
د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

إنَّ شخصية المغفور له الشيخ زايد لن تتكرر في تاريخ األمة العربية، فهو 
الرجل الذي يعرفه القاصي والداني، وكثير من الناس لم يشاهدوا المغفور 
وكأنهم  عليه  يترحمون  العطرة  سيرته  ُتذكر  عندما  ولكن  زاي��د  الشيخ  له 

يعرفونه منذ زمن.
وأضاف: نحن جيل محظوظ جدًا كوننا عاصرنا عهد زايد، وأنا شخصيًا صافحت 
الحالي  فالجيل   ،1984 عام  اإلم��ارات  جامعة  في  تخرجت  حين  له  المغفور 
بيضاء  وأي��دي  لديه بصمات  زاي��د، وعن مآثره فإن  الشيخ  الكثير عن  يعرف 
الدولي، وكتبت قبل سنوات  أو  أوالعربي   المحلي  المستوى  على  سواء 
عندما توفي الشيخ زايد، رحمه الله، كلمة بعنوان )يومان في تاريخ اإلمارات 
ال ثالث لهما(، اليوم األول هو يوم تأسيس دولة اإلمارات، والثاني هو يوم 
رحيل الشيخ زايد، هذا اليوم الذي كان بمثابة فاجعة لنا جميعًا، ونحن اليوم 
زاي��د هو فرصة لتسليط الضوء على مآثر  ي��وم، فعام  زاي��د نتذكره كل  أبناء 

المغفور له التي ال تعد وال تحصى.
بصمة الشيخ زايد ظاهرة في كل القطاعات، ومن أهم األمور التي كانت 
ظاهرة على شخصية المغفور له هو اهتمامه باإلنسانية، فهو  رجل مواقف 
وإنسان بالدرجة األولى، فالمغفور له كان قائدًا وحكيمًا وإنسانًا، لهذا نال 

حب واحترام البشرية.
جميعًا،  حياتنا  في  مميزة  بصمة  تركت  التي  العظيمة  القيادات  من  وهو 
فهو المؤسس، وهو القائد، وهو األب الحاني الذي عاصرناه وعرفناه عن 
قرب من خالل مواقفه اإلنسانية واالجتماعية والوطنية، القائد الذي تعجز 

الكلمات عن الحديث عن ماقدمه لوطنه وشعبه.
السمو  لنا صاحب  الله  الخير وأسكنه فسيح جناته، وحفظ  زايد  الله  فرحم 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راش��د  بن 

وأنعم الله عليهما بموفور الصحة والعافية.
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موضوع العدد

ــة  ــاب ــي ــة ون ــرط ـــ ـــ ــض ــداث � ــح ــت ـــ ــض ــا� تــو�ــضــيــات ب
ــا الأطـــفـــال ــاي ــض ــ� ــق ــة مــتــخــ�ــضــ�ــضــة ب ــم ــك ــح وم
“مخاطر  نـــــدوة  ــنــظــم  ت ــــــــداث”  الأح “جمعية 
الأبناء” عـــلـــى  ـــي  ـــاع ـــم ـــت الج ـــل  ـــض ـــوا� ـــت ال

ت������رأس معال������ي الفري������ق ضاح������ي خلف������ان تمي������م نائ������ب رئي������س الش������رطة 
واألم������ن الع������ام في دب������ي رئي������س مجل������س إدارة جمعية توعي������ة ورعاية 
جمعي������ة  نظمته������ا  الت������ي  النقاش������ية  الن������دوة  دب������ي،  ف������ي  األح������داث 
توعي������ة ورعاي������ة األح������داث ح������ول »مخاط������ر وس������لبيات وس������ائل التواصل 
االجتماع������ي عل������ى الن������شء واألبن������اء« وذلك بفن������دق فورس������يزون دبي.

أع��ض��اء مجلس  ال��ن��دوة  حضر 
من  وع����دد  ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
وزارة  ف�����ي  ال����م����س����ؤول����ي����ن 
ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ووزارة  ال���م���ع���رف���ة،  وت��ن��م��ي��ة 
ال��ص��ح��ة ووق���اي���ة ال��م��ج��ت��م��ع، 
وه���ي���ئ���ة ت��ن��م��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع، 
وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ق��ط��اع االت����ص����االت، ودائ����رة 
والعمل  اإلسالمية  الشؤون 
ال���خ���ي���ري، وال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 
ل���ش���رط���ة دب�������ي، وال���ق���ي���ادة 
ال���ع���ام���ة ل��ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي، 
ومحاكم دبي، ونيابة األسرة 
واألح�����داث، وخ��دم��ة األم��ي��ن 

واإلعالميين والباحثين.

مخاطر وسلبيات

وأوض����������ح ال����ف����ري����ق ض���اح���ي 
خ����ل����ف����ان ت���م���ي���م إن�������ه خ����الل 
ازداد  األخ�����ي�����رة  ال����س����ن����وات 
ع����دد م��س��ت��خ��دم��ي ش��ب��ك��ات 
ال���ت���واص���ل االج���ت���م���اع���ي م��ن 
السن،  وص��غ��ار  ال��ش��ب��اب  فئة 
ورغ������م ال���ف���وائ���د ال��م��ت��ن��وع��ة 
واإلي��ج��اب��ي��ات ال��ع��دي��دة، التي 
اإلنساني  ال��ت��واص��ل  يحققها 
ع��ب��ر ه���ذه ال��ش��ب��ك��ات، س���واء 
على مستوى األفراد أو على 
م��س��ت��وى ال��م��ج��ت��م��ع، وف���إن 
المخاطر  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
عنها  تنجم  التي  والسلبيات 
وت�����ص�����ل خ������ط������ورة ب��ع��ض��ه��ا 
المجتمع  أم����ن  ت��ه��دي��د  إل����ى 
وصغار  الشباب  وسلوكيات 
السن الذين سوف يواجهون 
حصر  ال  ومشكالت  تحديات 
المثال عدم  على سبيل  لها، 

التي  األوق����ات  ف��ي  التحكم 
يقضونها أمام شاشات 

األجهزة الرقمية.

وأضاف الفريق تميم أنه يجب 
توعية األحداث بالحفاظ على 
البيانات  وحماية  الخصوصية، 
ال���ش���خ���ص���ي���ة، وت���ح���ذي���ره���م 
م���ن إم��ك��ان��ي��ة اس��ت��دراج��ه��م 
ألغ��راض  إلكترونيًا  وابتزازهم 
الجنسي، وتعرضهم  االعتداء 
ل����الن����ح����راف����ات ال���س���ل���وك���ي���ة، 
وم���م���ارس���ة ال��ع��ن��ف، م��ن��وه��ًا 
يبث  اإللكتروني  الفضاء  ب��أن 

الهدامة  األفكار  من  العديد 
ال����ت����ي ي���ك���ت���س���ب���ون���ه���ا، م��ث��ل 
ن��ش��ر ال��ش��ائ��ع��ات ال��م��غ��رض��ة، 
وال����ت����ش����ه����ي����ر، واإلس������������اءة 
والشتم،  والقذف،  للسمعة، 
النابية،  األل��ف��اظ  واس��ت��خ��دام 
والعنف،  التطرف،  وتشجيع 
والتمرد، واإلباحية، والفسق، 
وال���ف���ج���ور، وت��ت��ب��ع ال���ع���ورات، 
وال������زالت، ون��ش��ر ال��خ��راف��ات، 
ب��ح��دوث معجزات،  واالدع���اء 
والتشكيك  األدي���ان،  وازدراء 

فيها.
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موضوع العدد

دور أولياء األمور

وش����دد م��ح��م��د رس��ت��م رئ��ي��س 
ن��ي��اب��ة األس����رة واألح�����داث في 
دب������ي، ع���ل���ى ض�������رورة ت��وع��ي��ة 
ال��ع��ام��ل��ي��ن على  ال��م��وظ��ف��ي��ن 
هذا النوع من القضايا وتوعية 
أولياء األمور بمخاطر اإلنترنت، 
منوهًا بأن إهمال الرقابة على 
األط����ف����ال ي��ج��ع��ل��ه��م ف��ري��س��ة 

سهلة للمتصيدين.

وط���ال���ب���ت م������وزة ال��ش��وم��ي 
جمعية  إدارة  مجلس  ع��ض��و 
ت���وع���ي���ة ورع�����اي�����ة األح�������داث 
ب����ض����رورة إع������ادة ال��ن��ظ��ر في 
المتعلقة  ال��ق��ض��اي��ا  ت��ك��ي��ي��ف 
إح��دى  أن  م��ؤك��دة  باألطفال 
إلى  ببالغ  تقدمت  األم��ه��ات 
أن قام شخص  بعد  الشرطة 
ب����اس����ت����دراج اب���ن���ه���ا ع���ب���ر أح���د 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
عبر عرضه بيع دراجة ترفيهية، 
وق���ام ب��إرس��ال ص���ور وأل��ف��اظ 

الفجور  على  وتحريض  إباحية 
الشرطة  م��وظ��ف  أص���ر  فيما 
ع��ل��ى ت��دوي��ن ال��واق��ع��ة على 
كما  الهاتف،  عبر  إزع���اج  أنها 
طالبت بتأهيل المحققين مع 
أعمارهم،  باختالف  األطفال 

إضافة إلى تخصيص نيابة.

450  بالغًا

وأف����اد م��س��ؤول م��ن خدمة 
األمين أنه تم تلقي 450 بالغ 
إلى  الفتًا  الجاري  العام  ابتزاز 
للخدمة  ال��م��ج��ان��ي  ال��رق��م  أن 
كل  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل   4888  800
البالغات بسرية كبيرة، منوهًا 
ب��أن خ��دم��ة األم��ي��ن انطلقت 
رسميًا في شهر سبتمبر من 
جسرًا  وأصبحت  2003م،  عام 
المجتمع  أف��راد  بين  للتواصل 
واإلدارة العامة ألمن  الدولة 
المالحظات  تلقي  عن طريق 
األم�����ن�����ي�����ة م������ن ال���ج���م���ه���ور 
ب��اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل االت��ص��ال 

المجاني،  )ال��ه��ات��ف  الحديثة 
النصية  ال��ف��اك��س،  الرسائل 
اإللكتروني،  البريد  القصيرة، 
وتويتر(،  اإللكتروني،  الموقع 
وذل����ك ل��م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 

 التي تشهدها الدولة.

مواقع مسمومة

حسين  أمين  الدكتور  كشف 
الصحة  وزارة  وكيل  األم��ي��ري 
المساعد  المجتمع  ووق��اي��ة 
ل��س��ي��اس��ات ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 
والتراخيص عن رصد عدد من 
أدوي��ة  تبيع  التواصل  م��واق��ع 
ال��س��رط��ان مغشوشة  ل��ع��الج 
مستشفيات  ت�����رّوج  وأخ�����رى 
ت��ق��وم ب��إج��راء ج��راح��ات صعبة 
أح���د  وأن  زه����ي����دة،  ب��م��ب��ال��غ 
ال��م��واط��ن��ي��ن ت��وف��ي ب��ع��د أن 
خارج  كلى  زرع  رحلة  من  ع��اد 
أن  وتبين  بأسبوعين،  الدولة 
بالعملية  ق��ام  ال���ذي  ال��م��رك��ز 

غير موثوق فيه.

توصيات

النقاشية  الحلقة  وتضمنت 
مجموعة من التوصيات منها 
إع������داد دل���ي���ل إرش�������ادي من 
اإللكترونية  التطبيقات  خالل 
ل���ن���ش���ر ال����ت����وع����ي����ة ب��م��خ��اط��ر 
وس��ل��ب��ي��ات وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
وزارة  ومناشدة  االجتماعي، 
ال���ت���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب���زي���ادة 
المناهج  في  التربوية  الجرعة 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال��م��ت��خ��ص��ص��ة 
ل���ت���ح���ص���ي���ن ال�������ط�������الب م���ن 
ت��ل��ك ال��م��خ��اط��ر وال��س��ل��ب��ي��ات، 
وب��ض��رورة اس��ت��ح��داث شرطة 
متخصصة  ومحكمة  ون��ي��اب��ة 
األطفال  قضايا  مع  للتعامل 
باالبتزاز  يتعلق  ما  في  خاصة 
وإن��ش��اء  الجنسي،  وال��ت��ح��رش 
متخصصة  ذك��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ل��أط��ف��ال ل��إب��الغ إل��ك��ت��رون��ي��ًا 

تتعلق  أي���ة م��وض��وع��ات  ع��ن 
الجنسي،  والتحرش  ب��االب��ت��زاز 
م����ع ت���أه���ي���ل م��ج��م��وع��ة م��ن 
ال���ت���واص���ل  وم���ش���اه���ي���ر  رواد 
لنشر  اإليجابيين  االجتماعي 
ال���وع���ي ب��م��خ��اط��ر وس��ل��ب��ي��ات 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
كما أشاروا إلى عزوف أولياء 
األمور عن حضور المحاضرات 

والورش التوعوية.

كما طرح المشاركون مبادرة 

»ساعة يوميًا بدون وسائل تواصل اجتماعي« 

وتخصص تلك الساعة للتواصل بين أفراد األسر 
بعيدًا عن هواتفهم الذكية، كما طالبوا بصياغة 
التواصل  لمواقع  اإلي��ج��اب��ي  لالستخدام  ميثاق 

االجتماعي.
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الغالية  لدولتنا  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  وق���ال: 
محفورًا  أصبح  ال��ذي  الخالد  اليوم  ه��ذا 
وننتظره  ودمائنا،  ووجداننا  قلوبنا  في 
جميعَا  لنستذكر  الصبر،  ب��ف��ارغ  ع��ام  ك��ل 
عرفها  التي  العمالقة  النهضة  مسيرة 
المجاالت  كافة  ف��ي  ويعيشها  ال��وط��ن 
حتى غ��دت ال��دول��ة، وف��ي زم��ن قياسي 
ف��ي م��ص��اف ال���دول األك��ث��ر ت��ق��دم��ًا في 
ال��ع��ال��م، وأص���ب���ح اب���ن اإلم������ارات يعيش 
اليوم أجواء ثورة تنموية شاملة، بعد أن 
إمكانياتها  كل  الرشيدة  قيادتنا  سخرت 
الحديثة  التكنولوجيا  استراتيجيات  لتبني 
وال����ذك����اء االص���ط���ن���اع���ي، وت��وظ��ي��ف��ه��م��ا 
ال��م��واط��ن  لمصلحة  األم��ث��ل  ال��ت��وظ��ي��ف 
وم���ن  األرض،  ه�����ذه  ع���ل���ى  وال���م���ق���ي���م 
المستقبل  تستشرف  أخ���ذت  خاللهما 
قبل  فيه  تعيش  وأصبحت  ب��ل  البعيد؛ 
الزمن، وتراه  أن يصله غيرها بعقود من 
ي��راه اآلخ��رون بعيدًا؛ بل  بينما  قريبا ج��دًا 
وتضع  األح��ي��ان،  من  كثير  مستحياًل في 
الخطط المستدامة والذكية التي تحقق 
اإلنجازات تلو اإلنجازات، وكأنها في حلبة 
بينها  ج��دًا  كبير  ال��ف��ارق  ولكن  للسباق، 
النيرة  العقول  بفضل  منافسيها،  وبين 
وال�����رؤى ال��ث��اق��ب��ة ل��ق��ي��ادات ت��ق��ود ه��ذه 
ملل،  أو  كلل  دون  ال��م��ب��ارك��ة  المسيرة 
ووطنها  وأرضها  شعبها  مصالح  وتضع 

فوق كل اعتبار.

ه���ذه ال���ذك���رى ال��ع��ط��رة )ذك�����رى ال��ي��وم 
ال��وط��ن��ي ال���س���ادس واألرب���ع���ي���ن( وه��ي 
م��ن��اس��ب��ة خ���ال���دة وع��ظ��ي��م��ة، ال ب���د أن 
التي  ال��خ��ال��دة  ال��ق��ص��ص  فيها  نستعيد 
األوائ��ل،  البالد  ه��ذه  مؤسسو  سطرها 
بن سلطان  زاي��د  الشيخ  السمو،  صاحب 
آل نهيان، وأخوه صاحب السمو، الشيخ 
الله  طيب  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راش��د 
اإلم��ارات  حكام  من  وإخوانهما  ثراهما، 
بحكمتهم  استطاعوا  وك��ي��ف  األوائ����ل، 
مجرى  يغيروا  أن  وص��ب��ره��م،  وحنكتهم 
ال��ت��اري��خ، وإي��ص��ال ه��ذه ال��دول��ة وشعبها 
الوفي إلى قمة التطور واالزدهار، وبناء 
أس���س ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة ع��ل��ى ق��واع��د 
م��ت��ي��ن��ة، ل��ي��ت��س��ل��م األم����ان����ة م���ن ج����اؤوا 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعدهم؛ 
ال��دول��ة، وأخ��وه  بن زاي��د آل نهيان رئيس 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دول��ة رئيس 
الله،  ال��وزراء حاكم دبي، رعاهما  مجلس 
وإخوانهما أعضاء المجلس األعلى حكام 
- حفظهم  وأولياء عهودهم  اإلم��ارات، 
العهد  خير من حفظ  الله جميعًا- فهم 
ت��رك��ه  ال����ذي  ال��غ��ال��ي  واألم���ان���ة واإلرث 
بالعهد في  ال��س��اب��ق��ون، ووف���وا  ال����رواد 
المتحدة،  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  جعل 
منارة لكل العالم، ودولة يحلم بالعيش 

فيها كل إنسان على وجه األرض.

�ضاحي خلفان
يهنئ دولة الإمارات مبنا�ضبة يوم 

ال�ضهيد واليوم الوطني 46 

الشرطة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  تميم،  خلفان  ض��اح��ي  الفريق  معالي  رف��ع 
واألمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 
التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الشهيد  آيات  األح��داث، أسمى 

واليوم الوطني 46 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

تهنئة

https://www.instagram.com/explore/tags/<062C><0645><0639><064A><0629>_<062A><0648><0639><064A><0629>_<0627><0644><0623><062D><062F><0627><062B>/


االأخــــبـــار

11العدد 63 - يناير 21018    الوعي االجتماعي الوعي االجتماعي    العدد 63 - يناير 2018 10

الروح  مبادرة  الرائدة  الرياضية  المبادرة  بفعاليات  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية  شاركت 
اإليجابية، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد 

من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي. 

وب��ح��ض��ور ال��ع��م��ي��د خ��ال��د فهد 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  ش��ه��ي��ل 
والعقيد  ال��م��ج��ت��م��ع،  إلس��ع��اد 
ع��ل��ي ال��م��ن��ص��وري، وال��م��ق��دم 
راشد المعيني من شرطة دبي، 
وع�����دد م���ن ال���ض���ب���اط، ن��ف��ذت 
الجمعية بجانب اإلدارة العامة 
الجنائية  والمباحث  للتحريات 
في الركن التوعوي، عددًا من 

لعبة  كمسابقة  ال��م��س��اب��ق��ات 
باإلضافة  التوعوية  ال��س��ع��ادة 
إل������ى س����ب����اق ب����ك����رة اإلب�������داع 
حول  عمل  وورش  ال��ت��وع��وي، 
وتم  »ال«،  ت��ق��ول  كيف  تعلم 
خ���الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ت��ك��ري��م جميع 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ب���ج���وائ���ز ع��ي��ن��ي��ة؛ 
وق����د ب��ل��غ ع����دد ال��م��ش��ارك��ي��ن 
ش��خ��ص.  )300  ( ي���ق���ارب  م���ا 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ش��ه��دت  وي���ذك���ر أن 
مشاركة مجموعة من أصحاب 
ال���ه���م���م، وك����ذل����ك ع�����دد م��ن 
م��ش��اه��ي��ر م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
االج��ت��م��اع��ي، م��م��ا س��اه��م في 
الذين تقدموا  الجمهور  إسعاد 
قدمته  لما  وال��ع��رف��ان  بالشكر 
دبي  لشرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

من فعاليات مفيدة ومسلية.

توعية ورعاية الأحداث

ت�ضعد اجلمهور يف مبادرة »الروح الإيجابية«

» توعية ورعاية الأحداث«

العــلــــم« »حـمـــاة  بحمـلــة  ت�ضــــارك 
البرامج  مسؤولة  حمادة  ســارة  باألستاذة  ممثلة  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية  شاركت 
مؤسسة  نظمتها  التي  العلم”  حماة   “ بحملة  األحــداث،  ورعاية  توعية  بجمعية  واألنشطة 
وطني اإلمارات للسنة الرابعة على التوالي، تحت شعار:”رافعينك صانعين االتحاد”، حيث وزع 

المشاركون أعالم الوطن على سكان منطقة الجرف بإمارة عجمان.

وت��ه��دف ال��ح��م��ل��ة ال��ت��ي ش��ارك 
سفراء  وفريق  الخير  سفراء  بها 
ال��ت��ط��وع��ي،إل��ى تعزيز  ال��س��ع��ادة 
ث���ق���اف���ة اح�����ت�����رام ع���ل���م دول�����ة 
المتحدة كجزء  العربية  اإلمارات 
م��ن م��الم��ح ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
من  التخلص  بكيفية  والتوعية 
والمتقطعة  ال��ب��ال��ي��ة  األع�����الم 
واستبدالها بأعالم جديدة قبل 
ي����وم ال��ع��ل��م ال����ذي ي���ص���ادف 3 

نوفمبر من كل عام.

وأك���د س��ف��راء ال��خ��ي��ر ال��ت��ي تضم 

خ��ب��ي��رة ل��غ��ة اإلش�������ارة ف��اط��م��ة 
المناعي، والناشطة االجتماعية 
سارة حمادة، واإلعالمي أحمد 
ال��ج��س��م��ي، واإلع���الم���ي محمد 
في  مشاركتهم  أن   ال��ك��ش��ف، 
ه����ذه ال��ح��م��ل��ة ت���أت���ي ك����رد ج��زء 
ال��وط��ن ال��ذي  م��ن الجميل إل��ى 
لكافة  والرفاهية  األم��ان  ق��دم 
ال���ق���اط���ن���ي���ن ف���ي���ه، م��ت��وج��ه��ي��ن 
بالشكر إلى شبكة رؤية اإلمارات 
األم  ال���م���ؤس���س���ة  اإلع���الم���ي���ة 
ت��ك��ون دوم���ًا  ال��ت��ي تسعى ألن 
ف��ي م��ق��دم��ة ال��م��ش��ارك��ي��ن في 

المبادرات الخيرية والوطنية.

ع��ن سعادتهم  األه���ال���ي  وع��ب��ر 
ب��ه��ذه ال���م���ب���ادرة، ك��م��ا ت��وج��ه��وا 
ب������واف������ر ال����ش����ك����ر واالم����ت����ن����ان 
القائمين  ول��ك��اف��ة  لمنظميها 
يديم  أن  ال��ل��ه  ع��ل��ي��ه��ا، س��ائ��ل��ي��ن 
األمن واالستقرار على اإلمارات.

ك���م���ا ش������ارك ف�����رع ال��ج��م��ع��ي��ة 
بمسؤولة  م��م��ث��ل��ًة   ب��ال��ف��ج��ي��رة 
البرامج بالفرع  األستاذة  عائشة 
الكندي في حملة حماة العلم 

بالفجيرة.
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بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال
ـــــــداث« يــ�ــضــاركــون  وفـــد مـــن »جــمــعــيــة الأح
القيوين اأم  يف  الــوطــن  بــاأفــراح  الحــتــفــال 

اللجنة العليا  شارك وفد من جمعية توعية ورعاية األحداث، بفعالية االحتفال الذي تنظمه 
لالحتفاالت في إمارة أم القيوين بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة، الذي أقيم في المركز 

الثقافي في أم القيوين

وش���ه���د االح���ت���ف���ال���ي���ة ص��اح��ب 
السمو الشيخ سعود بن راشد 
األعلى  المجلس  عضو  المعال 
ب��ح��ض��ور  ال���ق���ي���وي���ن  أم  ح���اك���م 
ب��ن سعود  راش��د  الشيخ  سمو 
بن راش��د المعال ول��ي عهد أم 
القيوين، ومعالي الشيخ حميد 
بن أحمد المعال والشيخ سيف 
رئ��ي��س دائ��رة  ب��ن راش���د المعال 

والشيخ  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية 
أح���م���د ب����ن س���ع���ود ب����ن راش����د 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ال��م��ع��ال 
القيوين  أم  إلم���ارة  التنفيذي 
وال��ش��ي��خ م��اج��د ب��ن س��ع��ود بن 
رئ��ي��س مجلس  ال��م��ع��ال  راش����د 
ب��ن  س���ع���ود  م���ؤس���س���ة  إدارة 
الخيرية  لأعمال  المعال  راش��د 
واإلن��س��ان��ي��ة وال��ش��ي��خ ع��ل��ى بن 

رئيس  المعال  راش��د  بن  سعود 
القيوين  أم  ف��ي  البلدية  دائ���رة 
وال��ش��ي��خ ص��ق��ر ب���ن س��ع��ود بن 
راشد المعال والمهندس الشيخ 
أح��م��د ب��ن خ��ال��د ال��م��ع��ال رئيس 
دائرة التخطيط والمساحة في 
الشيوخ  القيوين وعدد من  أم 
ن��اص��ر سعيد  ب��ج��ان��ب س���ع���ادة 
األميري  ال��دي��وان  مدير  التالى 

أحمد  محمد  راش���د  وس��ع��ادة 
م���دي���ر ال��ت��ش��ري��ف��ات وس���ع���ادة 
الغفلي  راش����د  م��ح��م��د  ع��ل��ي��اء 
مدير ع��ام دائ��رة اآلث��ار والتراث 
في أم القيوين، ومدراء الدوائر 
المحلية واالتحادية وجمع غفير 
. والمقيمين  المواطنين   م��ن 
الشيخ  ال��س��م��و  وأك����د ص��اح��ب 
س���ع���ود ب���ن راش�����د ال��م��ع��ال أن 
االح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 
لتجديد  46 يعد مناسبة غالية 
ال��������والء واالن����ت����م����اء ل��ل��ق��ي��ادة 
ال���رش���ي���دة ل���ل���دول���ة وال��ح��ف��اظ 
ع��ل��ى م��ي��راث اآلب����اء واألج����داد 

وترسيخ  لدولتنا  المؤسسين 
م���ع���ان���ى دول������ة االت����ح����اد ف��ي 
ن��ف��وس األج��ي��ال ال��ح��ال��ي��ة التي 
وتواصاًل  وخيراته  بثماره  تنعم 
لمسيرة التقدم واالزدهار بإرادة 
لتحقيق  واث���ق���ة  وخ��ط��ا  ق��وي��ة 
ال���م���زي���د م����ن ال����رق����ى ل��ل��وط��ن 
القيادة  ظل  في  والمواطنين 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 
رئيس  آل نهيان  زاي��د  خليفة بن 
ال���دول���ة “ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه” وأخ��ي��ه 
محمد  الشيخ  السمو  ص��اح��ب 
ن��ائ��ب  ب����ن راش������د آل م���ك���ت���وم 
رئ��ي��س ال���دول���ة رئ��ي��س مجلس 

ال��وزراء حاكم دبي “رع��اه الله”، 
الشيخ محمد  السمو  وصاحب 
ب��ن زاي���د آل ن��ه��ي��ان، ول���ي عهد 
أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د األعلى 
،وإخوانهم  المسلحة  للقوات 
 أصحاب السمو حكام اإلمارات.

حققته  م���ا  إن  س���م���وه  وق�����ال 
ال��ق��ي��ادة م��ن إن��ج��ازات عظيمة 
وي��وض��ح  ال��م��ث��اب��رة  روح  يجسد 
التي  التخطيط  الرؤية وسالمة 
الحكيمة  ال��س��ي��اس��ة  تنتهجها 
للدولة تجاه اإلنسان الذي هو 

أغلى وأعز ثروات الوطن.



حتت �ضعار: »واقع املراأة اخلليجية املتزوجة من غري مواطن«

اأع�ضاء من جمل�ض اإدارة اجلمعية ي�ضاركون يف
منتدى املراأة اخلليجية بدولة الكويت

بدرية  بـ األستاذة  إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث ممثاًل  شارك وفد من أعضاء مجلس 
واألنشطة،  البرامج  لجنة  رئيسة  الشومي  مريم  واألستاذة  التربوية،  اللجنة  رئيسة  الياسي 
في المنتدى الخليجي “واقع المرأة الخليجية المتزوجة من غير مواطن”، الذي أقيم في مقر 
االجتماعية  الشؤون  وزيرة  رعاية  تحت  الكويت،  النسائية في  االجتماعية  الثقافية  الجمعية 

والعمل هند الصبيح.

الناشطين  م��ن  ع���دد  وط��ال��ب 
ال����ح����ق����وق����ي����ي����ن وال����ب����اح����ث����ي����ن 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ي��ن ب��ت��ك��وي��ن ت��ح��ال��ف 
خليجي للمطالبة بحق الجنسية 
المتزوجات  الخليجيات  ألب��ن��اء 
م���ن غ��ي��ر م���واط���ن، م��ش��ددي��ن 
االس��ت��ق��رار  تأمين  ض���رورة  على 
وال�����س�����الم واألم��������ن وض���م���ان 
الكريم لهن وألسرهن،  العيش 
ف���ض���اًل ع���ن ح��ق��ه��ن ف���ي منح 
والجنسية  ال��دائ��م��ة  اإلق���ام���ة 

ألبنائهن أسوة بأبناء الخليجي.

وأك������������دت رئ����ي����س����ة ال���ل���ج���ن���ة 
الجمعية  ورئ��ي��س��ة  التنظيمية 
النسائية  االجتماعية  الثقافية 
المرأة  أن قضية  ال��م��ال،  ل��ول��وة 
ال��م��ت��زوج��ة م��ن غ��ي��ر اب���ن بلدها 
متناميًا  ه��م��ًا  تشكل  أص��ب��ح��ت 
ل���ق���ط���اع ال ي��س��ت��ه��ان ب����ه م��ن 
المشاكل  وتفاقمت  ال��ن��س��اء، 
واسرتها  لها هي  تتعرض  التي 
المعيشية  الظروف  تعقد  مع 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
جعلها  ال��ذي  األم��ر  والقانونية 

في وض��ع ح��رج، الفتة إل��ى أنه 
وفقا لإحصائيات الحديثة فإن 
ع���دد ال��ك��وي��ت��ي��ات ال��م��ت��زوج��ات 
م��ن غ��ي��ر ك��وي��ت��ي ب��ل��غ 15 أل��ف 

مواطنة والعدد في تزايد.

وش����ددت ع��ل��ى ض����رورة ات��خ��اذ 
وقفة جادة تنصف هذه الفئة 
من  وتمكنهن  المواطنات  من 
نص  التي  األساسية  حقوقهن 
عليها الدستور ومواثيق حقوق 
اإلن��س��ان ال��دول��ي��ة وات��ف��اق��ي��ات 

ال����ق����ض����اء ع���ل���ى ك�����ل أش���ك���ال 
بأنه  المرأة، منوهة  التمييز ضد 
هذه  تجاهل  م��ق��ب��واًل  يعد  ل��م 
حقوقها  من  واالنتقاص  الفئة 
وك��رام��ت��ه��ا اإلن���س���ان���ي���ة، وب���ات 

إنصافها أمرًا ال يحتمل التأخير.

الصدارة للمرأة اإلماراتية

وص�����رح�����ت األس�������ت�������اذة م���ري���م 
ال�����ش�����وم�����ي، ق����ائ����ل����ة: »ت���م���ت 
»واق��ع  منتدى  ف��ي  مشاركتنا 
ال����م����رأة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��م��ت��زوج��ة 
م��ن غ��ي��ر م���واط���ن« ب��دع��وة من 
االجتماعية  الثقافية  الجمعية 
أن  م��ن  ال��رغ��م  ،وع��ل��ى  النسائية 
فاعلة  شريكة  الخليجية  ال��م��رأة 
ف����ي خ���ط���ط ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ب���ن���اء 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  أن  إال 
مواجهة  ع��ن  متخلفة  م���ازال���ت 
ال��ت��غ��ي��رات االج��ت��م��اع��ي��ة.  ول��ه��ذا 
تأمين  المتحدثون ضرورة  طالب 
االس���ت���ق���رار وال����س����الم واألم����ن 
وض���م���ان ال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م لهن 
وألسرهن، فضال عن حقهن في 

الدائمة والجنسية  منح اإلقامة 
ألبنائهن أسوة بأبناء الخليجي«.

ال��م��ن��ت��دى  وت���ض���ي���ف: “ ش���ه���د 
اس�����ت�����ع�����راض ن�����م�����اذج م���ع���ان���اة 
ال��م��واط��ن��ة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ف���ي دول 
الخليج والصعوبات التي تواجهها 
والجميل  أس��رت��ه��ا.  اس��ت��ق��رار  ف��ي 
في الموضوع أن المرأة اإلماراتية 
ال��م��ت��زوج��ة م��ن غير م��واط��ن هي 
األفضل بين شقيقاتها الخليجيات 

في هذا الموضوع.”

وت���ح���دث ف���ي ال���ن���دوة ك���ل من 
األم��ن��ي  االع������الم  إدارة  م���دي���ر 
ب��ش��رط��ة دب���ي وع��ض��و مجلس 
ورع��اي��ة  ت��وع��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
األحداث العميد الدكتور جاسم 
م����ي����رزا، وال���ن���اش���ط���ة ال���دك���ت���ورة 
م���ن سلطنة  ال��ل��وات��ي  ف��اط��م��ة 
ع���م���ان، وال���م���درب���ة ال��م��ع��ت��م��دة 
رئيس  ون��ائ��ب  اليونيسكو  ف��ي 
جمعية البحرين النسائية للتنمية 
اإلن��س��ان��ي��ة ال���دك���ت���ورة وج��ي��ه��ة 
البحارنة، واألكاديمية السعودية 

ال����دك����ت����ورة ه����ت����ون ال���ف���اس���ي، 
الدكتور  القطري  واألك��ادي��م��ي 
عبد الحميد األنصاري، واستاذة 
الحقوق  بكلية  الدولي  القانون 
الدكتورة  الكويت  جامعة  ف��ي 
فاطمة الحويل الذين استعرضوا 

تجارب خليجية ودولية.

توصيات ونتائج

إلى  الخليجي  المنتدى  خلص 
جملة من التوصيات:

- ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ح���ق ال���م���رأة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ب���م���ن���ح ج��ن��س��ي��ت��ه��ا 

ألبنائها.

- تعزيز دور منظمات المجتمع 
اإلنسانية  وال��ح��رك��ات  ال��م��دن��ي 
مجلس  دول  ف��ي  وال��ق��ان��ون��ي��ة 

التعاون.

- االستفادة من تجارب الدول 
وخبراتها،  واإلسالمية  العربية 
السيما التي منحت المرأة حق 

تجنيس أبنائها.

مؤتمرات
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حتت عنوان: الت�ضدي لظاهرة العنف الأ�رسي يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي

» توعيــة الأحــداث« ت�ضــارك بورقــة عمــل يف
امللتقــى اخلليجي احلادي ع�ضـــر لالجتماعيني

شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث، في  الملتقى الخليجي الحادي عشر لالجتماعيين، الذي 
أقيم مؤخرًا في مملكة البحرين، تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية البحرينية، جميل 
البحرينية، تحت عنوان: »التصدي  االجتماعيين  بن محمد علي حميدان، وبتنظيم من جمعية 

لظاهرة العنف األسري في دول مجلس التعاون الخليجي«.

تسليط  إل��ى  الملتقى  ويهدف 
ال���ض���وء ع��ل��ى ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف 
األس�������ري وأب����ع����اده����ا وآث����اره����ا 
وتحديد  منها،  الوقاية  وسبل 
والهيئات  ال��م��ؤس��س��ات  أدوار 
ف����ي ال���م���س���اه���م���ة ب��ال��ت��ص��دي 
آلية  إيجاد  جانب  إلى  للظاهرة، 
الهيئات  بين  مجتمعية  شراكة 
الحكومية ومنظمات المجتمع 
ال���م���دن���ي ع���ل���ى ال��م��س��ت��وي��ي��ن 
عن  فضاًل  والخليجي،  المحلي 
العمل على تكامل أدوارها في 
التصدي لظاهرة انتشار العنف 
األس��������ري ف����ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
الخليجية، واقتراح سبل الوقاية 

األس��ري  العنف  حجم  لتقليل 
والتخفيف من آثاره.

والتنمية  ال��ع��م��ل  وزي����ر  وق����ال  
البحرينية، إن هناك  االجتماعية 
ح���اج���ة م���اس���ة ل��ت��ض��اف��ر ج��ه��ود 
كافة المجتمعين في الملتقى 
مبنية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  لتلمس 
ع��ل��ى ب���ل���ورة األف���ك���ار وال����رؤى 
ف�����ي ه������ذا ال�����ش�����أن، ل���ل���خ���روج 
بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ 
من  عملية  نقلة  ت��ك��ون  بحيث 
ال���ع���م���وم���ي���ات إل�����ى ال��ت��ح��دي��د، 
مواضع  تحديد  ض��رورة  مؤكدا 
ال��ن��ق��ص س����واء في  ال��خ��ل��ل أو 
ت��ع��ري��ف  ال��ت��ش��ري��ع��ات، أو ف���ي 

العمل المجرم بما يتجاوز حدود 
تحديد  مع  والتقاليد،  العادات 
مع  المتناسب  ال���رادع  العقاب 

الفعل المجرم.

وأك����د وزي����ر ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة ض��������رورة وض���ع 
وت���ح���دي���د اإلج����������راءات اآلم���ن���ة 
واإليجابية، والوسائل المبتكرة، 
للعنف  المتعرض  تمكن  ال��ت��ي 
األس�����ري م���ن اإلب�����الغ وط��ل��ب 
ال���م���س���اع���دة، ب����ص����ورة ت��ك��ف��ل 
ل���ه س��ي��اج��ًا آم��ن��ا م���ن ال��ح��م��اي��ة، 
بحيث ال يتضرر جراء إبالغه من 

الشريك أو من المجتمع.

ودع����ا ح��م��ي��دان إل���ى أن ي��ب��ادر 
ال��م��ل��ت��ق��ى إل���ى ب��ح��ث م��وض��وع 
ي��ع��ت��ب��ر م���ن األول�����وي�����ات، وه��و 
ت��م��ه��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي م��ج��ال 
اإلرشاد األسري من أخصائيين 
وم������رش������دي������ن اج���ت���م���اع���ي���ي���ن 
التعاون  عبر  وذل��ك  ونفسيين، 
وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  وزارة  ب��ي��ن 
االج���ت���م���اع���ي���ة، وه��ي��ئ��ة ض��م��ان 
ال����ج����ودة، وال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال��م��ه��ن وال���خ���دم���ات 
ال��ص��ن��اع��ة  ووزارة  ال���ص���ح���ي���ة، 
وممثلي  والسياحة،  وال��ت��ج��ارة 
لوضع  وذل��ك  األهلي،  القطاع 
ن����ظ����ام م���ت���ك���ام���ل ل��ل��ت��راخ��ي��ص 
اإلرش���اد  ق��ط��اع  ف��ي  للعاملين 
األس����������ري، وت���ج���ن���ب ف���وض���ى 

المؤهالت في هذا المجال.

حقوق المرأة في اإلمارات

وشارك العميد الدكتور جاسم 
عنوان  تحت  عمل  بورقة  ميرزا 
» آليات حماية المرأة في دولة 
وأش��ار  العنف«،  م��ن  اإلم���ارات 
إلى أن دولة اإلمارات تعد من 
ال��ت��ي انضمت  ال����دول األوائ����ل 

إل��ى االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة في 
المرأة من كافة أشكال  حماية 
والنفسية  الجسدية  اإلس����اءة 
دول��ة  تتمتع  ك��م��ا  وال��ج��ن��س��ي��ة، 
وتشريعات  بقوانين  اإلم����ارات 
لحماية المرأة التي تمثلت في 
ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات االت���ح���ادي 
ال�������ذي ي����ش����دد ع���ل���ى ع��ق��وب��ة 
اإلس�����اءة ل��ل��م��رأة، إض��اف��ة إل��ى 
ال���م���راك���ز ال��م��ت��خ��ص��ص��ة إلي����واء 
مركز  ومنها  المعنفات  النساء 
دب���ي ل��رع��اي��ة ال��ن��س��اء. وي��ص��رح 
تعد   « وي��ق��ول:  م��ي��رزا  العميد 
دولة اإلمارات من الدول التي 
ل��دي��ه��ا آل��ي��ات واض��ح��ة وه��ن��اك 
ت���ق���وم  م���ت���خ���ص���ص���ة  إدارات 
المرأة من خطر  حماية  بمهمة 
حماية  إدارة  وم��ن��ه��ا؛  ال��ع��ن��ف، 
ال���م���رأة وال��ط��ف��ل ف���ي ش��رط��ة 
الداخلية، عدا عن  دبي، ووزارة 
الجمعيات النسائية التي تتولى 

الدور التوعوي«. 

ويضيف ميرزا: » خرج الملتقى 
ال��ت��وص��ي��ات، أهمها؛  ب��ع��دد م��ن 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال����دور ال��ت��وع��وي 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع م�����ن خ������الل ن��ش��ر 

وتقديرها،  المرأة  احترام  ثقافة 
والتأكيد على دور اإلعالم في 
وأهمية  المجتمعية،  التوعوية 
بعدم  المعنفة  ال��م��رأة  توعية 
السكوت وض��رورة اإلب��الغ عن 
المختصة،  ل��ل��ج��ه��ات  اإلس�����اءة 
الناجح من  ال��زواج  ثقافة  ونشر 
وتعزيز  ال��زوج��ي��ن  تثقيف  خ��الل 
م��ف��ه��وم االح����ت����رام ال��م��ت��ب��ادل 
ب��ي��ن��ه��م��ا، وه���ن���ا ن��ش��ي��د ب���ق���رار 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
القاسمي  محمد  ب��ن  سلطان 
حاكم  األع��ل��ى  المجلس  عضو 
وثيقة  اعتمد  ال��ذي  ال��ش��ارق��ة، 
»ال���درع ال��واق��ي«، وه��ي عبارة 
عن اتفاقية يوقع عليها الزوجان 
بموجبها  ت��ح��دد  ال������زواج،  ق��ب��ل 
ح���ق���وق وواج����ب����ات ال��ط��رف��ي��ن 
إن  البعض،  بعضهما  واح��ت��رام 
أص��ب��ح��ت نهجًا  ال��وث��ي��ق��ة  ه���ذه 
اجتماعيًا أسريًا بموجبها سوف 
ت��ح��م��ي ال���م���رأة وت��ح��ف��ظ حقها 
ال��دف��اع ع��ن نفسها وفي  ف��ي 

المجتمع«.

مؤتمرات
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بيــوم  حتتفــي  الأحــداث”  ورعايــة  “توعيــة 
العلم مــع �رسطة دبــي ودار الق�ضــاء بالفجرية
شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث باحتفالية رفع العلم أمام مقر القيادة العامة بمناسبة 
يوم العلم، بحضور سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مساعدي 
القائد العام لشرطة دبي ومدراء اإلدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط واألفراد والعاملين 
اليوم، والطفل ظاهر  تحرير جريدة اإلمــارات  رئيس  الريامي  في شرطة دبي، والسيد سامي 
المهيري من أصحاب الهمم الذي اصطف إلى جانب كبار الضباط مرتديًا الزي العسكري إحتفاال 

بهذا المناسبة، إلى جانب 232 من برنامج خليفة لتمكين الطالب “أقدر”.  

االأخــــبـــار

القائد  سعادة  بتقدم  وشملت 
السارية  إلى  العام لشرطة دبي 
جميع  أدى  فيما  العلم،  ورف��ع 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ت��ح��ي��ة ال��ع��ل��م، 
ث���م ع��زف��ت ف��رق��ة ش��رط��ة دب��ي 
ال��م��وس��ي��ق��ي��ة ال��س��الم ال��وط��ن��ي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ال��ق��س��م  ال����م����ش����ارك����ون  وردد 
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ 

على العلم مرفوعًا عاليًا”.

العلم  رف��ع  احتفالية  وش��ه��دت 
م���ش���ارك���ة ف���رق���ة ال��خ��ي��ال��ة في 
شرطة دب��ي، وط��الب وطالبات 
ح��ك��وم��ي��ة  م�����درس�����ة   88 م�����ن 
و22م������درس������ة خ����اص����ة، ال���ذي���ن 
دول��ة  علم  بأجسامهم  شكلوا 
اإلمارات على مدرج ضخم أمام 
ال��ع��ام��ة، فيما  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ن��ى 
الله  عبد  ال��ل��واء  س��ع��ادة  التقط 
االحتفالية  عقب  المري  خليفة 

الصور التذكارية مع المشاركين.

وأك���د س��ع��ادة ال��ل��واء ال��م��ري أن 
تأتي  ال��ت��ي  العلم  ي��وم  مناسبة 
في ذكرى تولي سيدي صاحب 
زاي��د  ب��ن  ال��ش��ي��خ خليفة  ال��س��م��و 
رئ��اس��ة  ال��ل��ه،  ن��ه��ي��ان، حفظه  آل 
لتجديد  ف��رص��ة  ت��ع��ت��ب��ر  ال���دول���ة، 
لقيادتنا واالنتماء لوطننا  الوالء 
صافيًا  ص��ادق��ًا  وتعبيرًا  ال��غ��ال��ي، 
ع��ن ح��ب ال��وط��ن واالس��ت��ع��داد 
ل��ب��ذل ال���روح م��ن أج��ل أن يبقى 
ال��ع��ل��م خ���ف���اق���ًا ب���ع���زة وك��ب��ري��اء 

شامخًا كشموخ أبنائه.

وش���ك���ر س���ع���ادة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
المشاركين  جميع  دبي  لشرطة 
ف����ي ال���ف���ع���ال���ي���ة م����ن م��خ��ت��ل��ف 
اإلدارات العامة ومراكز الشرطة 
ع���ل���ى ج���ه���وده���م ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
أن  م��ؤك��دًا  العلم،  ي��وم  فعالية 

استثنائيًا  يومًا  يعتبر  العلم  يوم 
من أجل التعبير عن حب الوطن 
واالعتزاز بالعلم الذي يعتبر رمزًا 

للعزة والكرامة وقوة االتحاد.

ودع�����ا ال���ل���واء ال���م���ري، ال���ل���ه عز 
وعلمنا  دولتنا  يحفظ  أن  وج��ل 
الشيخ  السمو  صاحب  ورئيسنا 
رئيس  نهيان،  آل  زاي��د  بن  خليفة 
ال����دول����ة، ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه، وأخ����اه 
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
ال���دول���ة رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء 
الله، وصاحب  رع��اه  حاكم دب��ي، 
زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي  ع��ه��د  ول���ي  ن��ه��ي��ان،  آل 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د األع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
أص��ح��اب  وإخ��وان��ه��م  المسلحة، 
األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 

لالتحاد حكام اإلمارات.
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احتفالية دار الق�ضاء بالفجرية

وش��ارك ف��رع جمعية االح��داث 
ب���ال���ف���ج���ي���رة ب���ي���وم ال���ع���ل���م م��ع 
حيث  ب��ال��ف��ج��ي��رة،  ال��ق��ض��اء  دار 
ش��ارك ك��ل م��ن رئيس محكمة 
ال��ف��ج��ي��رة االت��ح��ادي��ة االب��ت��دائ��ي 
عبيد  محمد  الدكتور  القاضي 
ال��ك��ع��ب��ي وس����ع����ادة ال��ق��اض��ي 
-رئيس  بوهندي  احمد  محمد 

م��ح��ك��م��ه ال��ف��ج��ي��رة االت��ح��ادي��ه 
االستئنافيه والمستشار سعيد 
خ���ل���ف���ان ال���ذب���اح���ي ال��م��ح��ام��ي 
الكلية  ال��ف��ج��ي��رة  ل��ن��ي��اب��ة  ال��ع��ام 
و ال��م��س��ت��ش��ار ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
استئناف  نيابة  -رئيس  الكعبي 
ال��ف��ج��ي��رة وم��س��ؤول��ة ال��ب��رام��ج 
واالن���ش���ط���ة ع��اي��ش��ة ال��ك��ن��دي 

وع�����دد م���ن ال����س����ادة ال��ق��ض��اة 
النيابة  ووك��الء  والمستشارين 
الفرع مع  احتفل  ، كما  العامه 
ب�الفجيرة  المجتمع  تنمية  مركز 
ممثلة باألستاذة طاهرة الدلي 
أحالم  المركز  مديرة  بمشاركة 

آل علي .

االأخــــبـــار

خالل حفل تكرمي ال�رسكاء ال�ضرتاتيجيني

»مراكز التنمية الأ�ضـرية« يكرم جمعية توعية ورعاية الأحداث

األعلى  للمجلس  التابعة  األسرية  التنمية  مراكز  بإدارة  الشرقية  المنطقة  أفرع  إدارة  كرمت 
بالشارقة، جمعية توعية ورعاية األحــداث،  تقديرًا لجهودها ودعمها إلدارة  لشؤون األسرة 

مراكز التنمية األسرية في تحقيق رسالتها االجتماعية واإلنسانية. 

ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل أقامته 
األس��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  إدارة 
صقر  بن  سعيد  الشيخ  بحضور 
مكتب  رئيس  نائب  القاسمي 
في  بخورفكان،  الحاكم  سمو 
بمدينة  الثقافي  المركز  مسرح 

خورفكان.

وتضمن الحفل  تكريم أكثر من 
50 ج��ه��ة وف����ردًا م��ن ال��ش��رك��اء 
تقديرًا  االستراتيجيين ل���إدارة، 
الواضح  ودعمهم  لجهودهم 
ف���ي ال���ت���ع���اون وال���ت���واص���ل مع 
األس��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  إدارة 
ال��ت��ي تتمثل  إلي��ص��ال رس��ال��ت��ه��ا 

ورفعة  األس���رة  لبناء  وت��ه��دف 
المجتمع.

ش��ه��د ال��ح��ف��ل س��ع��ادة محمد 
ع���ب���د ال����ل����ه ال����زع����اب����ي رئ���ي���س 
ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي ب��م��دي��ن��ة 
ك��ل��ب��اء، وم�����وزة ال��ش��ح��ي م��دي��ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة  م���راك���ز  ف�����روع  إدارة 
الشرقية،  بالمنطقة  األس��ري��ة 
النقبي  عمر  خالد  والمهندس 
ال��ش��ارق��ة لالتصال  م��دي��ر م��رك��ز 
ال���ت���اب���ع ل��ل��م��ك��ت��ب اإلع���الم���ي 
ال��ش��ارق��ة، وع��دد من  لحكومة 
ال��دوائ��ر  وممثلي  المسؤولين 

الحكومية بالمنطقة الشرقية.

وت��ض��م��ن ال��ح��ف��ل ع���رض���ًا م��رئ��ي��ًا 
أبرز مبادرات  سلط الضوء على 
وأن���ش���ط���ة وإن������ج������ازات م���راك���ز 
ال��ع��ام  خ���الل  األس��ري��ة  التنمية 

الجاري.

وفي الختام، قام الشيخ سعيد 
رئيس  نائب  القاسمي  بن صقر 
مكتب سمو الحاكم بخورفكان، 
ترافقه موزة الشحي مدير إدارة 
األس��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  ف���روع 
بتكريم  ال��ش��رق��ي��ة،  بالمنطقة 
ال��ش��رك��اء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ي��ن من 

المؤسسات واألفراد



العدد 63 - يناير 2018    الوعي االجتماعيالوعي االجتماعي    العدد 63 - يناير 2018 2223

�ضهدت تناف�ضًا كبريًا بني طلبة املدار�ض واملراكز والأندية ال�ضيفية يف الدولة

“توعية الأحداث” تعلن اأ�ضماء الفائزين 
”2017 بــال فــراغ  �ضــيف   “ مب�ضــابقة 

أعلنت جمعية توعية ورعاية األحداث عن أسماء الفائزين في مسابقات “صيف بال 
فراغ” التي نظمتها الجمعية خالل صيف 2017، وشهدت المسابقة تنافسًا كبيرًا بين 
طلبة وطالبات المدارس واألندية والمراكز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 

إلى 18 سنة، وذلك بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية.

�����د م��ع��ال��ي ال���ف���ري���ق ض��اح��ي  أكَّ
خ���ل���ف���ان ت���م���ي���م ن����ائ����ب رئ��ي��س 
بدبي- العام  واألم��ن  الشرطة 
جمعية  إدارة  م��ج��ل��س  رئ��ي��س 
األح���داث حرص  توعية ورع��اي��ة 
نشاطاتها  تعزيز  على  الجمعية 
واإلبداعية،  الثقافية  وبرامجها 
الشباب  ح��م��اي��ة  إل���ى  ال��ه��ادف��ة 
م�����ن االن������ح������راف واس����ت����خ����راج 
طاقاتهم  وت��ف��ري��غ  م��واه��ب��ه��م 
فيما يفيدهم، وبما يقيهم من 

الجنوح واالنحراف. 

ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خلفان  وق����ال 
إطار  في  تأتي  المسابقات  إن 
الخطة اإلستراتيجية التي أقرها 
الجمعية،  إدارة  مجلس  أعضاء 
كافة  توفير  على  ت��رك��ز  وال��ت��ي 
سبل الرعاية االجتماعية للنشء 
العطلة  العام وفي  على مدار 

الصيفية على وجه الخصوص.

وش��������م��������ل��������ت “م������س������اب������ق������ة 
 ”2017 ف���������راغ  ب������ال  ص����ي����ف 

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 
ال����ت����ص����وي����ر ال����ف����وت����وغ����راف����ي 
ال��رق��م��ي،ال��م��س��اب��ق��ة ال��خ��اص��ة 
ل������ذوي اإلع�����اق�����ة وم��س��اب��ق��ة 

صديق المكتبة.

تعاون 
ال���دك���ت���ور ج��اس��م خليل  وق����ال 
رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة اإلع��الم��ي��ة في 
اعتادت  الجمعية  زن  الجمعية 
منذ سنوات على تنظيم هذه 
فائدة  لها من  لما  المسابقات 
كبيرة على الفئات المستهدفة، 
ورعاية  توعية  جمعية  إن  حيث 
األح��������داث ت��س��ي��ر ف����ي ت��ن��ف��ي��ذ 
ب���رام���ج���ه���ا وأن��ش��ط��ت��ه��ا ض��م��ن 
خطة سنوية منبثقة عن تعاون 
وت��ن��س��ي��ق ت���ام ب��ي��ن ك��ل أع��ض��اء 
خططها  تعتمد  حيث  اللجنة، 
بعد دراس��ت��ه��ا وم��داول��ت��ه��ا بين 

أعضاء المجلس.

 وم�����ن ج��ه��ت��ه ش���ك���ر ال���دك���ت���ور 
جاسم خليل رؤية اإلمارات راعيًا 
إعالميًا التي أعلنت عن رعايتها 
صيف   “ لمسابقات  اإلعالمية 

بال فراغ”.

اإلعالمي  المستشار   وأوضح 
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  إلى  تأسيسها 
إعالميًا،  المحلية  والمبادرات 
ك���واج���ب وط���ن���ي ي��ن��ب��ث��ق من 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى أن ت��ك��ون ج���زءًا 
من النجاح الذي تحققه. ومن 
هنا آث��رت “رؤي��ة اإلم���ارات” أن 
ت��ك��ون ف��ي م��ق��دم��ة ال��ج��ه��ات 
خدمة  في  نفسها  تضع  التي 
ف��راغ”،  ب��ال  “صيف  مسابقات 
وأن تسخر كوادرها وإمكانياتها 
إلنجاح  واإلعالنية  اإلعالمية 
يتكلل  ال�����ذي  ال��ب��رن��ام��ج  ه����ذا 
ب��رع��اي��ة ك��ري��م��ة م���ن ه��ي��ئ��ة آل 

االأخــــبـــار

مكتوم الخيرية، ويتوج بتقديم 
م���ب���ارك م���ن ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة 

ورعاية األحداث.

قبل  كتيبًا  الجمعية  وأص���درت 
ان��ط��الق ال��م��س��اب��ق��ات اح��ت��وى 
على كافة المعلومات الخاصة 
ب��ال��م��س��اب��ق��ات وم��واض��ي��ع��ه��ا 
مجلس  ورص�����د  وش���روط���ه���ا، 
مالية  ج��وائ��ز  ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
الثالثة  المراكز  قيمة ألصحاب 
 4000 األول  المركز  األول���ى، 
دره���م وال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 3000 

درهم والثالث 2000 درهم .

وأش��رف على تحكيم مسابقة 
ص����دي����ق ال���م���ك���ت���ب���ة ال���دك���ت���ور 
ي������وس������ف م����ح����م����د ش���������راب، 
وال�����دك�����ت�����ورة ل���ي���ل���ي خ��م��ي��س 
الرسام  مسابقة  وف��ي  راغ��ب، 
بأصحاب  الخاصة  والمسابقة 
ال��ه��م��م ال��ف��ن��ان��ه ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة 
والفنان  مكي،  نجاة  الدكتورة 
سالم  عبدالرحمن  التشكيلي 
خميس ،وفي مسابقة التوعية 
ال��ذك��ي��ة ال��دك��ت��ور ج��اس��م خليل 
م��ي��رزا  وال��س��ي��د ح��س��ن رض���وان 
الكاتب  وم��س��اب��ق��ة  خ��ورش��ي��د، 
ال���ص���غ���ي���ر األس������ت������اذة ش��ي��خ��ه 
ع���ب���دال���ل���ه ج���اس���م ال��م��ط��ي��ري 
واألستاذة صالحة عبيد حسن 
ف���رح���ان وأخ����ي����رًا أش�����رف على 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
الرقمي المصورة الفوتوغرافية 
الفالسي  م��وزة محمد سعيد 
والمصور ناصر حاجي أكبر مالك 
، واألستاذة سارة صالح جاسم 
واألنشطة  ال��ب��رام��ج  مسوؤلة 

في التنسيق والمتابعة .

اأ�ضماء الفائزين 
بامل�ضابقات

م���س���اب���ق���ة ال�����رس�����ام )ال���ف���ئ���ة 
العمرية  7 الى 12 سنة(

ن��ص��ي��ب  م����ن  األول  ال���م���رك���ز 
م��ي��ره س��ع��ي��د م��ح��م��د سعيد 
ال�����راش�����دي، وف������ازت ع��ائ��ش��ة 
أح��م��د السعدي  غ��ري��ب ع��ل��ي 
ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي، أم���ا ال��م��رك��ز 
ال���ث���ال���ث ف���ك���ان م����ن ن��ص��ي��ب 

فاطمة فرج حسن األميري.

م���س���اب���ق���ة ال�����رس�����ام )ال���ف���ئ���ة 
 18 ال��ى   13 الثانية  العمرية 

سنة(

المركز األول من نصيب علياء 
راشد عبيد دعيفس المهيري، 
مياسه  الثاني  بالمركز  وفازت 
داود محمد يوسف آل علي، 
من  فكان  الثالث  المركز  أم��ا 
خميس  سعيد  ص��الح  نصيب 

عبيد النقبي.

مسابقة أصحاب الهمم 

األول علي سالم  بالمركز  فاز 
سعيد خليفة، وبالمركز الثاني 
المركز  أم��ا  م���راد،  ري��م حسين 
ال���ث���ال���ث ف���ك���ان م����ن ن��ص��ي��ب 

شمسه سمير حسن.

م��س��اب��ق��ة ال��ت��وع��ي��ة ال��ذك��ي��ة 
)ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة 15 ال���ى 18 

سنة(

المركز األول عبدالرحمن علي 
درويش الزعابي، وفاز بالمركز 

ال���ث���ان���ي ع��ب��دال��رح��م��ن ي��ون��س 
ح���س���ن ال��ب��ق��ي��ش ال��رئ��ي��س��ي، 
من  فكان  الثالث  المركز  أم��ا 
نصيب مريم خالد حسين علي 

بن حماد.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
من  العمرية  )ال��ف��ئ��ة  ال��رق��م��ي 

14 - 18 سنة(

ب��ال��م��رك��ز األول ج��واه��ر  ف���ازت 
م�����ح�����م�����د ي��������وس��������ف ص���ق���ر 
ال���س���وي���دي، وال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 
آم��ن��ة م��وس��ى ص��ق��ر ي��وس��ف 
الثالث  المركز  أم��ا  ال��درم��ك��ي، 
ف���ك���ان م���ن ن��ص��ي��ب ف��اط��م��ة 

راشد أحمد الحفيتي.

مسابقة الكاتب الصغير )الفئة 
العمرية من 13 - 18 سنة(

آية حمد  األول  بالمركز  فازت 
الزعابي، والمركز  عبيد محمد 
ال���ث���ان���ي م����ن ن��ص��ي��ب روض����ة 
م��ح��م��ود رش���ي���د، أم����ا ال��م��رك��ز 
ال���ث���ال���ث ف���ك���ان م����ن ن��ص��ي��ب 
سالمة محمود حسين محمد 

رشيد.

م��س��اب��ق��ة ص���دي���ق ال��م��ك��ت��ب��ة  
)الفئة العمرية األولى  7 الى 

12 سنة(

فازت بالمركز األول ميثة حمد 
عبيد الشاعر الزعابي، والمركز 
الثاني من نصيب مريم حسن 
المراشدة،  شمل  بن  إبراهيم 
من  فكان  الثالث  المركز  أم��ا 
نصيب ماريه أحمد علي علي 

النقبي.



المركز األول
عبدالرحمن علي الزعابي

المركز الثاني
عبدالرحمن يونس الرئسي

المركز الثاني
روضة محمود رشيد

المركز الثالث
مريم خالد بن حماد

المركز الثالث
سالمة محمود رشيد

م�ضابقة التوعية الذكية 

م�ضابقة الكاتب ال�ضغري

المركز األول
ميثة حمد عبيد الزعابي

المركز الثاني
مريم حسن إبراهيم بن شمل

المركز الثالث
مارية أحمد علي النقبي

م�ضابقة �ضديق املكتبة

اأ�ضماء الفائزين مب�ضابقة

�ضيف بال فراغ 
2017
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المركز األول
آية حمد عبيد الزعابي



م�ضابقة اأ�ضحـــاب الهـمـم  م�ضابقة الت�ضوير الفوتوغرايف الرقمي 

المركز األول
علي سالم سعيد خليفة

المركز األول
جواهر محمد صقر السويدي 

المركز الثاني
ريم حسين مراد

المركز الثاني
ٓامنة موسى صقر الدرمكي

المركز الثالث
شمسة سمير حسن

المركز الثالث
فاطمة راشد ٔاحمد الحفيتي
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م�ضابقة الر�ضام )الفئة العمرية الثانية 13 اإىل 18 �ضنة( م�ضابقة الر�ضام )الفئة العمرية  7 اإىل 12 �ضنة(

المركز األول
علياء راشد عبيد المهيري

المركز األول
ميره سعيد محمد الراشدي

المركز الثاني
مياسة داود آل علي

المركز الثاني
عائشة غريب علي السعدي

المركز الثالث
صالح سعيد عبيد النقبي

المركز الثالث
فاطمة فرج حسن األميري
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م�ضابقة الكاتب ال�ضغري

 بسم الله الرحمن الرحيم

إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي حفظه الله             المحترم

بقلم الطالبة: آية حمد عبيد محمد الزعابي – مركز الطفل بكلباء

السالم عليكم و رحمة الله و بركاته..

   أما بعد، أوجه لك هذه الرسالة ألنك قدوتي في 
أسلوب  اإليجابية  و  السعادة  أن  علمتني  الحياة 
توحد  حقيقية  روح  و  حكومي،  ال��ت��زام  و  الحياة، 
ليست فقط مظهًرا  السعادة  أن  و  المجتمعات 
االنسان  به  يشعر  داخلي  شعور  هي  بل  خارجيًا 
النفس و الشعور  بين جوانبه يتمثل في سكينة 
بطمأنينة القلب و انشراح الصدر و راحة الضمير، 
وما من إنسان إال و هو يسعى إلى تحقيقها في 
حياته، فأحببت أن أمضي على نهجك السليم و 
نظرتك الثاقبة و رؤيتك الحكيمة و إصرارك على 
أن تكون دولة اإلمارات من أفضل الدول بحلول 
ع��ن��دم��ا كنت  ي���وم  ان��ده��ش��ت ذات   ،2021 ع���ام 
التي  مقولتك   ) فكر  من  ) ومضات  كتابك  أق��رأ 
تتحدث عن برج خليفة و هي نحن: ال نتفاخر ببرج 
أكبر  ألنه  نفتخر  بل  العالم  في  برج  كأكبر  خليفة 
بناء نشأ على يد إنسان و قرأت أيًضا عن إصرارك 
إننا  فيه  كتبت  حيث  األول،  المركز  على  ال��دائ��م 
دائًما نسعى للحصول على المركز األول ألن ال 
أن  و  الثالث،  و  الثاني  المركز  صاحب  يعرف  أحد 
الشخص الذي يقنع نفسه بأنه ال يستحق المركز 
األول فقد حكم على نفسه بالفشل منذ البداية، 
م��ن خ���الل ه���ذه ال��ج��م��ل��ة ال��ق��ي��م��ة ع��رف��ت سبب 
تطور دبي خاصة ً و اإلمارات عامة ً، وكما لفت 
انتباهي كلمة مستحيل و معناها حيث كتبت أن 

في  نحن  قاموسنا  ف��ي  ليست  مستحيل  كلمة 
اإلم���ارات، ألن كلمة مستحيل في نظري  دول��ة 
اليأس من  التشاؤم و  يأتي من بعدها الضيق و 
الحياة،لذلك علينا أن نسعى، ألننا بكثرة السعي 
و اإلصرار نصل إلى أهدافنا، و إن اإلمارات اليوم 
برج  راسخة كرسوخ  أرق��ام  للحصول على  تسعى 
إدارة  ع��ن  ح��دي��ث��ك  أي��ًض��ا  ان��ت��ب��اه��ي  ل��ف��ت  خليفة، 
الوقت وأهميته، حيث كتبت فيه أن كل دقيقة 
في حياتنا علينا أن نمأها بإنجاز و سعادة و كما 
نعلم فأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، 
نستثمر  حيث  ال��ح��ي��اة،  ب��ح��الوة  نشعر  أن  فعلينا 
الوقت بأشياء مفيدة نستفيد منها في حياتنا و 
آخرتنا، ألن الحياة ليست إال مجرد فترة من الزمن، 
أما اآلخرة فهي حياة أبدية، أحببت ما كتبته عن 
العربية  اإلم��ارات  تعد دول��ة  المرأة، حيث  تمكين 
التي تساوي بين  المنطقة  المتحدة األولى في 
الجنسين) الذكر و اإلناث( حسب التقارير الدولية 
المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة  و  المعتمدة، 
هي دولة تهدف إلى النهوض بالمرأة اإلماراتية، 
لتصبح أكثر وعًيا و إدراًك��ا بالطريقة التي تمكنها 
أن تخط طريقها  ترسم خطوط مستقبلها، و  أن 
ب��ن��ف��س��ه��ا، و ال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ت��خ��ص��ي��ص ي��وم 
المجتمعات،  بين  هويتها  إلب��راز  اإلماراتية  المرأة 
ال��روح  ال��م��رأة مكان  أن  كتابك  كتبت في  و كما 

المرأة عملت  أن  نعلم  كما  و  لأوطان،  بالنسبة 
النظام  في  كمنتجة  سابًقا  اإلم���ارات  دول��ة  في 
للمرأة  ف��إن  ل��ذا  أج��ي��ال  بانية  و  االق��ت��ص��ادي وأم 
الراقية  المجتمعات  في  مهمة  و  راسخة  مكانة 
كالمجتمع اإلماراتي، أعجبتني حكومة المستقبل  
وهي حكومة مبدعة، قادرة على توليد األفكار، 
في  ساعة   24 للناس  خدماتها  تقدم  أن  يتوقع 
ال��ي��وم، 7 أي���ام ف��ي األس���ب���وع، 365 ي��وم��ا ً في 
السنة، بأنظمة مترابطة و فعالة، تعمل حكومة 
؛  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ة  ب��اس��ت��خ��دام  المستقبل 
ربط مختلف  و  ببعض،  بعضها  لربط مؤسساتها 
خ��دم��ات��ه��ا ب��ال��م��ؤس��س��ات ال��خ��اص��ة و ال��ج��م��ه��ور 
ع��م��وًم��ا، ح��ًق��ا ف��ك��رة م��ب��ت��ك��رة و س���وف تساهم 
أعجبني  و  المتواضع،  اإلماراتي  المجتمع  بتطور 
لنا فيه عن حياتك  يوم في حياتي، حيث ذك��رت 
ال��ي��وم��ي��ة، فتعلمت م��ن خ��الل ق��راءت��ي ي��وم في 
حياتي أن الحياة خلقت بسيطة، البد أن نعيشها 
كما خلقت، و البد أن نتعلم أن البساطة تبدأ من 
كل  بعيدة  المشاعرواألحاسيس،  من  و  القلب، 
نبدأها  بل  السلبية  الطاقة  التشاؤم و  البعد عن 
بابتسامٍة  و  نشاط  و  حيويٍة  بكل  إيجابية  بطاقة 
متواضعٍة، ألن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فلنحرص  صدقة،  أخيك  وج��ِه  في  تبسمك  ق��ال 
على أن نبدأ يومنا بابتسامه و التوكل على الله، 
أبحث عن  أقرأ كتابك  و كنت دائمًا عندما كنت 
س��ر ن��ج��اح دول���ة اإلم����ارات ف��وج��دت اإلج��اب��ة في 
كتابك وه��و أن  سر نجاح دول��ة اإلم���ارات يكمن 
الفريق  ب��روح  العمل  و  لترابها  أهلها  عشق  في 
ب��ن��اء دول���ة عصرية،  ي��ش��ارك ف��ي  ال��واح��د، فالكل 
بهمم تعانق السماء، و هي روح ورثناها من آبائنا 
أي��ض��ًا عدة  ه��ن��اك  االت��ح��اد و  ل��ص��رح  المؤسسين 
لشعبها  الغالية  الدولة  هذه  توفرها  اهتمامات 
الوفي و هي توفير الصحة و التعليم و األمن و 
األمان للمواطن و هناك أدلة أيضًا تثبت نجاحات 
دولة اإلمارات على الصعيد الدولي مثل تنافس 
دول العالم من الناحية العمرانية و تنافس دول 
تكنلوجيًا،  العالم  دول  تنافس  و  ثقافيًا  العالم 
انتباهي  ل��ف��ت  ك��ت��اب��ك  أق���رأ  ك��ن��ت  عنما  أي��ض��ًا  و 
كان  مكان  كل  نسمعها في  كنا  ألننا  المخاطرة 
يقال عنها هي تحدي الصعاب، كنت أريد أن أعلم 
قيمة تحدي الصعاب كتحدي دبي للصعاب التي 

واجهتها من أجل الرقي و التقدم في المجتمع 
مواجهة  على  ال��ق��درة  أنفسنا  ف��ي  ول���دت  ال��ت��ي 
التحدي و اإلصرار على تحقيق األهداف، فوجدت 
الجواب في كتابك القيم حيث كتبت أن كل عمل 
الفشل  و  المخاطرة  فأخذ  مخاطرة،  فيه  نعمله 
ليس فشاًل، الفشل الحقيقي هو الخوف من أخذ 
أي مخاطرة، كنت أريد أن أعلم قيمة المساعدة، 
فوجدت في كتابك مساعدات اإلمارات للعالم، 
المتحدة مركزًا  العربية  اإلم��ارات  حيث تعد دولة 
العالمية، تسعى إلى  إنسانيًا مهًما على الساحة 
و  الجهل  و  الفقر  و مكافحة  المحتاج،  مساعدة 
المرض في شتى بقاع األرض، و كانت البداية من 
الشيخ زايد حكيم العرب – رحمه الله و إلى اآلن كل 
هذا بسبب آبائنا المؤسسين الذين كانوا يسعون 
إلى غرس حب و قيمة المساعدة في أبنائهم و 
أيًضا مد يد العون سواء للفقير أو للمحتاج، حًقا 
بين  الترابط  و  المحبة  نشر  و  قيمة  الخير  لعمل 
الناس، أحببت أن أقرأ أيًضا عن يوم الجلوس حيث 
كتبت ما سبب االحتفال بالمناسبات الوطنية ؟ و 
كان الجواب لغرس السعادة في نفوس الناس، 
و أن نحتفل بفئات تعيش في المجتمع يحتاجون 
إلينا ، فنلفت االنتباه إليهم، و نضع ابتسامة رًضا 
على وجوههم، و نشعرهم بتقدير المجتمع لهم، 
حيث كان في ع��ام)2012( عن األمومة السبب 
إه���داء ش��ه��ادة لكل أم قدمت م��ا بوسعها  ه��و 
إلس��ع��اد أب��ن��ائ��ه��ا، و ف��ي ع������ام)2013( ك���ان عن 
رسالة  إيصال  هدفكم    ك��ان  حيث  العمالة  فئة 
بأنكم تقدرون خدماتهم،و في ع��ام)2014( كان  
عن شكًرا خليفة  كان الهدف من ذل��ك  تكريمًا 
زايد  لما قدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن  
لمجتمع اإلم���ارات، و ك��ان في ع����ام)2016( عن 
حماة الوطن، و كان هدفكم  تقدير الجهود التي  
اشعارهم  و  المجتمع  أم��ان  و  أم��ن  ف��ي  بذلوها 
بأنهم جزء مهم في المجتمع، لقد تعلمت الكثير 
من الدروس المفيدة و تجاربك للحياة من خالل 
نعم  فكنت  فكر(،  من  )ومضات  لكتابك  قراءتي 

القدوة التي يقتدى بها .

،،لك فائق الشكر و التقدير و االحترام ،،

المركز األول
آية حمد عبيد الزعابي

ر�ضالة اإىل قدوتي
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م�ضابقة الكاتب ال�ضغري

المركز الثاني
روضة محمود رشيد

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من كنت أحلم بالكتابة له ...

إلى والدي وقائدي وقدوتي ... 

سيدي صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكـتوم ـ حفظك الله ـ  ..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

تحية طيبة بعد،،

رسالة أبعثها مليئة بالحب والتقدير واالحترام

ولوأنني أوتيت كل بالغة .. وأفنيت بحر النطق في النظم 

لما كنت بعد القول إال مقصرًا .. ومعترفًا بالعجز عن واجب الشكر

ياقائدي .. 

إنه لشرف عظيم أن أخط بقل�مي لس��موك ..

أنت ق�دوة خال�دة يس�طرها التاري�خ .. م�نك تعل�منا أن للن�جاح قيم�ة ومع��نى ..

 م�نك تعلم�نا كيف يكون الت�فاني واإلخ�الص في العم�ل .. وم�عك آم�نا أنه ال مس�تحيل

 في سبيل اإلب�داع والرقي ..

كيف ال تكون قدوتي ؟!

وقد رأيَت في التحديات فرصًا، وفي المستقبل نجاحًا، وفي الناس طاقات ومواهب ..

 صنعت األمل، وزرعت السعادة، ورسمت االبتسامة على وجه اليتيم قبل الفقير..

كيف التكون قدوتي ؟!

وقد ق�هرت المست�حيل وجعل��ته واق��عًا مل��موسًا، أبهرت الع��الم بحكم��تك وشخصي��تك االستثنائية ..

كيف ال تكون قدوتي؟!

وأنت تسابق الزم�ن بحكم���تك وق��يادتك الرش��يدة، فاجأت العالم بتتويج صن��اع األم��ل،

وجعلت من دبي أي��قونة الع�الم ..

ياوالدي وقائدي وقدوتي.. كفى بالم��رء ف���خرًا أن يكون ف��ردًا من أفراد شع���بك ..

ش��كرًا لك ياصاحب السمو .. شكرًا لك من القلب ..

ش��كرًا لك ألنك كنت األب قبل القائد، واألخ قبل الص�ديق ..

ش��كرًا لك ألنك جعلت الح��لم حقي��قة، والمستقبل نورًا يمأ طريق���نا ..

ش��كرًا ألنك جعل���تنا أس��عد ش��عوب الع���الم ..

ياقدوتي ..إن  عبارات الشكر لتخجل منك ألنك أكبر منها!!

ياقائدي .. 

لك ع�هد مني أن أمشي على خ���طاك، وال أرضى إال بالم��ركز األول ..

أعدك أن أفديك ودولة اإلم�ارات الغال���ية بروحي ودمي ..

أعدك أن أرفع علم بالدي إلى أعلى قمة، وألون بألوان علمها الع���الم أجم���ع ..

ياقدوتي ..

لكل مب�دع إنج��از، ولكل ش��كر قص��يدة، ولكل م��قام م��قال، ولكل ن��جاح ش�كر وت�قدي��ر، فجزيل الش�كر 
أه�ديك، ورب العرش يح��ميك ..

الل��هم إنا نش�هدك أن الش�يخ مح�مد بن راش�د قد أس�عد شع�به فأس�عده واحف�ظه، وسدد خ�طاه، 
والتحرمه ط�موحًا يسعى لتحقي�قه، واج�عل التوف�يق والس�عادة دربه وطريقه ..

ابنتك التي تفديك بروحها   
روضة محمود رشيد     

ر�ضالة اإىل قدوتي
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تكرم الطالب املت�ضامح
وتن�ضـر الثقافة الأخالقية يف املدار�ض

»توعية ورعاية الأحداث« تنظـم محا�ضـــرة 
مبـنــا�ضـــبة اليـوم العاملـي للت�ضـــامــح

أنشطة وفعاليات

وقدم المحاضرة الواعظ األول 
شريف  ال��دك��ت��ور  دبي   بشرطة 
حمادة  س��ارة  بحضور  عبدالله، 
واألنشطة  ال��ب��رام��ج  م��س��ؤول��ة 
الياسي  وبدرية  الجمعية،  في 
رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��رب��وي��ة في 

الجمعية، مديرة المدرسة.

وق�����ال�����ت س��������ارة ح�����م�����ادة إن 
التسامح قيمة سامية تجسدت 
في اإلماراتيين على مر العصور 
واألزم���ن���ه، ه���ذه ال��س��م��ة التي 
استلهموها من عطف القادة 
ومحبتهم وإنسانيتهم، مؤكدة 

ورع��اي��ة  ت��وع��ي��ة  جمعية  ح���رص 
األحداث على نشر هذه القيمة 
الجيل  صفوف  في  وترسيخها 
وس��الم��ًا  محبة  لتزهر  ال��ن��اش��ئ 

في المستقبل.

وت��ك��ل��ل��ت ال���م���ح���اض���رة ب��ت��وزي��ع 
اللواتي  الطالبات  على  ال��ورود 
ومنظميها،  بالمحاضرة  أشدن 
ت��ب��ق��ى  أن  ال����ل����ه  رج�������ون  ك���م���ا 
منبعًا  ومؤسساتها  اإلم����ارات 

للتسامح واإلخاء.

وترسيخ  تعزيز  منطلق  وم��ن    

ال��ق��ي��م  ون���ش���ر  ال��ت��س��ام��ح  روح 
اإليجابية بين أبنائنا الطلبة ومن 
بادر  الخير،  عام  مبادرات  ضمن 
الطالب  بتكريم  الفجيرة   ف��رع 
ال���م���ت���س���ام���ح ون���ش���ر ال��ث��ق��اف��ة 
األخالقية في كل من مدرسة 
الثانوي  للتعليم  المؤمنين  أم 
ال��ع��الء  ل��ل��ب��ن��ات وم���درس���ة أم 
للتعليم األساسي للبنات حلقة 
ثانية، ومدرسة الفجيرة للتعليم 
األس�����اس�����ي ل���ل���ب���ن���ات ب��ح��ض��ور 
م��س��ؤول��ة ال��ب��رام��ج األس���ت���اذة 

عايشة الكندي.

احتفلـــت جمعيـــة توعيـــة 
ورعايـــة األحـــداث باليـــوم 
للتســـامح، عبـــر  العالمـــي 
تنظيمها  محاضرة توعوية 
عن فضل قيمة التســـامح 
بيـــن أفـــراد المجتمع، في 
مدرسة ســـلمى األنصارية 
للبنـــات بدبـــي، بنـــاء علـــى 
الفريق  معالـــي  توجيهات 
ضاحي خلفان تميم، رئيس 
الجمعيـــة،  إدارة  مجلـــس 
مـــراد  محمـــد  والدكتـــور 
العـــام  األميـــن  عبداللـــه، 

للجميعة.
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�ضملت توزيع الهدايا على اأ�ضحاب الهمم ومحا�رسات توعوية لطلبة املدار�ض

»توعية ورعاية الأحداث« حتتفي

بيوم الطفل العاملي
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ي�����وم ال��ط��ف��ل 
ال��ع��ال��م��ي ال����ذي ي���ص���ادف 20 
زار وفد  ع��ام،  ك��ل  م��ن  نوفمبر 
م����ن ج��م��ع��ي��ة ت���وع���ي���ة ورع���اي���ة 
األح���������داث، ورؤي�������ة اإلم�������ارات 
اإلم����ارات  جمعية  اإلع��الم��ي��ة، 
وت��ض��م��ن��ت  داون،  ل��م��ت��الزم��ة 
ال����زي����ارة ت���وزي���ع ال���ه���داي���ا على 
أج��واء  الجمعية وس��ط  أط��ف��ال 
أدخ��ل��ت  وال���س���رور  البهجة  م��ن 

الهمم  أصحاب  على  السعادة 
من ذوي متالزمة داون.

وقال أمين السر العام لجمعية 
توعية ورعاية األحداث الدكتور 
محمد مراد عبدالله: “إن أبناءنا 
داون هم  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن 
أولى الفئات بالرعاية، نظرًا لما 
يحتاجونه من رعاية خاصة، ومن 
ه��ن��ا ك���ان ت��أه��ي��ل��ه��م ودع��م��ه��م 
واج������ب ع��ل��ي��ن��ا ج���م���ي���ع���ًا، ح��ي��ث 

ورع��اي��ة  توعية  جمعية  ت��ح��رص 
األح�������داث م���ع ش��رك��ائ��ه��ا من 
المؤسسات األخرى ذات النفع 
ال���ع���ام إل����ى ت��ن��س��ي��ق ال��ج��ه��ود 
واالرتقاء  وتطويرهم  لرعايتهم 
بهم  وتمكينهم من أن يكونوا 

أفرادًا فاعلين في المجتمع«.
وف�����ي ال���س���ي���اق ذات������ه أك����دت 
واألنشطة  ال��ب��رام��ج  م��س��ؤول��ة 
الجمعية  سعي  ح��م��ادة  س���ارة 

ال���دائ���م وال������دؤوب -ف���ي ظل 
توجيهات رئيس مجلس إدارتها 
خلفان  ض��اح��ي  ال��ف��ري��ق  معالي 
ت��م��ي��م- إل����ى ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات 
ال��ت��ي ق��د يعاني  وال��ص��ع��وب��ات 
األح�������������داث  السيما  م���ن���ه���ا 
أص��ح��اب ال��ه��م��م، م��ش��ي��رة إل��ى 
الجميع  ج��ه��ود  تضافر  ض���رورة 
معهم  ومؤسسات  أف��راد  من 
يستطيعوا  ك��ي  أس��ره��م  وم��ع 
ترك بصمة خاصة بهم تعكس 
ق����درات����ه����م  ون����ق����اء ق��ل��وب��ه��م 

وإبداعهم.

ه������ذا وق������د ت����وج����ه م��وظ��ف��و 
واخ��ت��ص��اص��ي��و ال��ج��م��ع��ي��ة ب��واف��ر 
الشكر والتقدير إلى المسؤولين 
توعية  جمعية  على  والقائمين 
إزاء جهودهم  ورعاية األح��داث 
األح��داث  رع��اي��ة  ف��ي  المخلصة 
داون  متالزمة  وذوي  عمومًا 
أن  إل��ى  خ���اص، مشيرين  ب��وج��ه 
تواجدهم اليوم ما هو إال  دليل 
لينابيع الخير التي تصب في نهر 

قيمها وأهدافها السامية.

محا�رسات توعوية 
من جهة أخرى، نظمت جمعية 
الفجيرة،  ف��رع  األح���داث  توعية 
التنمية  مركز  إدارة  وبمشاركة 
األس�����ري�����ة ب���ك���ل���ب���اء، م���ح���اض���رة 
توعوية لطلبة مدرسة الفرقان 
النموذجية بكلباء، حول مخاطر 
االجتماعي،  ال��ت��واص��ل  وس��ائ��ل 
ألقتها المالزم شيخة من مركز 
كلباء  الشامل حيث تحدثت عن 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
م��ث��ل االن���س���ت���غ���رام وال��س��ن��اب 
ش�����ات وال���ت���وي���ت���ر وال���ي���وت���ي���وب 
وغ��ي��ره��ا.وت��ط��رق��ت ب��ال��ح��دي��ث 
ع���ن أه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة ال��ط��الب 
البرامج  استخدام هذه  بكيفية 
سيئاتها  وتجنب  يفيدهم،  بما 
الشبكة  استخدام  ط��رق  وع��ن 
أو  لالبتراز  كوسيلة  العنكبوتية 
القاصرين  استدراج  أو  التشهير 
مرتكبي  م��ن  ال��وق��اي��ة  وكيفية 
ه����ذة ال���ج���رائ���م، ك��م��ا ق��دم��ت 
امثلة متنوعة من واقع الحياة 
الخاطئ  االستخدام  نتائج  عن 
يقعوا  ال  لكي  المواقع  لهذه 
حيث  بأيديهم  سهلة  فريسة 

استفاد ما يقارب 74 طالبًا من 
أثمر  مما  المصاحبة  األنشطة 
ومفيدة  ممتعة  محاضرة  عن 
وت���م ت��ق��دي��م ال��ه��داي��ا ل��ه��م من 
عايشة  البرامج  مسؤولة  قبل 
موظفات  وب��ح��ض��ور  ال��ك��ن��دي، 
ال���ت���ن���م���ي���ة األس������ري������ة ب��ك��ل��ب��اء 
وم��ع��ل��م��ات ال���م���درس���ة، وف��ي 
الختام تم تكريم الفرع وشكره 
الدائمة في نشر  الجهود  على 
طالب  بين  والتوعية  المعرفة 
الكتيبات  توزيع  وت��م  ال��م��دارس 

الخاصة بالفرع على الطالب.

توعوية  فعالية  تنفيذ  تم  كما 
وورش  م����ح����اض����رات  ش���م���ل���ت 
ت���ل���وي���ن وم���س���اب���ق���ات ت����م م��ن 
بحقوق  ال���وع���ي  ن��ش��ر  خ��الل��ه��ا 
النشء  على  والحفاظ  الطفل 
م��ن االن���ح���راف م��م��ا أدى إل��ى 
رس���م ال��ب��ه��ج��ة وال���س���رور على 
الشعلة  وج��وه ط��الب مدرسة 
للتعليم األساسي حلقة واحد، 
األستاذة  وزع��ت  الختام  وِف��ي 
عائشة الكندي الجوائز والهدايا 

على الطلبة المشاركين.

أنشطة وفعاليات
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دانة البلوشي )12 عامًا(،  هي أول وأصغر طفلة إماراتية تدرس هندسة علوم الفضاء في 
جامعة الفضاء بهيوستن، وتتدرب في برامج بمجال علم الطيران وإدارة الفضاء في وكالة 
»ناسا« في الواليات المتحدة األمريكية، لقبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بـ »الحكيمة«، وتبني الشيخ سيف 
بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موهبتها منذ ظهورها، مؤكدًا 
أّن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعتّز بإنجازات أطفالها، وتفّوقهم العلمي، ووصولهم 

إلى المحافل العالمية في المجاالت كافة.

وتنتمي دانة إلى عائلة إماراتية 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ام���ت���ي���از، م��ك��ون��ه 
م���ن ش��ق��ي��ق��ه��ا ال��ن��اب��غ��ة أدي���ب 
البلوشي، صاحب  لقب »أصغر 
من  العديد  ول��ه  ع��رب��ي«،  عالم 
االخ��ت��راع��ات ف��ي م��ج��ال خدمة 

ب� » سفير  لقب  اإلنسانية، كما 
لمنظمة  وال���س���الم«  ال��ت��ع��ل��ي��م 
إي���م���ا ل��ل��س��الم ع��ل��ى م��س��ت��وى 
دور  لشقيقها  وك����ان  ال��ع��ال��م، 
تنمية مهاراتها ودعم  كبير في 
الفضاء،  علوم  نحو  طموحاتها 

حيث تطمح دانة إلى رفع علم 
دول��ت��ه��ا ع��ال��ي��ًا ع��ل��ى م��س��ت��وى 
جميع مشاركاتها وأعمالها؛ كي 
اإلم����ارات هم  أط��ف��ال  أّن  تثبت 
ق��ادرون  وه��م  المستقبل،  أبناء 

على التميز واالبتكار.

وتقول والدة دانة: » كنا نعيش 
ف���ي م��ن��زل ص��غ��ي��ر وم��ت��واض��ع، 
وكان زوجي يقترض من البنوك 
دائ���م���ًا وي��ك��ت��ب ف���ي اس��ت��م��ارة 
البنك » االستثمار في عيالي«، 
من  االستقالة  عندها  وق���ررت 
عملي، لمنح الوقت واالهتمام 
عندها  وكان  الكاِف ألطفالي، 
ال��م��ح��اض��رات في  يلقى  أدي���ب 
ج���ام���ع���ة اإلم����������ارات، وت���الزم���ة 
إلى  خطواته،  بكافة  شقيقته 
أن تشربت منه التميز واإلبداع 
في كل شيء، فهي اليوم أول 
ت��درس  وأص��غ��ر طفلة إم��ارات��ي��ة 
هندسة علوم الفضاء وتصميم 
وأول  وإط���الق���ه���ا  ال���ص���واري���خ 
خاصة  لتدريبات  تخضع  طفلة 
ك��رائ��دة ف��ض��اء ف��ي أج����واء من 
قليلة  قلة  الصارمة  التدريبات 

من النخبة تستطيع اجتيازها«.

تدريبات في الفضاء

وخضعت دانة وأديب لتدريبات 
ع��م��ل��ي��ة م��ت��ق��دم��ة ف���ي ع��ل��وم 
ال���ف���ض���اء )ت����دري����ب����ات ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ومحاكاة(؛ من تصميم وبرمجة 
وإط����������الق ص�������واري�������خ. وأب����ه����ر 
العليا  اإلدارة  الصاروخ  تصميم 
الروبوت  وكذلك  )بهنتسفيل(، 
ال��ف��ض��ائ��ي )ت��ص��م��ي��م وب��رم��ج��ة 
وتحكم( في والية أالباما، ومن 
إلى مدينة هيوستن  انتقال  ثم 
للفضاء، وحصلت دانة وأخوها 
الذهبية  الميدالية  على  أدي��ب 
إلبداعهما  الفضاء  جامعة  من 
ق��ه��م��ا، وخ���ص���وص���ًا في  وت��ف��وُّ
داخ���ل  ال��ف��ض��اء  رواد  ت��دري��ب��ات 

الماء، في محاكاة لبيئة الفضاء 
الخالية من الجاذبية.

العلمية  دان���ة  م��س��ي��رة  وخ���الل 
من  ش��ه��ادات   9 على  حصلت 
ج��وي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع����دة 
وب���ح���ري���ة وأرض�����ي�����ة ف����ي ع��ل��م 
الفضاء والصواريخ، وميداليتين 

ذهبيتين للتفوق والتميز.

وأس���ه���م���ت أس������رة ال��ب��ل��وش��ي 
ف���ي دع��م��ه��ا وت��ل��ب��ي��ة رغ��ب��ات��ه��ا 
وت���ط���ل���ع���ات���ه���ا، ودف���ع���ه���ا إل���ى 
رائدة  لتكون  طموحها  تحقيق 
فضاء في “ناسا”، فكان عنوان 
أس���رت���ه���ا: ال��م��وه��ب��ة واالب��ت��ك��ار 
واإلبداع والتميز، لتجد ما تحلم 

به حقيقة؛ بالسعي واإلصرار.

حلم واقعي

ال���ق���راءة ج��ان��ب��ًا ك��ب��ي��رًا من  تحتل 
فيحتوي  البلوشي،  أس��رة  حياة 
م��ن��زل��ه��م ع��ل��ى م��ك��ت��ب��ة ك��ب��ي��رة، 

المكتبة  ترددهم على  عدا عن 
أديب:  يقول  للمنزل،  المجاورة 
» اقرأ بمعدل ساعة يوميًا في 
كتب األدب اإلنجليزي والعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
البحث العلمي من خالل الكتب 
واإلنترنت التي تستغرق حوالي 
6  ساعات يوميًا ، لذلك أمضي 
وقتي بالقراءة والبحث والتجربة 
وال��دراس��ة، وأج��د السعادة في 

كل شيء أقوم به«. 

وت��ق��ول دان����ة،: » أع��ش��ق كتب 
ال��ع��ل��وم وال���ف���ض���اء، واخ��ص��ص 
يوميًا ساعة أو أكثر لقراءة كتاب 
وأذك��ر  الفضاء،  عالم  ف��ي  يبحر 
ح��ي��ن ال��ت��ق��ي��ت م���ؤخ���رًا ص��اح��ب 
زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي  ع��ه��د  ول���ي  ن��ه��ي��ان  آل 
للقوات  األع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
تريدين  م��اذا  سألني  المسلحة، 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل،  ت��ص��ب��ح��ي ف���ي  أن 
فقلت له: » رائدة فضاء« وقال 
آخ��ر، ففلت له  لي ضعي خ��ي��ارًا 

أيضًا رائدة فضاء«.

ة تدر�س هند�ضة علوم الف�ضاء
اتي

مار
ر اإ

ضغ
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اأو

دانة البلو�شي:
اأطفال الإمارات قادرون على التميز والبتكار



41 الوعي االجتماعي    العدد 63 - يناير 2018 40

العوامل اأُلسرية:
هي أحد أهم رواف��د االنحراف 
لدى األحداث، فتفكك اأُلسرة 
معاملة  س��وء  أو  اضطرابها  أو 
ف��ق��ر  أو  ل����ل����ح����دث،  األب�����وي�����ن 
المالية،  أو  األخالقية  مواردها 
ك��ل ه���ذه ع��وام��ل ُت��س��ه��م في 
ه��دم  أب��ج��دي��ات  أه���م  تشكيل 
القيم المجتمعية لدى الحدث، 
وت���غ���ذي���ة وس���ائ���ل االن����ح����راف، 
ب��اع��ت��ب��ار األخ����ي����رة ه���ي ال��ن��ت��اج 

الطبيعي لمشاكل اأُلسرة.

العوامل الدينية:
إن ال��ع��ام��ل ال��دي��ن��ي ه���و أه��م 
ال��م��وان��ع ال��ذات��ي��ة ض��د ان��ح��راف 
اإلن�����س�����ان. وب��ط��ب��ي��ع��ة ال���ح���ال 
سيؤدي إهمال العامل الديني 
االنحراف  مغذيات  ظهور  إل��ى 
لدى األح��داث. ففساد أخالق 
األس���رة، وس��وء تطبيق وفهم 
ال��ق��واع��د ال��ش��رع��ي��ة ُت��س��ف��ر عن 
لدى  ال��دي��ن��ي  ال��وج��دان  تشريد 
بتقليد  يقوم  فالطفل  األب��ن��اء. 
س���ل���وك األب����وي����ن ال��م��ن��ح��رف. 

ف��ي  ال����دي����ن  دور  وت���ه���م���ي���ش 
عنه  ينجم  االجتماعية  ال��ح��ي��اة 

المشكالت األخالقية.

العوامل التعليمية:
العاملين  ع��ن  أه��م��ي��ة  ت��ق��ل  ال 
التعليمي  فالحصن  السابقين. 
للحدث  الحقيقة  المنعة  ه��و 
من الجنوح لمساوئ األخالق، 
وح���ائ���ل واق���ع���ي م���ن االن���ح���دار 
نهاية  ُيؤدي في  الذي  الخطير 
األم��ر إل��ى االن���زالق إل��ى مغّبة 
االن�����ح�����راف. ف���ال���م���درس���ة هي 
الحصن الحصين للحدث، وهي 
مصنع األخالق والمبادئ. فإذا 
ما فقدت المؤسسة التعليمية 
هذا الدور أو تهّمش بطريقة أو 

بأخرى، فالعواقب وخيمة. 

ل  ُتمثِّ ال��م��ذك��ورة  ال��ع��وام��ل  إن 
أه����م ال���ع���وام���ل ال���ت���ي ُي����ؤدي 
إه��م��ال��ه��ا إل���ى م��ش��ك��ل��ة ج��ن��وح 
العوامل  باعتبار تلك  األح��داث، 
تقويم  في  مفصلي  إط��ار  نتاج 
كأعضاء  وخ��روج��ه��م  األح����داث 

ل���م���ج���ت���م���ع���ه���م. أو  ن���اف���ع���ي���ن 
انحرافهم لهاوية يكتوي بنارها 
العديد من الكيانات الشخصية 

والمجتمعية.

قيادتها  تحت  الفتّية  دولتنا  إن 
أولت  قد  والحكيمة  الرشيدة 
األح�����داث ع��ن��اي��ة خ���اص���ة، أدى 
ذل������ك إل������ى ت���ج���ف���ي���ف م��ن��اب��ع 
المشكلة من أصولها وجذورها. 
ح��ي��ث ت��ض��اف��رت ال��م��ؤس��س��ات 
بتوجيهات  والخاصة  الرسمية 
من أصحاب السمّو إلى العناية 
حّل  إل��ى  والتوجيه  ب��األح��داث، 
والبيئية،  اأُلس��ري��ة  المشكالت 
وال��ت��وع��ي��ة ب��آث��اره��ا وخ��ط��ورت��ه��ا 
ليس على المستوى الشخصي 
ب��ل  ف����ح����س����ب،  ال����ع����ائ����ل����ي  أو 
فأتت  ب��أس��ره.  المجتمع  ع��ل��ى 
ثمارها،  الحكيمة  التوجيهات 
وهاهي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وطبقًا ألحدث التقارير 
أقّل  واحدة من  ُتعتبر  العالمية 
األح��داث على  معدالت جنوح 
المستويين اإلقليمي والدولي.

بقلم: عبدالله المهيري
محاٍم ومستشار قانوني

جنوح الأحداث.. 
الأ�ضــباب والعــالج

محامي الحدث
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بكافة  المجتمعات  على  أطّلت  وقد  اجتماعية خطيرة،  األحــداث ظاهرة  جنوح  ُتعدُّ ظاهرة 
أنواعها، بصرف النظر عن تقّدمها أو تخلفها. فهي ظاهرة مّثلت تحديًا بارزًا للعديد من الدول 

والمؤسسات الرسمية والخاصة على حد السواء.

الكريم  القارئ  على  يخفى  وال 
أن ظ��اه��رة ج��ن��وح ال��ح��دث هي 
ظاهرة قديمة وليست جديدة، 
وصحيح أنه قد اختلف شكلها 
من ط��ور إل��ى ط��ور وم��ن حقبة 
م���ردوده���ا  أن  إال  أخ�����رى،  إل����ى 
يزل غاية في  واح��د، وأثرها لم 
ال���خ���ط���ورة ع��ل��ى ال��م��ج��ت��م��ع��ات 

النامية والمتقّدمة.

ف��ي ب��داي��ة األم���ر ك��ان��ت بعض 
الحدث  إل��ى  تنظر  المجتمعات 
لعنصر  ل��ب��ن��ة  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ج��ان��ح 
فاسد ظهر في المجتمع، ولم 
من  بدٌّ  المجتمعات  لتلك  يكن 
اعتباره مجرمًا ومستحقًا إلنزال 

العقوبة به. 

وقد نظن اآلن أنه قد اختلفت 
إلى  المجتمعية  ال��ن��ظ��رة  ه��ذه 
إحدى  باعتباره  الجانح،  الحدث 
ض��ح��اي��ا ال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ي��ة 
وما  األول���ى،  بالدرجة  والبيئية 
إلى الحدث  النظرة  أن اختلفت 
الجانح حتى استشعر القائمون 
ع��ل��ى األم����ر ع��ِظ��م م���ا عليهم 

م��ن م��س��ؤول��ي��ة ت��ج��اه ال��ح��دث، 
التقويمي  العبء  ثقل  وم��دى 
واإلصالحي الذي فرض نفسه 
الجزائية  العقوبة  إلنزال  كبديل 

بالحدث كما كان في السابق.

بالحدث  المحيطة  الظروف  إن 
الجانح هي التي جعلت منه هذا 
الجنوح، وهي التي أخرجته من 
ليكون  للتنشئة،  السوّي  الطور 
السديدة  القوامة  س��رب  خ��ارج 
الحال  بطبيعة  له. وهذا سبب 
ال ُي���س���أل ع��ن��ه ال���ح���دث، ب��ق��در 
والبيئة  ذووه  ع��ن��ه  ُي��س��أل  م��ا 
البيت  م��ن  ب����دءًا  ب��ه  المحيطة 
ل في  لُتشكِّ بالمدرسة،  ومرورًا 
ال��ن��ه��اي��ة ال��س��ل��وك ال��م��رف��وض، 
بنوع  له  التصدي  يتعّين  ال��ذي 
م���ن ال���ت���رّف���ق وال��ع��ل��م��ي��ة في 

المعالجة وإعادة التأهيل.

يحمله  ل��م  ال��ج��ان��ح  ال��ح��دث  إن 
ظ����روف  إال  االن�����ح�����راف  ع���ل���ى 
خارجة عن إرادته، وقد اجتمعت 
لتفرض  ك��ل��ه��ا  ال���ظ���روف  ه���ذه 
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة 

ُموجبًا  صعبًا،  واق��ع��ًا  والخاصة 
ُبغية  خ���اص،  ن��وع  م��ن  لتكاتف 
إحالل التقويم السليم بداًل من 
واستكمال  المنحرف،  السلوك 
وال��ص��ال��ح��ة  السليمة  التنشئة 
لهؤالء األحداث، وبالتالي صنع 

مواطنين صالحين منهم.

ومن وجهة نظري المتواضعة، 
الجانحين  األح��داث  تقويم  فإن 
ي���ح���ت���اج إل�����ى أك���ث���ر م����ن م��ج��رد 
أو حتى  ن���دوات  أو  م��ح��اض��رات 
تكاتفًا  يتطلب  إذ  م��ؤت��م��رات. 
ك��ام��اًل وش��ام��اًل ل��ك��ل األج��ه��زة 
يفرض  ب���دوره  وه���ذا  المعنية، 
ال  مهمة  الخاص  القطاع  على 
القطاع  دور  ع��ن  أه��م��ي��ة  ت��ق��ّل 

الرسمي في هذا المضمار.

أسباب الجنوح
وب��ح��ث��ًا ع��ن األس��ب��اب ال��م��ؤدي��ة 
ل��ج��ن��وح األح��������داث، وم��ق��ت��رح��ًا 
ل��ل��ع��الج أخ��ت��ص��ر ل��ك��م  أس��ب��اب 

جنوح األحداث بالتالي:
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من القلب

موؤ�ض�ضة الزواج 
العريقة

الدكتورة: هالة إبراهيم األبلم
عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

ســـّنة اللـــه في خلقـــه أن خلَق الله ُســـبحانُه 
وتعالـــى زوجيِن اثنين من ُكّل شـــيٍء فكانت 
الُســـَنَن  مـــن  الكـــون  فـــي  الُثنائيـــات  هـــذِه 
الثابتـــة، واإلنســـان بطبيعـــة الحـــال كذلـــك 
جعـــَل اللـــه منه زوجيـــن ُهما الذكـــر واألنثى 
الرجـــل والمـــرأة، ابتـــداًء من خلـــِق آدم عليِه 
الســـالم وزوجه حـــّواء عليها الســـالم الذين 
انتشـــرت منهما الذرّية والبشرّية باختالفها 
وتنّوعهـــا، وفي هـــذا المقال ســـنتحّدث عن 
الزواج وعن األهداف التي تتحّقق من ِخالل 
الزواج. فالزواج هو العالقة المشروعة دينًا 

وُعرفـــًا وِفطـــرًة بيـــَن الرجل والمـــرأة، وهي 
االلتقاء السليم بين الرجل الُمناسب بالمرأة 
الُمناســـبة من ِخالل ُشـــروٍط يجـــب توافرها 
مثـــل الُبلوغ والموافقة بيـــن الزوجين وولّي 
أمـــر المـــرأة، فـــال زواج المـــرأة دوَن ولّيهـــا 
ُخصوصًا الِبكر التي لم يســـبق لها الزواج من 
قبل، وكذلك بُحضور الُشـــهود الذين أقّرهم 
الديـــن، ويكـــون في هـــذا الزواج إشـــهار بين 
الناس وإعالم لُهم حّتى ُيعرف األمر، ويكوَن 
علـــى بّينة ألّنُه حـــّق والحّق يكـــوُن تحت نوِر 

الشمس دائمًا.
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 وقد حثَّ الدين على الزواج 
ف���ي أك���ث���ر م���ن م���وط���ن في 
الُسّنة  وف��ي  الكريم،  ال��ُق��رآن 
ال��ن��ب��وّي��ة ال���ُم���ط���ّه���رة، ف��ك��اَن 
ُس���ّن���ًة فعلها  ب��ذل��ك  ال�����زواج 
والسالم  الصالُة  عليِه  النبّي 
ال���ِك���رام، وكذلك  وال��ص��ح��اب��ة 
من سبَق من األنبياء والُرُسل 
مّما  وه��ذا  ال��س��الم،  عليِهم 
أّن��ُه من الِفطرة  ال شّك فيه 

التي فطَر اللُه الناَس عليها.

 أه������داف ال��������زواج: ت��ت��ح��ّق��ق 
ال���زواج ُجملٌة من  ِخ���الل  م��ن 
األه���������داف ال����ت����ي ت��ن��ع��ك��س 
ب���دوره���ا ب��ش��ك��ٍل ك��ب��ي��ر على 
ُم��س��ت��وى ال��ف��رد وال��ج��م��اع��ة، 
ن�����ذك�����ر ب����ع����ض����ًا م������ن ه������ذِه 
الِمثال  األهداف على سبيل 

ال الحصر كما يلي:

والسكينة  الموّدة  ُحصول   -
وال��ط��م��أن��ي��ن��ة ب��ي��ن ال��زوج��ي��ن، 
ف����ال����زواج س��ب��ي��ل ل��الس��ت��ق��رار 

ال���ن���ف���س���ّي ب���ي���ن ال����زوج����ي����ن، 
مكانًا  منهما  ُك��ّل  يجد  حيث 
للحديث وإبداء الرأي والتعبير 
واألح��اس��ي��س،  المشاعر  ع��ن 
المكبوتة  العواطف  وتفريغ 
طيلة ف��ت��رة م��ا ق��ب��َل ال���زواج، 
وك���ذل���ك ي��س��ُك��ن ُك����ّل واح���د 
تماثاًل  ف��ي��ِه  يجد  ح��ي��َن  ل��آخ��ر 
وت����ع����اي����ش����ًا ف�����ي ُظ���������روٍف 
ُمشتركة، وهذا الوّد والسَكن 
ه���َو م���رَه���م ن��ف��س��ّي وِع���الج 

ال��ع��وارض  م��ن  لكثير  ف��ّع��ال 
النفسّية التي قد يتعّرض لها 

اإلنسان. 

ال��ن��س��ل  ع���ل���ى  ال����ِح����ف����اظ   -
م����ن ِخ������الل ان���ت���ش���ار ال����ذرّي����ة 
ال���ط���ّي���ب���ة ال����ت����ي ن���ب���ت���ت م��ن 
ط��اه��ر،  ن���ق���يٍّ  ش���رع���يٍّ  زواِج 
واس��ت��م��رار ال��ُع��ن��ص��ر ال��ب��ش��رّي 
من ِخ��الل ال���زواج ه��َو هدٌف 
للزواج، والنسل من  أساسّي 
ج��اَءت  التي  الحياة  ض���رورات 

جميعها  والقوانين  الشريعة 
ل��ل��ُم��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى 

استمرارها.

ُتعّد  التي  األس���رة  تكوين   -  
ال����ن����واة األول������ى ل��ل��ُم��ج��ت��م��ع 
اآلب����اء واألب��ن��اء  وال��ت��ي فيها 
تكون  فيها  والتي  واألحفاد 
والتعليم  ال��ص��ال��ح��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
السليم ومن ِخاللها يتم رفد 
البشرّية  بالعناصر  الُمجتمع 
القادرة على بنائه وتطويره. 

الفعلّية  الُمشاركة  تتحقق   -
إن  والتي  والمرأة  الرُجل  بين 
لشريَك  منُهما  ُك���ّل  أح��س��ن 
ح��ي��ات��ه ف����إنَّ ت���غ���َي���رات ك��ب��ي��رة 
س���ت���ط���رأ ع���ل���ي���ِه���م���ا وع���ل���ى 
تحقيق  ِخ���الل  م��ن  حياتهما 
اإلن�������ج�������ازات وال���ت���ط���ّل���ع���ات 
ُك��ّل  يحُلم  ال��ت��ي  وال��م��ش��اري��ع 
م���ن���ُه���م���ا ب���ف���ض���ل ال���ت���ع���اون 
والتشارك الذي تمنحُه لُهما 

مؤسسة الزواج العريقة.
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خواطر تربوية

يعتبر شعور الشباب أهم حافز 
لوالدة إحساس اإلنسان، ولوال 
بمسؤوليته  اإلن��س��ان  إحساس 

عن التصرفات التي يقوم بها.
أم��ام  يطرحها  ال��ت��ي  واألف���ك���ار 
تنفيذها  ف��ي  وي��ش��رع  ن��ف��س��ه، 
وواج�����ب�����ه ف����ي ال���ت���ح���ك���م ف��ي 

سلوكه.
الطفولة،  م��ن��ذ  يتشكل  وه���و 
ال��ش��ب��اب عندما  ي��ت��ول��د ش��ع��ور 
ي��ب��ل��غ ال��ط��ف��ل س��ن ال��م��راه��ق��ة، 
فيصبح أكثر جدية وتفكيرًا، يبدأ 
والنظر  ح��ول��ه  ي��ج��ري  م��ا  بتأمل 
ال��ذي��ن يحتك بهم  ال��ن��اس  إل��ي 
بالصفات،  اإلحاطة  ويحاولون 
ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ه���و ن��ف��س��ه، 
وي��ت��ع��ل��م ك���ي���ف ي���ق���ود ح��ي��ات��ه 
ب��ط��ري��ق��ة ف��ع��ال��ة ح���ق���ًا، وه��ي 

لتحقيق  سحرية  وصفة  ليست 
المستحيل..

وإن��م��ا ه��ي ف��ه��م ح��ي��اة واض��ح 
وث����اب����ت ل����الرت����ق����اء وال���ت���ط���وي���ر 
المستمر في إدارة الذات أواًل.

ثم إدارة العالقات مع اآلخرين.. 
ه�����ذا األم������ر ال ي��ت��ط��ل��ب ب���ذل 
ال��ج��ه��د ال��م��س��ت��م��ر وال��م��خ��ل��ص 
فحسب، بل يتطلب الكثير من 
النفس  م���ع  وال��ت��ح��دي  ال��ص��ب��ر 
الحياة  ع��ن  وال��ت��خ��ل��ي  وال��ح��ي��اة 
ال���دون���ي���ة واالن����ع����زال ال���ف���ردي 
ف��ي م��م��ارس��ة ال��ح��ي��اة ل���ذا ك��ان 
ل��زام��ًا ع��ل��ى ال��ف��رد ب���ذل الجهد 
الواضح  االل��ت��زام  مع  الحقيقي 
والرغبة الداخلية في إيجاد حياة 
مفعمة بالعطاء والنجاح سوف 
وتغدو  السلوك  ه��ذا  ينعكس 

م��ؤث��رًا أي���ن م��ا ك��ن��ت وسيبقى 
أثرك راسخًا، مثل شعلة اللهب 
تلمع عند اشتعالها ثم ال تلبث 

حتى تخمد سريعًا.
فاغتنمها قبل أن تصبح رمادًا..

وبادر باألعمال قبل ان تبادرك 
األحالم..

يقول علماء 
النف�ض..

 ع��ن��دم��ا ت��ط��ل��ق ل��خ��ي��ال��ك 
العنان كيف ترسم الصورة 
ال���ت���ي ت��ح��ب��ه��ا ف���ي ح��ي��ات��ك 
فإنك بذلك تستخدم قوة 
التفكير اإليجابي في تغيير 

واقعك الذي ال تريده.

بقلم: اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

�ضعور ال�ضباب 
متى وكيف يظهر

هنالك عدة طرق لمساعدتك 
واقع  إل��ى  خيالك  تحويل  على 

جميل..

في بداية األمر.. 
حدد ماهو حلمك القادم وركز 
عليه والتدع أي شيء يبعدك 

عنه..

في المرحلة الثانية..
ب��ي��ن��ك وب��ي��ن  ت���ك���رر   ع��ل��ي��ك أن 
التكرار  ف��ه��ذا  م��ات��ري��ده  نفسك 
يصنع نوعًا من الشعور اإليجابي 
ويجعلك  الباطن  عقلك  داخ��ل 

قادرًاعلى فعل ماتريده ..

في المرحلة الثالثة..
التأمل يجعلك تشعر بالقوة من 
والجسمانية  العاطفية  الناحية 

والروحانية.. 

في المرحلة الرابعة..
ال��ت��رك��ي��ز ال���دائ���م أم����ر ص��ع��ب...
لكن لكي تستفيد من أفكارك 
اإلي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ب��ع��ث من 
ع��ق��ل��ك ع��ل��ي��ك ال��ت��خ��ل��ص م��ن 

أفكارك السلبية..
وه��������ذا م���اي���س���م���ى ب��ع��م��ل��ي��ة 
التطهير وطرداألفكار المحبطة 

واستقبالك األفكار اإليجابية..
عند  اليحفز  الشباب  شعور  إن 
ال��م��راه��ق ت��ط��ور االس��ت��ق��الل��ي��ة 
وحسب بل هو مقدمة ضرورية 
لتكّون أكثر السمات  الشخصية 
التي  النفس  عزة  أهمية وهي 
عن  خاللها  م��ن  اإلن��س��ان  يعبر 

احترامه وتقديره لذاته.

ي���ق���وي  ال����ش����ب����اب  ش����ع����ور  إن 
االه��ت��م��ام ب��األص��دق��اء ش��ع��ورًا 

حادًا أكثر من ذي قبل بكثير..

فأين وكيف يمكن تجسيد 
هذه المشاعر..؟

من الواضح..
العالقة  ف��ي  ممكن  ذل���ك  أن 
ال����م����ت����ب����ادل����ة ب����ي����ن ال����م����راه����ق 

وزمالئه..
فيمكن للصديق أن  يصبح مثاًل 

أعلى تقتدي به..
ف��ه��و  الي��ك��ل ع��ن ال��ب��ح��ث عن 
بما  إليه  يفضي  حميم  صديق 
تكنه نفسه من أسرار ويشاركه 

أسلوب التفكير والنشاط ..

ر�ضالتي اإىل 
ال�ضباب ..

إن اإليمان  الراسخ والثقة 
ب��ص��ح��ة ال���ح���ل���ول ت��ت��راف��ق 
دوم���ًا م��ع ش��ع��ور ال��رض��ا...

واالرتياح..

وق�����دأوض�����ح�����ن�����ا أه���م���ي���ة 
المشاعر الذهنية..

المشاعر  أهمية  فما هي 
الجمالية ... ؟

تبرز أهمية المشاعر الجمالية 
ل���دى اإلن���س���ان ع��ن��د ت��دري��ب��ه 
ع��ل��ى اإلح����س����اس ب��ال��ش��يء 

البهي والجميل ..

أ بجمال الطبيعة.. فنحن نتفيَّ

وتأسرنا الموسيقى العذبة...
إن الجمال يحيط بنا في كل 

مكان ..
األدب،  ال������ط������ب������ي������ع������ة، 
الموسيقى.. ال��ف��ن،ال��رس��م، 
إن�����ن�����ا ن����س����ت����م����ت����ع  ب���ت���أم���ل 

الحديقة،الجبل،البحر...
لعمر  ال��ج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  إن 
حس  إدراك  ال��ش��ب��اب..ل��ه��ا 
وتربية  الحواس  بتغذية  عاٍل 

المشاعر الجمالية..
وفي مرحلة الشباب..

ت��ت��خ��ذ ب��ع��ض ج���وان���ب وع��ي  
ال�����ذات أه��م��ي��ة خ��اص��ة ب���دءًا 
لمظهره  الشباب  تقدير  من 

الخارجي .
ح����ت����ى اع�����ت�����ب�����اره ل���ص���ف���ات���ه 
األخ���الق���ي���ة. ك��م��ا أن م��ج��ال 
ال�����م�����ش�����اع�����ر ال����ع����اط����ف����ي����ة 
ال  الشباب  لسن  المتشعبة 
الحب  م��ش��اع��ر  ع��ل��ى  تقتصر 

والصداقة.
ال��ش��ب��اب ه���و مرحلة  ف��س��ن 
ت���ك���وي���ن ال��ش��خ��ص��ي��ة ون��م��و 
جوانبها األخالقية والنفسية.
الطريق  اخ��ت��ي��ار  مرحلة  وه��و 
ال����ذي ي��س��ل��ك��ه ال���ش���اب في 

عمله ومهنته..
االهتمامات  تحديد  وف��ت��رة 
وال���ه���واي���ات وت��ش��ك��ل تلك 
ال��ص��ف��ات ال��ث��ان��ي��ة األخ��الق��ي��ة 
الحافز  التي تحدد فيما بعد 

الرئيسي لسلوك اإلنسان.
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أسس تربوية

واجب الأ�ضـرة جتاه الأبناء يف 
�ضاحة التوا�ضل الجتماعي

بدأت المعطيات الكبيرة الواردة من وسائل التواصل 
اثرت  وقــد  األســرة  شــؤون  في  بالتدخل  االجتماعي 
بالفعل في عادات الشعوب إن لم تكن غيرتها، صحيح 
أن فضاء التواصل االجتماعي يحمل معلومات مفيدة 
جدًا إذا ما تم استغاللها بالشكل الصحيح، لكنها أيضًا 
تحمل أفكارًا هدامة ضالة إرهابية ومواد إيباحية ُيراد 
بها هدم مبادىء حميدة كانت لوقٍت قريب ُمحافظًا 

عليها ومحل احترام وتقدير مجتمعي. 

األم���ور رسم  أول��ي��اء  يجب على 
م��ن��ه��ج واض�����ح ألب��ن��ائ��ه��م في 
التواصل  وس��ائ��ل  م��ع  التعامل 
هذا  ُعْنَوان  وليكن  االجتماعي، 
والتوجيه  ال��ص��راح��ة   “ المنهج 
ال��م��راه��ق��ي��ن ه��م األك��ث��ر  “ الن 
ع��رض��ة ل��ل��ت��ح��رش واالب���ت���زاز في 

فضاء التواصل. 

زرع  ال���وال���دان  يستطع  ل��م  إذا 
وجعلهم  أب��ن��ائ��ه��م  ف���ي  ال��ث��ق��ة 
بوابة لمناقشة ما يتعرضون له 
في وسائل التواصل االجتماعي 
وت��وج��ي��ه��ه��م ب��ع��ده��ا ل��ل��ط��ري��ق 
ال��ص��ح��ي��ح، ف��ل��ن ت��ف��ي��د ط��ري��ق��ة 
والتجسس  التقليدية  المراقبة 
ومراقبة هواتفهم  األبناء  على 
ِخلسًة، بحكم أن الوسائل تتطور 
واألب���ن���اء أص��ب��ح��وا أك��ث��ر معرفه 
وس���ي���ك���ون األم�����ر ص��ع��ب��ًا ج���دًا 
ولن  بينهم،  الثقة  وستتالشى 
آبائهم  بمصارحة  األب��ن��اء  َي��ُق��وم 
الكبرى  المشكلة  ه��ي  وه���ذه 
لمواجهة  معرضين  وسيكونون 
م��خ��اط��ر ال���ف���ض���اء اإلل��ك��ت��رون��ي 
وال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي دون 

توجيه مخافة علم الوالدين. 

واج�������ب األس��������رة ه����و ت��ث��ق��ي��ف 
المخاطر  من  وتحذيرهم  األبناء 
وسائل  تحمله  وم��ا  اإللكترونية 
التواصل من أفكار ومواد سلبية، 
أواًل  الديني  ال��وازع  انطالقًا من 
الوقوع  مغبة  من  يحذروا  لكي 
ف�����ي ال����م����ح����ظ����ور، ي����ل����ي ذل����ك 
تحكم  التي  بالقوانين  تثقيفهم 
يترتب  وما  اإللكترونية  العملية 
على ذلك من مخالفات قانونية 
عقوبات  في  تتسبب  أن  يمكن 
قضائية تصل للسجن والغرامات 
ال��م��ال��ي��ة، وي��ف��ت��رض م���ن اآلب����اء 

رس��ال��ة واض��ح��ة لأبناء  ت��وص��ي��ل 
بالجهل  ُي��ع��ذر  ال  ال��ق��ان��ون  ب���أن 
التعلم  نفسه  الشخص  وع��ل��ى 
دينيًا  نفسه  لتحصين  واالط��الع 
اآلب��اء  يكون  بذلك  قانونيًا.  ث��م 
قد جعلوا ألبنائهم نهجًا واضحًا 
صالبًة  وأش��د  سماكة  أكثر  ه��و 
والتفسير  اليومية  المراقبة  من 
ال����ي����وم����ي ل����غ����م����وض األب�����ن�����اء 

واختالف أطباعهم. 

األم/  األب/  أيها  نفسك  اس��أل 
ولي األمر كيف تطورت وسائل 
ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي خ���الل 
العشر سنين الماضية ابتداًء من 
المنتديات  اإللكترونية،  ال��ث��ورة 
التواصلية والمواقع اإللكترونية 
وال���ب���ري���د اإلل���ك���ت���رون���ي وغ��ي��ره��ا 
التواصل  ب��رام��ج  علينا  حلت  ث��م 
فيسبوك تويتر انستجرام سناب 
شات وغيرها ناهيك عن الواتس 

اب وتليجرام .....

تقضي  كنت  كم  الثاني  السؤال 
من الوقت أمام وسائل التواصل 
ال����ت����ي ك����ان����ت م����ح����ص����ورة ف��ي 
النصية؟  وال��رس��ائ��ل  المنتديات 
ربع ساعة؟  أو عشر دقائق في 

اْلَيْوم بحد أقصى ساعة. 

السؤال الثالث، كم تمضي من 
ال��س��اع��ات ف���ي وق��ت��ن��ا ال��ح��ال��ي 
على برامج التواصل االجتماعي 
وكيف أثرت بشكل أو بآخر في 
ومبادئك  وشخصيتك  حديثك 

السابقة ؟؟؟

ال����ج����واب: ب��ق��در ت��ط��ور ال��ع��ال��م 
اإلل��ك��ت��رون��ي ي��ج��ب ع��ل��ى أول��ي��اء 
األم�����ور ت��ط��وي��ر ت��ع��ام��ل��ه��م مع 
وتوجيههم  وتثقيفهم  أبنائهم 
ال��م��ع��ط��ي��ات ك��ث��ي��رة وه��ي  الن 

مؤثرة و ال شك في ذلك. 

األب/األم/ول����ي  أيها  تجعل  ال 
األمر

ال���ق���ط���ار ي���ذه���ب ب��اب��ن��ك وه��و 
وح���ي���د، ف��ل��ت��ك��ن ان����ت ب��ج��ان��ب��ه، 
ولتوجيهه  ضعف،  إذا  لتقويته 

إذا أحتاجك لك .

ق��ص��ة ق��ص��ي��رة ت��وض��ح أق���ل ما 
إل���ي���ه األس������رة بسبب  ت��ت��ع��رض 
الحاكمة  بالقوانين  الوعي  قلة 
ووسائل  اإللكترونية  للعملية 

التواصل االجتماعي. 

م��ج��م��وع��ة م��ن األص���دق���اء في 
م��ح��ادث��ه ف���وري���ه ح��دث��ت فيها 
لُمشادات  ت��ط��ورت  مناقشات 
بين زمالء مراهقين حول مباراة 
رياضية فقام سعيد بشتم ياسر 
ال����ى ق��ي��ام  وأه���ل���ه، م��م��ا أدى 
بتهمة  جنائي  بالغ  بفتح  األخير 
باتصال  سعيد  فوجىء  السب، 
م���ن م���رك���ز ال���ش���رط���ة، ف��ذه��ب 
م��ع وال����ده ال���ذي أخ���ذ يتوسل 
إج��راءات  إكمال  بعدم  للضابط 
ال��ت��ق��اض��ي ودف����ع م��ب��ل��غ م��ال��ي 
للمجني عليه مقابل التنازل عن 

القضية. 

بأن سعيدًا  نرى  القصة  بتحليل 
القانونية  ال��ث��ق��اف��ة  قليل  ك���ان 
ال��ذه��اب  وال����ده ش��ق��اء  فحمل 
وي�����الت  م�����ن  وذاق  ل���ل���م���رك���ز 
التعبير  صح  إذا  وال��ذل  الخوف 
في توسل للمجني عليه للتنازل 
المبلغ  عن  ناهيك  القضية  عن 
ال��م��ال��ي ال����ذي أث��ق��ل ب��ه كاهل 
األب، ُكل هذا لماذا بسبب قلة 
الديني  ال���وازع  وضعف  الوعي 

والجهل بالقوانين.

المكتب اإلعالمي لخدمة األمين

التطورات اإللكترونية الكبيرة 
للشركات  المستمر  والتسارع 
حول  المتنافسة  اإللكترونية 
ــم بـــاألخـــص فـــي جــانــب  ــعــال ال
سهلت  االجتماعي  التواصل 
وصــعــبــت وكــثــفــت وعــقــدت 
مـــــن واجــــــــب األســـــــــرة فــي 
وتوجيههم  األبــنــاء  متابعة 
لــلــطــريــق األصـــــوب، كــيــف ال 
وهي تحمل مليارات الرسائل 
مــحــدودة  ــال  ال والمعلومات 
منها السلبي ومنها اإليجابي. 



التهديد والبتزاز 
اللكرتوين

عليها  يعاقب  جريمة  تكون  أن  قبل  أخالقية   جريمة  هي  واالبتزاز  التهديد  جريمة 
القانون حيث يسعى الجاني فيها وعبر هذا السلوك الالأخالقي إلى تحقيق مكاسب 
مادية أو معنوية باستغالل نقاط ضعف المجنى عليه , إال أن سلوك المجني عليه 
المبني على الخوف يعتبر حافزًا كافيًا الستمرار سلوك الجاني مما يزيد المشكلة 

عمقًا أكثر فأكثر.

بقلم: العقيد دكتور حمود العفاري
مدير إدارة الشرطة المجتمعية - شرطة أبوظبي

أسس تربوية

الموقف القانوني :

تناول المشرع اإلماراتي جريمة 
قانون  في  واالبتزاز  التهديد 
العقوبات االتحادي حيث عالج 
التهديد  صور  كافة  المشرع  
كافة  وبين  المتفاوتة  بدرجاتها 
أن  الممكن  من  التي  الظروف 
لتحدد  الجريمة  بهذه  تقترن 
العقوبة المقررة لكل درجة من 

درجات هذه الجريمة كاالتي:

التهديد كجناية :

وهو تهديد شخص آخر بارتكاب 
أو  ماله  أو  نفسه  ضد  جناية 
أو  غيره  مال  أو  نفس  ضد 
بإسناد أمور خادشة بالشرف أو 
مصحوبًا  ذلك  وكان  إفشائها 
أو  بأمر  بتكليف  أو  بطلب 
يشترط  وال  فعل  عن  االمتناع 
الجاني نية  هنا  ان يكون لدى 
به،  المهدد  الشيء  تحقيق 

وعقوبة هذا النوع من التهديد 
إلى  خمس  من  السجن  هو 

سبع سنوات. 

التهديد كجنحة:

كتابة  آخر  شخص  تهديد  وهو 
ضد  جناية  بارتكاب  شفاهة  أو 
نفسه أو ماله أو ضد نفس أو 
مال غيره أو بإسناد أمور خادشة 
أن  دون  إفشائها  أو  بالشرف 
أو  بطلب  يكون ذلك مصحوبًا 
عن  االمتناع  أو  بأمر  بتكليف 
من  النوع  هذا  وعقوبة  فعل، 
الحبس  من شهر  التهديد هو 

إلى ثالث سنوات

التهديد كجنحة مخففة : 

وهو التهديد بالقول أو بالفعل 
أو باإلشارة كتابة أو شفاهة أو 
ان  آخ��ر دون  ب��وس��اط��ة شخص 
يصل الى درجة التهديد الجسيم  

ال��ي��ه س��اب��ق��ا ودون ان  ال��م��ش��ار 
أو  بطلب  يكون ذلك مصحوبًا 
عن  االم��ت��ن��اع  أو  ب��أم��ر  بتكليف 
فعل ذلك، وعقوبة هذا النوع 
الحبس مدة  التهديد  هو  من 
ال تزيد على سنة أو بغرامة ال 

تزيد على عشرة آالف درهم.

التهديد اإللكتروني :

ن�������ظ�������رًا ل�����ش�����ي�����وع ال����ج����ري����م����ة 
إليها  ي��ل��ج��أ  ال��ت��ي  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
االفراد عبر وسائل التكنولوجيا 
أصبحت وسيلة  والتي  الحديثة 
سهلة لضعاف النفوس لتدمير 
ح��ي��اة اآلخ���ري���ن واب���ت���زازه���م عبر 
اإللكترونية  األج��ه��زة  ش��اش��ات 
منهم  ظ��ن��ًا  م��ج��ه��ود  أي  دون 
أن��ه��م ف���وق ال��ق��ان��ون وأج��ه��زة 
المشرع  ت��ن��اول  ف��ق��د  ت��ن��ف��ي��ذه، 
اإلم������ارات������ي ج���ري���م���ة ال��ت��ه��دي��د 

جرائم  مكافحة  قانون  في  اإللكتروني  واالبتزاز 
)16( من  المادة  المعلومات حيث نصت  تقنية 
تزيد  بالحبس مدة ال  “يعاقب  أنه  القانون على 
مائتين  عن  تقل  ال  التي  والغرامة  سنتين  على 
وخمسين ألف درهم وال تجاوز خمسمائة ألف 
ابتز  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  دره��م 
أو هدد شخصًا آخر لحمله على القيام بفعل أو 
االمتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية 

أو وسيلة تقنية معلومات. 

وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر 
سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد 

أمور خادشة للشرف أو االعتبار.”

صور شائعة :

الجريمة  هذه  الشباب  من  الكثير  يمارس 
أمور  بنشر  تهديدها  خالل  من  الفتيات  ضد 
استخدام  هؤالء  يسيء  بحيث  لشرفها  خادشة 
الشاذة  سلوكياتهم  لممارسة  التكنولوجيا 
مقابل  عاطفيًا  او  ماديًا  النساء  وابتزاز  أخالقيًا 
غير  الخاصة  أخبارهن  أو  صورهن  نشر  عدم 
تترتب  قد   التي  القانونية  العواقب  مدركين 
الجرائم  النوع من  ارتكاب مثل هذا  عليهم عند 
بالدولة  التنفيذية  السلطات  له  خصصت  الذي 
حرمة  تراعي  بطريقة  لمواجهته  خاصة  إدارات 
اي  ودون  عليهم  للمجني  الخاصة  الحياة 

انتهاكات قد تضر بالسمعة أو الشرف .
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بأقالمهم

كن قويًا يا�ضديقي..

بقلم: مانع المعيني
ManaAlMaeeni@             manaalmaeeni@hotmail.com
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ق��د نسمع ع��ب��ارة “ ك��ن ق��وي��ًا “ 
األح��ي��ان، ولكنها  م��ن  كثيٍر  ف��ي 
ال ترتكز في دواخلنا وتمر مرور 
ال���ك���رام، ل��م أش��ع��ر ب��ه��ا أب����دًا إال 
ع��ن��دم��ا اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا ف��ي أح��د 
أنطقها  أن  وق��ب��ل  ال��م��واق��ف، 
ف��ّك��رُت بها ع��دة م���رات وث���واٍن 
معدودة، خوفًا من ردة الفعل، 

ولكن كنت قويًا ونطقتها..

ف����ي ح��ي��ات��ن��ا ال���ي���وم���ي���ة ن��ح��ت��اج  
الستخدام مثل هذه الكلمات، 
ألن���ه���ا ت���رف���ع م����ن م��ع��ن��وي��ات��ن��ا 
وت��ش��ج��ع��ن��ا، ،  ه���ذه ال��ك��ل��م��ات  
أثرها كبير وعظيم على النفس، 
ي���ح���ت���اج���ه���ا ال���ش���خ���ص ع��ن��دم��ا 
ال��ظ��روف  أح���د  بسبب  يضعف 

التي يمر بها..

ي���ج���ب ع���ل���ي���ن���ا م���ع���رف���ة وق���ت 
اس�����ت�����خ�����دام  ه�������ذه ال����ع����ب����ارة  
ووضعها في المكان الصحيح ،   

فقبل أن تنطق بها يجب عليك 
المالحظة، وهو أمر  يغفل عنه 
إدارة  ال��ك��ث��ي��رون خ��ص��وص��ًا ف��ي 
قبل  الشخص  فعلى  األع��م��ال، 
أن ي��ب��دأ ب��ات��خ��اذ أي���ة خ��ط��وة أن 
يبدأ  أن  يود  الذي  األمر  يالحظ 
ب���ه، وال��م��الح��ظ��ة ت��ك��ون أش��ب��ه 
والحديث  وال��س��ؤال  بالمراقبة 
وال���ن���ق���اش، ول���ك���ن ف����ي  ح��ال��ة 
نحتاج  ال  للكلمات  استخدامنا 
لمالحظة  نحتاج  ب��ل  لأسئلة، 
الموقف ومدى تقّبل الشخص 
قد  وقتها،  ف��ي   الكلمة  لهذه 
في  والعبارات  الكلمات  تكون 
الموقف  ف��ي  ولكنها  محلها 
ستكون  الفعل  وردة  الخاطئ 

سلبية..

ت��ص��رف��ات��ن��ا   ن��ح��ك��م  أن   – ي��ج��ب 
بها،  ن��ق��وم  أن   ون��درس��ه��ا قبل 
إيجابية  فعل  ردة  نتوقع  ألننا  

ق���د ت��رض��ي��ن��ا وت���الئ���م ال��م��وق��ف 
ال���ذي ن��ت��ح��دث ع��ن��ه، ل���ذا يجب 
ح���ذري���ن في  ن���ك���ون  أن  ع��ل��ي��ن��ا 
اس���ت���خ���دام ال��ك��ل��م��ات ح��ت��ى ال 
نتعرض لمواقف محرجة ونندم 

عليها. 

»ك�������ن ق������وي������ًا« ي������ا ص���دي���ق���ي 
ف����ال����ظ����روف ت��ع��ص��ف ب���ن���ا وال 
ت��ه��ب��ن��ا ك���ل ال�����ذي ن��ح��ت��اج إل��ي��ه 
ويجب علينا مواجهتها بكل ما 
يا  أوتينا من ق��وة، »ك��ن قويًا« 
شخصًا  عهدتك  ف��أن��ا  صديقي 
ال تتعبه الظروف مهما كانت، 
»كن قويًا« يا صديقي فجميع 
ال����م����واق����ف س��ت��م��ر وس��ت��ع��ود 

الحياة جميلة كما كانت..

كونوا أقوياء..

احتاج فر�ضة 
لأبدي راأيي! 

بقلم: عائشة علي أحمد الحمودي

ع��ن��دم��ا ي���ب���دأ زم��ي��ل��ي ال��م��ت��ف��وق 
دراس�����ي�����ًا ف����ي إب�������داء رأي������ه ف��ي 
جميع  يصمت  ال���درس،  موضوع 
ي��ق��ول؛  ل��م��ا  ليستمعوا  ال��ط��ل��ب��ة 
فأسلوبه في عرض أفكاره شيق 
ومميز، يبهر كل من حوله ويشد 
دفعني  ما  وهذا  إليه؛  انتباههم 
لسؤاله عن السر الذي يكمن وراء 
طرح  في  الرائعة  الطريقة  ه��ذه 
ال����رأي؛ فأجابني  األف��ك��ار وإب����داء 
بأن والديه منذ صغره كانا دائمًا 
بالغة  أهمية  لرأيه  ب��أن  يشعرانه 
ف��ي ب��ع��ض األم����ور ال��ت��ي تتعلق 
على  يشجعانه  وك��ان��ا  ب��األس��رة، 
ويعلمانه كيف  فيها،  رأي��ه  إب��داء 
يطرح أفكاره وكيف يعرض آراءه 

لآخرين.

 والدايَّ الحبيبين، أنا محتاج فعاًل 
ألن أشعر بأن لي مكانة وأهمية 
في البيت، وأن رأيي مهم لديكما، 
كما أنني أستطيع أن أثبت لكما 
أنني قادر على تقديم آراء مفيدة 
وف��ع��ال��ة ف��ي ال��ع��دي��د م��ن أم��ور 
أسرتي الغالية على قلبي، لكنني 
لن أستطيع تقديمها ولن أتمكن 
من طرحها إال بمساعدتكما لي، 

وتشجيعكما الدائم والمستمر.

ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  أروع  م���ن  إن 
ت��م��ر ب���ي، ه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي أش��ع��ر 
ف��ي��ه��ا ب��أن��ك��م��ا ت���ق���دران إن��ج��ازات��ي 
وتحترمان  قليلة،  ك��ان��ت  مهما 
اهتماماتي مهما كانت بسيطة؛ 
فكل هذا يمنحني الثقة  بنفسي 
وبكما، ويزيد من حبي واحترامي 

لكما ولكل أفراد عائلتي.

يدور  ما  لطرح  دائما  أت��وق  إنني 
ف��ي خ��اط��ري م��ن أف��ك��ار أعتقد 
كما  وألس��رت��ي،  ل��ي  نافعة  بأنها 
أني أحمل في جعبتي الكثير من 
اآلراء اإليجابية التي بالتأكيد تنفع 
من حولي من زمالئي وأصدقائي 
ف��ي ال��م��درس��ة، ول��ك��ن��ن��ي دائ��م��ا 
من  يمنعني  حاجز  بوجود  أشعر 
واآلراء؛  األف���ك���ار  ه����ذه  ت��ق��دي��م 
ف��أن��ا ل���م أت��ع��ل��م ب��ع��د األس��ل��وب 
األمثل لتحقيق ذلك؛ وهذا ناتج 
بالطبع عن عدم ممارستي لهذه 
المهارة المهمة في حياتي، لهذا 
أطلب  وتقدير  احترام  وبكل  فأنا 
منكما منحي فرصة ألبدي رأيي
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ألول����ي األل����ب����اب، ف��ق��د سعى 
ال��ب��ع��ض ع��ب��ر ت��ج��م��ي��ل األح���الم 
إل��ى خ��راب ال���دار تحت مسمى 
ولن  إعالميًا ب»الربيع«،  ُعرف 
ت��ن��ج��ح م��ث��ل ه���ذه ال��م��غ��ام��رات 
في أرض اإلم��ارات، ألن صحراء 
واحة  إلى  تحولت  الدولة  هذه 
خ��ض��راء، ك��ل م��ن قصدها جنى 

من ثمارها ونال من خيرها.

الوطني  ال��واج��ب  ف���إن  وأخ���ي���رًا 
ي��ق��ت��ض��ي م��ن��ا وض����ع م��ه��ارات��ن��ا 
وخ���الص���ة ع��ق��ول��ن��ا ف���ي خ��دم��ة 
وط���ن���ن���ا، وت��غ��ل��ي��ب ال��م��ص��ل��ح��ة 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ال���خ���اص���ة. فمن 
وط��ن  ف��ي  تعيش  أن  األن��ان��ي��ة 
طنانة  بكلمات  ح��ب��ه  ع��ن  تعبر 
رن���ان���ة ال ت��ص��دق��ه��ا األف���ع���ال. 
ت���ن���اق���ض���ات ي��ع��ي��ش��ه��ا ال��ب��ع��ض 
فكما  اإلم���������ارات،  أرض  ع��ل��ى 
أن ه���ذا ال��وط��ن أع��ط��اك دون 
له  ترد  أن  الشهامة  مّنة، فمن 
جهد  أو  عظيمة  بفكرة  فضله 
مخلص. ملخص هذا القول أن 
تكون لبنة بناء ال معول هدم، 
أينما  الحكمة  ع��ن  نبحث  نحن 
متطلبات  م��ع  ونكيفها  كانت 
تعيشها  التي  الشاملة  التنمية 
لنا خصوصياتنا  لكن  اإلم���ارات.. 
ينجح  التي قد تجعل بعض ما 
عناء  منا  يستحق  ال  غيرنا  عند 
المثالية  شعارنا  ف��ي��ه.  التفكير 
الواقعية، وكل عام واإلمارات 
باألمن  تنعم  المتحدة  العربية 

واألمان.

إلى مناسبة  تحول  الذي  الشهيد  بيوم  الوطنية، فمع فخرنا  األيام  نتفيأ ظالل  مازلنا 
ُنقّدر ما فعلوه من أجلنا،  سعيدة ألن الشهداء أحياء عند ربهم فرحون. ونحن ها هنا 
الرعاية  أهلهم وذرياتهم  تركوه خلفهم من  يحرم من  بالدعاء، ولن  ننساهم  لن  لذلك 
الخاصة التي أولتهم إياها قيادتنا الوطنية، التي جعلت اإلنسان ركيزة أساسية في هذا 
الوطن وأضحت سعادته هدفًا تسعى إلى تحقيقه كل الجهات المختصة، وبعد »يوم 
الشهيد«، مرت علينا الذكرى 46 من تأسيس هذا الوطن المعطاء. وهذا الرقم الُ يمثل 
تاريخًا بعيدًا في إعمار األوطان، بيد أن ما تحقق في هذا الوطن أمر يعجز البيان عن 

سرده، ولن يستطيع العقل تصوره لوال أن الشمس ال تحتاج إلى دليل.

في هذه المناسبة لي وقفات 
أول���ه���ا رد ال��ج��م��ي��ل إل���ى أه��ل��ه، 
ف��ب��ع��د ت��وف��ي��ق ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه 
على  الترحم  من  الب��د  وتعالى، 
اآلباء المؤسسين لهذا الوطن، 
ف���ن���ظ���رت���ه���م االس���ت���ش���راف���ي���ة، 
قادتهم  ال��ف��ط��ري��ة  وحكمتهم 
إل��ى تحقيق أص��دق ات��ح��اد في 
تجمع  العربية. وحدة  المنطقة 
بين قوة االتحاد ومرونة التنوع 
ال���دول���ة، فهناك  إم�����ارات  ب��ي��ن 
ّع���م نفعها  ات��ح��ادي��ة  خ���دم���ات 
البالد، وهناك خصوصية  أرج��اء 
أبعد  فما  إم����ارة،  ك��ل  تعيشها 
اتخذوا  الذين  النظر  أهل  بصائر 
هذا القرار منذ تأسيس االتحاد، 
ومن  الدعاء.  خالص  منا  فلهم 
أهم نجاحات اآلباء المؤسسين 

على  م��ض��ى  خ��ل��ف��ه��م  م���ن  أن 
ن���ه���ج���ه���م، وس����ل����ك درب����ه����م، 
الشيخ  السمو  فبقيادة صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 
الدولة وإخوانه أعضاء المجلس 
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، 
العقول  أح��الم  ال��دول��ة  تسابق 
يرأس  التي  اإلنجازات  كثرة  من 
السمو  صاحب  تنفيذها  فريق 
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب���ن راش�����د آل 
م��ك��ت��وم، ال����ذي وع���د ف��ص��دق 
أجملها  ف��ح��ق��ق. وم���ا  وخ��ط��ط 
عن  تعبر  صادقات  كلمات  من 
وح�����دة ه����ذه ال����ق����ي����ادة.، تلك 
األح�����رف ال��ت��ي الب���د أن ت��ص��اغ 
ب����م����داد م����ن ذه������ب، »ال��ب��ي��ت 
م��ت��وح��د«، ه��ك��ذا ق���ال ف���ارس 
السمو  ال���دول���ة ص��اح��ب  ه���ذه 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
محياه  م��ن  تتذكر  ملهم  ق��ائ��د 
زايد  الشيخ  له  المغفور  حكمة 
بن سلطان آل نهيان، فتجد في 
من  وتبصر  يحيرك،  ما  تواضعه 

حنكته حكمته.

المقالة  الثاني في هذه  األم��ر 
يتلخص في الدور المطلوب منا 
جميعًا، فنحن أبناء هذا الوطن 
أع��ن��اق��ن��ا بيعة  ال��م��ع��ط��اء ف���ي 
رص  تتطلب  منا،  األم��ر  ألول��ي 
الصفوف حول قيادتنا الوطنية، 
ف��ال ي��ؤَت��ى ح��ص��ن االت���ح���اد من 
له  س��ول��ت  م��ن  ن��ع��ادي  قبلنا، 
وتحطيم  وحدتنا،  ه��دم  نفسه 
في  أن  يشهد  وكلنا  إنجازاتنا، 
دروس��ًا  للعرب  المعاصر  التاريخ 
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الحب،  من  مساحة  غيره  يمنح 
إن حقيقة تقدير واحترام الذات 
ال��ن��ف��س، فالشخص  م��ن  ت��ن��ب��ع 
الذي يعتمد على اآلخرين في 
تقدير ذاته قد يفقد يومًا هذه 
التي يستمد  الخارجية  العوامل 
ف��ي��ف��ق��د معها  ق��ي��م��ت��ه  م��ن��ه��ا 

تقديره لذاته.

كل شخص على درايه بما تحبه 
ول��ك��ل شخص  نفسه  وت��ه��واه 
خ����ط����اب����ات ت�������دور ف����ي ذه��ن��ه 
إيجابًا،  أو  سلبًا  عليه  ت��ؤث��ر  ق��د 
وب��ع��ض ال��خ��ط��اب��ات ق��د تكون 
جراء  وتأنيبًا موجعًا  نقدًا الذعًا 
خ��ط��أ أو ف��ش��ل ف��ي إت��م��ام أي 
»أنا  بقوله  نفسه  فيوبخ  عمل 
ال أنفع.. أنا فاشل«، ال بد من 
تغيير  ع��ل��ى  أن��ف��س��ن��ا  ن��ع��ود  أن 
هذه الرسائل السلبية بتحويلها 
بدئها  ف��ور  إيجابية  رسائل  إل��ى 
لكي ال نتعرض لألم الداخلي، 
الناقد  هذا  استبدال  نستطيع 
»لقد  بقول  الداخلي  بالمحفز 

أخطأت ولكني تعلمت«.

في رحلة الحياة قد تواجه في 
واألودي���ة  السهول  ذات��ك  بناء 
وال بد من االرتفاع واالنخفاض 
في هذه الرحلة الشاقة، ولكن 
بتقديرك لذاتك ستجد نفسك 
تمنح اآلخرين الحب واالهتمام 
بال قيود وستتمكن من تحقيق 

السالم الداخلي التام.

مجموعة كبيرة من الناس تظن أن حب النفس وتقدير الذات هو نوع من األنانية، فتهمل 
أنواع كثيرة من  أنه غرور، ولكن هل هذا صحيح؟ في حياتنا  إليه على  الجانب وتنظر  هذا 
الحب من ضمنها حب األهل واألبناء واألصدقاء وحبنا لذاتنا، ولكن أي أنواع الحب األكثر 

أهمية وفائدة للفرد والمجتمع. أسئلة تجرها أسئلة وإجابات تدفعها إجابات!

الكالم  م��ن  الكثير  نسمع  ق��د 
المتناغم ك�»فالنة حب حياتي« 
و»فالن ساكن القلب« ولكنها 
نغمات قد تعيش فترة مؤقتة 
وت���ع���ذب ال���ق���ل���وب ث���م ت��م��وت 
وتتالشى عند أول حائط إهمال 
س����يء من  ت��ع��ام��ل  أو  ص���د  أو 
ال��ط��رف اآلخ���ر، فنجد م��ن كان 
يقول  حياتي  حب  فالنة  يقول 
لها »حولت حياتي الى جحيم« 
فالنايسكن  تقول  كانت  وم��ن 
التخلص  القلب أصبحت تتمنى 

من جالدها.

ف����ي ب����داي����ة ال���ع���الق���ات ي��ظ��ن 
اإلنسان أنه يحب الطرف اآلخر 

وهو  وال��ع��ط��اء  ال��ح��ب  فيبادله 
في الحقيقة يبني حصارًا يعيقه 
ع��ن رؤي���ة اآلخ���ر ب��وض��وح، ألن��ه 
تطرب  ال��ت��ي  ال��ك��ل��م��ات  يسمع 
لباسًا وال  يلبس  مسامعه فال 
يردد من كلمات إال ما يعشقه 
الشخصي  رأي����ه  فيلغي  اآلخ����ر 
ويبدأ بتهميش ذاته بل يلغيها.

ُأحبك جدًا.. وأعرف منذ البداية 
ب���أن���ي س���أف���ش���ل وأّن�������ي خ���الل 
ف��ص��ول ال��رواي��ة س��ُأق��ت��ل – ن��زار 

قباني

هذا هو الحب الوهمي وليس 
من  ال��ن��وع  ف��ه��ذا  حقيقيًا،  ح��ب��ًا 

 50% نسبة  يشكل  ق��د  الحب 
غامضة  أم��ور  والباقي  أق��ل  أو 
ال يستوعبها الشخص إال فيما 
بعد، والحب الحقيقي هو حب 
الذات والذي قد يكون مولودًا 
يدركه في  أو قد  اإلنسان  مع 
فينظر  م��ت��أخ��رة  عمرية  م��راح��ل 
ل��ح��ي��ات��ه ب��ت��ع��ج��ب ك��ي��ف ظلم 

نفسه بارتكابه تلك الحماقات.

ح����ب ال�������ذات ي��ع��ط��ي ط��ري��ق��ًا 
واضحًا ومتزنًا لفن حب اآلخرين 
وي��ج��ع��ل ال���رؤي���ة أك��ث��ر وض��وح��ًا 
تقبل  على  القدرة  الفرد  بمنح 
بشكل عقالني،  اآلخرين  وحب 
فكيف بإنسان ال يحب ذاته أن 
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الريا�ضيات والعلوم ؛ الركائز 
الأ�ضا�ضية لتطور احل�ضارات
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كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

المتتبع لنسب براءة االختراعات 
لدول العالم يجد الدول العربية 
تجد  فحين  القائمة،  ذي��ل  ف��ي 
نحو 17 ألف براءة اختراع شامل 
سنة  العربية  ال���دول  لمجموع 
ب��راءة  أل��ف   167 2015 مقابل 
الجنوبية  ككوريا  واح��دة  لدولة 
ح��س��ب ت��ق��ري��ر ال��ب��ن��ك ال��دول��ي ، 
حينها يدرك تماما أنهم يبعدون 
الضوئية  ال��س��ن��وات  آالف  ع��ن��ا 
بالرغم من أننا نعيش في زمن 
واحد ، وإتقانهم الناجح للعلوم 
الحقيقي  السبب  والرياضيات 
لذلك ، نعم العلوم والرياضيات 
مايقارب  دراستها  يهمل  التي 
ال���ع���رب  ال����ط����الب  م����ن   80%
ل����ع����دة ع����وام����ل م����ن أه��م��ه��ا 
افتقاد منهجية تعليم متطورة 
ومفهومة سهل على الطالب 
استيعابها والتعمق فيها، وهو 
أنها  ع��ل��ى  ن��ظ��ره  ف��ي  مايعتبر 
االبتعاد  ويجب  معقدة  م��ادة 

عنها .
ع��ن��دم��ا أط��ل��ق ص��اح��ب السمو 
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب���ن راش�����د آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��دول��ة 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ح��اك��م 
دبي رعاه الله تحدي 11 مليون 
ك��ل��م��ة ض��م��ن م���ش���روع محمد 
اإللكتروني  للتعليم  راش���د  ب��ن 
ال��ه��ادف إل��ى ترجمة  ال��ع��رب��ي ، 
إلن��ت��اج  ك��ل��م��ة   11,207,000
الوطن  لطالب  فيديو   5000
الرياضيات  مجالي  في  العربي 
سيستفيد  وال�����ذي  وال��ع��ل��وم 
طالب  مليون   50 ح��وال��ي  منه 
ان��ت��اب��ن��ي ش��ع��ور غريب   ، ع��رب��ي 
وقتها ، أحسست فيه بالغبطة 
واالع�����ت�����زار ب��ق��ائ��د ي��ح��م��ل هم 

دولة  فقط  وليس  كاملة  أم��ة 
بمستقبل  وي��ه��ت��م   ، اإلم�����ارات 
50 مليون طالب عربي وليس 
ف��ق��ط ط����الب م������دارس دول���ة 
اإلم��ارات ، وفي نفس الوقت 
ما سيضفيه  تخميني حول  بدأ 
ه���ذا ال��م��ش��روع م��ن إي��ج��اب��ي��ات 
التي  ول��ل��دول  ال��ع��رب  للطالب 
العربية  ول��أم��ة  إليها  ينتمون 
بشكل عام على المدى البعيد.
ي��ح��م��ل في  ال��ت��ح��دي  إن ه����ذا 
باطنه دالالت عديدة وأهدافا 
ًت��ت��خ��ط��ى أه����داف����ه ال��ظ��اه��ري��ة 
ال��ت��ي   ، ل���ل���ط���الب  ال���م���وج���ه���ة 
تتمحور حول تبسيط المفاهيم 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل���ه���م م���م���ا ي��س��ه��ل 
عليهم فهمها وتحفيزهم على 
فهو   ، أفضل  لغد  بها  التسلح 
تحد يشمل حتى القائمين على 
تعليم هذه المواد بالمدارس ، 
كيف  هنا  القارىء  يتساءل  قد 

ذلك ؟؟ .
التي  التعليمية  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
في  والموجهة  ترجمتها  سيتم 
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف إل���ى ال��ط��الب 
م���ن م���راح���ل ري�����اض األط���ف���ال 
إل�����ى ال���ص���ف ال���ث���ان���ي ع���ش���ر ، 
س��ي��ت��م ان��ت��ق��اؤه��ا ب��ع��ن��اي��ة من 
من  عالمية  تعليم  أكاديميات 
معلّمين  م��ن  مجموعة  ط��رف 
وتقنيين  وب��اح��ث��ي��ن  وأس����ات����ذة 
وف��ن��ي��ي��ن وال��م��ت��ط��وع��ي��ن م��ن 
م���ن مختلف  ال��خ��ب��رة  أص���ح���اب 
كما   ، ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  مناطق 
سيتم ترجمتها بدقة إلى اللغة 
بشكل  وت��ص��م��ي��م��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
يخدم الطلبة العرب ، وبطريقة 
فهمها  عليهم  تسهل  سلسة 
فعملية  وعليه   ، بها  والعمل 

المعاني  عن  والبحث  االنتقاء 
للكلمات  الصحيحة  ال��م��رادف��ة 
البصرية  والمواد  الصور  وابتكار 
ال���م���الئ���م���ة ل��ل��ن��ص ب��ال��ف��ي��دي��و 
المتعلقة  األعمال  من  وغيرها 
عليها  القائم  تحفز  كلها   ، بها 
ع���ل���ى ال���ت���ع���م���ق ف����ي ال��ب��ح��ث 
وب��ال��ت��ال��ي ت��ط��وي��ر م��ع��ل��وم��ات��ه 
لتفتحه  تفكيره  وتوسيع مجال 
ترد  لم  على معلومات جديدة 
لوطننا  التعليمية  ب��ال��م��ن��اه��ج 
ال��ع��رب��ي ، وق����د ي��س��اه��م ه��ذا 
األمر في اكتشافه لثغرات في 
ال��م��ت��داول��ة  العلمية  ال��م��ن��اه��ج 
بالمؤسسات التعليمية العربية، 
م��ا ي��دف��ع��ه ل��ل��ت��ح��رك ل��ت��دارك��ه��ا 
إلصالحها،  اقتراحاته  وتقديم 
وف�����ي ه�����ذه ال���ن���ق���ط���ة ي��ك��ون 
ت��اري��خ  ق��د أض��ف��ى بصمة ع��ل��ى 
ينتمي  ال��ت��ي  ب��ال��دول��ة  التعليم 

إليها والعالم العربي . 

قد يحتاج واقع التعليم العربي 
المعاش إلى خطوات ماراثونية 
رك��ائ��ز علمية  إي��ج��اد  ف��ي سبيل 
ورياضية صلبة تخدم المجتمع، 
إذا  مستحيل  ب��أم��ر  ليس  لكنه 
ت���وف���رت األم�����ة ال��ع��رب��ي��ة على 
ق����ادة ي���درك���ون ح��ج��م ال��ف��ج��وة 
ال��ح��ض��ارات وي��ع��رف��ون حق  بين 
ال��م��ع��رف��ة ال��خ��ل��ل ف���ي ذل����ك ، 
فيقومون بالمبادرة نحو التغيير 
وت���س���ط���ي���ر م��س��ت��ق��ب��ل أف��ض��ل 
ل���أج���ي���ال ال���ن���اش���ئ���ة ع���ب���ر ج��س��ر 

العلوم والرياضيات .
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الرياضيات والعلوم هي المعادلة التي تفوق بها الغرب 
الحضارات  لتطور  الرئيسية  والركائز  العربي  الوطن  على 
وتقدمها في معظم المجاالت االقتصادية ، هي السَلم 
وأخواتهن  سنغافورة   ، ال��ي��اب��ان   ، الصين  تسلقته  ال��ذي 
ليتحولن إلى دول عظمى اقتصاديا في غضون سنوات 
ال���دول  ت��راج��ع��ت ف��ي��ه معظم  ال���ذي  ال��وق��ت  قليلة ف��ي 
العربية إلى الخلف بمائة سنة من الزمن إلهمالها لهذه 
ف��ي مجال  ال��ري��ادة  أن  ي��ؤك��د  ال��ت��اري��خ  أن  م��ع   ، المعادلة 
العلوم والرياضيات كانت للعرب قبل غيرهم ، حين كانت 
في  تتخبط  ال��ي��وم  ن��راه��ا  التي  العظمى  الغربية  ال��ق��وى 
ظالم دامس  كان الوطن العربي حينها يشع علمًا ، وحين 
كان البحث واالكتشاف محرمًا والعلماء مضطهدين في 
العلم  تمجد  أمة  كنا   ، الوسطى  بالعصور  العجوز  القارة 
على  وتحفيزهم  العلماء  باكتشافات  وتحتفي  والعلوم 
أمة  ، وأصبحنا  الموازين  انقلبت  أن  إلى  والتطوير  البحث 
أصبحوا هم  وبالمقابل  الناجح حتى يفشل  يحارب فيها  
يدعمون الفاشل حتى ينجح ، على حد تعبير الدكتور أحمد 

زويل.

ترجمة 

 11,207,000
كلمة إلنتاج

 5000 
فيديو يستفيد منه حوالي

50.000.000
مليون طالب عربي 



شخصية العدد
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�ضكرتري اجتماعات قيام الحتاد

محمود محمد ال�ضوان
»حكايات البدايات« كتاب يوثق تاريخ اإعالن قيام الدولة بال�ضورة والكلمة

“ول��دت  ال��ص��وان:  محمود  يقول 
 ،1929 عام  بفلسطين  غزة  في 
إبان  األردن���ي  بالجيش  والتحقت 
وتنقلت  الثانية،  العالمية  الحرب 
العام  وف��ي  ولبنان،  س��وري��ة  بين 
ل��ل��س��ع��ودي��ة  س�����اف�����رت   1950
وع��م��ل��ت ف��ي ش��رك��ة “أرام���ك���و”، 
ب��دأ بخط سكة  م��ن  أول  وأع��ت��ب��ر 
ح��دي��د م��ن ال��دم��ام إل��ى ال��ري��اض، 
الثانوية  أملك  ال  عندها  وكنت 
بلغة  اتمتع  كنت  ولكن  العامة، 
واقع  من  قوية  وإنجليزية  عربية 
وبعدها  عشتها،  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب 
ب��ف��ت��رة أص��ب��ح��ت أت���ق���ن ال��ل��ه��ج��ة 

البولونية والعبرية واأللمانية«.

أول  ل��ه  ك���ان   1962 ال��ع��ام  ف��ي 
زيارة لدولة اإلم��ارات، حين طلب 
منه المغفور له الشيخ راشد بن 
سعيد آل مكتوم حاكم دبي، بناء 
دب��ي مكونة من  خ��ور  بناية على 
لم  الفترة  تلك  ومنذ  طوابق،   3

يغادر الصوان دولة اإلمارات.

شغف التصوير

ع����اي����ش ال�����ص�����وان ت����اري����خ دول����ة 
اإلمارات وقيام الدولة االتحادية 
ووث�������ق ت�����اري�����خ م���ج���ل���س ح���ك���ام 
وت��ط��ورات  المتصالحة  اإلم����ارات 
المدن بالصور التي كان يلتقطها 
اليوم محتفظًا بها،  وم��ازال حتى 
ي���ق���ول: “ ك��ن��ت أص����ور ال���ش���وراع 
في  وأوثقها  القديمة  والمباني 
إرش��ي��ف خ���اص، وك��ن��ت أوم���ن أن 
قمية  لها  سيكون  ال��ص��ور  ه��ذه 

تاريخية كبيرة«.  

استخدام  ب��دأت  ال��ص��وان  ويقول 
القرن  خمسينيات  ف��ي  الكاميرا 
الماضي وكنت أستخدم األفالم 
ال��م��ل��ون��ة ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن منتشرة 
ف����ي ت���ل���ك ال���ف���ت���رة، وي����ق����ول: “ 
فرحت وكانت لحظة مميزة في 

بالكاميرا  حياتي، وعندها تعلقت 
وأص��ب��ح��ت ه��واي��ت��ي ال��م��ف��ض��ل��ه، 
وكنت أجري تجارب في تحميض 
النتائج،  الملونة وأسجل  األفالم 
محترفًا  م��ص��ورًا  اصبحت  أن  إل��ى 
وأدرج������ت ه����ذه ال���ه���واي���ة ضمن 
حكام  بمجلس  عملي  متطلبات 
اإلمارات المتصالحة التي يستلزم 
وكانت  ال���ذي،  بين  التنقل  مني 

الكاميرا ال تفارقني.

المعمورة

في  عمله  ع��ن  ال��ص��وان  يتحدث 
مجال المقاوالت، ويقول: “ في 
بعثه  أول  ج���اءت   ،1962 ال��ع��ام 
ط��ب��ي��ة م���ن ال��ك��وي��ت ل��م��س��اع��دة 
الخليج، وكان معهم ميزانية لبناء 
ومنها  وم�����دارس،  مستشفيات 
ل��ب��ن��اء مسجد  م���ق���اول���ة  أخ�����ذت 
ج��زي��رة  ف���ي  للمعلمين  وم���ن���ازل 
الخيمة وك��ان��ت  ب���رأس  ال��ح��م��راء  
ت��س��م��ى ف��ي ت��ل��ك األث���ن���اء ج��زي��رة 
“زع��اب”، وأذك��ر يومها أن الشيخ 
)صقر بن محمد القاسمي( حاكم 
رأس الخيمة، طلب مني بناء 13 
م��ن��زاًل، وف��ي أث��ن��اء م��ا كنا نتجول 
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة، س��أل��ن��ي، وق���ال: 
هذه  تسمية  علي  تقترح  )م���اذا 
ال��م��ن��ط��ق��ة(، ف��أج��ب��ت��ه )م���ا دم��ت 
المعمورة(  فلنسمها  ستعمرها 
فأعجبه االسم وأسميت به وما 

زالت تحمله إلى اليوم.  

تعداد السكان

ي��ق��ول ال���ص���وان إن���ه ش����ارك في 
ع��ام  ت���ع���داد  ف���ي   1968 ال���ع���ام 
ل����إم����ارات ال��س��ب��ع، وك�����ان ع��دد 
فيهم  ب��م��ا  أل���ف���ًا   180 ال��س��ك��ان 
ال���ج���ي���ش ال���ب���ري���ط���ان���ي وال���ه���ن���ود 
وال���ع���رب ال��م��ق��ي��م��ون، وي��وض��ح: 
“ س��اه��م ط���الب ال���م���دارس في 
وزارة  وك��ان��ت  ال��ت��ع��داد،  عملية 

في  تساعدنا  البريطاني  التطوير 
ت��ل��ك األث���ن���اء، م���ن ن��اح��ي��ة ت��ع��داد 
األشخاص والمساكن والمنشآت 

البسيطة في تلك االثناء«.

محمد  الشيخ  إن  ال��ص��وان  يقول 
بن سلطان القاسمي- طيب الله 
الشيخة جواهر  وال��د سمو  ث��راه- 
توثيق  على  شجعه  ال��ق��اس��م��ي، 
ت���اري���خ دول�����ة اإلم�������ارات ال��ح��ال��ي 
في  استقراره  إن  ويقول  بكتاب، 
إمارة الشارقة كان بفضل الشيخ 
خالد بن سلطان القاسمي الذي 
السابق،  الشارقة في  كان حاكم 
حين حصل على جنسية الشارقة 
أق��ام بنفس اإلم��ارة  أواًل، ومنها 

وإلى اليوم الحالي.

آخ���ر م��ن��ص��ب ت����واله ال���ص���وان هو 
الديوان  لرئيس  تنفيذي  سكرتير 
بعدها  وم��ن  بالشارقة،  األم��ي��ري 
للترجمة  ال��خ��اص  مكتبه  أس���س 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، ول��دي��ه أس���رة مميزة 
مكونه من سبعة أبناء، لكل واحد 
منهم منصبه ودرجته األكاديمية 
ال��ع��ل��ي��ا، ح��ي��ث دخ����ل اب��ن��ه سمير 
ل��أرق��ام  ف��ي م��وس��وع��ة غينيس 
الماء،  تحت  بالسباحة  القياسية 
مدير  بمنصب  تعمل  إبنة  ولديه 

في منظمة أوبك بفينا.

حكايات البدايات

ي��ع��م��ل ال���ص���وان ح��ال��ي��ًا م��ت��رج��م��ًا 
ق��ان��ون��ي��ًا، وت��رج��م ل��ه ال��ع��دي��د من 
ال�����دراس�����ات وال���ك���ت���ب، ه��واي��ت��ه 
صخمًا  أرشيفًا  ويمتلك  التصوير 
ال��م��ل��ون��ة م���ن نهاية  ال���ص���ور  م���ن 
الخمسينيات وإلى بداية االتحاد. 
وسجل بإسمه كتاب يحمل إسم: 
“ح��ك��اي��ات ال��ب��داي��ات” ال���ذي ي��ؤرخ 
التي  باألحداث  المليئة  الفترة  به 

سبقت إعالن قيام الدولة. 

خالل  من  االتحادية  الدولة  قيام  على  الشاهد  ال��ص��وان،  محمد  محمود  المخضرم  هو 
منصبه الذي تواله في تلك األثناء في مجلس حكام اإلمارات المتصالحة، السيما حين 
تلك  الخيمة في  رأس  إم��ارة  حاكم  القاسمي  بن محمد  الشيخ صقر  له  المغفور  رشحه 
األثناء للعمل في مكتب التطوير بمجلس حكام اإلمارات المتصالحة، فعمل من العام 
1966 وإلى 1972 عند قيام الدولة االتحادية فانضم إلى وزارات الدولة إلى عام 1984، 

ليتولى منصب السكرتير التنفيذي لرئيس الديوان األميري بالشارقة.

يتحدث الصوان عن اكتشاف النفط في اإلمارات، ويقول: “ أقيمت احتفالية ضخمة بمناسبة أول 
شحنة بترول من دبي في العام 1968، وأتذكر كذلك قيام االتحاد وانشغال الحكام والمسؤولين 
في بناء الحكومة والوزارات، وحضرت عددًا من االجتماعات الوزارية والحكومية، وأذكر الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان آل نهيان- طيب الله ثراه، وكان برفقته المغفور له راشد بن سعيد آل مكتوم  
حين التقيت بهما في مجلس التطوير للتباحث معنا حول إقامة السدود على الوديان، ومدى 

اهتمام المغفور له بالمواطن واألرض.



زيادة يف الن�ضاط  ونق�ض 
يف النتباه - ما احلل؟

الخط الساخن

مشكلة تربوية .. من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف

زاوية  يحررها : األستاذ جمال فيصل الطويل
المشرف على  خدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث
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 كيف يكون  سلوك من يعاني  من هذه  المشكلة : 
   ي���ح���دد ال���دل���ي���ل ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي واألخ���ص���ائ���ي 
أنها  على  التالية  ال��ج��وان��ب  النفسية  ل��أم��راض 
هذه  لديهم  ممن  المتوقعة  السلوكيات  تمثل 

المشكلة  وهي:
دائم الفرك بيديه أو رجليه أو يتململ في . 1

مقعده ) وفي الكبار يشعر بعدم االرتياح (. 
المقعد . 2 ف��ي  يبقى  أن  ف��ي  ص��ع��وب��ة  ي��ج��د 

عندما تدعو الحاجة لذلك . 
بمثيرات . 3 ان��ت��ب��اه��ه  يتشتت  أن  ال��س��ه��ل  م��ن 

خارجية. 
من الصعب عليه أن ينتظر حتى يأتي دوره . 4

في األلعاب أو األنشطة الجماعية. 
ي���س���ارع إل����ى اإلج���اب���ة ع��ل��ى األس��ئ��ل��ة قبل . 5

اكتمالها . 
يجد صعوبة في اتباع تعليمات ) توجيهات . 6

( يقولها اآلخرون ) وال يكون ذلك ناتجًا عن 
سلوك معارض أو إخفاق في الفهم (. 

في . 7 االنتباه  على  يحافظ  أن  عليه  يصعب 
المهام التي يقوم بها أو أنشطة اللعبة. 

دائم التنقل من نشاط لم يكتمل إلى نشاط . 8
آخر. 

يجد صعوبة في اللعب بهدوء . . 9
يتكلم بشكل زائد. . 10
في . 11 ويتدخل  زائ���د  بشكل  اآلخ��ري��ن  يقاطع 

ألعاب غيره من األطفال. 
إلى . 12 يستمع  ال  أن��ه  الغالب  في  عليه  يبدو 

ما يقال له. 
المتعلقة . 13 ال��ه��ام��ة  األش���ي���اء  ي��ف��ق��د  غ��ال��ب��ًا 

بالواجبات أو األنشطة التي يقوم بها في 
المدرسة أو البيت. 

ينشغل كثيرًا في أنشطة مؤذية لبدنه دون . 14
أن يعتبر ما يترتب على ذلك من آثار فمثاًل 
باندفاع دون أن  ) نجده يجري في الشارع 

ينظر حوله ( .

ما
الحــــل

عندي تالميذ لديهم زيادة في 
النشاط ونقص في االنتباه

طبعًا يكفي منها ثمانية بنود ليتم تصنيفه )لديه إفراط نشاط ونقص 
انتباه(

وتصنف هذه الحاالت إلى ثالثة مستويات : 

1- حاالت بسيطة : 
وهي التي يتوفر لديها الحد األدنى من األعراض الالزمة للتشخيص ) 8 أعراض ( أو قليل 
من األعراض معها – مع وجود قصور ضئيل أو ال يوجد قصور على اإلطالق في األداء 

المدرسي واالجتماعي . 

2- حاالت متوسطة : 
وهذه الحاالت تكون األعراض ودرجة القصور الوظيفي فيها بين مستوى الحاالت البسيطة 

والحاالت الشديدة . 

3- حاالت شديدة : 
وج��ود قصور  للتشخيص مع  المطلوب  األدن��ى  الحد  بكثير من  أكثر  أع��راض  وتتكون من 

جوهري في األداء في المنزل وفي المدرسة ومع الزمالء . 
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الخط الساخن

العوامل التي تساعد على وجود المشكلة: 

مثل   ال��م��رك��زي  العصبي  ال��ج��ه��از  ف��ي  خلل   -1
الشلل الدماغي ، الصرع وغيرها من االختالل 

العصبي. 
2- البيئة التي ينشأ فيها الطفل وما يتعرض له 
من إساءات أو إهمال تكون في بعض األحيان 

هي السبب . 
الذكور عن اإلناث )  يزداد هذا االضطراب لدى 
من 6 - 9 مرات ( وينتشر في حوالي 3 % من 

األطفال . 

   التعرف على الحاالت : 

·       المدرسون . 
·       اآلباء .

·       مالحظات المرشد .

األدوات التي تستخدم للحصول على المعلومات : 

1- ال��م��ق��اب��ل��ة م��ع ال��ط��ال��ب أو ول���ي األم���ر أو 
المدرس ) حسب العمر ( . 

2-  المالحظة . 
3- قوائم تقدير السلوك . 

4-  االختبارات الخاصة باالنتباه واالندفاعية . 
5- تخطيط الدماغ . 

   األساليب اإلرشادية : 

واستخدام  التعزيز  مثل   ، السلوكية  العالجات 
أساليب حازمة . 

ال��ع��الج��ات ال��دوائ��ي��ة ) خ��اص��ة ب��ال��ط��ب��ي��ب ، أو 
الطبيب النفسي ( . 

العالج السلوكي: 

تربوي  أو  نفسي  اختصاصي  ي��د  على  ي��ك��ون 
نفسي. ويتمحور حول خطة لتعديل السلوك.

تحديد  السلوك:  تعديل  خطة  مكّونات  ومن 
ال���س���ل���وك ال��م��س��ت��ه��دف، ت��ع��ري��ف ال��س��ل��وك 
المستهدف،  ال��س��ل��وك  ق��ي��اس  المستهدف، 
خطة  تصميم  ل��ل��س��ل��وك،  ال��وظ��ي��ف��ي  التحليل 
فعالية  تقويم  ال��ع��الج،  خطة  تنفيذ  ال��ع��الج، 
التقرير  وكتابة  النتائج  تلخيص  العالج،  برنامج 

للمتابعة والتقويم.
وف����ي ك���ل ال����ح����االت ي��ت��م م���س���اع���دة األه���ل 
وإرش���اده���م إل���ى ال��ت��ص��رف ال��س��ل��ي��م وط��ري��ق��ة 

التعامل مع  التلميذ - الطفل.

وللعالج  ننصح بما يلي:
إعطاِء الطفل مهمات يستطيع إتمامها 	 

بنجاح.

عدم التقّيد بوقت محّدد لالمتحانات.	 

التعليمات 	  م��ن  سلسلة  إعطائه  ع��دم 
دفعة واحدة.

ضرورة إعالمه وإشراكه بوضع المخطط 	 
اليومي.

ومحاولة 	  السلبّية  ال��ت��ص��رف��ات  تجاهل 

ال����ع����ودة إل��ي��ه��ا ب��ع��د وق����ت ل��ل��ت��داول 
والمعالجة.

اإلطراء على التصّرف السليم.	 
ال��ع��م��ل االن�����ف�����رادي م��ع��ه ف���ي غ��رف��ة 	 

المعطاة  المعلومات  لترسيخ  المصادر 
له في الصف )إذا دعْت الحاجة(.

انتباهه 	  يشتت  أن  يمكن  عما  إب��ع��اده 
واألفضل أن يجلس قرب المعلمة حتى 

يبقى على تواصل معها.

العالج التربوي: 
يتمحور ح��ول وض��ع خطط عمل 
ف��ردي��ة ت��ت��ن��اس��ب م��ع اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ت��ل��م��ي��ذ وت���ب���ن���ى ع���ل���ى ن��ق��اط 
ال����ق����وة وال����ض����ع����ف ال����ت����ي ي��ت��م 
التشخيص. مرحلة  عند   رص��ده��ا 

وه�����ي ت���س���اع���د ال��ت��ل��م��ي��ذ ع��ل��ى 
ال��ت��ط��ور األك���ادي���م���ي م���ن خ��الل 
ال����م����واءم����ة وال���ت���ع���دي���الت ف��ي 
ال��م��ن��ه��ج ال�����دراس�����ي م���م���ا ي��ت��ي��ح 
للتلميذ اكتساب ما هو أكبر من 
األه�����داف ال��دراس��ي��ة ال��ت��ي هي 

مالئمة لمستواه الفعلي.
وه�����ذا ي��م��ك��ن أن ي���ك���ون داخ���ل 
ال����ص����ف ال������دراس������ي ال��ن��ظ��ام��ي 
ب��م��س��اع��دة  ي���ك���ون  أن  وي��م��ك��ن 
اختصاصية تربية تقويمية لساعة 
خ��الل  ال��ص��ف  خ���ارج  ساعتين  أو 

اليوم الدراسي.
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عيادة الحدث

بقلم: الدكتورأسامة كامل الالال 

دكتوراه في فسيولوجية الجهد البدني والصحة 

أكدت معظم الدراسات العلمية على وجود عالقة إيجابية بين ممارسة النشاط البدني 
والتحصيل الدراسي ، فمن المعلوم أن النشاط الحركي منذ مرحلة الصغر يساعد كثيرا 
مليار   100 يقارب  ما  ولديه  يولد  فالطفل  األطفال  لدى  العصبي  الجهاز  تطوير  في 
خلية عصبية ، بدون إي زيادة في تلك الخاليا مع تقدمه في العمر لكن ما يحدث هو 
التوصيل  نقاط  ، وهي  العصبية  المشابك  يزيد من عدد  البدني والحركي   النشاط  أن 
فيما بين تلك الخاليا العصبية مما يسهم في تطوير وسيلة التواصل ونقل اإلشارات 
العصبي  الجهاز  في  تطور  حــدوث  وبالتالي  العصبية  الخاليا  بين  فيما  والمعلومات 

للطفل ) الجسم يعلم العقل ( .

الن�ضاط البدين و�ضحة 
الدماغ 

وف����ي اآلون�����ة األخ���ي���رة أث��ب��ت��ت 
أن ممارسة  العلمية  الدراسات 
المنتظمة  ال��ب��دن��ي��ة  األن��ش��ط��ة 
ت��س��اه��م ب��ش��ك��ل إي��ج��اب��ي في 
ت���ط���وي���ر ال������ق������درات ال��ع��ق��ل��ي��ة 
وال��ت��ح��ص��ي��ل ال�����دراس�����ي ل���دى 
إلى وقايتهم  الطلبة باإلضافة 
الناجمة  باألمراض  اإلصابة  من 
الحركة . وذل��ك على  ع��ن قلة 
ع��ك��س م���ا ك����ان ي���س���ود ل��دى 
ممارسة  أن  م��ن  المجتمعات 
األن����ش����ط����ة ال���ب���دن���ي���ة ت��ص��ل��ح 
، وهذا  للشخصية األقل ذك��اًء 
يؤكد على أهمية حث األطفال 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى م��م��ارس��ة 
األن���ش���ط���ة ال���ب���دن���ي���ة وأدائ����ه����ا 
المبكرة  الطفولة  مرحلة  منذ 
للحفاظ على مستوى طبيعي 

من النمو والتطور الحركي.
وظائف  ب��أن  ال��دراس��ة  وأثبتت 
للتغير  نتيجة  تتحسن  ال��دم��اغ 
المعلومات  تلقي  بيئة  بين  ما 
داخ���������ل ال����ف����ص����ل ال������دراس������ي        
البدنية  األن��ش��ط��ة  وم��م��ارس��ة 
خ�����ارج ج������دران ال��ف��ص��ل وه���ذا 
بدوره يزيد من مقدرة الطالب 
ع���ل���ى االن����ت����ب����اه ع���ن���د ع���ودت���ه 
داخل  النظرية  الدروس  لحضور 
ح���ج���رة ال����دراس����ة م����رة أخ�����رى ، 
البدني  ال��ن��ش��اط  ي��س��اه��م  ك��م��ا 
الطاقة مما يعطي  زي��ادة  في 
من  للتخلص  ف��رص��ة  األط��ف��ال 
العالي  التركيز  الناتج عن  الملل 

لفترات طويلة.
ال��دراس��ات  أك��دت معظم  كما 
أن  وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال����دم����اغ ت��ت��ح��س��ن ت��ح��ت ت��أث��ي��ر 
األن��ش��ط��ة ال��ب��دن��ي��ة وال��ح��رك��ي��ة 
البدني  النشاط  زي��ادة  إن  حيث 
ي��ن��ش��ط ع��م��ل ال��ج��ه��از ال����دوري 
التنفسي في نقل األوكسجين 
الجسم ومن   أج��زاء  إل��ى جميع 
ف��ت��زداد كفاءته  ال��دم��اغ   بينها 
ع���ل���ى ح���م���ل ال�������دم ال��م��ح��م��ل 
ب���األوك���س���ج���ي���ن وال���ج���ل���وك���وز، 
الدموية  ال��دورة  نشاط  فزيادة 
في الدماغ تحت تأثير األنشطة 
البدنية والحركية يزيد من تدفق 
ال����دم ال��م��ح��م��ل ب��األوك��س��ج��ي��ن 
فيزيد  ال��دم��اغ  لخاليا  وال��غ��ذاء 
م���ن ت��ح��س��ن وظ���ائ���ف ال��دم��اغ 
اإلدراكية مثل الفهم واليقظة 

والتركيز والتذكر والحفظ .

الوظائف املعرفية  
ت��������ؤدي م����م����ارس����ة األن���ش���ط���ة 
)الجري  مثل  المنتظمة  البدنية 
 ) الهوائية  واألن��ش��ط��ة  وال��وث��ب 
المعرفية  الوظائف  تحسين  إلى 
التركيز  القدرة على  زي��ادة   ( مثل 
والحفظ  واالستيعاب  والتحليل 
ال��ذه��ن��ي   ال���ت���رك���ي���ز  وال���ت���ذك���ر و 
وال��ت��خ��ط��ي��ط وات���خ���اذ ال���ق���رار كما 
المدى  ال��ذاك��رة  قصيرة  تحسن 
وذل��ك   ) اإلب���داع���ي...  والتفكير 
المادة  مستويات  ل��زي��ادة  نتيجة 
الرمادية في المخ المسئولة عن 
الخاليا  ع��ل��ى ص��ح��ة  ال��م��ح��اف��ظ��ة 

العصبية.
وتحدث ممارسة النشاط البدني 
ح��ال��ة م���ن االت������زان ب��ي��ن ال��ج��س��م 
الوظيفية  الناحية  م��ن  وال��دم��اغ 
الكيمائية والهرمونية والكهربائية 
حيث يستمر تأثير النشاط البدني 
 - 60  ( ال��دم��اغ م��ن  على نشاط 
النشاط  انتهاء  من  دقيقة   )  90
أهمية  على  ي��ؤك��د  مما  ال��ب��دن��ي 
المدرسية  الرياضية  التربية  حصة 

والطابور الصباحي .

البدني  الخمول  ي��ؤدي  حين  ف��ي 
ال��ت��ل��ف��از ، وق��ض��اء  ) ك��م��ش��اه��دة 
الكمبيوتر  أم���ام  ط��وي��ل��ة  س��اع��ات 
واإلنترنت ( إلى اختالل حالة االتزان 
نتيجة نقص   والدماغ  الجسم  بين 
كمية الجلوكوز واألوكسجين إلى 

خاليا الدماغ. 
العلمية  التجارب  نتائج  على  وبناء 
األنشطة  ممارسة  بأن  ثبت  فقد 
ال���ب���دن���ي���ة ال���ه���وائ���ي���ة ال��م��ن��ت��ظ��م��ة 
خاليا  وتجديد  نمو  على  تساعد 
الدماغ لدورها في رفع مستوى 
وزي��ادة  ال��دم  ف��ي  الجلوكوز  سكر 
إف��������راز ال���ه���رم���ون���ات ال��م��ن��ش��ط��ة 
)اإلن��دروف��ي��ن��ات ، وال��س��ي��رت��ون��ي��ن( 
م��م��ا ي��س��اع��د ف���ي ال���وق���اي���ة من 
الضغوط النفسية )القلق ، والتوتر 

واالكتئاب(. 

الن�ضاط البدين 
والثقة يف النف�ض

 إن تعري������ض الطلبة لأنش������طة 
يكتس������بون  يجعله������م  البدني������ة 
صف������ات عديدة مث������ل: )الجهد, 
العمل الجاد, المثابرة, االنضباط, 

اإلنج������از, تقدير الفوز والخس������ارة 
واحت������رام اآلخ������ر ( مم������ا يزيد من 
ثقتهم في أنفس������هم وتحس������ن 
س������لوكهم ويس������اعدهم عل������ى 
تحس������ين قدرتهم عل������ى التعلم، 
ومم������ا الش������ك في������ه أن ه������ذه 
القي������م يتس������ع مج������ال تطبيقها 
إلى المج������االت الحياتية األخرى 
وال س������يما الواجبات المدرسية 

والتحصيل العلمي .
 كما أن ممارسة األنشطة البدنية 
الذاتي لديهم  الرضا  تعزز مستوى 
م���م���ا ي���ؤه���ل���ه���م ل���ل���ح���ص���ول ع��ل��ى 
ع���ض���وي���ة ج���م���اع���ات ال��ن��خ��ب��ة ف��ي 
ال��م��درس��ة وال��ف��رق ال��ري��اض��ي��ة مما 
ينعكس إيجابيًا على تنمية مفهوم 
الذات لديهم ويترجم في تحسين 

مستوى التحصيل الدراسي.
وب��ن��اًء على م��ا سبق ذك���ره فإن 
المعززة  البدنية  وثيقة األنشطة 
لصحة الّطلبة تؤكد على مايأتي:
من  الطلبة  جميع  على  ينبغي 
النشاط  م��م��ارس��ة  سنة   18  ����  5
البدني المعتدل الشدة  من ) 3 
– 5 ( مرات أسبوعيا على األقل، 

ولمدة ساعة يوميًا.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

سياحة

ه����ي إح�������دى أه�����م ال����رم����وز 
ال����ث����ق����اف����ي����ة ف������ي م���دي���ن���ة 
دب������ي، ال���ت���ي ت��ع��ت��ب��ر ت��ح��ف��ة 
م���ع���م���اري���ة ع��ال��م��ي��ة ال���ط���راز 
ت���ت���وّس���ط »وس�������ط م��دي��ن��ة 
الصرح  ه��ذا  ويتسع  دب���ي«، 
شخص  ألفي  إل��ى  الحضاري 
وي��ق��دم م��ن خ��الل��ه ع��روض��ًا 
الحفالت  ال��م��س��رح،  ل��أوب��را، 
ال���م���وس���ي���ق���ي���ة، ال���م���ع���ارض 
ال�����ف�����ن�����ّي�����ة، األورك������س������ت������را، 
الرياضية  الفعاليات  األفالم، 
كّلها  الموسمية،  والحفالت 
المكان  ه���ذا  ف��ي  مجتمعة 
ال��������ذي ي��س��ت��ق��ط��ب أش���ه���ر 
كل  م��ن  العالمية  األس��م��اء 

أنحاء العالم.

ت���م إط�����الق م��ن��ط��ق��ة أوب����را 
دبي من قبل صاحب السمو 
آل  راش���د  ب��ن  محمد  الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
حاكم  ال���وزراء  مجلس  رئيس 
عالمية  منّصة  لتصبح  دب��ي، 
ال��س��اح��رة.  ال���ع���روض  ألروع 
الفريد  ال��م��ك��ان  ه��و  ويعتبر 
ُبني  ال��ذي  نوعه  م��ن  األول 
ليحتضن جميع أنواع الفنون 
وال�����م�����س�����رح ف������ي “وس������ط 
مدينة دبي”. ويتمّيز المكان 
للمسرح  ال���رائ���ع  بالتصميم 
الحفالت  وق��اع��ة  ال��م��ق��ّوس 
ال���م���وس���ي���ق���ي���ة، ب���اإلض���اف���ة 
م���رّب���ع من  م��ت��ر   2000 إل���ى 
ال����م����س����اح����ة ال���م���س���ّط���ح���ة 
ال����ت����ي ت���س���ت���خ���دم ل��ل��ع��دي��د 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ش��ائ��ق��ة. 

 2000 دب����ي  أوب������را  وت���ض���م 
للحفالت  م��خ��ّص��ص  م��ق��ع��د 
مقعد  و1000  الموسيقية، 
العشاء.  لحفالت  مخّصص 
ك����م����ا ت����ح����ت����وي ال��م��ن��ط��ق��ة 
الرئيسية  للقاعة  ال��خ��ارج��ي��ة 
ع����ل����ى م����س����اح����ة م���ص���ّغ���رة 
ل��ل��ع��روض األدائ���ي���ة وغ��رف��ة 
مخّصصة للتدريب، باإلضافة 
إل����ى م��ط��ع��م م���ذه���ل على 
السطح وحديقة مطّلة على 
دبي  و”نافورة  خليفة”  “ب��رج 

الراقصة«.

بتصميمها  دب��ي  أوب��را  تتمّيز 
ال�����ذي ي���أخ���ذ ش��ك��ل م��رك��ب 
ال���ده���و ال���ش���راع���ي، وال����ذي 
ي��ج��م��ع ب��ي��ن ت�����راث ال��م��اض��ي 
إلم��ارة  المستقبلية  وال��رؤي��ة 
دب��������ي. ت�����م اف����ت����ت����اح أوب������را 
دب�����ي ب���ع���رض ب���اه���ر ق���ّدم���ه 
“ب�����الس�����ي�����دو دوم����ي����ن����غ����و” 
األس���������ط���������وري. وي����ه����دف 
ه��ذا ال��م��ك��ان ال���ذي يحتضن 
ع����روض����ًا ت��خ��ط��ف األن���ف���اس 
إلى إثراء سّكان دبي وزّوارها 
م���ن خ����الل ت��ق��دي��م ع���روض 
المستوى،  رفيعة  ترفيهية 
واستقطاب مواهب عالمية 
من مشاهير األوبرا، والباليه، 
الكالسيكية،  والموسيقى 
وال�������ع�������روض ال���م���س���رح���ي���ة، 
وع������روض األزي��������اء، وال���ج���از، 
وال��ك��وم��ي��دي��ا، وغ��ي��ره��ا من 
ستنال  التي  الحّية  العروض 
إعجاب المقيمين والزّوار من 

كل أنحاء العالم.

»اأوبرا دبي« �رسح ح�ضاري 
وحتفة معمارية
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2000
م���ت���ر م����رّب����ع م����ن ال��م��س��اح��ة 
تستخدم  ال��ت��ي  ال��م��س��ّط��ح��ة 
ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات 

الشّيقة. 

2000
م��ق��ع��د م��خ��ّص��ص ل��ل��ح��ف��الت 

الموسيقية

 1000
م��ق��ع��د م���خ���ّص���ص ل��ح��ف��الت 

العشاء. 

اســتــقــطــاب مــواهــب 
عالمية من مشاهير

األوبرا	 

الباليه	 

والموسيقى الكالسيكية	 

والعروض المسرحية	 

وعروض األزياء	 

 والجاز	 

 والكوميديا	 
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تغريدات من تويرت

حتت و�سم

#يوم_الت�ضامح _العاملي

الحياه، فإياك وقسوة القلب وكن  التسامح شيء جميٌل في  أبناءنا: إن   
استطعت.  م��ا  ال��م��ع��روف  م��ن  واص��ن��ع  للجميع  ُمبتسمًا  م��رح��ًا  ُمتواضعآ 

»جمعية توعية ورعاية األحداث«.

قناة  المشترك.«  والتعايش  والسالم  واالنفتاح  التسامح  اإلم��ارات وطن 
الظفرة«.

صبا  لنفسك””  فهديتك   .. النسيان  أم��ا   ! لآخرين  هديتك   - التسامح 
المدني”. 

التسامح يجعلك أكثر عطفًا وكرمًا عن غيرك” التنمية السياسية”.

عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دخلها سلما ونهى عن 
القتال، وقال ألهلها: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، )ولم يطلب منهم إسالمًا(. 

هنا عبرة مهمة قّل ما ينتبه لها أهل السَير.” شيخه الشامسي”.


