كلمة العدد

من �صفوفكم ..
تبد�أ �أحالم الوطن
د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

استقبل األب �ن��اء وال �ط�لاب عامهم ال��دراس��ي
الجديد باهتمام رسمي وشعبي  ،وبعبارات
وأمنيات ودعوات لهم بالتوفيق في مسيرتهم
التعليمية في عام “زايد الخير “ الذي أسس
الطريق لالهتمام بالعلم والعلماء عندما قال “
إن العلم هو الطريق الوحيد للنهضة والتقدم
ومواجهة تحديات العصر وخدمة التنمية في
ال��دول النامية ..ودول��ة اإلم��ارات حريصة على
وعمال في دعم استراتيجية
�وال
ً
المشاركة ق� ً
التنمية “رحمك الله يازايد وطيب ثراك.
من طموحات (زايد) ورؤاه غرد صاحب السمو
ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ب��ن راش���د آل م�ك�ت��وم ع�ل��ى “
�لا ( ال�ي��وم
ت��وي�ت��ر” ف��ي أول ي��وم دراس� ��ي ق��ائ ً
يبدأ عامنا الدراسي  ،وتستأنف رحلة التعليم
ألكثر من مليون طالب في وطننا  ،كلمتي
لهم  ،مدرستك تبنيك لتبني وطنك ،تعطيك
علماً لتعطينا أنت مجداً  ،من صفوفكم تبدأ
أحالمنا وأحالمكم  ،وعلى دفاتركم تسطرون
مستقبل بلدكم ،بكم يعلو الوطن  ،فاجعلوا
مدارسكم وطناً لكم وفقكم الله ورعاكم”
بهذه الدعوات الصادقة واألحالم واألمنيات
والهمم العالية جاءت كلمات (األب الحنون)
ت �ج��اه أب �ن��ائ��ه ال �ط�لاب ف��ي أول ي ��وم دراس ��ي
ل �ه��م ل �ت �ك��ون ب �م �ث��اب��ة ال ��داف ��ع وال��ح��اف��ز لهم
ول�ت��ذك��ره��م ب��أن�ه��م ب �ن��اة ال��وط��ن ومستقبله،
فبهم يعلو الوطن وبسواعدهم تُ بنَ ى األمجاد
وبطموحاتهم تتحقق األحالم.
الشيخ محمد بن راش��د (حفظه الله) أراد أن
يقول إن العلم أساس التقدم  ،ومن المدرسة
وال��ص��ف��وف وال��ك��ت��اب ت �ب��دأ أح�ل��ام ال �ق �ي��ادة
الرشيدة وتتحقق المنجزات واألحالم .
ه��ك��ذا ك� ��ان ال �ت �ح �ف �ي��ز وه� �ك ��ذا ك��ان��ت ال��رؤي��ة
االستراتيجية لسموه في العلم الذي يؤسس
للرفعة والمجد والتقدم.

ه ��ذه ال��رس��ائ��ل اإلي �ج��اب �ي��ة م��ن س �م��وه وه��ذا
التحفيز دفع الشركاء االستراتيجيين للعملية
التعليمية والقائمين عليها من تنظيم آليات
جديدة لحماية األبناء من الحوادث التي تقع
سنوياً أثناء انتقالهم من البيت إلى المدرسة،
وزارة التربية والتعليم ش��ددت على ض��رورة
وضع ضوابط مالئمة للطالب ،فألزمت إدارات
المدارس باتباع أعلى معايير األمن والسالمة
لطالبها داخل المدرسة وفي الحافالت وأثناء
االنتقال ،وحثت أول�ي��اء األم��ور على التعاون
واالل �ت��زام ب��إج��راءات تنظيم وان�ص��راف الطلبة
في الحافالت المدرسية أو سيارات ذويهم.

كل هذا االهتمام الرسمي والشعبي يجعلنا
وخال من
نتفاءل بعام دراسي موفق لألبناء
ٍ
الحوادث والمنغصات ألنهم رأس مال الوطن
وأحالم القيادة هذا من جانب ،ومن جانب آخر
ه��ذا االهتمام يضعنا أم��ام مسؤولية كبيرة
جميعاً وخاصة أولياء األم��ور والمدرسة وكل
من يشرف على العملية التربوية .
أبناء اليوم هم رجال الغد ومستقبل الوطن،
بهم تتحقق األح�ل�ام ،وحمايتهم والحفاظ
عليهم مسؤولية وطنية بالدرجة األولى”
شكراً سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بنراشد على روحك اإليجابية.
شكراً وزارة التربية والتعليم على اإلج��راءاتاالستباقية لحماية األبناء.

شكراً لكل معلم ومعلمة يضع ب��ذرة العلمفي عقول األبناء.
ش�ك��راً لكل من يضع ي��ده في أيدينا لنصنعأح� �ل��ام ال���وط���ن وط� �م ��وح ��ات ال� �ق� �ي ��ادة م��ن
المدرسة.

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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م�ش�ك�لات الطلبة ت�ت�ص��در ق��ائ�م��ة االت �ص��االت
الواردة عبر الخط الساخن بنسبة % 66

جا�ســم خليــل ميـرزا
سكرتير التحرير
رنـــــا �إبـراهـــــيــم
المتابعة والتنضيد
�سارة �صالح جا�سم حمادة
التدقيق اللغوي
محمد �سالمة عو�ض اهلل
ما ينشر في المجلة اليعبر
بالضرورة عن رأي الجمعية
عنــــــاويـــن المـجلــــــــة

دبي المكتب الرئيسي
ص.ب 60414
هاتـــف+97143346600 :
فاكس+97143347755 :
فرع الفجيرة
هاتـــف+97192239511 :
فاكس+97192239824 :
الخط الساخن+97143347000 :
دولة اإلمارات العربية المتحدة
الــــمـوقــــــع www.jauae.ae :
تويتر  -انستغرامjuve_nilee :
فــيـــس بـــــكAe Juvenile :
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ضاحي خلفان يترأس االجتماع الـ  49لـ «توعية
ورعاية األحداث»

24

ضــاحـي خـلـفـان
يحدد األدوار التربوية ألولياء
األمور ومدراء المؤسسات

17
«توعية ورعاية األحداث”
ت �ش �ه��د إط �ل�اق م �ب��ادرة
“م���وه� �ب� �ت���ي ألص� �ح���اب
الهمم»
بدال من عقابهم
ضاحي خلفان يدعو إلى عالج األحداث ً

10

“توعية ورعاية األحداث” تشارك في مختبرات االبتكار

18

حماية األبناء من االنحراف والجريمة

28

“توعية ورعاية األحداث” تشارك في سباق اإلمارات لألطفال

34

نقص الوازع الديني أحد أهم أسباب انحـراف األحداث

38

استراتيجية التعامل الناجح مع األبناء المراهقين

46

انتحال صفة الغير عبر العالم االفتراضي

50

سعادة سلطان بن راشد الخرجي فكر زايد ..تعليم وحضارة

58

موضوع العدد

ضاحي خلفان:
م���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات ت��ت��ط��ل��ب
ب���رام���ج ت���واك���ب ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث
استقبل الخط الساخن التابع لجميعة توعية ورعاية األحداث ،بحسب التقارير اإلدارية
اتصاال من مختلف
للجمعية بفرعيها في دبي والفجيرة ،خالل العام الماضي 186
ً
اتصاال بنسبة  %66من
الشرائح ،وبلغ عدد االتصاالت الواردة من شريحة الطالب 122
ً
مجموع المشكالت الواردة.
ودع � ��ا م �ع��ال��ي ال �ف��ري��ق ض��اح��ي
خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة
واألم ��ن ال�ع��ام ف��ي دب��ي ،رئيس
م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة ت��وع�ي��ة
ورع ��اي ��ة األح� � ��داث ،إل ��ى ض ��رورة

4

تكثيف دور الجمعية خالل الفترة
ال�م�ق�ب�ل��ة ل �م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات
م��ع تكثيف ال�ج�ه��ود لمواجهة
األخطار المتصاعدة والتطورات
ال �م �ت�لاح �ق��ة ،إض��اف��ة إل ��ى تعزيز
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الشراكات والحوارات لمعرفة ما
يدور في عقول الشباب لمواكبة
تفكيرهم ،وضرورة توجيه برامج
تناسب جميع األعمار وتتناسب
مع تقنيات العصر الحديث.

أرقام من واقع

الخط الساخن خالل عام 2017
مشكالت الطلبة تتصدر قائمة االتصاالت
ال��واردة عبر الخط الساخن بنسبة % 66

186

اتصا ً
ال من مختلف الشرائح ،

122

اتصا ً
ال من الشرائح الطالبية

% 66

من مجموع المشكالت الواردة تخص الطالب
العدد  - 65سبتمبر  2018الوعي االجتماعي
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موضوع العدد

الخط الساخن ..باألرقام
وب��ي��ن��ت اإلح���ص���ائ���ي���ات ال��ت��ي
رص��دت��ه��ا ال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي كل
فروعها أن ع��دد االت��ص��االت
م���ن غ��ي��ر ال��ط��ل��ب��ة ب��ل��غ��ت 64
اتصاال وبنسبة  34%تقريباً ،
ً
وب��ل��غ ع��دد ال��ح��االت ال���واردة
تحت التصنيف ،دراس��ي��ة 57
حالة وبنسبة  31%تقريباً  ،كما
بلغ عدد الحاالت األسرية 41
حالة بنسبة . 22%
ف��ي ح��ي��ن ب��ل��غ ع���دد ال��ح��االت
المصنفة اجتماعية 19 ،حالة
ب��ن��س��ب��ة  ،10%أم����ا ال���ح���االت
المصنفة نفسية فكان عددها
��اال وب��ن��س��ب��ة 8.5%
 16ات���ص� ً
تقريباً من مجموع االتصاالت

6

ال�������واردة ،أم����ا ع����دد ال��ح��االت
ال���م���ص���ن���ف���ة ت����ح����ت ت��ص��ن��ي��ف
تربوية فقد سجلت  20حالة
وبنسبة  11%تقريباً من جميع
المشكالت الواردة تقريباً .
ك����م����ا ب����ل����غ ع�������دد ال����ح����االت
ال���م���ص���ن���ف���ة ت���ح���ت ت��ص��ن��ي��ف
س��ل��وك��ي��ة  15ح��ال��ة وبنسبة
 8%ت����ق����ري����ب����اً  ،ك���م���ا ت��ل��ق��ت
��اال تحت
ال��ج��م��ع��ي��ة  18ات���ص� ً
مسمى استفسار وتصنيفات
أخ���رى ،وبلغ ع��دد المتصلين
م��ن جنسية دول���ة اإلم����ارات
العربية المتحدة 103متصلين
بنسبة  55.5%م��ن مجموع
المتصلين.
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ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع���دد االت���ص���االت
الواردة من الجنسيات األخرى
��اال وب��ن��س��ب��ة ،44.5
 83ات���ص� ً
وب���ل���غ ع����دد ال��م��ت��ص��ل��ي��ن من
�ص�لا وبنسبة
ال��ذك��ور  84م��ت� ً
 45%واإلن��اث  102وبنسبة
 55%من مجموع المتصلين
ت��ق��ري��ب��اً  ،وت��ن��وع��ت جنسيات
ال��م��ت��ص��ل��ي��ن م����ن اإلم��������ارات،
فلسطين ،جزر القمر ،األردن،
اليمن ،عمان ،مصر ،العراق،
س��وري��ا ،ال���س���ودان ،بلغ عدد
المتصلين من دولة اإلمارات
103متصلين ،كما تم تلقي
���اال م����ن ال��ج��ن��س��ي��ة
 11ات����ص� ً
الفلسطينية.

حرص
وتقدم معالي الفريق تميم،
خ���ل��ال اج����ت����م����اع ال��ج��م��ع��ي��ة
العمومية العادية السادس
والعشرين ،بالتهنئة لصاحب
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة،
ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ،وإل����ى ص��اح��ب
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ م��ح��م��د بن
راش��������د آل م����ك����ت����وم ن���ائ���ب
رئيس ال��دول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
وإخ��وان��ه��م��ا أص��ح��اب السمو
حكام اإلم��ارات ،وإلى شعب
دولة اإلمارات بمناسبة اليوم
العالمي للسعادة.

وث��م��ن م��ع��ال��ي��ه ح���رص أع��ض��اء
الجمعية على المشاركة في
فعاليات الجمعيات العمومية
ال���ع���ادي���ة ،ال���ت���ي ي��ت��م خ�لال��ه��ا
اس���ت���ع���راض أه����م اإلن����ج����ازات
واألن�����ش�����ط�����ة وال�����خ�����دم�����ات
واإلي������������������رادات وال����ن����ف����ق����ات
ال����ت����ي ت����م����ت خ���ل���ال ال����ع����ام
الميالدي ال��ذي يسبق هذه
االجتماعات ،حيث يتم مراجعة
اإلي��رادات ،وتدقيق النفقات،
وب����ي����ان األص�������ول واألرص�������دة
واالل������ت������زام������ات وال���ع���ق���ب���ات
واإلن���ج���ازات وال��ت��ح��دي��ات بكل
وضوح وشفافية.

الحاالت األســــريـة

41

حالة

الحاالت االجتماعية

19

حالة

الحاالت النفـســـية

16

حالة

الحاالت التـــربــويــة

20

حالة

الحاالت السلوكية

15

حالة
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االأخــــبـــار

اس��تعراض التقارير اإلدارية وأبرز الفعاليات واألنش��طة

ضاحي خلفان
يترأس االجتماع الـ  49لـ «توعية ورعاية األحداث»
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في
دبي ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث ،االجتماع التاسع واألربعين
للجمعية للدورة السابعة ( ،)2020-2016وذلك بمقر الجمعية ،بحضور كل من
الدكتور محمد مراد عبد الله ،والدكتور منصور العور ،والعميد الدكتور جاسم خليل
ميرزا ،والدكتور خليفة علي السويدي ،وبدرية الياسي ،وهيام عامر الحمادي.
واس� �ت� �ع ��رض االج� �ت� �م ��اع أه��م
ال � �م� ��وض� ��وع� ��ات ال� �م� �ط ��روح ��ة
للنقاش ،والمدرجة على جدول
األع� �م���ال؛ وم �ن �ه��ا :ال�ت�ص��دي��ق
على محضر االجتماع السابق،
ومناقشة مقترح حملة توعوية
ب� �ع� �ن ��وان “ك� ��ن م���ع أب� �ن ��ائ ��ك”،
واختيار شعار للحملة ،وإع��داد
مسلسل رم�ض��ان��ي إذاع ��ي تم
بثه خالل شهر رمضان المبارك،
وتنفيذ ورش��ة ح��ول االستقرار

8

األس��ري لجمعية االجتماعيين
في دول مجلس التعاون .كما
شهد االجتماع مناقشة تطوير
ال�م��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي لجمعية
توعية ورعاية األحداث.
وت� � ��م ع� � ��رض ن� � �م � ��وذج ف �ي �ل��م
للمشاركة في مبادرة عام زايد،
يتم م��ن خالله تسليط الضوء
ع �ل��ى أه ��م األق � ��وال ال �م��أث��ورة
للمغفور ل��ه ب��إذن ال�ل��ه الشيخ
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زايد بن سلطان آل نهيان ،وينشر
ف��ي ح �س��اب��ات ال�ج�م�ع�ي��ة على
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي.
وت ��م م�ن��اق�ش��ة ت �ح��دي��د م��وع��د
اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
للعام الجاري  ،2018والموازنة
ال�ت�ق��دي��ري��ة لنفس ال �ع��ام ،وت��م
اس��ت��ع��راض ال �ت �ق��اري��ر اإلداري�� ��ة
ل �ل �ب��رام��ج وال �ف �ع��ال �ي��ات ل�ل�ع��ام
ال �م��اض��ي  ،2017ف��ي ف��رع��ي
الجمعية بدبي والفجيرة.

«توعية ورعاية األحداث”

ت�������ك�������رم ط���ل���ب���ة
المدارس المشاركين

في الحفل السنوي 2017
كرمت جمعية توعية ورعاية
األح������داث ،ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات
ال�����م�����دارس وال���م���ؤس���س���ات
ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة ال�����داع�����م�����ة
والمشاركة في إنجاح الحفل
ال��س��ن��وي  2017للجمعية،
ح��ي��ث ك��رم��ت ع��ض��و مجلس
اإلدارة األس�����ت�����اذة ب���دري���ة
ال���ي���اس���ي ط���ال���ب���ات م��درس��ة
سلمى األنصارية لجهودهن
ف��ي إن��ج��اح ب��رام��ج الجمعية،
تقديمهن أوبريت
من خالل
ّ
«زاي���د ال��خ��ي��ر» ،متمنية لهن

المزيد م��ن التألق والنجاح،
ك��م��ا ك���رم أم��ي��ن ال��س��ر ال��ع��ام
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ،ال��دك��ت��ور محمد
مراد عبدالله ،طلبة مدرسة
النخبة النموذجية لجهودهم
ف��ي إن��ج��اح ب��رام��ج الجمعية،
م��������ن خ�����ل����ال ت���ق���دي���م���ه���م
لمسرحية « عام الخير « في
الحفل السنوي لعام ، 2017
وتقدم الدكتور محمد بجزيل
ال���ش���ك���ر ألس������رة ال���م���درس���ة
لجهودهم المثمره في بناء
المستقبل.
أجيال ُ
العدد  - 65سبتمبر  2018الوعي االجتماعي
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ضاحي خلفان

يدعو إلى عالج األحداث بد ً
ال من عقابهم
أوضح معالي الفريق 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 توعية ورعاية
�ات
األح�����داث ،أن ث��م��ة ت��ح��دي� ٍ
�دة ت��واج��ه ال��ش��ب��اب في
ع��دي� ً
ظ����ل ال����ت����ط����ورات ال��س��ري��ع��ة
ال��ت��ي ت��م��ر ب��ه��ا المجتمعات
على مستوى العالم ،ومنها
المجتمع في إمارة دبي ،قد
ت��دف��ع ال��ش��ب��اب ل�لان��ح��راف،
ومنها المشاكل االجتماعية
وال����ع��ل�اق����ات األس����ري����ة غ��ي��ر

10

ال��س��وي��ة ،وأص���دق���اء ال��س��وء،
وال��ف��راغ ،وه��و ال��واق��ع الذي
ي��ع��ن��ي ض�����رورة ال��ع��م��ل على
إي���ج���اد آل��ي��ة دائ���م���ة لتطوير
أس��ل��وب وه���دف ومضمون
البرامج التوعوية ،بما يجعلها
ذات تأثير إيجابي على صعيد
اإلنهاء على ظاهرة الجنوح
�ب�لا .ودع�����ا م��ع��ال��ي��ه
م��س��ت��ق� ً
إل���ى ت��ع��م��ي��م م��ب��دأ اح��ت��ض��ان
�دي�لا
األح����داث وع�لاج��ه��م ،ب� ً
عن اإليداع أو العقاب.
ج�����اء ذل������ك ،خ��ل��ال اج��ت��م��اع
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تنسيقي أجراه معالي الفريق
ض���اح���ي خ���ل���ف���ان م����ع أح��م��د
عبدالكريم جلفار ،مدير عام
ه��ي��ئ��ة تنمية المجتمع في
دب�����ي ،ض���م م���س���ؤول���ي كال
الجانبين.
ش��ه��د االج��ت��م��اع ع���رض دور
هيئة تنمية المجتمع بدبي
ف��ي م��ش��روع ب��ن��اة المدينة
ال����ت����اب����ع ل��ل�أم����ان����ة ال���ع���ام���ة
للمجلس التنفيذي ،والخاص
بتطوير الخدمات المقدمة
ل��ف��ئ��ة األح��������داث ،ف���ي إط���ار

تفعيل ال��ت��ع��اون ال��راه��ن بين
هيئة تنمية المجتمع بدبي،
وج���م���ع���ي���ة ت���وع���ي���ة ورع����اي����ة
األحداث في هذا الشأن .كما
ت��م م��ن��اق��ش��ة االت���ف���اق على
تنفيذ ع���دد م��ن ال���دراس���ات
والبحوث المتخصصة لرعاية
األح��������داث ب���ه���دف ت��ح��ق��ي��ق
المزيد من النتائج اإليجابية
للجهود التوعوية على صعيد
رعاية األحداث ،بما يؤدي إلى
�ورا
تقديم خ��دم��ات أك��ث��ر ت��ط� ً
تشمل جميع الشباب على
م��س��ت��وى إم����ارة دب���ي ،وفقا

وعدم ترك األبناء بعيداً عن

لإلحصاءات الخاصة بالسكان.
وأكد معاليه أن أبرز مشكلة
ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ال��م��ج��ت��م��ع��ات
ب��ش��ك��ل ع�����ام ه����ي ت��ع��اط��ي
المخدرات ،والتي تبذل دولة
جهودا مضنية على
اإلمارات
ً
صعيد الحد منها ،سواء من
خ�لال التشريعات القانونية
الحازمة ،أو من خالل البرامج
ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي ت��ن��ب��ه ل��ه��ذه
المشكلة الخطيرة.

ال���ع���ق���اب���ي���ة أو اإلص�ل�اح���ي���ة،

ك���م���ا ش������دد ع���ل���ى م��س��أل��ة
الرقابة من قبل أولياء األمور،

مجتمعيا.
ومعالجتهم
ً

أعينهم ،ومتابعتهم بشكل

دائم .وطالب معالي الفريق
ب���إع���ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ق��وان��ي��ن

ال��ع��ق��وب��ات ال��م��ف��روض��ة على

ال��ج��رائ��م ال��م��رت��ك��ب��ة م��ن قبل
األح��داث ،وع��دم معاقبتهم

بإيداعهم ف��ي المؤسسات
وال��ع��م��ل ع��ل��ى اح��ت��ض��ان��ه��م،

العدد  - 65سبتمبر  2018الوعي االجتماعي
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ض����م م��ج��ل��س ال���ف���ري���ق ض���اح���ي خ���ل���ف���ان وال���م���ج���ل���س ال��ن��س��ائ��ي

توعية ورعاية األحداث

ت��ن��ظ��م ال��م��ج��ال��س ال��رم��ض��ان��ي��ة
لالحتفــاء بمســيرة مؤسس الـدار

بالتزامن م��ع م��ب��ادرة «ع��ام زاي��د  »2018نظمت جمعية توعية ورع��اي��ة األح���داث المجلس
الرمضاني تحت عنوان «وقفات مع سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب
الله ثراه» والذي استضافه مجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة
كال من
واألمن العام في دبي ،بحضور الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم ،وضم المجلس ً
معالي زكي نسيبة وزير دولة والدكتور أحمدعبدالعزيز الحداد كبير المفتين مدير دائرة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري في دبي ،والدكتور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو
الشيخ حمدان بن راش��د آل مكتوم ،وأداره الدكتور محمد م��راد ،أمين السر العام لجمعية
توعية ورعاية األحداث.

12
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وت��ط��رق ال��م��ت��ح��دث��ون لسرد
س���ي���رة وم���واق���ف ال��م��غ��ف��ور
ل��ه ال��ش��ي��خ زاي����د وشخصيته
ال����ق����ي����ادي����ة ال����ت����ي ات��س��م��ت
ب���ال���ت���س���ام���ح واإلن����س����ان����ي����ة
وال�������ح�������رص ع����ل����ى ت���وح���ي���د
ك��ل��م��ة ال���ع���رب والمسلمين
ومساعدته للمحتاجين دون
النظر للعرق أو الدين.

ي��ح��ت��ذى ب����ه ،وال���س���ي���ر على
خطا المغفور له باالهتمام
ب��ال��ع��ن��ص��ر ال���ب���ش���ري ك��رك��ي��زة
لتحقيق ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة
وال��م��س��ت��دام��ة ،إض���اف���ة إل��ى
تضمين الشخصية القيادية
للمغفور له الشيخ زاي��د في
الكتب والمناهج الدراسية،
وتعميم فكره.

وأوصى المشاركون بضرورة
ت���رس���ي���خ ق���ي���م ال���ش���ي���خ زاي����د
وعاداته وتسامحه وإخالصه
وحبه لمساعدة اآلخرين في
ن��ف��وس ال��ن��شء منذ نعومة
أظ��ف��اره��م ،وت��وث��ي��ق التجربة
ال��وح��دوي��ة ل��دول��ة اإلم����ارات
أس��س��ه��ا ال��ش��ي��خ زاي���د
ال��ت��ي ّ
ب��ن سلطان ط� ّ�ي��ب ال��ل��ه ث��راه
ب��اع��ت��ب��اره��ا ن��م��وذج��اً وح��دوي��اً

كما نظمت جمعية توعية
ورع���اي���ة األح�����داث المجلس
ال��رم��ض��ان��ي ال��ن��س��ائ��ي تحت
عنوان «القيم والتربية في
فلسفة المغفور ل��ه الشيخ
زاي����د ب��ن س��ل��ط��ان آل نهيان
ط���ي���ب ال���ل���ه ث�������راه» وال�����ذي
اس���ت���ض���اف���ت���ه م�������وزة س��ال��م
ال����ش����وم����ي ع���ض���و م��ج��ل��س
اإلدارة ،واستضاف المجلس

كال من الدكتورة
الرمضاني ً
منى البحر والدكتورة حصة
لوتاه والدكتورة موزة غباش
والكاتبة عائشة الجناحي.
وأوصت المشاركات بضرورة
إل��������زام ال�����م�����دارس ال��خ��اص��ة
واألج��ن��ب��ي��ة بتضمين مناهج
ال���دراس���ات االج��ت��م��اع��ي��ة عن
سيرة الشيخ زاي��د ومواقفه
اإلنسانية وإنجازاته المحلية
وال���ع���ال���م���ي���ة ،وت���ع���زي���ز دور
األسرة في تربية األبناء على
القيم والمبادئ التي غرسها
زايد والمحافظة على التراث،
وإعداد برامج أو مسلسالت
ك����رت����ون ل�ل�أط���ف���ال ت��ت��ض��م��ن
سيرة الشيخ زاي��د ومواقفه
ال���ت���ي ت���ع���زز ق��ي��م ال��ت��س��ام��ح
واالحترام والحكمة .
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“فرحة عيد”

ترس��م الس��عادة عل��ى وج��وه األطف��ال

بمناسبة عيد الفطر المبارك وبالتزامن
م���ع ع���ام زاي����د أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة توعية
ورع���اي���ة األح�����داث م���ب���ادرة “فرحة عيد”
وقدمت كسوة العيد ألكثر من  120طالباً
وطالبة بمشاركة أولياء أمورهم ،بالتعاون

14

مع مدرسة سلمى األنصارية ،وتوجهت
األستاذة بدرية الياسي مديرة المدرسة
بـالشكر ألعضاء الجمعية وعلى رأسهم
ن لرعايتهم
معالي الفريق ضاحي خلفا 
هذه المبادرة.
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األخــــبـــار
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«توعية ورعاية األحداث”

ت�������ش�������ارك ال����م����ج����ت����م����ع ف���ي
ال�����ي�����وم ال����ري����اض����ي ال���وط���ن���ي

ت��ف��اع�ل ً�ا م ��ع م� �ب���ادرة «ال��ي��وم
الرياضي الوطني»التي أطلقها
ص��اح��ب السمو الشيخ محمد
ب ��ن راش � ��د آل م��ك��ت��وم ،ن��ائ��ب
رئ �ي��س ال ��دول ��ة رئ �ي��س مجلس
الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،
والهادفة إلى نشر روح المودة
واإلخاء بين أكثر من  200جنسية

16

ت�ع�ي��ش ع �ل��ى أرض اإلم� � ��ارات،
شاركت جمعية توعية ورعاية
األح��داث بعدد من الفعاليات
ال��ت��ي ج � ��اءت ض �م��ن ال �م �ب��ادرة
الرياضية الوطنية التي حملت
شعار «اإلمارات تجمعنا» ،منها
فعاليات مبادرةالروح اإليجابية
في بطولة مصارعة الذراعين

الوعي االجتماعي العدد  - 65سبتمبر 2018

ال�ت��ي نظمتها ال�ق�ي��ادة العامة
ل �ش��رط��ة دب���ي وم �ج �ل��س دب��ي
ال��ري��اض��ي ،وش �ه��دت م�ش��ارك��ة
مكثفة من الجمهور .كما شارك
وف��د م��ن الجمعية بفعاليات
ال�ي��وم الرياضي الوطني ال��ذي
أقيم في إمارة الفجيرة بجانب
مسجد الشيخ زايد بالفجيرة.

«توعية ورعاية األحداث”

ت����ش����ه����د إط������ل�����اق م������ب������ادرة
“م���وه���ب���ت���ي ألص����ح����اب ال��ه��م��م“
بحضور سمو الشيخ راشد بن حمدان
بن راش��د آل مكتوم ،رئيس مجلس
أم� �ن ��اء ه �ي �ئ��ة آل م �ك �ت��وم ال �خ �ي��ري��ة،
شهد معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم ،نائب رئيس الشرطة واألم��ن
ال �ع��ام ب��دب��ي ،رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
 جمعية ت��وع�ي��ة األح�� ��داث ،إط�لاق
مبادرة «موهبتي»ألصحاب الهمم.

ج ��اء ذل ��ك ض �م��ن ن� ��دوة « االرت��ق��اء
بمواهب أصحاب الهمم « بتنظيم
من هيئة ِآل مكتوم الخيرية وبرعاية
كريمة من سمو الشيخة روضة بنت
أح �م��د ب��ن ج�م�ع��ة ِآل م �ك �ت��وم ح��رم
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ح �م��دان بن
راشد ِآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير
المالية راعي هيئة ِآل مكتوم الخيرية.

حضر إط�لاق المبادرة سعادة ميرزا
ال�ص��اي��غ ،م��دي��ر مكتب سمو الشيخ
ح �م��دان ب��ن راش ��د آل مكتوم عضو
م �ج �ل��س أم� �ن���اء ه �ي �ئ��ة آل م �ك �ت��وم
ال �خ �ي��ري��ة ،وال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د م ��راد
عبدالله ،األمين العام لجمعية توعية
ورع��اي��ة األح� ��داث ،وأع �ض��اء مجلس
اإلدارة وكبار المسوؤلين.
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“توعية ورعاية األحداث”

ت���ش���ارك ف���ي م��خ��ت��ب��رات االب��ت��ك��ار
ع����ل����ى م����س����ت����وى اإلم������������ارات
شارك وفد من جمعية توعية ورعاية األحداث
ممثال بمسؤولة البرامج واألنشطة ،األستاذة
ً
س����ارة ص��ال��ح ح���م���ادة ،ف���ي «م��خ��ت��ب��ر االب��ت��ك��ار
الثقافي» الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية
المعرفة ،تحت رعاية معالي نورة بنت محمد
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ،وذلك
في مقر المركز الثقافي بأم القيوين.

18
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وي � �ه� ��دف”م � �خ � �ت � �ب� ��ر االب � �ت � �ك� ��ار
الثقافي” إلى إشراك المجتمع
اإلم � � ��ارات � � ��ي ف � ��ي ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ال�ت��ي ت��واج��ه القطاع الثقافي،
وال � � � ��وق � � � ��وف ع�� �ل� ��ى أف� �ض���ل
المخرجات التي ستساهم في
إيجاد آلية عمل لتطوير العمل
الثقافي.
ق ��دم ��ت م� �ح ��اور وم �ن��اق �ش��ات
مختبر االب�ت�ك��ار م��ري��م اليماحي
م� � ��درب دول� � ��ي ف� ��ي ال �ت �ن �م �ي��ة
ال �ب �ش��ري��ة وم �س �ت �ش��ار ع��ال �م��ي،
ب � �ح � �ض� ��ور  70م� � �ش � ��ارك � ��اً م��ن
موظفي المؤسسات المحلية
واالتحادية والقطاعات الخاصة
وطلبة الجامعات ،حيث تفاعل
الجميع من خالل بعض األلعاب

ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ��ذك� �ي ��ة ل �ل �خ��روج
بالتوصيات واألفكار التي تحقق
الهدف من إقامة المختبر .
وق��ال عبدالله بوعصيبة مدير
م��رك��ز وزارة ال �ث �ق��اف��ة وتنمية
المعرفة بأم القيوين إن الهدف
م� ��ن ت �ن �ظ �ي��م ال� �م ��رك ��ز ل�م�خ�ت�ب��ر
االبتكار الثقافي هو الوقوف
ع �ل��ى ال �ت �ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
ال �م �ج �ت �م��ع ال �م �ح �ل��ي وإش � ��راك
مختلف القطاعات في الدولة
كالقطاع المحلي والحكومي
ومجالس الشباب والموهوبين
وال�ك�ل�ي��ات وال�ج��ام�ع��ات إضافة
إل � ��ى ال� �م ��ؤث ��ري ��ن ف� ��ي وس��ائ��ل
ال�ت��واص��ل االجتماعي للوصول
إل� ��ى أف��ض��ل ال �م �خ��رج��ات ال�ت��ي

ستساهم كثيراً في إيجاد آلية
عمل لتطوير العمل الثقافي.
م � ��ن ج� �ه���ة أخ� � � � ��رى ،ش���ارك���ت
األس � �ت� ��اذة س� ��ارة ح� �م ��ادة في
“مختبر االبتكار الثقافي بمقر
ن
ال� �م ��رك ��ز ال� �ث� �ق ��اف ��ي بعجما 
بمشاركة أكثر من  100موظف
ّ
ومؤثرين في مواقع
وموظفة
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،ق��دم��وا
مقترحات وأف �ك��اراً تسهم في
إسعاد الموظفين وتشجع على
نشر الثقافة بين أفراد المجتمع
في دولة اإلمارات .
ك�م��ا ش���ارك وف ��د م��ن جمعية
توعية األح� ��داث ف��رع الفجيرة
ف ��ي ورش � ��ة االب� �ت� �ك ��ار بتنظيم
القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
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بالتزامن مع مبادرة «العودة للمدارس»
«توعية ورعاية األحداث» تشارك المدارس فرحة
العودة للعام الدراس��ي الجديد 2018-2019م
تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث
نظمت الجمعية بالتعاون مع شبكة رؤية اإلمارات اإلعالمية ،مبادرة العودة للمدارس تحت شعار
« مرحباً مدرستي « حيث تم توزيع المستلزمات المدرسية على  400طالب وطالبة من مدرسة منار
اإليمان الخيرية في إمارة عجمان.
وأك��د الدكتور محمد م��راد عبدالله ،أمين السر
العام لجمعية توعية ورعاية األح��داث ،أن هذه
المبادرة تأتي في إط��ار جهود الجمعية لدعم
الطلبة والوقــــوف على احتياجاتهـــم فـي ظل
توجيهات القيادة الرشيدة بجعل الخير عنواناً
لمبادرات المؤسسات واألف ��راد ،م��ؤك��داً تركيز
الجمعية على المجـال التوعـــــــوي من حيث توزيع
الكتيبات المفيدة على الطلبة ،والمتناسبة مع
فئاتهم العمرية ومراحلهم الدراسية.
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م��ن جانبه ،ثمن المستشار اإلع�لام��ي عبدالله
الشحي ،الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية اإلمارات
اإلعالمية ،الجهود الحثيثة التي تبذلها جمعية
ت��وع �ي��ة ورع ��اي ��ة األح�� ��داث إل ��ى ج��ان��ب ال�ع��دي��د
م��ن الجهات والمؤسسات المحلية ف��ي دعم
ص� ��روح ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ �ي��ري��ة ،م ��ؤك ��داً أن ال�ع�ط��اء
سمة اإلماراتيين ع��ززه��ا ال�ق��ادة ف��ي نفوسهم
ورسخها اآلب��اء بإخالصهم ودعمها المقيمون
بمشاركتهم.
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كما أشاد مدير مدرسة منار
اإلي���م���ان ال��خ��ي��ري��ة ،األس��ت��اذ
مصطفى درويش ،بالقائمين
على ه��ذه المبادرة ،كاشفاً
ع��ن إس��ه��ام��ه��ا ف��ي تخفيف
األع��ب��اء المالية على أول��ي��اء
األم����������ور ودف����ع����ه����ا ع��ج��ل��ة
ال���ت���ع���ل���ي���م .وت���م���ن���ى ل��ك��اف��ة
ال��ط��ل��ب��ة وال���ط���ال���ب���ات دوام
التوفيق والنجاح والتميز.
وي����ذك����ر أن ال��م��س��ت��ل��زم��ات
ال��دراس��ي��ة التي ت��م توزيعها،
تضمنت ح��ق��ائ��ب م��درس��ي��ة،

وأق���ل��ام������اً وع����ل����ب ت��ل��وي��ن
ودفاتر ،باإلضافة إلى كتيبين
ت��وع��وي��ي��ن ،ه��م��ا “ي��وم��ي��ات��ي”
و“تعلم كيف تقول ال”.
ونظت الجمعية أيضاً يومياً
ت��رف��ي��ه��ي��اً ت���وع���وي���اً ل��ل��ط�لاب
والطالبات المستجدين في
م���درس���ة س��ل��م��ى األن��ص��اري��ة
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م األس���اس���ي ب��دب��ي
بحضور د .جاسم ميرزا عضو
م��ج��ل��س اإلدارة وأول����ي����اء
األمور .

وم�����ن ج���ه���ة أخ�������رى ن��ظ��م
فرع الفجيرة مبادرة «مرحباً
م���درس���ت���ي»  ،ف���ي ك���ل من
م��درس��ة أم ال��ع�لاء للتعليم
األساسي للبنات ،ومدرسة
م��ح��م��د ب���ن ح��م��د ال��ش��رق��ي،
وم��درس��ة الفجيرة للتعليم
األس��اس��ي للبنين  ،ت��م من
خ�ل�ال���ه���ا ت����وزي����ع ال��ح��ق��ائ��ب
وال��م��س��ت��ل��زم��ات ال��م��درس��ي��ة
ع��ل��ى  390ط���ال���ب���اً وط��ال��ب��ة
متمنين ل��ه��م ك��ل التوفيق
والنجاح.
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تضمنت لقاءات مفتوحة بين قيادات ش��رطة دبي وس��كان منطقة البرشاء

«توعية ورعاية األحداث”

ت������واص������ل م����ش����ارك����ت����ه����ا ف��ي
“م������ب������ادرة ال��������روح اإلي���ج���اب���ي���ة“

تواصل جمعية توعية ورعاية
األح����������داث م���ش���ارك���ت���ه���ا ف��ي
م��ب��ادرة ال���روح اإلي��ج��اب��ي��ة ،في
دورت��ه��ا الثالثة ال��ت��ي تنظمها
ال����ق����ي����ادة ال����ع����ام����ة ل��ش��رط��ة
دب��ي ،ومجلس دب��ي الرياضي
ب����ال����ت����ع����اون م������ع ع�������دد م��ن
ال���دوائ���ر ال��م��ح��ل��ي��ة ف���ي إم���ارة
دب��ي ،حيث شهدت المبادرة
تنظيم العديد من الفعاليات
ال����م����ت����ن����وع����ة واألن�����ش�����ط�����ة
الترفيهية ،باإلضافة إلى اللقاء
المفتوح مع قائد عام شرطة
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دبي في حديقة البرشاء بدبي.

وشهد اللقاء استقبال قائد
ع������ام ش����رط����ة دب������ي أه���ال���ي
وسكان منطقة اختصاص مركز
شرطة البرشاء لالستماع إلى
اس��ت��ف��س��ارات��ه��م واق��ت��راح��ات��ه��م
ح�����ول ش���رط���ة دب�����ي وب���رام���ج
عملها ومشاريعها وخدماتها
التي تقدمها للمجتمع.
وأكد العميد خالد علي شهيل،
مدير اإلدارة العامة إلسعاد
ال��م��ج��ت��م��ع ،خ��ل�ال االج��ت��م��اع
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الذي ترأسه مع إدارة التوعية
األمنية ،بحضور مديرها بطي
ب��ن دروي���ش الفالسي ،وع��دد
م���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ،أن م���ب���ادرة
ال����روح اإلي��ج��اب��ي��ة ت��أت��ي ح��رص��اً
م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة لشرطة
دب��ي على مشاركة المجتمع
في تطوير خدماتها واالرتقاء
بمستوى تقديمها وفاعليتها
وكفاءة القائمين عليها بهدف
رف��ع الشعور باألمن واألم��ان
وتعزيز ثقة المجتمع بشرطة
دبي ،وتعزيز مفهوم الشرطة

ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ،م��ش��ي��راً إل���ى أن
تنظيم مبادرة الروح اإليجابية
ينعكس على سمعة مؤسسة
شرطة دبي ويدعم أهدافها
ورؤيتها االستراتيجية المتمثلة
ف����ي ب����ث ال��������روح اإلي���ج���اب���ي���ة
والسعادة في المجتمع.

االح �ي��اء بالمنطقة ،باإلضافة
إل��ى ش��ري�ح��ة أص �ح��اب الهمم،
مشيراً إل��ى أن ه��ذا التصنيف
ل �م �ج �ت �م��ع ال �م �ن �ط �ق��ة ي��راع��ي
ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ال ��دي� �م ��وغ ��راف� �ي ��ة
وي�� �ش�� �م� ��ل ج � �م � �ي� ��ع ش� ��رائ� ��ح
المجتمع.

وأض�� ��اف ال �ع �م �ي��د ش �ه �ي��ل أن
ال� �م� �ب ��ادرة ت �ت �خ��ذ م ��ن ال �ه��وي��ة
المؤسسية لشرطة دبي شعاراً
ل��ه��ا ،ح �ي��ث ت��ك��رس ل�م�ف�ه��وم
“نتواصل ونحمي نبتكر ونبني”،
من خالل باقة من الفعاليات
واألن �ش �ط��ة ال�م�ص��اح�ب��ة ال�ت��ي
ت �ه��دف إل ��ى ض �م��ان ال�ت��واص��ل
الفعال واإليجابي مع مختلف
شرائح المجتمع في منطقة
اختصاص مركز شرطة البرشاء
ك �م��رح �ل��ة أول � ��ى ،وت�س�ت�ه��دف
أه��ال��ي ال�م�ن�ط�ق��ة وال�ج��ال�ي��ات
األج��ن��ب��ي��ة ال��م��ق��ي��م��ة ،وف �ئ��ة
ال �ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات وأول �ي��اء
أم � ��وره � ��م وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س

وأكد العميد شهيل أن اللقاء
المفتوح م��ع س��ع��ادة القائد
ال��ع��ام ل��ش��رط��ة دب���ي وأه��ال��ي
منطقة اختصاص مركز شرطة
ال��ب��رش��اء ي��ه��دف إل���ى معرفة
أف��ض��ل ق��ن��وات ال��ت��واص��ل مع
الجمهور الخارجي ،واستطالع
آرائ���ه���م ح���ول ج����ودة خ��دم��ات
ال��ش��رط��ة ،وسبل االرت��ق��اء بها
وت��ط��وي��ره��ا ،وت��ع��ري��ف جمهور
المتعاملين بمميزاتها ،لضمان
ال��ت��واص��ل اإلي��ج��اب��ي وال��ف��ع��ال
بين الجمهور وإدارات ومراكز
ش��رط��ة دب����ي ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ق���ي���اس ح���ج���م ال���ت���ف���اع���ل م��ع
برامج عملها ،والوقوف على

مستوى ودرجة نضج الثقافة
األمنية لدى الجمهور ،ودرجة
إلمامهم باإلجراءات القانونية
ال��ص��ح��ي��ح��ة ،وزي��������ادة ال���وع���ي

األمني والمروري والمجتمعي
لدى سكان المنطقة.

وأشاد العميد شهيل بشركاء

م�����ب�����ادرة ال���������روح اإلي���ج���اب���ي���ة
ال��م��م��ث��ل��ي��ن ف���ي ه��ي��ئ��ة تنمية

ال��م��ج��ت��م��ع وإدارة ال��ح��دائ��ق

والمتنزّ هات في بلدية دبي،
ودائ�����رة ال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة

وال����ع����م����ل ال����خ����ي����ري ب����دب����ي،
وج���م���ع���ي���ة ت���وع���ي���ة ورع����اي����ة

األح����داث ع��ل��ى دوره����م ال��ب��ارز

ف��ي ال��ت��وع��ي��ة ون��ش��ر الثقافة

التوعوية بين األس���رة وأف��راد
ال��م��ج��ت��م��ع ،وت����ق����دم ب��ال��ش��ك��ر
ل��ع��دد م���ن م�����دارس منطقة

البرشاء وتعاونية االتحاد.
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محاضرات

خ�لال محاض��رة ألقاه��ا
في مركز الذيد الثقافي

ضاحي خلفان
يحدد األدوار التربوية ألولياء
األمور ومدراء المؤسس��ات

24
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ألقى معالي الفريق ضاحي
خ��ل��ف��ان ت��م��ي��م ،ن��ائ��ب رئيس
الشرطة واألم��ن العام في
دب���ي ،رئ��ي��س مجلس إدارة
ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة األح�����داث
م��ح��اض��رة ب��ع��ن��وان« :ال����دور
ال���ت���رب���وي ألول����ي����اء األم�����ور
وم��������������دراء ال����م����ؤس����س����ات
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة» وذل�����ك في
المنطقة ال��وس��ط��ى بمركز
الذيد الثقافي.
حضر الحدث الدكتور سعيد
م���ص���ب���ح ال���ك���ع���ب���ي ،رئ���ي���س
مجلس ال��ش��ارق��ة للتعليم،
وراش�����د ع��ب��دال��ل��ه ال��م��ح��ي��ان
الكتبي ،رئيس مجلس أولياء
أم�����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��وس��ط��ى،

وال���دك���ت���ور ع��ل��ي س��ال��م بن
عيسى الطنيجي ،أمين سر
مجلس أول��ي��اء أم��ور الطلبة
وال��ط��ال��ب��ات ف��ي المنطقة
الوسطى ،ومديرو ومديرات
ال��������م��������دارس وم����س����ؤول����و
ال��م��ؤس��س��ات المجتمعية
وج���م���ع غ��ف��ي��ر م����ن أول���ي���اء
االم����ور الطلبة وال��ط��ال��ب��ات
وطالب المدارس.
وتحدث معاليه عن توجيهات
الحكومة الرشيدة في هذا
وعرف المتابعة بأنها
المجال،
ّ
ت��ع��ن��ي ال��ت��ق��ص��ي وال��م��ت��اب��ع��ة
وال����م����ث����اب����رة واالس�����ت�����م�����رار
للشخص أو ال��ش��يء ال��م��راد
م���ت���اب���ع���ت���ه ،ث����م ت���ح���دث ع��ن
اإلش���������راف وه������و االط���ل��اع

والتعهد للشخص أو الشيء
المراد اإلشراف عليه.
ث����م ت����ن����اول م��ع��ال��ي��ه ال�����دور
ال��ه��ام ألول���ي���اء األم����ور في
تنشئة أب��ن��ائ��ه��م ،وم��ح��اول��ة
اك����ت����ش����اف ن����ق����اط ال����ق����وة
والضعف لديهم ،ومتابعة
واكتشاف المهددات التي
ق��د يتعرضون ل��ه��ا .وتطرق
معاليه إل���ى ال��ع�لاق��ة التي
تربط اآلباء باألبناء ،وأهمية
ت���ل���ك ال���ع�ل�اق���ة وال���ت���راب���ط
األس�������ري ،وال���ت���ف���اه���م بين
الزوجين ،وم��دى تأثير ذلك
ع��ل��ى ت��رب��ي��ة األب����ن����اء .وف��ي
ختام المحاضرة جرى تكريم
معالي الفريق ضاحي خلفان
تميم.
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احتفاالت

ش��ملت زي��ارة وف��د م��ن الجمعي��ة لمستش��فى لطيف��ة
واللقاء مع قائد عام ش��رطة دب��ي ومعالي ضاحي خلفان

جمعية ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة األح���داث
ت��ح��ت��ف��ي ب��ـ��ال��ن��ص��ف م���ن ش��ع��ب��ان
احتفلت جمعية توعية ورعاية
األح ��داث ب��دب��ي ،بليلة النصف
م � ��ن ش� �ع� �ب���ان «ح� � ��ق ال �ل �ي �ل��ة
« ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر م ��ن ال� �ع ��ادات
الشعبية ف��ي دول��ة اإلم ��ارات،
عبر عدد من الزيارات الرسمية
إل� ��ى ال��م��ؤس��س��ات وال� ��دوائ� ��ر
الحكومية.
ح �ي��ث زار وف���د م ��ن الجمعية
األط � � � �ف� � � ��ال ال� � �م � ��رض � ��ى ف��ي
مستشفى لطيفة ،وتم توزيع
الهدايا على األطفال المرضى
وال�م��وظ�ف�ي��ن واألط� �ب ��اء وزوار
المستشفى ،وذل��ك بمشاركة
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وف� � ��د ط �ل�اب� ��ي م� ��ن م ��درس ��ة
سلمى األنصارية للبنات بدبي.
وعبر المسؤولون بالمستشفى
ع ��ن ف ��ائ ��ق ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
لجميعة توعية ورعاية األحداث،
على ه��ذه ال�م�ب��ادرة التي تعزز
مالمح الهوية الوطنية وإحياء
التراث وتجسد الترابط األسري
بين جميع أفراد المجتمع .
وبهذه المناسبة ،صرح الدكتور
محمد مراد عبدالله أمين السر
ال� �ع ��ام ب��ال�ج�م�ع�ي��ة« ،إن ت ��راث
اإلم � ��ارات ح��اف��ل ب��ال�ع��دي��د من
المناسبات االجتماعية والدينية
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ال� �ت ��ي ت �ج �س��د روح ال� �ت� �ع ��اون
وتُ شيع البهجة ف��ي النفوس،
وإن االحتفال بليلة النصف من
شعبان هو جزء من المحافظة
على العادات والتراث اإلماراتي
األص� �ي ��ل ،ال� ��ذي ي �س��اه��م في
تربية ال�ن��شء وب��ث قيم الحب
والخير والتكافل والتراحم في
نفوسهم».
وأض� ��اف� ��ت األس� � �ت � ��اذة ب ��دري ��ة
الياسي رئيسة اللجنة التربوية
،عضو مجلس اإلدارة بالجمعية
على حرصها الدائم على دمج
ال �ط��ال �ب��ات ب �ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ات

ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ق �ي��م ال �ت��راث
والعادات والتقاليد في نفوس
ال� �ط ��ال� �ب ��ات وزي � � � ��ادة وع �ي �ه��م
بضرورة االهتمام بالمسؤولية
المجتمعية نجاه أفراد المجتمع
اإلماراتي والمقيمين على أرض
دولة اإلمارات.
وأك ��دت م��ن جانبها مسؤولة
ال � �ب� ��رام� ��ج واألن � �ش � �ط� ��ة س� ��ارة
صالح أن جمعية توعية ورعاية
األحداث تحرص على المشاركة
بالفعاليات واالحتفاالت التي
تقيمها ال��دول��ة ،وتعتبرها من
ضمن مسؤولياتها المجتمعية
وترابطها االجتماعي .
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
س�ع��ادة ال�ل��واء عبدالله خليفة
ال�م��ري ق��ائ��د ع��ام ش��رط��ة دبي

وف��د جمعية توعية األح ��داث
وط� ��ال � �ب� ��ات م� ��درس� ��ة س�ل�م��ى
�اال بمناسبة
األن �ص��اري��ة  ،اح �ت �ف� ً
ال�ن�ص��ف م��ن ش �ع �ب��ان  ،وشكر
س�ع��ادت��ه وف��د الجمعية على
هذه المبادرة التي تعزز مالمح
الهوية الوطنية وإحياء التراث
وت�ج�س��د ال �ت��راب��ط األس���ري بين
جميع أفراد المجتمع.
ك��م��ا اس �ت �ق �ب��ل أي� �ض���اً م �ع��ال��ي
ال �ف��ري��ق ض��اح��ي خ �ل �ف��ان تميم
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة جمعية
توعية األح ��داث وف��د طالبات
م ��درس ��ة س �ل �م��ى األن� �ص ��اري ��ة ،
�اال بمناسبة النصف من
اح�ت�ف� ً
شعبان ،بحضور سعادة أحمد
ع �ب��دال �ك��ري��م ج �ل �ف��ار م��دي��ر ع��ام
هيئة تنمية المجتمع.

ك �م��ا ن �ظ �م��ت جمعية ت��وع �ي��ة
األح� � ��داث ب� �ـ ال �ف �ج �ي��رة م��ب��ادرة
النصف من شعبان “حق الليلة”
ف� ��ي روض� � ��ة ال��رح��م��ن،وش��م��ل
ال �ح �ف��ل ف� �ق ��رات م �ت �ن��وع��ة ب��دأ
الحفل ب�ـ ال�س�لام الوطني ،ثم
ت�ل�اوة آي ��ات ع �ط��ره م��ن ال��ذك��ر
ال �ح �ك �ي��م ،وف � �ق� ��رات األل� �ع ��اب
الشعبية ،إض��اف��ة إل��ى فقرات
أخ� � ��رى .وت� � ��م ت� ��وزي� ��ع ال��ه��داي��ا
ب �م �ش��ارك��ة م �س��ؤول��ة ال �ب��رام��ج
واألن�ش�ط��ة ،األس �ت��اذة عايشة
ال� �ك� �ن ��دي وت� �ق ��دم ��ت م ��دي ��رة
المدرسة وبحضور أعضاء الهيئة
ال �ت��دري �س �ي��ة ب �ش �ك��ر ال�ج�م�ع�ي��ة،
مثمنة جهودها الساعية في
تعزيز الهوية الوطنية وتعميق
التراث في نفوس األطفال .
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خالل مشاركتها في ورشة

«نحو أسرة خليجية آمنة»

« توعية ورعاية األحداث» تستعرض تجربتها
في حماية األبناء من االنحراف والجريمة
استعرضت جمعية توعية ورع��اي��ة األح���داث
تجربتها في جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء
وحمايتهم م��ن ال��وق��وع ف��ي ب��راث��ن االن��ح��راف

ج��اء ذل��ك ضمن ال��ورش��ه التي
نظمتها جمعية االجتماعيين
اإلم�����ارات�����ي�����ة ،ب���ال���ت���ع���اون م��ع
جمعية االجتماعيين الخليجية،
ت��ح��ت ع���ن���وان« :دور الخدمة
االجتماعية في دعم االستقرار
األس������ري ف���ي دول مجلس
التعاون الخليجي» ،وذلك في
كليات البنين لجامعة الشارقة
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وال��ج��ري��م��ة ،م���ن خ�ل�ال ت��ق��دم ن���م���وذج األس���ر
المثالية في الجائزة ،قدمها العميد الدكتور
جاسم ميرزا ،عضو مجلس اإلدارة.

برعاية وحضور الشيخة عائشة
بنت محمد القاسمي عضو
اللجنة االستشارية بالمجلس
األعلى لألسرة.
وش������ارك ف���ي ال����ورش����ة ال��ت��ي
ع���ق���دت ت���ح���ت ش���ع���ار «ن��ح��و
أس����رة خ��ل��ي��ج��ي��ة آم���ن���ة» نخبة
من المتخصصين والمهتمين
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باألسرة من جمعيات وروابط
االجتماعيين في الدولة ودول
مجلس التعاون الخليجي ،وتم

خ�ل�ال ال��ورش��ة ت�ك��ري��م جمعية
ت��وع �ي��ة ورع ��اي ��ة األح�� ��داث من

قبل الشيخه فاطمة بنت أحمد
المعال وجمعية االجتماعيين

الخليجية.

تناول فوائد ممارسة األنشطة الرياضية والجانب الفسيولوجي واالجتماعي

“توعية ورعاية األحداث”

تشارك بـ فعاليات المؤتمر العلمي
ألص���ح���اب ال��ه��م��م ف���ي ع��ج��م��ان
تحت شعار “أصحاب الهمم ..إنجاز
وأم � ��ل” ش��ارك��ت ج�م�ع�ي��ة ت��وع�ي��ة
ورع��اي��ة األح � ��داث ممثلة بعضو
مجلس إدارة الجمعية ال��دك�ت��ور
ال�ع�م�ي��د ج��اس��م م��ي��رزا ،بالمؤتمر
العلمي الدولي األول الذي أقيم
في مسرح المركز الثقافي التابع
ل���وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
ب��إم��ارة عجمان ،تحت رعاية سمو
ال�ش�ي��خ ع�م��ار ب��ن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان رئيس المجلس
التنفيذي ،وبتنظيم نادي عجمان
ل � ��ذوي اإلع� ��اق� ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع
ج��ام�ع��ة ع�ج�م��ان وبالتنسيق مع
إدارة التنمية السياحية بعجمان
اف�ت�ت��ح ال�ش�ي��خ ال��دك �ت��ور م��اج��د بن
س �ع �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ي رئ��ي��س دي� ��وان
حاكم عجمان المؤتمر الذي تناول
مجموعة من المحاور التي تتعلق
بالجانب الرياضي ألصحاب الهمم،
م�ث��ل؛ التأهيل ال��ري��اض��ي والجانب
ال� �ف� �س� �ي ��ول ��وج ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
واإلص� ��اب� ��ات ال��ري��اض �ي��ة وال �ج��ان��ب

ال �ت��روي �ح��ي وم��وض��وع��ات علمية
مرتبطة بالمعاقين باإلضافة إلى
ال �ع��دي��د م��ن ال �م��واض �ي��ع العلمية
األخرى المتعلقة بهذه الفئة.

وي �ه��دف المؤتمر إل��ى االهتمام
برياضة أص�ح��اب الهمم واالرت�ق��اء
ب� �ه ��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق أه� ��داف � �ه� ��ا ف��ي
ض ��وء متطلبات ال�ع�ص��ر الحديث
ووض� � ��ع ال��خ��ط��ط ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ل� �ن ��ادي ع �ج �م��ان ل� ��ذوي اإلع��اق��ة
وت �ف �ع �ي��ل اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ورؤي� �ت ��ه
وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات وال �م �ع��ارف في
م�ج��ال��س رع��اي��ة وت��أه �ي��ل أص�ح��اب
الهمم وتوثيق أواص ��ر العالقات
العلمية والثقافية بين الباحثين
في مجال رياضة أصحاب الهمم
وزي��ادة الوعي الرياضي والصحي
وال� �ن� �ف� �س ��ي واالج� �ت� �م���اع���ي ع��ن
أهمية وفوائد ممارسة األنشطة
الرياضية ألصحاب الهمم.
ح �ض��ر م ��راس ��م اف �ت �ت��اح ف�ع��ال�ي��ات
المؤتمر عدد من الشيوخ ورؤساء

ومديري الدوائر الحكومية وكبار
المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة
ن � ��ادي ع �ج �م��ان ل � ��ذوي اإلع ��اق ��ة
وأع��ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا للمؤتمر
وال��خ��ب��راء وال �ب��اح �ث �ي��ن وال �ب��اح �ث��ات
والمشاركين في المؤتمر وعدد
من الضيوف والمدعوين.
وأثنى العميد الدكتور جاسم ميرزا
ع �ل��ى ال �م��ؤت �م��ر ال� ��ذي ي��رك��ز على
فئة مهمه وأس��اس�ي��ة م��ن أف��راد
المجتمع ،وي��رك��ز على التحديات
ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا أص� �ح ��اب ال�ه�م��م
ف��ي المجتمعات م��ن أج��ل وضع
ال�ح�ل��ول ال�لازم��ة ال �ت��ي تواجههم
م��ن ال�ن��واح��ي الصحية والنفسية
واالجتماعية .مشير ًا أن أصحاب
الهمم يتمتعون بكامل الحقوق
في دولة اإلمارات ،وخصص لهم
ال �م��راك��ز ال�م�ت�خ�ص�ص��ه لتأهيلهم
وتدريبهم ودمجهم في المجتمع،
وث� �م���ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال��ق��وان��ي��ن
والتشريعات التي تدعم حقوقهم
ليكونوا أسوة بغيرهم.
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«توعية ورعاية األحداث»

ت����ش����ارك ب��م��ل��ت��ق��ى ال���ع�ل�اق���ات
ال��ع��ام��ـ��ـ��ـ��ة وال��دب��ل��ـ��وم��اس��ـ��ـ��ـ��ي��ة

د.جاسم ميرزا :البرامج التقليدية لم تعد مقبولة في ساحة اإلع�لام الحديث
والبد من االبتكار.

شارك وفد من جمعية توعية ورعاية األحداث ،بـ «ملتقى العالقات العامة والدبلوماسية» الذي
أقيم في قصر الثقافة بالشارقة ،وهو عبارة عن مشروع تخرج الطالبة ميرفت علي ،من كلية
اإلعالم والعالقات العامة في جامعة عجمان .وشهد الملتقى مشاركة سعادة /ميرزا الصايغ،
مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،والعميد الدكتور
جاسم خليل ميرزا ،مدير إدارة اإلع�لام األمني بشرطة دبي وعضو مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية األح��داث .وبحضور الدكتور حسام سالمة عميد كلية اإلع�لام و العلوم اإلنسانية في
جامعة عجمان ،وسارة صالح مسؤولة قسم البرامج واألنشطة بجميعة توعية ورعاية األحداث،
وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وطالبات الجامعة.
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واف�ت�ت�ح��ت ف�ع��ال�ي��ات الملتقى
بالنشيد والوطني ،وتاله عرض
فيديو عن دبلوماسية الشيخ
زايد «طيب الله ثراه» وعالقاته
ال� ��دول � �ي� ��ة ،وت� �ن���اول���ت ج�ل�س��ة
ال �م �ل �ت �ق��ى ال� �ح ��دي ��ث ع ��ن دور
ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي العصر
الحديث ،ودبلوماسية المغفور
ل��ه الشيخ زاي��د ب��ن سلطان آل
نهيان «رحمه الله» وعالقاته
الدولية.
وأوض � � � ��ح ال� �ع� �م� �ي ��د ال ��دك� �ت ��ور
جاسم خليل ميرزا ،أن مفهوم
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة واس � ��ع
وش��ام��ل ،وق��د يختلف البعض
في تحديد تعريف محدده له،
إال أن طبيعة العالقات العامة
تحتاج إلى التخطيط والمتابعة
والتنظيم والتقييم ،وي��رى أن
ال��ث��روة ال�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة وضعت
العاملين في تخصص العالقات
العامة أم��ام مسؤولية كبيرة،
ك��ون العالقات العامة تعتمد
ع� �ل ��ى ال� �ع�ل�اق���ات ال��م��ب��اش��رة
وب� ��وج� ��ود م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي واالتصال الحديث
سوف يتعزّ ز من هذا الدور.
ويقول العميد جاسم ميرزا« :
التخطيط مهم في العالقات
ال �ع��ام��ة وي�ع�ت�م��د ع�ل��ى عناصر
م �ب��دع��ة ق� � ��ادرة ع �ل��ى تسخير
وتوظيف هذا القسم بالطريقة
الصحيحة والمبتكرة ،فالبرامج
التقليدية لم تعد مقبولة في
ساحة اإلع�لام الحديث ،لذلك

البد من االبتكار واإلب��داع في
ال�ب��رام��ج اإلع�لام�ي��ة وف��ي طرح
ال��م��ب��ادرات ال �ت��ي تنسجم مع
ت��وج�ه��ات ال�ح�ك��وم��ة ال��رش�ي��دة،
التي تستشرف المستقبل في
مبادراتها».
وتحدث سعادة /ميرزا الصايغ
ع��ن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف��ي ت��اري��خ
دول ��ة اإلم�� ��ارات ،وك �ي��ف سخر
المغفور ل��ه الشيخ زاي��د طيب
ال� �ل ��ه ث� � ��راه ،ه� ��ذه األداة في
تشكيل اتحاد دول��ة اإلم ��ارات،
وتكوين العالقات الخارجية مع
دول ال�ع��ال��م ،وي �ق��ول« :ح��رص
المغفور ل��ه الشيخ زاي ��د على
تشكيل دبلوماسية سياسية
مع دول العالم ،وحجز مكانة
ل��دول��ة اإلم � ��ارات ف��ي التنمية

االجتماعية ،فقد كان المغفور
له يتمتع بشخصية دبلوماسية
تتسم بالحنكة والصبر والدهاء،
وقادر على التعامل مع مختلف
األجناس ،كما كان المغفور له
م��ن أوائ ��ل ال��داع�م�ي��ن للشباب
اإلماراتي المتعلم ،وكان له دور
كبير ف��ي تمكينهم ودعمهم
وم�ن�ح�ه��م ال �ث �ق��ة ال �ك �ب �ي��رة في
تمثيل الدولة في الخارج».
وأوضح سعادة ميرزا أن عناصر
ق ��وة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ل��دول��ة اإلم� � ��ارات ،تتجلى في
تاريخ الشعب ،والثروة النفطية
وال� �س�ل�اح ،وال��م��وق��ع ال�م�ه��م
ل��دول��ة اإلم�� ��ارات ،وال �ع�لاق��ات
ال���دول� �ي���ة ،ع� ��دا ع���ن ال��ق��ي��ادة
اإليجابية الداعمه للمستقبل.
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أق���ي���م ب��ال��ك��وي��ت ل���دع���م ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واإلن��س��ان��ي

«توعية ورعاية األحداث»

تش��ارك بالملتق��ي الس��نوي الراب��ع
عش��ر للتط��وع والعم��ل اإلنس��اني
شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث ممثلة بعضو مجلس اإلدارة األستاذة مريم محمد
أمين األحمدي ،رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية ،بالملتقي السنوي الرابع عشر تحت
شعار «العمل التطوعي واإلنساني وأثره على تنمية المجتمع» الذي أقيم مؤخراً في
جامعة الكويت بكلية العلوم االجتماعية ،تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي
الرئيس األعلى للجامعة األستاذ الدكتور حامد محمد العازمي.
وأك� ��د م��دي��ر ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
وممثل راعي الملتقى األستاذ
ال��دك �ت��ور حسين األن��ص��اري أن
يعكس األهمية البالغة التي
توليها جامعة الكويت وكلية
ال �ع �ل��وم االج �ت �م��اع �ي��ة وق�س��م
االجتماع والخدمة االجتماعية
ل� ��دع� ��م ال� �ع� �م���ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي
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واإلن �س��ان��ي وت��وس �ي��ع آف��اق��ه،
م��ش��ي��راً إل� ��ى أن م��وض��وع��ات
الملتقى تحظى بأهمية كبيرة،
كما يمثل الملتقى فرصة طيبة
ل �ل �ت��واص��ل ال �ع �ل �م��ي وال �ن �ق��اش
وتبادل الخبرات والتجارب حول
العمل التطوعي واإلن�س��ان��ي
وأثره على تنمية المجتمع.
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وق��ال“ :نحن بجامعة الكويت
ن�ف�خ��ر دوم� ��اً ب��اس�ت�ض��اف��ة مثل
هذه الفعاليات العلمية الهامة
ويسعدنا جداً حضور هذا العدد
المميز من الضيوف واألساتذة
وال� �ب���اح� �ث� �ي���ن ال �م �ت �خ �ص �ص �ي��ن
وم�م�ث�ل�ي��ن ع��ن وزرات ال��دول��ة
وال �ه �ي �ئ��ات وج �م �ع �ي��ات ال�ن�ف��ع

العام واللجان الخيرية والفرق
التطوعية مما يعكس صورة
التعاون اإليجابية بين جامعة
ال�ك��وي��ت وم��ؤس�س��ات ال��دول��ة
األخ ��رى ذات الصلة “ ،مثمناً
دور كلية العلوم االجتماعية
التي تسهم في طرح القضايا
ال� �م� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة وال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
وم �س��اه �م �ت �ه��ا ال �ف �ع��ال��ة في
خدمة المجتمع وتنميته.
وأشار األنصاري إلى أن العمل
اإلن� �س ��ان ��ي وال �ت �ط��وع��ي يعد
م ��ن أب � ��رز ال��ص��ف��ات ال �س��ام �ي��ة
وال� �ن� �ب� �ي� �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ف� �خ ��ر ب �ه��ا
ال �م �ج �ت �م �ع��ات وي� �ع ��د ك��ذل��ك
م�م��ارس��ة إيجابية تجسد أبلغ
م� �ع ��ان ��ي ال�� �ت� ��آزر وال��ت��م��اس��ك
والتكافل االجتماعي ،موضحاً
أن � ��ه ان� �ع� �ك ��اس ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة
التي نشعر بها تجاه االخرين
والتفاعل معهم ويمثل رافداً
أس ��اس� �ي ��اً ل �ت �ن �م �ي��ة ال�م�ج�ت�م��ع
ويعكس مدى وعي المواطن
ودوره ف� ��ي ن��ه��ض��ة ب� �ل ��ده.

وأك�� ��د األن�� �ص� ��اري ع��ل��ى دور
األس��رة الرئيسي وال �ه��ام في
غ� ��رس ال �ق �ي��م وال �س �ل��وك �ي��ات
السليمة في نفوس أفرادها
وحثهم على العمل اإلنساني
والتطوعي باإلضافة إلى دور
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة متمثلة
ف�� ��ي ال�� �ق�� �ط� ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي
وال � � �خ� � ��اص وك � ��ذل � ��ك ال � � ��دور
الهام للمؤسسات التعليمية
واإلعالم في توجيه الطاقات
الوطنية ف��ي ال�ب��ذل والعطاء
والتحفيز على االن �خ��راط في
العمل التطوعي واإلنساني.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ب �ي��ن ع�م�ي��د كلية
ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة األس�ت��اذ
ال��دك �ت��ور ح�م��ود ال�ق�ش�ع��ان أن
ه��ذا الملتقى وم��ا سبقه من
ملتقيات على م��دى  14عاماً
ه��دف��ت إل��ى خ��دم��ة المجتمع
ومناقشة القضايا التي يعاني
منها لطرح الحلول المناسبة
ل��ه��ا .ك �م��ا ك �ش��ف أن ال�ع�م��ل
التطوعي يعد من أهم أعمال

الكلية بمشاركة الطلبة في
 277فريقاً مؤكداً على أهمية
ال� �س� �ي���ر ع� �ل���ى خ� �ط���ى س �م��و
األمير حفظه الله ورع��اه في
اإلنسانية والعمل اإلنساني.
ول�ف��ت القشعان أن الشباب
المتطوعين أث�ب�ت��وا ج��دارت�ه��م
ل� �ح� �م ��ل ه� � ��ذه ال��م��س��ؤول��ي��ة
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ف�� ��ي م �خ �ت �ل��ف
األع�م��ال التي قاموا بها منذ
عشرة أعوام.
وت ��وج ��ه ب�ك�ل�م��ة إل� ��ى ال�ط�ل�ب��ة
في كلية العلوم االجتماعية
وم �خ �ت �ل��ف ك �ل �ي��ات ال �ج��ام �ع��ة
ح� �ث� �ه ��م م�� ��ن خ �ل�ال � �ه� ��ا ع �ل��ى
ال � �م � �ش� ��ارك� ��ة ف�� ��ي ج��ل��س��ات
ال �م �ل �ت �ق��ى ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م��ن
ال�خ�ب��رات العالمية المشاركة
إذ إنها تمثل خالصة دراس��ات
وأبحاث مجتمعية تدعم خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت
كونهم هم شباب المستقبل.
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أنشطة وفعاليات

“توعية ورعاية األحداث”

تشارك في سباق
اإلمارات لألطفال
شاركت جمعية توعية ورعاية
األح��داث ،بالنسخة الثانية من
“س��ب��اق اإلم������ارات ل�لأط��ف��ال”
ال��ذي أقيم في حديقة الخور
ب��دب��ي ،ض��م��ن م��ب��ادرة ح��م��دان
بن محمد للرياضة المجتمعية،
وذلك بمشاركة  50جهة.
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أقيم الحدث الرياضي بالتعاون
ب��ي��ن م��ج��ل��س دب����ي ال��ري��اض��ي
وش��رك��ة «ك��ي أل ت��ي ف��ي »4
وبمشاركة  5آالف طفل من 5
فئات عمرية بين  3إلى  13عاماً ،
وتهدف الفعالية التي تحظى
ب���دع���م ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��ه��ات
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ال���ح���ك���وم���ي���ة وال���م���ؤس���س���ات
الخاصة لتعزيز ثقافة ممارسة
ال��ن��ش��اط ال���ري���اض���ي وال��ل��ي��اق��ة
البدنية لدى األطفال للحد من
زي���ادة ال���وزن وتحسين الصحة
العامة لديهم ووقايتهم من
أمراض السمنة.

مؤتمر
وعق � ��دت اللجن � ��ة المنظم � ��ة
مؤتم � ��راً صحفي � ��اً تح � ��دث خالله
كل م � ��ن غ � ��ازي مدن � ��ي مدي � ��ر
إدارة الفعالي � ��ات بمجل � ��س دبي
الرياض � ��ي ،وخالد اللح � ��ام رئيس
اللجن � ��ة المنظم � ��ة ،وعائش � ��ة
الصي � ��ري مدي � ��رة إدارة الصح � ��ة
واللياق � ��ة البدنية ب � ��وزارة التربية
والتعلي � ��م ،وخال � ��د محمد بدري
مدير إدارة التسويق المؤسسي
ببلدي � ��ة دب � ��ي ،وس � ��ارة صال � ��ح
مس � ��ؤولة البرام � ��ج واألنش � ��طة
بش � ��رطة دب � ��ي ،وحم � ��د تري � ��م
الشامسي مدير منظمة عجمان
الطبي � ��ة ،وممثل � ��ي الش � ��ركات
الراعية للحدث.

توعية الطفل
وأش � ��ار غ� ��ازي ال �م��دن��ي إل ��ى أن
ال��ه��دف م��ن ال �س �ب��اق ت��وع��وي
ل�ل��أط�� �ف� ��ال ال� � ��ذي� � ��ن ي��م��ث��ل��ون
ال�م�س�ت�ق�ب��ل ،وت �ح �ف �ي��زه��م على
م �م��ارس��ة األن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة
المتنوعة للحفاظ على صحتهم
واالبتعاد عن السلوك الصحي
الخاطئ تجنباً ألم��راض السمنة
واألم � � � � ��راض األخ�� � � ��رى ،وص� ��رح
المدني أن مجلس دبي الرياضي
يدعم كل ال�م�ب��ادرات التي تعزز
ممارسة الرياضة من أجل خدمة
الوطن وأفراد المجتمع وتحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �م �س �ت��دام��ة ،وج�ع��ل
الرياضة أسلوب حياة.

وم��ن جهته أك��د خالد اللحام

أن اه��ت��م��ام دول����ة اإلم�����ارات
بالمجال الرياضي يبدو واضحاً

م����ن خ��ل��ال ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

المتوفرة ف��ي ك��ل المناطق
وفي مختلف الحدائق العامة

لتشجيع أفراد المجتمع على
م���م���ارس���ة ال���ن���ش���اط ال��ب��دن��ي،

باإلضافة إلى المبادرات التي
ت���ه���دف إل�����ى زي�������ادة ال���وع���ي

ب��أه��م��ي��ة ال���ري���اض���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا
م���ص���دراً ل��ل��س��ع��ادة ووس��ي��ل��ة

ل���ل���وق���اي���ة م����ن ع�����دة أم�����راض

منتشرة في المجتمع.
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مت ت�سجيل براءة اخرتاع له يف �أمريكا

املبتكر خليفة الرميثي
اهتم بعلوم الإلكرتونيات وابتكر �أدوات خلدمة املجتمع
ال �ب �ح��ث وال��ش��غ��ف ب��ال �م �ش��اري��ع
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وتشجيع ال��وال��دي��ن
ووجود البيئة الخصبة في المنزل
المشجعة على اإلبداع واالبتكار،
جميع ًا أه�ل��ت ال �م��واط��ن ال�ش��اب
خ�ل�ي�ف��ة ال��رم �ي �ث��ي ( 17س �ن��ة) ألن
يكون مبتكر ًا ومخترع ًا لعدد من
المشاريع ال�ت��ي ت�خ��دم المجتمع
واإلنسانية.
رح�ل��ة الرميثي ب ��دأت عندما بلغ
العاشرة من عمره ،وكان عندها
مهمتم بالبحث واالط�ل�اع على
ً
كل ما يتعلق بعالم اإللكترونيات،

36

فكان يمضي ساعات طويلة وهو
يبحث عن طريق اإلنترنت لتنفيذ
المشاريع اإللكترونية المبتكرة،
فعندما بلغ ال�ع��اش��رة م��ن عمره
اش� �ت ��رى ل ��ه وال� � ��ده «روب � � ��وت»،
وك��ان��ت تلك الهدية بالنسبة له
أجمل ما حصل عليه؛ إذ انشغل
في برمجته ثم صمم له جهاز ًا آخر.
يقول الرميثي إن منزله المليء
ب��األج�ه��زة اإللكترونية ،بحكم أن
وال��ده يعمل في مجال البرمجة،
وفر له البيئة الخصبة لالنطالق.
ف� �ه ��ذه األج � �ه� ��زة ك ��ان ��ت ت �غ��ري��ه
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لتفكيكها؛ كي يتمكن من معرفة
آلية عملها.
وه� ��ذا م ��ا ك� ��ان ،ف �ك��ان ال �ش��اب
الصغير يفككها ثم يمضي وقته
وهو يعيد تركيبها مجدداً .وخالل
تلك المرحلة كان والده خير معين
له ،ولم يبخل عليه بالمعلومات
أو اإلج��اب��ات ع��ن األسئلة وحتى
النصائح م� ّ�م��ا س��اه��م ف��ي تنمية
مهاراته.
مدرسة اإلم ��ارات الوطنية ،التي
درس ف �ي �ه��ا ال��رم �ي �ث��ي ك� ��ان لها

دوره ��ا ف��ي تشجيعه وتوفير ما
ي �ح �ت��اج إل��ي��ه؛ م��ن أج ��ل ال��وص��ول
إلى أهدافه .فبراعته لفتت نظر
معلميه وإدارة المدرسة ،وبالتالي
تم العمل على مساعدته لتنمية
موهبته وق��درات��ه فتم التواصل
م��ع الجهات المعنية ،باإلضافة
إل�� ��ى ال��ت��ش��ج��ي��ع وال� �م� �س ��اع ��دة
ع�ل��ى ال �م �ش��ارك��ة ف��ي ال�م�ع��ارض
وال �م �س��اب �ق��ات .ف �ض��ل ال ي�ن�ك��ره
الرميثي بل على العكس فهو ما
ينفك يتحدث ع��ن دور مدرسته
في كل المقابالت التي يجريها،
خ� �ص ��وص� � ًا وأن م ��درس� �ت ��ه ب��ات��ت
تعتمد على ابتكار من ابتكاراته.
وهو البوابة اإللكترونية.
ف��ي ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة م��ن ع�م��ره
اب� �ت� �ك ��ر ال ��رم� �ي� �ث ��ي س � �ت� ��ارة ذك �ي��ة
تفتح وتغلق تلقائي ًا م��ع ش��روق
الشمس وغ��روب�ه��ا .وعندما بلغ
ال�ث��ال�ث��ة ع �ش��رة م��ن ع �م��ره تمكن
من الحصول على جائزة المشروع
ال�م�ت�م�ي��ز ف ��ي م �س��اب �ق��ة م�ع��رض
مشاريع تقنية المعلومات التي
ت��رك��ز ع �ل��ى ال� �ع ��روض اإلب��داع �ي��ة
ل� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات
والمشاريع التي يطورها الطالب.
في تلك المسابقة ،ورغم أنه كان
أصغر المشاركين ،لكنه تمكن من
التفوق على الجميع والحصول
على إع�ج��اب األكاديميين ال��ذي
ي �ق� ّ�ي �م��ون ال �م �ش��اري��ع .م�ش��روع��ه
ال��ذي عرضه في تلك المسابقة
كان فردي ًا على مستوى الفكرة
والتنفيذ وه��و التحكم باألجهزة
الكهربائية عن بعد بواسطة أية
وس�ي�ل��ة ات��ص��االت م �ت��وف��رة مثل
الهواتف أو األجهزة اللوحية.

ق� ��دم ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االب� �ت� �ك ��ارات،
بعضها بدأ من منزله كنظام ري
للحديقة ق��ام ب��اب�ت�ك��اره بنفسه،
وبعضها يرتبط بحاجات المجتمع
ك� �ك ��ل .وه� � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ه��ام��ة
ج� ��د ًا ل�ل��رم�ي�ث��ي ،ال� ��ذي م��ا ينفك
ي��ؤك��د أن ك��ل اب �ت �ك��ارات��ه هدفها
خدمة المجتمع ،وه��و حين يبدأ
بالتخطيط لمشروع ما فإن همه
األول ي �ك��ون ال��رب��ط ب�ي�ن��ه وب�ي��ن
حاجات المجتمع.

للبيت ف��ي ح��ال م �غ��ادرت��ه .وق��د
ت��م ت�س�ج�ي��ل ب� ��راءة اخ �ت��راع��ه في
مكتب تسجيل ب���راءات االخ �ت��راع
في أميركا .الجهاز يعمل بنظام
آل� � ��ي ،ح��ي��ث ي��ت��م رب� ��ط وص�ل�ات
أجهزة مشغالت الفيديو بأنواعها
المختلفة أو ألعاب الفيديو بجهاز
ال �ت �ل �ف��از ،وي �ح �ت��وي ال �ن �ظ��ام على
جهاز تحسس يرسل ذبذبات فوق
الصوتية يمكنها االرت��داد ،فينشأ
ن �ط��اق ت�ح�س��س ي �ت��م م��ن خ�لال��ه
ق�ي��اس م�س��اف��ة جميع الكائنات
المحيطة بالتلفزيون .

م���ن اب� �ت� �ك���ارات ال��رم��ي��ث��ي ن��ذك��ر
ال�ب��واب��ة اإللكترونية التي تراقب
وتسجل الحضور واالنصراف من
خ�لال شريحة أو بطاقة يحملها
الطالب ،وهذا االبتكار تستخدمه
مدرسته لمتابعة حركة الطالب
في الحضور واالنصراف وتسجيل
الغياب ،وحين يمر أي طالب من
ت�ح��ت ال �ب��واب��ة ي�ت��م إرس���ال رس��ال��ة
ب �ش �ك��ل ت �ل �ق��ائ��ي إل� ��ى ول� ��ي أم��ر
ال �ط��ال��ب ت��ؤك��د ت��واج��د اب �ن��ه في
المدرسة.

وع �ل �ي��ه ف �ع �ن��دم��ا ي �ق��وم ال�ط�ف��ل
بخرق للمسافة المحددة تقوم
الوحدة بإيقاف البث من أجهزة
مشغالت الفيديو إلى التلفزيون
وحينها تصبح ال�ش��اش��ة س��وداء،
وتبث رسالة تطلب منه الرجوع
إل� ��ى ال��خ��ل��ف ..وال ي��ع��ود ال�ب��ث
م �ج��دد ًا إال حين ي�ع��ود الشخص
إلى المسافة المحددة.

ابداعات مبتكرة

كما ابتكر نظام «آي سيف زون
س �ي �س �ت��م» Eye Safe Zone
 Systemوه��و نظام المنطقة
اآلم � �ن� ��ة ل��ل��م��ش��اه��دة ال �ب �ص��ري��ة
ل �ل �ت �ل �ف��زي��ون ،وذل�� ��ك ل �ل �ح��د م��ن
ال�م�ش��اك��ل ال �ت��ي ت�ص�ي��ب ال�ع�ي��ون
بسبب مشاهدة التلفزيون لوقت
طويل وعن مسافة قريبة.
هذا الجهاز يضمن عدم جلوس
األط � �ف� ��ال ف���ي م��ن��اط��ق ق��ري �ب��ة
م��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون ،كما أن��ه متعدد
االس �ت �ع �م��االت؛ إذ ي��وف��ر حماية

كما يمكن إضافة نظام للتواصل
ع �ب��ر رس ��ائ ��ل ال �ه��ات��ف م ��ن خ�لال
قطعة إلكترونية متوافقة مع
ه� ��ذا ال �ج �ه��از ب �ح �ي��ث ي �ت��م ت��وف�ي��ر
برمجة للهاتف وتحديد ساعات
عمل النظام وإيقافه ،ما يعني
أن األه��ل يملكون أي�ض� ًا ال�ق��درة
على وق��ف بث مشغل الفيديو
أو حتى اللعبة حين يريدون رغم
عدم تواجدهم في المكان نفسه
مع أطفالهم .كما يمكن لألهل
ب��ث رس��ال��ة مباشرة على شاشة
التلفزيون من أي مكان يتواجدون
فيه ،ويمكن لألطفال الرد عليها
من خالل استخدام ريموت خاص
بهذا النظام.
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محامي الحدث

بقلم :عبدالله المهيري

نق�ص الوازع الديني
�أحد �أهم �أ�سباب
انحـراف الأحداث

محام ومستشار قانوني
ٍ

تحدثت في العدد الماضي عن أهم األسباب التي تؤدي إلى جنوح األحداث في المجتمع،

عدة عوامل ومسببات تؤدي إلى ظهور المشكلة
وأوضحت أن المشكلة يتسبب في ظهورها ّ
أو إلى استفحالها .وقد ذكرت أن أحد أهم أسباب مشكلة جنوح األحداث هو إهمال الوازع

الديني .وفي هذه السطور ألقي الضوء على أهمية الوازع والتنشئة الدينية الصحيحة التي

حصن حصين يحول دون انزالق الحدث إلى هاوية الجنوح.
تُ عتبر بمثابة
ٍ
ً
وبداية أقول؛ إن التنشئة الدينية
ال�ص�ح�ي�ح��ة تُ ��ع� ّ�د واق� �ي ��اً داخ �ل �ي��اً
ذاتياً تقوم األس��رة بغرسه في
قيم الطفل الوجدانية .وبهذا
ال�م�ع�ن��ى ُي�ع�ت�ب��ر ال � ��وازع ال��دي�ن��ي
مانعاً منبثقاً م��ن قيم األس��رة
ذاتها ،وانعكاساً للتربية الدينية
الصحيحة التي غرسها الوالدن
وق ��ام ��ا ب��رع��اي �ت �ه��ا ف ��ي م��راح��ل
الطفولة الخضراء لعمر الطفل.
إن ال�� � ��وازع ال ��دي� �ن ��ي ال ُي �م �ك��ن
اعتباره مانعاً من جنوح األحداث
لمجرد القول بذلك ،أو االدعاء
ال �س��اذج ب�ت��واف��ره ذات �ي��اً أو زرع��ه
تلقائياً  ،إذ يتطلب غرس ال��وازع
ال��دي �ن��ي داخ � ��ل ال �ط �ف��ل ب��داي� ً�ة
تمتع ال��وال��دي��ن ذاتهما ب��ال��وازع
الديني ،ففاقد الشئ ال ُيعطيه،
وخطوات الطفل فيما بعد في
حياته م��ا ه��ي إال م��رآة عاكسة
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ل �م �س �ي��ر س ��اب ��ق ع� �ل ��ى م �ن �ه��اج
والديه.
م��ن المعلوم أن كيان اإلنسان
يتألف من مزيج من عوامل وقيم
أخ�لاق�ي��ة واجتماعية متعددة،
وتأتي على رأس هذه العوامل
والقيم قيم الخير والشر والحق
وال �ب��اط��ل ،وال� �ص ��واب وال�خ�ط��أ،
وآلية التمييز بين هذه العوامل
والقيم ما هي إال ترجمة صادقة
�واز لشخصية
ل�ك�ي��ان داخ �ل��ي م� � ٍ
اإلنسانُ ،يمكن تسميته بالضمير
اإلنساني.
إن الضمير اإلنساني هو اآللية
عدة
العصماء التي تتشكل من ّ
مقومات أهمها التربية الدينية
القويمة والصحيحة التي تعتمد
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ع ��اي ��ش االج��ت��م��اع��ي
والمجتمعي والسالم النفسي
مع النفس ومع اآلخرين ،الذي
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ب� ��دوره س�ي�ق��وم بنبذ ال�ت�ش��رذم
ال �ف �ك��ري وال �ع �ص �ب��ي .إن القيم
ال��دي �ن �ي��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة ه ��ي ال �ت��ي
يغرسها الوالدان في بادئ حياة
ال�ط�ف��ل ،لتنمو معه ي��وم��اً بعد
ي��وم ،فتكتمل في ط��ور عمري
معين ل�ح�ي��اة اإلن� �س ��ان ،فيصير
ال�ف��رد تبعاً ل��ذل��ك ع�ض��واً نافعاً
لنفسه ولمجتمعه ،ألنه أضحى
إنساناً كامل المروءة واألخالق
وال �ق �ي��م وم��نُ �ش� ّ�ئ��اً ع�ل��ى أحسن
المبادئ وأزكاها.
إن ال �ش��رائ��ع ال�س�م��اوي��ة جميعاً
ق��د ن� ��ادت ب��ال�ت�خ�ل��ق بالفضيلة
وأمرت بها ،وحثت على اجتناب
المنفرة.
ّ
السلوكيات الخاطئة أو
فملكة التمييز التي تقوم عليها
قاعدة (افعل وال تفعل) ما هي
إال ان�ب�ع��اث أخ�لاق��ي ووج��دان��ي
ألساس ديني صحيح ومتكامل،

وه��ي بمثابة حصاد لغراس بدأ
منذ حداثة سن الطفل إل��ى أن
اكتملت أط��وار عمره األخالقية
والدينية.

وإذا ن� �ظ���رن���ا إل � � ��ى ال� �ج���رائ���م
واألش � �خ� ��اص ال ��ذي ��ن ق��ارف��وه��ا
بأيديهم لوجدنا أن لُ ّب المشكلة
م��ن األس� ��اس؛ ه��و ف ��راغ معين
يأتي من داخل الشخص المجرم،
وف � �ج� ��وة ت �س �ب �ب��ت ف� ��ي إت� �ي ��ان
اإلنسان لسلوك غير ديني في
المقام األول .فما م��ن جريمة
ويقابله خلق
أو فعل شنيع إال ُ
م �ه �م��ل أو ق �ي �م��ة م� �ه���درة أو
نضى ب��ه داخ��ل
مبدئ غير ُم ْعتَ ً
اإلنسان ذاته.
ف� �ل ��و ن� �ظ ��رن ��ا م� �ث�ل ً�ا إل � ��ى خ�ل��ق
األم� � ��ان� � ��ة ل� ��وج� ��دن� ��ا م �ق��اب �ل �ه��ا
ال �س��رق��ة وال �خ �ي��ان��ة ،ول ��و نظرنا
إلى خلق الحياء لوجدنا مقابله
التهتك واالستهانة بالحرمات
واألعراض ...وعلى هذا النسق.

فإن الوازع الديني هو إرث قيمي
وخلقي يتوارثه األبناء من اآلباء،
وت �ت �ن��اق �ل��ه س �ل��وك �ي��ات وأف �ع��ال
الوالدين إلى األطفال .فلو فقد
األصل وازعه الديني؛ فقد الفرع
بعية.
الوازع الديني بالتّ َّ
وحقيقة األم��ر أن غ��رس ال��وازع
الديني في األطفال يتطلب من
الوالدين مهمتين عظيمتين:
األولى :غرس الوازع الديني في
وجدان وسلوكيات الطفل.

والثانية :العناية بهذا الغراس
ومتابعته ي��وم��اً بعد ي��وم حتى
كامال قويماً .
يكتمل
ً

وختاماً أقول:

إن غ���رس ال� � ��وازع ال��دي �ن��ي في
ال �ط �ف��ل ي�ت�ط�ل��ب ع ��دة ع�ن��اص��ر،
من أهمها اختيار ال��وازع الديني
الصحيح والقويم المبني على
التعايش السلمي والمجتمعي
ال ��ذي يتفق م��ع تعاليم الدين
السمحة ،والتحذير من االنزالق
إل ��ى م�غ� ّ�ب��ة ال�ت�ع�ص��ب األع �م��ى،
الهدامة،
واالنسياق وراء األفكار ّ
والتشكيك في اآلخرين.

وليس هناك شك في أن للدين
أث��راً عميقاً في توبة المجرمين،
وإبعاد الحدث عن عالم الجريمة
وال��م��ج��رم��ي��ن .ل ��ذل ��ك ن� ��رى أن
ال �ع��ائ�لات ال�م�ت��دي�ن��ة ال تعاني
من جنوح األح��داث كأصل عام،
جنوح في وقت من
وإن حدث
ُ
األوق� ��ات ،ف�لا ي�ع��دو أن يكون
اس �ت �ث �ن� ً�اء م��ن ه ��ذا األص� ��ل ،ألن
ال �خ��وف م��ن ال�ل��ه تعالى يجعل
الحدث حريصاً على ع��دم فعل
ما ُيحرمه الدين أو ينبذه أو يحث
على اجتنابه ،ولو كان في وسع
الحدث القيام به.
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من القلب

بقلم :األخصائية النفسية
عواطف خميس الريسي

الطريق إلى السعادة بـ 6

خطوات

تختلف نظرة الناس للسعادة باختالف طباعهم واهتماماتهم وتطلعاتهم وحتى
مجتمعاتهم ،فبعضهم يراها في المال أو السكن أو الجاه أو الصحة ،وآخرون يرونها
في الزوجة أو األوالد أو العمل أو الدراسة ،وربما يراها آخرون في القرب من الحبيب
أو في التخلص من مزعج أو مساعدة مسكين وفقير ،ولكن العجيب عندما تسأل كثيراً
من هؤالء :هل أنت سعيد حقاً ؟ تكون اإلجابة بالنفي ،فلذلك نرى أن مفهوم السعادة
يختلف من إنسان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر.
السعادة هي لحن رقيق وجميل ترسله أوتار الحياة ،هي تلك الطاقة اإليجابية التي تغمرنا
من الداخل ،وتمنحنا السكينة والشعور بالرضا ،لنرى ما حولنا بعين المحبة والجمال ،وهي
واحد منّ ا أن يجد ضالته ،إذا تعلم العزف
ٍ
الضالة التي نبحث عنها جميعاً  ،ومن الممكن لكل
ّ
على أوتار السعادة الستة ،وهي:
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�أن متنح نف�سك احلب والعطاء:

االبت�سامة:

النفس اإلنسانية بحاجة إلى شحنها بالمحبة،
مهي ًأة للعطاء
ومنحها حاجاتها الالزمة لتصبح
ّ
واإلبداع ،فكلما عرفنا كيف نحب أنفسنا
استطعنا أن نعطي اآلخرين ونبدع في حياتنا.

هي ذلك السحر الذي تقدمه لنفسك ليهبك
قلوب اآلخرين ،ويدخل السعادة والبهجة إلى
نفسك ،ويزيد تحصين جهازك المناعي ضد
األمراض.

اال�ستقرار املادي:

كن ذاتك:

عندما نقول استقرار مادي ،فنحن ال نعني
بالضرورة األموال الطائلة ،لكن البد لإلنسان
أن يكون لديه دخل يضمن له مقومات العيش
الكريم.

االمتنان وال�شكر:

هناك الكثير ممن يعيشون في هذا العالم،
لكن قلة منهم من يعرف سر القوة العظيمة،
والطاقة التي يمكنك تلقيها عندما تمارس
االمتنان في حياتك .اشكر الله على ما أعطاك
وأبق في حالة تواصل معه ،حتى في قلبك.
َ
أيضاً اشكر كل من أسدى إليك معروفاً حتى
لو كان صغيراً  ،وعندها فإن هذا االمتنان الذي
قمت به سيمنح عقلك مزيداً من الطاقة ليقوم
بأعمال خيرة ومبدعة.

تصرف على طبيعتك  ،وال تدع نظرة اآلخرين
وآراءهم ترسم لك خريطة حياتك ،تحرر من القيود
َ
المحبطة لك ،تحرر من الخجل المقيد إلبداعك
طالما أنك ملتزم باحترام مبادئك ومعتقداتك.

انظر �إىل اجلانب امل�ضيء:

حاول دائماً أن ترى اإليجابيات من أي موقف،
أو أي شيء في حياتك ،ركز على الجانب الجيد
واستثمره لصالحك ،وحول ماهو سلبي إليجابي،
بتغيير نظرتك له أو محاولة إيجاد حلول له.
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41

من القلب

وعاء عليك مل�ؤه
الطالب لي�س
ٍ
بل �شعلة عليك �أن توقدها
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

كيف نؤسس جي ً
مبتكرًا؟
ال
ِ
وعاء عليك ملؤه بل شعلة عليك أن توقدها “  ،تعود هذه المقولة إلى
“ الطالب ليس
ً
ألبرت اينشتاين وقد اختصرت في كلماتها القليلة ،المعنى األسمى والهدف األكبر من
التعليم الذي ال يقتصر فقط على مجرد مقررات وبرامج دراسية يمليها األساتذة على
طالبهم يومياً لتبقى حبيسة دفاترهم.

إذا أخرجنا هذه المقولة من محيط التعليم وأسقطنا ما بين سطورها على الحياة بشكلها
ال��ع��ام ،فال يوجد أفضل منها لتطبق كمنهج فعال إليقاد ماليين الشعالت البشرية
الخامدة ،وال يوجد منها كأفضل مبدأ تتبناه األسر لتنشئة جيل مبتكر ومبدع ،من هذا
المنطلق علينا أن نركز على إيقاد تلك الشعالت الصغيرة التي بين أيدينا وتهيئتها إلضاءة
المستقبل ...لكن كيف ؟
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أث��ب��ت��ت ال�����دراس�����ات ال��ع��ل��م��ي��ة
ال���ح���دي���ث���ة أن اإلب����ت����ك����ار ه��و
صفة مشتركة ي��ول��د بها كل
األط��ف��ال ،حيث أن ك��ل طفل
ي��ول��د م����زوداً بتفكير إب��ت��ك��اري
وي��م��ت��ل��ك ال���ق���درة ع��ل��ى ذل��ك،
وم��ع م���رور ال��وق��ت ت��ب��دأ هذه
الصفة في النمو أو التقلص
نتيجة البيئة المحيطة بالطفل
وطبيعة نشأته ،فهناك بيئة
تنميه وتوسعه وه��ن��اك بيئة
أخ���رى ت��ح��د م��ن��ه وت��ق��ل��ص��ه بل
تقتله ،وه��ذا ما ن��ود أن نشير
إل��ي��ه ف��ي ه���ذا ال��م��ق��ال ،وه��و
كيف نخلق بيئة محفزة على
األبتكار ألطفالنا انطالقاً من
ال��ب��ي��ت ،خ��اص��ة وأن مجتمعنا
تحوال
اإلم��ارات��ي اليوم يشهد
ً
سريعاً نحو اقتصاد المعرفة
ال���ذي يعد االب��ت��ك��ار أح��د أهم
عناصر بنائه .فكيف يتحقق
ذلك؟

ليس أمراً صعباً أن تتيح لطفلك
�اال ل�لإف��ص��اح ع��ن ق��درات��ه
م��ج� ً
العقلية والتعبير ع��ن أف��ك��اره
بحرية ت��ام��ة دون أن تقمعها
ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال ،قد
ت��ب��دو ل���ك س��ل��وك��ات��ه ال��ن��اب��ع��ة
ع��ن ه���ذه األف��ك��ار عشوائية،
لكنك إذا ركزت عليها وحللتها
س��ت��ج��د ف��ي��ه��ا أك��ث��ر م��ن فكرة
تجعل منه شخصاً مبتكراً إن
تم احتضانها وتطويرها ،إذن
ال���خ���ط���وة األول�������ى :ال تقمع
تصرفات طفلك ،أما الخطوة
الثانية فهي أسهل بكثير من
األولى وهي أن توفر لطفلك
ما يدعى بين قوسين “ اللعب
ال��ذك��ي “ ،ق��د ي��ك��ون ال��ه��دف

م��ن ال��ل��ع��ب ف��ي مجمله هو
الترفيه واللهو ،لكن م��اذا لو
جمعنا بين الترفيه والتدريب
ف���ي آن واح����د أو ب��ي��ن ال��م��رح
والتعليم ف��ي نفس ال��وق��ت،
ف���ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة سيجمع
الطفل بين أك��ث��ر ش��يء يحبه
ف���ي س��ن��ه ه����ذه وه��وال��ل��ع��ب
وال���ت���دري���ب ال����ذات����ي ب��ط��ري��ق��ة
غير مباشرة على اكتساب أو
تنمية ميزة معينة من شأنها
أن تحفز وتطور صفة االبتكار
ال���ت���ي ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ،م����ن أم��ث��ل��ة
“ال��ل��ع��ب ال��ذك��ي “ ن��ذك��ر تلك
األل���ع���اب ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على
أل��وان وأشكال مختلفة ،حيث
تساعد ه��ذه األلعاب الطفل
على تنشيط عقله للتنسيق
ب����ي����ن األل������������وان واألش�����ك�����ال
المتناسبة ،أو ألعاب التفكيك
وإع���ادة التركيب ،المكعبات،
ألعاب اللوح المحمول وغيرها
من األلعاب التي تعمل على
تحفيز وتنشيط دم��اغ الطفل
وتمكينه من االبتكار .

اخليال واالبتكار

كلما نما م��ع��دل ال��ذك��اء عند
ال��ط��ف��ل ت��وس��ع خ��ي��ال��ه وكلما
ت���وس���ع خ���ي���ال���ه زادت ن��س��ب��ة
االب����ت����ك����ار ل����دي����ه ،وه���ن���ا ن���رى
ع�لاق��ة ارت��ب��اط��ي��ة ب��ي��ن معدل
ذك���اء الطفل وص��ف��ة االبتكار
ال���ت���ي ي��م��ت��از ب���ه���ا ،ل��ك��ن ه��ذا
اليعني أن من قل ذك��اؤه ال
يبتكر ،ب��ل يبتكر إن وج��د بيئة
محفزة وداعمة له ،واليوجد
أف����ض����ل م�����ن ب���ي���ئ���ة األس�������رة
واش��ت��راك��ه��ا ف��ي اللعب معه

لتلقينه األب���ج���دي���ات األول���ى
لإلبداع واالبتكار ،في اليابان
توجد لعبة مشهورة اسمها
“األوري��غ��ام��ي “ أو م��ا يعرف
بفن طي ال��ورق وتحويله إلى
أشكال ومجسمات ،وهو فن
يتعلمه أط��ف��ال ال��ي��اب��ان منذ
الصغر باالشتراك مع آبائهم،
حيث ات��ض��ح أن ل��ه��ذه اللعبة
آثاراً إيجابية على األداء العقلي
وال��دراس��ي لألطفال وفوائد
ال ح�������دود ل���ه���ا ف����ي ت��ق��وي��ة
ذاك��رت��ه��م وت��ف��ج��ي��ر طاقاتهم
اإلب����داع����ي����ة ال���ت���ي س��ت��س��ت��م��ر
معهم حتى كبرهم لتنعكس
على إنجازاتهم ومجتمعهم،
م����ن ه�����ذا ال���م���ث���ال ن��س��ت��ن��ت��ج
ك��ي��ف ه��ي��أت ال��ي��اب��ان وال���دول
المشابهة لها نفسها لتخلق
ع��ص��راً م��ن االب��ت��ك��ارات وتتربع
على عرش اقتصاد المعرفة .

إذن االبتكار عامل مهم في
تعزيز تحول المجتمعات اتجاه
إقتصاد المعرفة ،وال يتوقف
االبتكار عند مرحلة معينة من
أع��م��ارن��ا ون��ح��ن ق��د حبانا الله
بدولة وق��ي��ادة تمجد االبتكار
ف���ي ك���ل ال���م���ج���االت وه��ي��أت
ك��ل السبل وال��ظ��روف لذلك
عن طريق وضع نظام وطني
ُي� ْ�ع��ن� َ�ى ب��االب��ت��ك��ار والمبتكرين
ويسعى إلى خلق جيل مبتكر
وفعال في مجتمعه ،فلماذا
ال ن��ك��ون نحن اآلب���اء الموقد
األول لتلك الشعيالت التي
ب��ي��ن أي��دي��ن��ا وال��م��ح��ف��ز األول
لالبتكار لتنميها وتطورها بعد
ذل��ك م��دارس��ن��ا وم��ن ث��م بيئة
العمل والمجتمع عامة؟
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من األرشيف

هل تعزز مدارس اإلمارات
خصوصيتنا الثقافية؟
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

رغم تقاطع شخصية اإلنسان
اإلم�������ارات�������ي ف�����ي ك���ث���ي���ر م��ن
السمات مع صفات اإلنسان
العربي ،فإن اإلنسان اإلماراتي
لديه مناقب تخصه وتميزه عن
غيره ،وه��ذا ما نسميه محلياً
بـ«السنع» ،وهو مجموعة من
األبعاد تتزاوج خاللها الثقافة
اللغوية مع القيم وال��ع��ادات
لتكون مزيجاً متفرداً
والتقاليد،
ِّ
تمتاز ب��ه شخصيتنا نحن أهل
اإلم���ارات .ال نريد تحت ضغط
ت��س��ارع ق��ط��ار ال��ع��ول��م��ة ال��ذي
ص��ع��دن��اه ب��اخ��ت��ي��ارن��ا أن نفقد
هويتنا أو م�لام��ح شخصيتنا،
ف���م���ا أج����م����ل أن ت����ك����ون م��ع
العالم في قارب واحد تتعاون
معهم ،لكنهم يتعرفون من
خ��ل��ال اخ���ت�ل�اط���ن���ا ب���ه���م ع��ل��ى
ج��وان��ب م��ن خصوصياتنا .من
يزُ ِر اليابان لن ينبهر كثيراً بالبنية
التحتية أو التقدم التكنولوجي،
لكن ما يتحدث عنه الزائر هو
«ال��س��ن��ع» الياباني ال��ذي ميزَّ
اليابانيين ع��ن ال��ع��ال��م ،كأنهم
يعيشون في كوكبهم الخاص
ب��ه��م .ل���م���اذا ن��ج��ح ال��ي��اب��ان��ي��ون
وف��ش��ل غيرهم؟ س���ؤال البد
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م����ن االج���ت���ه���اد ف����ي م��ع��رف��ة
جوابه.
أزعم شخصياً أن قوة المجتمع
الياباني تتلخص في خصوصية
م��دارس��ه��م ،ف��رغ��م انفتاحهم
ع���ل���ى ال���ت���ج���رب���ة اإلن���س���ان���ي���ة
واس��ت��ع��ان��ت��ه��م ب���ع���د ح��رب��ه��م
م��ع العالم بخبراء م��ن الغرب
لتطوير مناهج ما بعد الحرب،
ف���إن ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ظلت
طاغية على كافة مناهجهم
التعليمية وبالذات في مراحل
ال��ط��ف��ول��ة ال��م��ب��ك��رة ال���ت���ي ال
ُيسمح خاللها بتعرض الطفل
الياباني لكثير م��ن الثقافات.
وأه���م رك��ي��زت��ي��ن ف��ي المنهاج
الياباني :اللغة اليابانية والتربية
األخ�ل�اق���ي���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة .وم��م��ا
ب��ث ال���روح ف��ي ذل��ك المنهاج
ال��م��ع��ل��م ال���ي���اب���ان���ي ال��م��خ��ل��ص
لمهنته المنتمي لوطنه.
أود م��ن
وال������س������ؤال ال�������ذي ّ
الجميع التفكر فيه ه��و :هل
تمثل مدارس اإلمارات الحضن
ال��م��ن��اس��ب لتعزيز خصوصيتنا
الثقافية؟
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ال���م���ي���دان ي���ق���ول إن ال���خ���رق
رب��م��ا ات��س��ع ع��ل��ى ال��راق��ع��ي��ن..
لست من المتشائمين ،لكني
نظرا
واقعي في تشخيصي،
ً
لخصوصية ذل��ك األم���ر .وألن
أه��م عنصر ف��ي غ��رس السنع
اإلم��ارات��ي ه��و المعلم ،فثمة
س���ؤال ي��ط��رح نفسه :م��ا هي
آخ���ر إح��ص��ائ��ي��ات ت��وط��ي��ن ك��ادر
المعلمين؟ لست هنا بصدد
البحث عن إجابة ألنني أعلم
أن م��ه��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ل���م تعد
محببة حتى للمعلمات بعد
أن ه��ج��ره��ا ال���رج���ال ،والسبب
يتلخص في العرض والطلب
ك��م��ا ي��ق��ول أه���ل اق��ت��ص��ادي��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م ،ف���م���ا ال������ذي ي��ح��ف��ز
الشباب على االلتحاق بهذه
المهنة؟
ل��ق��د ش���ه���دت وزارة ال��ت��رب��ي��ة
والتعليم ف��ي اآلون���ة األخيرة
ويذكَ ر في تطوير
جهداً يشكَ ر ُ
م��ن��اه��ج ال��ع��ل��وم وال��ح��س��اب،
لكني أتمنى أن ال يكون ذلك
حجة لتناسي ثقافتنا الوطنية.
ب��ع��د م��ش��ارك��ت��ي ف���ي م��ع��رض
«ب������ت» ال������ذي ع���ق���د م���ؤخ���راً

ف��ي أب��وظ��ب��ي ،ت��أك��دت أن
الكثير من مناهج التعليم
ال���ع���ل���م���ي ،ك���ال���ري���اض���ي���ات
والفيزياء واألحياء ،بإمكاننا
أن ن����ف����وض ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
المعلومات واالت��ص��االت
لتدريسها ،وسيكون أداء
التكنولوجيا أفضل بكثير
م��ن دور ال��م��ع��ل��م .فمتى
سيكون عندنا ذلك العدد
المطلوب م��ن المعلمين
اإلم��ارات��ي��ي��ن أو م��م��ن هم
ق��ري��ب��ون م��ن ثقافتنا ،في
ال����م����دارس ال��ح��ك��وم��ي��ة و
الخاصة؟

ال���دور الثاني ف��ي الحفاظ
على خصوصيتنا الثقافية
م���ن���اط ب���أج���ه���زة اإلع��ل��ام،
فهل تمثل أجهزة اإلعالم
«ال����س����ن����ع» اإلم�����ارات�����ي؟
ال�������ج�������واب س����ت����ج����ده ل��و
��دت ب���رام���ج ق��ن��وات��ن��ا
ش���اه� َ
ال���وط���ن���ي���ة .ف���م���ن ي��ت��اب��ع
ال������ق������ن������وات ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة
ي��س��ت��ط��ي��ع م��ع��رف��ة ه��وي��ة
القناة بمجرد مشاهدتها،
ل��ك��ن م���ا االن��ط��ب��اع األول
ال��ذي يتكون لديه لو تابع
بعض قنواتنا؟
خ��ط��ورة اإلع��ل�ام تتلخص

ف����ي أن األج�����ي�����ال ت��ك��ون
ص��رع��ى ل�لإع�لام بشقيه،
التقليدي والجديد ،وأهم
ما في أجهزة اإلعالم هو
م��ق��دم��و ال���ب���رام���ج ،ال��ذي��ن
ي��م��ث��ل��ون ق�����دوات عملية
ألج��ي��ال المستقبل .على
الرغم من الجهود الحثيثة
ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ال��م��ج��ل��س
الوطني لإلعالم في هذا
ال����ص����دد ،ن���ج���د أن ب��ع��ض
ق��ن��وات��ن��ا المحلية تنحرف
في برامجها عن خصوصية
الوطن وتبحر تجاه كوكب
آخر لم نعد ندرك مراميه.
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بأقالمهم

ا�سرتاتيجية التعامل الناجح مع
الأبناء املراهقني
الدكتورة :هالة إبراهيم األبلم

عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

تعتبر مرحلة المراهقة من المراحل األساسية في عمر اإلنسان ،وتعتبر من المراحل الخاصة
والمحرجه ،لذلك تحتاج إلى توجيه خاص واستخدام أساليب ذكية ومدروسة لتكون حياة
يتم النظر
إيجابية وبعيدة عن السلوك
الشخص
السلبي وانعكاساته ،وفي معظم األوقات ّ
ّ
ّ
سلبية وغير عادلة وحقيقية والقليل من األشخاص يعرفون ما هي
إلى المراهق بنظرة
ّ
المراهقة ومدى خطورتها.
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سنوات المراهقة يمكن أن تحصر في العمر من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة ويمكن
أن تمتد إلى سن الحادية والعشرين ،فمن خالل هذه السنوات يمكننا تحديد كيفية توجيه
ويصبحاً
المراهق بصورة صحيحة وسليمة حتى يتخطى هذه المرحلة بسالم وبكفاءة عاليةُ ،
شخص ذا فائدة في المجتمع.

سمات
المراهقة:

ال�����ح�����س�����اس�����ي�����ة ال���������زائ���������دة وال�������ع�������واط�������ف ال����ج����ي����اش����ة. ش������غ������ف ش��������دي��������د ل������ل������م������خ������اط������رة وال�������م�������غ�������ام�������رة.االتّ ����������ص����������اف ب����ال����ش����خ����ص����ي����ة ال�����ع�����ن�����ي�����دة وال�����م�����ت�����م�����ردة.ظ���ه���ور ب��ع��ض ال��ت��ص��رف��ات ال���ت���ي ت��ش��كّ ��ل إزع����اج����اً ل�لآخ��ري��ن. -اإلصرار على الرأي حتى لو كان على خطأ وبعيداً عن الصواب.

نصائح في التعامل مع المراهق

�ب ال��دي��ن واألخ�ل�اق
زراع� ��ة ح� ّف��ي ق �ل��ب ال �م��راه��ق وتثبيت
اإليمان فيهم وتوجيههم عن
وأخالقياً ،
دينياً
ّ
طريق تثقيفهم ّ
وإبعادهم عن طرق االنحراف
وأساليبه.

 العائلة وقدوته التي يقتدىب �ه��ا ،ف�ع�ن��دن��ا ي �ك��ون ال��وال��دان
م�ت��دي�ن�ي��ن وأخ�لاق �ه��م صالحة
ولديهم ال�ت��زام في كل شيء
ب ��ه خ �ي��ر وم �ن �ف �ع��ة س �ي �ك��ون��ان
أفضل قدوة له.

 التوازن في التوجيه والتربية،وي��ك��ون ب��ال �ش��دة واألس��ل��وب
الصارم ولكن مع عدم اإلفراط
ف��ي ذل��ك وع ��دم ال �ت��راخ��ي إذا
ك� ��ان ه� �ن ��اك خ �ط��أ ص � ��ادر من
المراهق.

 يجب على األسرة والمجتمعاح�� �ت� ��رام ش �خ �ص �ي��ة ال� �م ��راه ��ق
وت �ف �ك �ي��ره م ��ن خ �ل�ال إف �س��اح
ال�م�ج��ال أم��ام��ه ليعبر ع��ن رأي��ه
وم��ش��ارك��ت��ه أف� �ك���اره ال �ج �ي��دة
وص��رف��ه ع��ن األف �ك��ار السيئة،
وإش� ��راك� ��ه ب �م �ش��اك��ل ال �ع��ائ �ل��ة
وقضاياها وأخذ رأيه بها بما أنه
فرد منها.

الشمولية والخصوصية فيّ
كل
تتوفر ّ
ّ
االهتمام ،يجب أن
النفسية المريحة
االحتياجات
ّ
واحتياجاته ف��ي التفكير وفي
ال �ح �ي��اة االج �ت �م��اع �ي��ة وم��راع��اة
عواطفه وأخذها بعين االعتبار.

 ال�ت��وع�ي��ة الحثيثة وال�ث�ق��اف��ةال �ج �ن �س �ي��ة ،ل �ك��ي ن �ح �م �ي��ه من
بعض االنحرافات والسلوكيات

السيئة وتوضيح الجنس له بكل
مفرداته من محرماته ومدى
خطورته ف��ي ظهور األم��راض
المزمنة والمعدية.

 الرقابة والسيطرة ع��ن بعدوبالخفاء ،يجب أن يكون األب
مطلعين على تصرفات
واألم ّ
المراهق والتأكد بأن سلوكياته
أي
إي �ج��اب� ّ�ي��ة وال ي��وج��د ف�ي�ه��ا ّ
ان� � �ح � ��راف ،وع� �ل���ى ال ��وال ��دي ��ن
ال�ح��رص على ال �ق��راءة والبحث
عن المقاالت والمواضيع التي
تتطرق للمراهقة والمراهقين،
ألن ه��ذه المرحلة صعبة جداً
ّ
وت �ح �ت��اج إل ��ى ع�م�ل�ي��ات ت��رب��وي��ة
حثيثة لتخطيها بنجاح والتصرف
م�ع�ه��ا بفطنة وذك� ��اء لتكون
النتيجة مرضية للعائلة بشكل
خاص وللمجتمع بشكل عام.
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أمنكم سعادتنا

تقومي املجتمع يبد�أ من الأ�رسة

التطرف �آفة خطرة ت�ؤثر على الفرد واملجتمع
المكتب اإلعالمي لخدمة األمين

رأي إال رأيي وال قول إال قولي ،من خالفني ال شك أنه على خطأ ..فال ينتظر مني السالم وال
“ال َ
ٌ
حاصلة ال محالة ،كيف ال وقد خالفني في القول وجعلني
سبيل للرجوع والوئام  ..الفرقة بيننا
كسائر القوم” ...هذا نوع من أشكال التطرف الفكري
المتأمل في كلمة التطرف يالحظ بأنها تفسر نفسها ،فالتطرف اصطالحاً تعني الذهاب بعيداً عن
نقطة المنتصف ،فلو طبقنا تفسير الكلمة على ما نعيشه في وقتنا الحالي فسنرى ب��أن الفكر
البعد عن الفكر المتزن المعتدل الوسطي ،وهذا أكبر ما نعانيه في
المتطرف هو الفكر المبتعد كُ ل ُ
وقتنا الحالي ،االبتعاد على الوسطية والتعصب وعدم قبول ال��رأي اآلخر بغض النظر عن الصواب
والخطأ ،وال شك بأن هذا المفهوم مخالف للفكر اإلنساني الصحيح وهو سبب رئيسي للصراعات
والتوترات التي تجوب المنطقة بين الحين واآلخر.
غير أن للتطرف أن��واع��اً كثيرة
�اال م �خ �ت �ل �ف��ة ،ف �ه �ن��اك
وأش � �ك� � ً
ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي وال �ت �ط��رف
السياسي والفكري والرياضي
وغيرها الكثير ،لكن م��ا يجمع
ه� ��ذه األش� �ك���ال ه ��و ال �ج �م��ود
العقلي واالبتعاد عن السجية
اإلن �س��ان �ي��ة ال �س �ل �ي �م��ة ال��رام �ي��ة
لتقبل ال��رأي اآلخر حتى لو كان
من باب نقل المعرفة والخبرة.
ي �ق��ول ال �ن �ب��ي ص �ل��ى ال �ل��ه عليه
وس �ل��م “ ه�ل��ك المتنطعون “
رواه م �س �ل��م ،وك �م��ا ق �ي��ل ب��أن
األصل في التنطع هو التعمق
في الشيء،والمتنطعون هم
المتعمقون الذين يخرجون عن
حد االت��زان ،والحديث الشريف
ُيبين بأن حالهم مذمومة وفيه
إخ�ب��ار ع��ن هالكهم ف��ي اآلخ��رة
كما ذكر بعض العلماء.
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ك��ي��ف ل��ن��ا ب � ��أن ن��ت��ع��رف ع�ل��ى
ال� � �ش� � �خ � ��ص أو ال � �ج � �م� ��اع� ��ة
ال�م�ت�ط��رف��ة،ه�ن��اك ع�لام��ات أو
إش� ��ارات نستطيع م��ن خاللها
ت�ص�ن�ي��ف ال �ف �ك��ر ال �م �ت �ط��رف أو
الجماعة المتطرفة ،وم��ن أب��رز
ت�ل��ك ال �ع�لام��ات ال�ت�ع�ص��ب غير
المبرر للرأي وعدم قبول الرأي
َّ
اآلخ��ر بأي شكل من األشكال،
حيث ُيغالي المتطرف ويشدد
ع�ل��ى رأي���ه وال س�ب�ي��ل لنقاشه
ع�ل��ى اع �ت �ب��ار أن��ه ص��اح��ب ال��رأي
ال� �ص ��واب وم �خ��ال �ف��وه ال شك
بأنهم على خطأ ،ويزداد الطين
ِب� �ل � ً�ة اذا اس �ت �خ��دم ال�م�ت�ط��رف
العنف وخشونة اللفظ لدعم
ق ��ول ��ه ،وه � ��ذا م ��ا ت�س�ت�خ��دم��ه
ال �ج �م��اع��ات ال �م �ت �ط��رف��ة حيث
تعطي نفسها حق الوالية على
اآلخرين ،فتفرض عليهم الرأي
وتعاقبهم ف��ي ح��ال خ��ال�ف��وه,
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وي��م��ك��ن��ن��ا وص� � ��ف ال��ج��م��اع��ة
المتطرفة بأنها جماعة مقلدة
لبعضها ،اإلمعة تجمعهم وال
حرية في قولهم.
س��أذك��رك��م ق �ب��ل س�ن�ي��ن بحالة
مأساوية شهدتها بطولة كأس
العالم سنة  ،1994وفي مباراة
ك��روي��ة س�ج��ل م��داف��ع منتخب
كولومبيا ه��دف��اً بالخطأ على
م�ن�ت�خ��ب ب�ل��اده ف�ت�س�ب��ب في
خروجهم من البطولة ،فتربص
به أحد المتطرفين وأطلق عليه
 12رصاصة تسببت في مقتله،
والمتطرف وهو يقتل المجني
عليه يردد كلمة قووووول.
تمعن ف��ي التفكير ج ��زاء خطأ
غير مقصود في مباراة كروية،
ج��ري��م��ة ق��ت��ل ب �ش �ع��ة ب�ح�س��ب
تفكير المتطرف.

األسرة والمجتمع

الدور األهم في تقويم سلوك
المجتمع يبدأ من األسرة ،أعني
ب��ذل��ك األس ��رة الصحيحة ذات
ال �ج��و ال�ص�ح��ي ال �م�لائ��م لتربية
األطفال منذ نعومة أظفارهم
حتى ينخرطوا ف��ي المجتمع،
وه�� ��م ّم�� ��درع�� ��ون م �ح �ص �ن��ون
ب ��أدوات تجعلهم يميزون بين
الغث والسمين والنافع والضار،
س �ع �ي��اً إل� ��ى ت �ن �م �ي��ة أف �ك��اره��م
ب��اع�ت��دال وت��زوي��ده��م باألخالق
ال�ح�م�ي��دة ،واك�س��اب�ه��م مبادئ
الحوار واالستماع واالستمتاع
بمعرفة تجارب وأفكار اآلخرين،
واالبتعاد عن التعصب الضال
وااله � �ت � �م� ��ام ب� �م ��ا ه� ��و ن��اف��ع
للفرد والمجتمع للخروج من
الشبهات والنأي بالنفس عما
يضرها ،وأفضل سبيل لمعرفة
م �ش��اك��ل األب� �ن ��اء ه��و ال��دخ��ول
ل �ع��ال �م �ه��م ،وال � �ح� ��وار ال �ي��وم��ي
م��ع��ه��م م� ��ن ب � ��اب ال� �ص ��داق ��ة
األب��وي��ة ،ف�ه��ي ال�ع��ام��ل األه��م
لتعزيز الثقة بالنفس ،باإلضافة
لوضع الحلول لمشاكل األبناء
وتوجيههم للطريق الصحيح.

ت ال

خالفني
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أسس تربوية

ت�شمل التزوير املعنوي وا�ستخدام �أ�سماء الغري

انتحال �صفة الغري عرب
العامل االفرتا�ضي
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

تعد الجريمة اإللكترونية الشكل األكثر شيوعاً للجرائم بين األفراد حيث إن وسيلة
ارتكابها قد أصبحت متاحة وبين أيدي الجميع ،فالهواتف المتحركة التي تحمل بين
جنباتها عالماً افتراضياً واسعاً  ،وشبكة عالقات اجتماعية تتسع لمئات اآلالف من البشر
قد تودي بأصحابها إلى ساحات المحاكم ،وقد تضعهم أحياناً وراء قضبان السجون،
نتيجة افتقارهم ألبجديات ثقافة االستخدام اإليجابي لوسائل التواصل االجتماعي.
وتعد جريمة تزوير الحسابات أو
استخدام الحسابات الوهمية
إح��دى أكثر الجرائم الشائعة
في العالم االفتراضي ،حيث
ي��خ��ل��ط ال��ع��دي��د م���ن األف����راد
ب���ي���ن ح���ق���ه���م ال���م���دن���ي ف��ي
إخفاء شخصايتهم باستخدام
أسماء مستعارة ،وه��ذا حق
يستطيع أي شخص ممارسته
ب�����ح�����دود ع�������دم ال���م���س���اس
ب��������اآلداب ال���ع���ام���ة وأع������راف
ال��م��ج��ت��م��ع ال��س��ائ��دة ،كلقب
صديق القانون أو الباحث عن
الحقيقة وبين جريمة انتحال
شخصية اآلخ��ري��ن باستخدام
أس��م��ائ��ه��م ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة بغير
اذن��ه��م حتى ل��و ل��م يكن في
ه���ذا األم����ر إس����اءة للشخص
الذي تم استخدام اسمه.
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وت����ش����ك����ل ج����ري����م����ة ان���ت���ح���ال
ال��ش��خ��ص��ي��ة ص����ورة م���ن ص��ور
ال��ت��زوي��ر المعنوي ال���ذى يقع
ب��ج��ع��ل واق���ع���ة م������زورة في
ص��ورة واقعة صحيحة ،حيث
نصت المادة  216من قانون
العقوبات االتحادي على أن
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة
تغييراً من شأنه اح��داث ضرر
وب���ن� َّ��ي���ة اس��ت��ع��م��ال��ه ك��م��ح��رر
ٍ
ص��ح��ي��ح ،ون���ص���ت ع��ل��ى سبع
طرق للتزوير من بينها؛ انتحال
الشخصية أو استبدالها في
محرر أعد إلثباتها أو بتحريف
الحقيقة في محرر حال تحريره
فيما أعد إلثباته .
وم��ن ثم ج��اء قانون مكافحة
ال��ج��رائ��م إاللكترونية ليتناول
هذه الجريمة بعقوبة مختلفة
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حيث نص القانون على أن��ه :
«ي��ع��اق��ب ب��ال��س��ج��ن المؤقت
وال���غ���رام���ة ال��ت��ي ال ت��ق��ل عن
م��ائ��ة وخ��م��س��ي��ن أل���ف دره��م
وال تجاوز سبعمائة وخمسين
مستندا
ألف درهم كل من زور
ً
إل���ك���ت���رون� ً��ي���ا م����ن م��س��ت��ن��دات
الحكومة االتحادية أو المحلية
أو ال��ه��ي��ئ��ات أو ال��م��ؤس��س��ات
العامة االتحادية أو المحلية”.
وت����ك����ون ال���ع���ق���وب���ة ال��ح��ب��س
وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال ت��ق��ل عن
م��ائ��ة أل���ف دره���م وال ت��ج��اوز
ثالثمائة ألف درهم أو إحدى
ه��ات��ي��ن العقوبتين إذا وق��ع
ال��ت��زوي��ر ف��ي مستندات جهة
غ��ي��ر ت��ل��ك ال��م��ن��ص��وص عليها
في الفقرة األول��ى من هذه
المادة»

وب��إس��ق��اط ال��م��ب��ادئ العامة
الواردة في قانون العقوبات
فيما يخص جريمة التزوير على
ال��ق��ان��ون ال��خ��اص والمتعلق
ب��ال��ج��رائ��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة نجد
أن ان���ت���ح���ال ال��ش��خ��ص��ي��ة عبر
استخدام أسماء الغير وفتح
حسابات على مواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي ي��ش��ك��ل ج��ري��م��ة
تزوير إلكتروني قد يتهاون بها
البعض ويستخدمها كوسيلة
ل����م����م����ارس����ة ح������ق ط��ب��ي��ع��ي
ك��ف��ل��ه ال���ق���ان���ون ،وه����و حق
إخفاء الشخصية في العالم
االف����ت����راض����ي ول���ك���ن ب��ش��رط
ع���دم ال��ت��ع��دي ع��ل��ى حقوق
اآلخرين باستخدام أسمائهم
ال��ش��خ��ص��ي��ة وف��ت��ح ح��س��اب��ات
عائدة لهم ونشر ما يراد نشره

ب��اس��م��ه��م ح��ت��ى ل��و ل��م يكن
ذل��ك تشهيراً بهم أو إس��اءة،
وفي الغالب ال يلجأ األف��راد
إل���ى ه���ذا األم���ر إال ل�لإس��اءة
للشخص ال��ذي تم استخدام
اس��م��ه أو ل��ن��ش��ر أم����ور مخلة
ب��اآلداب العامة ،أو ممنوعة
قانوناً بحيث ال يمتلك الجرأة
على نشرها باسمه الشخصي
معتقداً أن العالم االفتراضي
هو عالم من الخيال يستطيع
أن ي��م��ارس ف��ي��ه م��ا يحلو له
دون رق��ي��ب أو ح��س��ي��ب ،مع
أن ال���واق���ع ي��ث��ب��ت ب���أن تطور
وس��ائ��ل التكنولوجيا وزي���ادة
آل��ي��ات ال��ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن
ف��ي ه��ذا العالم ت��راف��ق أيضا
بتطور تكنولوجي لسلطات
إن���ف���اذ ال���ق���ان���ون ف���ي ال����دول

ل���ض���م���ان أم�����ن ال��م��ع��ل��وم��ات
وح�����ري�����ة األف�����������راد وح���م���اي���ة
خصوصيتهم ،من أي انتهاك
عبر إنشاء مختبرات إلكترونية
ت��ك��ش��ف ال��ج��ري��م��ة وت��وق��ي��ع
ات����ف����اق����ي����ات دول�����ي�����ة ت��م��ك��ن
ال���دول م��ن مالحقة مرتكبي
الجرائم اإللكترونية بسهولة
أينما ك��ان��وا ،وج���اء ذل��ك كله
متزامناً مع تعديالت عالمية
جوهرية في قوانين مكافحة
ال���ج���رائ���م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة حيث
ش��ددت العقوبات وارتفعت
قيمة ال��غ��رام��ات المفروضة
على سلوكيات ق��د يعتبرها
البعض بسيطة أو تافهة في
نظرهم.
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كتاب من اإلمارات

بقلم :محمد الغفلي

إعالمي وكاتب إماراتي

�أ�صحاب الهمم

التطوع روح و�أمل
لـــذوي الهــمـم
ك��م ه��ي جميلة ال �ح �ي��اة عندما
ي �ق��وم أح��دن��ا ب��اس��م اإلن �س��ان �ي��ة
وسمو األخالق بعمل اجتماعي
ال يضيع عند الله أج��ره ،فواحد
م��ن ه��ذه األع �م��ال ال�ت�ط��وع مع
فئة هي جزء من هذا المجتمع،
ك��م أس�ع��دن��ي ت�س��اب��ق الكثيرين
إل� ��ى وض� ��ع ب �ص �م �ت��ه ف ��ي ذه��ن
األش� �خ ��اص م��ن ذوي اإلع��اق��ة
أثناء تواجدهم في مخيم األمل
وال� ��ذي ي �ق��ام ك��ل ع ��ام بتنظيم
من مدينة الخدمات اإلنسانية،
ف� ��واح� ��دة م� ��ن ج��م��ال��ي��ات ه��ذا
ال�م�خ�ي��م أس���رة ال�خ�م�ي��س عائلة
تجمعهم األل �ف��ة وح��ب العمل
ان �ض �م��وا ف ��ي ب ��داي ��ات ال�م�خ�ي��م
والذي تجاوز الخمسة والعشرين
طفال أيامها
ع��ام�اً ،فالذي ك��ان
ً
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أضحى اليوم شاب ًا يافع ًا ولكنه
ما زال أحد أف��راد أس��رة المخيم،
أث � ��ر وت� ��أث� ��ر ،ل��ي��س م� ��ن ال �س �ه��ل
أص��دق��ائ��ي أن ت �ع �ط��ي معظم
وق �ت��ك لعمل اج�ت�م��اع��ي خاصة
وإذا ك��ان ال�م�ت�ط��وع م��ن الجيل
الحالي وال��ذي يهوى قضاء جل
دقائق حياته في مراكز التسوق
أو السفر أو اللعب ،بصراحة ال
يشعر بلذة الوقت إال ذاك الذي
فقده في ما ال يفقه ،واإلنسان
مسؤول يوم القيامة عن عمره
فيما أفناه.
وفي ص��ورة أخ��رى شهدت خلية
ن �ح��ل م ��ن أص� �ح ��اب ال �ه �م��م في
جمعية اإلمارات للمعاقين بصري ًا
ي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م م�ع��رض

الوعي االجتماعي العدد  - 65سبتمبر 2018

س ��اي ��ت م���ي ال� �ش���رق األوس� ��ط
ب��ال��رغ��م م��ن إع��اق �ت �ه��م ال�ب�ص��ري��ة
إال إن � �ه� ��م ن� �ظ� �م ��وا أن �ف �س �ه��م
ك��ف��ري��ق واح� � ��د ي��ع��اون��ه��م ف��ي
ذلك مجموعة من المتطوعين
شبان وشابات أت��وا من مختلف
إم� ��ارات ال��دول��ة ل�ي�ك��ون��وا ع�ض��د ًا
إلخوتهم وأخواتهم .المكفوفين
المعرض وبشهادة الجميع في
دورته الثالثة في فبراير الماضي
ك��ان ناجح ًا بإمتياز ؛ل��م تمنعهم
إعاقتهم من تنظيم هذا الحدث
والذي يعتبر األول من نوعه في
ال �ش��رق األوس��ط،ك��ان��ت ترتسم
في كل مرحلة ابتسامه سعادة
ع��ارم��ة تنسيهم التحديات التي
مرروا بها.

بأقالمهم

“�أمي” �سـر جناحي
ومفتاح تفوقي
بقلم :عائشة علي أحمد الحمودي

كدت أن أطير فرح ًا عندما رأيتك يا أمي الحبيبة
ف��ي م��درس �ت��ي ال �غ��ال �ي��ة ،وش �ع��رت ب �س �ع��ادة ال
وجئت
ِ
توصف ،فوجودك هنا يعني أنك تحبينني
لكي تقفي بجانبي وتشدي من أزري.

مشاركتك لي في رحلتي الدراسية ،تمنحني
ِ
إن
الثقة وتشعرني ب��األم��ان ،وت ��زرع ب��داخ�ل��ي حب
التعلم وروح العمل الجاد .أما تواصلك المستمر
مع معلماتي؛ فله أثر إيجابي في تطوير مهاراتي
الشخصية والتهذيب من سلوكياتي غير المحببه،
كما أن��ه يعمل على رف��ع م�س�ت��واي ال��دراس��ي،
وي�ع� ّ�رف مدرستي بظروفي العائلية والمادية
والصحية والثقافية ،ومدى تأثيرها على نموي
وسير دراستي .من جهة أخ��رى فإن حضورك يا
وال��دت��ي للمحاضرات وال �ن��دوات ال�ت��ي تنظمها
�ك ف��ي تدريبي على
ال�م��درس��ة؛ يزيد م��ن ك�ف��اءت� ِ

كاف ومناسب
تنظيم وقتي؛ فيكون لدي وقت ٍ
للمذاكرة ،ووقت آخر للعب والترفيه وممارسة
ال��ري��اض��ة ،وهنا ف��إن قربك مني ومتابعتك لي
وم�ن�ح��ي ال��رع��اي��ة ي �ع� ّ�د م��ن أق �ص��ر ال �ط��رق لسد
ساعات فراغي.

إنني متأكد يا أمي من أن جسر التواصل الذي
بينك وبين مدرستي يعمل على حل الكثير من
المشكالت أو التحديات التي تواجهني ،ويساعد
معلماتي على ب�ن��اء ع�لاق��ة أف�ض��ل م�ع��ي ،كما
ي�س��اه��م بفاعلية ف��ي دع��م األف �ك��ار اإلب��داع�ي��ة
التي تشجعني المدرسة على عرضها وتطويرها،
ويساعدني على اس�ت�ش��راف المزيد م��ن فرص
التعلم في المستقبل؛ فهو سر نجاحي ومفتاح
تفوقي.
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كتاب من اإلمارات

بيوت العنكبوت
بقلم :عائشة أحمد العوضي

البيت هو المكان الذي تجتمع فيه األسرة لتشعر باأللفة والمحبة ،نشعر
فيه باألمان نكتم فيه اسرارنا ،ولكن في زمن مواقع التواصل االجتماعي
لم تعد البيوت كما كانت ،فأصبحت كبيوت العنكبوت ب��اردة هاوية بال

مشاعر وأمان وحتى أسرارنا أصبحت للعلن.

لقد أصبح كل فرد في البيت دولة مستقلة
ومتصال بشخص آخ��ر خارج
منعزال عن اآلخ��ر
ً
ً
ال��ب��ي��ت ،ش��خ��ص ال ي��ع��رف��ه ،غ��ري��ب ع��ن��ه ،صلة
القرابة بينهما شاشة .وأحياناً يتصل كل فرد
في العائلة باآلخر برسائل الواتساب ،وأصبحنا
ال ن��ع��رف أخ��ب��ار بعضنا إال ع��ن ط��ري��ق برامج
التواصل االجتماعي ،وعلى وج��ه الخصوص
السناب شات وانستغرام.
األم التي ك��ان يلتئم حولها األب��ن��اء ليأخذوا
ال��ح��ن��ان وال���ح���ب ل��ي��ح��ك��وا م���ا ب��ج��ع��ب��ت��ه��م من
حكايات ،األم التي كانت مدرسة بدأت تدرس
خارج المنزل وتساعد فتاة ضائعة في بلد آخر
ضاال وصف مشكلته في مواقع
وتنصح أبناً
ً
التواصل االجتماعي ،ولقد نسيت أن ابنتها
تبكي في غرفتها بسبب االكتئاب والعزلة،
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وابنها بدأ يصاحب رفقاء السوء.
األب ال��ن��اص��ح وال��واع��ظ ه��و واع���ظ للشباب
ويتحدث عن اإليجابية والسعادة في برامج
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي وص��ف��ح��ات��ه ممتلئة
بالشباب الطموح ،ولكن في منزله ينتظر منه
أبناؤه كلمة تدفعهم للنجاح وينصدم العالم
أنهم أبناء هذا الرجل الواعظ بيناهم في أدنى
مستويات التعليم والنجاح العلمي.
إلى متى؟ سنبحث عن رسالتنا خارج المنزل،
إن األب واألم واألبناء عليهم أن يجدوا الحب
أوال ويجدوا
والعطف والحنان في المنزل
ً
أوال ثم يبدؤوا
النصح والرسالة في المنزل
ً
بالعطاء خ��ارج��ه “خ��ي��رك��م خيركم أله��ل��ه وأن��ا
خيركم ألهلي “ صدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
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مدونة أفكاري

من يتحكم مبن؟
بقلـم اإلعـالمية الكـاتبة  :صفية الشـــحي
twitter: @safiaalshehi - s.alshehi@alroeya.com

إننا نتواصل ،وهو أمر نقوم به بشكل تلقائي في كل لحظة وبطرق شتى دون أن نفكر كثيراً في
األمر ،نحن نفعل ذلك على مر العصور باإليماءات والرسوم على الكهوف والكتابات الهيروغليفية
على جدران المعابد في مصر الفرعونية وخطب أفالطون الرنانة والتمثيل على خشبة المسرح والنشر
اإللكتروني من خالل صفحة ُم َغ ٍّن كجاستن بيبر ،قد يتجاوز عدد متابعيها أكثر من  76مليون شخص.

إال أن ال��ت��واص��ل ال ي��ت��م عبر
ال���ك���ت���اب���ة وال���خ���ط���ب وال���ف���ن
وح��ده ،بل هي تتم من خالل
أج����س����ادن����ا ق���ب���ل أي ش����يء،
فالجسد ه��و ب��داي��ة المعرفة
ك���م���ا ي����ق����ول م���اث���ي���و ف���ول���ل���ر،
ال��ب��روف��ي��س��ور ف��ي ال���دراس���ات
الثقافية والمعروف بكتاباته
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف����ي ال��ن��ظ��ري��ة
اإلعالمية.
م��ا ي��ح��دث ف��ي حقيقة األم��ر
هو أننا نقدم أنفسنا كل يوم
م���ن خ�ل�ال م���ا ن��أك��ل ون��ش��رب
ون��رت��دي وال نفعل ذل��ك في
بيوتنا أو مقار عملنا أو حتى
ف���ي ال��م��ق��اه��ي وح���س���ب ،بل
نفعله وبطريقة طبيعية جداً
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عبر الشبكات االجتماعية
ال��ت��ي ارتفعت حصيلة
مستخدميها في
عام  2017لتصل
ف������ي ال���ف���ي���س
ب����وك وح���ده
إل������ى م��ل��ي��ار
وث���م���ان���ي���ة
م��ل��اي�����ي�����ن
مستخد م
ال������������������ذي
أص���������ب���������ح
م���س���ي���ط���راً
ع��ل��ى 119
دول��ة للعالم
العربي نصيب
كبير منها.
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ولكن ما ن��وع ه��ذا التواصل
الذي يكاد يقود حياة البشر
ع���ل���ى وج������ه ال��ب��س��ي��ط��ة
ويملي عليهم الكثير
م�������ن ت���ص���رف���ات���ه���م
وآرائ�������������ه�������������م ب����ل
وي��غ��ي��رع��ادات��ه��م؟
وه����������ل ي���ح���ق���ق
ه������ذا االرت�����ب�����اط
ب��ي��ن األش��خ��اص
والعناصر التقنية
التي تؤثر فيهم
ب�����ش�����ك�����ل ك���ب���ي���ر
��اء
وت����راك����م����ي ب���ن� ً
ح��ق��ي��ق��ي��اً ل��ح��ي��ات��ه��م
ال���ي���وم���ي���ة وب��ال��ت��ال��ي
مستقبلهم؟

ال شك إن هذه الثورة التقنية
ال���ج���ارف���ة ف���رض���ت فلسفتها
ال������خ������اص������ة ع�����ل�����ى ج���م���ه���ور
مستخدميها ،فهم يتواصلون
بالكلمة وال��ص��وت وال��ص��ورة
متنازلين ع��ن حقوقهم في
ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��م��ت��ك��ام��ل ل��ص��ال��ح
ال��م��ظ��ه��ر ال���ع���ام ،وإن ك��ان��ت
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ح���دي���ث���ة وف����رت
أسلوب الطرح المباشر والحي
إال أني أعتقد أن ذلك ال يزال
يجعل من العملية االتصالية
غير مكتملة العناصر.
ورغ���م ذل��ك ليست الوسيلة
ه��ي م��ن ف���رض علينا واق��ع��اً
يبدو أن تقنيات االتصال تبسط
م����ن خ�ل�ال���ه س��ل��ط��ة ج���دي���دة

على العالم ،وإنما األشخاص
الذين يبدون للوهلة األول��ى

ف��اق��دي السيطرة أم���ام هذا

الطوفان التقني والمعرفي،
أق���ول إن األش��خ��اص ه��م من
ي����ح����ددون وم�����ن خ��ل��ال ن���وع

الظهور الذي يختارونه للتعبير
عن أنفسهم ،إن كانت هذه

أدوات للتدمير أو
ٍ
ال��وس��ائ��ل

ال��ت��ع��م��ي��ر ،ف��ه��م وب��ط��ري��ق��ة ما

يخضعون الوسيلة ألهوائهم
ُ

المتقلبة وليس العكس ،مما
يجعلنا نتساءل عن المتحكم
ب��اآلخ��ر ،ه��ل ه��ي الوسيلة أم

المستخدم؟
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شخصية العدد

�سعادة �سلطان بن را�شد اخلرجي
فكر زايد ..تعليم وح�ضارة

رافق سعادة سلطان بن راشد الخرجي ،الشيخ زايد -طيب الله ثراه -في الكثير من الرحالت
الخارجية والزيارات والجوالت الرسمية واالجتماعية في الداخل ،فقد ُعين سعادته عضوا
في اللجنة االستشارية بمكتب التطوير التابع لمجلس حكام اإلمارات المتصالحة من العام
 1969إلى العام  ،1971إضافة إلى مشاركته في اجتماعات االتحاد التساعي الذي ضم قطر
والبحرين ،ومشاركته في اجتماعات االتحاد السباعي ،حيث عمل عضوا في اللجنة الفرعية
للجنسية واإلقامة ،التحق بوزارة الصحة في العام ،1971 ،ثم عين مديرا لمكتب وزير الصحة،
ثم مديرا لمنطقة أم القيوين الطبية.
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عملت عن قرب مع شخصية
ال��م��غ��ف��ور ل���ه ال��ش��ي��خ زاي���د
«طيب الله ثراه» ،حدثنا عن
تلك الفترة؟
ي�ش��رف�ن��ي أن أع���رض ل�ك��م عبر
ه ��ذه ال �س �ط��ور ب �ع��ض م��ن ما
أن�ج��ره المغفور ل��ه الشيخ زاي��د
وأس �ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى ج��زء من
سيرته ال�ن�ي��ره ،ومهما تحدثت
ع��ن ه ��ذه الشخصية ال�خ��ال��ده
ال استطيع أن أوفيها حقها.
وبداية لقائي مع المفغور له
ال�ش�ي��خ زاي� ��د ،ك��ان��ت م��ن خ�لال
طبيعة عملي مع المغفور له
الشيخ راش��د ب��ن أحمد المعال
ح��اك��م أم ال�ق�ي��وي��ن ال ��ذي ك��ان
يرافق الشيخ زاي��د -طيب الله
ث���راه -ف��ي ح�ل��ه وت��رح��ال��ه وف��ي
مهامه خارج أرض الوطن ،سواء
أك��ان��ت زي� ��ارات رس�م�ي��ة أو في

رح�لات الصيد التي كانت في
جمهورية باكستان والمغرب
فضال ع��ن التنقالت
وال�ج��زائ��ر،
ً
داخل الدولة ،وكان لي الشرف
أن أكون عن قرب مع شخصيته
رح��م��ه ال� �ل ��ه ،ل �ق��د ك� ��ان رح �م��ه
ال �ل��ه ص��اح��ب شخصية قيادية
ع�ظ�ي�م��ة ،وذو ن �ظ��رة سباقة
لجميع األمور ،ولو نظرنا إلى ما
يقال في وسائل اإلع�لام عن
اإلم� ��ارات والنهضة الحضارية
والشأن الدبلوماسي والدولي
ال��ذي تتمتع ب��ه ال��دول��ة ،حتماً
سنرى فكر ورؤية زايد.
كيف ت��م تشكيل اإلم���ارات
وص�����وال إل��ى
ال��م��ت��ص��ال��ح��ة،
ً
إعالن قيام دولة اإلمارات؟
بعد إع�لان بريطانيا انسحابها
م��ن دول���ة اإلم�� ��ارات والخليج

بصفه عامه ،في ه��ذه الفترة
فكر الشيخ زايد مع حكام دولة
اإلمارات في تكوين إتحاد ،وتم
ع �ق��د ع���دد م ��ن االج �ت �م��اع��ات
�وال إل��ى االج�ت�م��اع الشهير
وص � ً
الذي جمع الشيخ زايد والشيخ
راش� ��د ب ��ن س �ع �ي��د آل م�ك�ت��وم
«رحمها الله» واعلنوا من خالله
عن قيام اتحاد دولة اإلمارات،
وف��ي ه��ذه االث�ن��اء كانت قطر
والبحرين ف��ي اإلت�ح��اد وأطلق
عليه اس��م اإلت �ح��اد التساعي،
وتم عقد االجتماعات في كل
إم��ارة وت��م تشكيل لجان منها
لجنة الجنسية واإلقامة ولجنة
ال��دف��اع وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ل �ج��ان..
وفي النهاية تم انسحاب قطر
وال�ب�ح��ري��ن ،وأع �ل��ن الشيخ زاي��د
والشيخ راش��د عن قيام دولة
اإلم� ��ارات ال�س�ب��ع .وق��د عينت
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شخصية العدد
استشرافية للمستقبل ،فمعظم
ما قاله حصل والجزء الباقي على
الطريق الستكمال رؤيته الحكيمة،
وات�م�ن��ى م��ن وس��ائ��ل االع�ل�ام أن
تستمر ف��ي ب��ث م�ق��والت الشيخ
زاي��د عن ما يريده ويتمناه لدولة
وشعب اإلم ��ارات .ع��دا عن ذلك
ام�ت��دت رؤي��ة المغفور ل��ه للدول
اإلسالمية والعربية كافة وللدول
ال��ص��دي��ق��ة ،ال� �ت ��ي ك� ��ان ال�م�ع�ي��ن
وص��اح��ب ال �ي��د ال �ب �ي �ض��اء وال �خ �ي��ره
لتقديم يد العون للجميع.
وت �م �ث �ل��ت ش �خ �ص �ي �ت��ه ال �ش �ي��خ
زاي � � ��د ف� � ��ي م ��واظ� �ب� �ت ��ه ع �ل��ى
ال � �ح � �ض� ��ور واالن� � � �ص � � ��راف ف��ي
ال�م�ج��ال��س ،ففي ال�ص�ب��اح كان
ي �ت��واج��د ف��ي مجلسه ويفطر
م��ع��ه��م ،إل � ��ى ف� �ت ��رة ال �ض �ح��ى
ح�ي��ث االس �ت �ق �ب��االت الرسمية
والخاصة ،وكان يزور المشاريع
في البداية عضوا في اللجنة
االس�ت�ش��اري��ة بمكتب التطوير
التابع لمجلس حكام اإلم��ارات
المتصالحة م��ن ال �ع��ام 1969
إلى العام  ،1971وشاركت في
اج�ت�م��اع��ات االت �ح��اد التساعي
ال � ��ذي ض ��م ق �ط��ر وال �ب �ح��ري��ن،
وش � ��ارك � ��ت ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات
االتحاد السباعي ،حيث عملت
ع� �ض ��وا ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة
للجنسية واإلقامة.
زاي���������د األب واإلن�����س�����ان
وال���ق���ائ���د ..ح��دث��ن��ا ع���ن أب���رز
صفات المغفور له؟
زاي��د ه��و حكيم ال�ع��رب ول��ه رؤي��ة
ث��اق�ب��ة ،ووه �ب��ه ال�ل��ه بفكر حكيم
وشخصية قيادية ،وكانت له رؤية
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حتى اذان الظهر ،وبعدها يعود
إلى القصر لتناول الغداء ،وبعد
العصر يكمل جولته مع بداية
ال��م��غ��رب ي��ع��ود إل� ��ى مجلس
حتى الليل ،فكان “رحمه الله”
م��ن يصبح ح�ت��ى يمسى وه��و
يستمع للناس ويقدم النصح
وال�ت��وج�ي��ه ل�ه��م ،وك��ان ال يمل
من كثرة السؤال ،وكان يسأل
عن الصغير قبل الكبير ،وكان
قريب من الشعب وحريص على
ح��ل مشكالتهم .وك��ان يحكم
بين الناس ويصلح بينهم وهو
بالمجلس وبطريقة ابويه يقدم
ال�ن�ص��ح ل�ل�ش�ب��اب ،وك ��ان يقابل
طلبة ال��م��دارس وال�ج��ام�ع��ات،
وح ��ري ��ص ع �ل��ى ت�م�ك�ي��ن طلبة
العلم وتشجيهم .عدا عن ذلك

كان “المغفور له” مهتم برياضة
التجديف وال�س�ف��ن الشراعية
ورياضة القنص.
حدثنا عن اهتمام المغفور
ل����ه ب���ال���ص���ق���ور وت��ش��ج��ي��ع��ه
لرياضة القنص؟
كان مجلس المغفور له مفتوح
من الصباح إلى ما بعد الظهيرة،
وكذلك في فترة ما بعد صالة
ال �ع �ش��اء إل ��ى م��ا ب�ع��د ال�ع��اش��رة
ليال ،ويبدأ عندها بتبادل أطراف
ً
ال �ح��دي��ث ع��ن ال�ص�ي��د وأن��واع��ه،
وك��ان المغفور له يقدم النصح
والتوجيهات للصقارين ،حتى أن
الصقارين كانوا يعرضون الطيور
للشيخ زاي��د للتأكد من قدرتها

على القنص ،وك��ان يقدم لهم
النصح والمشهوة حول أسلوب
تعليم الطير على الصيد باسلوب
اح��ت��راف��ي .وك� ��ان ي �ق��ول دائ �م��اً
“الطير ال يصيد لك إنما يصيد
اذا ك ��ان ج ��ائ ��ع» .وك� ��ان ينصح
الصقارين أن يبقوا الطيور على
جوع في حال أرادوا القنص في
الصباح الباكر .وكان المغفور له
على خبرة كبيرة بأنواع الصقور
ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ت��واج��د ف��ي دول��ة
اإلم� � ��ارات ،وه �م��ا؛ ص �ق��ور ال�ح��ر،
والشاهين ،وتتميز صقور الحر
بقوة اإلبصار وتسمى “طالع”،
أم ��ا ال �ش��اه �ي��ن ت�ت�م�ي��ز ب��ال�س��رع��ة
وهي أقل حجماً من صقور الحر،
وب �ع��ده��ا ج� ��اءت ص �ق��ور ب��أن��واع
أخرى من دول الخليج وباحجام
مختلفه ،ومنها صقور “الجير”.
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الخط الساخن

كيف �أكون �صاحب
�شخ�صية قوية؟
قصة تربوية  ..من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف

زاوية يحررها  :األستاذ جمال فيصل الطويل

المشرف على خدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

ا�سرتاتيجية بناء ال�شخ�صية القوية
ال��ش��خ��ص��ي��ة؛ ه��ي م��ج��م��وع��ة م��ن السلوكيات
والصفات االجتماعية والنفسية والعقلية التي
تميز الشخص عن غيره ،وبال شك أن جميعنا
يتمنى فأن يحظى بصفات تميزه عن غيره ،من
قوة الشخصية وجاذبيتها وقدرتها على التأثير
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في الغير .و يطمح كل منّ ا إلى امتالك شخصية
ق���وي���ة ،وع�����ادة م���ا ي��ك��ون ص��اح��ب الشخصية
القوية منسجماً مع اآلخرين وعالقاته حسنة
بهم ،ومتزناً نفسياً قادراً على امتصاص غضبه،
فما معنى بناء شخصية قوية؟
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ي�����ع� ّ����رف ال����ك����ث����ي����رون ص���اح���ب �صناعة ال�شخ�صية القوية

���وي����ة ب���أنّ ���ه
ال���ش���خ���ص���ي���ة ال����ق� ّ
الشخص ال���ذي َيستطيع أن
بأفعاله
ِ
سيطر على اآلخرين
ِ
ُي
���ه ،وه����ذا غ��ي��ر صحيح
وأق����وال� ِ
بالمطلق ،لكن ُهو من َيمتلك
ال��م��ه��ارات ال��ع��ال��ي��ة الجسمية
وظف
وي ّ
والفكرية والنفسيةُ ،
ّ
المهارات في تحقيق ما
ِ
هذه َ
إليه من نجاح،
ُيريد ،وما َيطمح ِ
ميزه عن
فيصنع التّ غيير الذي ُي ّ
َ
غ��ي��ره ،وه���ي أي��ض��اً مجموعة
من السلوكيات والطباع التي
تميزه عن أي فرد آخر .

�أهمية ال�شخ�صية القوية
تنعكس الشخصية القوية
ع���ل���ى ص���اح���ب���ه���ا م�����ن خ�ل�ال
اآلث���ار وال��ف��وائ��د التي تتركها؛
�وي��ة
ف��ص��اح��ب ال��ش��خ��ص� ّ�ي� ِ�ة ال��ق� ّ
واإلرادة الجادة يكون النجاح
���وة
ح���ل���ي���ف���ه ف�����ي ك�����ل خ����ط� ٍ
يخطوها ،فهي تدفع صاحبها
���و ٍة،
إل���ى ال��ع��م��ل ب��ع��زي��م� ٍ�ة وق� ّ
وتحقيق م��ا ه��و ُم��ق��ت��ن� ٌ�ع ب��ه،
ف��اص�لا بينه
ف��ي��ك��ون ن��ج��اح��ه
ً
ممن َيمتلكون
وبين الكثيرين ّ
ً
ويفكّ رون في
أفكاراً
جميلةُ ،
التغيير واإلص��ل�اح واالرت��ق��اء
نحو األف��ض��ل ،فهم َيملكون
ه���ذا ال� ِ�ف��ك��ر ال��ج��م��ي��ل ،لكنهم
ال َيستطيعون تنفيذ ه��ذه
األف��ك��ار لضعف ق��وة اإلرادة
وال��ع��زي��م��ة ل��دي��ه��م ،ولضعف
ش����خ����ص����ي����ت����ه����م وض�����ع�����ف
ت��ص��م��ي��م��ه��م ع���ل���ى ال���ن���ج���اح،
وت��ت��م��لّ ��ك��ه��م ره���ب� ُ��ة اإلق����دام
والسير في طريق النجاح.
ّ

أي ش� �خ���ص أن
ي��س��ت��ط��ي��ع ّ
قوية إذا اتّ بع
ٍ
بشخصية
ٍ
َيتميز
اإلرش� � � ��ادات اآلت� �ي ��ة وأح � َ�س � َ�ن
تطبيقها ،وهي كاآلتي:
 1ال� �س� �ع ��ي ن� �ح ��و ال �ت �غ �ي �ي��رألن
والتقدم لألفضل ،وذل��ك ّ
مستمر،
تغيير
أمور الحياة في
َ
ٍ
ٍ
أراد التغيير
ر
وتطو
سريع ،ومن َ
ّ
ٍ
ٍ
وال �ن �ج��اح فعليه أن ي �ك��ون له
دور ري��ادي في شؤون الحياة،
ٌ
�اال في
وأن ي�ك��ون ُع�ن�ص��راً ف� ّ�ع� ً
إدارة ع�ج�ل��ة ال �ح �ي��اة ،وق �ي��ادة
المستقبل ،وأن ي �ك��ون رق�م��اً
ُ
قيمة ال ُيستهان به
ٍ
صعباً ذا
؛ ف��إذا اج�ت� َ�م� َ�ع��ت ه��ذه األم��ور
ف� ��ي ال��ش��خ��ص ال� ��واح� ��د ك��ان
وشخصي ٍة
قوية،
إرادة
ٍ
صاحب
ّ
ّ
ف� � � ّ�ذة ت �س �ت �ط �ي��ع ت �ح �ق �ي��ق م��ا
�رج��م أف �ك� َ�اره��ا على
ت��ري��د ،وتُ �ت� ِ
أرض ال� ��واق� ��ع .ال �ت��رك �ي��ز على
األم ��ور اإلي�ج��اب� ّ�ي��ة وال� ُ�ب �ع��د عن
�ور ال�س�ل�ب� ّ�ي��ة ال �ت��ي تُ حيط
األم � � ِ
ب� ��ه ،وال� �ت���ي ت �م �ت��ص ال �ط��اق��ة
اإليجابية ،فمصاحبة األشخاص
اإلي� �ج ��اب� �ي� �ي ��ن ال��ن��اج��ح��ي��ن ف��ي
حياتهم تُ ضيف نجاحاً له ،وتزيد
حصلة خ�ب��رات��ه وت�ج��ارب��ه،
م��ن ُم ّ
المقابل نجد من يصاحب
وفي ُ
ال��تُ �ع �س��اء وم� ��ن ُي� �ع ��ان ��ون من
يتقمص
الصعاب في حياتهم
ّ
أح��زان �ه��م م��ن ش� � ّ�دة تعاطفه
معهم.
 - 2ت� �ك ��وي ��ن ع �ل��اق � ��ات م��ع
�ارات
أش� �خ���اص ُي��ت��ق��ن��ون م� �ه�� ٍ
ت �ت��واف��ق م ��ع م� �ه ��ارات ال �ف��رد
�رد ي�ح�ت��اج إل��ى
وق ��درات ��ه :ف��ال �ف� ُ

اآلخ ��ري ��ن م��ن أج ��ل تحقيق ما
ال يستطيع تحقيقه بنفسه
�رد؛ ف ��إذا ت��واف��رت
بشكل م �ن �ف� ٍ
ٍ
المشتركة،
القدرات والمهارات ُ
وحصل التوافق كانت النتائج
مميزاً ؛ فصاحب
ُم ً
ثيرة ،والنّ جاح ّ
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ق��وي��ة ع �ل �ي��ه أن
ُيجيد التّ عامل مع اآلخرين ،وأن
�وظ��ف ُق��درات�ه��م ومهاراتهم
ُي� ّ
لصالحه.
تجعل من
ُ
 - 3الثقة بالنفس
اإلن � �س� ��ان ش �خ �ص��اً م� �م � ّ�ي ��زاً ذا
قوية فهو َيستطيع
شخصي ٍة
ّ
ّ
أن ي �ف �ع��ل م ��ا ال َي� �ق ��در عليه
اآلخ� � ��رون ،ك �م��ا أنّ � ��ه َيستطيع
تنم
بط ٍ
التأثير بمن حوله َ
ريقة ُّ
فالشك
ذكاء ال ُيتقنه غيره،
ٍ
عن
ّ
ال َيتبادر إلى ذهن الواثق من
نفسه َيختفي وتختفي معه
التردد.
كُ ّل َمظاهر
ّ
:إن
 - 4االه��ت��م��ام ب��ال��وق��ت ّ
ال��نّ �ج��اح وال ��تَ � �ق � ُّ�دم ال� ّ�ش�خ�ص��ي
االهتمام
حتاج من الفرد إلى
ِ
َي ُ
ال��دق �ي��ق ب��ال��وق��ت ،وم �ح��اول��ة
استِ غالله واالستفادة منه قدر
المستطاع؛ لتحقيق الهدف
المطلوب الذي يسعى إليه.
 5اس �ت �ث �م��ار أوق � ��ات ال��ف��راغ:كثير م��ن النابغين والعظماء
أصحاب الشأن الكبير ُيرجعون
ال�ف�ض��ل ب�ع��د ال �ل��ه ت�ع��ال��ى في
توصلوا إليه من
نجاحهم وم��ا ّ
�زة ت �ح� ّ�دث عنها
�ازات م�م�ي� ٍ
إن� �ج � ٍ
ال �ك �ث �ي��رون إل���ى ال� �ف ��راغ ال ��ذي
أحسنوا اس�ت�ث�م��اره ،وتوظيفه
وبلوغ
في تَ حقيق أهدافهمُ ،
أمنِ ياتهم.
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الخط الساخن

�صفات ال�شخ�صية القوية
يتميز ص��اح��ب الشخصية
ّ
ب���ال���ع���دي���د م��ن
ال����ق����وي����ة
َ
ّ
ال���ص���ف���ات ،ال���ت���ي تجعله
��ادي��اً ن��اج��ح��اً  ،وم��ن هذه
ق��ي ّ
الصفات:
تميز
 1تطوير ال��ذات :فمن َي ّ�وي � ٍ�ة ُي� �ط � ّ�ور من
ب �ش �خ �ص� ّ�ي� ٍ�ة ق � ّ
ذات� � ��ه ب ��اس� �ت� �م ��رار ف� ��ي ج�م�ي��ع
العلمية واالجتماعية
المجاالت
ّ
إنسان طموح
والشخصية؛ فهو
ٌ
والتميز.
التطوير
يسعى إلى
ُّ
 2الهدوء عند األزمات :حيثَي��ت��ح��كّ ��م ب� َ�غ��ض��ب��ه ،وال ُي��ص��در
أح��ك��ام��اً ُم��ت��س� ّ�رع� ً�ةَ ،م��ص��دره��ا
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المندفعة ،وإنما
العواطف ُ
صدر أحكامه ويتّ خذ قراراته
ُي ِ
واضحة.
ٍ
ورؤية
ٍ
بعقالنية
ٍ
 3االلتزام باألخالق النبيلة:ف��ه��و ي��تّ ��ص��ف ب���األم���ان���ة في
ُم���ع���ام�ل�ات���ه ،وب���ال���ص���دق في
أق������وال������ه ،وب����ال����ت����واض����ع ف��ي
عالقاته.
وتقبل آرائهم
 4احترام اآلخر:ّ
وم���ق���ت���رح���ات���ه���م ،وإن ك��ان��ت
ُ
تُ عارض آراءه يسعى إلى إقناع
اآلخرين بما ُيفكر فيه.
وإصرار على
قوي ٍة،
ٍ
 5ذوإرادة ّ
ٍ
قدرة على ُمجابهة
ٍ
وم
النجاح َ ،
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اإلخفاقات التي تَ عترضه.
ِ
����رؤي�����ة  :ف��ه��و
 6وض������وح ال� ّواض��ح� ً�ة أمامه،
ِ
َيضع أه��داف��اً
وي����س����ع����ى ل���تَ ���ح���ق���ي���ق ه���ذه
َ
وثبات،
ٍ
�دوء
األه��داف بكُ ّل ه� ٍ
على عكس الكثيرين الذين
َيضعون أهدافاً  ،ثم بعد ذلك
��ل ع��ش��وائ� ّ�ي� ٍ�ة
ُي��ح� ّ�ق��ق��ون��ه��ا ب���كُ � ّ
المدروس.
وب ٍ
عد عن التَّ نظيم َ
ُ
 7االس���تِ ���ف���ادة م���ن ِخ��ب��راتاآلخ��ري��ن وتَ جاربهم السابقة،
وم����ح����اول����ة ال���ت���ق� ّ��رب م��ن��ه��م
ُ
المساندة والعون في
ِ
إليجاد ُ
أعمالِ ه.

ن�صائح عامة لبناء ال�شخ�صية القوية
َ -1ق� ِّ�و عالقتك مع الله ،فهي حجر األساس
في تكوين الشخصية القوية وزي��ادة الثقة
بالنفس.
 -2ث��ق ب �ق��درات��ك وم �ه��ارات��ك الشخصية التي
تميزك عن غيرك ،وكن من أصحاب العزيمة
واإلرادة والتصميم.

وتحل بالصفات اإليجابية،
َّ
 -3تحمل المسؤولية
وابتعد عن كل ما هو سلبي ،فكل هذا من
شأنه أن يزيد من ثقتك بنفسك.

كن صاحب رأي خاص ومبادئ سليمة تتبعها
ْ -4
في حياتك وتعاملك مع اآلخرين.

وتحل بالصبر والتحمل في
َّ
 -5تجنب الغضب،
المواقف الصعبة وراج��ع حديثك قبل أن
تتحدث به مع اآلخ��ري��ن ،وإذا أخطأت أثناء
الحديث ،فاعترف بذلك فوراً وقدم اعتذاراً ،
فهذا سيزيد من احترام الناس لك ،وحاول
دائماً أن تتعلم من أخطائك.
 -6ك��ن ص��اح��ب ه ��دف ..ف� ��ي ح �ي��ات��ك تسعى
ل �ت �ح �ق �ي �ق��ه ،وح� � ��اول دائ � �م� ��اً أن ت ��زي ��د من
معلوماتك ومعرفتك ،حتى تصبح محدثاً
متميزاً .

 -7ال تكذب أبداً والتزم الصدق في كل األحوال،
فالكذب يجعل الناس ينفرون من التعامل
معك وال يحترمونك وتنعدم ثقتهم بك.

 -8تقبل النصيحة ممن لديهم خبرة أكثر منك
وخاصة كبار السن إذا واجهك موقف ال
تستطيع أن ت�ب��دي فيه رأي��ك ل�ع��دم توفر
ال �خ �ب��رة ال �ك��اف �ي��ة ل ��دي ��ك،وال ت �ك��ن ع �ن �ي��داً ،
متمسكاً برأيك ،وحاول أن تتفهم آراء غيرك
التي تتعارض مع أف�ك��ارك  ،وق��م بتدعيم
رأيك إن كان سديداً بالحقائق.
 -9تبسم في وجه من تتعامل معهم ،فقد قال
الرسول عليه الصالة وال�س�لام“ :تبسمك
ف ��ي وج� ��ه أخ��ي��ك ص ��دق ��ة” ف��االب �ت �س��ام��ة
أس� ��رع ط��ري��ق إل ��ى ال �ق �ل��وب ،وأق� ��رب ب��اب
إل��ى النفوس ،وتعد نوعاً مهماً من أن��واع
العطاء.

 -10قلل من اإلفصاح عن المتاعب واألحزان
و الهموم ،فهذه العناصر موجودة عند
كل منا ولكن ال بد من إخفائها أو التقليل
منها ،ألنه قد يستاء اآلخرون من سماعها
.
 -11افهم مشاكل اآلخرين وشاركهم أحزانهم
وأفراحهم وقم باالستماع لهم.
 -12تقبل مالحظات الغير ونقد اآلخرين برحابة
ص��در واستخدمه للتطوير من شخصيتك
وتقويمها بشكل صحيح.

كن صاحب نفسية هادئة مرحة أثناء التفكير
ْ -13
ف��ي أم ��ر م ��ا ،ل�ت�ت��وص��ل إل ��ى ن�ت��ائ��ج سلسة
ومرنة وغير معقدة ،فالهدوءُ ،ي� َ�ع� ُّ�د من
سمات النجاح ،ويعبر عن شخصية قوية،
واعية ،ومتحضرة ،فاإلنسان الهادئ هو
من يفوز بقلوب اآلخرين ،وينال إعجابهم.

 -14كن مهتماً بمظهرك  :فاالهتمام بالشكل
والمظهر مهم  ،ونحن مطالبون بالحفاظ
على مظهرنا .

 -15ك��ن مستمعاً ج �ي��داً ف��االس�ت�م��اع يمنحك
قدرة أكبر على استيعاب الموقف وأبعاده
والحكم عليه بطريقة أكثر رزانة وعقالنية.

 -16اهتم ب��ال�ق��راءة..ف��ال�ق��راءة توسع ال�م��دارك
وال �خ �ب��رات ،وت�ع��زز المعلومات والثقافة،
كما أنها تفتح لك آفاقاً أكبر وتثري حياتك
بالمزيد من الحكمة.
 -17أحسن الظن بغيرك ،وك��ن صاحب تفكير
إيجابي وأحسن الظن بمن حولك واحرص
على التفاؤل دائ�م��اً ؛ فهو يمنحك طاقة
كبيرة تريح العقل والروح،وتجنبك الوقوع
في دوامة اإلحباط وحاول أن تتحلى بروح
الدعابة وهذا يجعلك أكثر راحة ومصدر
سعادة وطاقة إيجابية لمن حولك.
 -18ق� ّ�د ْم الدعم والمساعدة لألشخاص من
حولك؛ فذلك يزيد من احترامهم ل��ك و
يجعلك مصدر ثقة وأمان لهم.
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عيادة الحدث

كيف ي�صبح الن�شاط
البدين �أ�سلوب حياة؟
بقلم :الدكتورأسامة كامل الالال

استشاري فسيولوجية الجهد البدني والصحة
يجب أن نعلم جيداً بأن ممارسة األنشطة البدنية والتمرينات الهوائية
بشكل منتظم يرتبط بالوقاية من العديد من األم��راض  ،في المقابل
نالحظ ب��أن ع��دداً كبيراً م��ن الممارسين لألنشطة البدنية ينقطعون
ويتوقفون عن االستمرار بممارسة أنشطتهم البدنية بشكل مستمر،
فلقد أشارات الدراسات بأن ( ) 50%ممن يبدؤون في ممارسة األنشطة
البدنية والتمرينات الحركية يقلعون عن ممارستها خالل ثمانية أسابيع
،وفي واقع الحال هناك العديد من األسباب تكمن وراء اإلق�لاع عن
ممارسة التمرينات البدنية  ،كما أثبتت الدراسات بأن التوقف واالنقطاع
عن ممارسة األنشطة البدنية يؤدي إلى فقدان معظم الفوائد التي تم
اكتسابها من جراء التدريب  ،وعلى الرغم من أن توقفك عن ممارسة
التمرينات البدنية لمدة يومين أو ثالثة لن يؤدي إلى فقدانك للياقتك
البدنية  ،إال أن استمرار تكاسلك وانقطاعك عن ممارسة التمرينات من
شأنه أن يؤدي في غضون أسابيع إلى خسارتك لكل الفوائد االيجابية
التي حصلت عليها ،وتشير األبحاث إلى أن معظم الفوائد الناتجة عن
األنشطة الهوائية ( اإليروبك ) تفقد خالل فترة تتراوح بين أسبوعين
وثالثة أشهر  ،وستفقد ما حققته من تكيفات لجسمك مهما طالت أو
قصرت الفترة التي مارست فيها التمارين في الماضي.
فكيف تجعل ال�ن�ش��اط البدني
أس �ل��وب ح �ي��اة م�م�ت�ع� ًا وش��ائ �ق � ًا
وص� � �ح�� � ّ�ي� � � ًا م� � ��ن خ � �ل ��ال ب �ع��ض
ال�م�لاح�ظ��ات ال �ت��ي ستساعدك
على ت�ج��اوز الصعاب وت�ع��زز من
رغبتك وقناعتك في االستمرار
بممارسة األنشطة البدنية .
ه � �ن� ��ا ب � �ع� ��ض ال � �ن � �ص� ��ائ� ��ح ال� �ت ��ي
ستساعدك على تجاوز الصعاب
وتعزز من رغبتك وقناعتك في
االس �ت �م��رار ب�م�م��ارس��ة األنشطة
ال �ب��دن �ي��ة ل�ت�ص�ب��ح أس� �ل ��وب ح�ي��اة
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ممتع ًا ومشوق ًا وصحياً.
توقع �أن ت�شعر باالنزعاج
يف البداية

من األخطاء الشائعة والمنتشرة
بين الناس بأن ممارسة األنشطة
ال �ب��دن �ي��ة ف��ي ال �ب��داي��ة ي �ج��ب أن
يسبب لك ألم ًا ،فهذا االعتقاد
غ��ي��ر ح �ق �ي �ق��ي ،ف� � ��إذا م��ورس��ت
التمرينات البدنية بشكل علمي
وس �ل �ي��م ف �س �ت �ك��ون آم��ن��ة ول��ن
تسبب لك أية أالم ،في المقابل
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ال تتوقع ب��ان ت�ك��ون التمرينات
س� �ه� �ل ��ة ،ف � � ��إذا ك� �ن ��ت أه �م �ل��ت
ج��س��دك ل �ف �ت��رة زم �ن �ي��ة ط��وي�ل��ة
ن�ت�ي�ج��ة ال ��رك ��ون ل �ح �ي��اة ال�خ�م��ول
وال� �ك� �س ��ل ف� �ل ��ن ت� �ع ��زز ص�ح�ت��ك
وتحقق أهدافك وتقي نفسك
م��ن األم� ��راض وأن ��ت ق��اب��ع على
مقعدك ،ف��إن أج ��راء التمرينات
البدنية هو التزام جدي ويحتاج
م �ن��ك إل� ��ى اإلرادة وال �ع��زي �م��ة
وال�ت�ص�م�ي��م لتغير ن�م��ط حياتك
ليصبح أكثر حيوية ونشاطاً.

�إبد�أ بالتدرج
إن م��ن أه ��م أس �ب��اب االن�ق�ط��اع
واالبتعاد عن ممارسة التمرينات
البدنية ه��و ع��دم ال �ت��درج بشدة
ال� �ت� �م ��ري� �ن ��ات ب��ش��ك��ل م�ن�ط�ق��ي
،فاالندفاع الزائد قد يقضي على
ح�م��اس��ك ب�س��رع��ة وي�ب�ع��دك عن
االس �ت �م��رار بممارسة التمرينات
البدنية  ،فيجب أن تكون البداية
خفيفة وبما يتناسب مع قدراتك
ال��ب��دن��ي��ة  ،ف��ال �ت �م �ت��ع ب��ال �ص �ح��ة
وال ��وص ��ول إل ��ى ال � ��وزن ال�ص�ح��ي
المثالي هو نتيجة التباع أسلوب
حياة صحي ونشط .
مار�س �أن�شطتك البدنية مع
الأهل والأ�صدقاء
ي �ع��د وج� ��ود ص��دي��ق أو ٍأخ لك
ن� �ش� �ي ��ط وي� � �م�� ��ارس األن� �ش� �ط ��ة
البدنية بشكل منتظم مكسب ًا
حقيقي ًا ي��دف�ع��ك وي�ح�ث��ك على
مستويات أعلى ويشجعك دائم ًا
على التخلي ع��ن ح�ي��اة الخمول
والكسل.
ف ��اب� �ح ��ث دائ � �م� ��ا ع� ��ن أص���دق���اء
ي�ت�م�ت�ع��ون ب��ال �ن �ش��اط وال �ح �ي��وي��ة
وي �ف �ض �ل��ون م �م��ارس��ة األن�ش�ط��ة
البدنية ويتمتعون بمستويات
بدنية مقاربة من مستواك .
نوعٍّ يف التمرينات
والأن�شطة
إذا كنت تفضل ن��وع� ًا معين ًا من
األنشطة البدنية مثل (المشي أو
السباحة أو ركوب الدراجة  ) ...فال
بأس من التمسك بهذا النوع من
النشاط ولكن التغيير في كثير من
األحيان يعطيك حافز ًا لالستمرار
وال�م��واظ�ب��ة  ،ف �ح��اول أن تجرب
أن ��واع ��ا م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن األن �ش �ط��ة
البدنية لتغيير روتين تمريناتك بين
الحين واآلخر فهناك أنواع متعدة
م��ن األنشطة البدنية تساعدك

على خسارة الشحوم وبناء جسم
متناسق ويمكنك من االستمتاع
ب��ارت��داء مالبسك المفضلة دون
اي حرج .
ا�شرت املعدات الريا�ضية
املنا�سبة
لن تستطيع االستمرار بالمشي
أو الجري لفترات زمنية طويلة إذا
ك��ان ح ��ذاؤك غير مناسب لنوع
ال �ن �ش��اط ال���ذي ت �م��ارس��ه ،فلكل
ن� �ش ��اط م ��واص� �ف ��ات خ ��اص ��ة من
األحذية والمالبس ،كما أن ارتداء
ال�م�لاب��س غير مناسبة تعد من
أهم األسباب التي تجعلك تشعر
بالتعب واإلره� ��اق واالن�س�ح��اب
واالبتعاد عن ممارسة األنشطة
ال�ب��دن�ي��ة دون أن ت ��درك السبب
ال �ح �ق �ي �ق��ي وراء ت �ع �ب��ك  ،ألن
ال� �م�ل�اب ��س غ��ي��ر ال �م �ن��اس �ب��ة ل��ن
ت �س��اع��د ع �ل��ى ام �ت �ص��اص ال �ع��رق
وت�ب��ري��د الجسم مما ي��ؤدي إلى
اإلحساس بالتعب واإلرهاق .
ف� ��اح� ��رص دائ� � �م� � � ًا ع� �ل ��ى اخ �ت �ي��ار
ال� �م�ل�اب ��س ال �م �ن��اس �ب��ة وت� �ن ��اول
ال�م��اء قبل وأث�ن��اء وبعد التمرين
ألن تناول الماء يساعدك على
االس�ت�م��رار بتمرينك بشكل آمن
ويقيك من الجفاف الذي يؤدي
ال ��ى ان �خ �ف��اض ق��درات��ك البدنية
وتوقفك عن التمرين .
ال حتاول �أن تقارن نف�سك مع
الآخرين
ال بد أن تعرف بأن أشكال الناس
وتكوينهم الجسماني وقدراتهم
ال �ب��دن �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ع ��ن بعضهم
البعض ،وك��ل شخص له ق��درات
تختلف عن اآلخ��ر حسب قاعدة
الفروق الفردية ،في المقابل فان
محاولة االستفادة من اآلخرين
يعد شيئ ًا جيد ًا لكن تذكر دائم ًا
ب ��أن ال ت�ج�ع��ل إن� �ج ��ازات اآلخ��ري��ن

عامال يثبط من عزيمتك  ،فافتخر
ً
ب��أن��ك مشيت مسافة  10كيلو
متر في األسبوع  ،حتى لو كان
أخ��وك وصديقك أو ج��ارك يجري
مسافة  10كيلو متر كل يوم .

اع �ل��م ب��أن ه �ن��اك ف��روق � ًا ف��ردي��ة
وقدرات بدنية مختلفة بين البشر
كن مت�سامحا مع نف�سك

ال تتحامل على نفسك وتدخل
ف ��ي م �ع��رك��ة م ��ع ذات � ��ك لتصل
إلى حالة من االكتئاب النفسي
ب� �م� �ج ��رد أن� � ��ك ت� �ق ��اع� �س ��ت ع��ن
ممارسة تمريناتك البدنية لبضعة
أيام  ،أو حتى لعدة أشهر فحاول
دائم ًا أن تبدأ من جديد فأمامك
ال �ح �ي��اة بأكملها ل �ل��وص��ول إل��ى
الوزن الصحي والجسم المثالي .
تذكر بأنه من المهم أن ال تيأس
وح � ��اول دائ� �م� � ًا أن ت�ن�ه��ض من
مقعدك وتبدأ من جديد
�أخبار �سارة

يمكنك االحتفاظ بلياقتك البدنية
ال�ت��ي اكتسبتها بصعوبة بالغة
ح�ت��ى ول��و م ��ررت ب�ف�ت��رة انقطاع
ل ��م ت �س �ت �ط��ع خ�لال �ه��ا م �م��ارس��ة
األن�ش�ط��ة ال�ب��دن�ي��ة فيها بنفس
ال �ش��دة وال�م�ج�ه��ود السابقين ،
�دال م��ن االن �ق �ط��اع ال �ت��ام عن
ف �ب� ً
التمرين وفقدان ما حققته فعلي ًا
من لياقة فإنه بإمكانك أن تقلل
�دال م��ن 5
م��ن فترة التمرين ،ف�ب� ً
أي��ام في األس�ب��وع تصبح  3أيام
،وبدال من  60دقيقة اجعلها 20
ً
دقيقة ،وبهذه الطريقة تحتفظ
بلياقتك لمدة  12أسبوعا على
األقل (قليل دائم أفضل من كثير
منقطع)
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سياحة

« �سفاري دبي» متعة
الرتفيه يف �أدغال الطبيعة
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

تعتبر “سفاري دبي” من أهم األماكن السياحية وأح��دث الوجهات
الترفيهية في المدينة الساحرة دبي ،حيث تم استحداث الحديقة
التي تضم كائنات الحياة البرية من مختلف أنحاء العالم ،في الـ 12
ديسمبر  ،2017واستقبلت الحديقة حوالي  10آالف زائر يومياً .

2500

حيوان من مختلف

ق�������ارات ال��ع��ال��م
68

الوعي االجتماعي العدد  - 65سبتمبر 2018

وعلى مساحة  120هكتاراً  ،بلغت تكلفة تشييدها مليار
دره��م إم��ارات��ى ،وت�ض��م الحديقة م��ا ي�ق��رب م��ن 2500
ح �ي��وان م��ن مختلف ق���ارات ال�ع��ال��م وت��م ت��وف�ي��ر البيئة
الحقيقية لتلك الحيوانات بطريقة مفتوحة ،حيث تتكون
الحديقة م��ن  4ق��رى ،ه��ى؛ القرية األفريقية والقرية
األس�ي��وي��ة وق��ري��ة ال�س�ف��اري العربية وق��ري��ة ال�س�ف��ارى،
باإلضافة إلى الوادي ،والكثير من األنشطة والفعاليات،
وم��ن أجمل األنشطة االلتقاء مع الحيوانات وإطعام
ال��زراف��ات واألفيال والكثير من الحيوانات األخ��رى ،إلى
جانب األنشطة التثقيفية والتعليمية وأيضا توجد الكثير
من الفعاليات الترفيهية المبهرة ،ويوجد مكان متميز
لالستراحة مع أفضل المطاعم والكافيهات إلى جانب
مرافق الخدمات الضرورية الهامة للزوار.

وي��ذك��ر أن أس�ع��ار ت��ذاك��ر سفاري
دبى للصغار  30درهماً وللكبار
 85دره� �م ��اً  ،وت �ش �م��ل ال �ت��ذك��رة
دخ��ول ال�ق��رى األرب��ع بالحديقة،
وخصصت بلدية دب��ي ال��دخ��ول
المجاني لألطفال األق��ل من 3
سنوات والكبار ف��وق  60عاماً
وأص � �ح� ��اب ال� �ه� �م ��م ،وم��واع �ي��د
ال� ��زي� ��ارة ال �ي��وم �ي��ة م ��ن ال �س��اع��ة
 9ص �ب��اح��اً ح �ت��ى  5م� �س � ً�اء ،وت��م
تخصيص عطالت نهاية االسبوع
للعائالت فقط.

10000

زائ��������������������ر ي�������وم�������ي�������اً
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ثقف نفسك

�أكرث من

100

.1
.2
.3
.4
.5
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ّ
طريـقة
حتفزك ل�صالة قيام الليل ،منها:

1إدراك أه�م�ي��ة دق��ائ��ق ال�ل�ي��ل وال �س �ح��ر .
2م� � � �ع � � ��رف � � ��ة أن ال � � � �ق � � � �ي� � � ��ام س � �ب� ��ب
ل� � � �ط � � ��رد األم � � � � � � � � ��راض ع� � � ��ن ال� � � �ب � � ��دن.
3التدرج في عدد الركعات وطول القيام .
4ال � � � �س � � � �ل� � � ��ف ي � � � �ح� � � ��اف � � � �ظ� � � ��ون ع � �ل� ��ى
ال�� � �ق�� � �ي� � ��ام ح� � �ت�� ��ى وه � � � � ��م م � � ��رض � � ��ى .
5م � � � � �ع� � � � ��رف� � � � ��ة أن ال � � � �م � �ل ��ائ � � � �ك� � � ��ة
ت � �س � �ت � �م� ��ع ل� � �م � ��ن ي � �ص � �ل� ��ي ب� ��ال � �ل � �ي� ��ل .
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 5ن�صائح عامة يف الرتبية:

1

عزيزي ول��ي األم��ر :ال تعامل طفلك معاملة البالغين فهو
ال يدرك أن أفعاله قد تؤذي مشاعر الغير ،فكن لطيفاً في
تعاملك معه ووضح له األمر بطريقة بسيطة.

2
3

عندما يتربى االب��ن على الرحمة والعطف والتعاون يطبق
ذلك عملياً في احلك الظروف.
عزيزي ولي األمر :إذا أردت أن يكون التهديد مثمراً فينبغي
أن يكون ق��اب ً�لا للتنفيذ ،وواض �ح��اً ومقنعاً  ،وه��ادئ��اً ورزي �ن��اً ،
فال تطلقوا تهديداتكم في الهواء ،فالتربية فن فتصرفوا
بمسؤولية.

4

عزيزي ولي األمر :استمع لطفلك العنيد بشكل جيد  ،فهو
ي��زداد عناداً عندما ال يستمع إليه أح��د ،أو ال يتفهمه أحد ،
ومما يقلل من غضبه أن تحترمه وتشجعه.

5

عزيزي ولي األم��ر :ال تحطم معنويات أبنائك بكلمة أنت ال
تعرف أو أنت ال تستطيع.
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تغريدات من تويرت
حتت و�سم

#ذكرى_توحيد_القوات_امل�سلحة
ً
�#شكرا_قواتنا_امل�سلحة
بداية مسيرة أمن وأمان واستقرار ،ذكرى مسيرة إنجازات ومكتسبات
متالحقة ،اللهم احفظ الدار وحكام الدار.

إلى كل فرد في القوات المسلحة أنتم مصدر للفخر واعتزاز للوطن.
وأم�ن�ت��م ال�ح� ّ�د وحميتم ال��وط��ن حفظكم الله
جنودنا قهرتم ال�ع��دو ّ
لوطنكم و أدامكم حصناً  ،ورحم الله من استشهد منكم .
سيف على رقاب العدا نومي به يظهر فعلهم
ٍ
حز للديار وهيبه
الجيش ٍ
والعلوم تبين واللي اقوله ضامنه وادريبه.

سيف ودرع يحمي اإلمارات ،وعون إلخوانها العرب.

نفديك باألرواح يا وطن .
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