
د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

مضى عام بإيجابياته وسلبياته .. منا من حقق فيه الكثير من األهداف والنجاحات واألمنيات 
ومنا لم يستطع أن يحقق شيئًا يذكر ...

واليوم نستقبل عامًا جديدًا سمّي بعام التسامح وهو امتداد لنهج زايد مؤسس الدولة رحمه 
الله وطيب ثراه.

اإلمارات بلد التسامح والسلم واألمان والتعددية القافية نعيش في بلد يحترم كل منا اآلخر، 
التي  والتشريعات  القوانين  تقريبًا في حب وتناغم ووئ��ام بفضل  216 جنسية  ونعيش مع 
تكفل العدل واالحترام والمساواة للجميع وتجرم العنصرية والفرقة واالختالف ، كلنا نعيش 

تحت مظلة القانون والتسامح والحوار واالنفتاح على الثقافات والجنسيات المختلفة .
بشأن مكافحة   2015 لسنة   2 رقم  بقانون  الدولة مرسومًا  رئيس  أصدر  2015م  عام  في 
كافة  ومكافحة  ومقدساتها  األدي��ان  ب��ازدراء  المرتبطة  األفعال  وتجريم  واالكراهية  التمييز 
القانون  هذا  جاء  التعبير  وط��رق  وسائل  مختلف  عبر  الكراهية  خطاب  ونبذ  التمييز  أشكال 
ليضرب بيد من حديد كل من يحاول اإلساءة إلى األديان والمذاهب والطوائف والتعددية 
العرقية بهدف التجريح والتطاول والمساس بحقوق اآلخرين، وجاءت نصوص القانون واضحة 
في هذا الجانب حيث اشتملت على السجن والغرامة. إلى األن قضايا التمييز والكراهية أمام 
والحد من  نسيجه  وتقوية  المجتمع  تماسك  ترسيخ  القانون في  نجاح  يثبت  المحاكم مما 

مزايدات العابثين بثوابته.
اإلمارات كانت ومازالت تحرص على التعايش السلمي مع اآلخرين واحترام الحقوق السياسية 

للناس دون النظر لجنسياتهم وأعراقهم ومذاهبهم.
ويأتي عام التسامح ليؤكد أن دولة اإلمارات حاضنة لقيم التسامح واالعتدال وتقبل اآلخرين، 
ترتبط بنبذ  اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة  الجانب شريك أساسي في  والدولة في هذا 
العنف والتطرف والتمييز واليوم أصبحت اإلمارت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق 
والغرب لتعزيز السالم والتقارب بين الشعوب كافة، وذهبت أكثر من ذلك في مجال التسامح 
تنطلق من  التي  العالمية  للسالم  آل مكتوم  راشد  بن  الدولة جائزة محمد  عندما أطلقت 
التعاليم اإلسالمية السمحة وتتجلى فيها معاني التسامح واالعتدال فضاًل عن دورها في 
خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة تعزيزًا للعالقات الدولية وتحقيقًا للسالم العالمي.

أخيرًا...
وعماًل  ال��دول��ة  زاي��د مؤسس  لنهج  وام��ت��دادًا  تأكيدًا  متسامحًا  بلدًا  اإلم���ارات  تظل  س��وف 
مؤسسيًا مستدامًا يهدف إلى تعميق قيم التسامح واالنفتاح على الثقافات والشعوب في 

المجتمع وتعزيز هذه اإلستراتيجية لدى األجيال الجديدة .

عام الت�سامح...عام زايد
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بهدف التعاون المش��ترك بمج��االت توعي��ة ورعاية األحداث

»رع����اية األح���داث« وش����رط�ة أب�وظب�ي 
توقعان مذكرة تعاون 

وحضر مراسم التوقيع اللواء 
م���ك���ت���وم ع���ل���ي ال��ش��ري��ف��ي، 
أبوظبي،  شرطة  ع��ام  مدير 
بشرطة  القطاعات  ومديرو 
أب���وظ���ب���ي وع�����دد م���ن ك��ب��ار 
ال��ض��ب��اط، ك��م��ا ح��ض��ر الحفل 
س��ل��ط��ان ص��ق��ر ال��س��وي��دي، 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب 
ج���م���ع���ي���ة ت���وع���ي���ة ورع����اي����ة 
األح��داث، وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.

خلفان  محمد  ال��ل��واء  وأك���د 
شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  الرميثي 
أب���وظ���ب���ي أه���م���ي���ة ت��رس��ي��خ 
أساليب الوقاية من الجريمة 
التوعوية  البرامج  خالل  من 
الجهود  وتضافر  والتثقيفية 
ل���ت���ف���ع���ي���ل أس������س ال���وع���ي 
الفتًا  واالجتماعي،  األمني 
ف��ي  األس�������اس  دوره  إل�����ى 
ح��م��اي��ة ج��ي��ل ال��ش��ب��اب من 

المخاطر.

ول���ف���ت إل����ى ح����رص ش��رط��ة 
أب���وظ���ب���ي، ع��ل��ى االه��ت��م��ام 
ب���ف���ئ���ة أب���ن���ائ���ن���ا األح��������داث، 
ودع�����م�����ه�����م ال����م����ت����واص����ل 
واالرت���������ق���������اء ب����ال����خ����دم����ات 
المقدمة، وتطويرها بشكل 
مراعاة  ع��ن  فضاًل  مستمر، 
ال��ج��ان��ب اإلن���س���ان���ي، وف��ق 

أرقى المعايير العالمية.

استثمار  أهمية  إل��ى  ودع���ا 
دعم  ف��ي  الشباب  ط��اق��ات 
م��س��ي��رة ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور 
ال����ت����ي ت���ش���ه���ده���ا ال����دول����ة 
مؤكدًا  المجاالت،  بمختلف 
اه���ت���م���ام ش���رط���ة أب��وظ��ب��ي 
وال��ت��ع��اون  التنسيق  بتعزيز 
مع الشركاء، بما يسهم في 
العمل  بمنظومة  االرت��ق��اء 
األم���ن���ي وت����ب����ادل ال��خ��ب��رات 

والتجارب المشتركة.

وأك�������د ال���ع���ق���ي���د ال���دك���ت���ور 
إدارة  مدير  العفاري،  حمود 

المجتمعية بقطاع  الشرطة 
شرطة  ف��ي  المجتمع  أم��ن 
أبوظبي أهمية الشراكة بين 
رع��اي��ة  م��ج��ال  ف��ي  الجهتين 
ال���ن���شء وت��وج��ي��ه م��س��ارات 
ح��ي��ات��ه��م ن���ح���و اإلي���ج���اب���ي���ة، 
وض������رورة ت��ك��ات��ف ال��ج��ه��ود 
تسعى  ال��ت��ي  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
إل����ى ح��م��اي��ة ال���ش���ب���اب من 
الهجمات الفكرية والنفسية 
ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��ه��م م���ن كل 
الواقعي  العالم  في  جانب 

واالفتراضي.

وأوضح العفاري أن النقطة 
األساسية التي نعمل عليها 
للنشء  راع��ي��ة  كمؤسسات 
ه����ي ال���م���ح���ارب���ة اإلي��ج��اب��ي��ة 
أن  ،وبين  السلبية  للظواهر 
على  ستركز  المذكرة  ه��ذه 
من  اإليجابية  الوقاية  مبدأ 

الجريمة.

االأخــــبـــار

مذكرة  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  و  بدبي،  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية  وقعت 
تفاهم، ، بشأن التنسيق والتعاون المشترك بمجاالت توعية ورعاية األحداث. وقع مذكرة 
التعاون معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 
رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث، واللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام 

شرطة أبوظبي، بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
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ت�����رأس 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 
ت��وع��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
ورع����اي����ة األح����������داث، االج���ت���م���اع 
السابعة  ل��ل��دورة  للجمعية  ال���51 
استعرض  حيث  الجمعية،  بمقر 
االج���ت���م���اع أه�����م ال���م���وض���وع���ات 
وال��م��درج��ة  للنقاش،  المطروحة 

على جدول األعمال.

وم��ن��ه��ا: ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى محضر 
االج��ت��م��اع ال��س��اب��ق، وت��ق��ري��ر حول 
تحت  الثامنة  ال��ت��وع��وي��ة  الحملة 
ش��ع��ار »ك���ن م��ع أب��ن��ائ��ك«، التي 
ت��ه��دف إل���ى ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة بين 
األب����ن����اء ووال����دي����ه����م، وت��ش��ج��ي��ع 
ال��وال��دي��ن واألس����رة ع��ل��ى حماية 
األب����ن����اء م����ن خ�����الل اح���ت���وائ���ه���م، 
التربية  ت��ك��ون  أن  أهمية  وتأكيد 

بالحب وليس بالعنف.

من  ع���ددًا  المجلس  ن��اق��ش  كما 
مقترح  منها  األخ���رى  المواضيع 

م���ب���ادرة ل��ي��وم ال��ع��ل��م، وم��ق��ت��رح 
الوطني  لليوم  وبرامج  م��ب��ادرات 
السابع واألربعين لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

حضر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن سلطان 
ص��ق��ر ال���س���وي���دي، ن���ائ���ب رئ��ي��س 
رئيس  الصايغ،  وم��ي��رزا  الجمعية، 
ال��ل��ج��ن��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��دك��ت��ور 
محمد مراد عبد الله، أمين السر 
ال���ع���ام، وال���دك���ت���ور ج��اس��م خليل 
اإلع��الم��ي��ة،  اللجنة  رئ��ي��س  م��ي��رزا، 
رئيس  الجابري،  سيف  والدكتور 
ل���ج���ن���ة ال���ب���ح���وث وال������دراس������ات، 
والدكتور خليفة السويدي، رئيس 

لجنة اإلبداع واالبتكار.

اللجنة  رئ��ي��س  ال��ي��اس��ي،  وب���دري���ة 
التربوية، وموزة الشومي، رئيسة 
اللجنة الثقافية، ومريم الشومي، 
واألنشطة،  البرامج  لجنة  رئيسة 
المشرفة  الحمادي،  عامر  وهيام 
بالمنطقة  الجمعية  ف���رع  ع��ل��ى 
ال���ش���رق���ي���ة، وم���ري���م األح���م���دي، 

رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية.

محاور

وت���ت���ض���م���ن م����واض����ي����ع ال��ح��م��ل��ة 
والتربية  الحوار،  الثامنة  التوعوية 
ب���ال���ح���ب، واالس����ت����م����اع ل���أب���ن���اء، 
وم���ت���اب���ع���ة األص�����دق�����اء، وت��ع��زي��ز 
ال���ج���ان���ب ال���دي���ن���ي، وال���ع���الق���ات 
الحسنة،  والصحبة  االجتماعية، 

والقيم االجتماعية.

ع���دد من  الحملة  ف��ي  وي��ش��ارك 
ال��������وزارات وال����دوائ����ر وال��ه��ي��ئ��ات 
ال����ح����ك����وم����ي����ة، وال����م����ؤس����س����ات 
ال��خ��اص��ة، وال��ج��م��ع��ي��ات األه��ل��ي��ة، 
المستخدمة  الوسائل  وتشتمل 
كتيبات  على  الحملة  ترويج  في 
إرش����ادي����ة وح��ل��ق��ات ت��وع��ي��ة من 
المختلفة،  اإلعالم  وسائل  خالل 
والمحاضرات والحلقات النقاشية 
اختصاصيون،  فيها  يشارك  التي 
إل����ى ج��ان��ب ال���ن���ش���رات ووس��ائ��ل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وال��رس��ائ��ل 

النصية القصيرة.

االأخــــبـــار

رعاية األحداث تطلق حملة لتعزيز العالقات األسرية
اجتم��اع  مترئس��ًا  خلف��ان  ضاح��ي 
األح��داث  ورعاي��ة  توعي��ة  جمعي��ة 
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عبر تنظيمها ومشاركتها بفعاليات متنوعة

األح��داث«  ورعاي��ة  »توعي��ة 
47 تحتف��ي بالي��وم الوطن��ي 

ضاحي  الفريق  معالي  وتقدم 
خ��ل��ف��ان ت��م��ي��م، ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة إل��ى 
خليفة  الشيخ  السمو  ص��اح��ب 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه، وأخ���ي���ه ص��اح��ب 
راشد  الشيخ محمد بن  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم، 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�������وزراء ح��اك��م 
دبي، رعاه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األع���ل���ى ل���ل���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة، 

وإخ���وان���ه���م أع���ض���اء ال��م��ج��ل��س 
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات،  
وإلى شعب اإلمارات بمناسبة 
السابع  الوطني  ال��ي��وم  ذك���رى 

واألربعين للدولة.

وقال معاليه إن اليوم الوطني 
ذك�������رى ع����زي����زة ع���ل���ى ق��ل��وب 
اإلم���ارات���ي���ي���ن، وت����اري����خ م��ح��ف��ور 
يحمل في طياته  الذاكرة،  في 
وم���ض���ات ال��خ��ي��ر وال���ق���وة ال��ت��ي 
ق��ادة  بفضل  االت��ح��اد،  كرسها 
ه������ذا ال���ب���ل���د ح��ف��ظ��ه��م ال���ل���ه، 

الصادقة  إرادت��ه��م  يترجم  كما 
وإخالصهم لإلمارات وشعبها.

وفي ختام الحفل أهدى معالي 
ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان تميم، 
درعًا تذكارية إلى السيد محمد 
ال��ج��س��م��ي، م��دي��ر م��رك��ز سيتي 
س��ن��ت��ر م�����ردف دب�����ي، وأه����دت 
ال��ج��م��ع��ي��ة م���ن ج��ان��ب��ه��ا أع���الم 
الدولة وأوشحة اليوم الوطني 
لمشاركتهم  ال��م��رك��ز  زوار  إل���ى 
احتفالها باليوم الوطني السابع 

واألربعين.

أنشطة وفعاليات

شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث احتفاالت الوطن بمناسبة اليوم الوطني السابع واألربعين 
لدولة اإلمارات، ونظمت الجمعية احتفااًل وطنيًا بمركز سيتي سنتر مردف دبي، بحضور معالي 
إدارة  رئيس مجلس  دب��ي،  العام في  واألم��ن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان  الفريق ضاحي 
اإلدارة، و بمشاركة طالبات مدرسة  أعضاء مجلس  األح��داث، وعدد من  توعية ورعاية  جمعية 
سلمى األنصارية للبنات وطالب مدرسة المزهر للتعليم األساسي للبنين وأولياء أمور وزوار المركز.
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فعالية توعوية

ك�����م�����ا ش�������ارك�������ت ال���ج���م���ع���ي���ة 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  اح����ت����ف����االت 
الجنائية  والمباحث  للتحريات 
في شرطة دبي، متمثلة بإدارة 
الرقابة الجنائية وإدارة الحد من 
الجريمة، عبر المشاركة بفعالية 
كيدزانيا  ف��ي  أقيمت  توعوية، 

دبي مول. 

وتضمنت الفعالية عدة فقرات 
تعريف  على  اشتملت  متنوعه 
مع  التواصل  ببرنامج  الجمهور 
الضحية وأمن المساكن وفقرة 
ال��ل��ع��ب��ة ال��ت��وع��ي��ة “ال��خ��ط��وات 
اإلي���ج���اب���ي���ة” ف���ض���اًل ع���ن ف��ق��رة 
ال��م��س��اب��ق��ات ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي 

قدمت للعائالت واألطفال. 

وش��ه��دت االح��ت��ف��ال��ي��ة ح��ض��ورًا 
م��م��ي��زًا ل��ل��ع��ائ��الت واألط���ف���ال 
ت��ف��اع��ل��وا م��ع األنشطة  ال��ذي��ن 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة، وف��ي 
ختام الفعالية تم توزيع الهدايا 
ص��ورة  والتقاط  األط��ف��ال  على 

تذكارية.

أنشطة وفعاليات
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تقارير

دراسة أمنية:
آب��اء ال يقضون مع 
أبنائه��م أكث��ر من 
نصف ساعة يوميًا.

ف���ي���م���ا ح������دد خ�����ب�����راء أم���ن���ي���ون 
واج����ت����م����اع����ي����ون ح�����زم�����ة م��ن 
األب��ن��اء،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 
وش���م���ل���ت غ����ي����اب ال���ت���واص���ل 
األس�����������ري، ورف���������اق ال����س����وء، 
وانتشار  اإللكترونية،  واأللعاب 
ظاهرة »التنمر« في المدارس، 
خ��ص��وص��ًا ل��ل��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة من 
إل���ى أن  12- 18 ع��ام��ًا، الف��ت��ي��ن 
ه����ذه ال���ت���ح���دي���ات ت�����ؤدي في 
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف إل���ى ال��وق��وع 
في فخ خطر أكبر، هو تعاطي 

المخدرات.

جلسة  في  مشاركون  وطالب 
جمعية  نظمتها  ذهني  عصف 
توعية ورعاية األحداث، برئاسة 
ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ش��رط��ة واألم���ن 
ضاحي  الفريق  دب��ي  في  العام 
ب���إع���داد حملة  ت��م��ي��م،  خ��ل��ف��ان 
تحت عنوان »كن مع أبنائك«، 
ح��ل��ول عاجلة  وض������رورة وض���ع 
تهّدد  ال��ت��ي  المخاطر  ل��ت��ف��ادي 

األبناء.

وق��ال م��راد إن ال��ح��وار األس��ري 
ص��ار ض���رورة م��ل��ّح��ة، ألن غياب 
يكون سببًا  ربما  تحديدًا،  األب، 
ف����ي زي�������ادة ال���ق���ل���ق ال��ن��ف��س��ي 

واالض���ط���راب ال��ع��اط��ف��ي ل��دى 
ه���ن���اك  أن  ك����م����ا  األط�������ف�������ال، 
وبين بعض حاالت  بينه  ارتباطًا 
»التنمر« والسلوكيات السلبية، 
والشعور بخيبة األمل والخوف 

وعدم الثقة.

3 تحديات

ث���الث���ة  ه�����ن�����اك  أن  وأض�����������اف 
ت��ح��دي��ات ت���واج���ه ه����ذا ال��ج��ي��ل، 
ه���ي؛ »اإلدم������ان اإلل��ك��ت��رون��ي، 
وال�������م�������خ�������درات، وال����ت����ن����م����ر«، 
وان��ش��غ��ال األس����ر ع��ن أب��ن��ائ��ه��ا، 
م��م��ا ي���ؤدي إل���ى ت��دم��ي��ر القيم 
تعد  التي  والتقاليد  وال��ع��ادات 
ج������دارًا م��ن��ي��ع��ًا ل��ح��م��اي��ت��ه��م من 

مخاطر محتملة.

وسلوكيات  مظاهر  من  وح��ّذر 
س��ل��ب��ي��ة ي������رّوج ل��ه��ا ب��ع��ض من 
ُي���ع���رف���ون ب���ن���ج���وم ال���ت���واص���ل، 
ب��اع��ت��ب��اره��م األق�����رب إل���ى جيل 
التبعات  من  حّذر  كما  الشباب، 
يتحول  إذ  للشللية،  السلبية 
ق���ائ���د ال��ش��ل��ة إل����ى أب روح���ي 
بتنفيذ  ل��أوالد، حيث يقومون 
ك��ل رغ��ب��ات��ه وأوام�����ره، ح��ت��ى لو 

كانت مدّمرة.

اللجنة  رئ��ي��س  ق��ال  جهته،  م��ن 
العميد  بالجمعية،  اإلع��الم��ي��ة 
إن  ميرزا،  خليل  جاسم  الدكتور 
أب��ن��ائ��ك«، لها  حملة »ُك���ن م��ع 
وج��ود  ظ��ل  ف��ي  كبيرة،  أهمية 
ذات  وم�����ؤش�����رات  م��ع��ط��ي��ات 
ع���واق���ب خ���ط���رة، م��ث��ل غ��ي��اب 
وت��ع��ل��ق  األس���������رة،  ع����ن  األب 
األب����ن����اء ب���أش���خ���اص وأص���دق���اء 
عليهم  ينعكس  ما  افتراضيين، 
في  ويورطهم  سلبية،  بعادات 
وتعاطي  ال��س��رق��ة  مثل  ج��رائ��م 

المخدرات.

وأشار إلى أن الحملة ستنطلق 
حتى  وتستمر  نوفمبر   20 ف��ي 
م��ط��ل��ع دي��س��م��ب��ر ال��م��ق��ب��ل��ي��ن، 
وسيتم نشر 250 شاشة تعرض 

فعالياتها.

وق���ال ال��م��ق��دم ه��ش��ام ج���ودر، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��ن 
ف��ي ش��رط��ة دب���ي، إن ال��ه��دف 
البحث  ليس  الحملة  ه��ذه  من 
وإلقاء  الجانحين،  األح��داث  عن 
إرش��اده��م  ب��ل  عليهم،  القبض 
إلى الصواب، بالتعاون مع وزارة 

التربية والتعليم، واآلباء.

رص���دت خ��دم��ة ال��خ��ط ال��س��اخ��ن ال��ت��ي ت��وف��ره��ا جمعية توعية 
نتيجة  األب��ن��اء،  يتورط فيها  ع��دة  األح���داث مشكالت  ورع��اي��ة 
غياب األب، وإهمال األسرة، وعدم منحهم الوقت الكافي، 
األح��داث،  ورعاية  توعية  أمين سّر جمعية  ما كشف  بحسب 
الدكتور محمد مراد،  الفتًا إلى أن دراسة أمنية أجرتها شرطة 
دبي كشفت أن بعض اآلباء ال يقضون مع أبنائهم أكثر من 
أوقاتًا  يقضون  يتركونهم  المقابل،  يوميًا، وفي  نصف ساعة 

طويلة في اللعب باألجهزة اإللكترونية.

في مقدمتها اإلدمان اإللكتروني، والمخدرات، والتنمر

»رع����اي����ة األح���������داث« ت���رص���د أب����رز 
األحداث بها  يتورط  التي  المشكالت 
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شخصية العدد

رئي�ض اللجنة الجتماعية يف جمعية توعية ورعاية الأحداث

�ســـعادة ميــرزا ال�ســـايـغ
عام الت�سامح ا�ستمرار لفكر ونهج ال�سيخ زايد

سعادة ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ومدير مكتب سمو الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم، عاش رحلة طويلة من العلم والعمل صاحبها الكثير من الصعوبات، 
الباطني  العلم في الطب  لبحر ال ينضب من بحور  بالعديد من اإلنجازات. هي رحلة  وتوجت 
وأمراض الصدر. عدا عن مشاركاته المجتمعية ورئاسته للجنة االجتماعية في جمعية توعية 

ورعاية األحداث.

كـــــونـــــك رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
جمعية  فـــي  االجــتــمــاعــيــة 
تــوعــيــة ورعـــايـــة األحـــــداث، 
انضمامك  بــدايــة  عــن  حدثنا 

للجمعية ؟

ع���ن���دم���ا ع����رض����ت ال���م���ن���اص���ب 
اللجنة  اخ��ت��رت  األع���ض���اء  ع��ل��ى 
االج��ت��م��اع��ي��ة، ك��ون��ه��ا األق����رب 
اله�����ت�����م�����ام�����ات�����ي، ووج���������دت 
م����ش����ارك����ات  ل���ل���ج���م���ع���ي���ة  أن 
وم�����س�����اه�����م�����ات م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م��ت��ن��ام��ي��ة، وع��م��ل��ت م���ع بقية 
الصعيد،  ه���ذا  ع��ل��ى  األع���ض���اء 
فالجميع متعاون على تحقيق 
الجمعية،  وت��ط��ل��ع��ات  أه����داف 
ضاحي  الفريق  معالي  برئاسة 
بشعبية  يتمتع  ال����ذي  خ��ل��ف��ان 
ف��ي  م���ه���م  ودور  واح������ت������رام 

المجتمع.

أبــرز اإلنــجــازات التي  ما هي 
حققتها الجمعية؟

تنشئ  أن  الجمعية  استطاعت 
وحقوقه  لواجباته  واع��ي��ًا  جياًل 
في المجتمع، مع تنوير األهالي 

بواجباتهم وأدواره��م، ومحاربة 
ق��ن��وات ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
الجمعية  نجحت  كما  السلبية، 
في إلغاء الرسائل النصية التي 
التلفزيونية،  القنوات  عبر  تنشر 
كل ذلك تحقق بجهود معالي 
وأعضاء  خلفان  ضاحي  الفريق 
السلطات  وبتعاون  المجلس، 
ال���م���ح���ل���ي���ة واالت�����ح�����ادي�����ة م��ع 

الجمعية.

فاليوم لدينا مشكلة المخدرات 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
ووقت الفراغ، وحملة »كن مع 
ابنائك« التي أطلقتها الجمعية 
مؤخرًا، والتي سيكون لها األثر 
فهي  المجتمع،  في  اإليجابي 
رسالة موجهة لأهالي واآلباء 
بضرورة  الخصوص،  وج��ه  على 
أوالده���م، فقد  يكونوا مع  أن 
األب  أن  ال������دراس������ات  أث���ب���ت���ت 
ي��ق��ض��ي م���ع أب��ن��ائ��ه ف��ت��رة ت��ب��دأ 
م����ن رب�����ع إل�����ى ن���ص���ف س��اع��ة 
ي��وم��ي��ًا ف���ق���ط، وه�����ذه ال��ف��ت��رة 
ضمنها  من  ويأتي  كافية،  غير 
ف��ت��رة ت��ن��اول وج��ب��ات ال��ط��ع��ام، 

الجمعية  اس��ت��ط��اع��ت 
واع��ي��ًا  ج��ي��ًا  ت��ن��ش��ئ  أن 
في  وحقوقه  لواجباته 

المجتمع

في  الجمعية  نجحت 
النصية  ال��رس��ائ��ل  إل��غ��اء 
القنوات  عبر  تنشر  التي 

التلفزيونية

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 66 - يناير 2019

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 66 - يناير 2019 1415



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 66 - يناير 2019

الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 66 - يناير 2019 1617

ندعو  الحملة  ومن خالل هذه 
اآلباء إلى ضرورة قضاء الوقت 
أب��ن��ائ��ه��م لمعرفة  ال��ك��اف��ي م��ع 
مشكالتهم وليكونوا على بينة 

بكافة تفاصيل حياتهم.

خضم  ف��ي  ال��ي��وم  الجمعية  إن 
وج��ود  نتيجة  ك��ب��ي��رة  م��ت��غ��ي��رات 
عدد كبير من الجاليات األجنبية 
االجتماعي  التواصل  وم��واق��ع 
ال��م��خ��درات،  مشكلة  وت��ف��اق��م 
ول��ل��ه ال��ح��م��د ف���إن ال��س��ل��ط��ات 
األمنية تتخذ كافة الجهود من 
أن أجل مكافحة هذه الظواهر، 
وال���ل���ج���ن���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ف��ي 
مع  وت��س��ي��ر  ت��ص��اح��ب  الجمعية 
واألمنية  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ح��م��الت 
التي تطلقها وتنظمها مختلف 
والمسؤولة  األم��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���دول���ة ت��ج��اه 
األحداث والشباب بصفه عامة.

بمناسبة إعالن رئيس الدولة 
للتسامح،  عامًا   2019 عــام 
مــاذا يحمل هــذا الــعــام من 

قيم وإرث زايد الخير؟ 

الفكرة عظيمة في مضمونها 
أن  وبعد  ومحتواها،  ومبدأها 
أرى أن   ،2018 زاي��د  عشنا عام 
مستمران  زاي��د  وشخصية  ع��ام 
ومدرسة  وقيم  بمبادئ  معنا، 
ت��رب��ي��ن��ا عليها وه��ي  ال��ت��ي  زاي����د 
مدرسة مستمرة ال تنضب وال 
عام  الختيار  بالنسبة  أما  تتغير. 
التسامح فأرى أن دولة اإلمارات 
والوحيدة  األول��ى  الدولة  هي 
ال���ت���ي ت��ط��ب��ق م���ب���دأ ال��ت��س��ام��ح 
على  فاليوم  ح��ذاف��ي��ره،  بكافة 
س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال وب��ال��ت��زام��ن مع 

معه  نستقبل  ال��ت��س��ام��ح،  ع��ام 
البابا فرنسيس ) بابا الفاتيكان( 
في أول زيارة رسمية له لدولة 
اإلمارات وللمنطقة العربية ما 
ع��دا م��ص��ر، وه���ذه ال��زي��ارة هي 
خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى تطبيق دول��ة 
اإلمارات لمبدأ التسامح، فضاًل 
عن وجود وزير للتسامح والذي 
اليوم  فنحن  القيم،  أث��رى هذه 
كم  ولدينا  جنسية   204 لدينا 
كبير من الديانات الرسمية وغير 
جميعهم  ويعيشون  الرسمية، 

في تفاهم وانسجام. 

له  للمغفور  لنا موقفًا  اذكر 
بن  زايد  الشيخ  الله-  بإذن   –
ثــراه«  الله  »طيب  سلطان 
في  التسامح  قيم  يعكس 

شخصه الكريم؟

بين  دار  ال����ذي  ال��ن��ق��اش  أذك����ر 
المغفور له والشيخ محمد بن 
بعد  ج��اءه سموه  عندما  زاي���د، 
الشيخ  وأخبر  أفريقيا  في  رحلة 
زاي����د أن ه��ن��اك ف��ئ��ة أف��ري��ق��ي��ة 
رغم  لمساعدة،  تحتاج  فقيرة 
َعَبَدة األوث��ان، فكان  أنهم من 
بسؤال سموه،  زاي��د  الشيخ  رد 
»م����ن ه���و رب���ه���م األع����ل����ى؟«، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  فجاوب 
وتعالى«، فكان  »الله سبحانه 
رد ال��م��غ��ف��ور ل��ه » ه���ؤالء هم 
إخوانكم في اإلنسانية، اذهب 
يحتاجون  م��ا  لهم  وق���دم  لهم 
م��دارس ومستشفيات،  له من 

إلخ..«. 

زاي����د في  ال��ش��ي��خ  إن م���درس���ة 
والتسامح  والمساعدة  الحلم 
أواًل في  زرع���ه���ا  م���ب���ادئ  ه���ي 

مدرسة  من  نهلوا  الذين  أبنائه 
زايد، وأثبتوا للعالم مدى محبة 
تحدث  فعندما  ل��آخ��ري��ن.  زاي���د 
كارثة في أي مكان في العالم 
زاي��د  ب��ن  محمد  الشيخ  ي��س��ارع 
في  زاي���د  ب��ن  عبدالله  والشيخ 

تقديم يد العون والمساعده.

ف��أص��ب��ح ال��ع��م��ل ال��خ��ي��ري مهم 
الدولية،  العالقات  تنمية  في 
ف��ال��ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن راش����د 
م���درس���ة   45 ل����ه  م���ك���ت���وم  آل 
ف���ي أف��ري��ق��ي��ا ف���ي 26 دول����ة، 
أل��ف طالب،    16 ت��خ��دم  وه��ي 
ع��الق��ات  يخلق  أن  واس��ت��ط��اع 
ص�����داق�����ة م�����ع ه�������ذه ال�������دول 
ب����واق����ع م���س���اع���دات���ه ودع���م���ه 
المقابل  ف��ي  ال��م��دارس،  لهذه 
باختياره  الدعم  ه��ذا  له  ق��دروا 
المحببة  االجتماعية  الشخصية 
وال��م��ؤث��رة ب��إه��دائ��ه ج��ائ��زة في 
الدول  أثيوبيا  من قبل رؤس��اء 
اإلف��ري��ق��ي��ة ف���ي أدي�����س أب���اب���ا، 
ق��ب��ل 5 س���ن���وات، وم��ن��ذ ذل��ك 
ال���وق���ت ل���م ي��ن��ازع��ه أح���د على 
هذا الموقع، ألنه في كل عام 

تزداد مساعداته لهم. 

من خالل توليك منصب مدير 
حمدان  الشيخ  سمو  مكتب 
نائب  مكتوم،  آل  راشـــد  بــن 
حاكم دبي وزير المالية، إلى 
أي مدى يحرص سموه على 

دعم الشباب والناشئة؟

ل��دى الشيخ ح��م��دان ب��ن راش��د 
ج����ه����ود واض�����ح�����ة ف�����ي دع����م 
ال���ش���ب���اب، الس��ي��م��ا م���ن خ��الل 
ت���رأس���ه ل���ن���ادي ال��ن��ص��ر ودع��م��ه 
ل��ج��م��ي��ع ال���م���ش���اري���ع ال��داع��م��ة 

ل���ل���ش���ب���اب، ع������دا ع�����ن دع���م���ه 
والجمعيات  الرياضية  للنوادي 
األخرى، وتقديم الدعم المادي 
المتعسرين،  الجامعات  لطلبة 
فهناك دع��م واه��ت��م��ام واض��ح 
من سموه للشباب س��واء في 
الصحي  أو  التعليمي  القطاع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات  أو  ال���ري���اض���ي  أو 
والمناسبات التي تهم الشباب 

والمجتمع بصفه عامة.

بما اننا مقبلون على إكسبو 
رؤيـــتـــك  هــــي  مــــا   ..2020
الحدث  لهذا  االستشرافية 

العالمي؟

الحدث  لهذا  المنظمة  اللجنة 
أحمد  الشيخ  برئاسة  العالمي 
بن سعيد آل مكتوم، وبجهود 
وتعاون جميع الجهات المعنية 
ن��ج��ح��ت ل��ت��ك��س��ب دب�����ي ه���ذه 
اإلجراءات  فجميع  االستضافة، 
تمت في خضم منافسة قوية 
من عواصم عالمية ومنها تركيا 
استطاعت  ولكن  وسنغافورة، 
بفضل  عليها  تتفوق  أن  دب��ي 
الله أواًل، وبفضل جهود الشيخ 
أح����م����د ب����ن س���ع���ي���د وم���ع���ال���ي 
ال���وزي���رة ري���م ال��ه��اش��م��ي، وك��ان 
مختلف  ب��ي��ن  ت��ك��ات��ف  ه���ن���اك 
ال���ج���ه���ات ح���ت���ى أث���ب���ت���ت دب���ي 
وبنيتها  ب��اس��ت��ث��م��ارات��ه��ا  للعالم 
وط��رق  ات���ص���االت  م��ن  التحتية 
ودوائ����ر وخ��دم��ات م��ال��ي��ة، أنها 
أن  وأعتقد  اآلم��ن  المكان  حقًا 
دبي سوف تقدم للعالم تجربة 
دول��ة  الي  اليمكن  استثنائية 

اخرى أن تقدمها.

التي  والوحيدة  األولى  الدولة  هي  اإلمارات  دولة 
تطبق مبدأ التسامح بكافة حذافيره،

والمساعدة  الحلم  في  زايد  الشيخ  مدرسة  إن 
والتسامح هي مبادئ زرعها أواًل في أبنائه الذين 
نهلوا من مدرسة زايد، وأثبتوا للعالم مدى محبة 

زايد لآلخرين.

ندعو اآلباء إلى ضرورة قضاء الوقت الكافي مع 
على  وليكونوا  مشكاتهم  لمعرفة  أبنائهم 

بينة بكافة تفاصيل حياتهم.

اللجنة االجتماعية في الجمعية تصاحب وتسير 
تطلقها  التي  واألمنية  التوعوية  الحمات  مع 
والمسؤولة  األمنية  الجهات  مختلف  وتنظمها 
والشباب  األح��داث  تجاه  الدولة  مستوى  على 

بصفه عامة.

شخصية العدد
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شهدت مسابقات “صيف بال فراغ” التي نظمتها الجمعية خالل صيف 2018، تنافسًا 
كبيرًا بين طلبة وطالبات المدارس واألندية والمراكز الصيفية على مستوى الدولة، 
وشملت  الخيرية،  مكتوم  آل  هيئة  مــع  بالتعاون  وذلــك  سنة،   18 إلــى   7 ســن  مــن 
مسابقة الرسام، مسابقة التوعية الذكية، مسابقة الكاتب الصغير، مسابقة التصوير 

الفوتوغرافي الرقمي، المسابقة الخاصة ألصحاب الهمم ومسابقة صديق المكتبة.

�����د م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي  وأكَّ
خلفان تميم نائب رئيس الشرطة 
واألم�������ن ال����ع����ام ب���دب���ي-رئ���ي���س 
ت��وع��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
الجمعية  األح��داث حرص  ورعاية 
وبرامجها  نشاطاتها  تعزيز  على 
الهادفة  واإلب��داع��ي��ة،  الثقافية 
إلى حماية الشباب من االنحراف 
واس���ت���خ���راج م��واه��ب��ه��م وت��ف��ري��غ 
وبما  يفيدهم،  فيما  طاقاتهم 

يقيهم من الجنوح واالنحراف.

وق�����ال م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي 
ت��أت��ي  ال��م��س��اب��ق��ات  إن  خ��ل��ف��ان 
اإلستراتيجية  الخطة  إط���ار  ف��ي 
إدارة  مجلس  أعضاء  أقرها  التي 
الجمعية، والتي تركز على توفير 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  سبل  كافة 
وفي  ال��ع��ام  م���دار  على  للنشء 
ال��ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى وج��ه 

الخصوص.

خطة سنوية

محمد  الدكتور  ق��ال  جانبه،  م��ن 
العام  السر  أمين  عبدالله  م��راد 
ال��ج��م��ع��ي��ة  إن  ال��ج��م��ع��ي��ة،  ف����ي 
اع�����ت�����ادت م���ن���ذ س����ن����وات ع��ل��ى 
تنظيم هذه المسابقات لما لها 
م��ن ف��ائ��دة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى الفئات 
جمعية  إن  حيث  المستهدفة، 
توعية ورعاية األحداث تسير في 

طلبة  بين  كبيرًا  تنافسًا  شهدت 
المراكز واألندية الصيفية في الدولة

وأنشطتها ضمن  برامجها  تنفيذ 
تعاون  منبثقة عن  خطة سنوية 
وت��ن��س��ي��ق ت����ام ب��ي��ن ك���ل أع��ض��اء 
خططها  تعتمد  ح��ي��ث  ال��ل��ج��ن��ة، 
ب��ع��د دراس��ت��ه��ا وم��داول��ت��ه��ا بين 

أعضاء المجلس.

 وم������ن ج���ه���ت���ه ش���ك���ر ال���دك���ت���ور 
اللجنة  رئيس  ميرزا  خليل  جاسم 
اإلع�����الم�����ي�����ة ج���م���ي���ع ال����م����راك����ز 
والمكتبات  الصيفية  واألن���دي���ة 
العامة بالدولة التي تسعى منذ 
المشاريع  رع��اي��ة  إل��ى  تأسيسها 
 ، الثقافية  التوعوية  والمبادرات 
كواجب وطني ينبثق من حرصها 
النجاح  م��ن  ج���زءًا  تكون  أن  على 

الذي تحققه دولة اإلمارات. 

مجاالت المسابقة

وأش��������ار ال����دك����ت����ور ج����اس����م  إل���ى 
ب���ال ف���راغ  أن م��س��اب��ق��ات ص��ي��ف 
م��ج��االت  ع����دة  ت��ن��اول��ت   ،2018
ال��ذك��ي��ة،  ال��ت��وع��ي��ة  مسابقة  منها 
وال��م��س��اب��ق��ة ال���خ���اص���ة ألص��ح��اب 
ال���ه���م���م ، وال�����رس�����م، وال��ت��ص��وي��ر 
والكاتب  الرقمي،  الفوتوغرافي 
للفئة  المكتبة  وص��دي��ق  الصغير، 
ال��ع��م��ري��ة م����ن7 وح���ت���ى18 س��ن��ة، 
أص����درت  ال��ج��م��ع��ي��ة  أن  م���وض���ح���ًا 
المسابقات  ان��ط��الق  ق��ب��ل  كتيبًا 
المعلومات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اح��ت��وى 
ومواضيعها  بالمسابقات  الخاصة 
م��ج��ل��س  إن  ح���ي���ث  وش����روط����ه����ا، 
مالية  ج��وائ��ز  رص��د  الجمعية  إدارة 
األول��ى  الثالثة  ال��م��راك��ز  ألص��ح��اب 
األول  المركز   : التالي  النحو  على 
4000 درهم والمركز الثاني 3000 

درهم والثالث 2000 درهم .

ح���ي���ث أش������رف ع���ل���ى م��س��اب��ق��ة 
ال���رس���ام و ال��م��س��اب��ق��ة ال��خ��اص��ة 
بأصحاب الهمم الدكتورة الفنانة 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة ن��ج��اة ح��س��ن مكي 
التشكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  وال��دك��ت��ورة 

أسماء خالد بالحمد، 

الذكية  التوعية  مسابقة  وف��ي 
ال��دك��ت��ور ج��اس��م خليل م��ي��رزا،أم��ا 
م��س��اب��ق��ة ص���دي���ق ال��م��ك��ت��ب��ة و 
فقد  الصغير  ال��ك��ات��ب  مسابقة 
ال��دك��ت��ور  أش���رف عليها ك��ل م��ن 
واألستاذ  ش��راب  محمد  يوسف 
محمد سالمة عوض الله، وأخيرًا 
التصوير  مسابقة  ع��ل��ى  أش���رف 
األستاذة  الرقمي  الفوتوغرافي 
واألستاذة  العامري،  علي  شما 
رئيسة قسم  سارة صالح جاسم 
البرامج واألنشطة في التنسيق 

والمتابعة.

إعالن نتائج مسابقات

“صيف بال فراغ 
”2018

الجائزة األولـى

4000 درهم
الجائزة الثانية

3000 درهم
الجائزة الثالثة

2000 درهم

الرسام

التصوير

التوعية الذكية

أصحابالهمم

الكاتب الصغير

صديق المكتبة
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نتائج المس��ابقات
أعلنت جمعية توعية ورعاية األحداث

نتائج المسابقات وأسفرت النتائج عن :

المركز األول
عمر يونس الرئيسي

المركز األول
ريم أحمد دويلة

المركز الثاني
ميثاء خلف محمد

المركز الثاني
مياسه داود محمد آل علي

المركز الثالث
سارة سيف سعيد محمد.

المركز الثالث
نورة جاسم النقبي

سنة   12 إل���ى   7 ال��ع��م��ري��ة   ل��ل��ف��ئ��ة  ال���رس���ام  م��س��اب��ق��ة 
فاز بالمركز األول عمر يونس حسن البقيش الرئيسي، وفازت ميثاء خلف محمد بالمركز الثاني، أما 

المركز الثالث فقد كان من نصيب سارة سيف سعيد محمد.

سنة   18 إل��ى   13 الثانية  العمرية  للفئة  الرسام  مسابقة 
ال��ث��ان��ي م��ي��اس��ه داود محمد  ب��ال��م��رك��ز  ال��م��رك��ز األول م��ن نصيب ري���م أح��م��د دوي��ل��ة، وف����ازت  ك���ان 
ي���وس���ف آل ع���ل���ي، أم����ا ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ق��د ك����ان م���ن ن��ص��ي��ب ن�����ورة ج���اس���م م��ح��م��د ال��ن��ق��ب��ي.

11

22

33
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المركز األول
شيماء علي البلوشي

المركز األول
جميلة علي درويش

المركز الثاني
منيرة أحمد سالم

المركز الثالث
المركز الثالثأحمد سليمان محمد

مريم خالد حسن بن حماد

المسابقة الخاصةألصحاب الهمم
حصدت شيماء علي مراد البلوشي المركز األول، وفازت بالمركز الثاني منيرة أحمد سالم، أما المركز 

الثالث فقد كان من نصيب أحمد سليمان محمد.

س��ن��ة  18 إل������ى   15 ال���ذك���ي���ة  ال���ت���وع���ي���ة  م���س���اب���ق���ة 
ال��م��رك��ز األول ج��م��ي��ل��ة ع��ل��ي دروي������ش، وف�����ازت ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ع��ل��ي��اء راش�����د ع��ب��ي��د دع��ف��ي��س 
ال��م��ه��ي��ري، أم����ا ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ف��ق��د ك����ان م���ن ن��ص��ي��ب م���ري���م خ���ال���د ح��س��ي��ن ع��ل��ي ب���ن ح��م��اد.

1 1

2

33

المركز الثاني
علياء راشد دعفيس المهيري

2

موضوع العدد
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المركز األول
أحمد عبدالعزيز آل علي

المركز الثاني
عائشة سلطان الكلباوي

المركز الثالث
جميلة علي عبدالله

من  العمرية  للفئة  الرقمي  الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة 
14إلى 18 سنة

ف����از ب��ال��م��رك��ز األول أح���م���د ع��ب��دال��ع��زي��ز ي���وس���ف ب��وص��ي��م آل ع���ل���ي، وال���م���رك���ز ال���ث���ان���ي ع��ائ��ش��ة 
س���ل���ط���ان ال���ك���ل���ب���اوي، أم�����ا ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ف���ق���د ك�����ان م����ن ن��ص��ي��ب ج��م��ي��ل��ة ع���ل���ي ع��ب��دال��ل��ه.

الكاتب الصغير للفئة العمرية من 13إلى 18 سنة مسابقة 
عبيد  حمد  ميثة  نصيب  من  الثاني  والمركز  الكندي،  سالم  راش��د  عبدالرحمن  األول  بالمركز  ف��از 
النقبي. راش���د  محمد  ج��اس��م  شمسة  نصيب  م��ن  ك��ان  فقد  الثالث  المركز  أم��ا  ال��زع��اب��ي،  محمد 

1

2

3

المركز األول
عبدالرحمن راشد الكندي

المركز الثالث
شمسة جاسم النقبي

1

3

المركز الثاني
ميثة حمد الزعابي

2

موضوع العدد
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ق��ب��ل س��ن��وات ط��وي��ل��ة ك���ان ه��ن��اك ق��ائ��د ب��ط��ل من 
أبوظبي اسمه الشيخ زايد، وقائد بطل آخر أيضًا من 
دبي اسمه الشيخ راشد، وكان القائدان يحبان الناس 

كثيرًا، وكان لديهما حلم كبير.
القائدان كانا يحلمان بأن يصنعا دولة جميلة يعيش 
في  األط��ف��ال  فيها  ويلعب  ب��س��ع��ادة  ال��ن��اس  فيها 
ال��ح��دائ��ق ال��خ��ض��راء ال��واس��ع��ة. اجتمع ال��ق��ائ��دان في 
والتمر  القهوة  تناوال  أن  وبعد  الصحراء،  في  خيمة 

أخذا يفكران كيف يمكن أن يحققا الحلم.
بزوغ الفكرة

الحلم  نحقق  لكي  راش���د:  للشيخ  زاي��د  الشيخ  ق��ال 
والتفرق  ق��وة  االت��ح��اد  ألن  جميعًا،  نتحد  أن  ب��د  ال 
ضعف. وقال الشيخ راشد للشيخ زايد: نعم، االتحاد 
قوة وقرر البطالن أن يتحدا مع خمسة قادة آخرين 
لتصبح الدولة الجديدة التي يحلمان بها مكونة من 
أبو ظبي ودب��ي والشارقة ورأس  إم��ارات هي  سبع 

الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
له:  وق��ال  راش��د  الشيخ  زاي��د صديقه  الشيخ  صافح 
اليوم نبدأ بوضع األساس لتحقيق حلمنا، وسنصنع 
الناس حياة سعيدة مع أسرهم  يعيش فيها  دول��ة 

وأطفالهم.

بعد  األبطال  السبعة  القادة  وجميع  الناس  اجتمع 
واحتفلوا  االت��ح��اد”  “دار  اسمه  كبير  بيت  في  ذل��ك 
جميعًا، ألنهم أصبحوا أقوياء متحدين، وأخبروا جميع 

الناس بأنهم سيبنون دولة اإلمارات.
العمل بجد

الشيخ  البطل  والقائد  زايد  الشيخ  البطل  القائد  بدأ 
لبناء  بالعمل بجد واجتهاد  راشد ومعهما إخوانهما 
البيوت الجميلة والحدائق الرائعة، والمدارس الكبيرة 
أنواع المالبس والطعام  التي تضم كل  واألس��واق 

واأللعاب.
ج���اء ال��ن��اس م��ن ك��ل م��ك��ان، ل��م��س��اع��دة ال��ق��ائ��دي��ن، 
والواسعة،  الجميلة  بالبيوت  كثيرًا  األس��ر  وف��رح��ت 
وب��دأ األطفال يلعبون في الحدائق الكبيرة ويشترون 

األلعاب من األسواق لكي يلعبوا مع أصدقائهم.
خاتمة سعيدة

راشد كثيرًا، عندما شاهدا  زايد والشيخ  الشيخ  فرح 
اآلباء واألمهات يعيشون في سعادة. وختم سموه 
القصة لأطفال بأمنية للبطلين أن يحافظ األطفال 
لتحقيق  دائ���م���ًا  ي��س��ع��وا  وأن  ال���دول���ة،  ه�����ذه  عل��ى 
أحالمهم هم أيضًا عندما يكبرون، ألن األحالم هي 

البداية وليس هناك أي حلم ال يمكن تحقيقه.

قصة القائدان البطالن
تأليف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاك��م دب��ي، 
وق��ال  البط��الن”،  “ال��ق��ائ��دان  بعنوان  لأطفال  كتابًا 
سم�وه في مق��دمة الكتاب: “ عندما يعرف األطفال 
كيف تحقق حلم اإلم���ارات.. ستشهد اإلم��ارات على 
تاريخًا جديدًا من اإلنجازات.. لهذا  يد هؤالء األطفال 

ُكتب هذا الكتاب”.
وتحّدث سموه في كتابه بأسلوب ُمبّسط ومشّوق 
في  وهما  يفكران  البطالن  ك��ان  كيف  عن  لأطفال 
االتحاد  ، وكيف ساعدهما  حلمهما  بتحقيق  الخيمة 
م��ع األب��ط��ال اآلخ��ري��ن وال��ع��م��ل ب��ج��د واج��ت��ه��اد على 
بالبيوت  تمتلئ  دول���ة  وإن��ش��اء  الحلم  ذل��ك  تحقيق 
الجميلة والحدائق الواسعة واألسواق الكبيرة الرائعة، 
اأُلس��ر تعيش بسالم  رأيا  البطالن عندما  وكيف فرح 

واألطفال يلعبون مع أصدقائهم بكل أمن وأمان.

شيخة سعيد عبدالله المرزوعي 
الفائزة بالمركز األول

فـي مســـابقة صــــديق المكتبة 
الفئة األولى من7 الى 12 سنة  

موضوع العدد

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية األولى  7 الى 12 سنة 
حمد  عبيد  نصيب  م��ن  الثاني  وال��م��رك��ز  ال��م��رزوع��ي،  عبدالله  سعيد  شيخة  األول  بالمركز  ف���ازت 
الكعبي. ال��ث��ال��ث ف��ق��د ك���ان م��ن نصيب ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه غ��ان��م  ال��م��رك��ز  أم���ا  ال��زع��اب��ي،  عبيد محمد 

المركز األول
شيخة سعيد المزروعي
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بسم الله الرحمن الرحيم

إلى صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم دبي                        حفظه الله ورعاه 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى من تنبض قلوب الشعب بحبه ،إلى من زرع الحب بوطنه ،،

إلى من يفعل المستحيل للوصول إلى القمة ،،، 
إلى من قال ال بديل لنا عن المركز األول، وكلمة مستحيل ليست في قاموس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة . 
الدولة وحصولها  لتقدم  التي تسعى  العظيمة  الصفات  إلى قائد تجسدت فيه كل 

على أعلى المراكز . 

فإننا من أسعد شعوب العالم بفضل الله وفضل 
جهودكم .

بابا محمد كان لك أثر كبير في حياتي فإنني أعتبر 
نفسي من المحظوظين لرؤيتك مرتين في نفس 
 ، ل��رؤي��ت��ك  ل��ي  بالنسبة  ، وه��و ع��ام سعيد  ال��ع��ام 
حكومة  اجتماع  في  برؤيتك  ج��دًا  سعيدًا  فكنت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة .
فأنني كنت من ضمن الطالب المشاركين . 

وكم كانت تغمرني السعادة عند ما اقتربت مني 
لتعديل الشعار الذي أحمله على صدري وغمرتني 
ال��س��ع��ادة وال��ف��رح��ة ع��ن��دم��ا ح��ص��ل��ت ع��ل��ى أع��ل��ى 
الشيخ  وال��دي  توقيع  وهما  العالم  في  توقيعين 
محمد بن راشد آل مكتوم ووالدي الشيخ محمد 
بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظهما الله ورعاهما. 
الالمحدود  بابا محمد على حبك وعطائك  شكرًا 
دفعة  كانت  مني  وق��رب��ك  الطيبة  اللفتة  فهذه 
المركز  لتحقيق  أسعى  دائ��م��ًا  فإنني   ، ل��ي  قوية 

األول في جميع المجاالت . 
االت��ح��اد وهي  رحلة  ف��ي  الله وش��ارك��ت  ووفقني 
المراكز  أن��اف��س على  أن  ، وق���ررت  ب��ه  أعتز  وس��ام 

األولى. 
وب��ف��ض��ل م��ن ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ق��م��ت ب��اخ��ت��راع مصعد 
العلوم  م��ع��رض  ف��ي  بعرضه  وق��م��ت   ، ل��ل��ط��وارئ 
بإمارة دبي ،وهناك كانت المرة الثانية التي قمت 

فها بمصافحتك ورؤيتك . 

 ، االبتكار  أسبوع  في  االبتكار  بمعرض  وش��ارك��ت 
باختيار  الفرح  وغمرني  الفقيت  بشاطئ  وشاركت 
، واآلن أقوم  بريطانية  ابتكاري ونشره في مجلة 
بإجراءات استخراج براءة االختراع ، وأنا دائمًا أتذكر 
 ، األول  بالمركز  إال  نرضى  نحن شعب ال  كلماتك 
، وأننا من  وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا 

أسعد شعوب العالم . 
فلوال دعم شيوخنا ما وصلنا لما نحن فيه اآلن . 

واستغالل  إنجازاتك  من  الكثير  تعلمنا  محمد  بابا 
العربية  أوقاتنا ،فكنت من ممثلي دولة اإلمارات 
)_شباب  الشقيقة  البحرين  مملكة  في  المتحدة 
2030( والحمدلله كان من نصيبي الفوز بالعديد 
ب��ال ف��راغ  م��ن الجوائز مثل ج��ائ��زة ح��م��دان ، صيف 
الكريم  ال��ق��رآن   ،  )2014-2015 المكتبة  )ص��دي��ق 
وفوزي بالمركز األول في )اإلعالمي المتطوع( ، 

وأنا فخور بذلك . 
للنجاح  والسعي  االهتمام  على  محمد  بابا  شكرًا 

والتفوق في جميع المجاالت . 
واستضافة إكسبو 2020 . 

شكرًا على مبادرة دبي العطاء ، سقيا الماء التي 
شريان  ألنها  ال��م��اء  وألهمية  الفقراء  حاجة  تسد 

الحياة لكل محتاج . 
المستقبل  م��ت��ح��ف  ع��ل��ى  ع��ل��ى اإلش�����راف  ش��ك��رًا 
،وه���ذا دليل   2019 يناير  ف��ي  يفتح  ال��ذي س��وف 
ورؤيتك  وطنك  لخدمة  للمستقبل  رؤي��ت��ك  على 

الصناعي  ل��ل��ذك��اء   2070 ع���ام  ف��ي  المستقبلية 
المواكب للتطوير التكنولوجي . 

التي  عربي  مبرمج  لمليون  مبادرتك  على  ش��ك��رًا 
العربي  الوطن  في  العربي  الشباب  كافة  تخدم 

الكبير . 
شكرًا لمبادرتك لصناع األمل التي تخدم اإلنسانية 
،وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ت��س��ام��ح ال��دي��ن��ي م��ن دولتنا 

الغالية . 
وبناء   ، الصحة  مجال  ف��ي  اهتمامك  على  ش��ك��رًا 
العديد من المستشفيات وتوفير التأمين الصحي 

لجميع العائالت . 
ش��ك��رًا ب��اب��ا محمد ع��ل��ى األم���ن وإق���ام���ة ال��ب��رام��ج 
المدني  وال��دف��اع  دب��ي  قبل شرطة  التوعوية من 
للحفاظ على األمن والسالمة واستخدام الشرطي 

إاللكتروني للمساهمة في األمن . 
الهدايا  أج��م��ل  ومنحهم  ل��أي��ت��ام  لرعايتك  ش��ك��رًا 
التي تسعدهم كثيرًا ، واهتمامك بأصحاب الهمم 

وتوفير احتياجاتهم . 
شكرًا لبناء المساكن الشعبية لتخفيف العبء على 

المواطنين . 
واهتمامك بالرياضة مثل الفروسية . 

 شكرًا لجعل إمارة دبي من أجمل األماكن العالمية 
التي تجذب السياحة لوطننا الحبيب . 

التقنيات الحديثة  بابا محمد على استخدام  شكرًا 
مثل  بالكتابة  واهتمامك   ، الحكومية  الدوائر  في 

إصدار كتاب رؤيتي ، وومضات ،وتشجيعك الدائم 
حب  ل��دي��ه��م  جعلت  ف��ق��د  وال��ع��م��ال  للمواطنين 
واالبتكار  واإلب����داع  والمنافسة  والتميز  التفوق 
والسعي والوصول إلى المركز األول داخل وخارج 

الدولة . 
ش���ك���رًا ي���ا م���ن س���ه���رت ألج����ل راح�����ة ال��م��واط��ن��ي��ن 

وإسعادهم . 
ال��ل��ه ع��ز وج��ل أن يمن عليكم ح��ك��ام دول��ة  أدع���و 
بالقوة  شعبها  وعلى  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
الله أن يحفظ دولتي  وال��ري��ادة واإلب���داع، وأدع��و 

دولة اإلمارات العربية المتحدة .

فنحن لسنا اإلمارات .
نحن دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

ابنك /عبدالرحمن راشد سالم الكندي 
الفائز بالمركز األول في مسابقةالكاتب الصغير 

موضوع العدد
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آية حمد عبيد محمد الزعابي
في  األول  بــالــمــركــز  الــفــائــزة 

مسابقة صديق المكتبة 
 18 إلى   13 من  الثانية  الفئة 

سنة

تلخيص الفصل الثاني }من الركود 
إلى اإلصالح{

كان الكولونيل هيو بوستيد ، الذي 
شغل منصب أول وكيل سياسي 
في أبوظبي منذ عام 1961 حتى 
عام 1965 – محًقا في مالحظته 
أله��ال��ي  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ح���ي���اة   { أن 
البتة  أساسيتها  تتغير  لم  أبوظبي 
في السنوات المئتين منذ استقرار 
ي���اس ه��ن��اك ح��ت��ى اكتشاف  ب��ن��ي 
النفط { ، و لكنه أضاف أن أحًدا ال 
يستطيع أن يدرك اآلثار العظيمة 
السكان  إلى هؤالء  التي ستؤول 
الذين يقدر عددهم بنحو 15 ألًفا 
، أو } أن يتنبأ لهم بالنتائج و هم 
الذين ترعرعوا على أبسط التقاليد 
بفضل  يرتفع دخلهم  بأن  البدوية 
الحاكم بين ليلة و ضحاها من 80 
إلى  إسترليني سنوًيا  مليون جنيه 

في  إسترليني  جنيه  مليون   100
المستقبل القريب { ، كانت دولة 
عقد  ف��ي  قرنين  تقفز  أن  عليها 
، و كان ذلك باختصار أدق  واح��د 
للمأزق الذي واجه حاكم أبوظبي 
ت���ردد  ف��ه��م  م���ن  يمكننا  ه���و  و   ،
الشيخ شخبوط في المضي قدًما 
 ، التحديث  و  التطوير  طريق  في 
لسبب ظاهر ملحوظ  يكن  لم  إن 
ف��ع��ل��ى األق������ل ن��ت��ي��ج��ة ال���خ���وف 
ال���ف���ط���ري م���ن ال��م��ج��ه��ول ال���ذي 
لم  ؛ لذلك  إنسان  يكتنف أي  قد 
تظهر على إمارة أبوظبي عالمات 
التي  النفط  ع��وائ��د  رغ��م   ، ت��ق��دم 
أوائ��ل الستينات من  تحققت في 
، و كانت توصف  العشرين  القرن 
مجرد  بأنها  الجغرافيا  كتب  ف��ي 
صحراء ، و قد أعطى الركود العام 
انطباًعا بأن الوقت كان ينفذ لدى 
أبوظبي لتهيئة نفسها للمستقبل 
العمل  ه��ذا  ك��ل  فيه  بلد  ففي  ؛ 
في  إن��ج��ازه  ينبغي  ال���ذي  الضخم 
مجال التطوير ، بقيت آمال الناس 
الجديدة  ال��ث��روة  استحثتها  ال��ت��ي 
ف��ي اإلم���ارة معلقة م��دة طويلة 
ت��ع��ززت وجهة نظر في  أخ��ي��ًرا  ، و 
األس��رة  ل��دى  و  الرسمية  ال��دوائ��ر 
الحاكمة ، و حتى على المستوى 

ال��ت��خ��ل��ف  أن  م���ف���اده���ا  ال��ش��ع��ب��ي 
بدرجة  مرده  كان  الشامل  السائد 
التغيير  إزاء  الحذر  إلى شدة  كبيرة 
البريطانية  ال��م��ح��اوالت  أم���ام  و   ،
اإلق��ن��اع  و  التملق  م��ن  ال��م��ت��ك��ررة 
أفراد  لدى معظم  كان  بينما  و   ،
األس������رة ش���ك���وك ف���ي ت��وج��ه��ات  
ال��ح��اك��م ، ك����ان زاي����د م��ن��ط��ق��ًي��ا و 
يختار  ك��ان  و   ، نقده  في  معتداًل 
كلماته بعناية } كما الحظ آرشي 
الم��ب { و لم يفقد زاي��د األم��ل ، 
بل شعر بمزيد من التفاؤل بتحرك 
ش��خ��ب��وط إل���ى األم����ام ، و ح��اول 
أخاه  بأن  السياسي  الوكيل  إقناع 
ك����ان م��س��ت��ع��ًدا إلج�����راء م��ش��اري��ع 
تنموية و إصالح إداري بما يخدم 
مصلحه الجميع ، لكن عندما وصل 
تطبيق  و  المال  إنفاق  إل��ى  األم��ر 
اإلج���راءات اإلداري��ة المقترحة في 
بفكاهته  الحاكم  ذك��ر   ، أبوظبي 
القائل  بمثله  البريطانيين  المميزة 
} إن روما لم ُتبن في يوم واحد { 
و مع ذلك تبرع عام 1966 دون 
إسترليني  جنيه  ألف  بمائتي  تردد 
في  الفيضانات  ضحايا  لمساعدة 
األردن ، و ب500 ألف إسترليني 
أخري لمشاريع متنوعة ، و كانت 
بين  الكبرى  هي  المساهمة  تلك 

 ، العربية  البلدان  مساهمات بقية 
أًيا كانت األسباب غير الجلية لهذه 
التناقضات المتأصلة في شخصية 
تلك  أن  ه��ي  فالحقيقة  ال��ح��اك��م، 
األح������داث ال��ح��اس��م��ة ف���ي س��ي��رة 
المقيم  التي كان  الشيخ شخبوط 
السياسي ويليام لوس يتطلع إليها 
عام 1966 لم تكن لتتحقق وعلى 
خلفية اإلحباط و عدم الرضا، كان 
اختيار زايد بوصفه الخليفة الواضح 
ألخيه هو النتيجة األكيدة ، و قد 
البريطانية في ذلك  أيدت اإلدارة 
كاماًل  تأييًدا  ال��رؤي��ة  ه��ذه  الوقت 
الرائع  أداءه  شهدت  أن  بعد  و   ،
م��م��ث��اًل ل��ل��ح��اك��م ف��ي ال��ب��ري��م��ي، و 
أف��راد  كبار  أعلم  األم��ر  نهاية  ف��ي 
أسرة آل نهيان الحاكمة الحكومة 
في  باإلجماع  بقرارهم  البريطانية 
الرابع من أغسطس 1966 بتعيين 
ال��ش��ي��خ زاي����د ب��ن س��ل��ط��ان ح��اك��ًم��ا 
بيومين  ذل��ك  بعد  و   ، ألب��وظ��ب��ي 
ف���ي ال���س���ادس م���ن أغ��س��ط��س ، 
منح حكم اإلم��ارة رسمًيا في جو 
أكثر  التطور  أوج��ه  من  وجًها  َمّثل 
 ، بالقوة  من كونه عماًل مفروًضا 
السادس من أغسطس عام  كان 
إم��ارة  تاريخ  في  ب���ارًزا  يوًما   1966
ب��ب��داي��ة عهد  ب��ش��ر  إذ  أب���وظ���ب���ي؛ 
السلطة  مقاليد  فتسليم  ؛  جديد 
إلى الشيخ زايد الذي كان يحظى 
ب��اح��ت��رام ج��م��ي��ع ح��ك��ام اإلم�����ارات 
ق��وب��ل   {، ال��خ��ل��ي��ج  ال��م��ت��ص��ال��ح��ة و 
باالبتهاج  و   ، أبوظبي  في  بالرضا 
 ،} القبلية  الداخلية  المناطق  في 
أبوظبي فقد كان  خ��ارج  ف��ي  أم��ا 
زاي��د  الشيخ  لتسلم  الكبير  التأثير 
العين  تخطئه  ال  واضًحا  السلطة 
ف���ي اإلم������ارات ال���م���ج���اورة و في 
، ووص���ف  األخ�����رى  ال��خ��ل��ي��ج  دول 
ال��س��ي��د آرش����ي الم���ب – ال��وك��ي��ل 
السياسي في أبوظبي بين عامي 
الحاكم  1968 – مظهر  و   1965
و ش��خ��ص��ي��ت��ه ب��ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ال��ي��ة 

الشخصية  زاي��د  الشيخ  ك��ان  :رب��م��ا 
األوروب��ي��ي��ن  مخيلة  ف��ي  المثالية 
ع��ن ال��ش��ي��خ ال��ع��رب��ي ال��روم��ان��س��ي 
: ش����اب وس���ي���م ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة 
البدوية ، م��رح و كريم ، ف��ارس و 
ص��ي��اد م��اه��ر ب��ال��ص��ق��ور، وواث����ق و 
ناجح في عالقاته ، ليس لديه أي 
، و  أو رسمية في سلوكه  تجهم 
الناظر  ف��ي قلب  ال���روع  ي��وق��ع  ال 
إليه،يحب أداء دور الشيخ العربي ، 
األب لشعبه ، و بعد بضع سنوات 
ص���ورت م��ذك��رة ح��ول الشيخ زاي��د 
بأنه  البريطانية  الحكومة  أعدتها 
شخص جذاب له حضور و اهتمام 
طريقة  و   ، بالمشكالت  إنساني 
 ، التعامل  ف��ي  رسمية  غير  ودي��ة 
و يتمتع بحس الدعابة ، و يجسد 
لدى  التقليدّيين  اللطف  و  الكرم 
الطبيعة  أي���ًض���ا  ل��دي��ه  و   ، ال���ب���دو 
الفضولية ، و حب المعرفة اللذان 
بذكاء  يتحلى  كما  ال��ب��دو،  يميزان 
ذو  ه��و  و   ، سليم  تفكير  و  ح���اد 
السياسية  ل��ل��ق��وى  غ��ري��زي  ف��ه��م 
سواء داخل أبوظبي أو في الخليج 
، ط��م��وح و ي��ع��ي ت��م��اًم��ا أن ث��روة 
تحقيق  على  ستساعده  أبوظبي 
ك��ان��ت فلسفته في  و   ، أه��داف��ه 
الحكم ترتكز على قناعاته الراسخة 
و خبرته الفعلية ال على النظريات، 
الفلسفة  ه���ذه  ك��ان��ت  ال��م��ج��ردة 
نوًعا من } فن إدارة شؤون الدولة 
المتصف باإلبداع و اإلنسانية {، و 
زايد السلطة  عندما تسلم الشيخ 
ب���االزده���ار، و  ال��دول��ة  ب��دأ اقتصاد 
قد أش��ار الم��ب إل��ى أن االقتصاد 
ال��ع��ام ك��ان ف��ي وضع  ف��ي نهاية 
بالرغم من عجز بعض  أكثر تعافًيا 
االس��ت��ف��ادة  ع��ن  المحليين  ال��ت��ج��ار 
ال��خ��ب��رة، حيث  ال��ف��رص لنقص  م��ن 
كانت صادراته من االمتيازات في 
النفط  عوائد  و   ، البرية  المناطق 
وضعت أبوظبي على عتبة ازدهار 
غير مسبوق لكن الشيخ زايد كان 

لأمة  } ملك  الثروة  تلك  أن  يرى 
ل��ي��س��ت م��ل��ًك��ا ألي ف��رد  ك��ل��ه��ا و 
بعينه، و القائد مجرد حارس لأمة 
و ثروتها { و كانت إصالحاته في 
 { بأنه  إيمانه  على  ترتكز  أبوظبي 
إذا كان الله عز وجل قد مّن علينا 
ن��ل��ت��زم به  ب��ال��ث��روة ، ف���إن أول م��ا 
إلرضاء الله و شكره هو أن نوجه 
هذه الثروة إلصالح البالد و سوق 
مجتمع  ب��ب��ن��اء  شعبها  إل���ى  ال��خ��ي��ر 
و  المشرب  و  المأكل  فيه  يتوفر 
الصحية  الرعاية  و  التعليم  مرافق 
و السكنية{، و بدأ زايد توزيع ثروة 
اإلمارة بطريقتين: طريقة مباشرة 
بتقديم منح نقدية لمعظم البدو 
الذين كانوا يزورونه، وغير مباشرة 
ب��ت��أم��ي��ن ع��م��ل ل��ه��م ف���ي ح��ق��ول 
ال��ت��ن��م��ي��ة، إن  ال��ن��ف��ط أو م��ش��اري��ع 
الحديثة(  الرفاهية  لدولة   ( رؤيته 
وبفضله  التنفيذ،  طور  دخلت  قد 
القياسية  األرق��ام  دولتنا  حطمت 

في التطور.
من  المستفادة  العبر  و  ال���دروس 

قراءة الكتاب:
و  ال��ص��ب��ورة  زاي���د  الشيخ  شخصية 
القوية و الشجاعة ، حيث إنه حول 
األرض الصحراوية التي كان يكتب 
عنها في كتب الجغرافيا إلى أرض 

متطورة تنعم بالخيرات .
ع����دم ال��ش��ع��ور ب��ال��ع��ج��ز رغ����م كل 
ال��ص��ع��وب��ات ف��ال��ح��ي��اة ت��ط��ل��ب منا 

الصمود .
ال��س��ع��ي  ي��ت��ط��ل��ب  ه����دف  أي  أن 
ل��و تطلب  و  إل��ي��ه  للوصول  ن��ح��وه 
ح��ف��ر ال��ص��خ��ر، وك��م��ا نعلم ب��أن��ه ال 
بدون  العالم  في  قمة  أي  توجد 
أساس و بدون السعي و المشقة 
االستراتيجية  الخطة  و  التعب  و 
يجب  لذلك  قبل  م��ن  المخططة 

أن نسعى .
االق����ت����داء ب���األم���ث���ل ل��ل��ت��ع��ل��م من 

دروسه و عبره و التقدم مثله .

زايد من التحدي إلى االتحاد
للمؤلف : جوينتي مايترا

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية الثانية  13 إلى 18 سنة 
ال���������ج���������ائ���������زة األول�������������������ى م����������ن ن������ص������ي������ب آي�������������ة ح�������م�������د ع������ب������ي������د م������ح������م������د ال��������زع��������اب��������ي.

موضوع العدد
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مشاركات نوعية
ل� »توعية ورعاية األحداث« بمناسبة األيام العالمية

شارك وفد من جمعية توعية ورعاية  األحداث، بمبادرة 
في  متمثلة  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  قدمتها 
إدارة الزراعة والحدائق العامة، مئات األشجار من الغاف 
الھمم في  للفروسیة ألصحاب  المرموم  لنادي  والزهور 

دبي المتخصص بتدريب أصحاب الهمم.

لمحاربة  العالمي  ال��ي��وم  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
سرطان الثدي شاركت الجمعية بمسيرة 
ومعرض سرطان الثدي تحت شعار “معًا 
الشرطة  بتنظيم مجلس  الوردي”  ندعم 
شرطة  في  المجتمع  إلسعاد  النسائي 
دب����ي، ع��ب��ر م��س��ي��رة أق��ي��م��ت ف��ي سيتي 
ال��خ��ي��ال��ة  ب��م��ش��ارك��ة ف��ري��ق  ووك دب����ي، 
وفصيل المرشحات والفرقة الموسيقية 

والمركبات الفارهة.

نظمت  العالمي  ال��غ��ذاء  ي��وم  وبمناسبة 
“غ��ذاؤك  م��ب��ادرة  الفجيرة،  ف��رع  الجمعية 
أن���د م��ي”  دواؤك” ف��ي ح��ض��ان��ة “م��ام��ي 
المبادرة على باقة منوعة من  واشتملت 
األنشطة التوعوية التثقيفية، بهدف نشر 
األط��ف��ال  بين  الصحية  الثقافة  مفاهيم 
وت��وع��ي��ت��ه��م ب��أه��م��ي��ة ات���ب���اع ن��ظ��ام األك���ل 

الصحي المفيد.

وب��م��ش��ارك��ة م��راك��ز أط��ف��ال 
ت����وزي����ع 700  ت����م  ال���ش���ارق���ة 
كتيب “يومياتي” من إعداد 
وإص���������دار ال��ج��م��ع��ي��ة ع��ل��ى 
14 م��رك��زًا م��ن م��راك��ز إم��ارة 
الكتيب  ويهدف  الشارقة، 
إلى تعبير وتسجيل الطالب 
ليومياته المدرسية وفرصة 
ل�����ه ل���ت���س���ج���ي���ل األح��������داث 
ال��ي��وم��ي��ه ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
ل���ل���ت���خ���ل���ص م������ن األف�����ك�����ار 
الملحة التي تجول في فكر 

الطالب.

كما شاركت الجمعية في ملتقى 
ال��ط��ف��ول��ة ت��ح��ت ش���ع���ار “أس��ع��د 
العالمي  ال��ي��وم  بمناسبة  ط��ف��ل” 
للتسامح ، وبتنظيم مدرسة الثاني 
األس��اس��ي  للتعليم  ديسمبر  م��ن 
جانبًا  الجمعية  وق��دم��ت  ب��دب��ي، 
عن  يتضمن شرحًا مفصاًل  توعويًا 
الطفل والمحافظة على حقوقه، 
500 إصدار وهدايا  توزيع  تم  كما 

على الحضور .

وزع��ت  العالمي،  الطفل  ي��وم  وبمناسبة 
ال��ت��ل��وي��ن “  ال��ف��ج��ي��رة، دف��ت��ر  الجمعية ف���رع 
تعلم كيف تقول ال” على طالب كل من 
م��درس��ة دي���ار ال��دول��ي��ة ال��خ��اص��ه وجيمس 

وينشستر الخاصه .

أنشطة وفعاليات



ورعاية  توعية  جمعية  شاركت 
األح��������داث، ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة »ي���وم 
فعالية،  م��ن  أكثر  ف��ي  العلم« 
حيث شارك وفد من الجمعية 
ف���ي م���ي���دان ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 
ل���ش���رط���ة دب������ي، ورف������ع س��م��و 
ب��ن محمد بن  ال��ش��ي��خ م��ن��ص��ور 
الدولة  علم  مكتوم،  آل  راش��د 
عبدالله  اللواء  سعادة  بحضور 
خ��ل��ي��ف��ة ال���م���ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام 
ل���ش���رط���ة دب������ي، وم���س���اع���دي 
القائد العام، ومديري اإلدارات 
ال���ع���ام���ة، وع�����دد م���ن ال��ض��ب��اط 

وموظفي شرطة دبي.

رفع  م��راس��م  فعاليات  وب���دأت 
الشيخ  ب���وص���ول س��م��و  ال��ع��ل��م 
مكتوم،  آل  محمد  ب��ن  منصور 
سعادة  ويرافقه  الحفل،  راع��ي 
إلى  دبي  لشرطة  العام  القائد 
أرض الميدان، ثم توجه سموه 

م��ب��اش��رة إل����ى ال���س���اري���ة ورف���ع 
ال��ع��ل��م. وع��ق��ب ذل���ك، قدمت 
الموسيقية  دبي  شرطة  فرقة 
ع������زف������ًا ل����ل����س����الم ال����وط����ن����ي 

اإلماراتي.

من جهة آخرى، نظمت الجمعية 
العامة  المكتبات  مع  بالتعاون 
المنخول  بمكتبة  ممثلة  بدبي 
العلم  برفع  آخر  أحتفاأًل  العامة 
ب��م��ش��ارك��ة ال���م���دارس األه��ل��ي��ة 
الخيرية بعجمان وأعربت مديرة 
ال��م��ك��ت��ب��ة ال���ع���ام���ه األس����ت����اذة 
للجمعية  شكرها  ع��ن  شريفة 
الهدايا  وتقديم  ترتيب  لتوليها 
ل��ل��ط��الب ف���ي ه���ذه ال��م��ب��ادرة 
ت���ج���س���ي���ًدا ل�����ص�����ورة ال����وح����دة 
لحب  صادقًا  وتعبيرًا  اإلماراتية 

أبناء الوطن لوطنهم.

باحتفاالت  الجمعية  وشاركت 

أك����ادي����م����ي����ة ال����ش����رط����ة دب����ي  
العلم  يوم  ب�  احتفالية  بمسيرة 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة “الم���ي���ر” إي��م��ان��ًا 
منها بأهمية إعالء الراية لتظل 
خفاقة عالية،حبًا للوطن ووفاء 
االحتفالية  في  ألرض��ه،وش��ارك 
ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غ��ي��ث غ��ان��م 
ال���س���وي���دي م���دي���ر أك��ادي��م��ي��ة 

شرطة دبي.

الجمعية  كما ش��ارك وف��د من 
المجتمع  تنمية  وزارة  ب�الفجيرة 
وص��رح  ال��ع��ل��م.  ب�يوم  احتفالها 
عبدالله  م���راد  محمد  ال��دك��ت��ور 
أمين السر العام للجمعية: » إن 
عزيزة  ذك��رى  يحمل  العلم  يوم 
على قلوبنا وهي تولي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة حفظه الله 

مقاليد الحكم. 

جمعية توعية ورعاية األحداث تحتفل 
بي��وم الَعَل��م ف��ي أكث��ر م��ن فعالية

أنشطة وفعاليات
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ال��ت��ح��دي واإلص����رار وح��ب الوطن 
ي��ح��ق��ق  ال�����داف�����ع ألن  ك�����ان ه����و 
ال��ط��ال��ب اإلم���ارات���ي س��ي��ف صالح 
نجاحه  بعد  مهمًا،  إن��ج��ازًا  الشنار، 
كليمنجارو،  جبل  اعتالء قمة  في 
إف��ري��ق��ي��ا،  أع��ل��ى ق��م��ة جبلية ف��ي 
وأع���ل���ى ج��ب��ل ق���ائ���م ب���ذات���ه في 
إلى  ارتفاعه  يصل  وال��ذي  العالم 
سطح  مستوى  ف��وق  مترًا   5895
إماراتي  ليكون بذلك أصغر  البحر، 
على  متفوقًا  اإلنجاز،  هذا  يحقق 
ش��ق��ي��ق��ي��ه، م��ع��اوي��ة ال����ذي سبق 
ل��ه ص��ع��ود القمة وه��و ف��ي سن 
ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة وس��ت��ة أش��ه��ر، 

وع��ل��ي ال���ذي ح��ق��ق اإلن��ج��از ذات��ه 
وه���و ف��ي س��ن ال��خ��ام��س��ة عشرة 

وشهر واحد. 

ي����������درس س����ي����ف ال�����ش�����ن�����ار ف��ي 
ال���ص���ف ال���ت���اس���ع، وأظ����ه����ر م��ن��ذ 
متناميًا  اهتمامًا  أظ��ف��اره  نعومة 
األنشطة  من  متنوعة  بمجموعة 
الرياضية التي تتطلب القدرة على 
التحمل. وقال: أردت تحقيق هذا 
زاي��د«.  »ع��ام  بالتزامن مع  اإلنجاز 
على  دائ��م��ًا  يشجعوننا  قادتنا  إن 
وأن  وال��ح��واج��ز،  ال��ح��دود  تحطيم 
نكون األفضل على الدوام. ومن 

ثم فإن من واجبنا أن نبذل أقصى 
أشياء  تحقيق  أج��ل  م��ن  لدينا  م��ا 

مهمة لبلدنا. 

وف��ي إط��ار التنافس األخ��وي مع 
يشرع  أن  س��ي��ف  أراد  ش��ق��ي��ق��ي��ه، 
سجالت  على  للتغّلب  رحلة  ف��ي 
أقنع  ث��م  وم��ن  القياسية،  أخ��وي��ه 
التجربة في مطلع  والده بخوض 
الصيف، كما كان على علم بعمل 
م��ؤس��س��ة ف���ي دول�����ة اإلم������ارات 
تدعى »ليتل وينغز«، تتلقى دعمًا 
م��ن م��ؤس��س��ة ال��ج��ل��ي��ل��ة وي��دي��ره��ا 
ج���راح ع��ظ��ام ط��ب أط��ف��ال شهير 

ك���ان ي��ع��ال��ج س��ي��ف ف��ي ال��س��اب��ق. 
لذا، اعتقد سيف أنه يمكنه أيضًا 
ال��رح��ل��ة لتسليط  اس��ت��خ��دام ه��ذه 
تتبناها  التي  القضية  على  الضوء 
ه����ذه ال���م���ؤس���س���ة، ال���ت���ي ت��ق��وم 
بعمل م��ذه��ل م��ع األط��ف��ال في 
تمزقها  التي  والمناطق  البلدان 

الحروب في جميع أنحاء العالم.

وان����ط����الق����ًا م����ن ه������ذا ال����داف����ع 
اإلن���س���ان���ي، ان��ط��ل��ق س��ي��ف في 
ووال���ده  ه��و  تسلّق  حيث  رحلته، 
يوميًا بمعدل  األمتار  اآلالف من 
ع����دة س���اع���ات ف���ي ال����ي����وم، مع 
ليال  لست  الخيام  ف��ي  المكوث 
وذلك قبل أن يتمكنا من الوصول 
باسم  المعروفة  الجبل  قمة  إلى 

أوهورو، في 27 يونيو، 2018.

أعظم  أن  الشنار  سيف  وأوض���ح 
في  تمثلت  حققها  وفرحة  إنجاز 
رفع علم اإلمارات على قمة جبل 
بالتأكيد  كانت  وقال:  كليمنجارو. 
تجربة غير عادية أحدثت قدرًا كبيرًا 
وأوجدت  حياتي،  في  التغيير  من 
والعواطف  المشاعر  م��ن  مزيجًا 
التي تباينت ما بين األلم واإلرهاق 

إلى الفرح والسعادة.

اأ�سغر اإماراتي يحقق هذا الإجناز

�سيف ال�سنار.. يعتلي قمة جبل كليمنجارو
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ي��ق��وم ب����زرع ال��ُم��ث��ل واألخ����الق 
التحلي  على  ويحّض  الفاضلة، 
وهي  بصفاتها.  واالت��س��ام  بها 
لن  صعبة  معادلة  ذك���رُت  كما 
تتحقق إال بوعي كامل وفهم 
التعليمية  ل��ل��ع��وام��ل  ش���ام���ل 
باعتبارها وحدة واحدة ال تقبل 

القسمة على اثنين.
وم��ن ه��ذا المنطلق أق��ول؛ إن 
العلم قرين األخالق واألخالق 
ق��ري��ن��ة ال��ت��ف��اع��ل ال��م��ج��ت��م��ع��ي 
اإليجابي، وهذا كله هو السياج 
اآلم�������ن وال���ق���ل���ع���ة ال��ح��ص��ي��ن��ة 
له  الحارسة  للمجتمع  الحامية 

جياًل بعد جيل. 
إن مشكلة جنوح األحداث تأتي 
واح��دة  في  الخلل  يحدث  حين 
المذكورة،  العناصر  من  أكثر  أو 
ب��ي��ن مسمى  ال���ه���وة  وت��ت��س��ع 
متى  وتطبيقًا  فهمًا  األخ���الق 
التحلي  مجرد  بين  البْون  اتسع 
بها وتطبيقها إلى واقع مادي 
اإلهمال  كان  فمتى  ملموس. 
في العناية بالجوانب األخالقية 
خ��رج  التعليمية  العملية  ف��ي 
ال��ط��ف��ل إل����ى ال��ح��ي��اة م��ع��ت��ك��زًا 
ع��ل��ى عنصر واح���د ف��ق��ط ب��داًل 
من اثنين. فعنصر العلم وحده 
وج��دان  لصيانة  ك��اف��ي��ًا  ُي��ع��ّد  ال 
العلم  ألن  ال��ج��دي��دة،  األج��ي��ال 
انفصل  ومتى  األخ���الق،  قرين 
أح���ده���م���ا ع����ن اآلخ������ر وق��ع��ت 
المشكلة، وأطّلت بأقبح صورة 

على المجتمع.
األخ�������الق  ق����ري����ن  ال����ع����ل����م  إن 
وال��������م��������ب��������ادئ ال�����ف�����اض�����ل�����ة، 
وال��م��ج��ت��م��ع��ات ف���ي ك���ل زم���ان 
وم����ك����ان ف����ي أم������ّس ال��ح��اج��ة 
إل����ى ال��ع��ل��م واألخ�������الق، ف��أي 
أن  ُي��م��ك��ن  ال���ذي  ه���ذا  مجتمع 

ب��ال��ع��ل��م وح����ده بمعزل  ي��رت��ق��ي 
وق���د طالعتنا  األخ�����الق.؟  ع��ن 
ال���ص���ح���ف ووس����ائ����ل اإلع�����الم 
ع���ن م��ج��ت��م��ع��ات أخ�����ذت ب��أح��د 
مجتمعات  فأضحت  العنصرين 
مشوهة غريبة ليس لها موقع 
البشرية.  الحضارة  خريطة  على 
إسفاف،  أخ��الق  دون  فالعلم 
إج��ح��اف.  علم  دون  واألخ����الق 
أخ��الق  ال��ع��ل��م دون  ف��س��ط��وة 
آف���ة ال ُي��م��ك��ن وص��ف��ه��ا، وك��ذا 
ُت��رج��م��ت ألف��ع��ال  األخ����الق إذا 

إيجابية دون ُأطر أو ضوابط.
بنيان  التعليمية  ال��ع��وام��ل  إن 
البيت  يتشاطر مهامه  متكامل 
وال��م��درس��ة وال��م��ج��ت��م��ع، فكٌل 
منهم يضطلع بمهام غنية عن 
التعريف، وُيفترض علم الجكيع 
بها. فمهمة البيت عظيمة في 
تأصيل جانب األخالق والمبادئ 
ال��ف��اض��ل��ة، وت���أت���ي ال��م��ؤس��س��ة 
الفهم  ه��ذا  لتصقل  التعليمية 
ذلك  بعد  لتترجمه  التوجيهي 
إل����ى ال��ع��ن��ص��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي. ثم 
يظهر الشخص بعد ذلك إنسانًا 
ع��ل��م وم����ب����ادئ وف��ض��ي��ل��ة،  ذا 
ويرفع  مجتمعه،  م��ع  يتفاعل 
راي����ت����ه وي���ح���م���ل ع���ل���ى ع��ات��ق��ه 
االرتقاء بالمستويات األخالقية 
وال��ع��ل��م��ي��ة ط��ال��م��ا وق���ف على 
ذل���ك ، ول���ن ي��دخ��ر ُوس��ع��ًا في 

إفادة مجتمعه.
وف��ق  التعليمية  ال��ع��وام��ل  إن 
الحصن  ه��ي  ال��س��اب��ق  المعنى 
ال��ح��ص��ي��ن وال��م��ن��ع��ة ال��ح��ق��ي��ق��ة 
لمساوئ  االنحدار  من  للحدث 
األخالق، الذي ُيؤدي في نهاية 
األم��ر إل��ى االن���زالق إل��ى مغّبة 
والمدرسة  فالبيت  االن��ح��راف. 
ص��ن��وان ألم���ن ل��ل��ط��ف��ل، وهما 

مصنع األخ���الق وال��ع��ل��م. ف��إذا 
التعليمية  العوامل  فقدت  ما 
أو تهّمشت فالعواقب  دوره��ا 

وخيمة. 
إن إل���ق���اء ال���ض���وء ع��ل��ى ن��ج��اح 
بدولتنا  التعليمية  ال��ع��وام��ل 
ال��ف��ت��ّي��ة ي��ف��رض ن��ف��س��ه ب��ق��وة، 
إذ إن��ن��ي أت���رك ه���ذا اإلن��ص��اف 
للزمن ال��ذي أخ��رج رج��ااًل ذوي 
الكفاءة  من  عالية  مسئوليات 
واألخ�������������الق، وك������ان������وا ع��ل��ى 
م��س��ت��وى ال��ت��ح��دي��ات، وأث��ب��ت��وا 
اإلم������ارات  أن دول�����ة  ل��ل��ع��ال��م 
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة ه��ي دول��ة 
واع����������دة، وق�����دم�����وا ل��ل��ع��ال��م 
ت��ج��رب��ة ن��اج��ح��ة ل���دول���ة ت��ب��وأت 
في  العالمية  ال��م��رات��ب  أع��ل��ى 
ال���ع���دي���د م���ن ال���م���ج���االت. إن 
باألمس  كانوا  األك���ارم  ه��ؤالء 
واألخ���الق  العلم  تلقوا  طلبة 
ع��ن رج���ال ع��ظ��ام وق��ام��ات لم 
يدخروا وسعًا في نقل علمهم 
وأخالقهم إلى الجيل الجديد. 

قيادتها  تحت  الفتّية  دولتنا  إن 
أولت  قد  والحكيمة  الرشيدة 
العوامل التعليمية عناية خاصة، 
المستقبل  آف��اق  واستشرفت 
ب��رؤى ج��دّي��ة واض��ح��ة يتّم على 
الكوادر  أحسن  اختيار  أساسها 
وأفضلهم  والعملية،  العلمية 
ع��ل��م��ًا وع���م���اًل، وأخ�����ذت على 
عاتقها التمسك بزمام المبادرة 
جنوح  مشكلة  منابع  لتجفيف 
المدرسة  األح����داث م��ن داخ���ل 
المؤدية  نفسها، ووأد أسبابها 
لها، باستئصال جذورها وشحذ 
ه��م��م ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى األم����ر، 
ل��ل��ت��ب��ص��ر ب����م����آالت ال��م��ش��ك��ل��ة 

والتنور بأبعادها. 

بقلم: عبدالله المهيري
محاٍم ومستشار قانوني

تبداأ من املنزل واملدر�سة
العوامــل التعليميــة ودورهــا 
يف الوقاية من جنوح الأحداث 

محامي الحدث

وألقيت  تفاصيلها،  بكافة  األحــداث  جنوح  مشكلة  إلى  السابقة  المقاالت  في  تطرقت 
الضوء على جوانب الوقاية  التي ُتعدُّ سدًا منيعًا ضد بروز المشكلة. 

جنوح  مشكلة  ظهور  إلى  المؤدية  الروافد  أهم  أحد  لسرد  المقال  هذا  في  وسأتطرق 
الكيان  التعليمية  بالعوامل  والمقصود  التعليمية.  العوامل  إهمال  وهي  أال  األحــداث، 
والمدرسة،  البيت  ومسؤولياتها  مهامها  يتقاسم  التي  التعليمية،  للعملية  المتكامل 
التربوية والتعليمية والتوجيهية فضاًل ،عن دور  ويتبع ذلك عدد ال حصر له من الكوادر 
ُيعنى  التصور  هذا  وفي  غيرهم.  عن  أهمية  يقل  ال  والــذي  المهمة  هذه  في  الوالدين 
الجميع بنقل علم السلف للخلف في منظومة متكاملة هدفها تنشئة جيل جديد ذي علم 

وأخالق، يحمل راية الوطن، وُيكمل بها مسيرة التنمية والبناء.

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة هي  ال���ع���وام���ل  إن 
المهمة العظمى التي تضطلع 
فكرًا  التعليمية  المؤسسة  بها 
هذه  وتنقل  وتطبيقًا،  وثقافة 
ال��ت��ج��رب��ة إل����ى ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د، 
ل��ُي��ك��م��ل ال��م��س��ي��رة ب��ع��د ذل��ك 
تدعو  راس��خ��ة،  ثابتة  بخطوات 
في النهاية إلى تحقيق التنمية 

الفكرية والثقافية للمجتمع.
تهدف  التعليمية  العوامل  إن 
بالمبادئ  واٍع  جيل  خلق  إل��ى 
والثقافية  والعلمية  األخالقية 
ل���ت���ك���ون ف����ي ب���وت���ق���ة واح�����دة 
م��ح��اط��ة ب��س��ي��اج أله���م م��ب��ادئ 
األص�������ال�������ة، ل���ت���ح���ق���ي���ق آف������اق 
ال���م���ع���اص���رة وال����ح����داث����ة، ف��ي 

معادلة متوازية األركان.
ُتعتبر العوامل التعليمية البنيان 
التعليمي والتربوي واألخالقي 
في آن واحد. فمصنع المبادئ 
واألخالقية  والتربوية  العلمية 
بال  التعليمية  المؤسسة  ه��و 
التعليمية  وال��م��ؤس��س��ة  ش��ك. 
ب���ه���ذا ال���م���ف���ه���وم ه����ي م��ك��ن��ز 
ال����م����ب����ادئ وم�������ورد ال��ف��ض��ي��ل��ة 
واألخ�����الق. ف��األص��ل ال��ع��ام أن 
التعليمية ليس  دور المؤسسة 
العلمي  التلقين  على  مقصورًا 
والقوانين  العلمية  للنظريات 
بل  ال���ري���اض���ي���ة،  أو  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
يقل  ال  ه��ام��ًا  دورًا  ه��ن��اك  إن 
أه��م��ي��ة ع���ن ذل�����ك، وه����و زرع 

الفاضلة،  األخ��الق��ي��ة  ال��م��ب��ادئ 
وت���زك���ي���ة اإلي����ث����ار، وااله���ت���م���ام 
من  تبدأ  التي  المحيطة  بالبيئة 
وعناية  بالمدرسة،  مرورًا  البيت 
ب��ال��م��ج��ت��م��ع ب��اع��ت��ب��اره ال��ح��اض��ن 

األكبر للفرد.
ُتعتبر  التعليمية  ال��ع��وام��ل  إن 
جزءًا ال يتجزأ من كٍل ،يأتي على 
رأسه مبادئ األخالق والفضيلة 
والُمثل المجتمعية العليا، وهي 
المنظومة  تضع  التي  الكينونة 
التعليمية على عاتقها تحقيقها 
بجانب الكينونة العلمية، وهذا 
ب��ط��ب��ي��ع��ة ال���ح���ال ل��ي��س ب��األم��ر 
يقوم  أن  قبل  فالمعلم  الهّين. 
ب��ال��ت��ل��ق��ي��ن ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ت��الم��ي��ذ، 
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من القلب

بقلم: األخصائية النفسية
عواطف خميس الريسي

كيف أتخلص من 
األفكار السلبية؟

البناء  عن  اإلنسان  تعيق  التي  العقبات  من  السلبي  التفكير  إن 
عقول  في  كبيرة  مكانة  السلبية  األفكار  تحتل  وقد  والتقدم، 
على  يؤثر  مما  سلبية،  أنفسهم  عن  أحاديثهم  وتكون  البعض، 
حياتنا  في  نمر  وقد  عام،  بشكل  حياتهم  على  بل  صحتهم 
حاًل  لها  نجد  وال  سببًا،  لها  نعرف  ال  كثيرة  وعقبات  بمشكالت 
سوى اإلستسالم واإلحباط مما يؤثر على عالقتنا باآلخرين وعلى 
حياتنا سواء الشخصية أو العملية، وفي هذا المقال سوف أتطرق 

لتعريف التفكير السلبي وأسبابه، وأضراره وطرق التخلص منه.

اأ�رضار التفكري ال�سلبي:
التفكير السلبي يؤثر على الصحة، وقد يؤدي للعديد من 

المشاكل مثل:

 القلق	 

 اضطرابات النوم	 

 زيادة الوزن	 

 االكتئاب	 

اأ�سباب التفكري ال�سلبي
تجاه 	  الفرد  لها  يتعرض  قد  التي  االنتقادات  كثرة 

أفكاره وأعماله.

الفشل مسبقًا 	  بالنفس، والخوف من  الثقة  ضعف 
وتوقع نتائج سيئة.

لديه، 	  الموجودة  الضعف  نقاط  اإلنسان على  تركيز 
وإهمال باقي العوامل الجيدة الكامنة لديه.

االنطواء على الذات واالبتعاد عن المجتمع المحيط.	 

الفراغ الكبير في حياة الشخص دون أي عمل.	 

تضخيم األشياء وعدم تفهم المواقف بعقالنية.	 

في  يبحث  تفكير  هو  السلبي:  التفكير 
الماضي،  في  حدثت  تكون  قد  سلبيات 
وُي��س��ب��ب ه���ذا ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��ق��ل��ق ال��ش��دي��د 
من  ب��ه  المبالغ  التفكير  نتيجة  وال��خ��وف 
ح��ي��ات��ه مليئة  ف��ي��ج��ع��ل  ال���ش���خ���ص،  ق��ب��ل 
ب��االض��ط��راب��ات وال��م��ش��ك��الت، وب��ال��ت��ال��ي 
المواقف  جميع  إل��ى  النظر  على  ي��ق��وم 

واألشياء بنظرة متشائمة.

الــتــخــلــ�ــض من  ــب  ــي ــال ــس اأ�
ــي ــب ــل ــس ــ� ـــري ال ـــك ـــف ـــت ال

التفكير 	  إن  المشاعر:  عن  التحدث   
بطريقة سلبية يؤدي إلى حدوث الكثير 
وقد  الشخص  مع  المشكالت  من 
من  والبد  عاطفية،  أو  نفسية  تكون 
بالتحدث  المشاكل  هذه  من  التخلص 
مع األشخاص اآلخرين وخاصة من يتمتع 
بقدرة على تقديم حلول وأفكار، مما قد 
ورؤية  المشاكل  هذه  حل  في  يساهم 

هذه األفكار من منظور آخر.

إيجابية: 	  بفكرة  السلبية  الفكرة  استبدال 
التي  السلبية  األفكار  تجعل  أن  حاول 
األمر  يكون  قد  إيجابية،  ببالك  تخطر 
صعبًا في البداية ولكن باإلصرار والمثابرة 

تستطيع التخلص منها.

طور أفكارك: عندما تأتي األفكار السلبية 	 
هناك  يكون  لن  الشخص  على  وتسيطر 
مجال لكي تبدع في عملك أو أي شيء 
آخر تقوم به، عليك أن تغير طريقة تفكيرك 
لكي تجعل حياتك أكثر إبداعًا وقدرة على 

تحقيق أهدافك بفاعلية كبيرة.

البدء بكتابة إنجازاتك: وهي خطوة هامة 	 
والتخلص  اإليجابي  التفكير  زيادة  في 
من التفكير السلبي، فمن خاللها تقوم 
اإليجابية  واإلنجازات  األفكار  بتدوين 

التي مرت معك خالل اليوم.

أحط نفسك باألشخاص اإليجابيين: دائمًا 	 
األشخاص  جانب  إلى  تكون  أن  حاول 
اإليجابيين وأن تبتعد عن السلبيين، مما 
أكثر  إيجابي  بشكل  بالتفكير  لك  يسمح 

ومشاركتهم في أفكارهم.

ق���درات مدفونة في  منا  إن��س��ان  لكل 
داخله، وعليه تنميتها وتطويرها بشكل 
فعندما  أه����داف����ه،  ل��ت��ح��ق��ي��ق  إي��ج��اب��ي 
نحو هدف  واهتمامك  تفكيرك  تصب 
وت��س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه ل���ن ي��ع��ود ه��ن��اك 

مجال للتفكير باألمور السلبية.
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من القلب

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

األل�����ع�����اب ف���س���ت���رت���ف���ع م��ع��ه��ا 
م��رض  ب��ال��ت��وح��د،  إص��اب��ت��ه  نسبة 
األلعاب  ال��ذي ساهمت  العصر 
في   %  99 بنسبة  اإللكترونية 
انتشاره لأسف، ومن هنا تبدأ 
طبيب  من  واالنتقال  المعاناة 
نفسي آلخر إليجاد مخرج لذلك.

العالج  مراكز  بزيارة  فكرنا  وإذا 
روادها  أغلب  النفسي فسنجد 
أط����ف����ااًل ي���ع���ان���ون االن��ط��وائ��ي��ة 
ان��ع��زال��ه��م عن  بسبب  وال��ع��زل��ة 
سياق  في  الخارجي،  محيطهم 
ه������ذا ال�����ك�����الم ه�����ل س��م��ع��ت��م 
ي����وم����ًا ف����ي ج���ي���ل ال��ث��م��ان��ي��ن��ات 
طفاًل  وماقبلهم  والتسعينات 
عانى م��ن االك��ت��ئ��اب وم��ا شابه 
ذل����ك ؟ ط��ب��ع��ًا س��ت��ق��ول��ون ال 
. ل���م���اذا ؟ س��أخ��ب��رك��م ل���م���اذا ، 
الفترة  أننا في تلك  ألنني أذكر 
انتهاء  بعد  ج��ري��ًا  نتسابق  كنا   ،
ال��������دوام ال����م����درس����ي ل��ن��ج��ل��س 
الصغيرة  التلفاز  شاشات  أم��ام 
والوحيدة في كل بيت ونجتمع 
ح��ول��ه��ا ون��ت��اب��ع ف��ق��رة ال��رس��وم 
ال��م��ت��ح��رك��ة وال���ت���ي ك���ان���ت بين 
ق��وس��ي��ن ج����دًا ه��ادف��ة م��ق��ارن��ة 
بما تعرضه القنوات اليوم، لقد 
“ك��اب��ت��ن  سلسلة  م��ن  اك��ت��س��ب��ن��ا 
م��اج��د” روح ال��ت��ح��دي واإلص���رار 
من  وتعلمنا  أه��داف��ن��ا  لتحقيق 
سلسلة “غرندايزر” كيف ندافع 
عن األمن ونشر السالم والخير 
في هذا العالم ، لقد تعلمنا ما 
هي األس��رة وم��اذا يعني ترابط 
اإلخوة واجتماع العائلة، ماهي 

الصداقة الحقيقية.  لقد تعلمنا 
ال��ك��ث��ي��ر وال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��خ��ص��ال 
الحميدة وكنا نطور ما تعلمناه 
مع أقراننا أبناء الفريج ) الحي ( 
خارجًا، وكنا نؤسس فرقًا داخل 
ألعابنا من وحي  ونبتكر  األحياء 
أف��ك��ارن��ا، ل��م ي��ك��ن ل��دي��ن��ا م��راك��ز 
ونواٍد تعليمية وترفيهية مثلما 
ون��ش��أن��ا سليمين  ال���ي���وم،  ه���ي 
أبائنا  من  أحد  يضطر  لم  نفسيًا 
طبيب  على  لعرضنا  على  يومًا 
ن��ف��س��ي، ه��ل رأي��ت��م م��ث��ل ه��ذه 
الحالي؟  عصرنا  في  المشاهد 
قبل  ذي  من  ت��ط��ورًا  أكثر  أحياء 
قنوات  أبنائها،  من  خالية  لكن 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال ت��ع��د والت��ح��ص��ى 
م��خ��ص��ص��ة ل��أط��ف��ال ل��ك��ن من 
يشاهدها ؟حقا واقع مؤسف .
والعدوانية،  العزلة  إلى  إضافة 
ت��ش��ك��ل األل���ع���اب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
خ�����ط�����رًا ع���ل���ى ص���ح���ة ال��ط��ف��ل 
ال��ج��س��دي��ة وت���ع���رض���ه ل��إلص��اب��ة 
بمرض السمنة أو البدانة لكثرة 
جلوسه، كما تعمل على تضييع 
على  س��ل��ب��ًا  ينعكس  م��ا  وق��ت��ه 
والتعليمي،  ال��م��درس��ي  أدائ����ه 
تعلموا  أب  م��ن  كنصيحة  ل���ذا 
أن تخلقوا ج��وا م��ن األل��ف��ة مع 
أط��ف��ال��ك��م، ودع�����وا ك���ل ش��يء 
واج���ل���س���وا م��ع��ه��م، ح��ادث��وه��م 
وحدثوهم عن ألعابكم السلمية 
والمفضلة بعيدًا عن لعبة مريم 
من  وغ��ي��ره��ا  األزرق  وال���ح���وت 
األلعاب التي سلبت العديد من 
آبائهم ومن هذه  األطفال من 

أجهزتهم  راق��ب��وا  ع��ام��ة،  ال��دن��ي��ا 
ب���اس���ت���م���رار وت���ع���رف���وا ع��ل��ى ما 
يتابعونه، اليوم ال تكمن الحماية 
ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ن  الحقيقة 
البيئة  من  الحماية  أصبحت  بل 
الداخلية أكثر ضرورة أو باألحرى 
 ( أي��دي��ه��م  بين  ال��ت��ي  البيئة  م��ن 
حاولوا   ، اإللكترونية(  أجهزتهم 
أبنائكم  فصل  المستطاع  ق��در 
عن العالم االفتراضي ودمجهم 
ف������ي ع����ال����م����ه����م ال�����واق�����ع�����ي، 
هي  طفولتهم  أن  أق��ن��ع��وه��م 
أف��ض��ل م��رح��ل��ة وواق��ع��ه��م هو 

أجمل واقع .
أسرة واحدة  أسر وبيوت في  ، مجموعة  اليوم مجموعة أشخاص في شخص واحد  نحن 
تسكن في بيت واحد ،ومجموعة عوالم في عالم واحد، نعم هذه هي حقيقتنا وهذا ما 
آل إليه حالنا بفعل التطور المفرط للتكنولوجيا وتعدد وسائل استخدامها حيث أصبح لكل 
بين  الذي  اآليباد  أو  النوت  المنحسر في هاتفه  الخاص  عالمه  كبيرنا وصغيرنا   ، واحد منا 

يديه .
حياتنا  وأص��ب��ح��ت  ت��ط��ورن��ا  ل��ق��د 
لكنها  مضى  مما  بكثير  أسهل 
ف����ي ن���ف���س ال����وق����ت أص��ب��ح��ت 
أك��ث��ر ت��ع��ق��ي��دًا وإره���اق���ًا ل��ن��ا مع 
ص���غ���ارن���ا ال����ذي����ن ض����اع����وا ب��ي��ن 
ط��ي��ات أج��ه��زت��ه��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
وال���م���ت���اه���ات ال���ت���ي أوج���دت���ه���ا 
المنتشرة،  اإللكترونية  األلعاب 
والن��ن��ك��ر أن ه��ذه األل��ع��اب قد 
كيفية  م��ث��ل؛  ك��ث��ي��رًا  ع��ل��م��ت��ه��م 
ال��دف��اع ع��ن ذوات��ه��م، وتطوير 
م���ه���ارات���ه���م اإلدراك������ي������ة، ك��م��ا 
أكسبتهم نمط التحليل العميق 
ل��م��ش��اك��ل��ه��م وإن����م����اء ق����درات 
علمتهم  لقد   ... لديهم  الذكاء 
كل ذلك لكنها بالمقابل دمرت 
ش��خ��ص��ي��ات��ه��م وإن���ت���م���اءات���ه���م 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، وق���ض���ت ع��ل��ى 
ح��ي��ات��ه��م ال��ط��ف��ول��ي��ة ال��ت��ي من 
يعيشوها  أن  ل��ه��م  ال��م��ف��ت��رض 

كأطفال .
اإللكترونية  األلعاب  من   80%
ال��ي��وم  ال��ع��ال��م  ح���ول  المنتشرة 

ه�����ي م����ج����رد أل�����ع�����اب ت��س��ل��ي��ة 
لكن  ذكاء في ظاهرها  واختبار 
م��ح��ت��واه��ا أع���م���ق وأب���ع���د من 
كانت مهمة هذه  ف��إذا  ذل��ك، 
الباطن  العقل  اختراق  األلعاب 
للطفل وتحويل اهتماماته إلى 
طفل  عقل  تتجاوز  اهتمامات 
إلى  منها  البعض  يصل  ع��ادي 
روحه، فهذه  إزهاق  إلى  دفعه 
وليست  تسلية  أل��ع��اب  ليست 
أل���ع���اب ذك�����اء ب���ل ه���ي أل��ع��اب 
تدمير ثروة بشرية وتخريب لجيل 

الغد .
إذا ك��ان ألي لعبة  أن��ه  ت��أك��دوا 
على  إيجابيات  عشر  إلكترونية 
ال��ع��دد  األك���ث���ر وإن وج���د ه���ذا 
سلبيًا  ج��ان��ب��ًا  ع���ش���رون  ف��ل��ه��ا   ،
ه���ذه  وت����س����ري  ال���ض���ع���ف،  أي 
السلبيات على كل األلعاب دون 
مقدمتها  في  تأتي  إذ  استثناء 
ال����ع����دوان����ي����ة وال����ع����ن����ف ح��ي��ث 
للرابطة  حديثة  دراس��ة  كشفت 
أن  النفسي  للطب  األم��ي��رك��ي��ة 

األطفال الذين يمارسون ألعاب 
العنيف  الطابع  ذات  الكمبيوتر 
ارتفع  وقتل،  حروب  ألعاب  من 
لديهم  العدواني  السلوك  نمو 
وس���رع���ة ال��غ��ض��ب، ف��ض��اًل عن 
إصابتهم باضظرابات في النوم 
وزي�����ادة ع���دد ض���رب���ات ال��ق��ل��ب، 
ارتفاع حاالت  يعكس  ما  وهذا 
مدارسنا  في  وانتشارها  التنمر 

اليوم .
عالوة على فصلهم عن أسرهم 
وأص��دق��ائ��ه��م وخ��ل��ق ح��ال��ة من 
العزلة واالنطوائية على النفس 
الطفل  ت��ع��ل��ق  زي����ادة  إن  ح��ي��ث 
ب��أل��ع��اب��ه اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وأج��ه��زت��ه 
أسرته  أف���راد  ع��ن  ت��م��ام��ًا  تعزله 
وم��ج��ت��م��ع��ه وت��ب��ع��ده ك��ل��ي��ًا عن 
كان  لو  حتى  بأقرانه  االخ��ت��الط 
ف���ي وس��ط��ه��م داخ�����ل أس����وار 
بهم  اليختلط  فهو  ال��م��درس��ة، 
لم  وإذا  م��ع��ه��م،  ي��ت��ف��اع��ل  وال 
ال��ع��زل��ة  إل���ى ه���ذه  اآلب����اء  يتنبه 
وإدم��������ان ال���ط���ف���ل ع���ل���ى ه���ذه 

وقفة تأمل

واقع حقيقي وعامل افرتا�سي
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من األرشيف

مدرسة إماراتية من دون 
واجبات منزلية

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

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

ال����م����درس����ة اإلم����ارات����ي����ة م���رت 
ب��م��راح��ل م��خ��ت��ل��ف��ة ك���ان���ت في 
انعكاسًا ألفكار قادة  حقيقتها 
ال��ت��ع��ل��ي��م وم���ج���اراة ل��ل��ت��ط��ورات 
العربية  ال��س��اح��ة  ف��ي  ال��ت��رب��وي��ة 
بالمستجدات  وم��ت��أث��ري��ن  ت����ارة 
آن  وق��د  أخ���رى،  أحيانًا  الدولية 
انعكاسًا  مدارسنا  تكون  أن  لنا 
ح��ق��ي��ق��ي��ًا ل��ط��م��وح��ات ق��ي��ادت��ن��ا 
مجتمعنا،  أله���داف  وتحقيقًا 
تعد  المتحدة  العربية  اإلم��ارات 
والتميز  ل��ل��ن��ج��اح  ع��رب��ي��ًا  م��ع��ل��م��ًا 
في جوانب كثيرة، لكن التعليم 
ليس أحدها حتى وقتنا الراهن، 
ل��دي��ن��ا  ي���ك���ون  أن  وب����اإلم����ك����ان 
أفضل مما كان، ونقّدم التجربة 
بإمكان  التي  الناجحة  اإلماراتية 
العرب استنساخها واالستفادة 

من دروسها.

المقال فكرة إلع��ادة  ه��ذا  ف��ي 
دراسة مجريات اليوم المدرسي 
ب����ح����ي����ث ت���ن���ت���ه���ي م���ت���ط���ل���ب���ات 
للمعلمين  األك��ادي��م��ي��ة  ال��ح��ي��اة 
وال��م��ت��ع��ل��م��ي��ن ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��م 
من  يمكنهم  م��م��ا  م��دارس��ه��م، 
االس����ت����م����رار ف����ي االس���ت���م���ت���اع 

بحياتهم.

إن  لنا  يقول  المدرسي  الواقع 
جدول المعلم مضغوط مكثف 
بحيث تنتهي حصصه مع نهاية 
دوامه، وهذا يتطلب منه نقل 
المدرسية  الواجبات  من  الكثير 
م����ث����ل ت���ص���ح���ي���ح ال�����ك�����راس�����ات 
إل���ى  ل���م���ا ه����و آت  وال��ت��ح��ض��ي��ر 
حياته  على  يقضي  مما  منزله، 
جل  أن  متناسين  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
األم��ر  حقيقة  ف��ي  ال��م��ع��ل��م��ات 
ُه���ن زوج�����ات وأم���ه���ات، ول��ه��ن 
الحق في قضاء حياتهن الخاصة 

بعيدًا عن متطلبات المهنة.

 ومن جانب آخر، نجد أن البيوت 
ف����ي اإلم���������ارات ت���ح���ول���ت ف��ي 
المساء إلى ساحة من المعاناة 
والحرب الضروس بين األمهات 
واألط����ف����ال، وأع�����ان ال��ل��ه األم 
إن ك���ان ل��دي��ه��ا أك��ث��ر م��ن طفل 
ال��م��درس��ة، ف��ه��ي تساعد  ف��ي 
وربما  الثاني،  وتغشش  األول 
ت��ح��ل واج����ب ال��ط��ف��ل ال��ث��ال��ث، 
وت��ع��ق��دت األم�����ور ف���ي بعض 
ال��م��ن��ازل، وب���ال���ذات م��ع تقدم 
التعليم،  األط��ف��ال ف��ي م��راح��ل 
فأصبحت األم غير قادرة على 
استيعاب المناهج مما اقتضى 
االستعانة بمعّلمين خصوصيين 
لتدريس األطفال فور عودتهم 
إلى منازلهم، السؤال هنا: هل 
اإلجابة  طبيعي؟  ال��وض��ع  ه��ذا 

بالنفي.

وهل لهذا الحال انعكاسات 
سلبية على الحياة االجتماعية 
وطبعًا  واألمهات  لأطفال 
المعلمات؟ اإلجابة الصادمة 
ن���ع���م، ف���ف���ي ه�����ذا ال���وض���ع 
ت���ن���ع���دم ال���ح���ي���اة األس����ري����ة 
ال���س���وي���ة، وي���ك���ره األط��ف��ال 
أمهاتهم  ورب��م��ا  ال���م���دارس، 
تعليمهم،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ات 
وخ���ص���وص���ًا م����ن ت��س��ت��خ��دم 
والعنف  الضرب  لغة  منهن 
رافعين شعار “كف صفعني 
حقيقة  ف��ي  وه��و  نفعني”، 
األم����ر دم���رن���ي م���ن ال��ن��اح��ي��ة 

النفسية والتربوية.

م��ا سلف  بعد  ل��ي  اسمحوا 
أن أل��خ��ص ل��ك��م ف��ك��رة ه��ذا 
ردح���ًا  ال���ذي همني  ال��م��ل��ف 
م���ن ال����زم����ن، وب����ال ش���ك أن 

بحاجة  الِمحنة  ه��ذه  ت��ج��اوز 
مادية ومنهجية،  لمتطلبات 
المعلم  لنصاب  النظر  عند 
ال ب��د م��ن دراس����ة م��وض��وع 
األسبوعية  المهنية  التنمية 
اليومية  المهنة  ومتطلبات 
م�������ن ت����ح����ض����ي����ر وت���ص���ح���ي���ح 
السوية  والطريقة  للواجبات 
في احتساب نصاب المعلم 
ع��ل��ى  ف����ق����ط  ت���ق���ت���ص���ر  أال 
ع���دد ال��ح��ص��ص ال��ت��ي يقوم 
من  يخصص  ب��ل  بتدريسها، 
نصابه يوميًا حصتان للتحضير 
وال���ت���ص���ح���ي���ح، وب�����ه�����ذا ل��ن 
تقتضي مهنته نقل وظائفه 
خ����ارج م��درس��ت��ه ك��غ��ي��ره من 
تنتهي  ال���ذي���ن  ال��م��وظ��ف��ي��ن 
م��ت��ط��ل��ب��ات وظ��ائ��ف��ه��م مع 
ان��ت��ه��اء دوام��ه��م، أم��ا شكل 

الحصة المقترح فهو أن تتم 

ثلث  ف��ي  ال��ت��دري��س  عملية 

ساعة فقط ويقوم التالميذ 

تحت  الواجبات  بحل  بعدها 

إش�������راف ال��م��ع��ل��م��ي��ن ب��ق��ي��ة 

ال����ح����ص����ة، وه��������ذا ي��ت��ط��ل��ب 

ت��خ��ف��ي��ض ك��ث��اف��ة ال��م��ن��اه��ج، 

الطفل  يخرج  الطريقة  بهذه 

من المدرسة وقد استوعب 

ال����م����ادة ال���دراس���ي���ة وج��اه��ز 

ل��ح��ي��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة، ول��ن 

إلى  عندها  ال��ب��ي��وت  تتحول 

مدارس إجبارية، بل “واحات” 

من الحياة األسرية الطبيعية 

التي تتفرغ فيها األسر لحياة 

سوية.

تبدأ مدارسنا في االنتعاش من جديد بعد إجازة الربيع، التي أتمنى أن يكون الجميع قد 
استفاد منها في االستجمام وتجديد المعرفة.

 من حق المعلم أن تنتهي متطلبات مهنته بمغادرته مدرسته، ومن حق التالميذ أن 
تكون لهم حياتهم االجتماعية فور تجاوزهم أسوار مدارسهم، مقدمة، قد تكون صادمة 
بين  األكاديمية  حياته  من  عقود  ثالثة  من  أكثر  قضى  تربوي  من  صــادرة  أنها  وبالذات 

البحث والدراسة والتأمل.
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الدكتورة: هالة إبراهيم األبلم
عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

اأطفالنا هم �سمعة امل�ستقبل

يكون  أن  األص��غ��ر  على  يجب 
نبحث  أْن  علينا  ب��ل  ك��ذل��ك،  
عن ميوله ومهاراته الحقيقة 
كيانه  ض��وء  ونفهمها في    ،
اإلن���س���ان���ي ال��م��س��ت��ق��ل ك��ي 

ننميها له،  ونعمل عليها 

 ثانيًا: الطفل يفهم؛ ال تحاولي 
تكذبي  أو  تهزئي بطفلك  أن 
ع��ل��ي��ه، ألن����ه ي��ف��ه��م م���ا ي���دور 
يأتي ضيوف  حوله،  فعندما 
بحبسه،   ت��ق��وم��ي  ال  ع��ل��ي��ِك 
وت��ق��ول��ي ل��ه اج��ل��س وش��اه��د 
التلفاز وسأعطيَك شيئًا لذيذًا 
ولكن ال تأِت وتزعج الضيوف،  

بل قومي بإشراكه معك في 
تحضير الطعام حسب قدراته،  
واج��ع��ل��ي��ه ي���رح���ب ب��ال��ض��ي��وف 
ع��ل��ي��ه��م،  وسيفهم  وي��س��ل��م 
ال��ط��ف��ل أن����ه ش��خ��ص ف��ع��ال 

وأنِك تحبينه .

 ثالثًا: التهدديه بأنك لن تحبيه 
ث��ان��ي��ة؛  ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال، 
ع��ن��دم��ا يقوم  ل��ه  ت��ق��ول��ي  أن 
ب��ت��ص��رف س����يء،  أن���ا ل��م أع��د 
أح��ب��ك،  ه��ذا ت��ص��رف خاطئ، 
ألنَّ الحب  واألمومة مشاعر 
غ��ي��ر ق��اب��ل��ة ل��ل��م��س��اوم��ة،  بل 
قولي له أنا ال اريد أن أتحدث 

معك،  أنا غضبانة منك،  وإن 
تحبينني  ال  “أن�����ِت  ل���ك  ق���ال 
ال���ي���وم “ ف���ي وق����ت ق��م��ِت 
بعقابه،  فقولي له “أنا أحبك 
كل يوم وألنني أحبك،  أريدَك 
وتسمع  ال���ص���ح،   ت��ت��ع��ل��م  أن 
الكالم،  وال تكرر هذا الخطأ 
“ هذا سيجعل نفسية الطفل 
أكثر استقرارًا،  وه��دوءًا حتى 
اليومية،   المشاكل  ظل  في 
وال���م���ش���اك���س���ات ال���دائ���م���ة. 
أطفالنا هم شمعة المستقبل 
م��ن نستطيع  ون��ح��ُن وح��دن��ا 

اشعالها أو إطفاءها.

حياتنا تبدأ فعليًا منذ اللحظة األولى لوالدتنا،  منُذ خروجنا لهذِه الحياة،  فاتحين عقولنا وقلوبنا 
لنتعلم ونفهم، ننمو، نكبر، ونصبح أفرادًا فاعلين في المجتمع، ونحمل على عاتقنا هموم أمتنا، 
ومشاكل عالمنا، لندرس الماضي،  ونبني الحاضر، ونصنع المستقبل، ولكي ننجح في ذلك علينا 
البدء من الصفر، من ذلك الجيل الصغير الذي سيرُث أحالمنا وتاريخنا. وألنَّ األطفال هم المفتاح 
الرئيس لعمل هذِه الثورة الحضارية،  وصناعة النهضة التي ربما عجز عن صناعتها الجيل الحالي، علينا 
أن نعمل بكل جهد لنفهم أطفالنا،  وندرس عالمهم وأحالمهم، ونستخرَج الكنوز والمواهب التي 

ستبني أوطاننا،  وتبدأ عملية الفهم من التربة األولى التي ينمو بها الطفل، وهي األسرة .

 وفي سياق الحديث عن 
ال��ط��ف��ل ن��ع��ل��م ك���م هي 
تواجه  التي  المشكالت 
وك���ل  ي�������وم،   ك����ل  األم 
س���اع���ة ل��ت��ع��ل��م ط��ف��ل��ه��ا 
مهارة جديدة في الحياة، 
ف���ي���ِه س��ل��وك��ًا  ل��ت��غ��ي��ر  أو 
ل��ذل��ك علينا أن  خ��اط��ئ��ًا،  
نتعلم الطريقة الصحيحة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األط��ف��ال 
والتي  معهم  وللتواصل 
تتمثل في قوانين عامة 
ت���ن���ط���ب���ق ع����ل����ى أغ���ل���ب 
األطفال. وهي كالتالي:

إنساني؛   ك��ي��ان  الطفل  أواًل: 
صحيح أنَّ الطفل الزال يتعلم 
ع���ن ال��ح��ي��اه خ���ط���وًة خ��ط��وة،  
ولكْن هذا ال يعني أنه إنسان 
ن��اق��ص،  بل هو انسان ذكي 
ج���������دًا،  وم����ؤه����ل ل��ل��ت��ص��رف 
ف�����ي ك���ث���ي���ر م�����ن ال���م���واق���ف 
ت��ب��ع��ًا ل���ل���ق���درات ال��م��ح��دودة 
يحتاج  والتي  يمتلكها،   التي 
ال  أن  يجب  لذلك  لتنميتها،  
يتعلم  أن��ه  الطفل  إل��ى  ننظر 
ب���ال���ت���ج���رب���ة وال����خ����ط����أ،  ف��ه��و 
ي��ت��ص��رف ال��ت��ص��رف ال��خ��اط��ئ،  
ون����ح����ُن ن���ص���وب���ه ل����ه وب���ذل���ك 
يتعلم،  ه��ذا غير صحيح،   هو 

الطفل يتعلم حسبما يوجهه 
أهله،  وذل��َك النَّ خبرته في 
الحياة ال زالت في مستوياتها 
يخطئ  عندما  لذلك  الدنيا،  
الطفل،  علينا أن نضع اللوم 
على أنفسنا أنه أخطأ ألننا من 
األساس لم نوجهه للصواب،  
تساؤله  على  نجب  لم  وألننا 
يندرج  ومما  صحيحة،  بصورة 
تحت عنوان كون الطفل كيانًا 
ميواًل  طفل  لكل  أن  أنسانيًا 
واهتمامات خاصة،  وقدرات 
م��خ��ت��ل��ف��ة ح��ت��ى ع���ن اخ���وت���ه ،  
األكبر  أخ��اه  أن  بشرط  فليَس 
ع��ب��ق��ري ف��ي م���ادة ك���ذا إذن 

بأقالمهم
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بأقالمهم

اأ�سـرتي، اأبعديني 
عن الألعاب 
الإلكرتونية!

بقلم: عائشة علي أحمد الحمودي

تجعلني  ال��ت��ي  األس���ب���اب  إن 
أس��ي��ره ل��ه��ذه األل��ع��اب كثيرة 
ا، م�����ن أه���م���ه���ا ال���ق���وة  ج���������دًّ
وال���س���ع���ادة ال��ت��ي أش��ع��ر بها 
م����ن خ�����الل م���م���ارس���ت���ي ل��ه��ا، 
وه���ذا م��ا أف��ت��ق��ده ع���ادة في 
ح��ي��ات��ي ال���ي���وم���ي���ة، ك��م��ا أن��ه��ا 
ت��ق��ت��ل ح���ال���ة ال���ف���راغ وال��م��ل��ل 
أيضًا  وه��ي  منها  أعاني  التي 
والتحفيز  التجديد  تعمل على 

ال������دائ������م ل������ي ول�����ق�����درات�����ي، 
وت��م��ن��ح��ن��ي اإلح���س���اس ب���روح 
كله  وهذا  والفريق،  الجماعة 
بها  ال��ش��دي��د  لتعلقي  ي���ؤدي 
ويجعلني أفشل في التواصل 
االجتماعي واإليجابي الفعال 
أف��راد أسرتي وكل  مع جميع 

من حولي.  

ت��س��ب��ب ل����ي ه�����ذه األل���ع���اب 

اإللكترونية أضراًرا كبيرة؛ فهي 
تجعلني عرضة لخطر الحرمان 
م����ن ال����ن����وم واالض����ط����راب����ات 
وأمراض  بالسمنة  ترتبط  التي 
القلب وضعف التركيز وتدني 
وقد  األك��ادي��م��ي،  المستوى 
ل��إلدم��ان  بها  شغفي  يتطور 
بي  ي���ؤدي  ق��د  عليها، وه���ذا 
ل���الن���ط���وائ���ي���ة وح�����ب ال��ع��زل��ة 

والتوحد. 

منذ فترة ليست بقصيرة الحظت أنني بدأت أنجذب بشكل ال إرادي لأللعاب اإللكترونية، التي 
ا من حياتي، وباتت تلهيني عن المذاكرة واالستمتاع بكل ما يناسب عمري  أصبحت جزًءا مهمًّ
ومستمر،  دائم  بشكل  مختلفة  تكنولوجية  وسائل  عبر  ممارستها  على  تعودت  فقد  الصغير. 
وهو ما يؤثر بشكل طبيعي على نشاطي اليومي الصحي، ويجعلني بعيًدا عن الحياة العادية، 
باإلضافة إلى تعلقي الشديد بتلك األلعاب التي تسيطر على وجداني منذ لحظة استيقاظي 
وحتى النوم، فأصبحُت أتعامل مع األجهزة اإللكترونية المتقدمة باحتراف، وأتصفح اإلنترنت 

وأشاهد مقاطع الفيديو، وأضحى هذا المشهد طبيعيًا ألي فرد من أفراد أسرتي.

الوحيد  أم��ل��ي  أن���ِت  الحبيبة،  أس��رت��ي 
ف���ي االب���ت���ع���اد ع���ن ه����ذه األل���ع���اب، 
ح��اول��ي ال��ت��ح��دث م��ع��ي ع��ن األش��ي��اء 
لما  وأرش��دي��ن��ي  فيها،  تجذبني  التي 
لي  وخصصي  منها،  أخ��ت��اره  أن  يجب 
وشاركيني  بها،  للعب  م��ح��ددًا  وقتًا 
وال  فيها،  وان��دم��اج��ي  لعبي  أوق���ات 
ت��س��م��ح��ي ل���ي ب��اس��ت��خ��دام األج���ه���زة 
التكنولوجية قبل النوم مباشرة حتى 
ال تؤثر على نومي، وكذلك امنعيني 
وجباتي  تناول  أثناء  استخدامها  من 
ال��ي��وم��ي��ة، واس��ت��م��ري ف��ي ف��ع��ل كل 
عنها،  االبتعاد  في  لتساعديني  هذا 
أما أنا فلن أتوقف عن قول: “أسرتي، 

أبعديني عن األلعاب اإللكترونية”.
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موجودة  غريزة  العاطفة  نقول 
ت��ض��يء و تشع و  ف��ي ك��ل روح 
تطرأ  األحيان  كثير من  لكن في 
أم�����ور ك��ث��ي��رة ت��ج��ع��ل إش��ع��اع��ه��ا 
يخمد، و ببساطة يمكننا أن نجد 
التلقائية  األف��ك��ار  م��ن  ك��ث��ي��رًا  أن 
التي تخطر في بالنا عندما نفكر 
في موضوع معين يتعلق بنا أو 
بالمستقبل تنقصها  أو  باآلخرين 
ال���دق���ة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��م��ن��ط��ق��ي��ة، 
وك��ث��ي��رًا م��ا ت��ك��ون ه��ذه األف��ك��ار 
مبالغة  أو  خ��اط��ئ��ة  ت��ع��م��ي��م��ات 
ب��ن��ي على  اس��ت��ن��ت��اج��ًا  أو  ك��ب��ي��رة 

مقدمات ناقصة و غير ذلك .
إن م��ع��ظ��م األف���ك���ار ت��ت��ج��ه إل��ى 
و  سلبي  تفكير  أس��ل��وب  ات��خ��اذ 
)ال  المثال  سبيل  على  مظلم، 
أس��ت��ط��ي��ع ت��ح��م��ل ه���ذا .. أش��ع��ر 
بالظلم .. لن أستطيع المواجهة 
لن   .. ال��ج��م��ي��ع  م���ن  .. س���أه���رب 
أس��ام��ح أو أص��ال��ح أح���دًا ( و غير 

ذلك من األفكار .

إن هذه األفكار غالبًا ما تترافق 
أع��راض  و  تغيرات  و  بأحاسيس 
بالقلق  اإلحساس  مثل  جسمية 
و التوتر العام .. و ازدياد ضربات 
يتجه  ه��ن��ا   ، غ��ي��ره��ا  و  ال��ق��ل��ب 
اتخاذ نظرة سلبية  إلى  اإلنسان 
و أف��ك��ار م��ث��ل )ل��ي��س ل���دي أم��ل 
ت��زداد هذه  .. ( و عندما  أو حل 
والحالة  الموقف  يصبح  األفكار 
ي��ب��دأ  أن  ي��م��ك��ن  أو  أك��ث��ر س�����وءًا 
لولب القلق الشديد ويبتعد عن 

السالم الداخلي ..
ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل����ى إع������ادة ب��ن��اء 
ن��ف��س��ي و ف��ك��ري ب��ن��م��ط آخ���ر .. 

كيف يكون ذلك ؟
ال   .. معين  لمنهج  بحاجة  نحن 
السالم  حالة  في  نعيش  أن  بد 
ال����داخ����ل����ي ل��ن��ن��ط��ل��ق ل��ل��س��الم 

الخارجي .. 
ال بد أن نتفرغ لإلنجاز في تأصل 

قيم التسامح ..

إن���م���ا  و  ي���خ���ل���ق  ال  ال���ت���س���ام���ح 
ي��ح��ت��اج  ل��ك��ن  .. و  ه���و م���وج���ود 
االستمرارية .. كيف يساعد هذا 

اإلنسان نفسه ؟
ع��ل��ي��ه أن ي��ب��دأ ق��ب��ل ك���ل ش��يء 
ب��ال��ص��ل��ح م���ع ن��ف��س��ه .. وإع����ادة 
يعترف  أن  و  ذات��ه  أم��ام  اعتباره 
ل��ن��ف��س��ه ب��أخ��ط��ائ��ه .. ك��م��ا ي��رى 
أخ���ط���اء غ���ي���ره ، ف��ح��ت��ى ي��ح��دث 
ذل��ك ال��زل��زال ال��ذي بداخله .. ال 
بد أن يعود إلى قواعد أساسية 

للمجتمع ..
يغفر  أن  يستطيع  ال  ك��ان  وإذا 
بإنسان  ليس  فهو  أحبهم  لمن 
اآلخ���ري���ن كما  ي��ق��ب��ل  أن  وي��ج��ب 
هم .. و أن ينظر إلى المساحات 
المضيئة  وال��ل��ح��ظ��ات  ال��ب��ي��ض��اء 
أن  ي���ك���اد  أو  خ���س���ره���م  ف��ي��م��ن 
ذل��ك  اس��ت��ط��اع  إذا   ، ي��خ��س��ره��م 
فإن وهج العاطفة يعود ويتأجج 
أكبر،  عندما يصبح لحياته معنى 
ف��ي ظ��الم  للتخبط  ي��ع��ود  ول���ن 

أش��ع��ل شمعة  ق��د  ألن���ه  نفسه 
التسامح  و   ، عاطفة  قلب  في 
أن���َت ومني  م��ن��َك  ي��ب��دأ  مفهوم 

أنا ..
من  المتسامح  الشخص  يعتبر 
مجتمعه  في  األشخاص  أق��وى 
تحتاج  النبيلة  الصفة  ه��ذه  ألن 
لديه  و  نفسه  من  واثقًا  إنسانًا 
ق���درة ع��ل��ى اس��ت��ي��ع��اب اخ��ت��الف 

وخالف اآلخرين ..
نفسه  ي��ف��ه��م  أن  يستطيع  إن���ه 
يصل  بالتالي  و  اآلخرين  ثم  أواًل 
في  المشترك  ال��ت��ع��اون  لفكرة 
معها  فيصل  الحياتية  المساحة 
االستقرار  و  النفسية  الراحة  إلى 
ال����داخ����ل����ي وي����ص����ل ل���ح���ال���ة م��ن 
إنه محبوب في محيطه  الحب، 
يهتمون  ..ويجعل كل من حوله 
وبعدها  ل��ه  يستمعون  و  ل��رأي��ه 
األرق����ى واألج��م��ل  ح��ي��ات��ه  تصبح 
ل��خ��ل��وه��ا م��ن ال��م��ش��اك��ل ال��ح��ادة 
تصل  التي  المزعجة  والصراعات 
ب���اإلن���س���ان إل�����ى األم���������راض، إن 
والرفض  األلم  مشاعر  استبدال 
بمشاعر  واالن��ت��ق��ام  والكراهيىة 
أخ������رى ف����ي م��ع��اي��ي��ر ال��ت��س��ام��ح 
لآخرين حسب  األع���ذار  وإي��ج��اد 
والشخصية  النفسية  سماتهم 

والحياتية:
ت���ج���ع���ل ال�����ف�����رد ي���ت���ع���ام���ل م��ع 
ال����م����واق����ف ب���إي���ج���اب���ي���ة أك���ب���ر و 
بالتفكير والطاقة  يشحن نفسه 
اإليجابية، فقد أشارت الدراسات 
ي���ب���ادرون  إن األش���خ���اص ال���ذي���ن 
للتسامح غير المشروط يعيشون 
عمرًا أطول من األشخاص الذين 
اآلخرين  م��ن  االع��ت��ذار  ينتظرون 

وهم أكثر مناعة ضد األمراض.
ان األكثر تسامحًا يرتفع عندهم 

الجسم  المناعي في  المستوى 
ك��م��ا وي��س��اع��د ع��ل��ى ال��ح��د من 

مسببات الكآبة و األرق .
وم����ن أس����س ال��ت��رب��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة 
البرمجة  علماء  اكتشفها  ال��ت��ي 
كل  إن  حيث  التسامح  العصبية 
موقف يمر به الطفل و التسامح 
الذي تقدمه يكون بمثابة رسالة 
أيضًا متساحًا  تجعله هو  إيجابية 
والب��د م��ن ش��رح ه��ذا المفهوم 
منذ الطفولة و التغني بأهميته 
و كيف يكون من القلب ليقدم 
ل��ن��ا ه���دي���ة و م���ك���اف���أة ل��ل��ج��ه��از 

العصبي بأنك بخير 
هي أجمل الهدايا اللطيفة التي 
ن��ق��دم��ه��ا ألط��ف��ال��ن��ا ف��ه��ي كنوز 
مستقبلية لصحتهم النفسية  و 
بها تتشكل شخصياتهم، وعلينا 
ان نبني ثقافة التسامح كمربين 
ب��ي��ن أف������راد ع��ائ��ل��ت��ن��ا ف��ال��ط��ف��ل 
مستمر  والتعاون  دائ��م  مراقب 
بين البيت و المدرسة لتعزيز هذا 

المستوى الراقي .
التسامح س��وف تصل  ف��ب��دون   
الكراهية  من  درج��ة  إلى  النفس 
من  يصبح  و  لآخرين  و  ل��ل��ذات 
الصعب تحمل أي متاعب أخرى 
في هذه الحياة مما يدفع الفرد 
إلى الهروب من أي مواجهات .

 إن مسؤولية نشر فكر و ثقافة 
التسامح تقع على عاتق األهل 
والمربين فاألطفال الصغار حين 
يزرع فيهم قيم وفضائل مبكرة 
عطاء  ال��ت��س��ام��ح  ظ��ه��ور  ستثمر 
ويبدأ  مستقبلية  أفضل  وحياة 
ال��ت��ع��ام��ل ال���وال���دي األول����ي بين 
أب��ن��ائ��ن��ا ف��ي األس����رة وال��م��درس��ة 
وهو منظور واضح لمستقبلهم، 
و يجب ان نعزز جميع األمثلة و 

تدعم  التي  الحياتية  ال��م��واق��ف 
و  ال��ط��ف��ل  ليعرفها  ال��ف��ك��ر  ه���ذا 
هو  و  ص��ح��ي��ح  ب��ش��ك��ل  يطبقها 
رصيد  و  لحياتهم  ن��ج��اح  ط��ري��ق 
ل��ه��دوء  ت��دع��ي��م   ث���ري و  نفسي 
نفسي و رضا يساعد على النظر 
ب��ق��وة ال��ت��ف��ك��ي��ر اإلي���ج���اب���ي قبل 

السلبي .
المتسامح  اإلن��س��ان   .. بالنتيجة 
ال��ق��درة على  ال���ذي يمتلك  ه��و 
رد اإلس�����اءة ول��ك��ن��ه ي��ت��رف��ع عن 
ذلك ألنه يتمتع بقدرات عقلية 
لديه  تنخفض  بالمقابل  كبيرة، 
حدة الغضب و العصبية مقارنة 
مستويات  ألعلى  ليصل  بغيره 
هي  العاطفية  فالطاقة  الحب، 
ال���ح���ب و اإلح���س���اس  ع���اط���ف���ة 
ب��ال��ح��ب وب��أن��ك م��ح��ب��وب و هي 
من أهم احتياجات اإلنسان بعد 
اإلنسان  حياة  ان  الشك  البقاء، 
لها معنى  التستقيم وال يكون 
ب����دون ال���ح���ب،  ف��ب��ال��ح��ب خلق 
ال���ل���ه ت��ع��ال��ى ال���خ���ل���ق، وب��ال��ح��ب 
أمرهم سبحانه بعبادته، وبالحب 
ع��ب��اده  ع��ز وج���ل  ال��ل��ه  سيكافئ 
ال���ص���ال���ح���ي���ن، وك�����ي ن���ص���ل ال���ى 
م��رح��ل��ة ال��ح��ب ال��م��ت��ك��ام��ل يجب 
أواًل أن نصل إلى مرحلة العطاء 
تعطي  أن  تستطيع  ل��ن  ألن���ك 
.. ول��ن تستطيع أن  ب��دون ح��ب 
فالتسامح  تسامح،  ب��دون  تحب 
ال���ع���ط���اء م��رت��ب��ط��ة  وال����ح����ب و 
ببعضها البعض تولد لدينا هذه 
ت��وازن��ًا  أك��ث��ر  شخصية  المفاهيم 
في القوة الروحانية التي ستنتج 
عنها اتزان الذهن الذي سيعقبه 
ات���زان ال��ش��ع��ور و األح��اس��ي��س و 
الجسم  يكون  ب��أن  األم��ر  ينتهي 

كله في اتزان .

ت�سامح من القلب

يقول جبران خليل جبران ..
لي من نفسي صديق يعزيني إذا ما اشتدت خطوب األيام، و يواسيني عندما ُتِلمُّ مصائب الحياة، و من 
لم يكن صديقا لنفسه كان عدوًا للناس، ومن لم ير مؤنسًا من ذاته مات قانطًا ألن الحياة تنبثق من 

داخل اإلنسان و لن تجيء مما يحيط به .
و هذا يعني الصلح مع الذات، و لن يحدث ذلك إال بقيمة عالية تكلل ذات اإلنسان هي قيمة التسامح.

بقلم: اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

بأقالمهم
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أمنكم سعادتنا 

الإرهاب الفكري
والقتل  والفوضى  والتخريب  بالدمار  اإلرهــاب  ارتبط  لطالما 
والظلم، في حين أن الفكر ارتبط دوما بالعقل والذكاء واإلبداع 
والتفكير، فكيف لنا بأن نربط العقل واإلبداع واالبتكار بالخراب 
والتفجير والظلم والقتل،، ونخرج بعنوان من كلمتين “ اإلرهاب 

الفكري” .

المنظمات  إليه  ما سعت  هذا 
صح  إن  فيه  ونجحت  اإلرهابية 
طريقة  عن  بحثوا  فقد  التعبير، 
الناشئة  العقول  إل��ى  للوصول 
ليأثروا فيها عن بعد، متجاوزين 
ج��م��ي��ع ال�����ح�����دود ال��ج��غ��راف��ي��ة 
ما  وإذا  والثقافات.  وال��ع��ادات 
اإلرهابي  التواصل  لتاريخ  رجعنا 

ن���رى ب���أن ب��داي��ات��ه��م ك��ان��ت عن 
وهي  التقليدي  التجنيد  طريق 
ال��م��ق��اب��ل��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة وإق��ن��اع 
ال��ف��ري��س��ة ل���ل���دخ���ول إل����ى ق��اع 
اإلرهاب، بعدها تتورط الفريسة 
القريب  ف��ي  ال��ج��رائ��م  بمختلف 
وال���ب���ع���ي���د وت���ص���ب���ح م��ل��ط��خ��ة 
الوضع  يتطور  بعدها  بالدماء، 

عبر  التجنيد  مرحلة  إل��ى  ليصل 
ال��ق��ن��وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة م��ن خ��الل 
ن���ش���ر ال���ت���ص���ري���ح���ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
السن  صغار  فيها  مستهدفين 
واألش�����خ�����اص ال����ذي����ن ي��ظ��ن��ون 
أن��ف��س��ه��م ب��أن��ه��م م��ظ��ل��وم��ون 
المجتمع  ض��د  ج��رائ��م  ليرتكبوا 
غليلهم  لتشفي  وال��ح��ك��وم��ات 

بقلم: أحمد عدنان
المكتب اإلعالمي لخدمة األمين 

من الظلم الذي يالقونه، تطور 
للمواقع  ل��ي��ص��ل  ب��ع��ده��ا  األم����ر 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ح��س��اب��ات في 
ب���رام���ج ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي، 
فكبرت حلقة الوصل بين العقل 
المدبر والضحايا وأصبح الوصول 
والتنسيق  أس��رع  بشكل  إليهم 
أس�����ه�����ل، ف����ك����ان����ت ال���س���م���وم 
انتقائي  بشكل  تبث  اإلره��اب��ي��ة 

وعشوائي أيضًا.

وض���ع���ن���ا ال���ح���ال���ي أص����ب����ح ف��ي��ه 
ال��م��ج��رم��ون واالره���اب���ي���ون على 
م����س����ت����وى ع��������اٍل م�����ن ال���ع���ل���م 
وال���ب���رم���ج���ة، وم����ا وص���ل���ت إل��ي��ه 
االلكترونية،جعلتهم  التقنيات 
يتربصون باألطفال ويحادثونهم 
ع����ب����ر األج�������ه�������زة واألل������ع������اب 

أفكارهم  لتلويث  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة 
وزراعة الشحناء والبغضاء فيهم 
ل��ي��ب��دؤوا ب��إره��اب أق���رب ال��ن��اس 
وأقاربهم  وأسرهم  حولهم  من 
ف��ري��س��ة  وأي  وأص����دق����ائ����ه����م 

تتسنى لهم.

األسرة..

الش�����ك ب�����أن م����ا ت���ح���دث���ن���ا ع��ن��ه 
على  يمتد  للتجنيد  ط���رق  م��ن 
ف���ت���رات زم��ن��ي��ة ت���ب���دأ ب��ال��ت��ع��رف 
وال����ت����ح����دث واإلق������ن������اع ح��ت��ى 
للتلويث  جاهزة  الفريسة  تصبح 
ال��ف��ك��ري ب��ال��س��م��وم اإلره��اب��ي��ة، 
ل���ك���ن اإله�����م�����ال واالن����ش����غ����ال 
األط��ف��ال  ع��ن  للوالدين  ال��دائ��م 
والفرصة  الرئيسي  السبب  هو 

الحقيقة للمنظمات اإلرهابية. 

فالواجب على األسرة بداية هو 
وإع��ط��اؤه��م  أبنائهم  مالحظة 
والدخول  اليومي  الحوار  فرصة 
ل���ع���ال���م���ه���م وال�����ت�����ع�����رف ع��ل��ى 
للطريق  وتوجيههم  مشاكلهم 
ال������ص������واب، ب����ه����ذه ال���ط���ري���ق���ة 
ستعطي أطفالك فرصة للتعبير 
ع���ن ش��ع��وره��م وال��ح��دي��ث عن 
إنجازاتهم وما تعرضوا إليه يوميًا 
م���ن م���واق���ف، ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة 
األف��ك��ار  ش��ر  تقيهم  ب��أن  كفيلة 
مختلف  ف��ي  المنتشرة  الضالة 
التواصلية، ومن خالل  الوسائل 
لك  يتبين  ال��ي��وم��ي��ة  ال��م��الح��ظ��ة 
سلوك  ع��ل��ى  تغير  أي  ط���رأ  إذا 

طفلك وتصرفاته. 

المجتمع.. 

عند مالحظتك ألي سلوك مشبوه 
فيمن هم حولك فال تتردّد باالتصال 
ال��م��س��ؤول��ة ف��ه��ي كفيلة  ب��ال��ج��ه��ات 
الشر  دائ��رة  وقطع  والبحث  بالتحري 
المجتمع  تضافر  ول��و  تفاقمها،  قبل 
والمتابعة  باإلرشاد  أطيافه  بمختلف 
واإلبالغ الفوري عن أي اشتباه لفكر 
ض����ال ل��ض��ع��ف��ت ف��رص��ة ال��م��ن��ظ��م��ات 
اإلرهابية وتحصن المجتمع ضد هذه 
اآلفة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا على 
األفراد والمجتمعات، ولنعلم جميعًا 
قلة  ه��و  دوم���ا  الرئيسي  السبب  أن 
الدائم  واالنشغال  والثقافة  الوعي 
للوالدين وأولياء األمور عن أطفالهم.   
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احلـــقـــوق الــتــ�ــرضيــعــيــة 
للطفل يف قانون ودمية
»احلقوق الأ�ســـرية وال�سحية والجتماعية«

2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة” ليبقى  3 لسنة  لقد صدر القانون االتحادي رقم 
شاهدًا على موقف الدولة الحازم من أي اساءة يتعرض لها أي طفل يعيش على ارض 
الطفل من  بها  يتمتع  أن  التي يجب  الحقوق  القانون كافة  بحيث تضمن هذا  الدولة 
والفكرية  واالجتماعية  الصحية  البيئة  للطفل  يضمن  بما  بلوغه  حتى  ميالده  لحظة 
دخول  يمكنه من  الذي  السليم  والنفسي  الجسدي  بالنمو  له  تسمح  التي  المناسبة 
البيئة  في  اإليجابي  والتأثير  التفاعل  على  قادر  سليم  عاقل  بالغ  كإنسان  مجتمعه 

المحيطة .

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

أسس تربوية

احلقوق الجتماعية 

ت��ع��م��ل ال����دول����ة ع���ل���ى ت��وف��ي��ر 
م���س���ت���وى م���ع���ي���ش���ي م���الئ���م 
ونفسيًا  ب��دن��ي��ًا  ال��ط��ف��ل  ل��ن��م��و 
واجتماعيًا كما تضمن لأطفال 
دخل  مصدر  لهم  ليس  ال��ذي��ن 
المساعدة  على  الحصول  حق 
الالزمة ، أما األطفال مجهولي 
الذين حرموا  النسب أو هؤالء 
بصفة  الطبيعية  عائالتهم  من 
ضمن  فقد  مؤقتة  أو  دائ��م��ة 
لهم القانون حق الرعاية البديلة 
م����ن خ�����الل اس������رة ح���اض���ن���ة أو 
مؤسسات الرعاية االجتماعية .

وفي تفصيله للحقوق األساسية تطرق المشرع 
الى حق الطفل في الحياة وحقه باألمان على 
بحياته  يتعلق  م��ادي��ًا  األم���ر  ك���ان  س���واء  نفسه 
ال��م��ع��ن��وي كمنحه حق  ب��وج��وده  أو  ال��ج��س��دي��ة 
منحه  ث��م  وم��ن  المواليد  سجل  ف��ي  التسجيل 
ثم منحه  لكرامته  ينطوي على مهانة  اسمًا ال 
نسبه  ثم  ومن  القانون  أحكام  حسب  الجنسية 
الى والديه الشرعيين واستخراج األوراق الثبوتية 

الخاصة به .

ال��ق��ان��ون ف��ي منح الطفل ال��ح��ق في  ت���درج  ث��م 
التعبير عن آرائه بحرية ولكن بما يتفق مع اآلداب 
ال��ع��ام��ة ف��ي ال��دول��ة م��ع م��ن��ع أي إج����راء يمس 
تعسفي  لتدخل  يعرضه  أو  سمعته  أو  بشرفه 
في حياته وأسرته إضافة إلى حمايتة من كافة 
ص��ور اإلب��اح��ي��ة أو االس��ت��غ��الل االق��ت��ص��ادي من 

خالل تشغيله في اعمال تعرض حياته للخطر .

احلقوق الأ�سا�سية 
كفل القانون للطفل التمتع 
التشريعية  الحقوق  بجميع 
ال��م��ق��ررة ف��ي ال���دول���ة دون 
تمييز بسبب أصله أو جنسه 
أو  ع��ق��ي��دت��ه  أو  م��وط��ن��ه  أو 
إعاقته ، وقد قرر أن االسرة 
الطبيعية هي البيئة الفضلى 
لتنشئة الطفل وضمان تلبية 
والبدنية  النفسية  احتياجاته 
خ��اص��ة ح��ق��ه ف���ي ال��ح��ض��ان��ة 
ق��رر  ق���د  ال���ق���ان���ون  أن  إال   ،
ب��األس��رة  عنها  االس��ت��ع��اض��ة 
البديلة عند االقتضاء وذلك 
ت��ح��ق��ي��ق��ًا ل��ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل 

ومصالحه الفضلى .

أل����زم ال���ق���ان���ون وال�����دي ال��ط��ف��ل 
بتوفير متطلبات األمان األسري 
ل���ل���ط���ف���ل وت���ح���م���ل ال����واج����ب����ات 
ال���م���ن���وط���ة ب��ه��م��ا ف����ي رع��اي��ت��ه 
ضمان  م��ع  وإرش����اده  وتوجيهه 
الحضانة  حقوقه األساسية في 
والرضاعة والنفقة وحماية عرضه 
للقوانين  وف��ق��ًا  وم��ال��ه  ودي��ن��ه 
، وح��م��اي��ة ل��ل��وج��ود ال��ج��س��دي 
منح  المشرع  أق��ر  فقد  للطفل 
الطفل حق الحصول على أفضل 
خ���دم���ات ص��ح��ي��ة ح��ي��ث أل��زم��ت 
قدراتها  بتطوير  نفسها  الدولة 
ف����ي م���ج���ال ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة 
ال���خ���اص���ة ب��ال��ط��ف��ل م���ع ت��ق��دي��م 
أف��ض��ل رع��اي��ة ص��ح��ي��ة ل��أم��ه��ات 

قبل الوالدة وبعدها .

واوجب القانون على السلطات 
ال��م��خ��ت��ص��ة وق���اي���ة ال��ط��ف��ل من 
والقيام  البيئي  التلوث  مخاطر 
ب��������دور ف����اع����ل ف�����ي ال���ت���وع���ي���ة 
الصحية الوقائية كمزايا الرضاعة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وأض���������رار ال��ت��دخ��ي��ن 
م����ع ات����خ����اذ إج����������راءات ص���ارم���ة 
ال��م��خ��درات  م��ن  الطفل  لحماية 
وال����م����ؤث����رات ال��ع��ق��ل��ي��ة ودع����م 
نظام الصحة المدرسية وتقديم 
تضمن  ال��ت��ي  النفسية  ال��رع��اي��ة 
واتخاذ  للطفل  الوجداني  النمو 
كل ما هو الزم للكشف المبكر 
ع��ن ح���االت اإلع��اق��ة واألم���راض 
ال��م��زم��ن��ة ،م����ع ف����رض إج������راءات 
مشددة على بيع التبغ لأطفال 
أو التدخين في األماكن المغلقة  
الكحولية  ال��م��ش��روب��ات  ب��ي��ع  او 

لالطفال .

احلقوق الأ�سـرية وال�سحية 
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كتاب من اإلمارات

بقلم: محمد الغفلي
إعالمي وكاتب إماراتي 

اأ�سحاب الهمم

الت�سامح ومفهوم 
اأ�سحاب الهمم

اخ��ت��ي��ار ق���ي���ادة دول�����ة اإلم������ارات 
ال���ت���س���ام���ح ف���ع���اًل وع����م����اًل ف��ي 
ترسيخ  إال  ه���و  م���ا   2019 ع���ام 
ل��م��ا غ��رس��ه ال���راح���ل وال��م��ؤس��س 
الشيخ  الله-  بإذن   – له  المغفور 
زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب 
ث��راه”، فدولة اإلم��ارات منذ  الله 
ن��ش��أت��ه��ا وه����ي ت��ن��ت��ه��ج س��ي��اس��ة 
وتتعامل  اآلخ��ر  وتقبل  التسامح 
م��ع��ه ع��ل��ى أس���اس���ه اإلن��س��ان��ي، 
ومن أشكال التسامح الذي توليه 
الحكومة اهتمامها بفئة أصحاب 
الهمم الذين جعلتهم فئة منتجة 

وكفلت  المجتمع،  في  وفاعلة 
ل��ه��م ح��ق��وق��ه��م ب��ال��ش��ك��ل ال��ذي 
يمنع التمييز ضدهم، وتسميتهم 
ب���ه���ذا االس�����م ن���اب���ع ع���ن إي��م��ان 
تنمية  ف��ي  بإمكانيتهم  ال��ق��ي��ادة 
فئة  من  أقرانهم  كسائر  ال��دول��ة 

المجتمع.

باهتمام  الهمم  أصحاب  يحظى 
واض����ح وي���ؤك���د ذل����ك األول���وي���ة 
ف��ي أج��ن��دة ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي، 
والبرلماني،  التشريعي  والعمل 
تناقش  وتحدياتهم  فقضاياهم 
فضاًل  المجتمع،  كقضايا  وتنظر 
عن التقبل االجتماعي واالندماج 
ف����ي ال���ح���ي���اة ال���ع���ام���ة ودع�����وة 
إلى  االتحادية والمحلية  الجهات 
ال��ت��ن��اف��س ف���ي ت��ق��دي��م خ��دم��ات 
ذات جدوى عالية حتى ال يشعر 
مع  تفرقة  ب��أي  الهمم  أص��ح��اب 

اآلخرين من أفراد المجتمع.

إن االه��ت��م��ام اإلع���الم���ي ال��ذي 
يحظى به أصحاب الهمم أعطى 
بعدًا اجتماعيًا مختلفًا في تثقيف 
المجتمع المحيط بهم وأتاح لهم 
األهمية  ذات  الفرص  من  الكثير 
ف�����ي ال����م����ش����ارك����ة اإلع����الم����ي����ة 
امتهن  إلى دهاليز من  والدخول 

العمل اإلعالمي وبرز فيه.

ف�����إن ت���ك���ري���م أص����ح����اب ال��ه��م��م 
ف���ي ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ح��اف��ل من 
ق���ب���ل رئ���ي���س ال����دول����ه “ح��ف��ظ��ه 
ال��ل��ه”، وإخ��وان��ه ح��ك��ام اإلم���ارات 
وال��م��س��ؤول��ي��ن ي���دل ع��ل��ى أنهم 
إن��ج��ازات  ل���إلم���ارات  ف��ئ��ة سجلت 
أم��ام  س��م��ع��ة  أع��ط��ت��ه��ا  عظيمة 
أن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا  ال���ع���ال���م  دول 
بطوالتهم ومنجزاتهم محل فخر 
واعتزاز لم يبخس فيه حقهم في 

التكريم الذي يستحقونه.

ومن أشكال التسامح الذي 
رس��خ��ت��ه ح��ك��وم��ة اإلم�����ارات 
الفرصة  وإت��اح��ة  ال��ب��اب  فتح 
ام����������ام أص������ح������اب ال���ه���م���م 
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي ال��ع��م��ل 
ال��ت��ط��وع��ي ف��ي أك��ب��ر وأه��م 
ح����دث ت��س��ت��ق��ب��ل��ه وت��ن��ظ��م��ه 
 2020 إك��س��ب��و  اإلم��������ارات 
توجهات  يؤكد على  ،وه��ذا 
ال���ق���ي���ادة ف���ي االس���ت���ف���ادة 
واالستغالل األمثل لقدرات 

ومهارات هذه الفئة.

تصحو من النوم تطعم أبناءها 
إلى  معهم  وتذهب  ،تلِبُسهم 
المنزل  إل��ى  ال��م��درس��ة وت��ع��ود 
ل��ت��ب��دأ ب��أع��م��ال��ه��ا ال��م��ن��زل��ي��ة في 
ضجر، ويعود األبناء فتبدأ رحلة 
الصراخ والتوبيخ، تجلس معهم 
وأطفالها  بهاتفها  تلهو  وهي 
ي��ل��ه��ون ب��أج��ه��زت��ه��م. ت��ت��ذم��ر من 
أن  ت��رى  ولكن  الروتينيه  حياتها 
تجلس  م��ن  ه��ي  المثالية  األم 
أطفالها  ب��ج��ان��ب  ال��وق��ت  أك��ث��ر 

وت���ع���د ل��ه��م ال���ط���ع���ام وت��ه��ت��م 
بمنزلها َفقط. 

وف����ي ال��ج��ه��ة األخ������رى، إم����رأة 
لتكون  ُمبكرًا  تستيقظ  عاملة 
م����ع أب���ن���ائ���ه���ا ق���ب���ل ذه���اب���ه���م 
ل���ل���م���درس���ة ث����م ت��ن��ط��ل��ق ه��ي 
الخاصة،  وحياتها  أعمالها  إل��ى 
لتستقبل  ذل����ك  ب��ع��د  وت���ع���ود 
أبناءها بُكل حب لتجلس معهم 
تحدثهم  ال���غ���داء،  وق���ت  ق��ب��ل 
ُثم بعد ذلك تأخد  عن يومهم 

ِقسطًا من الراحة. وقبل النوم 
هي  قصة.  وتقرأ  معهم  تلهو 
نفسها  أس��ع��دت  حياتها  ت��ل��ك 

فاستطاعت إسعاد أطفالها.

ال����ع����ب����رة ل���ي���س���ت ب���ال���ج���ل���وس 
ب��ال��س��اع��ات ال��ط��وي��ل��ة ب���ل هي 
ب���م���ح���ت���وى ه������ذه ال���س���اع���ات، 
س���اع���اٌت ق��ل��ي��ل��ة ن��م��ض��ي��ه��ا مع 
ُتغني  وتركيز  بكل حب  أطفالنا 
نجلس  كثيرة  أوق��ات  عن  كثيرًا 

معهم ونحن متذمرون.

ـِره “ “ اأنِت ُمق�س

بقلم: عائشة أحمد العوضي
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مدونة أفكاري

بقلـم اإلعـالمية الكـاتبة : صفية الشـــحي
twitter: @safiaalshehi - s.alshehi@alroeya.com

هما  أمريكيين  عالمين  قبل 
كالين  ون��اث��ان  كالينز  مانفرد 
خيال  ص��وره  كما   ،19٦0 ع��ام 
ال��ب��ش��ر م���ن خ����الل األع���م���ال 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
أو  ه���و،  ال��دك��ت��ور  كمسلسل 

حرب النجوم وغيرها. 

في حقيقة األمر لقد تجاوزت 
ال��ف��ك��رة ح���دود الحاجة  ه��ذه 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ل��ت��ط��ال 
وج����ودن����ا ال���ب���ش���ري وح��اج��ت��ن��ا 
ال��دائ��م��ة إل��ى االت��ص��ال، وإذا 
اإللكترونية  األط���راف  كانت 
تحل كبدائل لبعض األطراف 
وال����ح����واس ال��ت��ي ق���د ت��ك��ون 
ف���ق���دت ب��س��ب��ب ال���م���رض أو 
الطبيعة، فإن هناك ما يمثل 
الموجودة  لحواسنا  ام��ت��دادًا 
أص���������اًل ب����ك����ام����ل ع���اف���ي���ت���ه���ا 

وح���ي���وي���ت���ه���ا وال����ت����ي ن��ط��ل��ق 
عليها في يومنا هذا وسائل 
اإلع�������الم ال���ح���دي���ث���ة م����ع م��ا 
يزاحمها من شبكات للتواصل 

االجتماعي. 

اللصيق  االم����ت����داد  ه����ذا  إن 
إي��ج��اد ق��واع��ده  بنا نجح ف��ي 
ال��ج��دي��دة ح��ي��ن ت��ج��اوز ح��دود 
ال���م���ك���ان م����ؤك����دًا ع���ل���ى أن���ه 
أنه  كما  العصر،  ه��ذا  بوصلة 
ح��ق��ق ل��م��س��ت��خ��دم��ي��ه ف��ه��م��ًا 
بل  وال���ح���دث،  للبيئة  م��غ��اي��رًا 
للجغرافيا  ع��اب��ري��ن  وجعلهم 
م��ت��دف��ق��ي��ن وف��وري��ي��ن ت��م��ام��ًا 
ك���م���ا ه����ي ال���م���ع���ل���وم���ات – 
يتم  التي   – المعرفة  وليس 
ملء هذه الفوهة الزمنية بها 

في كل جزء من الثانية. 

ي��ح��ول��ن��ا ذل����ك إل����ى أش��خ��اص 

م���ت���ص���ل���ي���ن دائ������م������ا ب��ق��ط��ع 

إل��ك��ت��رون��ي��ة ب��أش��ك��ال وأل����وان 

أن��ه  ن��ؤك��د  مختلفة  وأح��ج��ام 

الغنى عنها، أما “سايبورغيتنا 

“ ف��ت��ش��ك��ل ن��ق��ط��ة ح��اس��م��ة 

في تطور ذكاء هذه البشرية 

يزال  أن األم��ر ال  إال  ووعيها، 

لحقيقة  بالنسبة  واض��ح  غير 

م��ن��ق��ط��ع  ت��ف��اع��ل��ن��ا  ك�����ان  إن 

ال���ن���ظ���ي���ر م�����ع اإلل���ك���ت���رون���ي 

في  فعليًا  يساهم  وال��ذك��ي 

منحنا القدرة على التمييز بين 

أن��ه دف��ع بنا إلى  األل���وان أم 

المزيد من الضبابية واليأس.  

نيل هاربيسون شخص ذو قدرة استثنائية على سماع األلوان، أما الغرابة فال تكمن في أن يسمع 
المرء ما يجب أن يراه وحسب، بل في تمييز ما ال يمكن أن يراه، خصوصًا إذا كان مصابًا بمرض عمى 

األلوان من األساس. 

األصل  البريطاني  هاربيسون 
اس���ت���ط���اع اخ���ت���ب���ار م����ا ي��م��ك��ن 
ال��ح��دي��ث  ال���ع���ل���م  ي����وف����ره  أن 
ب��ت��ق��ن��ي��ات��ه ال��ه��ائ��ل��ة م���ن ف��رص 
ت��ع��وض��ه ف��ق��دان��ه  أن  ي��م��ك��ن 
ل��وظ��ي��ف��ة ح���ي���وي���ة ك���ال���ق���درة 
األل���وان من خالل  تمييز  على 

رأس��ه  ف��ي  تثبيتها  ت��م  شريحة 
األل��وان  ترجمة  على  تساعده 
إل���ى م��وج��ات ص��وت��ي��ة مميزة 
ال���ت���رددات،  متباينة  ون��غ��م��ات 
إدراك  إمكانية  ل��ه  يتيح  مما 
المختلفة  البصرية  ال��ت��أث��ي��رات 

من خالل السمع. 

نيل  ح��ظ��ي   2014 ع����ام  ف���ي 
ب���ت���وص���ي���ف رس����م����ي ك�����أول 
إن���س���ان  أول  أو  س����اي����ب����ورغ 
إلكترونية  م��ك��ون��ات  زرع  ت��م 
ف��ي ج��س��ده ل��ت��ع��وض بعض 
ال���وظ���ائ���ف ال��ح��ي��وي��ة، وه���ذا 
ال��م��ص��ط��ل��ح ت����م ن���ح���ت���ه م��ن 

هل نحن 
�سايبورغّيون؟
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الخط الساخن

مشكلة نفسية.. من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف:

زاوية  يحررها  المستشار األسري:
األسـتاذ: جمـال فيصـل الطويـل

المشرف على  خدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

التنمر هو شكل من أشكال العنف، واإلساءة، 
��ًه��ا م��ن شخص، أو  واإلي����ذاء، ال��ذي يكون ُم��وجَّ
أو  آخ���ر،  إل��ى شخص  مجموعة م��ن األش��خ��اص 
ا،  مجموعة من األشخاص األقّل قّوة، سواء بدنيًّ

شكل  وهو  الزوجي«  »التنمر  ويعد  ا.  نفسيًّ أو 
من أشكال العنف من التصرفات والسلوكيات 
التي متى ما اتسم بها أحد الشريكين شعر اآلخر 

بخسارته للتقدير وافتقاده لالحترام.

موؤ�سـرات وعالمات التنمر 

ي��م��ك��ن  ال��ت��ن��م��ر  ع����الم����ات  إّن 
ال���رج���ل في  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر  أن 
كان  إن  وذل��ك  الخطبة؛  فترة 
قد  المستقبلي  ال����زوج  ه���ذا 
هذا  م��ن  طفولته  منذ  عانى 
ال��س��ل��وك، أو ع���اش ف���ي جو 
ع��ائ��ل��ي ي���س���وده ال��ت��ن��م��ر، ل��ذا 
ذل��ك  تطبيق  ج���اه���دًا  ي��ح��اول 
منذ ب��داي��ة االرت���ب���اط. وأح��ي��اًن��ا 
إال  التنمر  سلوكيات  تظهر  ال 
ال��زواج، وربما يعود ذلك  بعد 

إلى ضغوطات نفسية سببها 
فشله في أن يكون زوجًا كامل 
ال���ع���ط���اء ف���ي ك���اف���ة ش���ؤون 

األسرة.  ومن المؤشرات:

اللوم امل�ستمر:

ك����أن ي���ل���وم ال�������زوج  زوج��ت��ه 
ب���اس���ت���م���رار ع���ل���ى أش����ي����اء ال 
عالقة لها  بها من قريب أو 

المثال  سبيل  فعلى  بعيد، 
إذا ما ح��دث عطل في أحد 
في  يبدأ  المنزلية،  األج��ه��زة 

توجيه اللوم لها على الفور

التعامل بنوع من الو�ساية:

كطفلة،  معها  يتحدث  ك��أن 
ويتحدث معها بنبرة عدائية، 
وي��ه��اج��م وي���ص���ادر أف��ك��اره��ا 

من اأ�سكال العنف يف الت�سـرفات وال�سلوكيات

التنمــر الـزوجـــي

وال��ت��ن��م��ر ل��ي��س م��رت��ب��ط��ًا فقط 
في  الزمالء  بين  بالسلوكيات 
التنمر  أو  العمل  أو  المدرسة 
ف���ي ال���ش���ارع أو ف���ي ال��ن��ادي 
ولكن  األماكن،  من  غيرها  أو 
أيضًا يمكن أن يصل التنمر إلى 
ال  وبعضهم  ال��زوج��ي��ة،  الحياة 
الفعل  أن توصيف هذا  يدري 
يعتبرونه  وإن��م��ا  ال��ت��ن��م��ر،  ه��و 
فقط مجرد بعض المشكالت 
ب��ي��ن كل  أو خ���الف���ات ت��ح��دث 

األزواج.

أم������ا ال���ت���ن���م���ر ال�����زوج�����ي ف��ه��و 
مصطلح أطلقه علماء النفس 
حديًثا، وال يختلف عن مفهوم 
التنمر العام إال أنه يكون في 
الحياة الزوجية عبارة عن شكل 
من أشكال اإلس��اءة واإلي��ذاء 
ال��م��وج��ه م���ن ق��ب��ل ال�����زوج أو 
ال���زوج���ة ت��ج��اه ال��ط��رف اآلخ���ر، 
وال�����ذي ع�����ادًة م���ا ي��ك��ون هو 
الحلقة األضعف في العالقة.

إن العالقة الزوجية تقوم على 
مبدأ االحترام والتقدير، ومتى 

ما شعر أحد الزوجين بافتقاده 
ل����ه����ذا ال���ع���ن���ص���ر األس����اس����ي 
وال��م��ه��م ف��ي ه���ذه ال��ش��راك��ة 
األب����دي����ة ف�����إّن ص���دع���ًا ك��ب��ي��رًا 
وربما  حياتهما،  في  سيحدث 
وال��خ��الف��ات  المشاكل  ت��ك��ون 
ال���ت���ي ت��ن��ش��ب ب��س��ب��ب ذل���ك 
ب��م��ث��اب��ة إن������ذار ي����دق ن��اق��وس 
النهاية،  ب��داي��ة  معلنًا  الخطر 
ومحذرًا من انهيار مجتمعهما 
من  ال��ذي  وعالمهما  الصغير، 

المفترض أن يكون ساحرًا.
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وتتخذ  بطريقته  تفكر  ألن  ويسعى  باستمرار، 
نفس القرارات التي يمكن أن يتخذها، أي فهو 

يريدها نسخة منه.

 ال�سوت العايل يف الأماكن العامة:

من عالمات التنمر أن يحدث الشريك شريكه 
بصوت عاٍل في األماكن العامة، ويستغل أي 
بتوجيه  ويقوم  كبيرًا  أم  ك��ان  صغيرًا  موقف 

اللوم لآخر  والصراخ دون أي مبرر أو سبب.

الإ�ساءة اللفظية امل�ستمرة والنتقاد 
الدائم:

ي��ن��ت��ق��د ش��خ��ص��ي��ة ال��ش��ري��ك  ب��ش��ك��ل مستمر، 
استيائه وإحباطه  وينتقد تصرفاته، ويعبر عن 
دائمًا مما  يفعل ، ويردد دائمًا أن الحياة معه 

ليست جيدة وفاشلة.

املزاجية املتقلبة  لل�رضيك

المزاجية المتقلبة  للشريك واألنانية و التجاهل 
والتهديد  ال��م��ش��ك��الت  واخ��ت��الق  ال��م��ت��ع��م��د  
والعدوانية مما يجعل  حياة الشريك  متأرجحة 

ومضطربة دائمًا

الإهانة  وال�سخرية 

اإله���ان���ة  وال��س��خ��ري��ة  ال��دائ��م��ة  م��ن الشريك 
وغياب التعاطف أو الندم عما قام به

بعضها  أو  كلها  العالمات  ه��ذه  النهاية  في 
للتفكير في  اآلخ���ر   ال��ش��ري��ك  ت��دف��ع  أن  يجب 
مجرد  ليست  ف��ه��ذه  مختلف،  بشكل  األم���ر 
هي  بل  عادية،  حياتية  مشكالت  أو  خالفات 

مؤشرات للتنمر.

اأ�سباب التنمر الزوجي:

في  ال��س��ل��وك  ل��ه��ذا  المتنمر  ت��ع��رض 
ألّن  م��راه��ق��ت��ه؛  أو  ط��ف��ول��ت��ه  ف���ت���رة 
ال���ت���ن���م���ر س����ل����وك م��ك��ت��س��ب ن��ت��ي��ج��ة 
بالنفس  ثقة  وع��دم  نفسية  ضغوط 
واإلح���س���اس ال���دائ���م ب��ع��دم األم���ان 
قد  المتنمر  فالزوج  ل��ذا  واالس��ت��ق��رار. 
ف���ي شخصيته،  ن��ق��ص  ل��دي��ه  ي��ك��ون 
بسبب تربيته وإشعار أهله له بأنه بال 
قيمة أو أهمية ..األمر الذي يضعف 
ثقته بنفسه، مما يجعله عندما يصبح 
زوجًا يميل إلى السيطرة على زوجته 
ال��ذي شعر  النقص  من أجل تعويض 

به وهو صغير.

وقد يمارس الزوج التنمر على زوجته 
ربما  وأي��ًض��ا  ل��ه،  خيانتها  م��ن  لخوفه 
يأتي تنمر الزوج على زوجته من باب 
الرقم  يكون هو  وأن  السيطرة،  حّب 
واحد أمام الجميع، أما زوجته فتظهر 
ب��ص��ورة أق���ّل ش��أًن��ا م��ن��ه. وي��زي��د ذلك 
ذات  زوج��ت��ه  كانت  إن  لديه  الشعور 
شهادة علمية أعلى منه، ومستقلة 
مادّيًا كونها موظفة ولديها مكانتها 

في المجتمع.

وتعتبر حاجة الزوج للرعاية واالهتمام 
���ا ل��ي��م��ارس ال��ت��ن��م��ر على  داف���ًع���ا ق���ويًّ
زوجته، لذا نراه بمجرد أن تقصر الزوجة 
ولو بشيء بسيط في حقه يغضب، 

ويبدأ بتوجيه الكالم الجارح لها

الخط الساخن

وأخ���ي���ًرا ع��زي��زت��ي ال���زوج���ة ك��ون��ي ل��زوج��ِك 
به  يمر  ما  كل  ليتخطى  والمعين  السند 
من مشاكل وصعاب، وال تنسي نفسِك 
ال���ح���رب، فتصبحي  ه����ذه  م��ع��م��ع��ة  ف���ي 
بعقلِك  تستطيعين  فأنت  الفداء،  كبش 
وحكمتِك وحبِك أن تنقذي زوجِك وبيتِك 

من عاصفة التنمر المدمرة.

عالج تنمر الزوج

على الزوجة التي بليت بزوج متنمر من 
مواجهة مشكلتها، ومحاولة مساعدة 
السلوك قبل  للتخلص من هذا  زوجها 
أن يدمر حياتهما ويزرع فيها االضطراب 

والخالف. 

الذي  السبب  الزوجة معرفة  كما على 
ال��ت��ن��م��ر على  إل���ى ظ��ه��ور س��ل��وك  أدى 
ودعمه  مساعدته  وم��ح��اول��ة  زوج��ه��ا، 
التي  األزمة  أو  الضغط  لتخطي  ا  نفسيًّ
شخصًا  لجعله  أدت  وال��ت��ي  ب��ه��ا،  ي��م��ر 
تجاوز  على  ال��زوج  يساعد  كما  متنمرًا، 
ت���ن���م���ره ح���ص���ول���ه ع���ل���ى ف���رص���ة ال���ب���دء 
االختصار  الزوجة  تحاول  وأن  بالحديث، 
م��ن ك��الم��ه��ا وإج�����راء ح����وار ه����ادئ مع 
زوج���ه���ا، وم����ن ال��ج��م��ي��ل وال��م��ف��ي��د أن 
ينشغل الزوج بمزاولة أي هواية يحبها، 
من  المنزل  ف��ي  بأهميته  يشعر  أن  أو 

خالل إشراكه ببعض المهام واألمور.

أي���ًض���ا ع��ل��ى ال���زوج���ة أن ت��ش��ع��ر زوج��ه��ا 
ب��أه��م��ي��ت��ه ف���ي ح��ي��ات��ه��ا، وح��اج��ت��ه��ا له 
طالما  ال���ذي  وال��ح��ب  األم���ن  ليمنحها 
حلمت به، فلعل هذا يجعله أكثر لطفًا 
وحنانًا معها، ومن المفيد أن تثني عليه 
أم��ام  أو  بينهما  فيما  س���واء  وت��م��دح��ه 

المأ.

يتم تعديل سلوك  إن لم  النهاية   في 
التنمر فيحبذ  زيارة المعالج النفسي أو 
المتنمر؛ ألّن  ال��زوج  السلوكي من قبل 
تغيير  أن يساعده على  ذلك من شأنه 
أفكاره وسلوكه الخاطئ، كما سيساعد 
لتجاوز هذه  إيجاد وسيلة  الزوجة على 
وأيضًا  األض���رار.  بأقل  وتخطيها  األزم��ة 
وأطفالها  ولزوجها  المعالج  لها  يقدم 
الدعم النفسي المناسب ليعود األمن 

والهدوء إلى األسرة.
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بقلم: الدكتورأسامة كامل الالال 

استشاري فسيولوجية الجهد البدني والصحة

إن التغذية المتوازنة لأطفال تعد مفتاح النجاح وينظر العلماء باهتمام كبير إلى القدرات العقلية عند 
البيئية،  المثيرات  المستمر مع  بتفاعلها  الوالدة  اللحظة األولى بعد  بالنمو منذ  تبدأ  األطفال والتي 
وغالبًا ما تتجه أنظار أولياء األمور إلى القدرات األساسية وهي قدرة الطفل على التركيز واالستيعاب 

والفهم والتحصيل ومدى ونوعية انتباهه وتفاعله اإليجابي مع البيئة .

وجبة الإفطار 
والتوازن اجل�سدي

أهم  م��ن  اإلف��ط��ار  وتعد وجبة 
الغذائية،  الناحية  من  الوجبات 
وه����ي ع����ادة ت��أت��ي ب��ع��د ف��ت��رة 
طويلة من  الصيام تستمر ألكثر 
من 10 ساعات ، فتناول وجبة 
التلميذ  ي��س��اع��د  ج��ي��دة  إف��ط��ار 
وتحمله  ن��ش��اط��ه  زي�����ادة  ع��ل��ى 

أج��ه��زة الجسم  ت��س��اع��د  ، ك��م��ا 
سليمة  بطريقة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 
يساهم  إن  وي��ج��ب  ومنظمة، 
الفطور في تزويد الجسم بربع 
اليومية  الغذائية  االحتياجات 

للشخص على األقل .
أه��م��ي��ة  ذات  اإلف����ط����ار  وج���ب���ة 

لتالميذ المدارس ، نظرًا ألنهم 
مغذية  أط��ع��م��ة  ي��ت��ن��اول��ون  ال 
خ����الل س���اع���ات ال���ن���ه���ار. وق��د 
أوض���ح���ت ال����دراس����ات أن����ه من 
الحصول  التلميذ  على  الصعب 
على احتياجاته الغذائية اليومية 
ب����دون ت���ن���اول وج��ب��ة اإلف���ط���ار، 

وغالبًا ما يصاب التالميذ الذين 
ال ي���ت���ن���اول���ون وج���ب���ة اإلف���ط���ار 
ب���س���رع���ة اإلح����س����اس ب��ال��ت��ع��ب 
وان��خ��ف��اض ال��رغ��ب��ة ف��ي العمل 
التفاعل  وي��ك��ون   ، ال��م��درس��ي 
الذهني عندهم  ضعيفًا ويزداد 

اإلجهاد العقلي . 

      ملاذا  وجبة الإفطار؟
 تنهي فترة الصوم الليلي وما 
ينتج عنه من انخفاض مستويات 
هو  فالسكر  ال���دم  ف��ي  السكر 
وق���ود ال��دم��اغ ،ف��ت��ن��اول وجبة 
الذهاب  قبل  المنزلية  اإلفطار 
إلى ضبط  المدرسة يؤدي  إلى 
م��س��ت��وي��ات ال��س��ك��ر ف���ي ال���دم 
ال��دم��اغ  ت��زوي��د  م��م��ا ينتج ع��ن��ه 
،وعلى  منظم  بشكل  بالطاقة 
ال��ع��ك��س م���ن ذل���ك ف���إن ع��دم 
واللجوء  اإلف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول 
إل����ى ت���ن���اول األغ����ذي����ة ال��غ��ن��ي��ة 
بالسعرات الحرارية دون القيمة 
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ث��ل ) ال��م��ش��روب��ات 
والشيبس   ، والغازية  السكرية 
ي���ؤدي إلى   ) ... ، وال��ح��ل��وي��ات  
في  السكر  نسبة  م��ؤش��ر  رف��ع 
إف��راز  إل��ى  الجسم  فيلجأ  ال���دم 
مستويات  لضبط  األن��س��ول��ي��ن 
س��ك��ر ال�����دم، وغ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ان��خ��ف��اض م��س��ت��وي��ات 
السكر في الدم عن مستوياتها 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ،ف������ي������ؤدي ذل���ك 
بالخمول  التلميذ  ش��ع��ور  إل���ى 
وال��ك��س��ل وع���دم ال��ق��درة على 

التركيز واالستيعاب .
تخفف من الضغط على مخزون 

الجسم من مادة الجليكوجين.
تخفف من نسبة تعرض الطلبة 

ل��ل��س��م��ن��ة ب���ال���م���س���اع���دة ع��ل��ى 
خ���س���ارة ال������وزن  وذل����ك ب��دف��ع 
الجسم إلى رفع معدل التمثيل 
الحرق  معدل  فيزداد  الغذائي 
،وك���ذل���ك اس��ت��خ��دام ال��ده��ون 
كمصدر للطاقة وعدم تخزينها 
ف���ي األن��س��ج��ة ال��ده��ن��ي��ة ،ك��م��ا 
أن�����ه ي���ؤم���ن ال���ط���اق���ة ال���الزم���ة 
العضالت  نسبة  خسارة  لعدم 
ف��ي ال��ج��س��م وب��ال��ت��ال��ي ت��ف��ادي 
ال��م��ش��اك��ل ال��ن��ات��ج��ة ع��ن��ه��ا مثل 
ال��زالل وغيرها من  زي��ادة نسبة 
الرواسب السامة كارتفاع نسبة 

الحموضة في الدم .
 

وتنظيم  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى  ت��س��اع��د 
أوقات تناول الطعام واالبتعاد 
ع����ن ال���ع���ش���وائ���ي���ة ف����ي ت���ن���اول 
أش������ارت  ف���ك���م���ا   ، ال����وج����ب����ات 
ال����دراس����ات ف����إن ع����دم ت��ن��اول 
وج���ب���ة اإلف�����ط�����ار ي������ؤدي إل���ى 
الطعام،  تناول  في  العشوائية 
وغ��ال��ب��ًا م��ا ي��ل��ج��أ ال��ط��ل��ب��ة لسد 
الغنية  األغذية  بتناول  جوعهم 
بالمواد السكرية ، فتناول وجبة 
تنظيم  إل����ى  ي�����ؤدي  اإلف����ط����ار 
أوق������ات ت���ن���اول ال���ط���ع���ام مما 
ي��ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ت���ن���اول ال��وج��ب��ات 
األخرى ) الغداء والعشاء ( في 

مواعيدها . 

 ما تاأثري التغذية على 
ال�سلوك والقدرة على 

التعلم ؟
ال���دم���اغ بشكل  ت���غ���ذى  ك��ل��م��ا 
بشكل  بوظائفه  ق��ام  أف��ض��ل، 
أف���ض���ل وب���ال���ت���ال���ي ف�����إن س���وء 
تناول  ع��دم  والسيما  التغذية 

وج���ب���ة اإلف�����ط�����ار ي������ؤدي إل���ى 
الوظائف  ف��ي  وت���دنٍّ  انخفاض 
من  مكون  فالدماغ  الدماغية. 
العصبية  ال��خ��الي��ا  م���ن  ب��الي��ي��ن 
،وت���ف���اع���ل ه�����ذه ال���خ���الي���ا م��ع 
بعضها البعض هو الذي يحدد 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ف��ك��ي��ر وال����ذاك����رة 
بين  ال��ت��واص��ل  إن   ، وال��س��ل��وك 
ال��ف��ك��رة وال��ف��ع��ل ي��ح��ص��ل من 
خ���الل اإلرس�����ال ال��س��ري��ع ال��ذي 
ي����ج����ري ب���ي���ن خ���ل���ي���ة وأخ��������رى، 
بين  اإلرس��ال  عملية  ولتسهيل 
الجيدة  فالتغذية  الخاليا  ه��ذه 
تسهم وبشكل كبير في تفعيل 
الخاليا  ب��ي��ن  ال��ت��ف��اع��ل  عمليات 

الدماغية .
لقد برهن الفطور المتوازن على 
ال��دراس��ي  اإلن��ج��از  ف��ي  فعاليته 
من  ك���ب���ي���رًا  ع������ددًا  إن  ح��ي��ث   ،
العالقة  إلى  الدراسات أشارات 
المتوازن  الفطور  بين  الوثيقة 
ال��ع��ال��ي،  ال���دراس���ي  والتحصيل 
ألنه يؤدي إلى انتباه أفضل في 
أعلى  مشاركة  ونسبة  الصف 
في  المدرسية.  األنشطة  في 
ال  ال��ذي  التلميذ  ف��إن  المقابل 
يتناول وجبة الفطور قبل ذهابه 
إل����ى ال���م���درس���ة ي���ك���ون ع��دي��م 
االن��ت��ب��اه ف���ي ال��ص��ف وي��ع��ان��ي 
ويكون  والكسل  الخمول  م��ن 
م��ع��دل ع��الم��ات��ه ف��ي ال��دراس��ة 
ال��ت��الم��ي��ذ  أن  ك��م��ا   ، م��ن��خ��ف��ض��ًا 
مكونًا  ف��ط��ورًا  يتناولون  الذين 
والبروتينات  الكربوهيدرات  من 
ب��ك��م��ي��ات م���ت���وازن���ة ي��ت��ع��ل��م��ون 
من  أفضل  بشكل  ويتصرفون 
التالميذ الذين يتناولون فطورًا 
م��ك��ون��ًا ف��ق��ط م��ن ال��ب��روت��ي��ن��ات 

أومن الكربوهيدرات . 
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اأغذية �سديقة للدماغ 
ينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي صديق للدماغ من أجل زيادة القدرة على التركيز واالستيعاب 

والشعور الدائم بالنشاط والحيوية ومن هذه األغذية ماياتي :

 مكونات وجبة الإفطار املثالية 
من األطعمة المفيدة في وجبة اإلفطار الحليب 
المسلوق   ،البيض  المملح  غير  األب��ي��ض  والجبن 
وال��ل��ب��ن��ة وال��ف��ول )ال��ب��اق��الء( وال��ح��م��ص وال��ك��ورن 
فليكس المدعم، الفاكهة )التفاح، البرتقال، العنب، 

الموز ،.. ( التمر والعسل والفواكه المجففة.

اأغذية يف�سل البتعاد عنها
هناك العديد من الممارسات الغذائية الخاطئة 
فترة  ف��ي  والس��ي��م��ا  التالميذ  بين  وال��ش��ائ��ع��ة 
التركيز  على  القدرة  زي��ادة  بهدف  االمتحانات 

واالستيعاب والسهر الليلي ومنها :
 ، القهوة   ( مثل  المنبهات  ت��ن��اول  م��ن  اإلك��ث��ار 
مشروبات   ، الغازية  المشروبات    ، النسكافه 
الطاقة واألغذية الغنية بالسكريات  ... ( وذلك 
التركيز واالستيعاب  القدرة على  زيادة  بهدف 
لهذه  ف��إن  ذل��ك  من  العكس  وعلى  والسهر، 
األغذية والمشروبات تأثيرات سلبية من حيث  
ت��ع��رض ال��ج��س��م ل��إلص��اب��ة ب��ال��ج��ف��اف م��م��ا ينتج 
واالستيعاب  التركيز  على  القدرة  ضعف  عنه 
لها  وك��م��ا   ، المستمر  ب��ال��ص��داع  واإلح���س���اس 
وكما   ، بالجسم  الشحوم  نسبة  بزيادة  ارتباطًا 
الليالي يضعف  ب��أن السهر  ال��دراس��ات  أش��ارات 
إلى  وي��ؤدي  واالستيعاب  التركيز  على  القدرة 
وكذلك  والتوتر  القلق  هرمونات  إف���راز  زي���ادة 

ضعف المناعة .

الكالسيوم :
أيضًا  بل  العظام  لبناء  فقط  ليس  مهم 
أشارت  الدراسات  بعض  الدماغ.  لتغذية 
إلى إن هناك عالقة بين نقص الكالسيوم 
ومن  االنتباه،  ونقص  المفرط  والنشاط 
أه����م ال���م���ص���ادر ال��غ��ذائ��ي��ة ل��ل��ك��ال��س��ي��وم 
 ، األلبان  ومنتجات  الحليب   ، )السمسم 
والحمص  والقمح  اللحوم  أق��ل  وب��درج��ة 

والعدس والسبانخ ( 

الدهنيات ) الشحوم ( :
إض��اف��ة إل��ى ال��ك��رب��وه��ي��درات 
ت��ل��ع��ب   ، وال�����ب�����روت�����ي�����ن�����ات 
م��ه��م��ًا  دورًا  ال����ده����ن����ي����ات 
ج�����دًا ف���ي ق������درات ال��ط��ف��ل 
يجب   ، وتصرفاته  التعليمية 
إن نذكر األهالي أن التالميذ 
ي��ح��ت��اج��ون إل����ى ال��ده��ن��ي��ات 
نفكر  إن  ي��ج��ب  ف��ال  ل��ل��ن��م��و، 
القليلة  المأكوالت  في  هنا 
ال�����دس�����م  ب����ل ال���م���أك���والت 
ال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��دس��م 
السليم  النمو  ألن  المالئم 
على  يعتمد  ل��دم��اغ  ل��خ��الي��ا 
للدهنيات  السليم  ال��ت��زوي��د 
ال��ص��ح��ي��ة ال����م����وج����ودة ف��ي 
ال���م���أك���والت إن م��ث��ل ه��ذه 
نجدها  السليمة  الدهنيات 
ف����ي ال����م����أك����والت ال��ب��ح��ري��ة 
مثل،  النباتية  ال��زي��وت  وف��ي 
الكونوال  ،زي��ت  الزيتون  زي��ت 
 ، الفستق   ، ال��س��م��م  زي���ت   ،
ال��م��ك��س��رات ، األف���وك���ادو ، 

فول الصويا .

الحديد : 
الح���ظ ال��ب��اح��ث��ون ب���أن ن��ق��ص ال��ح��دي��د قد 
ي��س��اه��م ف���ي إب�����راز ب��ع��ض خ��ص��ائ��ص ف��رط 
االنتباه والعدوانية وسرعة االنفعال لدى 
التالميذ باإلضافة إلى ضعف القدرة على 
التركيز واالنتباه واإلحساس الدائم بالتعب 
ال��دراس��ات أن  وال��خ��م��ول ، ك��ذل��ك برهنت 
الحديد  نقص  من  يعانون  الذين  التالميذ 
ع��ن��د ت��ن��اول��ه��م ج���رع���ات إض��اف��ي��ة تحسن 
وك��ذل��ك سلوكهم.  ال��م��درس��ي  أداؤه�����م 
بها  ينصح  ال��ت��ي  بالحديد  الغنية  األغ��ذي��ة 
الخبراء للتالميذ هي ) فول الصويا ، رقائق 
الذرة الغنية بالحديد ، السمك ، لحم البقر، 
الشمندر،   ، العدس   ، البيض  صفار  الكبد، 
العنب، الخوخ ، المشمش ، الزبيب والجوز(.

البروتينات : 
ت��ع��د ال��ب��روت��ي��ن��ات ال��م��غ��ذي 
فمن  الدماغ  ألجهزة  األهم 
يثير  م���ا  ال���ب���روت���ي���ن���ات  ه����ذه 
التركيز   إلى  ويدفعه  الدماغ 
م��ث��ل )ال����دج����اج ، ال���ع���دس ، 
الفاصوليا المأكوالت البحرية 
( وم���ن���ه���ا م����ا ي���ه���دئ���ه م��ث��ل      
والموز ومشتقات   ، )البيض 
ينصح  ل��ذل��ك   )  ... ال��ح��ل��ي��ب 
التالميذ بوجبات مكونة من 
البروتينات المثيرة والمهدئة 
للدماغ وذلك لخلق حالة من 
التوازن، بين اإلثارة والتهدئة 
ل��ل��دم��اغ . ف��وج��ب��ة اإلف��ط��ار 
في  التلميذ  يتناولها  ال��ت��ي 
ال���ص���ب���اح ف����ي ال���ب���ي���ت ق��ب��ل 
ذهابه إلى المدرسة يجب إن 
،ويفضل  التوازن  هذا  تؤمن 
ال���م���زج ب��ي��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات 
أفضل  ،فهما  وال��ب��روت��ي��ن��ات 
للتلميذ  تقديمه  يمكن  م��ا 
عنده  التعلم  عملية  لتعزيز 

وتحسين سلوكه .

ـــــــدرات  ـــــــوهـــــــي ـــــــكـــــــرب ال
والسكريات: 

السكر،  إل���ى  ال��دم��اغ  ي��ح��ت��اج 
 %  20 ي����س����ت����خ����دم  وه�������و 
م����ن م����خ����زون ال���ج���س���م م��ن 
ال���ك���رب���وه���ي���درات  ف��ع��ن��دم��ا 
يتلقى الدماغ السكر بشكل 
م���ن���ت���ظ���م ي���ع���م���ل ب��ش��ك��ل 
يتأرجح  عندما  لكن  منتظم، 
م��س��ت��وى ال��س��ك��ر ف��ي ال��دم 
ه���ب���وط���ًا وص�����ع�����ودًا ي��دخ��ل 
السكر إلى الدماغ بشكل غير 
على  سلبًا  يؤثر  مما  مستقر 
ال��س��ل��وك وال��ت��ع��ل��م ،ل��ذل��ك 
ي��ن��ص��ح ب���إع���ط���اء ال��ت��الم��ي��ذ 
س���ك���ري���ات )م���رك���ب���ة( ت��دخ��ل 
ال��دم��اغ بشكل منتظم  إل��ى 
وتعلمه  س��ل��وك��ه  ،ف��ي��ك��ون 
منتظمين ولكن ماهي هذه 

السكريات؟
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

خليفة �سات..م�سدر اإلهام 
الأجيال القادمة

الصناعي  القمر  تصنيع  واستغرق 
واالستعداد  التجهيز  أع��وام من   4
وال��ت��دري��ب ل��ف��ري��ق ع��م��ل م��ن مركز 
محمد بن راشد للفضاء. وسيقدم 
الجودة  عالية  ص��ورًا فضائية  القمر 
لإلمارات  يتيح  أن��ه  وال��وض��وح، كما 
تقديم خدمات تنافسية في قطاع 
ع��ل��ى مستوى  ال��ف��ض��ائ��ي��ة  ال���ص���ور 

العالم.

يوم تاريخي

الفضاء  س��ات«  »خليفة  استوطن 
وتمت   ،2018 أك��ت��وب��ر   29 ب��ت��اري��خ 
ع��م��ل��ي��ة اإلط�������الق م����ن ال��م��ح��ط��ة 
األرض���ي���ة ف���ي م���رك���ز ت��ان��ي��غ��اش��ي��م��ا 
ال��ف��ض��ائ��ي ف��ي ال��ي��اب��ان ع��ل��ى متن 
الصاروخ )H-IIA(، ليبدأ العمل في 

مداره لمدة خمس سنوات.

اإلم���ارات  رئيس دول��ة  نائب  وق��ال 
دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  مجلس  رئيس 
ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب���ن راش������د، “ي���وم 
ت��اري��خ��ي ج��دي��د ل���دول���ة اإلم������ارات.. 
أول قمر  “خ��ل��ي��ف��ة س����ات”  إط����الق 

صناعي عربي مصنوع بأيد إماراتية 
.”% 100

تويتر،  على  تغريدة  ف��ي  وأض���اف، 
“م��ح��ط��ة وط��ن��ي��ة أث��ب��ت فيها أب��ن��اء 
اإلم������ارات ق���درت���ه���م.. ون��ض��ج��ه��م.. 
ال���ت���ي  وه���م���ت���ه���م   .. وع���ل���م���ه���م 
اليوم  رأسنا  العالم...  بها  يسابقون 

في السماء..«.

وأك����د ول���ي ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
“إنجاز  أن��ه  زاي���د،  ب��ن  محمد  الشيخ 
إم����ارات����ي غ��ي��ر م��س��ب��وق ب��إط��الق 
س��ات’’  ‘’خليفة  صناعي  قمر  أول 

بسواعد إماراتية«.

وأردف قائال “أحالمنا في معانقة 
يصنعها  حقيقة  أصبحت  ال��ف��ض��اء 
ش��ب��اب��ن��ا ال���ذي���ن ي��س��ط��رون م��رح��ل��ة 
ج���دي���دة م���ن ال���ت���ح���دي ال��ع��ل��م��ي.. 
زايد  اإلم��ارات..ع��ي��ال  بشباب  نفخر 
العرب  أن  تبرهن  التي  وبإنجازاتهم 

قادرون على المنافسة والريادة”.

يجسد  »خليفة سات«  وهو أول قمر اصطناعي إماراتي صنع بالكامل في الدولة وبأيدي مهندسين 
إماراتيين بنسبة %100، مصدر إلهام لأجيال اإلماراتية، فهو أول قمر صناعي يتم تصنيعه على أرض 
دولة اإلمارات، ويعتبر باكورة إنتاج قطاع التقنيات المتقدمة في اإلمارات، وقام بتصميم وتصنيع 
هذا القمر الصناعي فريق كبير من نخبة المهندسين اإلماراتيين، ويعتبر تجسيدًا لخطط مركز محمد 
بن راشد للفضاء الهادفة إلى تأهيل جيل من العلماء والمهندسين اإلماراتيين الذين سيساهمون 

بخبراتهم بإطالق مشاريع فضائية طموحة خالل العقد المقبل.

أول قمر صناعي عربي 
م��ص��ن��وع ب��أي��د إم��ارات��ي��ة 

.% 100

التجهيز  م��ن  أع���وام   4
والتدريب  واالستعداد 

لفريق العمل

اس����ت����وط����ن »خ���ل���ي���ف���ة 
بتاريخ  ال��ف��ض��اء  س���ات« 

29 أكتوبر 2018
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ثقف نفسك

حتّفزك ل�سالة قيام الليل، منها:

إدراك أن القيام تربية للنفس على اإلخالص . . 1
ال�������س�������ل�������ف ي�����������رب�����������ون زوج�������ات�������ه�������م . 2

وأم�������ه�������ات�������ه�������م ع�������ل�������ى ال��������ق��������ي��������ام . 
م���ش���روع���ًا . 3 ك������ان  ال����ق����ي����ام  أن  م���ع���رف���ة 

ح������ت������ى ف��������ي األم��������������م ال������س������اب������ق������ة . 
اس�����ت�����ع�����م�����ال م��������ا ي������ط������رد ال����ن����ع����اس . 4

ع�����������ن ال�����������م�����������رء وه���������������و ي������ص������ل������ي . 
م������ع������رف������ة ك������ي������ف ك������������ان ال����س����ل����ف . 5

ي������رب������ون أب������ن������اءه������م ع����ل����ى ال�����ق�����ي�����ام . 
معرفة أن الحيوانات تذكر الله وأنت نائم . . 6

اأكرث من

100 طريـقة
5 ن�سائح عامة يف الرتبية:

المستمر  ان���ت���ق���ادك  األم�����ر:  ول����ي  ع���زي���زي 
والتوتر،  بالقلق  يشعرون  يجعلهم  ألبنائك 

لذلك احرص دائمًا على التوجيه اإليجابي .

احرص على وضع قوانين وضوابط تمكنك 
من إدارة بيتك بنجاح.

تمنحه ألبناءك  الذي  الحب  األمر:  عزيزي ولي 
هو رصيدك الحقيقي في بنوك النجاح والتمّيز.

أبنائك  استمع وح���اور  األم���ر:  ول��ي  ع��زي��زي 
خصص وقتًا يوميًا لهم لتعزز أواصر المحبة 

والعالقة فيما بينكم .

أنتم  ه��ل  أنفسكم؛  أس��أل��وا  أب..  و  أم  لكل 
ب�  أجبتم  وإذا  أبنائكم؟  بأصدقاء  دراي��ة  على 
)ال(. فأعيدوا النظر وشاركوا أبناءكم حياتهم.
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»محمد بن زايد« : مع »عام زايد« ُيْكِمُل أخي ورفيق دربي ومعلمي محمد بن 
راشد 50 عامًا في خدمة الوطن.. تحية شكر وتقدير و إعتزاز نوجهها معكم لقائد 
ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه.. حفظك الله يا بو راشد 

لتواصل مع ابناء شعبك مسيرتك الحافلة بالعطاء والتنمية والنجاح. 

عبدالله بن زايد : قدم لنا الشيخ محمد بن راشد القدوة لخدمة الوطن و النموذج 
لإلنسان اإليجابي المحب للخير و الباحث دوما لإلنجاز و المعرفةأعيُش في َوطن 

صنعه ُعظماء.

د. أحمد بالهول :شكرًا لمن أيقن أنَّ بناء مستقبٍل أفضل يبدأ من التعليم، شكرًا 
لمن رفع سقف طموحات أبناء الوطن لتعانق الفضاء.. خمسون عامًا من العطاء 
والتميز والريادة سيسّجلها التاريخ بحروٍف من نور، وما زال في مسيرة اإلنجازات 

الكثير.. شكرًا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

خمسون عامًا فخرا للوطن ،دمت أبًا قائدًا معلمًافخرًا وذخرًا للوطن سيدي محمد 
بن راشد.

50 عامًا من اإلنجازات و المعجزات قام بها المعلم محمد بن راشد هنيئًا للشعب 
االماراتي بهذا االسطورة شكرًا لك.

 ، للوقت  التوقف مضيعة  راح��ة ألن  أو  توقف  دون  من  المسيرة  في  سنستمر 
والراحة هي في الحقيقة تعب..من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم.

تغريـدات من تـويتـر
# 50_عـــامـًا_للوطـــن

حتت و�سم


