��ح  أع���ج���م���ي، وال  ب���اس���م 
لكن  مسمياتها  ب��ذك��ر  ال��م��ق��ال 
جولة بسيطة في ربوع الوطن 
ال��خ��ط��ر، لقد  ن��اق��وس  ت��دق لنا 
أصبحت لغتنا العربية غريبة في 
تلك التجمعات، وإن لم تنسق 
الجهات المختصة أدوارها فيما 
بينها فسنتحول إلى ما أسميه 

»أرب الند«.

من األرشيف

»اأرب لنــد«
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.
@ DrKAlsuwaidi تويتر 
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ه له العنوان،  في مستهل هذا المقال أعتذر للقارئ الكريم عن اإلزعاج الذي قد يكون سببَّ
خاصة أنني أكتب حول لغة القرآن، لكن كما نقول في اإلعالم، العبارات لها دالالت تلخص 

الرسالة المقصودة في كلمات.

العربية  اإلم���ارات  دول��ة  احتضنت 
ال��م��ت��ح��دة م���ؤخ���رًا، وت��ح��ت رع��اي��ة 
الشيخ  السمو  كريمة من صاحب 
ب����ن راش������د آل م��ك��ت��وم،  م��ح��م��د 
ن����ائ����ب رئ����ي����س ال������دول������ة، رئ��ي��س 
ال���وزراء، حاكم دب��ي، رعاه  مجلس 
الدولي  )المؤتمر  فعاليات  الله، 
بحضور  العربية(  للغة  ال��س��ادس، 
ومختص  ب��اح��ث  آالف   3 ق���راب���ة 
من  وم��س��ؤول��ي��ن  العربية  باللغة 

مناقشة  ت��م��ت  ح��ي��ث  دول����ة،   73
م��ا ي��ق��ارب أل��ف��ي ب��ح��ث ودراس����ة 
ن���دوة   120 ف���ي  ع��م��ل  وورق������ة 
أعمال  ختام  حفل  وِف��ي  علمية، 
الفائزين  ت��ك��ري��م  وب��ع��د  ال��م��ؤت��م��ر، 
ب��ج��ائ��زة م��ح��م��د ب���ن راش�����د للغة 
الشيخ حمدان  غّرد سمو  العربية 
آل مكتوم،  راش���د  ب��ن  ب��ن محمد 
ول���ي ع��ه��د دب���ي ب��ق��ول��ه: »اللغة 
العربية لغة كل عصر، وهي منبع 

اإلن��س��ان��ي��ة،  ال��ح��ض��ارات  لمعظم 
مليار  نصف  من  أكثر  بها  يتحدث 
ع��رب��ي وم��س��ل��م، ول���ذل���ك ج���اءت 
الشيخ  السمو  ص��اح��ب  ت��وج��ه��ات 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي بدعم جميع المبادرات 
والتقليدية  الذكية  التكنولوجية 
وحضارتنا  موروثنا  على  للحفاظ 

المتمثلة في لغتنا العربية«.

3000
باحث ومختص 
باللغة العربية

2000
بحث ودراسة 
وورقة عمل 

 73
دول�������ة

120 

ندوة علمية
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اآلب���اء واألم��ه��ات ف��ي ه��ذا ال��زم��ن ف��ي حيرة 
وقلق من تصرفات وسلوكيات األبناء ... ياترى 
ما السبب ... لماذا هذا الخوف وهذه الحيرة 
يعيشيون في كنفهم وبينهم  األبناء  أن  مع 
م��ف��ق��ود وصحيح  ال��ت��واص��ل  ... ألن  وم��ع��ه��م 
أن��ه��م ت��ح��ت س��ق��ف واح����د غ��ي��ر أن ك���اًل في 
مشاغله بسبب التكنولوجيا واألجهزة الذكية 
وبرامج وأجهزة التواصل االجتماعي المتنوعة 

والمتعددة وكأن استخدامها والتعامل معها 
أهم من التعامل المباشر مع األبناء والتفاعل 
وال��رد على تساؤالتهم وشغل  مع طلباتهم 
أوق���ات���ه���م وق���ض���اء ح��وائ��ج��ه��م وم��ت��اب��ع��ت��ه��م 
المؤسسة  خ���الل  م��ن  وال���دراس���ي���ة  العلمية 
التعليمية أو من خالل عالقاتهم االجتماعية 
وصدقاتهم والتعرف على البرامج واألنشطة 

والمواقع التي يتفاعلون معها .

أسس تربوية

اأبناوؤنا اإىل اأين ؟؟؟
بقلم الدكتور د. يوسف محمد شراب

 الباحث األول / مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث
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ل���م���اذا م���ا ت��ك��ون ه��ن��اك ص��راح��ة 
ي���ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا ق����ب����ول وت��ق��ب��ل 
نظر  بوجهات  واقناعهم  األب��ن��اء 
األجهزة  استخدام  في  الوالدين 
المضمون  حيث  من  االلكترونية 
وال�����وق�����ت ال���م���ن���اس���ب وال���م���دة 
يتوافق  بما  لإلستخدام  الكافية 
م���ع ال��م��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة ل��أب��ن��اء 
وجنسهم وأوقاتهم أن كانت في 
العطالت  ف��ي  أو  ال���دراس���ة  أي���ام 

القصيرة أواإلجازات الطويلة.

على الوالدين االقتناع التام 
بأن ترك األبناء دون توجيه 
أو رقابة سوف يؤدي لعدم 
السيطرة عليهم كلما تقدم 
ننصح  فأننا  ل��ذا  العمر  بهم 
واألشقاء  واألمهات  اآلب��اء 
األك��ب��ر س��ن��ا م��م��ن ه��م في 
والتميز  ال��م��س��ؤول��ي��ة  س��ن 
لتجنب  ال��م��رب��ي��ن  وك���ذل���ك 
األض����ط����راب����ات ال��س��ل��وك��ي��ة 
واألخ��الق��ي��ة واالن��ح��راف��ات 
التي قد تكون سبب رئيس 
عقباها  يحمد  ال  أم��ور  في 
معالجتها  يصعب  وكذلك 
األب��ن��اء  أدم����ان  زادت  كلما 
في  أه��م��ه��ا  ون��وج��ز  عليها 

اآلتي :-

ت��خ��ص��ي��ص وق�����ت ي��وح��ي   *
للجلوس مع األبناء .

االستماع  وج��وب   *
إليهم والتعرف على 
أفكارهم والرد على 

تساؤالتهم .

اقتناعهم بموقف  *التأكد من 
ذل���ك  ب������أن  ال����وال����دي����ن  ورأي 
لمصلحتهم ، وحال شكهم في 

ذلك طرح أفكار أكثر اقناعًا.

مشتركة  برامج  مشاهدة   *
م���ع���ه���م وال���ت���ع���ل���ي���ق ع��ل��ى 
المضمون من حيث مزاياها 

وايجابياتها وسلبياتها.

* ال��ت��واص��ل م���ع ال��م��ؤس��س��ات 
التي  المواقع  لبرامج  المعنية 
ي��ت��ض��ح أن���ه���ا ت���س���ئ ل��ل��س��ل��وك 
واألخ���الق وتتضمن م��واد ضد 
تتعارض  والتي  القومية  التربية 
ن���ع ال���دي���ن وال��ق��ي��م وال���ع���ادات 

والتقاليد.

ب����ال����خ����ب����راء  االس�����ت�����ع�����ان�����ة   *
وال��م��ت��خ��ص��ص��ون ف���ي ال��ن��ص��ح 
واألرش�����اد وال��ت��وج��ي��ه ب��األض��رار 
لفترات  الجلوس  على  المترتبة 
ط��وي��ل��ة الس���ت���خ���دام األج���ه���زة 
الصحية  )األض����رار  االل��ك��ت��رون��ي��ة 
ع��ل��ى ال��ع��ي��ون وع��ل��ى ال��ع��م��ود 
ال��ف��ق��ري وع��ل��ى األع���ص���اب ... 

الخ(.

التواصل مع  أن  التأكيد على   *
خوف  فيه  مجهولين  أشخاص 

وضرر وأسأة لهم وألسرهم .

أي  المتصلين  ت��زوي��د  تجنب   *
بيانات شخصية أو ذاتية يمكن 
استخدامها بصورة تلحق الضرر 

باألبن أو أسرته أو المجتمع.

* اإلن��ت��ب��اه ل��أب��ن��اء ح���ال ت��ك��رار 
كل  ومراقبة  بأنفسهم  الخلوة 
تغير غير طبيعي في تصرفاتهم 
ت��ت��واف��ق مع  أوس���ل���وك���ي���ات ال 
المرحلة العمرية المناسبة لهم.

ال��ت��ي  األج�����ه�����زة  ت����ك����ون  أن   *
مكان  ف��ي  األب��ن��اء  يستخدمها 

مكشوف يسهل مراقبته.

ال��ت��زام األب��ن��اء بما يتفق  * رب��ط 
عليه بحوافز محببة لأبناء على  

أن يتم األلتزام بها.

ف��ي  األب�����ن�����اء  م���ص���اح���ب���ة   *
أن���ش���ط���ة خ���ارج���ي���ة م��ح��ب��ب��ة 
اليهم تبعدهم عن األجهزة 
وأدوات  االل����ك����ت����رون����ي����ة 
وتقلل  االجتماعي  التواصل 

من أدمانهم عليها.



“لقد قررت أن أخبركم بقصتي 
ال���ت���ي ل���ن ت��ن��ت��ه��ي أب������دًا” ه��ذه 
تود  أماندا  بدأتها  التي  العبارة 
انتحرت  ال��ت��ي  ال��ك��ن��دي��ة  ال��ف��ت��اة 
في عام 2012 بعد أن سردت 
مقطع  ع��ب��ر  ال��م��ؤل��م��ة  قصتها 
اليوتيوب،  موقع  على  فيديو 
منها  واح��د  خطأ  تسبب  فلقد 
إلى  السابع  الصف  ف��ي  وه��ي 
تحويل حياتها إلى جحيم يحطم 
ويجعل  البريئة  طفولتها  عالم 

ما تبقى منها بقايا حطام.

ف����ت����ف����ري����ط����ه����ا ف��������ي ج����ان����ب 
ال���خ���ص���وص���ي���ة ع����ل����ى م���وق���ع 
ال��ف��ي��س��ب��وك ف��ت��ح ال���ب���اب على 
أمام مبتز كان يرسل  مصراعيه 
بأنه  متكررة  تهديد  رسائل  لها 

الفاضحة  صورها  إرس��ال  سيتم 
ألصدقائها وعائلتها إن لم تلِب 
رغباته ، ولم تفعل حتى فوجئت 
يومًا هي وأهلها برجال الشرطة 
أن  ب��ع��د  للتحقيق،  يطلبونها 
في  الفاضحة  صورها  أصبحت 
م��ت��ن��اول ال��ج��م��ي��ع. وم���ن ذل��ك 
الطفلة  ه���ذه  وق��ع��ت  ال���ي���وم 
ف��ي دوام���ة م��ن ال��ع��ذاب فلم 
السكن  مكان  تغيير  نفعًا  ُيْجِد 
على  أقدمت  حتى  والمدرسة 

شنق نفسها لتفارق الحياة.

التنمر س���واء ك��ان في  ظ��اه��رة 
اإللكتروني  أو  الواقعي  العالم 
يشتكي  ب��ات  م��ع��ًا  كالهما  أو 
منه ال��ع��ال��م وي��ع��ان��ي األط��ف��ال 
والمراهقون من ويالته، فالتنمر 

اإللكتروني قد يتحول إلى تنمر 
فحين  ال���ع���ك���س.  أو  واق���ع���ي 
كنا  أماندا سابقًا  سمعنا قصة 
ن��ق��ول ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة ل���»أم��ان��دا 
ن���رغ���ب في  ت�����ود« ع��رب��ي��ة وال 
النتحار  مماثلة  قصص  سماع 
األطفال العرب، ولكن لأسف 
مدارسنا  يغزو  اليوم  التنمر  بدأ 
وي��س��ب��ب ح�����االت ان���ت���ح���ار ت��ب��دأ 
بسبب العنف من قبل الطالب 
يتهاونون  ال  ال��ذي��ن  المتنمرين 
الضحايا  ص��ور  نشر  في  للحظة 
على األجهزة الذكية أو مواقع 
فيسبب  االجتماعي،  التواصل 
ومن  واالكتئاب  االنطواء  لهم 

ثم اإلقدام على االنتحار.

من المحزن أال يشعر الكثير من 

التربويين في  المسؤولين  أو  واألمهات  اآلباء 
يقع  التي  المشكلة  خطورة  بمدى  ال��م��دارس 
إال  للتنمر  كضحايا  طالبهم  أو  أبناؤهم  فيها 
األبناء  وق��وع  نتيجة  وذل��ك  فترة طويلة،  بعد 
تحت ضغط نفسي شديد حيث ال يسمح لهم 
حتى ال  أذى  له من  يتعرضون  مّما  بالشكوى 
ينالوا المزيد من العنف، ولكن التنمر الواقعي 
اإللكتروني  التنمر  بعكس  بسرية  للعالج  قابل 
الذي يأخذ عدة أشكال في استغالل الضحية 
بسبب انتشاره السريع والواسع وال سيما بين 
منذ  للتكنولوجيا  مواكبتهم  بحكم  المراهقين 
مسؤولية  الطفل  حماية  تبقى  لذا  الطفولة. 
مشتركة بين األسرة والمجتمع في نشر الوعي 
لضمان حياة سليمة لهم بعيدًا عن االنزالقات 

الخطرة التي قد تؤدي بهم إلى التهلكة.

أك���د ال��ف��ري��ق س��م��و ال��ش��ي��خ س��ي��ف ب��ن زاي��د 
ال��وزراء، وزير  رئيس مجلس  نائب  نهيان،  آل 
اإلم���ارات تسعى دوم��ًا  أن دول��ة  الداخلية، 
إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة لمستخدمي 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وخ��ص��وص��ًا 
إط��الق موقع »سالم«  تم  وعليه  النشء، 
للتوعية اإللكترونية لضمان استدامة سبل 
الحماية القصوى لأبناء الطلبة وتمكينهم 
م����ن اإلب����ح����ار ب���أم���ن وأم�������ان ف����ي ال��ع��ال��م 

االفتراضي.

قد ال يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة 
أبناءنا فعلينا مراقبة  أن نحمي  أردنا  إن  ولكن 
أجل  بيد من  ي��دًا  نعمل  دعونا  ل��ذا  سلوكهم، 
التنمر  يغرس  ال  حتى  اإللكتروني  الوعي  نشر 

اإللكتروني أنيابه في مجتمع أبنائنا.

مدونة أفكاري

الإلكرتوين«..  »التنمر 
واقع ي�صــيب جمتمعنا

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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التعليم
اأ�صا�ض تطور الأمم

كتاب من اإلمارات

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

50 سنة تحولت  أق��ل من  في 
س���ن���غ���اف���ورة م����ن م��س��ت��ع��م��رة 
هشاشة  م��ن  ت��ع��ان��ي  إنجليزية 
إل��ى واح��دة من  اقتصاد مدمر 
القتصادات  المنافسة  ال��دول 
ال�������دول ال���غ���رب���ي���ة ال��ع��ظ��م��ى ، 
النهضة  ت��اري��خ  ف��ي  المتصفح 
عوامل  يجد  ال  السنغافورية  
بل هو عامل   ، لذلك  متعددة 
واح���د ووح��ي��د ك���ان ل��ه الفضل 
المعاصرة  سنغافورة  بناء  في 
إنه   ، ال��ي��وم  العالم  ي��راه��ا  ال��ت��ي 
العصب  يعتبر  ال���ذي  التعليم 
االقتصادية  للنهضة  الرئيسي 

السنغافورية .

ل��ق��د اس��ت��ط��اع��ت س��ن��غ��اف��ورة 
في ظرف وجيز أن تجد مخارج 
ل���إلب���داع واالب���ت���ك���ار م���ن خ��الل 
أس��اس  تعتبره  ال���ذي  التعليم 
م��ال��ه��ا  رأس  ف����ي  االس���ت���ث���م���ار 
البشري، والذي انعكس نجاحه 
مختلف  ع��ل��ى  إي��ج��اب��ي  بشكل 
م����ج����االت ال���ح���ي���اة ال��ش��خ��ص��ي��ة 
السنغافوري ال سيما  للشعب 
م��ن��ه��ا ال���ج���ان���ب االق���ت���ص���ادي، 
م��ا أود اإلش���ارة إل��ي��ه ف��ي هذا 
ال���م���ق���ال ه���و ال��ت��ن��وي��ه ب��ت��ج��رب��ة 

التعليم في سنغافورة وكيف 
ت��م��ك��ن��ت ه������ذه ال�����دول�����ة م��ن 
االن��ت��ق��ال إل���ى م��ص��اف ال���دول 
نافذة  عبر  الكبرى  االقتصادية 

التعليم .

تحضرني هنا جملة ذكرها موقع 
 ”Contact Singapore  “
ال��م��ت��خ��ص��ص ف���ي ال��ب��ح��ث عن 
ف����رص ع��م��ل ف���ي س��ن��غ��اف��ورة 
اإلن���س���ان هو   “ أن  م��ف��اده��ا   ،
م�������ورد ال�����دول�����ة ال����وح����ي����د “ ، 
الجملة  ه����ذه  م���ن  ن��س��ت��خ��ل��ص 
أن  وه��ي  فقط  واح���دة  نتيجة 
أنجح استثمار على وجه األرض 
ه��و االس��ت��ث��م��ار ف��ي اإلن��س��ان ، 
و أه��م ع��ام��ل ف��ي إن��ج��اح هذا 
ال���ن���وع م���ن االس���ت���ث���م���ارات هو 
إيجاد منظومة تربوية ومناهج 
عقول  ب��إن��ت��اج  كفيلة  تعليمية 
وتبني  تستنتج   ، تحلل   ، تفكر 
ال ع��ق��واًل خ��ام��ل��ة ت��ق��رأ وت��خ��زن 
فقط ، عقواًل مدربة ومرنة من 
التحديات  على  التغلب  شأنها 
وال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��م��س��ت��ج��دات ، 
هذا ما يحتاجه مجتمعنا العربي 

عامة اليوم .

لماذا النموذج السنغافوري ؟

ق����د ي���ت���س���اءل ال�����ق�����ارىء ل��ه��ذا 
ال���م���ق���ال ل���م���اذا اخ���ت���رن���ا ن��ظ��ام 
نموذجًا،  السنغافوري  التعليم 
ب���اخ���ت���ص���ار ش���دي���د ف�����إن ن��ظ��ام 
التعليم في سنغافورة يهدف 
ب����ال����درج����ة األول��������ى إل������ى ب��ن��اء 
شخصية قوية للطفل ويعتمد 
بدورها  تهدف  عملية  أساليب 
إلى تنمية المهارات االجتماعية 
ل��ل��ط��ف��ل ،وه��������ذا م����ا ي��ع��ك��س 
المراحل  مختلف  ف��ي  تقدمه 
التعليمية المقبلة ، حيث تشير 

PISA إحدى نتائج

لتقييم  ال����دول����ي  ال���ب���رن���ام���ج   “
الصف  طلبة  أن  إل��ى   “ الطلبة 
ال��ث��ام��ن ف��ي س��ن��غ��اف��ورة الذين 
تترواح أعمارهم مابين 14و15 
عامًا يتمتعون بنفس المهارات 
طلبة  بها  يتمتع  التي  العلمية 
وه��ذا   ،  !!! العربية  الجامعات 
لنتعمق  م��ق��ن��ع  س��ب��ب  وح����ده 
التعليمية  التجربة  دراس���ة  ف��ي 
ف����ي ه������ذه ال�����دول�����ة ون���ح���ذو 
ح��ذوه��ا ، ف���إذا ك��ان��ت م��ه��ارات 
الثامن بها تضاهي  في الصف 

 ، لدينا  جامعي  طالب  مهارات 
فكيف هي إذن مهارات طالب 

جامعي بها ؟1

ان��ط��الق��ًا م��ن ه���ذا ال��ن��م��وذج ، 
اقتصاد  بناء  إن  ال��ق��ول  يمكننا 
وطني قوي ال يعتمد بالضرورة 
مهنية  ك��ف��اءات  اس��ت��ي��راد  على 
، وإنما يعتمد على  الخارج  من 
خلق مثل هذه الكفاءات وإنتاج 
لتتماشى  داخ��ل��ي��ًا  منها  أحسن 
م�����ع ال���م���ع���ط���ي���ات ال���خ���ارج���ي���ة 
يكفل  تعليمي  بواسطة منهج 
ألط��ف��ال��ن��ا م���واج���ه���ة ت��ح��دي��ات 
التكنولوجي  والتطور  العولمة 

، منهج  م��س��ت��ق��ب��اًل  ال��م��ت��س��ارع 
ت��ع��ل��ي��م��ي ي���غ���رس ف���ي ن��ف��وس 
واالبتكار  اإلب���داع  روح  أطفالنا 
االقتصادية  األه��داف  لتحقيق 

الطموحة التي نصبو إليها .

نحن اليوم مطالبون بمنظومة 
وتكرس  المعرفة  تمجد  تربوية 
الفرص  وتتيح  والتطوير  البحث 
مواهبهم  وتنمي  للمبتكرين 
ل��ص��ي��اغ��ت��ه��ا ضمن  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
م��خ��رج��ات اق��ت��ص��ادي��ة داع��م��ة 
ل��الق��ت��ص��اد ال��م��ح��ل��ي ، ه���ذا ما 
اليوم  إليه  الحاجة  بأمس  نحن 
المقبلة  األجيال  عقول  لتحفيز 

وتوعيتها بضرورة اإلبداع ألجل 
ملزمين  كنا  وإذا   ، أف��ض��ل  غ��د 
المختلفة  استثماراتنا  بتنمية 
بمنظومة  ال��ب��دء  أواًل  فعلينا 
ال���ت���ع���ل���ي���م إلرس�����������اء ق����واع����د 
مختلف  ف��ي  قوية  استثمارية 
نعرف  أن  وعلينا   ، ال��م��ج��االت 
جيدا كيف نستثمر في الطاقة 
نمتلكها  التي  الكامنة  البشرية 
وال��ت��ي ه��ي ب��ي��ن أي��دي��ن��ا ال��ي��وم 
فنظام   ، التعليم  من  انطالقًا 
السلسلة  ح��ل��ق��ة  ه��و  التعليم 
يفتقدها  التي  الوصل  وهمزة 
ال�����وط�����ن ال����ع����رب����ي ل��ل��ن��ه��وض 

بإقتصاده عالميًا.

�صنغافورة منوذجًا
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تأمالت

بقلم : األستاذ محمد حمدان بن جرش
كاتب وباحث إماراتي

binjarshm@yahoo.com

ال����ح����اج����ة إل������ى ال���ت���ن���م���ي���ة ه��ي 
للمجتمعات  م��س��ت��م��رة  ح��اج��ة 
وال���������دول، ت��ف��رض��ه��ا ع��م��ل��ي��ات 
ال���ت���ط���ور وال��م��ن��اف��س��ة وت��ل��ب��ي��ة 
االحتياجات الفردية والجماعية، 
وي���ب���دو واض���ح���ًا أك��ث��ر م���ن ذي 
ال������دول  م���س���ت���ق���ب���ل  أن  ق���ب���ل 
بقدرتها  م��رت��ب��ط��ان  وم��ك��ان��ت��ه��ا 
ع���ل���ى ت���ب���ن���ي وت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��ط 
ظل  ف��ي  المستدامة،  التنمية 
تطرحها  التناقضات  من  جملة 
في  خ��ص��وص��ًا  ال��ي��وم،  العولمة 

التطور  بأثر  المتعلقة  الجوانب 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ع���ل���ى ال���ح���ي���اة 
اإلنسانية، حيث نجد أن إمكانية 
التكّيف مع التطور التكنولوجي 
ليست هي نفسها لدى جميع 

المجتمعات.

ما  م��ع  التكّيف  إمكانية  ل��ك��ن، 
ت��ط��ورات  م��ن  العولمة  تفرضه 
ثقافية  تكنولوجية هي مسألة 
بشكل م��ن األش��ك��ال، وه��و ما 
على  م��ا  مجتمع  ق���درة  يفسر 

التكّيف بينما تخفق مجتمعات 
أخرى، فوجود منظومة ثقافية 
راس��خ��ة  ب��ن��ى  وذات  م��ن��ف��ت��ح��ة 
هي أقدر من غيرها على فهم 
بل  جديد،  هو  ما  كل  وتطويع 
لنا  يفسر  م��ا  وه��و  واستثماره، 
إل���ى ح���د ب��ع��ي��د ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي 
ت��م��ك��ن��ت م����ن خ���الل���ه���ا ب��ع��ض 
المجتمعات من تجنب التّصدع 
ف���ي ب��ن��اه��ا، ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ح��والت 

العولمية القوية.

امل�رشح ودوره يف التنمية الثقافية 

وق����د ي���ب���دو ل��ل��وه��ل��ة األول����ى 
للمسرح  م��ا  دور  ع��ن  ال��ح��دي��ث 
من  شكاًل  التنمية  عملية  في 
أش���ك���ال ال��م��ب��ال��غ��ة، خ��ص��وص��ًا 
االقتصادي  البعد  طغيان  مع 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ع���ل���ى ه���ذا 
المفهوم، لكن في حقيقة األمر 
عملية  تقزيم  في  المبالغة  أن 
م��ؤش��رات  م��ج��رد  إل���ى  التنمية 
ال  أم��ر  وتكنولوجية  اقتصادية 
نفسه،  التنمية  مفهوم  يخدم 
ف���ه���ذا ال���م���ف���ه���وم )ال��ت��ن��م��ي��ة( 
نهاية  ف��ي  يرتبط  مفهوم  ه��و 
ال��م��ط��اف ب��ال��ب��ع��د اإلن��س��ان��ي، 
إغناء عوالم  وال��ذي يصب في 
الفرد، وتلبية احتياجاته الروحية.

بالطبع لم يعد التفكير بالثقافة 
عمومًا، وباإلبداع بشكل خاص، 
إال بشكل استراتيجي ومنهجي، 
الثقافة  ج��ع��ل  يعني  م��ا  وه���و 
أس����اس����ًا م���ن أس����س ال��ت��ن��م��ي��ة، 

ووض���ع ك��ل م��ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا من 
فنون، وفي مقدمتها المسرح، 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة، 
إع���ادة تموضع  م��ا يعني  وه��و 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن ف���ي رؤي��ت��ن��ا 
للمستقبل، فالتنمية كمفهوم 
تتمحور حول المستقبل وليس 

حول الماضي.

ل��ك��ن، ل���م���اذا ن��ع��ط��ي ال��م��س��رح 
الفنون  باقي  تفوق  خصوصية 
في عملية التنمية؟.  إن المسرح 
فعل متعدد المستويات، ليس 
على  جماعي  فعل  ألن��ه  فقط 
من  والتواصل  األداء  مستوى 
خ���الل ال��ج��م��ه��ور، ب��ل ألن���ه في 
الحوار،  فكرة  على  قائم  بنيته 
منها  االستفادة  يمكن  والتي 
في أشكال مسرحية مجتمعية، 
م����ث����ل ال����م����س����رح ال����م����درس����ي 
والمسرح  الجامعي  والمسرح 
ذوي  وم������س������رح  ال����ش����ب����اب����ي 

اإلع���اق���ات، وال��ت��ي ت��ج��ع��ل من 
الممكن تعميق فكرة أن الحوار 
ه���و أس����اس م��ه��م م���ن أس��س 
تطوير العقل، وأن الثقافة وما 
اجتماعية  قيم  م��ن  بها  يرتبط 
ووط��ن��ي��ة وح��ض��اري��ة ه��ي نتاج 
حوار بين األفراد، وأن التسامح 
واالنفتاح على اآلخر ال يتم إال 

من خالل الحوار.

وما هو مهم دائمًا في مجال 
ال��ق��اع��دة  ت��وس��ي��ع  ه��و  التنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��س��ت��ف��ي��دة من 
ال��خ��ط��ط ال��ت��ن��م��وي��ة، وه����و ما 
ي��ن��ط��ب��ق أي���ض���ًا ع��ل��ى ال��م��س��رح، 
ال�����ش�����رائ�����ح  زادت  ف����ك����ل����م����ا 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��ت��ف��اع��ل��ة مع 
ال��م��س��رح ك���ان ه���ذا ال��ف��ن أكثر 
ق���درة ف��ي ال��ت��أث��ي��ر، وأي��ض��ًا في 
التحول إلى مرآة عاكسة لقضايا 
المجتمع نفسه، ومساهمًا في 

إطالق النقاش الجدي حولها.

الشارقة،  إم��ارة  المتحدة، وخصوصًا في  العربية  اإلم��ارات  ونحن في دولة 
صاحب  قبل  من  واستثنائي  كبير  مستوى  على  بالمسرح  اهتمامًا  عرفنا 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
لالتحاد حاكم الشارقة، وبالفعل فقد أصبح لدينا بنى تحتية مهمة ومتميزة 
في مجال المسرح، باإلضافة إلى المكانة المتميزة لهذا الفن في التخطيط 
الثقافي، وهو ما يؤكد على أن المسرح كان وال يزال ركنًا أساسيًا في عملية 

التخطيط االستراتيجي للثقافة والتنمية على حد سواء.



شخصية العدد
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النخبة  م���درس���ة  م���دي���رة  أك����دت 
السابق في  والعضو  النموذجية 
األح��داث،  ورعاية  توعية  جمعية 
األستاذة بشرى سالم الشومي، 
أه����م  م�����ن  ال������ف������راغ  وق�������ت  أن 
ُي��ع��ان��ي منها  ال��م��ش��ك��الت ال��ت��ي 
ال��ش��ب��اب وال��م��راه��ق��ون ،وت����زداد 
ه�����ذه ال��م��ش��ك��ل��ة ت���ف���اق���م���ًا ف��ي 
ظ��ل ع���دم وج���ود ب��رام��ج متاحة 
أم���ام ه���ذه ال��ش��رائ��ح طيلة أي��ام 
مجلة  ح��اورت  الصيفية.  العطلة 
األستاذة  االجتماعي«  »الوعي 
خبرة  لها  ال��ت��ي  الشومي  ب��ش��رى 
التربوي  العمل  وب��اع طويل في 
للحديث  وتطرقت  والتعليمي، 
رع��اي��ة  ال���وال���دي���ن ف���ي  ع���ن دور 
التي  المشكالت  وأب��رز  األح��داث 

قد تنجم بسبب وقت الفراغ. 

ح��دث��ي��ن��ا ب���داي���ة ع���ن ان��ض��م��ام��ك 
لجمعية توعية ورعاية األحداث؟

ث���م���ة أس����ب����اب ك���ث���ي���رة دف��ع��ت��ن��ي 
حيث  الجمعية  إل���ى  ل��الن��ض��م��ام 
رأي�����ت ف��ي��ه��ا ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي 
عملي  بحكم  والس��ي��م��ا  ال��ن��ب��ي��ل، 
ك���ت���رب���وي���ة ف����ي م����ج����ال ال��ت��رب��ي��ة 
للجمعية  وانضممت  والتعليم، 
ثم  ك��ع��ض��وة،   2004 ع����ام  ف���ي 
2007 أصبحت عضوة  في سنة 
اللجنة  ف��ي  اإلدارة  مجلس  ف��ي 

التربوية حتى عام 2015. 

ف��ي وقاية  م��ا ه��ي جهودكم 
األبناء من االنحراف؟

تأسيسها  منذ  الجمعية   وضعت 
أن  ف��ي  تتمثل  مستقبلية  رؤي���ة 

واألشمل  تفعياًل،  األك��ث��ر  تكون 
ت��ن��ظ��ي��م��ًا واألح����س����ن ت��ح��ق��ي��ق��ًا، 
لخدمة  الرامية  اإليجابية  للنتائج 
نحو  رسالتها  وتتمحور  المجتمع. 
مجتمع سوي يسوده التماسك 
العائلي حفاظًا  األسري والترابط 
االن��ح��راف. كما  النشء من  على 
ت��ع��ت��م��د س��ي��اس��ت��ه��ا ال��ع��ل��ي��ا على 
ال��ت��م��س��ك ب��ال��ق��ي��م اإلس��الم��ي��ة، 
ومن  األصيلة،  العربية  والتقاليد 
الجمعية  أقامت  المنطلق  ه��ذا 
واألنشطة  ال��ب��رام��ج  م��ن  العديد 
وم��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي��ذ ب���رن���ام���ج ت��دري��ب 
الصيفية  ال��ع��ط��ل��ة  ف���ي  ال��ط��ل��ب��ة 
التي  الفراغ  أوقات  على  للقضاء 
وإب��ع��اده��م  الطلبة  منها  يعاني 
أي���ة م��ش��اك��ل ق��د يتعرضون  ع��ن 
ل��ه��ا خ����الل ف���ت���رة ال��ص��ي��ف ال��ت��ي 

مديرة مدر�صة النخبة النموذجية وع�صو �صابق يف جمعية الأحداث

ب�صـرى ال�صـومي:
الإجازة ال�صيفية فر�صة ل�صتثمار طاقات ال�صباب

ع���ادة م��ا ت��ؤك��د ال��م��ؤش��رات أنها 
فيها  يتعرض  التي  الفترات  أكثر 

الشباب لالنحراف.

النخبة  مدرسة  مديرة  كونك 
تأهيل  يتم  كيف  النموذجية، 

الحدث؟

ن����ب����دأ ب����ال����وق����وف ع���ل���ى واق����ع 
األح��������داث ال��ج��ان��ح��ي��ن وت��ح��ل��ي��ل 
بهم،  المحيطة  والبيئة  الظروف 
ومن ثم تقديم الخدمات الالزمة 
لتعديل  ال��م��ن��اس��ب��ة  واإلج������راءات 

سلوك الحدث.

كيف يستطيع أبناؤنا األحداث 
استغالل فترة اإلجازة الصيفية 

بطريقة مفيدة؟

اإلج������ازة ي��ج��ب أن ت��ك��ون ع��ب��ارة 
ب��ي��ن األب��ن��اء  ت��ع��اون حقيقي  ع��ن 
واآلب�������اء ، ف��ه��ي ف���ت���رة ط��وي��ل��ة 
أبنائنا  ط��اق��ات  استغالل  ويجب 
السفر،  بين  اس��ت��ث��م��اري،  بشكل 
وال�������ق�������راءة، وت���ن���م���ي���ة م����ه����ارات 
دورات  ف��ي  واالل��ت��ح��اق  معينة، 
ت���دري���ب���ي���ة ل��ت��ن��م��ي��ة م����واه����ب أو 
أو م��م��ارس��ة  م����ه����ارات م��ع��ي��ن��ة، 
أو  الهوايات  من  متعددة  أن��واع 
االن��خ��راط ف��ي ن��ش��اط ري��اض��ي أو 
زي��ادة  في  يسهم  معين  ثقافي 
والمعرفية.  العلمية  حصيلتهم 
ليتعلم  رياضي  بمركز  كااللتحاق 
ف��ن ال��ك��ارات��ي��ة، أو ال���ذه���اب إل��ى 
أبناؤنا  ينتقي منها  التي  المكتبة 
ما يشاؤون من الكتب التي تزيد 
اللغة  دورات  عن  عدا  ثقافتهم. 
اإلنجليزية، ومراكز تحفيظ القرآن 
وغ��ي��ره��ا ال��ك��ث��ي��ر، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
البرامج واألنشطة التي تنظمها 

الجمعية في العطلة الصيفية.

ح��دث��ي��ن��ا ع���ن أه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف 
المؤسسات التعليمية وأولياء 
التربوية  العملية  ف��ي  األم���ور 

ورعاية األحداث؟

ال��ت��وج��ي��ه  ف���ي  م��ه��م  ل���آب���اء دور 
واإلرشاد الفكري والثقافي لأبناء، 
ف��ع��ن��دم��ا ي��ه��ي��ئ اآلب�����اء ألب��ن��ائ��ه��م 
ال��م��ن��اس��ب��ة ف����إن نسبة  ال���ظ���روف 
معرفتهم باألمور تزداد، وقدراتهم 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ت��ت��ط��ور وي��ت��س��ع ن��ط��اق 
على  ويجب  االجتماعي،  تفاعلهم 
التعليمية  والمؤسسات  الوالدين 
األح���داث تشجيعهم على  ورع��اي��ة 
اس��ت��ث��م��ار م���ا ل��دي��ه��م م���ن ق���درات 
ه��ذه  وتنمية  مختلفة  وم���ه���ارات 
ال�����ق�����درات ل��ي��س��ت��خ��دم��وه��ا ف��ي��م��ا 
أن  وي��ف��ض��ل  وي��ف��ي��ده��م،  ينفعهم 
ي��ب��دأ ال����وال����دان ب��االه��ت��م��ام ب��ه��ذا 
ال���ج���ان���ب م��ن��ذ م���راح���ل ال��ط��ف��ول��ة 
األولى وما بعدها، والبد أن تكون 
هناك عالقة تبادلية بين المجتمع 

والمؤسسات التعليمية .

ما هي أبرز السلوكيات الخاطئة 
بسبب  ت��ن��ت��ج  أن  ي��م��ك��ن  ال��ت��ي 

وقت الفراغ وغياب الرقابة؟

تعد مشكلة كيفية استثمار وقت 
التي  المشكالت  أهم  من  الفراغ 
والمراهقون  الشباب  منها  ُيعاني 
تفاقمًا  المشكلة  ه���ذه  وت�����زداد 
في ظل عدم وجود برامج متاحة 
أم����ام ه���ذه ال��ش��رائ��ح ط��ي��ل��ة أي��ام 
ت���زداد  ك��ذل��ك  الصيفية،  العطلة 
هذه المشكلة أثناء غياب سلطة 
األس������رة ورق��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى األب���ن���اء 
وه��ن��اك م��ن أخ��ف��ق��وا ف��ي ذل��ك، 
وأمضوا أوقاتهم كيفما كان متاحًا 
أمامهم بين النوم وقضاء ساعات 
التلفزيون،  شاشات  أم��ام  طويلة 
أو مواقع “اإلنترنت”، أو”التسكع” 
التجارية  وال��م��راك��ز  األس����واق  ف��ي 

دون هدف أو غاية، غايتهم فقط 
أو قضاء ساعات  اآلخ��ري��ن،  إزع��اج 
ال���م���ق���اه���ي دون  ط���وي���ل���ة ع���ل���ى 
تمضية  س����وى  غ���اي���ة،  أو  ه����دف 
الوقت بصورة سلبية، ومنهم من 
اإلج��ازات منطلقًا  جعل من هذه 

لفساده، وإفساد اآلخرين. 

م�����ا ه�����ي رس����ال����ت����ك ألول����ي����اء 
األمور؟

الب����د أن ت���ك���ون ه���ن���اك ش��راك��ة 
المنزل  ب��ي��ن  وتكاملية  حقيقية 
وال����م����درس����ة ف�����إن ك���ان���ت ه���ذه 
ال���ش���راك���ة ف��اع��ل��ة ف��ق��د ان��ش��أت 
وت��ع��ل��ي��م  ت���رب���ي���ة  ذوي  أف����������رادًا 
وإن��ت��اج��ًا،  فاعلية  أك��ث��ر  وس��ل��وك 
أسس  على  ال��ش��راك��ة  ُتبنَى  وأن 
ال���ت���ف���اه���م وال����ت����ع����اون ب��ه��دف 
وتعليميًا،  تربويًا  باألبناء  االرتقاء 
وأن ت��ك��ون األس����رة ع��ل��ى دراي���ة 
بما تقوم به المدرسة من رعاية 

وتعليم ألبنائها .

وأن���ص���ح أول����ي����اء األم������ور ت��وج��ي��ه 
ال��م��راه��ق ب���ص���ورة دائ���م���ة وغ��ي��ر 
مباشرة، وإعطاءه مساحة كبيرة 
للنقاش والحوار معه، والتسامح 
م���ع���ه ف�����ي ب���ع���ض ال���م���واق���ف 
االجتماعية، وتعزيز ثقته بنفسه.

كذلك ال بد من تفهم وجهة نظر 
األبناء فعاًل ال شكاًل بحيث يشعر 
محمل  على  مأخوذ  أن��ه  المراهق 
الجد ومعترف به وبتفرده – حتى 
لم يكن األه��ل موافقين على  لو 
آرائ��ه ومواقفه – وأن له حقًا  كل 
مشروعًا في أن يصرح بهذه اآلراء. 
المراهق  أن يجد  األه��م من ذلك 
وقلوبًا  آذان���ًا صاغية  األه��ل  ل��دى 
مجرد  ال  األع���م���اق،  م��ن  متفتحة 
له  أن نفسح  ينبغي  مجاملة، كما 
المجال ليشق طريقه بنفسه حتى 
لو أخطأ، فاألخطاء طريق للتعلم .



هل يكت�صف اأطفالنا 
اأخطاءنا الرتبوية؟

الخط الساخن

مشكلة تربوية .. من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف

زاوية  يحررها : األستاذ جمال فيصل الطويل
استشاري أسري بخدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

تلقاها  التي  السليمة  التربية  إلى  تنشئة طفل سوي نفسًيا يشير  إن 
من أسرته التي تلعب دوًرا هاًما في تربية الطفل وتكوين شخصيته 
وتحديد سلوكه وهو أمر ُيدركه جميع اآلباء، لذا يحاولون تربية أبنائهم 
ليصبحوا أفضل ولكن النوايا الحسنة وحدها ال تكفي للتربية السليمة، 
فهناك العديد من األخطاء التي يقع فيها اآلباء  وتؤثر على شخصية 
ن��ي��ة. ومن  بحسن  اآلب���اء  يرتكبها  م��ا  وع���ادة  المستقبل،  ف��ي  األب��ن��اء 

األخطاء التي يقع فيها األبوان:
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ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  ال����ث����ن����اء   -1
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  التصرفات 

الطفل:

بعض اآلباء يشجعون أطفالهم 
بالثناء على أي تصرف يقومون 
التصرف  به حتى لو ك��ان ذل��ك 
بسيًطا أو بديهًيا اعتقاًدا منهم 
على  الطفل  يشجعون  بأنهم 
تكرار هذا الفعل، ولكن اإلفراط 
الطفل  يجعل  األم���ر  ه��ذا  ف��ي 
محبًا للثناء وينتظر الشكر دائًما 
من اآلخرين لدرجة عدم قيامه 
ل��م يكن هناك  م��ا  ب��أي تصرف 
ل��ه م��م��ا يجعل داف��ع  م��ك��اف��أة 
ال��ط��ف��ل ف��ي ال��ق��ي��ام ب��األع��م��ال 

الجيدة.

2- المقارنة:

مقارنة الطفل بغيره سواء من 
أصدقائه أو أقاربه أو إخوته من 
ت��ش��وه شخصية  ال��ت��ي  األم�����ور 
بنفسه،  ثقته  وتفقده  الطفل، 
فلكل طفل  بالنقص،  وُتشعره 
التي  الخاصة  وقدراته  مهاراته 
تجعله مميًزا عن غيره ،ويكمن 
اآلب��اء في مساعدته على  دور 
اكتشاف ما يميزه ال ما يجعله 
آخرين  أطفال  ص��ورة من  مجرد 

يعتقدون أنهم أفضل منه.

الطفل  ج��ع��ل  م��ح��اول��ة   -3 
يشعر بالسعادة:

وح��ده  يتعلم  أن  الطفل  على 
ك���ي���ف ي���ك���ون س���ع���ي���ًدا ول��ك��ن 
ن���ج���د ب���ع���ض اآلب�������اء ي������رون أن 

مهمتهم األساسية هي توفير 
وه��و  للطفل  ال��س��ع��ادة  س��ب��ل 
أم����ر خ���اط���ئ ،ف����ال ي��م��ك��ن أب����ًدا 
يشعر  أن  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل  إج���ب���ار 

بالسعادة.

أس��ال��ي��ب  اس����ت����خ����دام   -4 
التوبيخ أو التهديدات:

أن  اآلب��اء مطلًقا  ال يجب على 
ُيشِعروا الطفل بأنهم ال يحبونه 
نتيجة تصرفاته، أو جعله يشعر 
بالذنب لقيامه بأي تصرف غير 
أسلوب قد  مرغوب فيه وهو 
المراد منه على المدى  يحقق 
القصير في جعل الطفل يرضخ 
ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه��م، ول��ك��ن��ه ي��غ��رس 
بالنقص  الطفل  الشعور  ف��ي 
ويح�د  بالنفس  الثقة  وفقدان 
م�ن تف�اعله م�ع اآلخرين ليصبح 

شخصية انطوائية.

5- الحماية والدالل الزائد:

ألبنائهم  اآلب����اء  ح��ب  ينعكس 
في صورة حماية زائدة تجعلهم 
الطفل في األمور  ينوبون عن 
بها  ي���ق���وم  أن  ي��ف��ت��رض  ال���ت���ي 
ي���ص���اب  أن  م���خ���اف���ة  وح���������ده، 
ال��راح��ة  س��ب��ل  لتوفير  أو  ب��س��وء 
ل���ه وي���ح���رم���ون ب���ذل���ك ال��ط��ف��ل 
اتخاذ ق��راره بنفسه،  من فرصة 
وه��ذا األس��ل��وب بال شك يؤثر 
وشخصيته؛  الطفل  على  سلًبا 
فيكبر الطفل بشخصية اتكالية 
غير مستقلة يعتمد على غيره 
ف���ي ال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه وع���دم 

قدرته على تحمل المسؤولية.

الرعاية  ف��ي  ال��م��غ��االة  أن  كما 
والدالل يجعل الطفل غير قادر 
على تكوين عالقات ناجحة مع 
ألنه  الحياة  ومواجهة  اآلخرين 
ليس لديه تجارب كافية تمكنه 
من مواجهة األحداث التي قد 

يتعرض لها.

أو  ال��ل��ف��ظ��ي��ة  اإله����ان����ة   -6
الجسدية:

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ع��دي��د من 
التحذيرات المتكررة من خطورة 
الضرب  أو  الُسباب  إل��ى  اللجوء 
ك����أس����ل����وب ل���ت���ق���وي���م س���ل���وك 
الطفل، إال أن العديد من اآلباء 
ي���ل���ج���ؤون إل����ى ه����ذا ال��س��ل��وك 
ال��ذي ال ُيساعد في غ��رس أي 
ق��ي��م��ة ت��رب��وي��ة ع��ل��ى اإلط����الق 
ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ي����ؤدي إل��ى 
وتربيته  الطفل  نفسية  تشويه 
على الخوف، مما ُيضعف ثقته 
ال��ض��رب  أن  ع��ن  ف��ض��اًل  بنفسه 
ُيعالج المشكلة ظاهرًيا وبصورة 
ح��ق��ي��ق��ي  ف���ه���م  دون  م���ؤق���ت���ة 

الحتياجات الطفل النفسية.

ب��ي��ن  ال��������رأي  اخ����ت����الف   -7
األبوين:

ن��ج��د ف��ي ال��ع��دي��د م��ن األس���ر إذا 
الطفل  بعقاب  األبوين  أحد  قام 
ي���ح���اول ال���ط���رف اآلخ�����ر ال��ت��دخ��ل 
ال���ع���ق���اب أو ك��س��ره  ل��م��ن��ع ه����ذا 
األم��ر،  على  والتكتم  غيابه  ف��ي 
ُيعلم  خاطئ  تربوي  وهو سلوك 

اأخطاء الآباء يف الرتبية .. كما يرويها الأطفال.
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الخط الساخن

ال��ك��ذب وال��خ��داع وع��دم  الطفل 
ي��ع��زز  إن����ه  ك��م��ا  أخ���ط���ائ���ه،  إدراك 
اأُلس���رة على  ف��ي  االنقسام  م��ن 
ال���م���دى ال��ب��ع��ي��د ح��ي��ث ي��ن��ج��ذب 
المتسامح  ال��ط��رف  إل���ى  ال��ط��ف��ل 
ويبدأ في النفور من الطرف الذي 
مشتًتا  ويجعل  الطفل  يعاقبه 
بين األوامر المتضاربة لأب واألم 
شخصيته  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك��س  م��م��ا 

وسلوكه في وقت الحق.

األدوار  تبادل  األبوين  على  لذا 
ب��ي��ن��ه��م ف���ي ال��ع��ق��اب ف��ي��ق��وم 
بينما  العقوبة  بفرض  أحدهما 
ي��ت��ول��ى اآلخ�����ر ت��ق��ي��ي��م أث����ر ه��ذا 
سلوك  تصحيح  على  ال��ع��ق��اب 
ال��ط��ف��ل وت��وج��ي��ه��ه، ح��ي��ث إن 
اس���ت���م���رار أح����د ال���وال���دي���ن في 
ال���ع���ق���اب ق���د ي��ق��ل��ل م���ن حب 
ال���ط���ف���ل ل����ه وُي���ش���ع���ر ال��ط��ف��ل 
ب��ق��س��وت��ه وم����ن ن��اح��ي��ة أخ���رى 
ُت��رس��خ ل���دى ال��ط��ف��ل االع��ت��ق��اد 
بأن الطرف اآلخر هو األضعف 
مما يجعله يتجاهل توجيهاته و 

مالحظاته.

ف��ي  ال�����ث�����ب�����ات  ع��������دم   -8
المعاملة : 

ع������دم ال����ث����ب����ات ع���ل���ى أس���س 
محددة للتربية والتوجيه وعدم 
الثواب  أساليب  على  االت��ف��اق 
الطفل  معاقبة  مثل  والعقاب 
وقت  في  معين  سلوك  على 
م���ا وم��س��ام��ح��ت��ه أو م��ك��اف��أت��ه 
على نفس السلوك في وقت 
الحق مما يجعل الطفل مشتًتا 
ويجعل  وال��خ��ط��أ  ال��ص��واب  بين 
م��زدوج��ة  ش��خ��ص��ي��ة  شخصيته 

في التعامل مع اآلخرين.

تقول الكاتبة ناتاشا دانيلز، المعالجة النفسية ، “يأتيني الكثير 
من اآلباء واألمهات ليتحدثوا معي عن أطفالهم وأبنائهم، 

وعن حياتهم وأهمها عن طريقة رعايتهم ألطفالهم”.

وبعد ذلك أقوم بلقاء أطفالهم، أللقي نظرة خاطفة على 
وجهات نظر األطفال، وما الذي يعتقدونه فّعااًل في تعامل 
آبائهم معهم؟، وما الذي يعتقدون سرًا أنه ال ينفع؟، وما 

الذي يرغبون أن يتغير عند آبائهم؟

وفي كثير من األحيان ُأصدم بصراحة ووجهات نظر األطفال 
حول كيفية التعامل معهم كأطفال.

عبارات يرددها األطفال تدل على خطأ اآلباء

وإليكم أكثر األخطاء التي يقول 
بها  يقعون  آباءهم  إن  األطفال 

في تعاملهم معهم:

األشياء  تأخذ  أن  تهددني  “هي 
ت���ف���ع���ل”: ول���ك���ن���ه���ا ال   م����ن����ي، 
هذه هي الشكوى األكثر تكرارًا 
ب��ي��ن األط����ف����ال، ف���األط���ف���ال لن 
ي���أخ���ذوا ت��ه��دي��دك ل��ه��م بشكل 
جديٍّ إذا لم تتابع معهم األمر، 
أنا دائمًا ما أخبر اآلباء، إذا قلتها، 

فيجب عليك تنفيذها.

ُي��م��ن��ح  أن  أن���ص���ح  ودائ�����م�����ًا م����ا 
األط����ف����ال 3 م�����رات ل��ل��س��م��اح، 
ذل��ك على  يعتمد  أق��ل،  أو  أكثر 
أو األم، وبعدها  الطفل واألب 
يجب أن تأخذ باألمر على محمل 

الجد.

“أن����ا ال أس��ت��م��ع ألم����ي إل����ى أن 
ب���ال���ص���راخ، وع��ن��ده��ا أدرك  ت��ب��دأ 
كان  إذا  ت��ق��ول”:  م��ا  تقصد  أنها 
تفقدي  أن  ينتظرون  أط��ف��ال��ِك 
أعصابك قبل أن يستجيبوا لِك، 
فهذه مشكلة كبيرة. أنت تريدين 
أن يحترم أطفالك كل ما تقولين 

ح��ت��ى وأن����ت ه���ادئ���ة وم��رت��اح��ة، 
والمفتاح هو تقليل عدد مرات 
ال��س��ل��وك )لنقل  ت��وج��ي��ه  إع����ادة 
إل���ى ث����الث(، وب��ع��ده��ا ي��ج��ب أن 
تتصرفي معهم بشكل مختلف 
إذا ل���م ي��س��ت��ج��ي��ب��وا ل���ك ب��ع��د 3 

محاوالت.

لتكوني  أن تغضبي  ليس عليك 
كثير  أننا في  مؤثرة، صحيح  أم��ًا 
من األحيان نغضب، ولكن يجب 
على  التحايل  على  تتعودي  أن 
ط��ف��ل��ك ف���ي أث���ن���اء ت��رب��ي��ت��ك ل��ه، 
التخويف  طريق  عن  التربية  ألن 
س��ت��ف��ق��د ق��وت��ه��ا ب��م��ج��رد م���رور 
وّف��ري  ون��م��وه،  سنوات طفلك 
التعب  ذل���ك  ك��ل  نفسك  ع��ل��ى 
للتعامل  بديلة  ط��رق��ًا  واب��ت��ك��ري 
م��ع��ه��م ق��ب��ل وص���ول���ه���م لسن 

االستيعاب.

ل���ك ط��ف��ل��ك،  ي��س��ت��ج��ب  ل���م  إذا 
بكل  ل���ه  ت��ق��ول��ي  أن  ب��إم��ك��ان��ك 
هدوء، “أنا طلبت منك أن تقوم 
بترتيب غرفتك، إذا طلبت منك 
أخ���رى سيكون ذلك  م��رة  ذل��ك 

يحصل  وعندما  األول”،  اإلن���ذار 
يجب  إن�����ذارات،   3 على  الطفل 
تخبري طفلك  أن  عندها  عليك 

بالعواقب.

أو بإمكانك أن تشملي العواقب 
بالجملة كالتالي “أنا طلبت منك 
وإذا  غرفتك،  بترتيب  تقوم  أن 
ط��ل��ب��ت م��ن��ك ذل���ك م���رة أخ���رى 
التلفاز  لن أسمح لك بمشاهدة 
لباقي اليوم” والمفتاح السحري 

هو تنفيذ ذلك.

 “لو قال أبي ال، أمي ستقول نعم”.
األطفال بارعون في جعل اآلباء 
ي��دخ��ل��ون ف��ي ص����راع وت��ن��اق��ض، 
ت��س��م��ح��ي  ال  أن  وم���ه���م���ت���ك 
ل��ه��م ب���ذل���ك، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
زوج��ك،  وبين  بينك  التفاهمات 
ول���ك���ن أم������ام األط����ف����ال ي��ج��ب 

االتحاد.

“إن����ه����م ي���ع���دون���ن���ي ب��ال��ع��ق��اب، 
ول���������ك���������ن���������ه���������م ي�������ن�������س�������ون 
 ت������ن������ف������ي������ذه ف�����ي�����م�����ا ب������ع������د”:
تعتبر نقطة قاتلة  النقطة  هذه 
ف��ي ع��الق��ت��ك��م م��ع أط��ف��ال��ك��م، 
ألن���ه���ا س��ت��ل��غ��ي ع��ن��ده��م ق��وة 
ال���ت���ه���دي���د وال����ق����وان����ي����ن ال���ت���ي 
يأخذكم  ل��ن  وعندها  تضعانها، 
أط��ف��ال��ك��م ع��ل��ى م��ح��م��ل ال��ج��د 

بعدها أبدًا.

“ل�������و أل����ح����ح����ت ع����ل����ى ط���ل���ب���ي، 
 س���أج���ع���ل���ه���ا ت�����واف�����ق ع���ل���ي���ه«:
يصارحونني  م��ا  دائ��م��ًا  األط��ف��ال 
ب��ه��ذا األم�����ر، وه����ذا األم����ر ي��ب��دأ 
م���ن م��رح��ل��ة ال���رض���اع���ة، ل���و أن��ك 
أعطيت للطفل أي شيء يريده 
ال��ب��ك��اء وال���ص���راخ، سيبقى  ب��ع��د 
متمسكًا بهذه الطريقة حتى لو 

وصل عمره لسن 10 سنوات!!

)لذا ال يجب أن تعني ال، بغض 
والبكاء  الصراخ  كمية  عن  النظر 

الصادر منهم(

غرفتي  أن��ظ��ف  أن  علي  “ل��ي��س 
بتنظيفها«: ستقوم  أم��ي   ألن 
يخبرني  أص��دم عندما  دائ��م��ًا  أن��ا 
األم  ذل���ك، ليس ألن  األط��ف��ال 
ستنظف غرفتهم، ولكن ألنهم 

يدركون ذلك.

يرى  ينهار عندما  ل��ن  ال��ذي  م��ن 
غ���رف���ة ن����وم ط��ف��ل��ه م��ت��س��خ��ة؟، 
ومن الذي ال يضيق ذرعًا عندما 
الفارغة  األط��ب��اق  بجمع  ي��ق��وم 
ولكن  كلنا،  أسرتهم؟  تحت  من 
األط���ف���ال  أن  ه����ي  ال��م��ش��ك��ل��ة 
يحبون أن يشعروا أن هناك من 

يخدمهم!!!

أخبروا أطفالكم أنه ليس عليهم 
ولكنهم  غ��رف��ه��م،  ي��ن��ظ��ف��وا  أن 
شيء  أي  يفعلوا  أو  يخرجوا  لن 
م��م��ت��ع إل����ى أن ت��ص��ب��ح غ��رف��ه��م 

نظيفة، والخيار بيدهم.

ي���ط���ل���ب���ان  ال  وأم�����������ي  “أب�����������ي 
ل���ذا  م���ن���زل���ي،  ع���م���ل  م���ن���ي أي 
ب���ذل���ك«:  ف���أن���ا ال أس���اع���ده���م 
ال��ك��ث��ي��ر م����ن اآلب�������اء ي���ت���ذم���رون 
م���ن ك��س��ل أب��ن��ائ��ه��م، “إن���ه���م ال 
ي��س��اع��دون أب���دًا، ي��م��رون بجانب 
ال��ق��م��ام��ة واألل����ع����اب ال��م��ل��ق��اة 
اللتقاطها”،  أب����دًا  ينحنون  وال 
أطفالهم،  مع  تكلمت  وعندما 
فإنهم سيقولون شيئًا مثل: “لم 
يطلبوا مني أن أنظف” أو “ليس 

لدي أي أعمال منزلية”.

أن���ا أع����رف أن��ن��ا ن��ح��ب أن ي��ك��ون 
أط���ف���ال���ن���ا م�����ب�����ادرون ب��ت��ن��ظ��ي��ف 
ولكن  غرفهم،  ترتيب  أو  المنزل 

لأسف هذا ال يحدث في كثير 
من األحيان.

يمكنهم  كيف  أطفالكم  أخبروا 
المساعدة في أعمال المنزل، ثم 
المهارات  وعلموهم  تابعوهم، 
ليعتمدوا  األس��اس��ي��ة،  الحياتية 

على أنفسهم عندما يكبرون.

“ةال���دي ي��أخ��ذان األش��ي��اء مني، 
السهولة  أنه من  أع��رف  ولكني 
جديد«: من  أسترجعها  أن   علي 

تأخذون  عندما  صارمين  ك��ون��وا 
ب��ع��ض األش���ي���اء م���ن أط��ف��ال��ك��م 
تجعلوا  وال  بقيمتها،  ليشعروا 
من السهل الحصول عليها حتى 

يأخذ أطفالكم طلبكم بجدية.

“إذا أردت شيئًا، كل ما علي فعله 
 ه���و إح��راج��ه��م أم����ام ال��ع��ام��ة«:

أطفالكم  ل��ط��ل��ب��ات  ت��رض��خ��وا  ال 
بأسلوب مزعج  عليها  أصروا  إذا 
أط��ف��ال،  ع��ن��ده  فكلنا  وم���ح���رج، 
الطفل،  أس��ل��وب  يتفهم  وكلنا 
يطلبوها  أن  إلى  أهملوهم  لذا 

بأسلوب جيد.

ه����ذه م��ع��ظ��م األخ����ط����اء ال��ت��ي 
تعاملهم مع  اآلباء في  يرتكبها 
الحياة ال يوجد  أطفالهم، وفي 
ما يسمى باآلباء الكاملين، كلنا 
ي��خ��ط��ئ، وك��ل��ن��ا ي��ت��ص��رف ب��داف��ع 
ولكن  بالغضب،  إح��س��اس��ه  م��ن 
ال��ص��ح��ي��ح أن ي��ت��م ت������دارك ه��ذا 

الخطأ.

وتعلم الطرق الصحيحة للتعامل 
سيجنبنا  م���ا  ه���و  ال��ط��ف��ل  م���ع 
الوقوع في مثل هذه األخطاء، 
ج��ي��ل معتمد  إن���ش���اء  وب��ال��ت��ال��ي 
لكل  وصالح  ق��وي  نفسه،  على 

األوقات.
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سياحة

»عامل مده�ض«.. ت�صويق 
وت�صلية بال حدود 

كل  ف��ي  المشوقة  المبهرة  دب��ي  إم���ارة  عودتنا 
مدهش«،  »عالم  فعاليات  إط��الق  على  صيف 
إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والثقافية المغطاة 
ال��ت��ي  تنّظمها م��ؤس��س��ة دب��ي  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ف��ي 
دائ��رة  مؤسسات  إح��دى  والتجزئة،  للمهرجانات 
السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(، 
يتوافد  ال��ت��ي  ال��س��ي��اح��ي��ة  ال��م��ع��ال��م  م��ن  يعتبر  إذ 
عليها ال��زائ��رون من داخ��ل وخ��ارج ال��دول��ة، ويتميز 
التي  المسلية  الترفيهية  بأنشطته  عالم مدهش 
ورش  الفعالّية  فتقّدم  واألطفال.  األسر  تناسب 
العمل الفنّية واألنشطة المختلفة باإلضافة إلى 
المسلّية.  واالستعراضات  الحّية  الفنّية  العروض 
شاحنات  من  تتوّفر  المتنّوعة  األطعمة  أّن  كما 
الفعالّية  م��دار  على  توجد  اّلتي  الممّيزة  الطعام 
لتعّد أشهى الوجبات السريعة والطازجة أمامكم.

فعاليات وخ�صومات وجوائز
 
يقدم  الترفيهية،  وال��ن��ش��اط��ات  ال��ت��س��وق  لمحبي 
م��ه��رج��ان »م��ف��اج��آت ص��ي��ف دب�����ي«، ف���ي نسخته 
لجميع  الممتعة  النشاطات  من  سلسلة  العشرين 
أف�����راد األس�����رة وال���ع���روض ال��م��ش��وق��ة ال��م��ن��اس��ب��ة 
للصغار مثل: ماي ليتل بوني وذي تراش باك، التي 
ستكون موجودة في جميع المراكز التجارية جالبة 
معها الروح االحتفالية للصيف في دبي! أما محبو 
التسوق، فيستطيعون االستمتاع بعروض تسوق 

ح��ص��ري��ة وم��س��اب��ق��ات حماسية وع����روض »ت��س��وق 
واربح« الترويجية. وإذا رغبت في الجمع بين تناول 
وقت  ف��ي  العائلي  والترفيه  ال��خ��ارج  ف��ي  الطعام 
واحد  فستجد العديد من العروض واأللعاب لمرح 

وترفيه بال حدود.

إلى جانب كل ما ذكرناه سابقًا، تحتضن دبي العديد 
من حفالت الموسيقى العربية ذات األجواء الرائعة.
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اأكرث من

100 طريـقة
حتّفزك ل�صالة قيام الليل، منها:

 ن�صائح عامة يف الرتبية:
تربية . 1 أنجح  بالحب  التربية 

والحضن  الطيبه  فالكلمة 
الحنان  ول��م��س��ة  ال��ه��ان��يء 
وال����م����داوم����ة ع��ل��ى ذل��ك 
شخصيه  ابنك  م��ن  يجعل 
قويه في مواجهة الحياة.

تعني . 2 ال  الشخصية  ق���وة 
والثبات  واإلص����رار  ال��ع��ن��اد 
إن كان خاطئًا؛  الرأي  على 
فقوي الشخصية مرن في 
حواره ويغير رأيه إذا اتضح 

له الصواب.

 عند الحديث مع الطفل، . 3
تصرفاته  م��ع  التعامل  أو 
ت��ج��ع��ل  أن  ع���ل���ى  اح�������رص 
نظرك في مستواه ففي 
ذل������ك إظ�����ه�����ار االح�����ت�����رام  
ل���ش���خ���ص���ي���ت���ه وت����ق����وي����ة 

للعالقة معه .

م�����ن ش��خ��ص��ي��ة . 4 ت���ق���ل���ل  ال 
أو  ال��ج��ارح  بالنقد  الطفل 
يتَربَّ  الهمز... من  أو  اللمز 
ع��ل��ى ذل����ك ي��ك��ب��ر ف���اق���دًا 
ويكون  النفس  في  للثقة 

عرضة للفشل في حياته.

ع��زي��زي ول���ي األم����ر، اعلم . 5
أن العنف النفسي يحطم 
يقل  وال  الطفل  شخصية 
أثره عن العنف البدني إن 
لم يْزد عنه ...تقبل الطفل 
يبني  م��ع��ام��ل��ت��ه  وح���س���ن 

شخصيات قوية وناجحة.

ع��زي��زي ول���ي األم�����ر.. علم . 6
المحافظة  أهمية  أبناءك 

على الممتلكات العامة. ال��������������������زه��������������������د ف��������������������ي ال����������������دن����������������ي����������������ا .. 1

ق��������ي��������ام ال�������ل�������ي�������ل ج�������م�������اع�������ة أح���������ي���������ان���������ًا . . 2

ال��ل��ه. . 3 ل��ل��ف��وز بمحبة  ال��ق��ي��ام س��ب��ب  أن  م��ع��رف��ة 

اج������ت������ن������اب ك�������ث�������رة ال�����ض�����ح�����ك وال������ل������غ������و . . 4

ال��س��ل��ف ال ي��ري��دون ال��ح��ي��اة إال ألج���ل ال��ق��ي��ام . . 5

66 4 2

5 3 1

ثقف نفسك

�صحتك تهمنا
1. تحتوي منتجات األلبان على كمية كبيرة من البروتين، 
ول��ذل��ك ت��ع��د م��ن أه���م ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة للحفاظ على 

العظام، وينصح بتناول المنتجات قليلة الدسم منها.

للعظام  العصائر  أح��س��ن  م��ن  األن��ان��اس  عصير  يعتبر   .2
والمفاصل واألربطة الحتوائه على البروملين الذي يمنع 

االلتهاب ويسرع عملية الشفاء.

المأكوالت الصحية  3. يعد سمك السلمون من أفضل 
في العالم لما يحتويه من البروتين والفيتامين د. تناوليه 

مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

4. التوت المشكل غني بالفيتامينات والمعادن، أضيفيه 
على  للحصول  خفيفة  كوجبة  تناوليه  أو  الفطور  لوجبة 

.E والفيتامين C كمية أكبر من الفيتامين

5. كوب من الجوز  يحتوي على %21 من حاجتك اليومية 
للكالسيوم، أكثري من تناوله لتحسين صحة عظامك.
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تغريدات من تويرت

حتت و�سم

#محمد_بن_را�صد_كل_عام_واأنت_بخري

قائد يعمل كل ساعة، وكل يوم، لسعادة اإلمارات والخليج والعالم العربي 

واإلنسانية. دمت متألقا لوطنك وشعبك والعالم.

يوم انكتب للطيب تاريخ ميالد ..كل عام وانت بخير شيخنا الغالي ب�وراشد 

.. ميالد شيخ اإليجابية والسعادة .

ياسيدي إن المعضالت تتجنبك خشية منك وصغائرها رفعت أكمامها في 

وجه غيرك متحديًة حفظك الله ورعاك.

كل عام وأنت مصدر فخرنا كل عام وأنت قائدنا كل عام وأنت معلمنا.

حاكم وحكيم، وقائد ملهم، منك تعلمنا معنى حب الوطن، وكيف يكون 

حبه عماًل و عطاًء.

بغد مشرق  أجيالنا  لتظفر  المستقبل،  ويستشرف  بنا  يحلم  وطٌن  سموه 

وواعد بحفظ الله نستودعك.


