كلمة العدد

الريا�ضة ..
ر�سالة �سالم
د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

لم ُتعد الرياضة مجرد ألعاب فردية أو جماعية تقوم على الفوز والخسارة.

إنما أصبح لها أبعاد اجتماعية وإنسانية ودور مهم في تعزيز التربية ومنع
االنحراف والجريمة والسلوك المضاد للمجتمع ..وألهمية هذه األدوار
المجتمعية خصصت األمم المتحدة السادس من إبريل من كل عام يوماً
دول �ي��اً للرياضة م��ن أج��ل التنمية وال �س�لام وال�ح��ث على اح �ت��رام الرياضات
المختلفة ومشجعيها بمختلف انتماءاتهم والتوعية بضرورة االبتعاد عن
أعمال الشغب والتعصب الرياضي الذي انتشرفي أوساط بعض المجتمعات
الرياضية.
لقد أصبحت الرياضة رك�ن��اً م��ن أرك��ان ال�س�لام والتنمية المستدامة وبناء
مجتمعات ق��ادرة على الصمود وتعزيز المساواة بين الجنسين ،وتمكين
الشباب من االستخدام األمثل لقدراتهم وطاقاتهم اإليجابية نحو خدمة
أوطانهم ومجتمعاتهم.

ومن هنا نجد أن الرياضة تحمل الكثير من معاني التسامح والسالم ،فهي
أداة للتواصل والتفاهم المتبادل بين األفراد ،كما أنها تعزز الصداقة واالحترام
والنظام وكل ماهو ضد القيم غير الرياضية وغير األخالقية ،والمخالفة
للقانون ونظام المجتمع...
كما وأن السالم هدف إنساني وغاية نبيلة نسعى جميعاً إلى تحقيقها منخالل وسائل عدة أبرزها الرياضة والنشاط البدني.

وقد قيل قديماً ( الرياضة تُ صلح ما أفسدته السياسة) لذلك فنحن في هذا
العصر بحاجة ماسة إلى االستفادة من قوة الرياضة في تعزيز قيم التسامح
والعدالة والتضامن والالعنف حتى نعمل سوياً في المشاركة التنموية
والفكرية واألخالقية..
علينا جميعاً كمؤسسات وأندية رياضية واجتماعية أن نحث األبناء والشباب
على التمسك بثقافة السالم والتسامح حتى نعيش جميعاً في وطن
يسوده الحب والوئام بعيداً عن التعصب والعنف والكراهية.

فــي هـــذا العـــدد

مجلـــة دوريـــة تصــدرهــا جمعيـــة تـوعيـــة ورعـايـــة األحـــداث
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رئيس مجلس اإلدارة
الفـريـق
�ضاحي خلفان متيم
رئيس التحرير
الدكتور
محمد مراد عبد اهلل
مدير التحرير
العميد الدكتور
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جا�ســم خليــل ميـرزا

ض��اح��ي خلفان ي�ك��رم الفائزين ب�ج��ائ��زة “سعيد
لوتـاه لرعــاية األبنـاء” فـي نســختها الثـالثـة
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ضــاحـي خـلـفـان
يستحضر سيرة «زايد»
في الهمه العالية وتوحيد
الشعب

رنـــــا �إبـراهـــــيــم
المتابعة والتنضيد
�سارة �صالح جا�سم حمادة
التدقيق اللغوي
محمد �سالمة عو�ض اهلل
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هاتـــف+97143346600 :
فاكس+97143347755 :
فرع الفجيرة
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خالل الحفل السنوي لجمعية توعية ورعاية األحداث

ضاحي خلفان يكرم الفائزين بجائزة “سعيد
لوتـاه لرعــاية األبنـاء” فـي نســختها الثـالثـة
ك�� ��رم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية األحداث الفائزين بالدورة الثالثة لمسابقة “جائزة سعيد لوتاه لرعاية
األبناء” التي تنظمها جمعية توعية ورعاية األحداث ،وتهدف إلى تشجيع
األس�� ��ر على تقديم أفضل س�� ��بل الرعاية في تربية وتنشئة األبناء التنشئة
الصالح�� ��ة ،وغرس القيم األصيلة التي يتحلى به�� ��ا مجتمع اإلمارات ،حيث
ش�� ��هدت الدورة تنافساً كبيراً بين األسر المتقدمة للجائزة بفئاتها الثالث.
جاء ذلك خالل الحفل السنوي
لفعاليات وأن��ش��ط��ة جمعية
توعية ورعاية األحداث ،2017
ال��ذي أقيم في ن��ادي ضباط
ال��ش��رط��ة ب��ال��ق��ره��ود ،بحضور
أعضاء مجلس إدارة الجمعية،

4

ون��خ��ب��ة م���ن ال��م��ك��رم��ي��ن من
مؤسسات الدولة ومدارسها
وأولياء األمور.
وأشاد معاليه باألسر الفائزة
بالمسابقة وبلجنة التحكيم
ال��ت��ي اع��ت��م��دت ع��ل��ى معايير
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م��وض��وع��ي��ة وم��ق��اب��ل��ة األس��ر
ال��م��رش��ح��ة ل��ل��ف��وز ب��ال��م��راك��ز
األول�����ى ف���ي ف��ئ��ات ال��ج��ائ��زة
ال��ث�لاث .حيث ف���ازت بالمركز
األول في الفئة األولى أسرة
كل من سعيد خليفة يوسف

محمد ال��زع��اب��ي وأس���رة علي

درويش مبارك سالم الزعابي

وف�����ازت ب��ال��م��رك��ز األول في
ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة أس���رة ابتسام
م���ح���م���د ي����وس����ف آل ع��ل��ي

وف�����ازت ب��ال��م��رك��ز األول في
الفئة الثالثة أسرة آمنه سيف

س��ال��م ال��ده��م��ان��ي وخصصت
الجمعية مكافأة لكل أسرة

ف��ائ��زة ( )30,000ثالثين ألف
دره���م وت��ك��ري��م جميع أف���راد

االس��ر المشاركة في الحفل

ال��س��ن��وي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��م��ق��رر

ي��وم الخميس الموافق /25

ي����ن����اي����ر 2018/ب����ن����ادي ض��ب��اط

شرطة دبي بالقرهود.

زايد ..نبراس لألجيال
ق��دم معالي ال��ف��ري��ق ضاحي
خ���ل���ف���ان ت��م��ي��م ن���ائ���ب رئ��ي��س
ال����ش����رط����ة واألم���������ن ال���ع���ام
ف�����ي دب������ي رئ����ي����س م��ج��ل��س
إدارة جمعية رع��اي��ة وتوعية
األحداث باسم أعضاء مجلس
إدارت�����ه�����ا ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ق��دي��ر
لصاحب السمو الشيخ خليفة
ب����ن زاي������د آل ن���ه���ي���ان رئ��ي��س
الدولة حفظه الله ولمجلس
ال��وزراء بقيادة صاحب السمو
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب��ن راش����د آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء حاكم
دبي ،رعاه الله على المبادرة
الرائعة ،واالنطالقة الواعدة
المتمثلة في اختيار عام 2018

“ع����ام زاي����د” ت��خ��ل��ي��داً ل��ذك��رى
ق��ائ��د عظيم وحكيم العرب
مؤسس اتحاد دولة اإلمارات
العربية لتبقى ذكراه نبراساً لنا
ول�لأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ف��ي حب
ال��وط��ن واإلخ��ل�اص والعمل
ال����دؤوب م��ن أج���ل مستقبل
أفضل؛ إلسعاد شعبنا وكل
م��ن يقيم ع��ل��ى أرض دولتنا
الحبيبة.
وأك���د ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خلفان
أن ال��ش��ي��خ زاي���د أس���س قيماً
وم���ب���ادئ أص��ي��ل��ة ن��س��ي��ر على
خ���ط���اه���ا م���ي���زت ال��ش��خ��ص��ي��ة
اإلم���ارات���ي���ة وج��س��دت قوتها
ال���ن���اع���م���ة ،م����ع����اه����داً ق����ادة
ال���دول���ة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى غ��رس
وت��رس��ي��خ ق��ي��م وم��ب��ادئ زاي��د
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النبيلة ممثلة ف��ي الحكمة
واالحترام والعزيمة واإلرادة
وال�����وف�����اء واالن����ت����م����اء ل��ه��ذا
الوطن واالستعداد للتضحية
ألجله بكل ما نملك من غال
ونفيس.
نتائج ملموسة
م���ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح ال��دك��ت��ور
محمد م��راد عبدالله األمين
العام لجمعية توعية ورعاية
األح����داث ب���أن األس���ر ال��ف��ائ��زة
ت����م����ي����زت وح����ق����ق����ت ن���ت���ائ���ج
ملموسة في معايير الجائزة
من حيث التخطيط األس��ري،
ال��ن��ظ��ام ال��ع��ائ��ل��ي ،ال��ت��ع��اون
والمشاركة والدعم بين أفراد
األس����رة ،ال��رع��اي��ة األكاديمية
وتطوير قدرات األبناء ،التنمية
الذاتية ،غرس الهوية الوطنية
ف��ي ن��ف��وس األب���ن���اء ،ال��رع��اي��ة
ال��دي��ن��ي��ة وال���ق���ي���م ال��ع��ائ��ل��ي��ة،
وال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ،وع�لاق��ة
األس�����رة ب��خ��دم��ة ال��م��ج��ت��م��ع،
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع
التحديات األسرية.
وق��ام الفريق ضاحي خلفان
تميم ي��راف��ق��ه س��ل��ط��ان صقر
ال�����س�����وي�����دي ،ن����ائ����ب رئ���ي���س
م��ج��ل��س اإلدارة بالجمعية
وم��ي��رزا ال��ص��اي��غ م��دي��ر مكتب
سمو الشيخ حمدان بن راشد
آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
وزير المالية ،والدكتور محمد
م���راد عبدالله األم��ي��ن العام
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ب��ت��ك��ري��م ال��ج��ه��ات
وال����م����ؤس����س����ات واألف���������راد
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ال��م��ت��ع��اون��ي��ن م���ع ال��ج��م��ع��ي��ة
وال��ذي��ن س��اه��م��وا ف��ي إنجاح
فعالياتها ،كما كرم الفائزين
في مسابقات صيف بال فراغ
من التالميذ ومحكمي جائزة
سعيد ب��ن ل��وت��اه ومحكمي
المسابقة والمتعاونين.
لجنة التحكيم
ضمت لجنة تحكيم الجائزة،
ل�ا م��ن ال��س��ي��د عبدالصمد
ك� ً
ح��س��ن س��ل��ي��م��ان ،واألس��ت��اذة
ف��اط��م��ة أح���م���د ال��م��ن��دوس،
واألستاذة حصة عبدالرحمن
ت��ه��ل��ك ،وت��ت��ح��دث األس��ت��اذة
فاطمة المندوس على جائزة
س��ع��ي��د ب���ن ل����وت����اه ،وت���ق���ول:
“ ش��ه��دت ال��م��س��اب��ق��ة ل��ه��ذا
ال��ع��ام أع����داداً مضاعفة من
ال��م��ش��ارك��ات ،تميزت بنوعية
اإلن����ج����ازات وق��ص��ص ال��ن��ج��اح
ال��م��ش��ارك��ة ،وي��ع��ك��س ح��رص
األس��رة على المشاركة على
ن���ج���اح ال���ج���ائ���زة وان���ت���ش���اره���ا،
ودل���ي���ل ع��ل��ى ال��ج��ه��ود ال��ت��ي
تبذلها جمعية توعية ورعاية
األح���داث ف��ي تقديم أفضل
سبل الرعاية في تربية وتنشئة
األب���ن���اء» .وت��ش��ي��ر ال��م��ن��دوس
إلى أن الجائزة اعتمدت على
ث��ل�اث ف���ئ���ات ،وه����ي األس���ر
المستقرة ،واألسر المطلقة،
واألرملة.
وت��ق��ول ال��م��ن��دوس« :عملنا
على استحداث معايير لتقييم
األس���ر ال��ف��ائ��زة ،ال��ت��ي تشمل
األب��ن��اء وأرب���اب األس��ر ،وقمنا
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بتقييم ك��ل أس���رة على حدة
واالت�����ف�����اق ب���اإلج���م���اع ع��ل��ى
األسر الفائزة وفقاً لإلنجازات
التي حققتها».
األسر الفائزة
أش�����ادت أس����رة ال��س��ي��د علي
دروي������������ش م������ب������ارك س���ال���م
ال���زع���اب���ي ،ال���ف���ائ���زة ب��ال��م��رك��ز
األول ع���ن ال��ف��ئ��ة األول�����ى،
ب��ال��ج��ائ��زة ودوره����ا ف��ي غرس
القيم األص��ي��ل��ة ف��ي مجتمع
اإلم������ارات وت��ش��ج��ي��ع األس���رة
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر أف��ض��ل أساليب
التربية ألبنائهم ،ويقول األب
علي ،م��درب تنمية بشرية“ :
أس��رت��ي م��ك��ون��ه م��ن خمسة
أب��ن��اء ،ون��ح��ن ج���داً متعاونون
ف����ي األع����م����ال ال��ت��ط��وع��ي��ة،
ولدينا روح المشاركة بهدف
تعزيز الهوية الوطنية ،وألول
م��ره أش��ارك بالجائزة ،وكنت
م���ت���أك���د  %100ب�����أن أس���رت���ي
س��وف تحقق ال��ف��وز” .ويذكر
السيد علي أن أس��رت��ه ف��ازت
بعدد من الجوائز في المجال
التطوعي ،ويضيف “ :ما يميز
ال��ج��ائ��زة ه��ي لجنة التحكيم
التي تهتم بكافة التفاصيل
ح��ي��ث ك���ان���ت م��ط��ل��ع��ة على
قنوات التواصل االجتماعي
وم����ش����ارك����ات األس�������ر ،ف��ك��ل
الشكر للقائمين على الجائزة
ولجنة التحكيم”.
وتتحدث السيدة آمنه سيف
سالم الدهماني ،التي ترعى
ثالثة أبناء عن مشاركتها في

ال� �ج ��ائ ��زة ،وت� �ق ��ول “ :ل ��م أك��ن
أتوقع الفوز ،وفي آخر لحظة
ت� �ق ��دم ��ت ب � ��أوراق � ��ي وك ��ان ��ت
مفاجأة حين تلقيت خبر فوز
أس��رت��ي ال �ص �غ �ي��رة” .وت�ض�ي��ف:
“ أط �ف��ال��ي ه��م ب��رك��ة ال�ب�ي��ت،
ونحن جداً مترابطون ،ومررت
بمنعطفات كثيرة ،ولله الحمد
اس �ت �ط �ع��ت ت� �ج ��اوزه ��ا ب��ال�ص�ب��ر
واإليمان ،حيث كان اثنان من
أب �ن��ائ��ي ش ��دي ��دي ال� �ق ��رب من
والدهم “رحمه الله” ،وأصبحا
ش��دي��دي ال�ع�ص�ب�ي��ة ،وعملت
على مصاحبتهم وح��اول��ت أن

أكسبهم باتجاهي ،فتعرفت
ع�ل��ى األم���ور المحببة إليهم،
واك � �ت � �ش � �ف� ��ت ت� �ع� �ل���ق اب� �ن ��ي
ب��ال �ت��راث ،واب�ن�ت��ي ال�ت��ي تهوى
اإلل� �ك� �ت���رون� �ي���ات وال� �ت� �ص ��وي ��ر،
ف �ع �م �ل��ت ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ه ��ذه
الهوايات وتنميتها ،ولله الحمد
نجحنا في تجاوزنا الصعاب”.
وعن فوز أسرة السيد سعيد
خليفة يوسف محمد الزعابي
بالجائزة ،تتحدث أم خليفة“ :
ترشحت الل��ج��ائ��زة م��ن خالل
ال��ك��ت��ي��ب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��وزع

ف���ي ال���م���درس���ة وم����ن خ�لال
وسائل اإلع�لام ،ولله الحمد
ن��ح��ن أس���رة ملتزمه فأبنائي
الستة تربوا على طاعة الله
ورس��ول��ه ،وعلى حب القراءة
ح���ي���ث ي����وج����د ل�����دي م��ك��ت��ب��ة
خ��اص��ة ف��ي ال��م��ن��زل ،وأح���رص
على تخصيص وق��ت لقراءة
العائلة ،كما أنني أحرص على
استثمار وق��ت ف��راغ أوالدي
ع��ب��ر تنمية م��واه��ب��ه��م ،حيث
شارك ابني خليفة في جائزة
“ت��ح��دي ال��ق��راءة” وت��م تأهله
ولكن لم يكتب له الفوز”.
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موضوع العدد

خالل محاضرة ألقاها تحت رعاية ولي عهد الفجيرة

ضــاحـي خـلـفـان

يستحضر سيرة «زايد»
في الهمه العالية وتوحيد الشعب
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ،ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام بدبي ،ورئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث،
محاضرة نظمها فرع جمعية توعية ورعاية األحداث في الفجيرة ،تحت عنوان «الهمم العالية ..جواهر
غالية» ،وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ،واللواء محمد بن غانم الكعبي القائد
العام لشرطة الفجيرة ،والدكتور محمد مراد عبدالله ،األمين العام لجمعية توعية ورعاية األحداث.
ق� ��ال م �ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي
خلفان :إن المغفور لهما ،بإذن
ال �ل��ه ،ال�ش�ي��خ زاي ��د ب��ن سلطان
آل ن��ه��ي��ان ،ط �ي��ب ال� �ل ��ه ث� ��راه،
والمغفور له الشيخ راش��د بن
سعيد آل مكتوم ،رحمه الله،
�اال ل�ل�ع��ال��م واألج �ي��ال
ض��رب��اً م �ث� ً
ال�ح��ال�ي��ة وال �ق��ادم��ة ع�ل��ى علو
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الهمة والعزيمة ف��ي تأسيس
وب �ن��اء دول ��ة اإلم� ��ارات العربية
المتحدة.
ك��م��ا ض � ��رب ق� � ��ادة اإلم � � ��ارات
�اال آخر
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،م�ث� ً
ل �ع �ل��و ه �م �ت �ه��م ،وح �ف��اظ �ه��م
ع �ل��ى ال� ��ري� ��ادة وال �م �ك �ت �س �ب��ات

الوعي االجتماعي العدد  - 64أبريل 2018

ال �ت��ي أن �ج��زت ط ��وال ال�س�ن��وات
الماضية ،وهمتهم العالية في
السعي لبلوغ القمة ،ومواصلة
العمل ب�ه��دف تحقيق المزيد
م ��ن ال �م �ن �ج��زات ال��ت��ي تُ �ض��اف
لرصيد الدولة الزاخر والمملوء
بالمفاخر.

وث� ّ�م��ن م�ع��ال��ي ال�ف��ري��ق ضاحي
خ�ل�ف��ان ت�م�ي��م ،ال� ��دور الوطني
الرائد ال��ذي قامت به القوات
ال��م��س��ل��ح��ة اإلم � ��ارات� � �ي � ��ة ف��ي
ت��رس �ي��خ ك��اف��ة ق �ي��م وم��ب��ادئ
الوطنية الخالصة لدى األجيال
ال �م �ت �ع��اق �ب��ة ،وم ��ا ت�م�ث�ل��ه تلك
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة م��ن
روح وث ��اب ��ة ف ��ي ع �ل��و ال�ه�م��ة
وتحديد الهدف ،وتكاد تكون
ال� �م ��ؤس� �س ��ة ال���وح� �ي���دة ال �ت��ي
لعبت ه ��ذا ال� ��دور ال��رائ��د منذ
فضال
ق �ي��ام دول���ة اإلم� � ��ارات،
ً
عن األدوار األخ��رى التي تقوم
بها المؤسسات المختلفة في
ترسيخ تلك القيم والمفاهيم
الوطنية الرائدة.
رسالة ألولياء ألمور
وطالب معالي الفريق ،أولياء
األم� � ��ور ب� �غ ��رس ق��ي��م وه �م��م
ف��اض �ل��ة ف ��ي ق��ل��وب وأذه� ��ان
األبناء ،وعلى رأس تلك القيم،
مخافة الله وحب رسوله ،حيث
إن مخافة الله ،وحب الرسول
ه��ي أول��ى الهمم التي تحقق
ل�لإن �س��ان س �ع��ادت��ه ال��دن �ي��وي��ة

وفي اآلخ��رة ،الفتاً إلى واجب
األم� �ه���ات ف ��ي ال� �ح ��رص على
إع��داد أجيال جديدة تنشأ في
أح �ض��ان �ه��ن ،وي�ت�ع�ل�م��ون منهن
الهمم العالية ال��وث��اب��ة لمراكز
التفوق والنجاح ،وهذا أمر في
غاية األهمية.
وأض ��اف معاليه :ه�ن��اك همم
كثيرة البد أن نكسبها ونعلمها
ألط �ف��ال �ن��ا م �ن��ذ ال��ص��غ��ر ،مثل
همة الصدق واألمانة ،وهمة
االنضباط واالل�ت��زام الوظيفي،
واخ��ت��ي��ار األص� ��دق� ��اء ،واح� �ت ��رام
ال�ق��وان�ي��ن ،وال��ق��دوة الحسنة،
وال �ت �ع �ل �ي��م ب��ال �ت �ك��رار ،وال�ت�ع�ل��م
ب��االك�ت�س��اب ال�م�ف�ي��د للخبرات
والعلوم ،والمثابرة عليها حتى
مثال على
بلوغ الهدف ،وضرب ً
ذلك بدار بناها في بنجالديش
لتحفيظ ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ،وفي
ذات ال��وق��ت دار مماثلة هنا
داخل الدولة ،وبعد مرور فترة
زم �ن �ي��ة ق �ص �ي��رة ،ت��م اخ �ت �ي��ار 30
من ق��راء ال��دار في بنجالديش
ليكونوا أئمة مساجد هنا في
دب��ي ،بينما ل��م تكن ال ��دار هنا

في مستوى الطموح ،كل هذا
كان بالهمة والمثابرة.
ال� �ه� �م���ه ال� �ع���ال� �ي���ة وت �ح �ق �ي��ق
الهدف...بدر المال نموذج
ق ��دم م �ع��ال��ي ال �ف��ري��ق ض��اح��ي
خلفان خ�لال محاضرته ،تجربة
أحد الشباب المواطنين الذين
امتلكوا همة عالية في تحديد
ال��ه��دف واإلص� � ��رار ع�ل�ي��ه حتى
تحقيق النجاح .قال الشاب بدر
خالد المال“ :كانت رغبة والدي
أن أل �ت �ح��ق ب�ك�ل�ي��ة ال �ه �ن��دس��ة،
وب��ع��د ف��ت��رة ق �ص �ي��رة ل ��م أج��د
نفسي بها ،فطلبت من الوالد
تغيير المسار ،فقمت بامتهان
التجارة ،خاصة تجارة األغذية،
وكانت هناك صعوبات شتى،
بالهمة واإلص��رار تغلبت عليها
وقمت بتوزيع منتجي ،واآلن
وب � �ع� ��د  3س�� �ن� ��وات م� ��ن ب ��دء
العمل ،هناك  30منتجاً غذائياً
في شركتي يتم توزيعها حالياً
في  275منفذ بيع ،وك��ل هذا
ب�ت��وف�ي��ق م��ن ال��ل��ه ،ث��م ال �ع��زم
والهمة واإلصرار على النجاح”.
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االأخــــبـــار

تحت رعاية جمعية توعية ورعاية األحداث
«مجلس السعادة» يناقش معادلة صنع
السعادة في ريادة األعمال
تحت رعاية جمعية توعية ورعاية األحداث وجمعية رواد األعمال اإلماراتيين،

ً
جلسة جديدة ضمن
نظم مركز شباب عجمان وشبكة رؤية اإلمارات اإلعالمية
جلسات «مجلس السعادة» ،وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
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وت���ح���دث ج���اس���م ال��ب��س��ت��ك��ي
األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ل��ج��م��ع��ي��ة
رواد األع����م����ال اإلم��ارات��ي��ي��ن
ع���ن «ال���س���ع���ادة ف���ي ري����ادة
األع����م����ال» ،وأدار ال��ج��ل��س��ة
اإلع�لام��ي أح��م��د الجسمي،
وشاركته خبيرة لغة اإلش��ارة
ال��دول��ي��ة ف��اط��م��ة ال��م��ن��اع��ي.
وش���ه���د ال��ج��ل��س��ة ال���دك���ت���ور
محمد مراد عبدالله ،األمين
العام لجمعية توعية ورعاية
األح��������������داث ،وال���م���س���ت���ش���ار
اإلع�لام��ي عبدالله الشحي،
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشبكة
رؤي����ة اإلم�������ارات اإلع�لام��ي��ة،
إل��ى جانب مسؤولة البرامج

واألن���ش���ط���ة س������ارة ح���م���ادة
واإلعالمي محمد الكشف،
وك��وك��ب��ة م��ن رواد األع��م��ال
في الدولة.
ون��اق��ش��ت ال��ج��ل��س��ة  3م��ح��اور
أساسية ،وهي :مقومات نجاح
رائ���د األع��م��ال ،م��ع��ادل��ة صنع
السعادة في ري��ادة األعمال،
وكيفية تجازو العقبات التي
تواجه رواد األعمال وتحويلها
إلى إنجازات.
وأش��������اد ج����اس����م ال��ب��س��ت��ك��ي
ب��ف��ك��رة “م��ج��ل��س ال��س��ع��ادة”
كونها تترجم تطلعات القيادة
ال���رش���ي���دة ب��ج��ع��ل ال��س��ع��ادة

منهج حياة وثقافة يعيشها
المجتمع اإلم��ارات��ي ورس��ال��ة
سامية ينقلها إلى العالم ،كما
ت��وج��ه بالشكر وال��ت��ق��دي��ر إلى
الجهتين المنظمتين ،ن��ظ��راً
لما تقومان به من مبادرات
ناجحة ترتقي لتطلعات أبناء
الوطن وآمالهم ،راج��ي��اً لهما
دوام العطاء والتميز.
واخ��ت��ت��م��ت ال��ج��ل��س��ة بتكريم
ال���ض���ي���وف وم���ن���ح ش���ه���ادات
مشاركة للحضور ،على أمل
ال��ل��ق��اء ف��ي الجلسة األخ��ي��رة
م������ن م���ج���ل���س ال�����س�����ع�����ادة،
سيعلن ع��ن موعدها
وال��ت��ي ُ
ومحاورها في وقت قريب.
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مؤتمرات

أقيم بالكويت تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية

“تـوعية ورعـــايـة األحـداث”

تشــــــارك بــالــمـلــتـقــــى الســـــنــوي
“األمن الفكري في المجتمع الخليجي”
ً
ممثلة بالعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا ،رئيس اللجنة
شاركت جمعية توعية ورعاية األح��داث،
اإلعالمية ،بمؤتمر اإلعالن عن فعاليات الملتقى السنوي الرابع الذي تقيمه كلية العلوم االجتماعية
بجامعة الكويت ،بالتعاون مع وزارة الداخلية ،تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية سعادة الفريق محمود
الدوسري ،تحت شعار :األمن الفكري في المجتمع الخليجي :المنظور االجتماعي واإلعالمي ،الذي
أقيم خالل الفترة من  8-6فبراير .2018
أوض � ��ح ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االجتماعية أ.د .حمود القشعان
خ�ل�ال ال �م��ؤت �م��ر ال�ص�ح�ف��ي أن��ه
تم اختيار شعار األم��ن الفكري
ف��ي المجتمع الخليجي لهذا
ال �م �ل �ت �ق��ى ل �ي �ك��ون اس �ت �ك �م��اال
ل��دور كلية العلوم االجتماعية
وال�م�س�ئ��ول�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��ع على
عاتقها إذ تحتوي كلية العلوم
االج �ت �م��اع �ي��ة ع �ل��ى تخصصات
هي التي بدورها توجه وتراقب
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وت �ق��وي ال�س�ل��وك االجتماعي
والفكري في جامعة الكويت
م ��ؤك ��داً أن� ��ه ال ي �م �ك��ن وج ��ود
تنمية ف��ي أي بلد إال بوجود
األمن وتوافره.
ول �ف��ت أ.د .ال�ق�ش�ع��ان إل��ى أن
الملتقى يناقش قضية األمن
ال� �ف� �ك���ري ال�� � ��ذي ق� ��د ي �غ �ف��ل
عنه الكثير مبيناً أن م��ن لديه
ان� �ح ��راف ��ات ف �ك��ري��ة ق ��د ي�ك��ون
قنبلة موقوتة لجرائم الفساد
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أو اإلره��اب .وأوض��ح القشعان
أن الملتقى يضم  14محاضراً
م� ��ن ال� �ك ��وي ��ت وم � ��ن ال �خ �ل �ي��ج
ال� �ع ��رب ��ي ي �ت �ض �م��ن  13ورش� ��ة
عمل تطبيقية مجانية موجهة
ل �ل �ع��ام �ل �ي��ن وال� �ع���ام�ل�ات ف��ي
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة المختلفة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة ال�ش�ئ��ون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ووزارة
التربية ووزارة الداخلية ووزارة
األوقاف وبمشاركة منظمات
المجتمع المدني.

وم��ن ج��ان�ب��ه ب�ي��ن رئ�ي��س اللجنة العلمية أ.د.
يعقوب الكندري آلية اختيار األوراق العلمية
في الملتقى إذ يحتوي على  16ورقة علمية
سوف يتم تقديمها في هذ الملتقى بمشاركة
 5دول خليجية منوهاً أن الملتقى اتخذ الطابع
الخليجي للتأكيد على موقف الكويت الداعم
ألمن الخليج ووحدته ،كما أوضح أ.د .الكندري
أن أحد أبرز أهداف الملتقى هو التقاء الباحثين
من دول الخليج في مجال العلوم االجتماعية
لتبادل الخبرات.
ول�ف��ت أ.د .ال�ك�ن��دري أن��ه س��وف يتم التركيز
على مفهوم األمن الفكري في هذا الملتقى
من المنظور االجتماعي والمنظور اإلعالمي
باعتباره أح��د المفاهيم الرئيسة في الجانب
االجتماعي التي تحتاج إلى عقد مجموعة من
الملتقيات وال �ن��دوات والمحاضرات التي تهتم
في تناوله ومناقشته كما تم التركيز على الجانب
اإلع�ل�ام��ي ن �ظ��راً أله�م�ي�ت��ه ألن ��ه يعتبر الجانب
ال��رئ�ي�س��ي ف��ي عملية ان�ت�ش��ار ال�ف�ك��ر المتطرف
واإلرهاب والقضايا التي تتعلق بالعنف.
وأوض ��ح أ.د .ال �ك �ن��دري أن ه�ن��اك أرب ��ع جلسات
نقاشية مقسمة على يومين يحاضر فيها نخبة
من أصحاب الفكر والرأي لمناقشة قضية األمن
الفكري ،فاليوم األول الجلسة األول��ى األمن
الفكري وحماية الشباب من التطرف،الجلسة
ال �ث��ان �ي��ة ب �ع �ن��وان اإلع�ل��ام ودوره ف��ي م�ح��ارب��ة
اإلره��اب ،واليوم الثاني الجلسة األول��ى حماية
ال �ش �ب��اب م��ن اإلدم � ��ان واالن� �ح ��راف ��ات ال�ف�ك��ري��ة
والجلسة األخيرة بعنوان الطفولة والعنف.
وب ��دوره أك��د عضو اللجنة الفنية رئ�ي��س قسم
االجتماع والخدمة النفسية د .يوسف غلوم
أن المسألة الفكرية مسألة مهمة وحساسة إذ
يناقش الملتقى كيف نتالفى الفكر المتطرف
ف��ي المستقبل مشيراً إل��ى أن الملتقى يعتبر
م �ق��دم��ة ج��ي��دة ل��ط��رح م �ث��ل ه� ��ذه ال �م��واض �ي��ع
ومناقشتها في المجتمع.

ثالثة مفاهيم
تحدث العميد الدكتور جاسم خليل ميرزا ،رئيس
اللجنة اإلعالمية بالجمعية ،عن دور اإلعالم في
تصحيح بعض المفاهيم لدى الشباب ،ويقول
موضحاً  « :استعرضت خالل الملتقى تجربة دولة
اإلم��ارات في مجال التسامح والوعي الفكري،
وب��أن دول��ة اإلم ��ارات سبقت الكثير م��ن ال��دول
في مجال تجنيد الشباب واحتوائهم وتثقيفهم،
ك ��ون ال �خ��دم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة تعتبر ت�ج��رب��ة ناجحة
ق��ادرة على تغيير مفاهيم الشباب وتصويبها،
وتعزز في نفوسهم حب الوطن ،وهو السالح
الذي يستخدم في مكافحة االنحراف الفكري
لدى الشباب» .وأوضح العميد الدكتور ميرزا أن
المحاضرة ركزت على مفهوم الدين والخطاب
الديني ال��ذي يجب أن يكون ملتزماً بالتسامح،
خ��اص��ة ف��ي دول��ة اإلم� ��ارات ال�ت��ي أن �ش��أت وزارة
للتسامح .كما ت�ط��رق إل��ى مفهوم المواطنة
ال�ص��ال�ح��ة ال �ت��ي ال تعتمد ف�ق��ط ع�ل��ى اإلل �ت��زام
بالزي الوطني التقليدي للدولة ،بل هي التزام
بالسلوك المشرف داخل وخارج الوطن .وأوضح
العميد ميرزا مفهوم استخدام السيارة ،بأنها
ل�ي�س��ت وس �ي �ل��ة ل�ل�ت�ف��اخ��ر ول �ك��ن ع �ل��ى ال�ش�ب��اب
االلتزام بقواعد السير المرورية وحماية أنفسهم
من السرعة وخطر الحوادث.
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حا�صلة على جائزة الع�ضو املتميز عن مركز فتيات عجمان

مهـــا العليـلـي

طموحي ال حدود له و�أمتنى �أن �أ�صبح ر�سامة عاملية
اختارت المواطنة مها عبيد عبدالله العليلي ،بالصف الحادي عشر ،أن تشق طريقها في مجال
التطوع ،وأن تسخر موهبتها في الرسم واألشغال اليدوية لدعم أبناء وطنها الغالي.
تقول العليلي « :ل��دي طموح وم��واه��ب كثيرة ،تتمثل في الرسم واألش�غ��ال اليدوية والتصوير
وعمال على دعمي
الفوتوغرافي ،اكتشفها وال��داي عندما كنت في سن السادسة من عمري،
ً
وأعماال بسيطة إلى لوحات
وتعزيز هذه المواهب ،التي بدأت بموهبة صغيرة لطفلة تخط رسومات
ً
مستقبال مشرقاً أعمل على صقله وتطويره بالتعلم والممارسة
وأعمال فنية ،رسمت لي بداية
ً
الدائمة».
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ت �ض �ي��ف ال �ع �ل �ي �ل��ي « :رس �م��ت
�ات
�ات ك �ث �ي� ً
ل ��وح � ٍ
�رة م�ن�ه��ا ل��وح� ٌ
ط �ب �ي �ع �ي��ة وف � �ن� ��ون ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة
كثيرة
ٍ
�ارض
وش��ارك��ت ف��ي م �ع� َ
م��ن��ه��ا؛ م� �ع ��رض ل� �ي ��وا ل �ل �ت �م��ور
ال��ذي أقيم ف��ي إم��ارة عجمان
م��ؤخ��راً باإلضافة إل��ى لوحيات
فنية قدمتها لهيئة السياحة
بعجمان ،وحصلت على تقدير
مؤسسات الدولة ،واستحسان
ال�ج�م�ه��ور ال ��ذي أب ��دى إعجابه
ب� �ه ��ذه ال� �ل���وح���ات واألع � �م� ��ال
الفنية».
ان �ض �م��ت ال �ع �ل �ي �ل��ي إل� ��ى م��رك��ز
فتيات عجمان ،وعملت على
ت�ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��ا ف��ي ال��رس��م،
وش� � ��ارك� � ��ت م � ��ن خ �ل�ال� ��ه ف��ي
المعارض واألنشطة الصيفية،
وت �ق��ول « :يعتبر م��رك��ز فتيات
عجمان ،الوجهة األول��ى التي
أم �ض��ي ب �ه��ا وق �ت��ي وأس�ت�ث�م��ر
ب �ه��ا وق ��ت ف ��راغ ��ي ،ب��ال�ف��ائ��دة
والمتعة التي يقدمها المركز،
السيما في المجاالت الثقافية
والعلمية والتربوية والرياضية
والتطوعية ك��اف��ة ،واكتشتف
م��ن خ�لال المركز بأني رسامة
ول � ��دي م��وه �ب��ة أس �ت �ط �ي��ع أن

أفيد بها أبناء وطني من خالل
ت��دري��ب ال�ف�ت�ي��ات ال �ص �غ��ار على
ه��ذه ال�م�ه��ارات ،التي أج��د بها
المتعة والفائدة».
تطوع وطموح
نتيجة لهذه الجهود فازت مها
العليلي بجائزة العضو المتميز
ع� ��ن م���رك���ز ف� �ت� �ي ��ات ع �ج �م��ان،
وح �ص �ل��ت ع �ل��ى درع ال�ت�ك��ري��م،
وك��رم �ه��ا س �م��و ال �ش �ي��خ ع�م��ار
ب��ن حميد النعيمي ول��ي عهد
ع��ج��م��ان ع��ل��ى م �ج �ه��ودات �ه��ا،
وت��ق��ول « :ن�ح��ن محظوظون
ألن حكومتنا ت��دع��م الشباب،
وتسير وفقاً لتوجهات وطموح
الجيل الحالي ،فكل ما نقوم به
من إنجاز حتى وإن كان بسيطاً
ن �ن��ال ع �ن��ه ال��دع��م وال�ت�ش�ج�ي��ع
ال� ��ذي ي �ح �ف��زن��ا ع �ل��ى م��واص �ل��ة
المشوار ،باتجاه واحد أال وهو
الرقم واحد ،الذي ال نحيد عنه
أبداً وال نقبل بغيره».
وت�� ��رى ال �ع �ل �ي �ل��ي ال �م �ت �ط��وع��ة
ف��ي ال �ه�لال األح �م��ر اإلم��ارات��ي
أن ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي يشكل
أه���م ال��وس��ائ��ل ال�م�س�ت�خ��دم��ه
لتعزيز دور الشباب في الحياة

االجتماعية والمساهمة في
النهوض بمكانة المجتمع في
شتى ج��وان��ب ال�ح�ي��اة ،وتقول:
« ي��ك��ت��س��ب ق � �ط� ��اع ال �ع �م��ل
التطوعي في دول��ة اإلم��ارات
أه �م �ي��ة م��ت��زاي��دة .وق ��د شهد
ه��ذا القطاع نمواً مطرداً في
ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،ب� �م ��وازاة
ال�ق�ف��زة الهائلة ال�ت��ي حققتها
المسيرة التنموية في الدولة
ف� ��ي م � �ج� ��االت ش� �ت���ى ،األم� ��ر
ال��ذي أسفر عن تنامي الحاجة
ل��م��ش��ارك��ة أف � � ��راد ال �م �ج �ت �م��ع
ف��ي ال�م�س��اه�م��ة ف��ي أنشطة
وب ��رام ��ج وم� �ب���ادرات وح �م�لات
ت �ط��وع �ي��ة ت��دع��م ال �ع��دي��د من
ال�ق�ض��اي��ا المجتمعية والبيئية
واإلنسانية».
وتقول العليلي بأنها تطمح بأن
تكون رسامة عالمية وأن ترفع
علم دولة اإلمارات في مختلف
المحافل العالمية ،وت�ق��ول« :
أط �م��ح ف ��ي دراس � ��ة اإلع �ل�ام،
والتصوير والفوتوشوب ،كما
أن� ��وي دراس� ��ة ال �ف �ن��ون بكافة
أشكالها ألن الفن هو جزء من
حياتي وف�ي��ه ال �ف��رح وال�ت�ف��اؤل
والسعادة».
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محامي الحدث

بقلم :عبدالله المهيري

الأ�سـرة ك�أحد �أ�سباب
جنوح الأحداث

محام ومستشار قانوني
ٍ

تطرقت في مقال سابق للحديث عن مشكلة جنوح األح��داث ،موضحاً بشكل عام أسباب
عدة .فما بين األسرة كسبب رئيس لجنوح األحداث ثم البيئة المحيطة ،ثم
الظاهرة من
نواح ّ
ٍ
انتهاء بالبيئة التعليمية.
البيئة الدينية
ً
وفي هذا المقال أشرع في بيان أحد أهم أسباب جنوح األحداث ،أال وهو األسرة.
إن األس ��رة ه��ي اللبنة األول��ى
وال��رك��ي��زة األس��اس �ي��ة للعنصر
وتعتبر
البشري داخل المجتمعُ ،
األس��رة بهذا المفهوم مصنع
الشباب الواعد ال��ذي سيحمل
راي�� ��ة ال �م �ج �ت �م��ع ع��ل��ى ع��ات �ق��ه
ُليسلِّ م الراية بعد ذلك لخلفه،
وهكذا تدور الحلقات.

ولقد تعرضت لمشكلة جنوح
وبينت
األحداث تعرضاً
شامالّ ،
ً
م ��ن خ�ل�ال ذل���ك دور األس���رة
ال�ف��اع��ل وال �م��ؤث��ر ف��ي مشكلة
جنوح األحداث باعتبارها السبب
الحد
الرئيسي في ظهورها ،أو
ّ
منها ومنعها بتجفيف منابعها
والحيلولة دون وقوعها ،وتعتبر
األس��رة ب��ؤرة الحل أو المفصل
المحرك للمشكلة من أساسها
كونها أحد أهم روافدها.
إن الطفل الحدث هو شخص
ن �ش��أ ف ��ي ب�ي�ئ��ة ُأس ��ري ��ة ع��ادي��ة
م��ن أب وأم وإخ ��وة .والعناية
ب��ال �ح��دث م �ن��ذ م ��ول ��ده تُ �ل�ق��ي
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على األبوين مهمتين غاية في
األهمية ،وهما:
أوال :إدراك خطورة المشكالت
ً
ُ
األسرية وتأثير انعكاساتها على
الصحة النفسية للطفل.

ثانياً  :استيعاب األبوين ألهمية
التنشئة الوجدانية واألخالقية
وال�ن�ف�س�ي��ة السليمة والتبصر
بآثارها.

فتأثير المشكالت ُ
األسرية بين
الوالدين على الصحة النفسية
والسلوكية للطفل غ��اي��ة في
ال� �خ� �ط���ورة ،وي��ك��م��ن خ �ط��ره��ا
ف��ي أن ت �ل��ك ال �م �ش �ك�لات قد
ت �ح��دث م �ب��اش��رة أم ��ام الطفل
وت��ح��ت ن� �ظ ��ره ،وت �ت �س �ل��ل إل��ى
وج��دان��ه ،فقد يسمع الطفل
تراشق األبوين باأللفاظ ويرى
تبادل االتهامات ،وهذا سوف
يخلق للطفل شبحاً نفسياً لن
يستطيع التخلص م�ن��ه طيلة
حياته .إن األبوين هما الحاضنان
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للطفل وال ي �ع��رف س��واه�م��ا،
ومنهما يستقي قيمه ومبادئه
وتصرفاته وانفعاالته النفسية،
فإذا ما حدثت مشكلة ما بين
الوالدين ك��ان لذلك أث��ر مباشر
وخ�ط�ي��ر ف��ي ت�ش��وي��ة ال��وج��دان
النفسي ل��دى ال�ط�ف��ل ،وه��ذا
ال� �ت� �ش ��وه س � ��وف ُي��س��ف��ر ف��ي
ال�ن�ه��اي��ة ع��ن ظ �ه��ور مشكالت
ن�ف�س�ي��ة ل ��دى ال �ط �ف��ل ،وم�ي��ل
لالنزواء أو العنف.

إن ت��أث��ي��ر ال �ت �ن �ش �ئ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
والسلوكية والبيئية الصحيحة
ل �ل �ط �ف��ل ال ي �ق��ل أه��م��ي��ة ع��ن
التنشئة الجسمانية السليمة
ل � ��ه .ف �ي �ت��وج��ب ع��ل��ى األس � ��رة
القيام بغرس القيم والمبادئ
واألخ� �ل ��اق ف ��ي ال �ط �ف��ل منذ
م �ه��ده ،ب��اع�ت�ب��ار ت�ل��ك ال�م�ب��ادئ
وح � ��دة واح� � ��دة ،وم� �ع ��ادل ��ة ال
تقبل القسمة إال على أساس
ح ��ل واح� ��د وش ��ام ��ل ال ينفك
ع��ن ُأس ��س التنشئة الغذائية

والجسمانية .فالقيم األخالقية
والمبادئ القويمة يجب تنشأ
مع الطفل وتكبر معه .فعقل
ال �ط �ف��ل ال ي� �ق � ّ�ل أه �م �ي��ة عن
وجدانه ،وهما ال يقالن أهمية
ع��ن جسمه ال �م��ادي .فالتربية
األخ�لاق �ي��ة الب ��د أن ت�ت�ح��د مع
ال��ت��رب��ي��ة ال �ج �س �م��ان �ي��ة وت �س �ي��ر
م �ع �ه��ا خ��ط��وة خ� �ط ��وة .فمن
خ�ل�ال األس� ��رة ي�ت�ع�ل��م الطفل
م � �ب� ��ادئ ال��م��ح��ب��ة وال� �ت� �ع ��اون
والتنافس المحمود واح�ت��رام
الغير والصدق واألمانة واإليثار
وال �ت �ع �ق��ل وال �ت �ف �ك �ي��ر وال�ت�ب�ص��ر
بمآالت األفعال ،وهي عناصر
ليس من السهل تربية الطفل
ع��ل��ي��ه��ا ،وس � � ��وف ت���أخ���ذ م��ن
األب ��وي ��ن وق� �ت ��اً وج� �ه ��داً ب��دن�ي��اً
ونفسياً وعقلياً  ،إال أن مردود
ه ��ذه ال�ت�ن�ش�ئ��ة وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا
على األس ��رة والمجتمع غاية
اختل ميزان
ّ
في األهمية .فإذا
التنشئة في أحد هذه العناصر،
ظهرت مشكلة جنوح األحداث
المختل .وفي هذه
ّ
في العنصر
الحالة ُيمكنني الجزم بأن الخلل
في أحد عناصر التربية سيكون
س �ب �ب��اً رئ� �ي� �س ��اً ل ��دف ��ع ال �ط �ف��ل
لتعويض الخلل م��ن المجتمع
ن �ف �س��ه .ف��ال �خ �ل��ل ف ��ي ال�ت��رب�ي��ة
ال� �م ��ادي ��ة س� ��وف ي�� ��ؤدي إل��ى
ظهور حاجة الطفل لتعويضه
بشراهة أو ش��راس��ة ،ول��و على
حساب اآلخرين الذين ُيشاركون
الحدث في بيئته أو مجتمعه.
فقد يمد الطفل يده ليسرق،

وق� ��د ي �ص �ط��دم م ��ع اآلخ ��ري ��ن
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ط �ل �ب��ه ول��و
بالقوة.

والخلل في التربية األخالقية
ل��ن ي�ك��ون ه�ن��اك ج��اب��ر لفقده،
وس� �ي� �ك���ون م� ��ن ال �م �س �ت �ح �ي��ل
االستيعاض عنه أثناء محاولة
ت �ع��وي �ض��ه ،وس��ي��خ��رج ال�ط�ف��ل
بدون أخالق ،وسوف يصل به
الحال إلى الكراهية أو الكذب أو
الغش أو الخيانة أو التسلط أو
الخضوع أو االنسياق األعمى
وراء الغير دون اكتراث.

إن األس��رة مسئولة عن رعاية
أساسين ال ثالث لهما :األول:
هو الحفاظ على الكيان األسري
وإي �ج��اب �ي��ات��ه ون��ب��ذ ال �خ�لاف��ات
ُ
األسريةو الحيلولة دون تسرب
آثارها لألطفال .والثاني :وهو
بناء شخصية الطفل جسمانياً
وأخالقياً  ،وتقويم نمط سلوكه
وق� �ي� �م ��ه وم � �ب� ��ادئ� ��ه ،وغ� ��رس
ال �ص �ف��ات واألخ �ل�اق الحميدة
فيه.
وف � ��ي ال � ��واق � ��ع؛ ل� �ق ��د أث �ب �ت��ت
ال � � � � ��دراس � � � � ��ات اإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ة
واالجتماعية والسلوكية التي
أجرتها العديد من المؤسسات
ال��رس �م �ي��ة وغ��ي��ر ال��رس �م �ي��ة أن
المشاكل ُ
األسرية أو الهشاشة
الثقافية واألخالقية للوالدين
ه��ي السبب الرئيسي لظهور
الخلل ال �م��ؤدي بطبيعته إلى
جنوح األحداث نفسياً ثم فكرياً
ث��م سلوكياً  ،لتظهر المشكلة

بكافة جوانبها ال�ح��ال�ي��ة .وقد
ي� �ظ ��ن ال� �ب� �ع ��ض أن ال �ت �ن �ش �ئ��ة
األخالقية والسلوكية لألطفال
بمثابة ال �ت��رف ال �ت��رب��وي ،وه��ذا
فهم غير صحيح .ألن التربية
األخ�لاق �ي��ة وال�س�ل��وك�ي��ة تُ عتبر
الوازع النفسي والداخلي الذي
يحمل الطفل فيما بعد على
اجتناب السلوكيات الضارة به
وبأسرته وبالمجتمع ،والحصن
ال�ح�ص�ي��ن ال� ��ذي ي �ض��ع الطفل
ف��ي َم��نَ � َ�ع� ٍ�ة م��ن االن �ج��راف إلى
مستنقع الجريمة النفسية أو
السلوكية.
وختاماً أق��ول :إن األس��رة هي
مصنع أط �ف��ال ال �ي��وم وشباب
ال � �غ� ��د ورج � � � ��ال ال �م �س �ت �ق �ب��ل،
وال� �ت� �ع ��ام�ل�ات ُ
األس � ��ري � ��ة ه��ي
ال �ت��ي تنعكس ب�ش�ك��ل مباشر
على الطفل وتُ شكل وجدانه
وترسم سلوكه بقلم حساس،
وهي التي تُ سهم في تشكيل
البيئة الكاملة الحاضنة للطفل
والمحيطة به .فإذا ما صلحت
ه� ��ذه ال �ب �ي �ئ��ة ب��رع��اي��ة األب��وي��ن
ص��ل��ح ال� �غ���رس ال� �ج ��دي ��د وه��و
الطفل ،وإذا فسدت لم يقف
ه��ذا ال�ف�س��اد عند ح��د األس��رة
ف �ح �س��ب ،ب ��ل س� ��وف ي�ت�ع��دى
الفساد إل��ى المجتمع بأكمله
باعتباره الحاضن األكبر للطفل.
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من القلب

بقلم :األخصائية النفسية
عواطف خميس الريسي

زايد اخلري
�شخ�صية متفردة
ومنوذج �إن�ساين نادر
ال�سمات ال�شخ�صية للمغفور له
ال�شيخ “زايد”
18
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من القلب
إذا ألقينا الضوء على شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب
الله ثراه -عن قرب فسوف نجد أن لديه العديد من السمات الشخصية التي تميزه
ً
رجال
إنسانية متفردة ،وكان
سمات
ٍ
عن غيره من القادة في عصره ،حيث كان يمتلك
ً
واضح الذاتية ،وطيد األصالة ،مفتوح الطموح ،مكفول الحاجات ،رشيد التصرف،
كريم النزلة ،غير منكمش وال هياب ،بسيط وودود ،ولديه قدرات عالية في اإلبداع
واالبتكار ،ولم يكن أنانياً وال انطوائياً ،كما اتسم ببعد في النظر والرؤية السديدة
ألبعاد الماضي ومقومات الحاضر ،ونظرة ثاقبة للمستقبل ،وحنكة سياسية ،ويحاط
بحب كبير من أبناء شعبه .وإذا تحدثنا عن الصفات الجسدية للشيخ زايد – رحمه الله
 فإننا نالحظ بأنه رجل قوي البنية ،وجهه ينم عن ذكاء شديد ،عيناه ثاقبتان حادتان،قوي المالحظة ،يتميز بسلوك هادئ وشخصية قوية ،بسيط في لباسه.
ول��م ُي��ع��رف ع��ن الشيخ زاي��د
تقصير في أداء واجبه تجاه
ال��غ��ي��ر ،وك����ان ك��ري��م��اً س��خ��ي��اً
����د ح���اج���ه ،وك���ان
ال ي����رد ألح� ٍ
رج�لا يحظى بإعجاب شديد
ً
م��ن ال��ج��م��ي��ع .وم���ن العناصر
ال����رئ����ي����س����ة ف������ي ش��خ��ص��ي��ة
ال��م��غ��ف��ور ل���ه ،الحكمة التي
وهبها الله له ،والتي مكنته
من التعامل بحكمة شديدة
مع الصراعات واألزمات التي
كانت تعانيها المنطقة عندما
تولى الحكم ،وهذه الحكمة
س��م��ة أص��ي��ل��ة ف��ي “م��درس��ة
زايد” وانعكست في مقولة
صاحب السمو الشيخ محمد
ب����ن زاي������د آل ن���ه���ي���ان ،ول���ي
ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد
األع��ل��ى ل��ل��ق��وات المسلحة،
“ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د” ال��ت��ي تعبر
ع���ن واق����ع غ��رس��ه زاي����د في
ال��ن��ف��وس .وأك����د س��م��وه أن
السمات القيادية والصفات
الشخصية التي مثلها الشيخ
زايد ،طيب الله ثراه ،كان لها
أثر كبير في تعزيز االنسجام
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ال��داخ��ل��ي وال��ت�لاح��م الوطني
ب��ي��ن أب���ن���اء ال���وط���ن ال���واح���د،
وك���ان رح��م��ه ال��ل��ه رائ����داً في
تحقيق التنمية المجتمعية
والمساواة ،وبحكمته أصبح
ق��ائ��داً استثنائياً على جميع
المستويات ،وال ي��زال يمثل
ال���ق���دوة ال���ت���ي ن��ق��ت��دي بها
دوماً لتحقيق األفضل لدولة
اإلمارات.
دبلوماسية شعبية
جهة أخرى ،كان الشيخ
ٍ
ومن
زاي�����د ي��ت��ب��ع “ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
الشعبية” ،وامتلك سراً في
شخصيته ،فرغم أنه لم يتخرج
من جامعة عالمية ولكن من
خيمة ف��ي ال��ص��ح��راء ،إال أنه
ك��ان يتعامل م��ع المواقف
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
بأسلوب مميز.
كما امتلك الوالد المؤسس
الشيخ زاي���د ،الشجاعة التي
تزينها ال��ح��ك��م��ة ،ف��ك��ان ي��زور
زع���م���اء ال�����دول ال��ق��وي��ة في
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ال��ع��ال��م م���ع ب���داي���ة تأسيس
دول����ة اإلم�������ارات ،وي��ت��ع��ام��ل
معهم بحنكه وثقة بنفسه
وب����دول����ت����ه وم������ا ي��ن��ت��ظ��ره��ا
م���ن م��س��ت��ق��ب��ل ،ك��م��ا ك��ان��ت
ال��ش��ج��اع��ة ال���ت���ي ت��س��ان��ده��ا
ل�ا م��ه��م��اً في
ال��ح��ك��م��ة ع���ام� ً
ق��ص��ة وج���ه���ود ق��ي��ام دول���ة
االتحاد.
الصدق واألمانة هما صفتان
مميزتان لمدرسة زاي��د ،فكان
دائ������م ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ن��م��ي��ة
ال��م��ج��ت��م��ع ورخ������اء ال��س��ك��ان،
ب��ع��ي��داً ع���ن إط��ل�اق ال��وع��ود
البراقة التي ال يتبعها عمل
ح��ق��ي��ق��ي ،وك����ان م��ن السهل
أن ي��ص��ل ال��م��واط��ن البسيط
إل��ى المغفور ل��ه الشيخ زاي��د
ويعرض عليه طلبه أو حاجته
ليلبيها له على الفور ،أيضاً كان
معطاء ،ال يعرف
رحمه الله
ً
األنانية ،فعندما تولى حكم
أب��وظ��ب��ي ف��ك��ر ف��ي اإلم����ارات
األخ���رى ،وعمل على تحقيق
ما فيه الخير لها وللجميع.

قائداً مخلصاً
ك���ان ال �ش �ي��خ زاي� ��د رح �م��ه ال�ل��ه
يتمتع بصفة القيادة التي تعتبر
سمة بارزة في شخصيته ،حيث
ك��ان يعتبر ق��ائ��داً ف��ذاً مخلصاً
ووف� �ي ��اً ي��ؤم��ن ب��رأي��ه وق� ��درات
شعبه ،حيث يبدأ معهم وبهم
�وال إل��ى
ال �ع �م��ل واإلن� �ج ��از وص� � ً
ت �ح �ق �ي��ق ط �م��وح��ات �ه��م .وك ��ان
رحمه الله يتمتع بروح المواطنة
العالية ،حيث يقيم دولة الحق
وال� �ق ��ان ��ون ،وي �ت �ي��ح ل�ل�ك�ف��اءات
إم � �ك� ��ان ال� � �ب � ��روز االج��ت��م��اع��ي
وتوفير كل اإلمكانات المادية
والمعنوية للمواطنين.

اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ص� �ف ��ة ب� � � ��ارزة ف��ي
شخصية الشيخ زاي ��د – رحمه
الله – حيث كان قائداً إيجابياً ،
وهذا ما تناوله صاحب 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
دب��ي ،في كتابه “ت��أم�لات في
ال��س��ع��ادة واإلي��ج��اب��ي��ة” حيث
تحدث عن ايجابية الشيخ زايد،
حيث ذكر سموه أن الشيخ زايد
يتحلى بإيجابية مفعمه مكنته
من تحويل دول��ة اإلم��ارات من
أرض ص �ح��راء ج� ��رداء إل ��ى أرض
خضراء ،حيث كان يمتلك رحمه
الله الكثير من التفاؤل والثقة،

فقال سموه :تخيلوا لو أن زايد
وراشد كانا قائدين سلبيين ،أين
ستكون دولة اإلمارات اليوم؟
تخيلوا لو أنهما جلسا يعددان
المشكالت والعقبات وضعف
اإلم �ك��ان��ات ،ويلتمسان العذر
في قلة اإلن�ج��از .تخيلوا لو أن
زاي� ��د وراش � ��د ك��ان��ت نظرتهما
م � � �ح� � ��دودة وط� �م ��وح ��ات� �ه� �م ��ا
شخصية؟
لقد أبدع الشيخ زايد في إيجاد
الحلول للكثير من المشكالت
ول��م ي�ي��أس ول��م ي��ؤث��ر فيه رأي
ال �خ �ب��راء األج ��ان ��ب ،ك ��ان دائ �م��اً
ص��اح��ب ص��اح��ب ن �ظ��رة إيجابية
ثاقبة.

سمات زايد
من أبرز السمات القيادية للشيخ زايد – رحمه الله – التحامه بشعبه ،واتصاله بهم دون حواجز،
مما حبب الشعب فيه ،وجعلهم ينظرون إليه كأب حنون .ويمكن إيجاز صفاته القيادية فيما يلي:
االعتزاز بالهوية العربية اإلسالمية.

الحكمة والتبصر.

ال��ع��م��ل ال����دؤوب م��ن أج���ل ن��ص��رة القضايا
العادلة التي آمن بها.

حسن االستماع.

الشمولية في التفكير.
المزاوجة بين الفكر والعمل.
ترتيب األولويات.
الجرأة في إعالن الرأي والدفاع عنه.
اإلخالص في العمل.

قبول الرأي اآلخر.
القدرة على اإلقناع.
الصبر والثبات.
الشجاعة والحسم.
اإلحساس بالمسئولية وعظم األمانة.

رحم الله الشيخ زايد فقد أجمع العالم على تفرد شخصيته وقيادته ورؤيته وحكمته وعبقريته
الفطرية ،وإن كان رحل عنا بجسده فنهجه وأفكاره ال تزال تعيش فينا من خالل أبنائه البرره.
العدد  - 64أبريل  2018الوعي االجتماعي
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من القلب

�سرية زايد ...مدر�سة يف الرتبية
الأخالقية
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

تزامن إدارج مادة التربية األخالقية ضمن المنهج التعليمي للتدريس ألول مرة في تاريخ
تكامال
دولة اإلمارات للعام الدراسي  2017/2018مع عام زايد  ، 2018لتشكل المبادرتان
ً
وتناسقاً تاماً بالنسبة للجوهر والهدف المقصود .

إن التجربة التي تخوضها الدولة في ترسيخ القيم األخالقية في نفوس طالبنا بالمدارس
عبر تخصيص مادة كاملة لتدريسها لم تسبقها فيها أي دولة عربية أخرى ،وهذا ما يعكس
حرصها الشديد على بناء جيل مشبع بالقيم واألخالق الحميدة التي زرع بذرتها الشيخ زايد
رحمه الله بأرض اإلمارات ،فالمنهج الذي تبناه المغفور له الشيخ زايد لبناء هذه الدولة
ليس منهج دولة وحسب ،بل هو منهج أمة كاملة عبر أجيال من الزمن  ،استفاد منه من
عاصره ومن أتى من بعده وسيستفيد منه الجيل الذي سيأتي بعد حين .
إذا تمعنا في شخصية الشيخ
زاي��د رح�م��ه ال�ل��ه م��ن حيث زاي��د
اإلن�� �س� ��ان ،زاي� � ��د األب وزاي� ��د
القائد ،لوجدناه مدرسة أخالق
متشعبة ومتشبعة بتعاليم
ديننا السمحة وقيم اإلنسانية
البحتة ال �ت��ي ف�ط��ر ال �ل��ه عليها
اإلنسان ،كان نموذجاً للصدق
واألمانة ،الصبر واإليثار ،وحب
ال� �ن ��اس وح� ��ب ال��خ��ي��ر ،ص��اح��ب
إيمان راسخ بالعمل الجاد وأن
األوط� ��ان ال تبنى إال بالعمل
المتفاني والمتقن ،وذا وعي
تام بمسؤولياته وواجباته ،مثل
ه ��ذه ال �ص �ف��ات وغ �ي��ره��ا ال�ت��ي
جعلت له القبول واالحترام بين
أه�ل��ه وشعبه وال�ع��ال��م بأسره
يجب علينا غرسها في نفوس
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أط �ف��ال �ن��ا ،ي�ك�ف��ي أن نطلعهم
بكل فخر على ح�ي��اة المغفور
له وخصاله الحميدة لنرسخها
ف��ي��ه��م ك� �م� �ب���ادىء أخ�ل�اق��ي��ة
تتعمق في داخلهم كلما كبروا
.
إن س �ي��رة وح �ي��اة ال�م�غ�ف��ور له
الشيخ زايد بحد ذاتها ،المدرسة
األخ�ل�اق��ي��ة ال��ت��ي ي �ج��ب علينا
أن نقحم أبناءنا في صفوفها
وال� �م���ادة ال �ش��ام �ل��ة ال �م��درج��ة
ضمن المقرر الدراسي الجديد
ل��ه��ذه ال��س��ن��ة ،ح �ي��ث تعكس
ص �ف��ات ال �ش �ي��خ زاي� ��د تفاصيل
الركائز األرب��ع التي ترتكزعليها
مادة التربية األخالقية ،والتي
تشمل  :الشخصية واألخ�لاق،
ال � �ف� ��رد وال� �م� �ج� �ت� �م ��ع ،ال �ت��رب �ي��ة
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المدنية والتربية الثقافية ،فإن
تكلمنا عن الركيزة األولى والتي
تمثل الشخصية واألخالق فلن
نجد أفضل من شخصيته الفذة
وأخالقه العالية لتكون نموذجاً
للتدريس واالق �ت��داء ب�ه��ا ،وإن
تكلمنا ع��ن ال �ف��رد ودوره في
مجتمعه ،فلن نجد أفضل من
دور الشيخ زاي��د في مجتمعه
وال�� �ف� ��رق ال� � ��ذي أح� ��دث� ��ه ب�ي��ن
إم ��ارات أم��س وإم���ارات ال�ي��وم،
وإن أردن � ��ا أن ن �خ �ب��ره��م كيف
وصلت دول��ة اإلم��ارات العربية
المتحدة إلى نموذج المجتمع
الشامل وكيف تطورت لتصل
إل � ��ى ال� �ت� �ن ��وع ال� � ��ذي ت �ش �ه��ده
ال� �ي ��وم ،وك��ي��ف ن �ح��اف��ظ على
موروثنا الثقافي فلن نستطيع

تعليمهم ذلك دون ذكر جهود
ال�ش�ي��خ زاي ��د رح �م��ه ال �ل��ه وحثه
على ترسيخ الهوية اإلماراتية
عن طريق العلم بقوله “ العلم
والتاريخ يسيران جنباً إلى جنب
 ،فبالعلم يستطيع اإلنسان أن
يسطر تاريخه ويدونه ويحفظه
لألجيال ليطلعوا عليه ويعرفوا
ما قام به األجداد واآلباء”.
لن نجد أفضل منه في غرس
ال�ق�ي��م وال��م��ب��ادىء واألخ�ل�اق
ال��رف�ي�ع��ة ف��ي ن �ف��وس أطفالنا
لشيبوا عليها ،لقد كان شديد
ّ
الحرص على الحث على التحلّ ي

ب �م �ك��ارم األخ �ل�اق ع�ن��دم��ا ق��ال
“ :أك �ب��ر نصيحة ألب�ن��ائ��ي البعد
ع��ن التكبر وإيماني ب��أن الكبير
والعظيم ال يصغره وال يضعفه
أن يتواضع ويحترم الناس أكثر
مما يحترمونه” ،وأش��د إيمانا
ب �ق��وة ال �ش �ب��اب ودوره � ��م في
ال��ب��ن��اء ع �ن��دم��ا ق� ��ال “ :أق� ��ول
دائ� �م ��اً إن �ن��ي أوم� ��ن ب��ال�ش�ب��اب،
والب ��د أن ي�ت��ول��ى المسؤولية
ال��ش��ب��اب ال �م �ث �ق��ف م ��ن أب �ن��اء
ال� �ب�ل�اد ،ف��ال �ش �ب��اب ال ينقصه
ال �ح �م��اس ،وم ��ا دام متحمساً
ومؤمناً بوطنه فإنه قادر على
استيعاب كل جديد “.

فكيف ال يكون مدرسة أخالق
متكاملة المناهج وه��و ال��ذي
كان ال ينام حتى يتسلم ملخص
الحوادث اليومية من الشرطة
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ليتفحصها
بدقة وي�ص��در تعليمات فورية
في القضايا المرتبطة باألخالق
العامة لاللتزام بها ،و كيف ال
يكون مدرسة وهمه األكبر هو
إن �ت��اج وت��رب�ي��ة ج�ي��ل سليم ق��ال
ف �ي��ه“ :ع�ل�ي�ن��ا أن نحسن رع��اي��ة
األب� �ن ��اء وت��وج �ي �ه �ه��م ال�ت��وج�ي��ه
ال �س �ل �ي��م ،ف �ك��ل م �ن��ا م �س��ؤول
وراع ،وعلينا أن نحسن هذه
ٍ
الرعاية كما أحسن الله رعايتنا “.
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من األرشيف

“زايد” حكيم العرب..
درو�س وعرب
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

ع �ن��دم��ا وج� ��ه ص��اح��ب ال�س�م��و
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن راش � ��د آل
مكتوم ،رع��اه الله ،بأن يسمى
ه��ذا ال�ع��ام ب��اس��م المغفور له
ال �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن س �ل �ط��ان آل
نهيان – طيب ال�ل��ه ث���راه .-لم
يدرك الكثير من شبابنا أهمية
هذا األمر ،فالشيخ زايد «رحمه
ال �ل��ه» ،يمثل لهذا ال��وط��ن كل
الثوابت التي نتمنى أن يتعلمها
هذا الجيل .ونحن المخضرمين
ال��ذي��ن عشنا العقد األول من
حياتنا على أرض ه��ذا الوطن
قبل االت�ح��اد نُ �ق� ّ�در من أعماق
ق �ل��وب �ن��ا ه � ��ذه ال �ن �ع �م��ة ال �ت��ي
تحققت ف��ي ظ��ل ات�ح��اد دول��ة
اإلمارات ،فقد ولدنا في بيوت
خالية من كل معاني الرفاهية
ال �ت��ي ح �ظ��ي ب �ه��ا أب��ن��اؤن��ا .وال
ي�ت�خ�ي��ل أح� ��د أن م �ن��اط �ق �ن��ا لم
ت �ت��وف��ر ف�ي�ه��ا ال �م �ي��اه ال�ص��ال�ح��ة
للشرب ،وال الكهرباء ،والرعاية
ال� �ص� �ح� �ي ��ة األول� � �ي � ��ة ل� ��م ت �ك��ن
متوفرة .وتعلمنا في مدارس
م��دع��وم��ة م��ن ق �ب��ل األش �ق��اء
في دول المنطقة ،لقد كانت
األرض قاحلة بكل م��ا تحمله
معان إال من
هذه الكلمة من
ٍ
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ش���يء واح� ��د اس��م��ه ال�ع��زي�م��ة
واإلصرار وأن االتحاد قوة .هذا
هو الدرس األول من حياة زايد،
فقبل قيام الدولة أدرك حكماء
المنطقة أهمية الوحدة فكانت
ال�ت�ح��ال�ف��ات وأش �ه��ره��ا تحالف
ب �ن��ي ي� ��اس وم� ��ن ل �ح��ق ب �ه��م،
وحلف القواسم ومن جاورهم.
وب �ع��د ن �ج��اح ه ��ذه ال�ت�ح��ال�ف��ات
كان اإلصرار من الشيخ زايد بن
سلطان وأخيه الشيخ راشد بن
سعيد آل مكتوم «رحمها الله»
على تطوير ه��ذه المنظومة
لتشمل الجيران ،وصمم اآلب��اء
المؤسسون رحمهم الله على
قيام دولة اإلمارات ،فتحققت
على أرض اإلم ��ارات اإلن�ج��ازات
ال�ت��ي تسعد ال�ص��دي��ق وتغيظ
م��ن ف��ي ق�ل�ب��ه م��رض.م��ن هنا
ن� ��درك م �ع��ان��ي ك �ل �م��ة ص��اح��ب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
«عام زايد يمثل مناسبة وطنية
عظيمة نستحضر خاللها بكل
ف�خ��ر واع��ت��زاز وع��رف��ان وتقدير
سيرة مؤسس ال��دول��ة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان -طيب
الله ث��راه -وما تركه من ميراث
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ع�م�ي��ق م��ن ال �ق �ي��م وال �م �ب��ادئ
والتقاليد الراسخة ،التي ميزت
الشخصية اإلماراتية».
ال��درس الثاني أن اإلم��ارات لها
ج��ذوره��ا ال��راس�خ��ة ف��ي أعماق
تاريخها ،عربية الهوية مسلمة
العقيدة لها قيمها السامقة،
ال� �ت���ي ج��ع��ل��ت أب � �ن� ��اء ال ��وط ��ن
وسمتْ هم
معروفين بأخالقهم َ
ال � ��ذي رف� ��ع س �م �ع �ت �ه��م ،ول��ن
يستطيع أح ��د ال �م��زاي��ده على
ذلك فلسنا مجهولي الهوية،
ل�ك�ن�ن��ا م �ن �ف �ت �ح��ون ع �ل��ى غ�ي��رن��ا
محبون لإلنسانية.
الدرس الثالث الواجب الوقوف
ع�ن��ده ،ه��و أن أح��د أه��م أس��رار
ق���وة ات� �ح ��اد دول� ��ة اإلم� � ��ارات،
وجود قادة أوفياء لهذا الوطن،
ف �ك �ث �ي��رة ه ��ي ال� � ��دول ال�غ�ن�ي��ة
بالموارد الطبيعية ،لكنها دول
منهوبة ألن قياداتها ليس لها
والء حقيقي لشعبها ،أما دولة
سخرت قياداتها
اإلمارات فقد ّ
اإلمكانات المادية والمعنوية
ل�ل�ارت��ق��اء ب��ال �م��واط��ن وت��أم �ي��ن
العيش الكريم له.

الدرس الرابع هو العالقة األخوية العميقة التي ربطت أصحاب السمو شيوخ اإلمارات
من جيل اآلباء المؤسسين أو من ننعم بقيادتهم هذه األيام فقد وجه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله ،في ذكرى توليه حكم إمارة دبي رسالة تحية
وإجالل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودعا شعب اإلم��ارات للتفاعل
مع هذه الرسالة فلباه الماليين من البشر مؤكدين على االثار المباركة لجهود صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دولة اإلمارات .نعم “إنه القائد الذي وهب
أيامه لوطنه وحياته لرفعة بلده وساعاته لسعادة مواطنيه”.

وأخيراً  ،فمستقبل هذا الوطن إعجاز نرنو إلى تحقيقه ،وشعارنا كلمة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان“ :معاً سنبرهن للعالم بأن المستحيل
ممكن ،وبأن كل تضحياتنا ترخص ألجل اإلم��ارات .وسنصنع معاً نموذجاً يشع
تفاؤال ويضع وطننا حيث نريده أن يكون بعون الله”.
ً
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من القلب

ً
بعيدا عن م�ستح�رضات التجميل
واملواد الكيماوية
جمالك يبد�أ من مطبخك!
الدكتورة :هالة إبراهيم األبلم

عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

لكي تكوني فتاة جميلة دون اللجوء الستخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية،
أنصحك باستعمال المواد التالية:
 .1الفواكه والخضراوات:

ع��ص��ي��ر ال��ل��ي��م��ون؛ ي��ع��ت��ب��ر من
الوسائل البسيطة لتعالجي
م��ن خ�لال��ه��ا ع��ي��وب ال��ب��ش��رة،
م��ث��ل :النمش ول���ون البشرة
ال�����غ�����ام�����ق وال����م����س����ام����ات
الواسعة ،فيتم وضع طبقة
خفيفة م��ن عصير الليمون
ع����ل����ى ال����ب����ش����رة ث�����م ت���ت���رك
ل��ل��ح��ظ��ات ل��ت��ق��وم��ي بغسل
بشرتك بالماء الدافئ.

26

ال��ب��رت��ق��ال؛ يستخدم لنعومة
ب��ش��رة ال��ي��دي��ن وت��أل��ق��ه��ا عبر
اس���ت���خ���دام ق��ش��رة ال��ب��رت��ق��ال
ومسح اليدين بها.
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المشمش؛ تعتبرفاكهة غنية
بالفيتامينات مثل” فيتامين
أ” فهو يغذي الشعر ويخفف
تساقطه.

 ال��م��ان��ج��و؛ ت��س��ت��خ��دم ه��ذهال��ف��اك��ه��ة ل��ت��ق��وي��ة األس���ن���ان
وتجميلها فهي فاكهة غنية
ب��ال��ك��ال��س��ي��وم و”ف��ي��ت��ام��ي��ن أ”
ال��ذي يقوم بتغذية األسنان
وتقويتها ،أم��ا ال��ت��ي��ن؛ فهو
يساعد على تقليل الدهون
ونقاء البشرة.

ال���ف���راول���ة؛ ت��س��ت��ع��م��ل إلزال����ة
ال��ت��ج��اع��ي��د وج���م���ال ال��ب��ش��رة
وذل������ك ع��ب��رع��ص��ر ال���ف���راول���ة
ودهن الوجه بها في الصباح
والمساء كما تعمل الفراولة
على تنظيف صفرة اللسان
والتخفيف منها .

ال�����ب�����ق�����دون�����س؛ ي��س��ت��ع��م��ل
للحصول على بشرة مشرقة
جميلة حيث يغسل الوجه به
ومساء لمدة أسبوع.
صباحاً
ً
 الخيار؛ يستخدم في معالجةتجاعيد الوجه والتخلص من
آثار النمش وفي حالة البشرة
ال��ده��ن��ي��ة يمكن اس��ت��خ��دام��ه
مع الحليب البودرة.

 .2المواد الطبيعية:
ه��ن��ال��ك ال���ع���دي���د م���ن ال���م���واد
الطبيعية التي يمكن استخدامها
من أجل الحصول على الجمال
ال���م���ط���ل���وب وت��ح��س��ي��ن ش��ك��ل
البشرة وملمسها والتخلص من
العيوب التي توجد فيها ،ومن
هذه المواد :
زي������ت ال���س���م���س���م :ي��س��ت��ع��م��ل
لتنعيم ال��ب��ش��رة وحمايتها من
أشعة الشمس الحارقة.

أجل الحصول على ق��وام جميل

وم�ن��اس��ب عند خلط األع�ش��اب
والزيوت الطبيعية معه.

العسل :يستعمل في ترطيب

ال��ب��ش��رة ع��ن��د خلطه م��ع اللبن
وماء الورد.

ال��دق��ي��ق :ي��ع��رف ال��ش��وف��ان أو

ال��دق��ي��ق م��ن��ذ ال��ق��دم ب��ف��وائ��ده

في تنعيم البشرة .

عصير الخيار :يستخدم لتهدئة
البشرة وإضفاء النضارة عليها.

ماء ال��ورد :يستخدم في تنعيم

ال� �ف ��راول ��ة :ت �س �ت �خ��دم للتنظيف
والتنعيم ولها مفعول قوي على
البشرة ،خصوصا للبشرة الدهنية.

الشاي األخضر :هو أحد المواد
المضادة لألكسدة وتستعمل

اللبن :هو األساس المناسب من

أشعة الشمس الحارقة.

البشرة.

في تقوية البشرة وحمايتها من
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ال�شائعات ..خطر يهدد
املجتمعات
المكتب اإلعالمي لخدمة األمين

ح��دث��ن��ي ف��ل��ان ،أو ح��دث��ت��ن��ي
فالنه  ...سمعت ..يقولون..
وغيرها من الكلمات الرنانة
ال��م��ت��داول��ة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع،
كلمات صغيرة إال أن وقعها
كبير على األشخاص ،غالباً ما
تستخدم ف��ي ب��داي��ة الكالم
كثير من الناس لتوصيل
عند
ٍ
أخ��ب��ار ومعلومات بقدر كبير
م���ن األخ���ط���اء وال��م��ب��ال��غ��ات،
غ��رض��ه��ا ال��ت��ه��وي��ل ف��ي وص��ف
الحوادث والقضايا ،والهدف
األول إثارة البلبلة.

28

للشائعة أهداف مختلفة وأقلها خطورة
هي تلك الساعية لخلق نوع من اإلث��ارة
والتشويق الكاذب ،في حين أن خطورتها
تصل لزعزعة أم��ن المجتمع ونشر الذعر
ل��دى أف��راده ،كما يمكن أن تتسبب في
خ�س��ائ��ر م��ادي��ة إذا م��ا ك��ان��ت ال�ش��ائ�ع��ات
فحواها اقتصادية.
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إذا م��ا رجعنا لتاريخ الشائعات
نرى بأنها موجودة منذ القدم
وق��د ح��ذرن��ا ديننا الحنيف من
حلوال
ه��ذه اآلف ��ة ووض ��ع لها
ً
جذرية توقف وتحد من انتشار
الشائعات لما لها من خطورة
بالغة على المجتمع.

ق��ال الله تعالى “ يا أيها الذين
آم��ن��وا إن ج��اءك��م ف��اس��ق بنبأ
ف �ت �ب �ي �ن��وا أن ت��ص��ي��ب��وا ق ��وم ��اً
بجهالة ،“ ....وق��ال النبي صلى
الله عليه وسلم (كفى بالمرء
إثماً أن يحدث بكل ما سمع)،
ف��ال��ت��ث��ب��ت م� ��ن ال��م��ع��ل��وم��ات
واألخ�ب��ار المنتشرة على ألسنة
الناس مطلب خصوصاً إن كان
الحديث المتداول يمثل خطراً
على المجتمع أو يمس األفراد
ب��س��وء أو ي �ن �ت �ه��ك أع��راض��ه��م،
وع�ل��ى المتلقي للمعلومة أن
ي��وق��ف ال �ن��اش��ر ل�لإش��اع��ة عند
ح��ده وال يقبل منه دون دليل
أو مصدر موثوق به.
شائعة واقعية

ول� �ك ��ي ت �ت �ض��ح ال�� �ص� ��ورة ن��أخ��ذ
مثاال في الجانب االقتصادي:
ً
ف��إذا تناقل عدة أشخاص أخباراً
�ات ك ��اذب � ً�ة ع��ن ن��زول
وم �ع �ل��وم� ٍ
حاد في أسعار العقارات وأنه ال
يوجد طلبات على ال �ش��راء وأن
المستثمرين ف��ي ح��ال��ة تخوف،
وك ��ان ��ت ال �ب �ي �ئ��ة م�لائ �م��ة لنمو
اإلشاعة بحيث ال توجد تصاريح
رسمية توقف هذه الشائعات،
فستزداد يوماً بعد يوم وتصبح
م �ت �ن��اق �ل��ة ل� ��دى م �ع �ظ��م أف� ��راد
ال �م �ج �ت �م��ع ب �م �خ �ت �ل��ف ش��رائ �ح��ه

وم��ن ضمنهم ال�ت�ج��ار ،فتلقائياً
سيحدث نوع من التخوف لدى
ال �ت �ج��ار ال �م �ت��داول �ي��ن ل �ل �ع �ق��ارات
ف� �ي� �ح ��اول ك���ل م �ن �ه��م ال� �خ ��روج
ب��أم��وال��ه وس�ح�ب�ه��ا م��ن ال�س��وق
ف �ي��زي��د ال� �ع ��رض وي �ط �غ��ى على
ال�ط�ل��ب وع�ل�ي��ه س�ي��ؤث��ر ال�س��وق
سلباً بشكل أو بآخر على اقتصاد
البلد.
عناصر الشائعات

ثمة عناصر تساعد على انتشار
ال � �ش� ��ائ � �ع� ��ات ،أب � ��رزه � ��ا ش �خ��ص
ً
كاذبة ينقلها
معلومات
ٍ
يختلق
ألش� �خ ��اص آخ ��ري ��ن ،ف��ه��و م��ؤث��ر
س �ل �ب��ي ،وش �خ��ص آخ ��ر مستمع
متقبل للمعلومات ال��واردة إليه
،ف �ه��و ش �خ��ص م �ت��أث��ر ،وش�خ��ص
آخر مستمع وناقل للمعلومات
ال� � � � � � ��واردة إل� � �ي � ��ه وف � � ��ي ه� ��ذه
ال�ح��ال��ة فهو متأثر وي��ؤث��ر أي�ض��اً ،
ب��اإلض��اف��ة ل�ب�ي�ئ��ة ت �س��اع��د على
انتقال الشائعات وال يوجد بها
م�ص��ادر رسمية تنفي أو تكذب
ه� ��ذه ال��ش��ائ��ع��ات أو ح �ت��ى لو
كانت الجهة الرسمية موجودة
وت �ص��ري �ح �ه��ا م �ت��أخ��ر ف �ل��ن ت�ك��ون
م�ج��دي��ة ،والنتيجة األخ �ي��رة هي
تأثر فئة كبيرة من األشخاص في
مكان جغرافي نسميه المجتمع.

دور ال��م��ج��ت��م��ع ل��ل��ح��د م��ن
الشائعات

ال�م�ج�ت�م��ع ب�م�خ�ت�ل��ف ف �ئ��ات��ه له
دور ف��ي م�ك��اف�ح��ة ال�ش��ائ�ع��ات
ع��ن ط��ري��ق ال �ش �ع��ور الحقيقي
ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة وال� �خ� �ط ��ر ال���ذي
ت� �ت� �س� �ب ��ب ف� �ي���ه ال� �ش���ائ� �ع���ات،
ف��األس��رة مسؤولة ف��ي توعية

أب��ن��ائ��ه��ا م���ن ع� ��دم ال �ت �ص��دي��ق
وال �خ��وض ف��ي ح��دي��ث ليس له
أس ��اس م��ن ال�ص�ح��ة ،والجهات
ال��رس �م �ي��ة ل �ه��ا دور ك �ب �ي��ر في
مكافحة الشائعات م��ن خالل
ال �ت �ص��ري��ح ال�م�ب�ك��ر ال� ��ذي ي�ه��دم
ال�ش��ائ�ع��ة ف��ي م�ه��ده��ا وب��ذل��ك
ل��ن ت��أخ��ذ حجماً ف��ي المجتمع،
وفي العصر ال��ذي نعيشه نرى
بأن وسائل التواصل االجتماعي
لها دور كبير في تنامي وتسارع
ال�م�ع�ل��وم��ات ال�م�غ�ل��وط��ة ول��و
ك��ان أع �ض��اء ال�م�ج�م��وع��ات في
ال� �ت���واص���ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ع�ل��ى
ق��در من المسؤولية للحد من
اإلشاعة منذ بداية تداولها فلن
يكون لها صدى في المجتمع.
نصيحة
الشائعة لها أه��داف يصبو
إل �ي �ه��ا م �خ �ت �ل �ق �ه��ا ،ف� �ت���ارة ً
تكون أهدافه اقتصادية ،أو
اجتماعية مثل زرع الخوف
�ارة تكون
في المجتمع ،وت� ً
س �ي��اس �ي��ة ل �خ �ل��ق ع� ��داوات
في العالقات الخارجية بين
ال �ش �ع��وب،وغ �ي��ر ذل ��ك من
أهداف كثيرة ال يسعنا في
هذا المقال أن نقف عليها
جميعها ،وال�ع��اق��ل الفطن
ال ي��ج��ع��ل ن��ف��س��ه إح� ��دى
األدوات المستخدمة في
ن �ق��ل اإلش ��اع ��ة وال ي�ك��ون
ف��ري �س��ه س�ه�ل��ة ف��ي تلقي
ونقل اإلشاعة.
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�إ�ضاءات على قانون
حماية الطفل «ودمية»
(اجلزء الأول)
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

يمارس الكثير من اآلباء واألمهات صالحياتهم الوالدية بعشوائية بحيث يعتقد
الكثير منهم أن حق تربية األبناء هو حق خالص ال يشوبه رقيب أو حسيب من أي
جهة أو سلطة عليا في المجتمع ،متكئين على حقهم األساسي في تأديب أبنائهم
وتنشئتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لثقافتهم وعاداتهم االجتماعية ،بحيث
يرى هؤالء اآلباء أن االبن هو ملكية تامة ألبويه يفعالن به ما يشاءان بشرط عدم
تجاوز حدود اإليذاء المفرط وإن تجاوزها الكثيرون .

30
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إن ه���ذه ال��ن��ظ��رة التقليدية
ل��ع�لاق��ة ال���وال���دي���ن بأبنائهم
والقائمة أحياناً على تشييء
الطفل أي تحويله إلى شيء
مملوك لوالديه يتصرفان به
ح��س��ب رغبتهما ال كإنسان
كامل غير منقوص الحقوق،
قد تالشت معالمها بتدافع
الدول إلصدار قوانين حماية
الطفل التي ثبتت حقوق هذا
ال��م��خ��ل��وق ال��ص��غ��ي��ر وأن��ش��أت
ج����ه����ات م��خ��ت��ص��ة ل��م��راق��ب��ة
مدى تطبيق هذه الحقوق،
وأوج���������دت آل����ي����ات واض���ح���ة
لتفعيل رق��اب��ة ال��دول��ة على
م����دى إل���ت���زام األس����ر اح��ت��رام
ال����ح����دود وال����ض����واب����ط ال��ت��ي
رسمها المشرع للعالقة بين
ال��وال��دي��ن وأب��ن��ائ��ه��م ،وال��ت��ي
راعت فيها كل دولة الخلفية
الثقافية والدينية والفكرية
للمجتمع ال����ذي ي��ص��در فيه
مثل هذه القوانين ،بحيث ال
مجرد
تصبح ه��ذه األن��ظ��م��ة
َ
�لا عليا
ح��ب� ٍ�ر على ورق أو ُم� ُ�ث ً
ال يمكن تطبيقها على أرض
الواقع ،ألن الثقافة السائدة
ترفض مضامينها وال تتقبل
ما ورد فيها من مبادئ .
وك���ع���ادت���ه���ا ت����ص����درت دول����ة
اإلم�����������ارات ق���ائ���م���ة ال������دول
المواكبة ألحدث التشريعات
ال��ت��ي ت��ت��ن��اغ��م م���ع ال��م��ب��ادئ
ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان
وم����ا ي�����دور ف���ي ف��ل��ك��ه��ا من
ح��ق��وق،ف��ق��د ص���در ال��ق��ان��ون
االتحادي رقم  3لسنة 2016
بشأن حقوق الطفل “وديمة”
ليبقى ش��اه��داً على موقف

الدولة الحازم من أي إساءة
يتعرض لها أي طفل يعيش
ع��ل��ى أرض ال����دول����ة ،بحيث
ت��ض��م��ن ه���ذا ال��ق��ان��ون ك��اف��ة
الحقوق التي يجب أن يتمتع
بها الطفل من لحظة ميالده
ح��ت��ى ب��ل��وغ��ه ،ب��م��ا يضمن له
البيئة الصحية واالجتماعية
وال��ف��ك��ري��ة ال��م��ن��اس��ب��ة ،ال��ت��ي
تسمح ل��ه بالنمو الجسدي
وال���ن���ف���س���ي ال��س��ل��ي��م ال����ذي
يمكنه م��ن دخ���ول مجتمعه
ك��إن��س��ان ب��ال��غ ع��اق��ل سليم
ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل والتأثير
اإليجابي في البيئة المحيطة.
وفي قراءة لنصوص القانون؛
فقد اشتملت أحكامه على
ف���ص�ل�ا ،واب���ت���دأ
اث���ن���ي ع��ش��ر
ً
أولها ب��اإلش��ارة إل��ى األحكام
العامة وتعريفات للمفردات
ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���������واردة ض��م��ن
أح��ك��ام ه���ذا ال��ت��ش��ري��ع ،وق��د
ت����درج����ت ال���ف���ص���ول االث���ن���ي
ع���ش���ر ف�����ي ه������ذا ال���ق���ان���ون
ل���ت���وض���ح وت���ف���ص���ل ب��ط��ري��ق��ة
مبسطة الحقوق األساسية
للطفل التي تشمل الحقوق
األس���ري���ة ،ال��ح��ق��وق الصحية،
الحقوق االجتماعية ،الحقوق
الثقافية ،والتعليمية ،الحق
ف��ي الحماية .وم��ن ث��م حدد
القانون آليات ه��ذه الحماية
وت��داب��ي��ره��ا القانونية ليحدد
في النهاية العقوبات الواجبة
التطبيق على كل من ينتهك
أحكام هذا القانون ويتسبب
ب��إس��اءة جسدية أو معنوية
للطفل .

األحكام العامة للقانون
ت��ن��اول ه��ذا الفصل تعريفات
ع���ام���ة ل��ت��وض��ي��ح ال���م���ف���ردات
الواردة في القانون كاألسرة
الحاضنة وهي األسرة البديلة
ال���ت���ي ي��ع��ه��د إل���ي���ه���ا ب��رع��اي��ة
��وء
ال���ط���ف���ل ،وق����د َع� َّ
�����رف س� َ
معاملة الطفل بأنّ ه كل فعل
أو ام��ت��ن��اع ي����ؤدي إل���ى أذى
الطفل ويحول دون تنشئته
ع���ل���ى ن���ح���و س���ل���ي���م ،وع����رف
اهمال الطفل على أنه عدم
قيام الوالدين باتخاذ ال�لازم
للحفاظ على سالمة الطفل
البدنية والنفسية والعقلية
واألخ�لاق��ي��ة م��ن ال��خ��ط��ر .أما
ال��ع��ن��ف ض���د ال���ط���ف���ل ،فقد
عرفه القانون بـنه االستخدام
المتعمد للقوة ضد أي طفل
ب��م��ا ي��ض��ر صحته أو ن��م��وه أو
ب�����ق�����اءه .وق�����د ت���ع���رض ه���ذا
الفصل أيضاً إلى إباحية الطفل
ويقصد بها إنتاج أو عرض أو
حيازة أو تداول صورة أو فيلم
يظهر فيها الطفل في وضع
م��ش��ي��ن ف����ي ع���م���ل ج��ن��س��ي
أو ع��رض جنسي واق��ع��ي أو
خيالي .ومن ثم حدد القانون
واج��ب��ات السلطة المختصة
في الحفاظ على حق الطفل
ف��ي ال��ح��ي��اة وال��ن��م��اء وتوفير
الفرص في الحياة مع حماية
ال���ط���ف���ل م�����ن ك�����ل م��ظ��اه��ر
االستغالل واإلهمال وسوء
ال��م��ع��ام��ل��ة وت��وع��ي��ة ال��ط��ف��ل
ب��ح��ق��وق��ه وال���ت���زام���ات���ه ون��ش��ر
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل على
أوسع نطاق ممكن .
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كتاب من اإلمارات

�أ�صحاب الهمم

توظيف �أ�صحاب الهمم..
ثقافة حتتاج �إىل توعية
بقلم :محمد الغفلي

إعالمي وكاتب إماراتي

ت��ول��ي دول� ��ة اإلم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
المتحدة أهمية خاصة ألصحاب
ال �ه �م��م ،ح �ي��ث ت �س �ع��ى ج��اه��دة
ألن يكونوا أف���راد ًا فاعلين في
مجتمعهم من خالل توفير كافة
م �ق��وم��ات ال�ع�ي��ش ال �ك��ري��م لهم
أسوة بأشقائهم من األسوياء.
وتعتبر فئة أصحاب الهمم أحد
أه��م مكونات نسيج مجتمعنا،
وق ��د أث �ب��ت أف ��راده ��ا ع�ب��ر ال��زم��ن
أنهم يمتلكون إمكانات وقدرات
ه��ائ �ل��ة ل ��و أح��س��ن اس �ت �غ�لال �ه��ا.
لٍ ��نُ �ل� ْ�ق� ٍ�ي ال �ض��وء ول��و ق�ل�ي ً�لا على
مسألة مهمة أال وهي توظيف
أصحاب الهمم ومنحهم التدريب
الذي يؤهلهم إلى أداء مهامهم
وواجباتهم على نحو جيد.

ت���زخ���ر دول� �ت� �ن ��ا وع� �ل���ى ام� �ت���داد
اإلم � � � � ��ارات ال� �س� �ب ��ع ب��ال �ج �ه��ات
والمراكز المتخصصة في تأهيل
وت � ��دري � ��ب وت� �ش� �غ� �ي ��ل أص� �ح ��اب
ال�ه�م��م ،ففي دب��ي على سبيل
ال �م �ث��ال م �ب��ادرت��ان رائ ��دت ��ان على
هذا الصعيد هما برنامج الكيت
لتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم
ال �ت��اب��ع لهيئة تنمية المجتمع،
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وم��رك��ز تمكين لتأهيل وت��دري��ب
وتوظيف ذوي اإلعاقة البصرية.
وتحتضن إم��ارة الشارقة برنامج
مشاريع الثقة للمعاقين ،أما على
م �س �ت��وى ال �ح �ك��وم��ة االت �ح��ادي��ة
نى ك��ل م��ن وزارة الشؤون
َفتَ تَ َب َّ
االج �ت �م��اع �ي��ة ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ً
طموحة ذات صلة.
مبادرات
ٍ
يبدو أن ال��واق��ع مبشر ،ولكن
ما زالت هناك بعض المشكالت
ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل ��ى إع� ��ادة تفكير
وت��ق��ي��ي��م .ول� �ع ��ل ق��ل��ة ال��وع��ي
المجتمعي بكافة فئاته تمثل
سبب ًا مباشر ًا في ارتكاب أخطاء
ك � �ع� ��دم اك� � �ت�� ��راث األه�� � ��ل ف��ي
تقيد أبنائهم ب�س��اع��ات العمل،
والمبالغة في المطالب المالية،
وال� � �ح � ��ذر ال � � ��ذي ت� �ب ��دي ��ه ب�ع��ض
الجهات والمؤسسات بمختلف
قطاعاتها تجاه توظيف أصحاب
ال �ه �م��م ب �س �ب��ب ع� ��دم إل�م��ام�ه��ا
باحتياجاتهم ومتطلباتهم.
م��ن ج�ه��ة أخ���رى ي�ت�خ��وف بعض
ال�� � �م� � ��دراء وال� �م���وظ� �ف� �ي���ن م��ن
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أص� �ح ��اب ال�ه�م��م
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خشية إحراجهم فال يكلفونهم
بأعمال كثيرة تخوف ًا من الضغط
عليهم ،وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إلى
مضاعفة معاناتهم في الحصول
ع� �ل ��ى ال���وظ���ائ���ف ال� �ت ��ي ت�لائ��م
تخصصاتهم.
إن الجهد ال��ذي تقوم به برامج
تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم
كبير ج ��داً ،إال أن التحدي األب��رز
ال��ذي تواجهه ه��و تعزيز الوعي
حول أهمية هذه الممارسات.
وال شك أن ال��دورات التدريبية
ح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل معهم
وتقديم الدعم التقني والمهني
ف���ي أم���اك���ن ع �م �ل �ه��م وت �ك��ري��م
ال��ج��ه��ات ال��ت��ي وظ �ف �ت �ه��م في
وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ت�م�ث��ل داف �ع � ًا
رئ� �ي� �س� �ي� � ًا ل��ل��ق��ط��اع��ات األخ � ��رى
للمبادرة وتوظيف ذوي اإلعاقة.
ك �م��ا ي�ش�ك��ل ت��ن��اول اإلن� �ج ��ازات
ال �ت��ي يحققها أص��ح��اب الهمم
ف��ي أعمالهم أداة لكسر حاجز
ال �خ��وف ال ��ذي ي�ن�ت��اب ال�ش��رك��ات
لدى مجرد التفكير في أخذ مثل
هذه الخطوة.

بأقالمهم

نعم� ،أ�ستطيع
حتمل امل�س�ؤولية
بقلم :عائشة علي أحمد الحمودي

كم أشعر بالفخر واالع �ت��زاز والثقة بالنفس؛
عندما يسألني والدي عن أخي الذي يصغرني
سنّ اًّ؛ عن سلوكياته وتصرفاته في المدرسة،
عن زمالئه المقربين وأصدقائه المفضلين،
عن احتياجاته ومتطلباته.

ف��ي ه��ذه اللحظات التي أتمنى أن تطول،
�ور بأنني رج� ٌ�ل ف��ي هيئة طفل
ينتابني ش �ع� ٌ
أو م��راه��ق ،وأن ل ��دي ال��ق��درة ع�ل��ى تحمل
مسؤولية أخي الصغير؛ فأصبحت أتقن مهارة
الرعاية ،وأبدع في استخدام أساليب الحماية؛
ألني أعتبر هذه المهمة فرصة ألثبت لوالدي

أن ��ي ج��دي��ر ب �ث �ق �ت��ه ،وب �ن �ج��اح��ي ف�ي�ه��ا س��وف
يمنحني ثقة أكبر ،والمزيد من حرية التصرف
وتحمل المسؤولية.

أشكرك من كل قلبي يا والدي الغالي ،ألنك
وضعتني دائ �م � ُا ف��ي محل التقدير والثقة،
وعودتني على أن تعاملني كشخص ناضج،
فمنحتني صالحيات تناسب عمري ،وجعلتني
أستخدم موهبتي وأوظ ��ف ق��درات��ي ،حتى
أصبحت متمكن ًا من تأدية واجباتي ومهامي
اليومية بكل سهولة وإتقان ،فأنا اآلن وبكل
فخر أقول :نعم ،أستطيع تحمل المسؤولية.
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كتاب من اإلمارات

تطوع م�ستدام يف
حب اخلري
بقلم :عائشة أحمد العوضي

ال نريد ص��ورة سلفي ،ضحكة
��م�لا م��دف��وع��اً األج��ر
زائ��ف��ة ،ع ً
فيه ،فقط ألني مشهور ،بل
عمال تطوعياً مستداماً .
نريد
ً

العمل التطوعي هو الجهد ال��ذي يبذله كل شخص منا برغبة منه دون
مقابل لسد حاجة من حوائج المجتمع ومساعدة اآلخرين .وحينما نقول
سد حاجة من حوائج المجتمع فذلك يتطلب منا دراس��ة المكان الذي
سنقوم بالعمل التطوعي فيه ،فهل يحتاج منا هذا المكان أن نبني فيه
مسجداً  ،بئراً  ،أو أن نوزع الطعام؟ هل حقاً يحتاج هذا المجتمع العمل الذي
نقوم به أو نحن فقط نضيع الوقت لنحقق الشهرة إعالمياً ؟
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فعندما نشير إل��ى دراس���ة المكان ف��ه��ذا يعني
أن ندرس احتياجات األف��راد والفئة المستهدفة
منهم ،احتياجات األرض وسياسة المنطقة .ومن
ث��م ن��ب��دأ بالعمل ع��ل��ى م��ب��ادرة وع��م��ل تطوعي
مستدام ،ونعني باالستدامة أن يستفيد المجتمع
من هذا العمل في فترة زمنية طويلة وليست
فترة مؤقتة .مثال أن نرمم المنازل للمحتاجين،
أن نبني مسجداً  ،مدرسة ،مستشفى أو مشروعاً
يستفيد منه الشخص إلعالة أفراد أسرته.
فلنجعل من التطوع شيئاً إبداعياً متميزاً يشتهر
به أبناء دولتنا المعطاء ،ولنرسخ بالتطوع قيم
المغفور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه الشيخ زاي���د ب��ن سلطان
رح��م��ه ال��ل��ه ،ون��ؤك��د على ق��ول ص��اح��ب السمو
ال��ش��ي��خ محمد ب��ن راش���د آل م��ك��ت��وم “ نسعى
لتحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدام
وتغيير مجتمعي ملموس وف��رق حقيقي في
حياة الناس”.
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مدونة أفكاري

بقلم اإلعالمية الكاتبة  :صفية الشحي
@safiaalshehi :twitter

هل
مهنتنا
حقيقية؟
هذا سؤال مستفز حقاً لكل من يعمل في مهنتنا ،وقبل أن نخوض في هذا الجدل يجب أن نعرف
هذه المهنة ومن هو الشخص الذي يستحق أن يصنف تحت هذا المسمى المطاط والذي يبدو
مؤخرا كمظلة تنضوي تحتها أشكال مهنية تقنية وفنية تمس العمل اإلعالمي بشكل أو بآخر .ولن
أخوض في الفروقات بين الصحفي والمذيع والمدون والمراسل والمقدم فذلك حديث مختلف
تماماً  ،وإنما سأركز على كلمة إعالمي وهو حسب مجمع اللغة العربية اسم منسوب إلى كلمة
إعالم القادمة من مصدر أعلم ،بمعنى الشخص الذي يتولى النشر والنقل في اإلذاعة أو التلفزيون
أو الصحافة ويحافظ على مصداقية الكلمة.

ول ��و غ�ض�ض�ن��ا ال �ن �ظ��ر ع��ن ال �ج��زء
األول من التعريف ،ف��إن الشق
ال�م�ت�ع�ل��ق ب��ال�م�ص��داق�ي��ة يحتاج
لكثير م��ن التأمل .إذن انطالقاً
م��ن ت�ع��ري��ف يثير االرت �ب��اك حتى
عند العاملين ف��ي ه��ذا الحقل
ي �ب��دو أن ال �م �ع �ج��م ال �ع��رب��ي لم
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يستطع اإلمساك بمربط فرس
ه ��ذه ال�م�ه�ن��ة وت�ف�ن�ي��د أرك��ان �ه��ا
ووظ��ائ�ف�ه��ا وأه��داف �ه��ا ،ناهيك
عن المصداقية ؛الصفة الوحيدة
التي ارتبطت بالمهنة في نظر
أه��ل اللغة ،وه��ل ه��ي مقياس
كاف لتحديد المهنية والنجاح؟
ٍ
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أم��ا ق��ام��وس أك�س�ف��ورد فيربط
ه��ذه المهنة بمجال اإلع�لان��ات
وق� � ��د ظ� �ه ��ر ال� �م� �س� �م ��ى ألول
م��رة ف��ي ع��ام  ١٩٥٠ف��ي مجال
العالقات العامة.
ب��إم�ك��ان لعبة البحث ع��ن الكنز
ه ��ذه االس �ت �م��رار ألي� ��ام ل��تُ �ظ�ه� َ�ر

نتيجتين مؤكدتين األولى تتمثل
ف��ي أن مفهوم كلمة إعالمي
ال ي��زال م��ن المفاهيم العائمة
والذي يزيده التطور التكنولوجي
واالت �ص��ال��ي غ �م��وض��اً  ،وال�ث��ان�ي��ة
تتعلق ب��ال��دراس��ات التي تتناول
ال �ق��ائ��م ب��االت��ص��ال وم���ا يتعلق
بوظيفته كحارس للبوابة مركزة
ع��ل��ى س��ل��وك األف � � ��راد ال��ذي��ن
ي�س�ي�ط��رون ف��ي ن �ق��اط مختلفة
على المضامين اإلخ �ب��اري��ة في
م� ��ؤس � �س� ��ات ال � �ب� ��ث اإلذاع�� � ��ي
والتلفزيوني أو في مؤسسات
ال �ن �ش��ر ال �ص �ح �ف��ي ،وه� ��ي على
األغلب دراس��ات تهتم بوظيفة
محرر ال �م��ادة اإلخ�ب��اري��ة بالدرجة
األول� � ��ى ،ل �ك��ن م� ��اذا ع ��ن ن��اق��ل
ال��رس��ال��ة نفسه –ال��وس �ي��ط بين
حارس البوابة و المتلقي -مذيع
النشرة أو مقدم البرنامج؟ بل
م��اذا عن ناقل المادة اإلخبارية
المتحرر من القيود المؤسساتية
كإعالمي ح��ر ،وه��و ال��ذي يقوم
بدور الحارس والوسيط في آن؟
ال أع�ت�ق��د أن دع ��وة ب��رن��ارد شو
إلى الفصل بين العمل الصحفي
اإلخ��ب��اري وفلسفة السياسية
ال �ص �ح �ف �ي��ة ص��ال �ح��ة ف ��ي ال �ق��رن
ال �ح��ادي وال�ع�ش��ري��ن ال ��ذي أف��رز
أشكاال مهنية كثيرة في مقابل
أخ � ��رى ق �ض��ى ع �ل �ي �ه��ا ،أم� ��ا من
ي�ق��وم��ون ب��أدواره��م ف��ي النقل
وال��ت��ح��ري��ر وال��ج��م��ع وال �ت �ح �ل �ي��ل
اإلعالمي فقد وجدوا أنفسهم
ف ��ي م��واج �ه��ة آل���ة إع�لام �ي��ة ال
ت �س �ت �ط �ي��ع ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل
ال�م�ع��رف��ي وال �ف �ك��ري المنشود
ب �م �ن��أى ع��ن اآلل� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة
التكنولوجية .إن تحديات الزمن
والمساحة وال��دواف��ع النفسية

واإلي� ��دول� ��وج � �ي� ��ة إض� ��اف� ��ة إل ��ى
التحديات التكنولوجية دفعت
أهل المهنة في كثير من األحيان
الرت��داء معطف الشمولية في
مقابل ترك التخصص ،فإعالميو
اليوم هم المخبرون والمنتجون
والمحررون والقائمون بالعملية
االت �ص��ال �ي��ة ،ل�ي�ت�ح��ول ال �ف��رد في
ب �ع��ض األح� �ي ��ان إل� ��ى م��ؤس�س��ة
إع�لام �ي��ة ب�ح��د ذات� ��ه .وه �ن��ا يبرز
تساؤل آخر عن جدوى التخصص
ف��ي زم ��ن أص �ب��ح ي�ت�ي��ح ل�ك��ل من
َ
صناعة مادته
يمتلك جهازاً ذكياً
اإلخبارية وتقديمها بشكل سريع
ومباشر ليتم تداولها في دقائق
معدودة بين مئات وأحيانا مئات
اآلالف من األشخاص.
ك��ان ج��وزي��ف ب��ول�ي�ت��زر الصحفي
ال� �م� �ج ��ري وم��س��ت��ح��دث ج��ائ��زة
بوليتزر ل�لإن�ج��ازات ف��ي مجاالت
الصحافة واألدب والموسيقى
والفن ،يفخر بنشأته في مدرسة
ال��ت��ج��رب��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال �ق��ائ �م��ة
علي الموهبة ب��ال��درج��ة األول��ى
م�م��ا ح ��داه للمطالبة بتأسيس
ال��م��ع��اه��د ال� �ت ��ي ت��س��اه��م ف��ي
تقديم التدريب التخصصي لمن
ي��زاول مهنة اإلع�ل�ام ،إذن هي
م �ه �ن��ة ت �ح �ت��اج ث �ق��اف��ة م�ت�ن��وع��ة
وذهناً منفتحاً ولكن هل تتطلب
بالضرورة تخصصاً أكاديمياً يمتد
لسنوات طويلة ؟ وه��ل نحتاج
لمذيعين ومقدمين أكاديميين،
أم م�ت�خ�ص�ص�ي��ن ف ��ي م �ج��االت
مختلفة وق��ادري��ن على تسخير
م �ع��ارف �ه��م ف ��ي ت �ق��دي��م م ��واد
ومضامين إعالمية متخصصة؟
ه��ذه ال �ت �س��اؤالت بالضبط هي
التي توقعنا كل ي��وم في حيرة
كبيرة ونحن نشاهد هذا التهافت

المؤسساتي والجماهيري على
أش� �ك ��ال م �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن ن �ج��وم
وس ��ائ ��ل ال��ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
والرياضة والفن وغيرها ليتولوا
م�ن��اب��ر ال�ت�ق��دي��م وال� �ح ��وار ،األم��ر
الذي أذاب الفروق بين أصحاب
ال �م �ه �ن��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي �ي��ن وأول� �ئ ��ك
المشاهير أو كما يطلق عليهم
ف ��ي زم �ن �ن��ا ه���ذا «ال �م��ؤث��ري��ن «
وال��ذي��ن ب��ات��وا يسلبون األض��واء
م �م��ن ق �ض��وا س��ن��وات ع�م��ره��م
في التعلم والتدرب والممارسة
المهنية.
وه��ن��اك ت��س��اؤل أخ �ي��ر أود
ط� ��رح� ��ه ف � ��ي خ � �ت� ��ام ه���ذا
ال� � �ح � ��دي � ��ث ح� � � ��ول ك �ل �م��ة
ال�م�ص��داق�ي��ة ال�ت��ي ألصقها
ال�م�ع�ج��م ال �ع��رب��ي بتعريف
مهنة اإلعالمي وهو يمس
أخالقيات الشاشة ومهنة
التقديم  ،وإن ك��ان ال يزال
إع�لام��ي ال�ي��وم ال�ق��ادم من
خ� ��ارج ال �س �ل��ك التخصصي
ع�ل��ى ع�ل��م ب��أل��ف ب ��اء ه��ذه
األخ�ل�اق��ي��ات أم أن �ه��ا هي
األخ ��رى ذاب��ت ف��ي ضبابية
الفضاء االتصالي الجديد؟
و م� �م ��ا الش � ��ك ف� �ي ��ه أن �ن��ا
بحاجة إلى إعادة النظر في
هذا المفهوم والتطرق من
شموال
خالل دراس��ات أكثر
ً
وع �م �ق��اً لمهنة اإلع�لام��ي
وما يحيط بها من تفاصيل
متعلقة بوظائف اإلعالمي
وأدواره وأخالقياته.
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شخصية العدد

وزير الدولة بالإمارات ،ومرتجم ال�شيخ زايد

معايل الدكتور زكي �أنور ن�سيبة:
“زايد الأب والإن�سان وروح االحتاد”

معالي الوزير الدكتور زكي أنور نسيبة ،وزير الدولة باإلمارات ،من الشخصيات التي عاصرت
مرحلة تأسيس دولة اإلمارات ،وكان المرافق للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،وشاهداً على النهضة الحضارية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد ،حيث
تولى عدداً من المناصب قبل أن يصبح وزيراً  ،منها؛ مدير المكتب اإلعالمي في ديوان صاحب
السمو رئيس الدولة.
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يتحدث معالي نسيبة ع��ن حلم
االتحاد الذي كان يراود المغفور
ل��ه ال �ش �ي��خ زاي� ��د «رح��م��ه ال �ل��ه»،
ويقول« :كان االتحاد يراود الشيخ
زاي��د -رحمه ال�ل��ه -قبل أن يكون
حاكم ًا ل��دول��ة اإلم���ارات وعندما
كان حاكم ًا لمدينة العين ،فذكرت
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
«أم اإلم ��ارات» حفظها الله ،أن
المفغور ل��ه ك��ان يحلم باالتحاد
بين اإلم� ��ارات ،ويسير ف��ي ذلك
على خطا جده ،الشيخ زايد األول
ال ��ذي ح ��اول أن يجمع اإلم ��ارات
ع��ام  1903و  ،1905ول�ك��ن لم
يتمكن في ذلك الوقت ،فالشيخ
زايد كان يريد االتحاد بين إمارات
الساحل إيمان ًا منه ب��أن ه��ذا هو
م �ص �ي��ر ال �م �س �ت �ق �ب��ل ،وف� ��ي ع��ام
 1964طرح هذا الموضوع على
«وليم لوس» الذي كان في ذلك
الوقت دبلوماسي ًا بريطانياً ،ورأت
الحكومة البريطانية أن هذا الحلم
م�س�ت�ح�ي��ل أن ي �ت �ح �ق��ق ،وك�ت�ب��ت
ف��ي ذل ��ك وه ��ذا ال �ش��يء موثق
وم��وج��ود ف��ي أرش �ي��ف ال��وث��ائ��ق
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،وع �ن��دم��ا ان�س�ح��ب
البريطانيون م��ن المنطقة عام
 ،1968تحول مطلب الشيخ زايد
ال��وج��دان��ي إل��ى مطلب وج��ودي،
فرأى ضرورة تحقيق هذا االتحاد
م��ن أج ��ل ال�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى أم��ن
واس �ت �ق��رار ورف��اه�ي��ة أب �ن��اء شعب
اإلم ��ارات ،وك��ان يؤمن أن الثروة
التي وضعها الخالق في اإلمارات
ه��ي م��ن أج ��ل رف��اه �ي��ة الشعب،
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل � � ��ى ن� �ظ ��رت ��ه ف��ي
م�س��اع��دة ك��ل م��ن ح��ول��ه .وأشير
إل ��ى أن ��ه ك��ان��ت ه �ن��اك صعوبات
جمه عند تأسيس الدولة ،إال أن
الشيخ زايد كان لديه ثقة مطلقه
بأن هذا االتحاد سيقوم وسينجح
ويسد الفراغ األمني بالمنطقة».

األب والقائد
أوض� ��ح ال ��وزي ��ر ن�س�ي�ب��ة أن ع�لاق��ة
المغفور له بأبناء شعبة هي عالقة
األب بأبنائة ،فقد كان رحمه الله
يتمتع بنظرة أبوية لشعبه ،وكان
إنسان ًا عظيم ًا يشعر باألبوية لكل
شخص يلجأ ل��ه ويشعر بأنه في
حاجه لمساعدة ،وبالنسبة لدولة
اإلم��ارات وكما نعرف فقد مرت
بعدة مراحل مختلفة ،فشهدت
م� ��راح� ��ل ال� �ن� �ه ��وض واالن� �ت� �ع ��اش
االقتصادي ،وفي الثالثينيات من
القرن الماضي شهدت مرحلة من
سنوات الفقر والحاجه واالنعزال،
فكان الشيخ زايد يشعر بضرورة أن
يعوض شعبه عن تلك السنوات،
فعمل منذ البداية على االستثمار
ف��ي التعليم ،وك��ان ي�ق��ول رحمه
ال�ل��ه« ،إن ث��روت�ن��ا الحقيقية هي
ف��ي شعبنا» ،فحرص رحمه الله
على تمكين الشعب في الجانب
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وال� �ث� �ق ��اف ��ي ،وأراد
للشعب الحياة الحرة الكريمة.
وي �ق��ول نسيبة »:ل �ق��د اس�ت�ط��اع
الشيخ زايد أن يكون األب والقائد،
فامتزجت شخصيتة بين الهيبه
وال��ق��رب م��ن ك��ل ش�خ��ص التقى
ب ��ه ،ف�ي�ش�ع��ر ال�م�ل�ت�ق��ى بالمهابة
في شخصيته وبالقرب منه كونه
إنسانياً ،ولم يستطيع أي انسان أن
يكسر حاجز الهيبه في شخصيته،
تلك هي هيبه الحاكم اإلنساني.
لقد كان رحمه الله سياسي ًا محنك ًا
وه���و ش��اع��ر ف ��ي ن �ف��س ال��وق��ت
ويتحدث بشاعرية ،و بعفوية ألن
كالمه ينبع من القلب ،وأذكر أن
مستشار األمن القومي األمريكي
السابق « بريجنسكي» قال بعد
خ��روج��ه م��ن اج �ت �م��اع م��ع الشيخ
زاي��د ،إن كالمه يخرج من القلب،
وإن أقواله ال تتغير ،فيوجد الكثير
م��ن ال��زع�م��اء ي���رددون ك�لام � ًا في

غرف مغلقة مع زوارهم األجانب،
ومن ثم يخرجو بتصريحات متباينة،
لذلك كانت له مصداقيه».
زايد والعروبة
وع��ن دور المغفور ل��ه ف��ي نشر
الخير  ،يقول نسيبة« :كان الشيخ
زاي ��د ي��ؤم��ن ب�م�ب��دأ أن ال �ل��ه خلق
اإلن�س��ان على ه��ذه األرض لكي
ي�ع�م��ره��ا ،وأن ع�ل��ى اإلن �س��ان أن
يتعاون وي�ت��آزر م��ع أخيه اإلنسان
م �ه �م��ا ك� ��ان ل ��ون ��ه أو ع ��رق ��ة أو
عقيدته ،لقد كان رحمه الله ينظر
إل��ى اإلن �س��ان ع�ل��ى أن��ه يستحق
ال �ت �ق��دي��ر ب �ق��در م��ا ي �ق��وم ب��ه من
ع �م��ل ال �خ �ي��ر ،ف�ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ه ك��ان
عمل الخير شيئ ًا مركزياً ،ورسالته
هي رسالة محبة وس�لام ،فكان
رحمه الله يكره ال�ح��روب ودائم ًا
يقول أن الحروب مدمرة فالكل
خ��اس��ر ف ��ي ال� �ح ��رب ،ول �ك��ن ك��ان
يقول رحمه الله» إذا دقت ساعة
الواجب يجب أن ال نتخاذل» لقد
ك ��ان ح��اس �م � ًا ع �ن��د ال �ح��اج��ة لكي
يأخذ المواقف الشجاعة ،وهي
س �ي��اس��ة ون� �ه ��ج اإلم� � � ��ارات ف��ي
وق�ت�ن��ا ال �ح��اض��ر .ل�ق��د ك��ان رحمه
الله يتمتع بحس عربي ووطني
وك � � ��ان م� ��ن أك� �ث���ر ال �م �س��ان��دي��ن
للقضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني وكان في المحافل
ال��دول �ي��ة ي��داف��ع وب�ك��ل ق��وة عن
ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وك ��ان
ي��داف��ع ع��ن ك��ل القضايا العادلة.
وأن��ا أعتقد أن ما ن��راه اليوم من
قيادات دولة اإلمارات هو نفس
هذا المنهج والسياسة التي زرعها
المغفور له ،فدولة اإلمارات تريد
تحقق األمن والسلم واالستقرار
في هذه المنطقة ،المبنيه على
الحق والعدالة والقرارات الدولية
والشرعية الدولية ،وكانت هذه
سياسة الشيخ زايد».
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الخط الساخن

كيف نعلم الطالب �أن يكونوا
قادة يف الأ�سـرة واملجتمع
قصة تربوية  ..من ملفات الخط الساخن

تم إعدادها بتصرف

زاوية يحررها  :األستاذ جمال فيصل الطويل

المشرف على خدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

القائد حنون على �أمه و�أبيه !...
ضربت معلمة بإحدى ال��م��دارس االبتدائية
أروع األمثلة في حسن التعامل واحتواء
ال��م��وق��ف وال��ت��رب��ي��ة ح��ي��ن��م��ا ت��ف��اج��أت خ�لال
انهماكها ف��ي ش��رح درس��ه��ا المقرر عليها
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ب��ال��ص��ف ال��ث��ان��ي االب��ت��دائ��ي ب��ال��ط��ال��ب أحمد
يقاطعها الشرح ويطلب منها أن تسمح له
ب��ال��ن��وم إلره���اق���ه وت��ع��ب��ه ال����ذي ظ��ه��ر على
معالم وجهه .

جمال ص��ورة القصة لم يقف
عند هذا الحد بل فيما أفصح
ع��ن��ه ال��ط��ال��ب لمعلمته من
أسباب تمنعه من استكمال
ن��وم��ه ف���ي م��ن��زل��ه��م ب��ع��د أن
انتهت فترة الدوام حيث تقول
المعلمة :إن للطفولة معنى
آخ���ر ال يستطيع أن يفهمه
الكثير ،ولها ذكريات ال تخلو من
ال������روع������ة وال�����ج�����م�����ال ال�����ذي
ي��ت��ل��ذذ ب���ه ال��ج��م��ي��ع وي��ت��م��ن��اه
�ول خ��اص��ة ال
،ول��ه��ا أي��ض��ا ع��ق� ٌ
يستحقها إال ال���واع���ون من
البشر ،الكل مستمع ومنصت
لما أقوله وما أفعله .

ل��م��اذا تريد ال��ن��وم اآلن !ولم
أق����ل ل���ه ل��ي��س وق����ت ال��ن��وم
اآلن ! ول�����م أوب����خ����ه أب�������داً !
احترمت رغبته الجامحة في
النوم والراحة ،اكتفيت بسؤال
ت��ل��م��ي��ذي ال��ص��غ��ي��ر ه���ل ت��ري��د
النوم في مكانك أم أهيئ
ل���ك م��ك��ان��اً ب��ج��ان��ب ط��اول��ت��ي
م�������ع وض���������ع س�����ت�����رت�����ي ل���ك
غ������ط������اء وس������ج������ادت������ي ل���ك
ف���������راش���������اً ت������ن������ام ع����ل����ي����ه؟
أج�����اب�����ن�����ي ب����ك����ل ث����ق����ة أري������د
أن ت���ه���ي���ئ���ي ل������ي ال����م����ك����ان
المناسب فأنا أريد أن أنام يا
معلمتي.

والكل متجاوب معي وسعيد
بعبارات التشجيع التي تقال
للكل وإن كانت إلجابة نراها
نحن بسيطة أو تافهة ولكنّ ها
بالنسبة للطفل الذي أمامي
إن����ج����از ع��ظ��ي��م..ف��ب��ي��ن��م��ا أن����ا
ع��ل��ى ه���ذه ال��ح��ال إذا بطفل
م���ع���روف ع��ن��ه ك��ث��رة ال��ح��رك��ة
وال��م��داع��ب��ة وال���م���زاح وخفة
ال��روح الجميلة يرفع ي��ده لي
م��س��ت��أذن��اً ! كما ه��ي عادتهم
ي��س��ت��أذن��ون ل��ل��ذه��اب ل���دورة
ال��م��ي��اه ! أو ل��ش��رب ال���م���اء !
وأح���ي���ان���ا م���ا ي���ع���ت���ذرون بتلك
األع�����ذار ح��ت��ى ي��خ��رج لمجرد
الترفيه ومقابلة أصدقائه في
الخارج ومن ثم العودة للصف
من جديد.

ط��ل��ب��ت م���ن زم�ل�ائ���ه ال��ه��دوء
قليال
قليال فزميلهم متعب
ً
ً
فبدؤوا بالحديث بلغة اإلشارة
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ب�����أن أه������دؤوا
فزميلنا متعب ،م��ا أجملهم
وما أجمل مشاعرهم الصادقة
نحو بعضهم البعض ،فأخذ
أح���م���د م���ك���ان���ه ،ق��ب��ل��ت��ه ف��ي
جبينه وقلت له قل بسم الله
الرحمن الرحيم ون��ام يا أحمد
،ونام تلميذي الصغير مباشرة
ق����راب����ة خ���م���س س����اع����ات م��ن
دون أن ي��س��ت��ي��ق��ظ وال أن
يتحرك حركة واح���دة ،أخذني
الفضول أن أسأله عن سبب
ت���ع���ب���ه ه������ذا ال����غ����ري����ب وغ��ي��ر
ال��م��ع��ت��اد ،ق��ارب��ت ال��س��اع��ة أن
تشير إلى نهاية دوام صغاري،

ول��ك��ن ص��غ��ي��ري ف��اج��أن��ي بأنه
ي��ري��د ال��ن��وم ف��ي وس���ط ه��ذه
ال���ف���وض���ى وش���اش���ة ال��ع��رض
ولعبهم ومزاحهم وضحكاتهم
تلميذي يريد النوم ،لم أسأله

ت��وج��ه��ت إل��ي��ه ب��ي��ن��م��ا معلمة
اللغة اإلنجليزية تشرح وتبتسم
لمنظره الجميل وتبتسم لي
ول���م���وق���ف���ي ال���غ���ري���ب م��ع��ه

وت���������ق���������ول ل���������ي م�����داع�����ب�����ة
ل��ي��ت��ن��ي ت��ل��م��ي��ذ ع��ن��دك وأن����ام
ك���ي���ف���م���ا م������ا ش����ئ����ت ،ش���ع���ر
بيدي على رأسه وفتح عينيه
ال��ص��غ��ي��رت��ي��ن ف��ق��ل��ت ل���ه :ه��ل
ارتحت يا أحمد ؟قال لي نعم
ش��ك��را ًل���ك معلمتي ،طلبت
منه أن يغسل وجهه ويأتي
لي في مكتبي ،جاء إلي وهو
مبتسم .قلت له هل أنت جائع
قليال ،أخذت
؟ قال لي نعم
ً
ش��ط��ي��رت��ي وأع��ط��ي��ت��ه إياها
مع علبة العصير التي كانت
معه ،بعد أن انتهى قلت له
أخ��ب��رن��ي ي��ا أح��م��د ه��ل تشكو
من شيء ؟ هل يؤلمك شيء
؟ أم أن����ه م���ج���رد س��ه��ر ول��م
بعد على النوم
تؤقلم نفسك ُ
م��ب��ك��راً ب��ع��د اإلج����ازة الجميلة
هذه؟
ق���ال ل��ي وب��ك��ل ب����راءة  :ال يا
معلمتي ولكني أس��ه��ر عند
أمي ألنها متعبة،فهي للتو
خرجت من المستشفى بعد
إج��راء عملية لها ،فهي دائماً
تسهر عند رأسي وال تنام من
أج���ل���ي … ت��ح��ض��ر ل����ي ال���م���اء
…وت���ح���ض���ر ل����ي ال���ط���ع���ام …
وت���أخ���ذن���ي ف���ي ح��ض��ن��ه��ا وأن���ا
سأفعل مثلها يا معلمتي فأنا
سمعتك تقولين لنا في حصة
القراءة إن ( القائد حنون على
أم���ه وأب��ي��ه ) ،ف��م��ا ك���ان مني
إال أن قبلته على رأسه وفي
ي����ده وق���ل���ت ل����ه :بارك الله
ف��ي��ك ي��ا ب��ن��ي ول���ك م��ن��ي كل
االح�����ت�����رام وال���ت���ق���دي���ر ف��أن��ت
ق��ائ��د رائ���ع حفظك المولى
ورفع قدرك بين المأل .
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عيادة الحدث

جيل

XXXL
وباء ال�سمنة بني الأطفال واملراهقني
بقلم :الدكتورأسامة كامل الالال

استشاري فسيولوجية الجهد البدني والصحة
بدانة األطفال تهدد حالي ًا واح��د ًا من كل ثالثة أطفال بمشكالت
صحية طويلة األمد ،والمصيبة الكبرى بأن المشكلة تتفاقم وتزداد
يوم ًا بعد يوم ،ومع تغير نمط الحياة ،ودخ��ول تقنيات التكنولوجيا
الحديثة إلى كل بيت كالكمبيوتر واإلنترنت واآلي باد واآل يفون
_ حتى أنها أصبحت في متناول كل الفئات العمرية دون استثناء
وال سيما بين األط �ف��ال – مما نجم عنه انخفاض ملحوظ في
مستويات النشاط البدني وتدني مستويات اللياقة البدنية المرتبطة
بالصحة وعلى رأسها القوة العضلية الهيكلية ( Musculoskeletal
 ) Fitnessوالتي تشمل (التحمل العضلي Muscular Endurance
و المرونة  ) Flexibilityوذلك جراء زيادة ساعات الخمول والكسل
وكذلك أف��ول نجم الطبخ المنزلي وصعود نجم الوجبات السريعة
عديمة الفائدة والقيمة الغذائية وذات السعرات الحرارية العالية جد ًا
 ...فكانت النتيجة أطفال ُب َدنَ اء أكثر وإمراض أكثر وأكثر .

وت �ش �ي��ر اإلح �ص��ائ �ي��ات ال� �ص ��ادرة
ع��ن منظمة ال�ص�ح��ة العالمية
( )WHO,2012إل��ى إن هناك
ح��ال�ي� ًا نحو  1.2مليار م��راه��ق -
ُخ �م��س س �ك��ان ال �ع��ال��م  -تقريب ًا
ف��ي ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ع��ال��م .وأن
ه �ن��اك أك �ث��ر م��ن م �ل �ي��ار ي�ع��ان��ون
م ��ن زي � ��ادة ف ��ي ال � ��وزن و 300
مليون من البالغين يعانون من
السمنة المفرطة  ،وب�ن��اء عليه
أص �ب��ح ينظر إل��ى السمنة على
أنها وباء وذلك لزيادة انتشارها
بين كافة الفئات العمرية ،ولم
ت �ع��د ال �س �م �ن��ة م� �ج ��رد مشكلة
ف ��ي ال�م�ج�ت�م�ع��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة ،
فلقد ارتفعت معدالت البدانة
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ف ��ي ال �ع �ق��دي��ن ال �م��اض �ي �ي��ن في
ب��ع��ض ال � � ��دول ال��ن��ام��ي��ة ث�ل�اث
م��رات وأك �ث��ر،وه��ذا االن�ت�ش��ار بال
التغيرات الجذرية
ش��ك يعكس
ّ
الحاصلة ف��ي ال�ن�ظ��ام الغذائي
وأس� �ل���وب ال��ح��ي��اة ع �ل��ى م��دى
العقود األخيرة .

كما أشارات تقارير منظمة الصحة
العالمية ) )WHOإلى أن البدانة
لدى األطفال والمراهقين في
تزايد مستمر وينبئ باحتمالية
ارت �ف��اع ن�س�ب��ة إص��اب��ة األط �ف��ال
مستقبال بأخطار
وال�م��راه�ق�ي��ن
ً
صحية ناجمة ع��ن ارت �ف��اع نسبة
الشحوم في الجسم  ،فالسمنة

في مرحلة الطفولة تتمثل بزيادة
النسيج الدهني وال��ذي يحتوي
على ( ) 5-4أضعاف عدد الخاليا
ال��ده��ن��ي��ة ل �ل �ط �ف��ل االع� �ت� �ي ��ادي
(الطبيعي) مع زيادة بسيطة في
حجم الخلية مقارنة مع األطفال
االع�ت�ي��ادي�ي��ن ،وك �م��ا ث�ب��ت علمي ًا
أن ع ��دد ال �خ�لاي��ا ال��ده �ن �ي��ة عند
ذوي ال�س�م�ن��ة ال ��زائ ��دة ي�س��اوي
 10أض� �ع ��اف ال��خ�ل�اي��ا ال��ده �ن �ي��ة
ال�م��وج��ودة ل��دى األش �خ��اص من
ذوي الوزن الطبيعي .

ال�سمنة وداء ال�سكري

عامال خطر ًا رئيسي ًا
وتعد السمنة
ً
لإلصابة بداء السكري من النوع
الثاني وال ��ذي أص�ب��ح ينتشر بين
األط� �ف ��ال – ب�ن�س�ب��ة ت �ص��ل إل��ى
أكثر م��ن  % 30مما ي��ؤدي إلى
اإلص��اب��ة ب��ال�ع�م��ى وع �ج��ز الكلى
والبتر واإلصابة بالنوبات القلبية
وال�س�ك�ت��ات ال��دم��اغ�ي��ة وأم ��راض
ال �ق �ل��ب  ،وال� �ت� �ه ��اب ال �م �ف��اص��ل
وب � �ع� ��ض أن � � � ��واع ال� �س ��رط ��ان ��ات
وارتباطها بالعديد من األم��راض
ال �ع �ض��وي��ة وال �ن �ف �س �ي��ة ك��ال�ع��زل��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال �ك��آب��ة وت��ده��ور
ال �ت �ح �ص �ي��ل ال � ��دراس � ��ي  ...ك�م��ا
يعاني األطفال البدناء من الكبد
مستقبال
المدهن ( تلف الكبد
ً
) وتوقف التنفس أثناء النوم (
اللحم لزائد حول البلعوم يؤدي
إل��ى ان�س��داد القصبة الهوائية )
إضافة إلى الشخير العالي والنوم
المتقطع ون �ق��ص األوكسجين
المزمن  ،فاألطفال البدناء يبقوا
مدى الحياة بدناء و وأطفالهم
في المستقبل سيكونون بدناء
 ،وت �ع �س��اء  ،وم � ً�رض ��ة  ،ي�ع��ان��ون
من القلق واالكتئاب  ،ولديهم

خ�ل��ل ف��ي األك ��ل ي�ه��دد ال�ح�ي��اة ،
ويقضون معظم أوقاتهم في
العالج  ،إضافة إلى ارتفاع نسبة
ت�ك��ال�ي��ف ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة على
خزينة الدولة .

وت �ع��د ال �م��رح �ل��ة ال �ع �م��ري��ة ال�ت��ي
ت �ح��دث فيها السمنة وشدتها
ه�م��ا ال �م �ح� ِّ�ددي��ن األك �ث��ر أهمية
لمدى خطورة السمنة والسيما
في مرحلة الطفولة والمراهقة
حيث أش ��ارت ال��دراس��ات إل��ى أن
وق� ��ت ح � ��دوث ال �س �م �ن��ة يظهر
متماثال خالل مرحلتي الطفولة
ً
والمراهقة ،والسمنة التي تظهر
ف��ي م��رح�ل��ة ال�ط�ف��ول��ة المتأخرة
تحمل خ�ط��ورة أكثر النها تبقى
مستمرة مدى الحياة  ،وتوضح
ال�ن�س��ب اآلت �ي��ة اح �ت �م��االت بقاء
ال� �س� �م� �ن ��ة واس � �ت � �م� ��راره� ��ا ع �ن��د
األطفال والمراهقين
بنسبة  % 90إذا كانوا مصابين
بالسمنة في مرحلة المراهقة .
بنسبة  % 70إذا كانوا مصابين
بالسمنة عند عمر  12سنة .
بنسبة % 41إذا ك��ان��وا مصابين
بالسمنة عند عمر  7سنوات .
بنسبة  % 25إذا كانوا مصابين
ب��ال�س�م�ن��ة ف ��ي م��رح �ل��ة م ��ا قبل
المدرسة .

بنسبة  % 14إذا كانوا مصابين
بالسمنة في مرحلة الرضاعة .

كما أن األطفال البدينين لديهم
خ�لاي��ا شحميه أك�ث��ر ع ��دد ًا وأكبر
حجم ًا م��ن غير البدينين وزي��ادة
ح��ج��م ال� �خ�ل�اي ��ا ال �ش �ح �م �ي��ة ف��ي
سنوات الطفولة األولى يساعد
مستقبال.
ع�ل��ى زي� ��ادة ع��دده��ا
ً
حيث إن م��ا يميز السمنة التي
ت� �ب ��دأ ف� ��ي س � �ن� ��وات ال �ط �ف��ول��ة

األول���ى ه��و زي���ادة ع��دد الخاليا
الشحمية ،وهذا ما يجعل عملية
الوقاية من السمنة في المراحل
ال �ع �م��ري��ة األول � ��ى أم� ��رأ ض ��روري� � ًا
وه ��ام� � ًا  ،ف�ك�ل�م��ا ك���ان ال �ت��دخ��ل
الوقائي والعالجي مبكر ًا كانت
النتائج أفضل وأسرع .
مالحظة

ال ي �ن �ص��ح ب��ت��ع��ري��ض اإلط� �ف ��ال
والمراهقين إلى برامج الحميات
الغذائية ألنه من الممكن أن توثر
مستقبال نتيجة
ع�ل��ى نموهم
ً
حرمانهم م��ن العناصر الغذائية
الرئيسية

إن أف �ض��ل األس��ال �ي��ب للتخلص
م��ن السمنة ه��و الجمع م��ا بين
النشاط البدني والحركي والحمية
الغذائية وتعديل سلوك األطفال
والمراهقين  ،وبناء عليه فإن حث
األط �ف��ال وال�م��راه�ق�ي��ن البدينين
وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ع� �ل ��ى م��م��ارس��ة
األنشطة البدنية المنتظمة من
خالل تغيير السلوكيات السلبية
ب��االب �ت �ع��اد ع��ن ال �ح �ي��اة ال�خ��ام�ل��ة
وال �م �ض��رة وات �ب��اع �ه��م نمطيات
حياتية فعالة ونشيطة وصحية
م �ن��ذ ف��ت��رة ال �ط �ف��ول��ة ال �م �ب �ك��رة
س�ي�ض��ع ل �ه��م األس� ��س الصحية
ال�س�ل�ي�م��ة خ�ل�ال م��رح �ل��ة ال�ب�ل��وغ
،ل��ذل��ك فإنه م��ن األف�ض��ل تعليم
االط�ف��ال ومنذ مرحلة الطفولة
ال�م�ب�ك��رة ع�ل��ى ن�م�ط�ي��ات ال�ح�ي��اة
ال �ص �ح �ي��ة ل �ض �م��ان ح ��ال ��ة صحية
جيدة للقلب واألوع�ي��ة الدموية
عند ال�ب�ل��وغ ،إذ إن الممارسات
الصحية اإليجابية واالبتعاد عن
حياة الخمول والكسل تعد خط
ال��دف��اع األول ل��وق��اي��ة األط�ف��ال
وال �م��راه �ق �ي��ن م��ن وب ��اء السمنة
واإلمراض الناجمة عنها.
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سياحة

برواز دبي ...عني �شاهدة
على ما�ضي وحا�رض املدينة
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

يحكي المعلم السياحي الجديد
ال ��ذي افتتحته إم ��ارة دب��ي في
مطلع يناير  2018قصة تطور
اإلم��ارة التي تحولت من مدينة
صغيرة إلى مركز جاذب للسياحة
وال� �ت� �ج ��ارة واالس� �ت� �ث� �م ��ار ،فعند
مداخل البرواز تستقبلك النافورة
الراقصة على أنغام الموسيقى
ب��أش�ك��ال�ه��ا ال �ف��ري��دة وال�م�ف��رح��ة،
ت�م�ه�ي��داً ل��دخ��ول ع��ال��م آخ��ر في
ط��اب��ق ال �م �ي��زان �ي��ن ال � ��ذي يضم
متحفاً ف��ري��داً م��ن ن��وع��ه يحكي
ح �ك��اي��ات ال �غ��وص ع�ل��ى ال�ل��ؤل��ؤ،
والصناعات اليدوية ،والصناعات
التراثية ،وت�ع��رض على شاشات
ك �ب��رى وش ��اش ��ات أخ� ��رى ثالثية
ورباعية األب�ع��اد أش�ك��ال المهن
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القديمة حتى يشعر ال��زائ��ر كأنه
يراها أمامه بالفعل.
كما أن األبواب القديمة والبناء
ال��ذي يشبه بناء الجص والطين
يأخذك لزمن آخ��ر ،زم��ن اإلض��اءة
الخافتة حيث الفنر «الفانوس»
إذ ال ك�ه��رب��اء ف��ي ذل��ك الوقت
إض��اف��ة إل��ى «ال �ح��ب» ق��در كبير
من الفخار لحفظ الماء ،والبارجيل
الشامخ ال��ذي ك��ان على سطح
البيوت في السابق ليؤمن لهم
الهواء المنعش من الخارج.
وفي ركن آخر يمكن رؤية الكتّ اب
وحفظة القرآن والتعليم البسيط،
وم�ل�اب��س األط� �ف ��ال التقليدية
ب �ص��ور م�ت�ح��رك��ة ف�ع�ل�ي��اً ألط�ف��ال
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ي��درس��ون ،كلها بمؤثرات خاصة
ت �ج �ع��ل األط � �ف� ��ال واألش� �خ ��اص
م���وج���ودي���ن إال أن� �ه ��م ل �ي �س��وا
هناك فعلياً  ،وهي من الوسائل
الذكية التي استخدمتها البلدية
ف��ي ه��ذا ال �م �ش��روع ع��وض��اً عن
ع��رض شخصيات ثابتة كما في
المتاحف التقليدية.
الفريج من بؤرة ثالثية األبعاد
وي �ت �م �ي��ز ب� � ��رواز دب� ��ي ب��ال��ح��ارات
القديمة «الفرجان» والدكاكين،
منها ال�خ�ي��اط ،وب��ائ��ع األقمشة
وأع ��واد ال�خ�ي��زران ،وب��ائ��ع ال��دالل
«دلة القهوة» والمرش «الذي
ي �س �ت �خ��دم ل �ل �ت �ع �ط �ي��ر» ل�ت�ت�ف��اج��أ
ب �ش �خ��ص ي �ق��ف أم ��ام ��ك م��رح �ب��اً

بالترحيب اإلم��ارات��ي التقليدي «يا مرحبا الساع» إال أن هذا الشخص أيضاً غير
موجود إنما يتواجد باألبعاد والمؤثرات الخاصة التي أوجدت كل الشخصيات في
المتحف وجعلت المكان يضج بحركتهم وكالمهم.
وينتهي الطابق األرضي إلى مصعد بانورامي للصعود عبر ضلع البرواز للوصول
إل��ى الطابق العلوي وه��و الضلع األفقي العلوي المصمم بأرضيات زجاجية،
وهو أحد أكثر األماكن إثارة على اإلطالق ،حيث يمكن للزائر المشي على الزجاج
الشفاف ورؤية دبي من علو  150متراً  ،إضافة إلى الجوانب الزجاجية ،والتي تتيح
للزوار االستمتاع بمشاهدة دبي من كل الجهات.
عين على دبي
ويمكن للزائر رؤية دبي على الواقع ال من خالل الصور واألفالم الوثائقية فقط،
بل يمكنه رؤيتها مباشرة باالستمتاع بالنظر إلى برج خليفة والمنطقة الواقعة
حوله ،والمشروعات البحرية الكبرى ،والمراكز التجارية الضخمة ،والشوارع العامرة،
كما يمكنه من خ�لال الجهة األخ��رى رؤي��ة دب��ي القديمة ،جهة دي��رة ومنطقة
الكرامة ،ثم االستمتاع بالمنظر العام للمكان واالستراحة في المقهى ،ومن ثم
النزول عبر الضلع اآلخر بمصعد بانورامي أيضاً .
كما يضم الجسر العلوي في برج البرواز ،والذي يمثل حاضر دبي المتجدد ،حيث
تشاهد معالم دب��ي القديمة والحديثة من الجهات األرب��ع خ�لال عبور الجسر
الشفاف ،الذي يمكن للزائر أن يستمتع بمناظر دبي الخالبة بالعين المجردة.
وعلى الجانب اآلخ��ر من مستوى الميزانين في البرج يمكن مشاهدة معرض
«دبي المستقبل» ،من خالل عرض تصور متطور لمدينة دبي حتى الخمسين عاماً
المقبلة من اآلن ،ومن ثم يختتم الزائر جولته بالمرور بمعرض الهدايا التذكارية،
الذي يتيح للزائر شراء هدايا تذكارية لعائلته وأصدقائه تحمل صور البرواز ومرافقه.
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ّ
طريـقة
حتفزك ل�صالة قيام الليل ،منها:

1إدراك أن القيام سبب للفوز برحمة الله.
2ت �ك �ل �ي��ف م� ��ن ي��وق��ظ��ك ل��ق��ي��ام ال �ل �ي��ل.
3ال� � � �س� � � �ل�� � ��ف ي�� � � �ف� � � ��رح� � � ��ون ب� � � �ق�� � ��دوم
ال�� �ل�� �ي� ��ل وي � � �ح� � ��زن� � ��ون ع�� �ل� ��ى ف� � ��راق� � ��ه.
4ال �م��واظ �ب��ة وال� �م ��داوم ��ة ع �ل��ى ال �ق �ي��ام.
5اس � �ت � �ح � �ض� ��ار ال � �ق � �ي� ��ام� ��ة وأه�� ��وال� � �ه�� ��ا.
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 5ن�صائح عامة يف الرتبية:

عزيزي الطالب/الطالبة نقاط قوتك تدعمك أكثر ،فطورها واعتز
بها وإن أتت لك فكرة أنك “لم تبلغ الكمال” فتذكر أن االنشغال
بالصغائر والنواقص ُيشغل اإلنسان عن إنجازته المذهلة .
عزيزي ول��ي األم��ر «إذا مر عليك ي��وم لم تحضن فيه طفلك فال
تحسب هذا اليوم من عمرك أو من عمر طفلك».

عزيزتي ولية األمر :األكالت السريعة مضرة بصحة أطفالك فكوني
حذرة.
عزيزي ولي األمر تربية أبنائك :جزء من نجاحاتك ،وهو األهم منها
واألكثر دواماً ونفعاً لك ،أعط جزءاً من االهتمام ألهلك وأوالدك.
عزيزي ولي األمر :إن مرافقة األطفال إلى المدرسة مع األب أو
األم له أث��ر إيجابي على شخصيتهم وشعورهم ب��األم��ان وحبهم
للمدرسة ،فال تحرموا أنفسكم أسعد اللحظات.
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تغريدات من تويرت
حتت و�سم

#عام_زايد
قام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام  ،1971وانتخب
الشيخ زايد بإجماع حكام اإلم��ارات أول رئيس للدولة الفتية لمدة خمس سنوات،
وج َّدد له المجلس األعلى ثقته فيه بانتخابه عدة مرات #عام_زايد.
َ
غير المشهد
مع اكتشاف النفط في إم��ارة أبوظبي ،ب��دأ عصر جديد من التطور ّ
ناجح الستغالل
ٍ
االقتصادي برمته ،فكانت اإلمارات بحاجة إلى رؤية جديدة
وتخطيط ٍ
أمثل لعوائد النفط ،فتولى الشيخ زايد الحكم إلمارة أبوظبي في  6أغسطس 1966
مواكباً تلك المرحلة الجديدة #عام_زايد.

أسس الشيخ زايد عالقة استثنائية بالمملكة العربية السعودية ما زالت
أواصرها تتوطد يوما بعد يوم #عام_زايد.
سجل للشيخ زاي��د حرصه على حاضر ومستقبل األج�ي��ال ،حيث تركزت رؤيته على
ُي ّ
إع��ادة التوازن البيئي وحماية البيئة والحياة الفطرية والحفاظ على أن��واع متعددة
من الحيوانات النادرة والمهددة عالمياً باالنقراض مثل غ��زالن المها وأبقار البحر
والسالحف الخضراء والطيور البرية والحباري #عام_زايد.

طويال حتى ينبت الخير وعلينا أن نصبر ونواصل
“لقد علمتنا الصحراء أن نصبر
ً
مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا”  -الشيخ زايد رحمه الله #عام_زايد.
بناء على حبه للطبيعة وحرصه على حفظها لألجيال القادمة ،سعى الشيخ زايد
ً
لوضع برامج عمل لمكافحة التصحر واالهتمام بالمياه الجوفية والزراعات المقاومة
للملوحة وإنشاء السدود ومصانع األسمدة .وبفضل الله تحققت رؤيته التي حولت
الصحراء إلى أرض خضراء #عام_زايد.
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