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خليفة بن محمد آل نهيان وضاحي خلفان
 يشهدان محارضة توعوية تحت شعار: بالتكاتف والتوعية..املجتمع آمن.
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جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم احتفااًل تراثيًا مبشاركة طالبات

 مدرسة سلمى األنصارية للبنات



د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

في 26 يونيو من كل عام يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 
ألن  نظراً  المجتمع  وأفــراد  لألسرة  الموجهة  التوعوية  والبرامج  الفعاليات  تنظيم  من خالل 
المحلي  المستوى  على  المجتمعات  آثــارهــا  مــن  تعاني  اجتماعية  آفــة  أصبحت  الــمــخــدرات 
والعالمي، األمر الذي جعل مكافحتها بحاجة إلى نشر الوعي المجتمعي بكيفية وقاية األبناء 

من التعرض لخطرها.
ــل الـــدولـــة احــتــفــلــت بــهــذا الـــيـــوم مـــن خـــالل تــنــظــيــم الـــورش  مــؤســســات عـــديـــدة داخــ
والمحاضرات والندوات التي استهدفت المجتمع اإلماراتي بكافة أطيافه، ويأتي على رأس هذه 
المؤسسات مركز إرادة للعالج والتأهيل الذي أبدع في إعداد وتنظيم البرامج المجتمعية من 
كز التجارية بدبي حاز على إعجاب  خالل منصة تفاعلية ومعرض جماهيري نظم في أحد المرا

وتفاعل أفراد المجتمع معه.
كما وأن جمعية واجب التطوعية نظمت جلسة حوارية في مجلس سمو الشيخ خليفة 
.. المجتمع  بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية تحت شعار )بالتكاتف والتوعوية 
آمن( حضر هذا المجلس نخبة متميزة من المهتمين بقضايا المخدرات على مستوى الدولة 
وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس جمعية توعية ورعاية األحداث ورئيس 

مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة.
لوقاية  الدولة  مؤسسات  كافة  بين  والتشبيك  التعاون  أهمية  ناقشوا  المجتمعون 
المجتمع من أخطار هذه اآلفة وأهمية إطالق الحمالت التوعوية التي تستهدف الوصول إلى 
الذين يستهدفهم تجار المخدرات ويوقعونهم في  شريحة مهمة في المجتمع وهم الشباب 

شباك اإلدمان.
هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى العالمي فقد حمل شعار هذا العام 
عنوان )الصحة من أجل العدالة. والعدالة من أجل الصحة( خاصة وأن العدالة والصحة هما 

وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق األمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.
من هنا نجد االهتمام المحلي والعالمي ينصب على أهمية حماية المجتمع من هذه 
اآلفة التي انتشرت في المجتمع وخاصة الشباب وظهرت العديد من المواد المخدرة التي 
لم تكن معروفة من قبل وانتشرت بشكل كبير بين الشباب األمر الذي ساهم في العديد 
من التحديات المتزايدة أمام الجهات المعنية كاألجهزة األمنية وإدارات مكافحة المخدرات أو 
تلك المتعلقة بالعالج والتأهيل، كل ذلك يدفع بجهود الدولة إلى التصدي لهذا الخطر وإلى 

المزيد من العمل من أجل حماية األبناء والشباب من آفة المخدرات ومرض العصر.
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»توعية ورعاية األحداث« ترسل 300 ألف رسالة توعوية ألولياء األمور

ضاحي خلفان يحـــاضر عــــن دور القيــادة الحكيمة في ترسيخ التسامح
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سمية الزرعوني احترفت المجال الفني والرياضي والتطوعي

كيف نبني الثقة في نفوس أطفالنا؟

األلعاب اإللكترونية..القاتل الُمسلي

معًا لحماية أبنائنا من خطر المخدرات
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كمــا شــهد المحاضــرة، الشــيخ حمدان بن ســعيد 
بــن طحنــون آل نهيــان، وعــدد مــن قيــادات وزارة 

الداخلية.

ولفــت خلفــان، إلى أهمية الموقع الجغرافي لدولة 
اإلمــارات، الــذي يجعلهــا محــط أنظــار قــوى الشــر 
من العصابات اإلجرامية المنظمة في ترويج اآلفة 

الخطرة.

مــن  أبنائهــا  حمايــة  ـفـي  األســرة  دور  إـلـى  ولفــت 
يقــل  ال  بأنــه  وصفــه  حيــث  المخــدرات؛  مخاطــر 
أهميــة عــن دور األجهــزة الشــرطية، فال بد لألســرة 
مــن أن تحصــن أطفالها ضد المخدرات بالمتابعة 

والتوعية واإلرشاد.

وذكــر أن اآلبــاء ال يعرفــون الكثيــر عــن أبنائهــم ـفـي 

ظــل انشــغالهم بهمــوم الحيــاة ومشــكالتها. الفتــاً 
إلى أنه عبر دراسات المجلس، فإن سن الخطورة 
لألطفال المحتملين للتعاطي تتراوح ما بين 11 

سنة إلى 18 سنة.

كمــا لفــت إـلـى أن مجلــس أرســل نحــو 380 ألــف 
رسالة توعوية ألولياء األمور تحمل نصائح مهمة 
لحفــظ األبنــاء مــن مخاطــر المخدرات، ما يســاعد 

على رفع وعي األسر تجاه تلك اآلفة الخطرة.

وقال الدكتور حاتم علي، المدير اإلقليمي لمكتب 
مكافحــة المخــدرات والجريمــة ـفـي دول مجلــس 
يــر العالمــي للمخــدرات للعــام  التعــاون، إن التقر
الجــاري الــذي يقــدم وصفــاً، عن زراعتهــا وتركيبها 
وطــرق ترويجهــا وتحديــد عــدد المتعاطيــن، أشــار 
يــة مــن 15 إـلـى 65  إـلـى أن كثيــراً مــن الفئــة العمر

ضاحي خلفان:

يؤمنان  والــتــوعــيــة  الــتــكــاتــف 
ــدرات ــخ امل ــاء  ب ــن  م املجتمع 
شــهد الشــيخ خليفــة بــن محمــد بــن خالــد آل نهيــان، رئيــس جمعيــة »واجــب« التطوعية، 
محاضــرة توعويــة تحــت شــعار: »بالتكاتــف والتوعيــة.. المجتمــع آمــن« للتوعيــة بمخاطر 
المخــدرات التــي نظمتهــا الجمعية، ضمــن فعاليات اليوم العالمــي لمكافحة المخدرات، 
مســاء أمــس األول، وألقاهــا الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم، نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن 

العام في دبي.

األخــــبـــار
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عاماً تعاطت المخدرات ولو مرة واحدة في العمر.

وأوضــح أن اإلحصــاءات الحديثــة لألمــم المتحــدة 
تشــير إلى أن الســن الدنيا للمتعاطين، انخفضت 
إلى 12 ســنة بدالً من 16، في الســنوات الماضية، 

ما يهدد بخطورة المخدرات على األطفال.

حقــوق  مديــر  الشــحي،  محمــد  العميــد  كــد  وأ
اإلنســان بــوزارة الداخليــة، أن المشــرع اإلماراتي لم 
يغفل الجانب اإلنســاني للمتعاطين، ودور األســرة 

في حماية أبنائها من رفاق السوء.

يــة  مدير مديــر  الظاهــري،  طاهــر  العقيــد  كــد  وأ
أن  الجناـئـي،  األمــن  بقطــاع  المخــدرات  مكافحــة 
يــة« بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة،  »المدير
األســر  تســتهدف  طموحــة،  حديثــة  برامــج  تعــد 

والشــباب والنشء، بهدف تنمية الثقافة السائدة 
في رفض هذه اآلفة القاتلة.

فيمــا أوضــح الدكتور عبدهللا األنصاري، من مركز 
يقــوم  المركــز  أن  بدـبـي،  والتأهيــل  العــالج  إرادة 

بخدمات العالج والتأهيل للمتعاطين.

المختصيــن  مــن  عــدد  الجلســة  ـفـي  وتحــدث 
والمســؤولين والضباط، حول األســاليب الوقائية 
مــن  المجتمــع  حمايــة  ـفـي  األمنيــة  واإلجــراءات 

الجريمة بكافة أشكالها.

وأدار الجلســة الدكتــور جاســم خليــل ميرزا، عضو 
مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة اإلعالمية بالجمعية

وـفـي ختــام الجلســة كــرم ســمو الشــيخ خليفــة بن 
محمد بن خالد آل نهيان، المتحدثين في الجلسة
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ضمــن حملة “كــن مــع أبنائــك.. يكونــوا معك”

 300 ترســل  األحــداث«  ورعايــة  »توعيــة 

األمــور ألوليــاء  توعويــة  رســالة  ألــف 

األخــــبـــار

وزارة  بالتعاون مع  الجمعية  أطلقتها  التي  يكونوا معك(  أبنائك،  مع  )كن  إطــار حملتها  في 
التربية والتعليم، بهدف حث أولياء األمور على التقارب مع األبناء، واحتضانهم واحتوائهم، 
لحمايتهم من الجنوح واالنحراف. أرسلت جمعية توعية ورعاية األحداث رسالة خطية بتوقيع 
معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، رئيس مجلس 

إدارة الجمعية، ألكثر من 300 ألف ولي أمر على مستوى الدولة. 

ضاحــي  الفريــق  معاـلـي  ودعــا 
أهميــة  إـلـى  األمــور  أوليــاء  خلفــان، 
التــي  الحملــة  ـفـي  المشــاركة 
يــز دور أوليــاء األمور  تســتهدف تعز
ـفـي تقويــة العالقــات األســرية مــع 
الحــوار األســري  األبنــاء مــن خــالل 
أوقــات  وتخصيــص  المباشــر، 
محــددة لمشــاركتهم والتعــرف إـلـى 
احتياجاتهــم ومســاعدتهم ـفـي حــل 

المشكالت التي تصادفهم.

وقـــال مــعــالــي الــفــريــق ضاحي 
ــام والــســنــوات  ــ خــلــفــان، إن األي
ــي تـــابـــعـــت فــيــهــا جــمــعــيــة  ــتـ الـ

األحــداث عالقة  ورعاية  توعية 
إلى  بــأوالدهــم، وتوصلت  اآلبـــاء 
كثر  أ يكونون  الذين  األبــنــاء  أن 
ــاً مــــن والـــديـــهـــم والـــذيـــن  ــ ــرب قــ
واالهتمام  بالرعاية  يحيطونهم 
والمتابعة والمجالسة األسرية 
ــلـــمـــشـــكـــالت  ــة لـ ــ ــرضــ ــ أقـــــــــل عــ

السلوكية واالنحراف.

ــة تـــوعـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــلــــت جـ ــجــ وســ
ــداث، 192 حالة،  األحــ ورعــايــة 
خطها  عبر  هاتفية  بــاتــصــاالت 
الساخن، خالل العام الماضي، 
من  ــاالت  اتــــصــ  107 شــمــلــت 

ــــواقــــع 65  ــنـــوعـــت ب طـــلـــبـــة، وتـ
ــور، و127 من  اتــصــاالً مــن ذكــ
المتصلين  عـــدد  وبــلــغ  ــاث،  ــ إنـ
اتــصــاالً.   123 المواطنين  مــن 
وتـــــنـــــوعـــــت الـــــــحـــــــاالت الـــتـــي 
تعاملت معها الجمعية خالل 
العام الماضي، بواقع 44 حالة 
ــة، و61 حــالــة دراســـيـــة،  يـ ــر أسـ
حالة  و23  تربوية،  حالة  و27 
اجتماعية، و18 حالة سلوكية، 
وثماني حاالت نفسية، وحاالت 

أخرى متفاوتة.
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األخــــبـــار

ضاحي خلفان

دور  عــــن  يحـــــارض 

الحكيمــة  القيــــادة 

يف ترســيخ التسامح

للشيخ  الخاصة  الدائرة  نهيان، رئيس  آل  الشيخ خليفة بن محمد بن خالد  بدعوة من 
محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، شارك معالي الفريق ضاحي 
التي  الرمضانية  األمسية  في  دبــي،  في  العام  واألمــن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان 
أقيمت في المجلس الرمضاني في قصره، بمنطقة البطين في أبوظبي، بمحاضرة بعنوان 

»التسامح المجتمعي«.

أدارهــا  التي  األمسية  وحضر 
الــســويــدي،  خليفة  الــدكــتــور 
عـــدد مــن الــشــيــوخ والـــــوزراء 
الدولة.  وكبار المسؤولين في 
وعرف معالي الفريق ضاحي 
خـــلـــفـــان تـــمـــيـــم، ـفــــي مــطــلــع 
مـــحـــاضـــرتـــه الـــتـــســـامـــح بــأنــه 
اآلخرين  أخطاء  عن  التجاوز 
باإلحسان  ــاءة  اإلســ ومقابلة 
والــــــعــــــفــــــو وحــــــــــب الــــخــــيــــر، 
وتطابق األقوال واألفعال في 
المعنى  لتحقيق  التسامح 

الحقيقي له.

وتطرق معاليه إلى دور القيادة 
في نشر وترسيخ مبادئ وقيم 
ــتــســامــح، وأعـــطـــى مــعــالــيــه  ال
ــة عــلــى  ــلــ ــثــ ــن األمــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــ ال
المأثورة  باألقوال  مدلالً  ذلك، 
بن  زايـــد  الشيخ  لــه  للمغفور 
نهيان، طيب هللا  آل  سلطان 
ــراه، الـــذي كــان يــنــادي بتلك  ثـ
ــو  ــدعـ ــادئ، ويـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـــم والـ ــقـ الـ
إلى  وترسيخها،  بها  للتمسك 
المبادرات  من  العديد  جانب 
ــي أطـــلـــقـــهـــا  ــ ــتـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة الـ

المغفور له.

مساواة 

يـــق  ــي الـــفـــر ــالــ ــعــ ــرق مــ ــ ــطــ ــ ــ وت
ضـــاحـــي خـــلـــفـــان تــمــيــم إـلــى 
بعض مواد دستور اإلمارات 
الــتــي تــؤكــد الــمــســاواة وعــدم 
ــام دولــــة  ــمــ ــضــ ــ الـــتـــمـــيـــيـــز، وان
اإلمــارات في العام 1974 إلى 
للقضاء  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــة 
التمييز  أشـــكـــال  كــافــة  عــلــى 
الــعــنــصــري، مـــؤكـــداً عــلــى أن 
دولة اإلمارات تسير على ذات 
الــنــهــج ـفــي ظـــل الــتــوجــيــهــات 
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السامية من صاحب السمو 
زايــــد آل  بــن  الــشــيــخ خليفة 
الدولة، حفظه  رئيس  نهيان، 
هللا، وأخــيــه صــاحــب السمو 
راشــد آل  بــن  الشيخ محمد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
رعـــــــاه هللا، وصـــاحـــب  دـبــــــي، 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
ــي عــهــد  ــيـــان، وـلــ ــهـ ــد آل نـ ــ ــ زاي
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

للقوات المسلحة.

محاضرته  في  معاليه  وأشــار 
إلى أن دولة اإلمــارات عملت 
ــا  ــهـ ــاهـــجـ ــنـ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــدعـ ــ ــى تـ ـــلــ ــ عـ
بالعديد  والعلمية  الدراسية 
العالقة  ذات  المواضيع  من 
ــان والــطــفــل  بــحــقــوق اإلنــــســ
التمييز  ومناهضة  والـــمـــرأة، 

مــبــادئ  وإدراج  الــعــنــصــري، 
ــدة،  ــحـ ــتـ ــمـ ــثــــاق األمــــــــم الـ ــيــ مــ
لحقوق  الــعــالــمــي  واإلعـــــالن 
اإلنسان، ونشر قيم التسامح 
الــديــنــي والــعــرـقـي بــيــن كــافــة 

الطلبة.

مبادرات 

ــه أهـــــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وتـــــــــنـــــــــاول مـ
ــادرات الــرســمــيــة الــتــي  ــبـ ــمـ الـ
تدعم  والــتــي  الــدولــة  تبنتها 
وترسخها  التسامح  مــبــادئ 
كــمــنــهــج، ومــنــهــا اســتــحــداث 
منصب وزير دولة للتسامح 
ألول مــرة فــي دولـــة اإلمـــارات 
لــدعــم   ،2016 فـــبـــرايـــر  ـفـــي 
الــدولــة نحو ترسيخ  مــوقــف 
قــيــم الــتــســامــح، والــتــعــدديــة، 
يـــاً  والــــقــــبــــول بـــــاآلخـــــر، فـــكـــر

وثقافياً وطائفياً ودينياً.

مسيرة  معاليه  وتــنــاول  كما 
ــوع، وكــــيــــف غـــرســـت  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة ثــقــافــة الــتــطــوع بين  ــدولـ الـ
أفــــــراد الــمــجــتــمــع مـــن خــالل 
الــبــرامــج الــوطــنــيــة الــتــوعــويــة 
الــمــيــدانــيــة،  الــعــمــل  وورش 
والمساهمة في بناء المجتمع 
والــمــبــادئ  بالقيم  والــتــوعــيــة 
وتــرســيــخ مفهوم  اإليــجــابــيــة، 
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
متكاملة  مــنــظــومــة  وإيـــجـــاد 
ومستدامة للعمل التطوعي 
التماسك  ركائز  أهم  كإحدى 
ــتــــالحــــم الــمــجــتــمــعــي فــي  ــ وال
كمل الشعب  الدولة، وكيف أ
ــــح عـــبـــر  ــامـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ مـ
بــيــان دور الــتــطــوع واالنــتــمــاء 
ــيــــخ  ــمــــع ـفـــــــي تــــرســ ــتــ ــمــــجــ ــلــ ــ ل

التسامح كثقافة مجتمعية.
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يــــق ضــاحــي  ــاـلــي الــــفــــر ــعـ ــد مـ ــ كــ أ
ــم نــــائــــب رئـــيـــس  ــيـ ــمـ ــان تـ ــفــ ــلــ خــ
ــن الـــعـــام ـفــي دبــي  ــ الــشــرطــة واألمـ
الجمعية،  إدارة  مجلس  رئــيــس 
أن أغلب قضايا التفكك األسري 
الــتــزام الــزوج  كانت بسبب عــدم 
بمسؤوليته تجاه أبنائه وانشغاله 
وترك  والسفر،  بأصدقائه  الدائم 
األبــنــاء  تربية  مسؤولية  الــزوجــة 
والعناية بهم بصورة كاملة على 
أصبح  حتى  المساعدة  العمالة 
ــراد األســـرة  هــنــاك فــجــوة بــيــن أفــ

بسبب هذا التباعد.

جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل الـــمـــجـــلـــس 
ــي الــــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه  ــ ــانــ ــ ــضــ ــ ــرمــ ــ ــ ال

األحــداث  ورعــايــة  توعية  جمعية 
واستضافه معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم، وشارك فيه مروان 
الــتــربــيــة  وزارة  وكــيــل  الــصــوالــح 
األكــاديــمــيــة،  لــلــشــؤون  والتعليم 
ونــاصــر إســمــاعــيــل وكــيــل وزارة 
تنمية المجتمع المساعد لقطاع 
الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، والــدكــتــور 
دائــرة  عــام  مــديــر  الشيباني  حمد 
الــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة والــعــمــل 
الــخــيــري، والـــلـــواء ســيــف الـــزري 
الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة الــشــارقــة، 
والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد 
بدائرة  اإلفــتــاء  إدارة  ُمْفتي  كبير 
الــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة والــعــمــل 
ــري، وأحــــمــــد عــبــدالــكــريــم  ــيـ ــخـ الـ

الــجــلــســات  إدارة  رئــيــس شــعــبــة 
يـــة فــي مــحــاكــم دـبــي وعــدد  األســـر

من األكاديميين والمختصين.

مواد الطالق
ودعــــا الــمــجــلــس الــرمــضــانــي إلــى 
أهـــمـــيـــة الــــتــــرابــــط األســـــــــري فــي 
السلوكيات  من  األبناء  تحصين 
وأوصى  الخاطئة،  والممارسات 
المشاركون في المجلس بضرورة 
األســـرة  تــكــويــن  عــلــى  المحافظة 
الــمــمــتــدة لـــدورهـــا ـفــي تــعــويــض 
ــقــــص الـــعـــاطـــفـــي  ــنــ ــ جـــــوانـــــب ال
انشغال  حال  في  األبناء  واحتواء 
على  تعديالت  وإجـــراء  الوالدين، 

جمال�ض رم�ضانية 
ناق�ض ق�ضايا التفكك الأ�رسي، واأطلق تو�ضياته بخ�ضو�ض مواد الطالق

”توعية الأحداث” تنظم جمل�ضًا 
رم�ضانيًا بح�ضور �ضاحي خلفان

مجالس رمضانية
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مــواد الــطــالق فــي قــانــون األحــوال 
وأن  خــــصــــوصــــاً  ــيــــة،  الــــشــــخــــصــ
ــاء  الــقــانــون الــحــالــي ال يــمــنــح اآلبـ
الطالق سوى ساعتين  في حالة 
فكيف  أسبوعياً،  أبنائهم  للقاء 
يتوقع أن يساهم األب في تربية 

االبن في هذا الوقت القصير.

كما أوصوا بضرورة تحمل اآلباء 
كبر تجاه تربية األبناء،  مسؤولية أ
األنانية في حياتهم  واالبتعاد عن 
مــــن حـــيـــث انــشــغــالــهــم الـــدائـــم 
وحرصهم على لقاءات األصدقاء 
والسفر معهم على حساب وقت 
المشاركون  األســرة، كما أوصــى 
تـــرك مسؤولية  بــعــدم  األمـــهـــات 
تربية األبناء واالعتناء بهم كاملة 
على العمالة المساعدة ألن ذلك 
األبناء  بين  تواصل  فجوة  يخلق 
كــــد الــمــشــاركــون  والـــوالـــديـــن، وأ
يـــة بين  أهــمــيــة الــلــقــاءات األســـر
الــعــوائــل بــصــفــة أســبــوعــيــة لما 
فيها مــن أثـــر إيــجــابــي فــي نفوس 

األبناء.

قضايا أسرية
وقـــــال مــعــالــي الـــفـــريـــق ضــاحــي 

يتحمل  الــزوج  إن  تميم:  خلفان 
الــجــزء األكــبــر مــن تــربــيــة األبــنــاء، 
أن  الــــرجــــل  يـــــــدرك  أن  ويــــجــــب 
المسؤولية مشتركة ودوره ليس 
مــقــتــصــراً عــلــى تــوفــيــر الــجــوانــب 
الـــمـــاديـــة، مــشــيــراً إـلــى أنـــه يجب 
ومحاوراً  قريباً  حاضراً  يكون  أن 
لــألبــنــاء بـــصـــورة تــبــنــي الــثــقــة في 

نفوسهم.

وأوضـــــح أنــــه بــالــنــظــر ـفــي قــضــايــا 
التفكك األســري وجد أن أغلب 
ــانــــت بـــســـبـــب عـــدم  ــا كــ ــايـ ــقـــضـ الـ
ــيــة الــــــزوج تـــجـــاه أبــنــائــه  مــســؤول
ــالـــه الــــدائــــم بــأصــدقــائــه  وانـــشـــغـ
والسفر، وترك الزوجة مسؤولية 
تربية األبناء والعناية بهم بصورة 
المساعدة  العمالة  على  كاملة 
حــتــى أصــبــح هــنــاك فــجــوة بين 
أفراد األسرة بسبب هذا التباعد.

وختاماً، منحت الجمعية ميدالية 
الــتــعــاون االجــتــمــاعــي لـــ ســعــادة 
مـــــروان أحــمــد الـــصـــوالـــح وكــيــل 
للشؤون  والتعليم  التربية  وزارة 
العام،تقديراً  للتعليم  األكاديمية 
الفّعالة  ومساهمته  لــدور  منها 

ـفـــي دعـــــم ونــــجــــاح حـــمـــلـــة »كـــن 
مما  معك«  أبنائك..يكونوا  مــع 
فــي تحقيق  الكبير  ــر  األثـ لــه  كـــان 

األهداف المرجوة.

التسامح األسري... في جلسة 
رمضانية نسائية بالفجيرة

يـــق  ــاـلــي الـــفـــر ــعـ ــحـــت رعــــايــــة مـ تـ
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس 
الــشــرطــة واألمـــــن الـــعـــام ـفــي دبــي 
الجمعية،  إدارة  مجلس  رئــيــس 
ورعــايــة  تــوعــيــة  نــظــمــت جمعية 
األحــــــداث بــفــرعــهــا ـفــي الــفــجــيــرة، 
جلسة رمضانية نسائية بعنوان: 
التسامح األسري مرتكَز استقرار 
ــاء مــن  ــ ــ ــن ــ ــ ــة األب ــ ــاي ــمــ األســـــــــرة وحــ
االنحراف«، بحضور الممثل لفرع 
الجمعية هيام عامر، ومسؤوالت 
وعدد  بالفجيرة،  الجمعية  بفرع 
مـــن الـــنـــســـاء والــمــهــتــمــيــن بــهــذا 
الــشــأن، وذلــك في فندق سيجي 

الديار بالفجيرة.

فيديو  بعرض  الجلسة  وبدأت 
تعريفي عن الجمعية ورؤيتها
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 وتال ذلك عرض كلمة للفريق 
خاللها  شدد  خلفان  ضاحي 
العالقات  تقوية  بضرورة 
الرعاية  وتوفير  األسرية، 
وتخصيص  باألبناء،  واالهتمام 
لمشاركتهم  محددة  أوقات 
احتياجاتهم،  إلى  والتعرف 
ومساعدتهم في حل المشكالت 
التي تصادفهم، وأضاف الفريق 
“أثبتت  الكلمة:  خالل  ضاحي 
تابعنا  التي  والسنوات  األيام 
أن  بأوالدهم،  اآلباء  عالقة  فيها 
كثر قرباً  األبناء الذين يكونون أ
من والديهم والذين يحيطونهم 
والمتابعة  واالهتمام  بالرعاية 
أقل  األسرية،  والمجالسة 
السلوكية  للمشكالت  عرضة 

واالنحراف”.

فرع  ممثل  عامر  هيام  وقالت 
الجمعية بالفجيرة: “نحرص في 
شهر رمضان من كل عام على 
تنظيم جلسات حوارية نقاشية 
توعوية ندعو من خاللها األسر 
إلى حماية األبناء من االنحراف، 

تولي  األحداث  رعاية  فجمعية 
اهتماماً بالغاً بالنشء و تعمل 
على الوصول بهم إلى بر األمان، 
كبر مثال لالهتمام والحرص  وأ
والرعاية أم اإلمارات التي تهتم 
ونحن  واستقرارها،  باألسرة 
أساس  فهي  األم  على  نركز 
وسائل  تأثير  ورغم  البيت، 
من  االجتماعي  التواصل 
الناحية السلبية في إحداث نوع 
أن  إال  األسري،  التشتيت  من 
األساسية  المدرسة  هي  األم 
لألبناء،  والداعم  المؤثر  وهي 
تدعو  الرشيدة  وحكومتنا 
تحيط  التي  بالفئات  لالهتمام 
الديانات  مع  وللتسامح  بنا 

األخرى”.

األحداث  رعاية  جمعية  وكانت 
الفصل  في  أطلقت  قد 
 2018 للعام  األول  الدراسي 
تحت  توعوية  مبادرة   ،-2019
يكونوا  أبنائك  مع  “كن  شعار: 
وزارة  مع  بالتعاون  معك” 
تستهدف  والتعليم،  التربية 

بهدف  بالدولة  المدارس  كل 
وتعزيز  التسامح،  قيم  ترسيخ 
التسامح والحرص على  ثقافة 
على  األسرية  العالقات  تقوية 
أولياء  دور  وتعزيز  كمل وجه،  أ
العالقات  تقوية  في  األمور 
خالل  من  األبناء  مع  األسرية 

الحوار األسري المباشر.

مبادرات توعوية
لوسائل  الواسع  للتأثير  ونظراً 
حرصت  االجتماعي،  التواصل 
مبادرات  إطالق  على  الجمعية 
عبر  المجاالت  في شتى  توعوية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الساخن”  “الخط  مبادرة  مثل 
استقبال  إلى  تهدف  التي 
المشكالت التي تواجه مختلف 
حلول  وإيجاد  المجتمع  أفراد 
محددة  أسس  إلى  استناداً  لها 
في  واستشاريين  مختصين  من 

المجال.

من  عدداً  الجلسة  وناقشت 
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حول  الضوء  سلطت  المحاور 
بناء  وكيفية  األسري  التسامح 
حماية  وسبل  مستقرة،  أسرة 
وتأمين  االنحراف،  من  األبناء 
لألبناء،  عالجية  وقائية  خطط 
التسامح  تعريف  إلى  وتطرقت 
والميثاق  له،  اإلسالم  ونظرة 

الوطني للتسامح.

فاطمة  قالت  جهتها  ومن 
رعاية  في جمعية  سلطان عضو 
تقوم  دولة  في  “نحن  األحداث: 
مختلف  بين  التسامح  على 
واألعراق،  واألديان  الجنسيات 
والمقيمين  الشعب  أبناء  بين 
فهدفنا  الوطن،  هذا  أرض  على 
على  مبني  جيل  ينشأ  أن  هو 
متكاملة  وأسرة  االستقرار، 
بالتسامح لينشأ شعب مستقر 

كما تريده قيادتنا الرشيدة.

أخصائية  الكعبي  أماني  كدت  وأ
في  معتمد  ومدرب  نفسية 
من  الطفل  حماية  كيفية 
وتنظيم  إقامة  ضرورة  التحرش، 
المحاضرات التوعوية التي تزرع 
انطالقاً  التسامح  قيم  األبناء  في 
من األسرة، وأهمية التنازل بين 
من  األسرة  في  واألمهات  اآلباء 
الحياة  في  والموازنة  األبناء  أجل 
مستقرة،وقالت:  األسرة  لتكون 
على  نفسياً  يؤثر  “االنفصال 
جميع  ندعو  لذا  األبناء، 
وتتآزر  تتعاون  أن  المؤسسات 
تستهدف  نقاش  لعمل حلقات 
كحملة  والمدارس،  األمهات 
تحقيق  إلى  خاللها  من  نسعى 

التوازن واالستقرار األسري”

روح التسامح 
الساحل  مدرسة  مدير  وأشارت 
أن  إلى  هداية،  كلباء  في  الخاصة 
سلوكيات  في  يظهر  األسرة  أثر 
االستقرار  أن  وكما  الطلبة، 
يظهر جلياً كذلك التفكك يظهر 
وقالت:  ومؤثر،  واضح  بشكل 
نبث  أن  كمسؤولين  “مهمتنا 
الناس  بين  والمودة  المحبة 
األبناء  ونتابع  األمهات  ونوعي 
وسلوكياتهم، فاألسرة هي اللبنة 

األساسية في المجتمع”.

مديرة  عبدهللا  شيخة  وقالت 
روضة الغرفة لألطفال: “البد من 
يتسامحون  كيف  األبناء  تعليم 
في  الراهن  األسري  الوضع  مع 
سبيل  على  االنفصال  حاالت 
المثال، والبد من تجنب تحريض 
األبناء على كره أي فرد من أفراد 
األبناء  مع  والتواصل  األسرة، 
بين  وفتح مساحات حوار فيما 
مع  والتسامح  الواحدة،  األسرة 
األسرة،  هذه  أفراد  من  فرد  كل 
نفوس  في  التسامح  لزراعة 
أهمية  النقبي  كدت  وأ األبناء، 
في  الحمالت  هذه  مثل  تطبيق 

رياض األطفال.

والمستشارة  المدربة  وأشارت 
أن  إلى  الظنحاني،  آمنة  األسرية 
من  أجواء  تخلق  الحوارات  هذه 
أفراد  بين  والحميمية  األلفة 
سعيدة  أسراً  وتنشئ  األسرة، 
أن  ويجب  متوازنة،  متسامحة 
قبل  تامة  دراية  على  األم  تكون 
أسرة  تأسيس  بكيفية  الزواج 
الحياة  في  التنخرط  وأن  متوازنة 
العملية وتهمل الجانب األسري، 
في  وتساهم  أبناءها  تحتوي  وأن 

وتوضيح  األسرة  ثقافة  نشر 
مثقفة  األسرة  تكون  أن  فكرة 

بمفهوم التسامح.

الفجيرة  منطقة  مديرة 
السماحي،  سندية  التعليمية 
أساس  هو  الحوار  أن  كدت  أ
األسر المتسامحة، على أن يكون 
أسس  على  مبنياً  الحوار  هذا 
استخدام  عن  بعيداً  صحيحة 
تمس  قد  أو  مسيئة  عبارات 

استقرار األسرة.

وأوضحت فاطمة المطلعي من 
البد  أنه  المجتمعية،  الشرطة 
التوعوية  الحمالت  تكثيف  من 
هذه  تستهدف  وأن  واإلرشادية 
تترسخ  حتى  النشء  الحمالت 
لديننا  استناداً  واألفكار،  القيم 
للنصح  يدعو  الذي  الحنيف 
األسري،  االستقرار  على  ويحفز 
ضرورة  المطلعي  كدت  وأ
منصات  إيجابيات  استغالل 
نشر  في  االجتماعي  التواصل 

التوعية المجتمعية.

أفادت  الجلسة،  ختام  وفي 
بالجمعية  البرامج  رئيسة قسم 
الجمعية  بأن  الكندي،  عائشة 
ومبادرات  محاضرات  تقيم 
مختلف  مستهدفة  توعوية 
أهدافها  إطار  في  الدولة،  إمارات 
تحقيق  صالح  في  تنصب  التي 
األسري  واالستقرار  التوازن 
وتهيئة الظروف المالئمة لألبناء 
وتوفير  المجتمع،  الندماجهم في 
ضوابط  وفق  لهم  حديثة  رعاية 
وبحوث  ودراسات  محددة 
ونفسية  وتربوية  اجتماعية 

خاصة باألحداث في المجتمع.
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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس 
األحـــداث،  ورعــايــة  توعية  لجمعية  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  الجمعية،  إدارة  مجلس 
واستعرض التقرير اإلداري للجمعية والذي يفيد بأن الجمعية تعاملت خالل العام الماضي 
مع 44 حالة أسرية، و61 حالة دراسية، و27 حالة تربوية، و23 حالة اجتماعية، و18 حالة 

سلوكية، وثماني حاالت نفسية، وحاالت أخرى متفاوتة.

اجتماعات

192 حالـــة تستـخـدم خدمـــة

 الخط الساخن خالل عام 2018
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الــجــمــعــيــة 192  وســـجـــلـــت 
عبر  هاتفية  باتصاالت  حالة، 
العام  خــالل  الساخن،  خطها 
 107 ــلـــت  ــمـ شـ ــي،  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
اتصاالت من طلبة، وتنوعت 
اتــصــاالً من ذكــور،  بواقع 65 
إنـــاث، وبلغ عدد  و127 مــن 
المواطنين  مــن  المتصلين 

123 اتصاالً.

وقال الفريق ضاحي خلفان 
إن تــوعــيــة ورعــايــة األحـــداث 
خاطبت خالل العام الماضي 
كثر من 300 ألــف ولــي أمر  أ
على مستوى الدولة، في إطار 
حــمــلــتــهــا )كــــن مـــع أبــنــائــك، 
يكونوا معك(، بهدف حثهم 
ــارب  ــقـ ــتـ ــد مــــن الـ يــ ــز ـــلــى مــ عـ
ــاء، واحـــتـــضـــانـــهـــم  ــ ــ ــن ــ ــ مــــع األب

من  لحمايتهم  واحــتــوائــهــم، 
الـــجـــنـــوح واالنـــــحـــــراف، الفــتــاً 
تفاعالً  لقيت  الحملة  أن  إلى 
ــاء، مع  ــ إيــجــابــيــاً مــن قبل اآلب
الـــرســـالـــة الــخــطــيــة الـــتـــي تم 
جميع  فــي  لــألبــنــاء  تسليمها 
مدارس الدولة، بالتعاون مع 

وزارة التربية والتعليم.

كد ضرورة العمل الدؤوب  وأ
الراهنة  التحديات  لمواجهة 
التي  الــمــتــزايــدة  والــمــخــاطــر 
تــحــدق بــاألبــنــاء مــن مــصــادر 
ــرورة  ــ ــفـــرض ضـ ــا يـ ــتـــى، مــ شـ
حتى  التفكير،  نــمــط  تــطــويــر 
ــي عــقــول  ــا يــــــدور فــ نــفــهــم مــ
كب  لنوا والــشــبــاب،  الــنــشء 
طــريــقــة تــفــكــيــرهــم، ونــســايــر 
أحالمهم، ونعمل معهم على 

تحقيق طموحاتهم.

ــام  ــار »عــ ــعـ ــأن شـ ــ وأضـــــــاف بـ
الـــتـــســـامـــح«، يــعــد مـــن أبـــرز 
القيم النبيلة التي يتسم بها 
وأرســاهــا  اإلمـــــارات،  مجتمع 
زايــد بن  الشيخ  له  المغفور 
سلطان آل نهيان، طّيب هللا 
ثراه، مؤسس الدولة، الفتاً إلى 
أن »التسامح يشكل ضمانة 
أساسية للتعايش بين أفراد 
ــرام حقوق  ــتـ الــمــجــتــمــع، واحـ
اإلنــــــســــــان، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
وتعميق  الــوطــنــيــة،  ــهــويــة  ال
الـــوالء واالنــتــمــاء للوطن  قيم 
التالحم  وتحقيق  وقــيــادتــه، 

الداخلي.
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العامة  اإلدارة  تصدره  الــذي  الماضي،  للعام  المخدرات  لجرائم  السنوي  التقرير  كشف 
لمكافحة المخدرات االتحادية في وزارة الداخلية، أن عدد المتهمين المضبوطين في جرائم 
وانخفاض  األسبق،  العام  عن   11.3% بارتفاع  متهماً،   7168 بلغ  المخدرات  في  االتجار 
الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بمعدل %29.4، وارتفاع عدد بالغات المخدرات 

.16%

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

122 عمليــة  لـ  اإلمــارات تتصــدى 

تهريب عرب الحدود 

%29.4 انخفاض وفيات تعاطي املخدرات يف الدولة
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وتـــفـــصـــيـــالً، تــــشــــارك اإلمـــــــارات 
دول العالم في االحتفال باليوم 
المخدرات،  لمكافحة  العالمي 
الذي يصادف 26 يونيو من كل 
عام، ويقام تحت شعار »أسرتنا 
هي مستقبلنا.. ال للمخدرات«، 
حيث تنظم وزارة الداخلية بهذه 
الــمــنــاســبــة فــعــالــيــات مــوســعــة 
ــي جــمــيــع  ــالت تـــوعـــيـــة ـفــ ــ ــمـ ــ وحـ
التعريف  بهدف  الــدولــة،  أرجــاء 
بمخاطر المخدرات، وإبراز الدور 
الحيوي لألسرة في حماية األبناء 
منها، إلى جانب تثقيف الجمهور 
بمخاطر اإلدمان وسبل الوقاية 

منه وطرق العالج.

كــــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــشــرطــة  وأ
واألمــــــن الـــعـــام ـفــي دـبـــي رئــيــس 
مــجــلــس مــكــافــحــة الــمــخــدرات، 
تميم،  خلفان  ضــاحــي  الــفــريــق 
يــحــات صــحــافــيــة، أن  ـفــي تــصــر
»مشكلة المخدرات تعد واحدة 
من أبرز التحديات األمنية التي 

تــواجــه أجــهــزة الــمــكــافــحــة على 
استدعى  مــا  الــعــالــم،  مستوى 
ــات الــمــعــنــيــة  ــهــ ــجــ ــ مـــــن كـــــل ال
النهوض بمسؤولياتها، وتفعيل 
بقوة  والتصدي  كة  الشرا مبدأ 
لهذه اآلفة، والعمل على تحقيق 
األهـــــــداف الـــتـــي نــتــطــلــع إلــيــهــا، 
والــســيــطــرة عــلــى خــطــر انــتــشــار 
استعمالها  وإســـاءة  المخدرات 

واالتجار غير المشروع فيها«.

كد أنه، على الرغم من الجهود  وأ
المجلس  قبل  مــن  تبذل  التي 
في  المخدرات  مكافحة  وأجهزة 
الـــدولـــة، ومـــا تــشــكــلــه مـــن خط 
لهذه  للتصدي  األول  الحماية 
اآلفــة، إال أن تلك الجهود تبقى 
نــاقــصــة فــي ظــل غــيــاب خطوط 
فــي وجه  األولــويــة  الحماية ذات 
وتفشيها،  الــمــخــدرات  مشكلة 
أال وهــي األســرة التي لها الــدور 
األول في عملية التربية الصالحة 
ومراقبتهم  وتوعيتهم  لــألبــنــاء، 

سن  في  وتعليمهم  ومتابعتهم 
مبكرة كي يقولوا ال للمخدرات، 
التي  واألنظمة  القواعد  ووضــع 
ــتــــزام واالنـــضـــبـــاط،  ــ تــعــلــمــهــم االل
والتربية  الــديــنــيــة،  الــقــيــم  مــثــل 
والـــتـــقـــيـــد بــــاألخــــالق الــحــســنــة، 
تساعدهم  التي  البيئة  وتوفير 
عـــلـى الــنــمــو بــشــكــل طــبــيــعــي، 
والمشكالت  التوتر  عــن  بعيداً 
الزوجية  الخالفات  عن  الناتجة 
والــتــفــكــك األســـــري، ومــالحــظــة 
ــرأ عــلــى  ــطـ ــي تـ ـــتـ الـــتـــغـــيـــيـــرات ال
تـــــصـــــرفـــــاتـــــهـــــم وســـــلـــــوكـــــهـــــم، 
ــد الــتــي  ــواهــ واألعـــــــــراض والــــشــ
يــمــكــن مـــن خــاللــهــا مــعــرفــة إن 
ــي تــعــاطــي  ــوا مـــتـــورطـــيـــن فــ ــ ــان كــ
التعرف  الــمــخــدرات، ومــحــاولــة 
إلــى أصــدقــاء أبنائهم عــن قــرب، 
ــة أبــنــائــهــم بــاســتــمــرار،  ــبـ ــراقـ ومـ

لحمايتهم من رفقاء السوء.

المؤسسات  دور  أهمية  كد  وأ
الـــــــتـــــــربـــــــويـــــــة والــــــــــمــــــــــدارس 
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التي  الشبابية،  والجمعيات 
الفراغ لدى  تعمل على مــلء 
الشباب، خصوصاً في اإلجازات 
بعد  ويأتي  الصيفية،  والعطل 
ذلـــك دور مــؤســســات الــعــالج 
في  الحــقــة  كمرحلة  والــتــأهــيــل 
كــتــشــاف حـــاالت إدمــان  حــال ا

لدى الشباب.

يفتـح  ــر  الــمــبــكـــ الــكــشـــــف 
الــمــجــــــــال أمــــــام الــمــدمــن 
ــودة إـلـــــــــى الــــحــــيــــاة  ــ ــــعــ ــ ـــل ـــ ل

الطبيعية

يـــة  ابتكـار أفكـــار  إـلـى  دعــوة 
ودراســات متخّصصة للتوعية 
بمخاطــر المخدرات بمشــاركة 
جمعية توعية ورعاية األحداث

بــضــرورة  متخصصون  طــالــب 
ــي طـــــرق الــتــوعــيــة  ــار فــ ــتــــكــ ــ االب
وتعاطيها  المخدرات  بمخاطر 
على مستوى دولــة اإلمـــارات، 
إـلــــى جـــانـــب إجـــــــراء دراســــــات 
الــجــانــب،  ــذا  هـ ـفــي  متخصصة 

ــوازي حجم  ــ ــ لــتــنــفــيــذ خــطــط ت
الــخــطــر الــمــاثــل، وقــالــوا خــالل 
مشاركتهم في فعاليات مبادرة 
»مسموح« التي نظمها مركز 
إرادة للعالج والتأهيل في دبي 
تــزامــنــاً مـــع االحــتــفــال بــالــيــوم 
المخدرات  لمكافحة  العالمي 
تــكــون  أن  يــجــب  الــتــوعــيــة  إن 
بمضمون ابتكاري ويستهدف 
لتحقيق  الــعــائــلــة  ــراد  ــ أفــ كـــل 
الــغــايــة مــنــه، مــشــدديــن على 
التوعية،  جهود  تنظيم  أهمية 
المبكر  الكشف  أن  مــؤكــديــن 
ــان  ــ ــن اإلدمـ ــعـــالج مـ يــســهــل الـ
ــى ســـيـــاق الــحــيــاة  ــودة إلــ ــعــ ــ وال

الطبيعية.

آلية عمل 

العميد عيد  قـــال  جــانــبــه  مــن 
مكافحة  إدارة  مــديــر  ثــانــي  بــن 
الـــمـــخـــدرات ـفــي شـــرطـــة دـبــي: 
كــبــيــر  ــوم  ــهـ مـــفـ ــة  ــيـ ــوعـ ــتـ الـ إن 
عدة،  شركاء  ولها  وفضفاض 
ــل اإلعـــــــالم دور  ــائــ وعــــلــى وســ

ــار، واصــفــاً  ــ كــبــيــر ـفــي هـــذا اإلطــ
جــهــود الــتــوعــيــة الــحــالــيــة بانها 
كــونــهــا ال تستند  »مــتــخــبــطــة« 
ــة فــــي هـــذا  ــويـ إـلــــى دراســــــــات قـ

المجال.

ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ أن  إـلــــى  مـــشـــيـــراً 
تكون  وتــكــاد  قليلة  المتوفرة 
ــقـــّوض فــرص  ــا يـ مــعــدومــة مـ
كب  وجود خطط مدروسة توا
وتواجه تجارة المخدرات، الفتاً 
إلى الحاجة آللية عمل وخطط 
تــكــون شــامــلــة عــلــى مستوى 
الدولة لمواجهة ومكافحة هذا 

الهجوم الشرس.

الــجــهــود مشتتة  إن  وأضــــاف: 
ونحن  بمفرده،  يعمل  والكل 
تــوعــيــة مستمرة  إلــــى  نــحــتــاج 
تــتــخــذ صــفــة الــديــمــومــة وأن 
ــة  ــومـ ــكــــون مـــرتـــبـــطـــة ومـــدعـ تــ
بــــــــــالــــــــــدراســــــــــات والـــــخـــــطـــــط 
في  المتمكنين  وبــالــمــنــفــذيــن 
نفتقد  حــيــث  ــال،  الـــمـــجـ هــــذا 
التوعية  في  متخصصة  كــوادر 
وال يوجد تخصص وقاية من 

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
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المخدرات.

مشيراً إلى أن على مؤسسات 
بــرامــج  طـــرح  الــعــالــي  التعليم 
ــال،  ــجـ ــمـ ـــذا الـ ــ دراســـــيـــــة ـفـــي هـ
خاصة وأن الخامات والعناصر 
ــتـــوفـــرة لــكــنــهــا  ــاءات مـ ــفــ ــكــ ــ وال
تــحــتــاج إلــــى الــتــأهــيــل بــصــورة 
لــتــنــفــيــذ خــطــط مبنية  كــافــيــة 
عــلــى دراســــــات، وعـــــاود مــديــر 
في  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة 
شرطة دبي تشديده على نقطة 
مستوى  على  الجهود  توحيد 
ــود مــتــضــافــرة  ــهـ ــجـ الــــدولــــة وبـ

لمجابهة هذا الخطر.

تعاون وتكاتف

من جانبه قال الدكتور جاسم 
خــلــيــل مـــيـــرزا رئـــيـــس الــلــجــنــة 
ــة بــجــمــعــيــة تــوعــيــة  ــيــ اإلعــــالمــ
ــة األحــــــــــــداث  نــفــتــقــد  ــ ــ ــاي ــ ورعــ
ــهــــدف إـلــى  ــ ــي ت ــتــ ــ ــج ال ــرامـ ــبـ ــلـ لـ
صـــنـــاعـــة مـــضـــمـــون مــــن أجـــل 
تــحــقــيــق الـــتـــوعـــيـــة فــــي جــانــب 
البرامج  أن  الــمــخــدرات، وذكــر 
ــتــــرك أثــــــــراً يـــجـــب أن  ــ ــتــــي ت ــ ال
أفــراد  جميع  مشاعر  تخاطب 
األسرة وأن ال تكون طويلة كي 
ال يــمــل الــمــســتــمــع مــن خــالل 
الـــســـرد الــقــصــصــي، بــاإلضــافــة 
التواصل  لمواقع  التوجه  إلــى 
االجــتــمــاعــي بــمــضــمــون قــوي 
بين  الجهود  وتوحيد  مــدروس 
الــعــالقــة  الــجــهــات ذات  كـــافـــة 
والــتــنــســيــق بــيــنــهــا ـفــي إطـــالق 
مبادرات مؤسسية مجتمعية.

ــدوره شـــدد الــشــيــخ ســلــطــان بـــن خــالــد  ــ بـ
الـــقـــاســـمـــي رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الــطــالـبـي 
الخيمة  رأس  في  المخدرات  من  للوقاية 
على محور تعاون وتكاتف جميع الجهات 
الـــشـــرطـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
األمر  ولــي  أن على  إلــى  والصحية، مشيراً 
خالل اإلجازة مراقبة ابنه واستثمار وقته 
بـــصـــورة مــنــاســبــة وقـــيـــاس مــــدى صــرفــه 
للنقود وتتبع اإلشارات الجسدية وطريقة 

الكالم والمفردات المستخدمة.
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االجتامع 54 ملجلس إدارة جمعية 

توعية ورعاية األحداث

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 
إدارة جمعية توعية ورعاية األحــداث، االجتماع 54 للجمعية للدورة  رئيس مجلس 
السابعة )1016 - 2020(، الذي عقد بفندق فورسيزنس مساء أمس األول، حيث 
جدول  على  والمدرجة  للنقاش،  المطروحة  الموضوعات  أهــم  االجتماع  استعرض 
األعمال ومنها: التصديق على محضر االجتماع السابق، ومناقشة الترتيبات الخاصة 

بالمجالس الرمضانية للعام الجاري 2019م.

ــاقـــش الــمــجــتــمــعــون  كـــمـــا نـ
الــخــطــة الــســنــويــة لــبــرامــج 
الجمعية، ومبادرة  وأنشطة 
ــل  ــ ــضــ ــ فـــــــرحـــــــة عـــــــيـــــــد، وأفــ
ــي الــعــالقــة  الـــمـــمـــارســـات فــ
األســريــة، إلــى جانب االطــالع 
الساخن  الخط  تقارير  على 
للجمعية، وتنفيذ مجموعة 
ــــج الــصــيــفــيــة  ــرامـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ

للطالب.

ــاع كــــل مــن  ــمــ ــتــ حـــضـــر االجــ
ســــــعــــــادة ســــلــــطــــان صــقــر 
ــدي، نـــائـــب رئــيــس  ــ ــوي ــســ ــ ال
محمد  والدكتور  الجمعية، 
أمــيــن السر  مـــراد عبد هللا، 
ــام، والـــدكـــتـــور مــنــصــور  ــعــ ــ ال
ــنـــدوق،  ــن الـــصـ ــيـ الــــعــــور، أمـ
والــدكــتــور ســيــف الــجــابــري، 
ــحــــوث  ــبــ ــ ــة ال ــنــ ــجــ ــ رئـــــيـــــس ل
ــور  ــتــ ــدكــ ــ والـــــــــدراســـــــــات، وال
خــلــيــفــة الـــســـويـــدي رئــيــس 

ــار،  ــكــ ــتــ ــ لـــجـــنـــة اإلبـــــــــداع واالب
يــة الــيــاســي  واألســـتـــاذة بــدر
ــتــربــويــة،  رئــيــســة الــلــجــنــة ال
الشومي  مــريــم  واألســـتـــاذة 
ــج  ــرامــ ــ ــب ــ ــة لـــجـــنـــة ال ــســ ــيــ ــ رئ
موزة  واألســتــاذة  واألنشطة، 
الـــشـــومـــي رئــيــســة الــلــجــنــة 
مريم  الــثــقــافــيــة،واألســتــاذة 
ــدي رئـــيـــســـة لــجــنــة  ــ ــمــ ــ األحــ

كة المجتمعية. الشرا

اجتماعات
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تحقيق

يرفعون شعار:

واملحبة” والخري  “التسامح  وطن  اإلمــارات 

يشــيدون  ومقيمون  مواطنــون 

اإلمــارات يف  التســامح  بقيــم 

أضحت دولة اإلمــارات منارة عالمية للتسامح، إذ تؤكد من خالل مبادراتها وأدوارهــا الجلية على 
أجمع  العالم  في  والمحبة  الخير  قيم  نشر  على  حرصها  والعالمي  واإلقليمي  المحلي  المستوى 
والعمل على تعزيز الحوار بين األديان والثقافات المختلفة، حتى باتت دولة اإلمــارات هي وطن 
كثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون بكرامة  المحبة والسالم والتسامح، السيما وهي تحتضن أ
وتقدير وانسجام، ويحظون بعدالة ومساواة واحترام ويسهمون إيجابا في إثراء المعارف والخبرات 

حتى أصبحت اإلمارات من الدول الرائدة عالمياً وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

بــالــتــزامــن مــع إعـــالن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
هللا«  عـــام 2019  فــي دولــة 
للتسامح«  »عـــامـــاً  اإلمـــــارات 

اســتــطــلــعــت مـــجـــلـــة الـــوعـــي 
المواطنين  آراء  االجــتــمــاعــي، 
حــول  الــدولــة  فــي  والمقيمين 
قيم التسامح والحوار وتقبل 
اآلخر واالنفتاح على الثقافات 

ــا لـــدى  ــوصـ الــمــخــتــلــفــة خـــصـ
األجيال الجديدة بما تنعكس 
المجتمع  اإليجابية على  آثــاره 

بصورة عامة.
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ــة  ــ ــامـ ــ ــي أسـ ــاـفــ ــ ــحـ ــ ــــصـ أوضـــــــــــح الـ
ــو نهج  الــتــســامــح هـ أن  الـــرنـــة، 
الــقــدم، وأن قيم  ــارات منذ  اإلمــ
في  متجذرة  السلمي  التعايش 
ــة اإلمــــــــارات، الـــذي  ــ شــعــب دولـ
الغير  واحترام  بالمحبة  يتصف 
في  أعمل   « ويقول:  والتواضع، 
ــاً، وال  ــامـ دـبــي مــنــذ قـــرابـــة 25 عـ
أشعر بالغربة وكأنني أعيش في 
وطني، فحكومة دولة اإلمارات 
ــي حـــكـــومـــة ذكـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز،  هــ
سخرت كافة إمكاناتها في سبيل 
على  والمقيم  المواطن  إسعاد 
حــد ســــواء، ولــلــه الــحــمــد فــرص 
العمل متاحه للجميع، ونحظى 
ــازات،  ــيـ ــتـ بــكــافــة الــحــقــوق واالمـ
ــوق الـــتـــي جــعــلــت   ــقـ ــحـ تـــلـــك الـ
بين  اإلمـــارات عالمة فارقة  من 

األمم«.

ــدور، أن  ــ ــ ــن ــ ويـــشـــيـــر مــــهــــدى غــ
ــة  ــ الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة ـفــــي دولـ
اإلمارات رسخت مبادئ العدل 

والتسامح  والتآلف  والمساواة 
واحـــــتـــــرام اآلخــــــر بـــيـــن األديــــــان 
ــثــقــافــات، مــشــيــراً  ــراق وال ــ واألعــ
إلى أن األمن واألمان والتعايش 
دولــة  بــه  تنعم  الـــذي  السلمي 
اإلمارات هو سر تميزها وتفوقها 
بين األمم. ويقول: » أعيش في 
دولـــة اإلمــــارات منذ حــوالــي 12 
ــــم أشـــهـــد أي تــفــرقــة،  عـــامـــاً، ول
فـــالـــجـــمـــيـــع يـــعـــيـــش ـفـــي وفــــاق 
باحترام  أحظى  كما  وانــســجــام، 
في  مقيماً  كوني  كبيرين  وفخر 

هذه الدولة المعطاء«. 

ويــقــول أحــمــد عـــوض، » نفخر 
ــبــــادئ  ــــمــ ــح وال ــامـ ــسـ ــتـ بـــقـــيـــم الـ
ــيـــة الـــتـــي تـــمـــيـــزت بــهــا  ــانـ اإلنـــسـ
ــارات عــن ســائــر بــالد  ــ ــة اإلمــ ــ دول
الــــعــــالــــم، ويـــتـــضـــح ذلــــــك مــن 
يــر  وز منصب  استحداث  خــالل 
واعـــتـــمـــاد مجلس  لــلــتــســامــح، 
ــامــــج الـــوطـــنـــي  ــ ــرن ــبــ ــ الــــــــــــوزراء ال
لـــلـــتـــســـامـــح، هـــــو أحـــــــد اوجـــــه 
والتسامح  السلمي  التعايش 
ــارات،  ــ اإلمـ دولــــة  تعيشه  الــــذي 
الحقيقية  الـــصـــورة  يــظــهــر  كــمــا 
لـــــالعـــــتـــــدال، واحــــــتــــــرام اآلخــــــر، 

والتعايش،  الــســالم  قيم  ونــشــر 
وقــــد ارتـــكـــز الـــبـــرنـــامـــج عـــلـى 7 
أركــــــان رئـــيـــســـة، هــــي: اإلســـــالم، 
ــي، إرث زايـــد  ــاراتــ الــدســتــور اإلمــ
المواثيق  اإلمــاراتــيــة،  واألخــــالق 
الدولية، اآلثار والتاريخ، الفطرة 

اإلنسانية، القيم المشتركة.

زايد والتسامح

ـــلــي، فـــتـــقـــول:  ــيـ ــلـ أمــــــا مـــهـــا الـــعـ
زايـــــد  عـــــــام  ــا  ــنـ عـــشـ أن  »بــــعــــد 
زايــد في  2018 نستكمل رحلة 
التسامح، فشخصية زايد باقية 
حـــاضـــرة مــعــنــا وســنــتــذكــرهــا في 
قيمها  مــن  وسننهل  يـــوم،  كــل 
ــي حـــيـــاتـــنـــا وحــتــى  ــا فــ ــهـ ــادئـ ــبـ ومـ
الممات، فمدرسة زايد مدرسة 
الماضي والحاضر والمستقبل. 

وتقول اإلعالمية مهدية مقري: 
»لقد كان الشيخ زايد رجل أمة 
وحبه  وخــبــرتــه  حكمته  بفضل 

تحقيق
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ــاء والــتــســامــح،  ــطـ ــعـ لــلــخــيــر والـ
يبني  أن  اســتــطــاع  وبــحــكــمــتــه 
دولـــة عــصــريــة تــضــاهــي أحــدث 
دول العالم، والمطلوب منا أن 
المكتسبات  تلك  على  نحافظ 
مــســتــقــبــل  عــلــيــهــا  نـــبـــنـــي  وأن 
األجيال القادمة،وهذا ما تسعى 
سيبقى  الرشيدة.  قيادتنا  إليه 
ــورة لـــــن يــنــســاهــا  ــ ــطــ ــ زايــــــــد أســ
أن  اســتــطــاع بحكمته  الــتــاريــخ، 
لها موطئ  ليكون  بــالدنــا  يــقــود 
قــــدم بــيــن الــــــدول الــمــتــقــدمــة، 
ــا الــجــمــيــع،  ــهــ ــ ــازات ــــجــ ــرقـــب إن ــتـ يـ
ليتعلموا منها، لقد كان أباً حانياً 
وقائداً حكيماً، وجاراً أمينا، ويداً 
مــعــطــاءة،  للخير  محبة  بــيــضــاء 
جــعــل مــن اإلمـــــارات شــمــســاً ال 
تــغــيــب عــن كــل مــحــتــاج، ونـــورا 
ــلـــمـــت عــلــيــهــم  يـــضـــئ لـــمـــن أظـ
ــاً لـــكـــل فــقــيــر،  ــ ــ ــون ــ الــــدنــــيــــا، وعــ
ــداً لــكــل ضــعــيــف. غــرس  ــنــ وســ
والــوالء  الوطن  نفوسنا حب  في 
للقيادة، سهر الليالي لكي ننعم 
الصحراء  واألمـــان، عمر  بــاألمــن 
المدن  وأســس  الواحات  وشيد 
والموانئ والمطارات وحث على 
الــعــمــل والــجــد، وســانــد الــمــرأة، 
وغرس  الشباب  بقطاع  واهتم 

فــيــنــا احـــتـــرام الــكــبــيــر والــعــطــف 
لــشــعــبــه  أراد  ــيـــر،  الـــصـــغـ ـــلــى  عـ
الحياة  وللمقيمين  الــرفــاهــيــة، 
الكريمة، وها نحن اليوم نقطف 
ــد مــن  ــ الـــثـــمـــار ونـــعـــيـــش فــــي رغـ
العالم،  الــحــيــاة، وصــرنــا حــديــث 
وقبلة لكل باحث عن السعادة 

واالستثمار”.

الدور اإلنساني

ــالــــح، عــن  ــتـــحـــدث حـــنـــان صــ وتـ
اإلمــارات،  لدولة  اإلنساني  الــدور 
التسامح  قيم  يعكس  والـــذي 
دولـــة  »إن  ــول:  ــقــ ــ وت واألخّـــــــــوة، 
لها  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
ــي ســجــل  ــــف مـــشـــرفـــة ـفــ ــواقـ ــ مـ
أعمال  مــن  تقدمه  بما  الــعــالــم 
ــن خـــالل  ــادرات أعـــلـــت مــ ــ ــ ــب ــ ومــ
العمل  قيم  ومواقفها  مبادئها 
اإلنــســانــي حــتــى أضــحــت عــنــوانــاً 
والعطاء.،نفتخر  والجود  للبذل 
بــجــهــود الــدولــة الــتــي  نستذكر 
ــة  ــيـ ــانـ ــا الـــبـــصـــمـــات اإلنـــسـ ــيـــهـ فـ
للعمل اإلنساني ونستلهم منها 
من  تجعل  التي  النبيلة  القيم 
بيئة متفردة ونموذجاً  اإلمارات 

لــلــعــالــم ـفــي تــقــديــم يـــد الــعــون 

والــمــســاعــدة لــكــل إنــســان دون 

النظر إلى أصله أو عرقه أو لونه 

إنسانياً  ــاً  إرثـ أنــنــا نحمل  خــاصــة 

خلفه مؤسس الدولة المغفور 

له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان طيب هللا 

ثراه«. 

في  الــدولــة  جهود  “إن  وتضيف: 

وما  ومغاربها  األرض  مــشــارق 

اإلمــارات  قيادة وشعب  تقدمه 

ــاء تـــبـــدو آثـــارهـــا  مـــن خــيــر وعـــطـ

ـفــــي كـــــل أرض،وأعـــــــــربـــــــــت عــن 

أهــمــيــة هـــذه الــرســالــة والــغــايــة 

الـــتـــي يــمــثــلــهــا هــــذا الـــيـــوم من 

لألفراد  ســواء  الجهود  مواصلة 

والــحــكــومــات لــتــؤدي دورهـــا في 

خدمة اإلنسانية السيما والعالم 

يشهد العديد من الكوارث التي 

والسير  النهج  تتطلب مواصلة 

في خطا الدولة للوصول إلى كل 

إنسان معوز”.
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 أصحاب الهمم..قصة إرادة ونجاح

ملواجهة  وعــر  دروس 
إيجابية بروح  الحياة  تحديات 

إعاقة اإلنسان،هي عدم تقدمه،وبقاؤه في مكانه،وعجزه عن تحقيق اإلنجازات،وما حققه 
أصحاب الهمم في مختلف المجاالت، دليل على أن العزيمة واإلرادة تدفعان اإلنسان 
إلى مواجهة كل الظروف والتحديات للوصل إلى األهداف والغايات كفئة منتجة تسهم 

في تنمية المجتمع .

وقد استطاع عدد كبير من أصحاب الهمم في اإلمارات تحقيق إنجازات كبيرة على جميع 
المستويات وكافة األصعدة،واستطاعوا باألمل واإلرادة والصبر تحويل اإلعاقة إلى سبب 
ودافع إلنجاز مهام وقصص ناجحة مهمة والفتة ومبهرة.وفي هذا السياق رصدت مجلة 

الوعي االجتماعي  حالة )أصحاب الهمم( وأجرينا الحوارات اآلتية:

تحقيق



الــوعـــي االجتمـــاعــي
27العدد 68 - يوليو 2019

تحقيق : شيمازا فواز الزعل

مبادرة عالمية رائدة :

ــال الــمــقــدم الــدكــتــور  بـــدايـــة قــ
ــيــــس  ــ ــي رئ ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ســــــعــــــود الـ
مـــجـــلـــس أصــــــحــــــاب الـــهـــمـــم: 
تحرص القيادة العامة لشرطة 
دـبـــي عــلــى تــفــعــيــل الــســيــاســة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــمــكــيــن أصـــحـــاب 
الــهــمــم الــتــي أطــلــقــهــا صاحب 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــو الـــشـ الـــســـمـ
رئيس  مكتوم،نائب  آل  راشــد 
الـــوزراء  الــدولــة رئيس مجلس 
حــاكــم دبــي،حــفــظــه هللا،حــيــث 
أصــدر ســعــادة الــلــواء عبد هللا 
خــلــيــفــة الـــمـــري،الـــقـــائـــد الــعــام 
ــراً بــتــشــكــيــل  ــ ــي،أمــ ــ لـــشـــرطـــة دبــ

مجلس أصحاب الهمم،لتكون 
ــلـــك الــفــئــة  ــتـ دـبـــــي صـــديـــقـــة لـ
وتــابــع   ،2020 الـــعـــام  بــحــلــول 
الـــهـــدف  أن  ــود  ــعـ الـــدكـــتـــور سـ
مـــن تــشــكــيــل الــمــجــلــس دمــج 
وتمكين أصحاب الهمم بطرق 
ــاديـــة،وتـــقـــديـــم  يـ يـــة  ور ابـــتـــكـــار
ــزة وذكــــيــــة  ــيــ ــمــ ــتــ خــــــدمــــــات مــ
ــاً ألفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات  ــقــ وفــ
التأهيل  العالية، ومنها مبادرة 
إحــدى  الباراتيكواندو  برياضة 
التي  إدمـــاج  برنامج  مــبــادرات 
تــعــد أول مـــبـــادرة مـــن نــوعــهــا 
تطلقها  العالم  مستوى  على 
تطوير  إلى  وتهدف  دبي  شرطة 
والعصبي  الــعــضــلــي  الــتــوافــق 

ــبــصــري الــحــركــي  والـــتـــوافـــق ال
ــدى أصـــــحـــــاب الــــهــــمــــم مــن  ــ ــ لـ
فــئــة الــتــوحــد ومــتــالزمــة داون 
ــاقــــات الــحــركــيــة وحـــاالت  واإلعــ
ــلـــل الــــدمــــاغــــي، وكـــذلـــك  الـــشـ
تـــحـــســـيـــن الــــجــــانــــب الـــنـــفـــس 
حركي، وتمكينهم من االعتماد 
شعور  وتقوية  أنفسهم،  على 
االنــتــمــاء االجــتــمــاعــي وتــطــويــر 
قـــــدراتـــــهـــــم عـــــلـــى الــــتــــواصــــل 
ــهــــم  ــاتــ ــبــ والــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن رغــ
ــهــــم والــــــــدفــــــــاع عــن  ــبــ ــ ــال ــطــ ومــ
أنفسهم،من خالل إيجاد برامج 
متخصصة  يــبــيــة  تــدر ودورات 
الفئة،وأضاف  تلك  تأهيل  فــي 
أنـــه تــم تــأهــيــل عـــدد 60 حالة 
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ــاء فــي  ــركــ ــاون مــــع الــــشــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
المجتمع،وهيئة  تنمية  وزارة 
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع،ونــادي دبــي 
ألصـــحـــاب الــهــمــم،ومــركــز دبــي 
ــاب  ــحــ لــــرعــــايــــة وتــــأهــــيــــل أصــ
ــة  ــارقــ ــشــ ــ الــــهــــمــــم،ومــــديــــنــــة ال
لــلــخــدمــات اإلنــســانــيــة،ومــركــز 

عجمان ألصحاب الهمم.

مستحيل  لكلمة  وجـــود  ال 
في حياتي :

مـــن جــانــبــهــا، أضـــافـــت لطيفة 
الـــــــســـــــويـــــــدي مـــــوظـــــفـــــة مـــن 
ــن ذوي  ــ الـــهـــمـــم مـ ــاب  ــ ــحـ ــ أصـ
ــة الــحــركــيــة وتــعــمــل في  ــاقـ اإلعـ
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون 
األجــــــانــــــب بــــدـبـــي ـفــــي وظـــيـــفـــة 
مــأمــور خــدمــة مــنــذ 14 عــامــاً، 
عملها  رأس  عـــلـى  ومــــازالــــت 
المبكر  التقاعد  فكرة  وترفض 
كـــلـــيـــاً، أنـــهـــا أصــيــبــت بــالــشــلــل 
الدماغي عقب والدتها أفقدها 
ـــلــى الـــحـــركـــة جــــراء  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
أسبوع  بعد  بالحصبة  إصابتها 
ــد فــقــط مــن الــوالدة،كــأحــد  واحـ
المتعسرة  الـــوالدة  مضاعفات 
ــتـــي أدت  ــا،والـ ــهـ ــتـــي مــــرت بـ الـ

كــبــر  ــى مــضــاعــفــة أ بــــدورهــــا إـلــ
تمثلت في شلل نصفي أصاب 
إنها  السفلية،وقالت  أطــرافــهــا 
الــتــحــقــت بـــالـــدراســـة ـفــي سن 
التاسعة،وبعد إتمامها المرحلة 
ــا  ــهـ ــولـ ــة،حـ ــدراسـ ــن الـ األوـلــــــى مــ
ــز تـــأهـــيـــل الــمــعــاقــيــن فــي  ــركـ مـ
ولكنها  العام  التعليم  مــدارس 
لـــم تــحــصــل عــلــى مــقــعــد خــال 
لها،فالتحقت بجمعية النهضة 
ــة  ــ ــ الـــنـــســـائـــيـــة وأتـــــمـــــت دراسـ
المرحلة الثانية بها، وفي الوقت 
ذاتـــه كــانــت تــرغــب فــي إتقانها 
في  مهاراتها  فطورت  للرياضة 
لعبة تنس الطاولة والشطرنج 
.وتــابــعــت أنــهــا أصــــدرت كتاب 
ــوات لــطــيــفــة” وهــــو من  ــطــ “خــ
تــألــيــفــهــا ـفـــي مــلــتــقــى الـــمـــنـــار 
حــيــث   2018 ــام  ــ عــ ــتــــاســــع  ــ ال
كتب  سلسلة  ضــمــن  يصنف 
يـــــد” ألصــحــاب  ــون مـــا أر ــأكـ “سـ
ــن مكتبة  عـ الــــصــــادرة  الــهــمــم 
رواق بإقامة دبي،والتي تحاكي 
الموظفين  وتــحــديــات  تــجــارب 
الــهــمــم وغيرهم  مــن أصــحــاب 
مـــــــن أصـــــــحـــــــاب اإلنــــــــجــــــــازات 
ــدة ـفـي جــمــيــع الــمــجــاالت. ــرائـ الـ

تجربتها  الكتاب  يتناول  حيث 
إعاقتها  تحدت  التي  الخاصة 
ولم تجعل فكرة الشلل تعيقها 
ـفــي الـــحـــيـــاة.أمـــا عـــن إنــجــازاتــهــا 
ــا أول  ــهـ الــعــالــمــيــة فـــقـــالـــت أنـ
بطلة إماراتية في تاريخ رياضة 
أصحاب الهمم،تحصد ميدالية 
برونزية في الرماية هذا العام في 
لذوي  العالمية  األلــعــاب  دورة 
 IWAS والبتر الحركية  اإلعاقة 
طوكيو  أولمبياد  إلى  والمؤهلة 
جوائز  على  حصلت  2020،و 

جائزة  أبــرزهــا  عــدة  وتكريمات 
عــوشــة  بــنــت  حسين لــإلبــداع 
لذوي االحتياجات الخاصة عام 
بنت  شــمــســة  وجـــائـــزة   2009
سهيل للنساء المبدعات -فئة 
ذوي الهمم الدورة الثانية عام 
ــت تــعــمــل على  ــ ــازالـ ــ 2012،ومـ
على  استثنائية  كز  مرا تحقيق 
والعالمي. المحلي  الصعيدين 

كـــــــــدت الــــســــويــــدي عــزمــهــا  وأ
عــــلــى تــحــقــيــق حــلــمــهــا بــبــلــوغ 
الــــــــدورات األولـــمـــبـــيـــة،بـــعـــد أن 
كــتــســبــت خـــبـــرات كــبــيــرة من  ا
البطوالت  في  مشاركتها  خــالل 
ــتـــنـــوعـــة،الـــهـــدف األســـمـــى  الـــمـ
الذي ينشده جميع الرياضيين 
حول العالم .كما أنها لن تنسى 
المتواصل  والتشجيع  الــدعــم 
من اإلدارة العليا وأسرة إقامة 
دبــي في إبــراز دورهــا الفعال في 

العمل .

 مرض  نادر ووراثي : 

من جهتها قالت هالة تنيرة،أم 
يـــضـــيـــن بـــــدأت  لـــطـــفـــلـــيـــن مـــر
األمــومــة بصدمة عند  مــشــوار 
يــبــة البنها  ظــهــور عـــــوارض غــر

تحقيق
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ــنـــذ أن كـــــان عــمــره  الـــكـــبـــيـــر مـ
ســبــعــة شـــهـــور وبـــيـــن األطـــبـــاء 
والمستشفيات والتخصصات 
المتباينة كنا نقضي نهارنا،وفي 
الــــبــــحــــث عـــــلـــى اإلنـــــتـــــرنـــــت و 
العلمية  والمجالت  يــات  الــدور
أقضي ليلي أبحث عن شعاع 
انحرم محمود  العالج،  أمل في 
ــار  ــــكــــالم والـــمـــشـــي وصــ مــــن ال
مــقــعــداً عــلــى كــرســي متحرك 
.وبـــعـــد أربــــع ســـنـــوات أنــجــبــت 
ليفاجئني  يــــن  ز الــثــاـنـي  ابـــنـــي 
ــفــــس الـــمـــشـــكـــلـــة  ــنــ ــ الــــــقــــــدر ب
ــة  ــقـ ــابـ ــطـ ــه مـ ــ ــبـ ــ وأعـــــــــــــــراض شـ
ــت  ألعــــــراض أخـــيـــه،وهـــنـــا أدركــ
هــنــاك شيئاً  أن  واألطـــبـــاء  أنـــا 
مــشــتــركــاً بــيــن الــولــديــن،وبــعــد 
ــات عــــديــــدة  ــ ــوصـ ــ ــحـ ــ إجـــــــــــراء فـ
كتشفنا أنه يجمعهما خلل في  ا
جين وراثــي يسبب لهما مرضاً 
الجسم  يصيب عضالت  نـــادراً 
الــدمــاغ  يبقى  ولــكــن  جميعها 

لــيــس له  ــذا مـــرض  وهـ سليماً 
عالج ويسمى المينوكوندوريا.

هـــالـــة أن مــرحــلــة  وأوضــــحــــت 
ــعــــالج والـــتـــكـــالـــيـــف مــكــلــفــة  ــ ال
وبـــاهـــظـــة جــــــداً بــحــكــم أنــهــمــا 
ــان وكـــــــل واحـــــــــد مــنــهــمــا  ــ ــ ــن ــ ــ اث
كثيرة  وأشياء  يحتاج ألغــراض 
تجعلهما  أن  تستطيع  حــتــى 
طبيعية،لذلك  حياة  يعيشان 
الخيرية  الجمعيات  إلــى  تلجأ 
كاملة  المبالغ  تدفع  ال  ولكنها 
بحكم وجود أناس آخرين، وإذا 
ال  فــإنــنــا  كبير  بمبلغ  ســاعــدْت 
أخــرى  مــرة  التقديم  نستطيع 
ثالثة،لوجود  أو  عامين  بعد  إال 
يــــــن بـــحـــاجـــة  أشــــــخــــــاص آخــــــر
لــلــمــســاعــدة، كــمــا حــدثــتــنــا أم 
ووقوفها  عالقتها  عن  محمود 
مع  وخاصة  ولديها  جانب  إلــى 
ابــنــهــا الــكــبــيــر مــحــمــود بــعــد أن 
فقدته بسبب جرثومة في الدم 
المريض  جسده  يتحملها  لــم 

أنها كانت معه آلخر لحظة من 
المستحيالت  وصنعت  حياته 
مـــعـــه .وكـــــــان يــتــمــيــز بـــالـــذكـــاء 
والـــفـــطـــنـــة والــــــــهــــــــدوء،و رغـــم 
األزمـــــــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
وإرادتــه  بتحديه  واجهته وصل 
القراءة  تحدي  لمبادرة  القوية 
عـــام 2017  ـفــي  األول  الــعــربــي 
تكريمه وتسليمه شهادة  وتم 
شكر من قبل صاحب السمو 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مــكــتــوم،نــائــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
حاكم  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
دـبـــــــي، لـــــم تــــكــــن تــــعــــرف أنـــهـــا 
معه  جميلة  ذكريات  ستكون 
تكمل  اآلن  حــتــى  ــت  ــ زالـ ــا  ومــ
رسالتها مع أخيه زين وهو من 
المتفوقين،ونبهت كل أم لديها 
أن  أوالً:  بمرض  مصاب  طفل 
دائماً  نَْصب عينيها  تضع هللا 
تتحلى  وأن  الــمــعــيــن  هــو  ــه  ألنـ
وتنظر  واإلرادة  والقوة  بالصبر 



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 68 - يوليو 2019 30

الجميلة  بــالــعــيــن  الــحــيــاة  إلــــى 
.ثانياً  القبيحة  بالعين  وليس 
وتــبــحــث  نــفــســهــا  تــثــقــف  أن   :
األطــبــاء  يقولها  كلمة  كــل  عــن 
غــيــر مــعــروفــة لــديــهــا،وتــشــارك 
ــات عمل  ــ أو ورشــ ــدوات  ــ ــ ن ـفــي 
مداركها  من  لتوسع  تثقيفية 
وهي متوفرة في دولة اإلمارات.

التواصل بلغة اإلشارة :

ــم بــن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ يــــنــــب إبـ قــــالــــت ز
أن  في  كانت  البداية  حبيب،إن 
التعامل  فــي  هــنــاك صــعــوبــات 
مع الزمالء وفهم لغة اإلشارة، 
ــبـــح الــتــواصــل  ــاً أصـ ــيـ يـــجـ وتـــدر
ســـهـــالً والـــحـــمـــد هللا الــجــمــيــع 
روح  بيننا  وتــســود  مــتــعــاونــون 
الــــمــــودة والــــصــــداقــــة وعــنــدمــا 
أتــواصــل مــع الــزمــالء أفــهــم ما 
يــقــولــون بــقــراءة لــغــة الــشــفــاه.
بترجمة  شاركت  أنها  وتابعت 
عدة مشاهد تمثيلية ولقاءات 
في  اإلشــارة،الســتــخــدامــهــا  بلغة 
القصيرة  التوعوية  الفالشات 
ـــالم  اإلعــ إدارة  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 

األمني بشرطة دبي.

الــــصــــعــــوبــــات والـــتـــكـــلـــفـــة 
الضخمة:

ــــت رنـــــــا يـــونـــس  ــالـ ــ بــــــدورهــــــا قـ
: كل  االختصاصية االجتماعية 
أخــذ  إذا  ــار،وهللا  ــبـ ذي هــمــة جـ
مـــا أوهـــــب أســـقـــط مـــا أوجـــب 
القمة  نحو  طــريــق  همة  فكل 
وكل محنة هي منحة ربانية ال 
يلقيها إال على من يقدر عليها.
الفئة  عندما نتحدث عن هذه 

في بيوتنا فإننا نتكلم عن جزء 
ــداً وهــبــهــم هللا هــمــمــاً  ــ ــام جـ هــ
تعرف  ال  للحياة  وإرادة  عالية 
الهمم  وأصــحــاب  المستحيل، 
على اخــتــالف إعــاقــاتــهــم ســواء 
بسبب  أو  الطفولة  منذ  كانت 
مــن فعل  أو  حـــوادث طبيعية 
ــوا بـــحـــاجـــة إـلــى  ــبـــحـ الـــبـــشـــر أصـ
ــوات  ــ الـــدعـــم، واألمـــهـــات واألخـ
العبء  األكــثــر معاناة ألن  هــن 
.ولفتت  عليهن  يــكــون  األكــبــر 
الــتــحــديــات التي  كــثــر  أ إـلــى أن 
ــة هــي  ــامـ تـــواجـــهـــهـــا األســـــــرة عـ
تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الــمــاديــة، 
والــفــســيــولــوجــيــة مــــن مــأكــل 
ــلـــبـــس ورعــــايــــة. ومــــشــــرب ومـ

كــز  كــمــا أن صــعــوبــة إيــجــاد مــرا
لتطوير  وتــأهــيــلــهــم  لــرعــايــتــهــم 
الـــمـــهـــارات،وجـــلـــســـات الــعــالج 
مكلفة  الفيزيائية  أو  النفسية 
ــانــــاة مــن  جــــــداً،وأيــــــضــــــاً الــــمــــعــ
االجتماعي  الــتــواصــل  صعوبة 
بحاجة  مثالً  فالصم  واللغوي، 
لــغــة  األهــــــــل  يـــتـــعـــلـــم  أن  إـلـــــى 
اإلشـــــارة مــمــا قـــد يــولــد الــتــوتــر 
بين الطرفين األسرة وأصحاب 

الهمم. 

الــتــكــيــف   إن   : ــا  ــ ــ رن ــابــــعــــت  وتــ
االجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــفـــاعـــل مــع 
الــمــجــتــمــع يـــتـــضـــاءل،واألم لن 
ــت لـــلـــمـــجـــامـــالت  ــ ــوقــ ــ ــ ــد ال ــجــ ــ ت
البيت  العائلية أو الخروج من 
االستجمام  أو  الزيارات  لتأدية 
كـــونـــهـــم يـــحـــتـــاجـــون تــرتــيــبــات 
عديدة في حال أطفال اإلعاقات 
الذهنية والتوحد وفرط النشاط 
فتتجنب  الــدمــاغــي  الشلل  أو 
تعليقات  مــن  الـــخـــروج حــرجــاً 
اآلخــريــن،أمــا في محيط األســرة 

الـــزوج لفكرة  فــإن عــدم تقبل 
طفل من ذوي أصحاب الهمم 
قد تجعله يهجر المنزل ويترك 
الــصــعــوبــات  كــــل  تــــواجــــه  األم 
والتحديات لوحدها، فقلب األم 
يــتــحــمــل بــصــمــت وقـــد تضطر 
إلى التخلي عن عملها وحياتها 
الــعــامــة ودراســـتـــهـــا ـفــي سبيل 
وهي  البنها  ورعــايــتــهــا  نجاحها 
من  شاهدنا  ذاتياً،وكم  تحترق 
قصص تثبت ذلك وأعرف أماً 
ال زالت تعيش بعد وفاة ولدها 
يـــع مــشــروع أنــشــأه ولــم  مــن ر
مــن جــســده غير  يــكــن سليماً 

الرأس والعقل .

العائلة هي الداعم األقوى 
واألهم :

بــــــــالل مــــــيــــــرزا مــــعــــد بــــرامــــج 
العامة  الــقــيــادة  فــي  تلفزيونية 
لــشــرطــة دـبــــي، ووالــــــد إلحـــدى 
الهمم،  أصــحــاب  مــن  الفتيات 
داون  متالزمة  من  وهــي  دانيا 
وتــبــلــغ مـــن الــعــمــر 22 عــامــاً، 
ــور بــاســتــطــاعــتــه  ــه فـــخـ ــ ــد أنـ ــ كـ أ
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـــــــع والــــــدتــــــهــــــا ومـ
مــنــهــا  ــنــــع  يــــصــ أن  الــــعــــائــــلــــة 
شــخــصــيــة مــتــمــيــزة ومــحــبــوبــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــيـــث تــتــعــامــل 
مــــع الـــتـــقـــنـــيـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــاب  الـــــحـــــديـــــثـــــة  ولــــــهــــــا حــــســ
خـــاص عــبــر الــفــيــســبــوك،تــقــوم 
بــنــشــر صـــورهـــا الــخــاصــة الــتــي 
قام  أنــه  بنفسها،كما  تلتقطها 
بــمــشــاركــتــهــا فــــي الـــعـــديـــد مــن 
وأبــدت  التلفزيونية  الحلقات 
قــويــاً.وأضــاف أن دور   حــضــوراً 
ــداً ـفـي تكوين  الــعــائــلــة مــهــم جــ

تحقيق
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شــخــصــيــة أصــــحــــاب الـــهـــمـــم، 
رآه عن  ويــحــضــره هنا مــوقــف 
دور لألهل كان سلبياً على ابن 
لهم،حالته مشابهة البنته دانيا، 
يــومــهــا كــانــت صــغــيــرة فــي عمر 
الــعــيــادة التي  5 ســنــوات تمأل 
بها ضجة وحــركــة فتبادال  كــان 
بعضهما،فالحظ  مــع  الحديث 
نــظــرة زجــاجــيــة  الــطــفــل ذو  أن 
وفـــوجـــئ  مــطــلــقــاً  يــتــكــلــم  وال 
ــوات  ــنـ سـ  8 يـــبـــلـــغ  ــره  ــمــ عــ أن 
ــدم تــجــاوبــه  فــاســتــغــرب مـــن عـ
حوله،وعرف  من  يجري  ما  في 
الــســبــب عــنــدمــا قـــال لــه والـــده 
ــأنـــه )يـــرمـــيـــه عـــلـى أمــــه وأنـــه  بـ
مهتم بأوالده األصحاء(.فاستاء 
ــلـــة غـــاضـــبـــاً لــمــا  ــائـ وتــــــرك الـــعـ
سمعه من والد الطفل، ولفت 
العنصر  ــرة هــي  األســ أن  بـــالل 
األهـــم واألقــــوى فــي دعـــم ذوي 
الهمم وكيفية تعامل اآلخرين 

معهم،أو تدمير شخصيتهم.

الفروق الفردية:

نـــوراـنــي صحفي  نـــاصـــر  ــاد  ــ وأفــ
ــاقــــة  ــا اإلعــ ــايـ ونــــاشــــط ـفـــي قـــضـ
ــوأ  ــ ــن أسـ ــ واإلعــــــــــالم،واحــــــــــدة مـ
عن  المعممة  النمطية  الصور 
والــتــي تجعل  الهمم  أصــحــاب 
جميع أفراد هذه الفئة في قالب 
ــارق لــلــعــادة  ــ ــد مــتــمــيــز وخـ واحــ
وبــذلــك ُيــلــَغــى مــبــدأ أســاســي 
يحكم البشر عموماً وأصحاب 
ــم مـــنـــهـــم وهـــــــو وجـــــود  ــمــ ــهــ ــ ال
ــة، شــخــصــيــاً  ــرديــ ــفــ ــ الــــفــــروق ال
أفــراداً منهم  عايشت، وال أزال 
ــات مــخــتــلــفــة وبـــأعـــمـــار  ــاقـ ــإعـ بـ
مختلفة  مجتمعية  وطــبــقــات 

تحصيلهم  فــي  جـــداً  يختلفون 
يماثل  اخــتــالفــاً  الــدراســي مثالً 
عموم  بين  الموجود  االختالف 
أصحاب  ذوي  غير  الناس من 
الـــصـــورة  الــهــمــم .وأضـــــــاف أن 
تصرف  المتخيلة   الــعــبــقــريــة 
االهــتــمــام عـــن قــضــيــة اإلعــاقــة 
صاحبها،األمر  على  التركيز  إلى 
لنقاش  فــرصــة  يتيح  ال  الـــذي 
يعاني  وملحة  حيوية  مشاكل 
ــاب الـــهـــمـــم بـــــدءاً  ــحــ مــنــهــا أصــ
ذوي  معالجة  فــي  التذكير  مــن 
اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة ـفــي الـــقـــراءة 
مــاديــة صديقة  بيئة  وجـــود  أو 
ــم ـفـــي الـــتـــنـــقـــل وإمـــكـــانـــيـــة  ــهـ لـ
ــــمــــواصــــالت  ــر ال ــبـ الـــــوصـــــول عـ
والـــطـــرق،يـــنـــصـــب الـــكـــالم عن 
قــــــوة ســـمـــعـــهـــم وحــافــظــتــهــم 
وإحساسهم العالي بما حولهم 
وهي أشياء متوهمة في الكثير 

من الحاالت.
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حوار العدد

حركية  بإعاقة  أصيبت  واإلرادة،  الطموح  من  الكثير  لديها  شابة  مواطنة  هي  الزرعوني،  سمية 
التوازن وممارسة حياتها  الــوالدة ما أفقدها القدرة على  أثناء  وشلل دماغي، نتيجة خطأ طبي 
بشكل طبيعي، ولكن على الرغم من اآلالم التي يعاني منها جسدها النحيل وصعوبة حركتها 
إال أنها لم تستسلم لإلعاقة، بل اعتبرتها دافعاً لتثبت للعالم أجمع أن وراء هذا الجسد المنهك 
إعاقة  في  إنما  وضمورها،  األعضاء  بتصلب  ليست  اإلعاقة  أن  للجميع  يثبت  راقياً،  وفناً  ابداعاً 
القلب واإلحساس والعقل، فخيال سمية الواسع الذي يمتد إلى أوسع األفق، ورجاحة عقلها 
وإصرارها على التعليم كانت أحد أهم أسباب تميزها وحصولها على عدد من الجوائز وشهادات 

التقدير على مستوى الدولة.

32

احرتفت املجال الفني والريا�ضي والتطوعي

�ضمية الزرعوين..
ــرة الإعـــاقـــة و�ــضــفــرة الــدمــج ــاه ق
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حدثينا عن بداية احترافك فن 
الرسم وكيف كانت طفولتك؟

ــتـــي حــيــن  ــولـ ــفـ ــر أيــــــــام طـ ــ ــذكـ ــ اتـ
ــان والـــــدي )رحـــمـــه هللا( هو  كــ
ووالدتي يساعدانني على تجاوز 
إعـــاقـــتـــي، فــكــانــا يـــمـــآن حــيــاتــي 
ويمنحانني  والــحــنــان  بــالــحــب 
ــرار والــصــبــر، فــكــان والــدي  اإلصــ
علمني  ومثقفاً،  متعلماً  رجــالً 
الــقــراءة والــكــتــابــة، وورثـــت عنه 
مهنة الرسم، التي كان يجيدها 
بــاحــتــراف، وأيــضــاً والــدتــي كانت 
يــز، فــالــفــن  تــجــيــد مــهــنــة الــتــطــر
مهنة متأصلة في جذور عائلتي، 
ــاـلــي تـــربـــيـــت عــــلــى الــفــن  ــتـ ــالـ وبـ
كتسبت فن الرسم  ومهاراته وا
الــتــشــكــيــلــي، وـفــي الــعــام 2013 
ــى مـــشـــروع  ــولـــت شــغــفــي إـلــ حـ
بــدعــم من  الـــواقـــع  عــلــى أرض 
ــد  ــ ــن راشـ ــ مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بـ
لدعم مشاريع الشباب، فقمت 
بإنشاء مشروعي الخاص تحت 
مــســمــى »أرجـــــــوان لــلــبــراويــز«، 
وبــــــدأتــــــه مـــــن الــــمــــنــــزل حــيــث 
أقيمت ورشـــة رســم خــاصــة بي 

حتى يومنا الحالي.

كيف تروجين لمشروعك؟

أعــتــمــد عــلــى قــنــوات الــتــواصــل 
الترويج للوحاتي  االجتماعي في 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـــفـــنـــيـــة، ولــــــــدي الـ
باإلضافة  والــزبــائــن،  المتابعين 
إلى مشاركتي في المعارض، كما 
فــي جميع  أعــتــمــد عــلــى نفسي 
ــدءاً مــن شـــراء أدوات  ــ الــمــهــام ب

الــتــلــويــن وتــصــمــيــم الــلــوحــات، 
وترويجها، وبيعها. 

لــديــك الــعــديــد مــن اإلنــجــازات 
الجانب  منها  الــرســم،  بجانب 
حدثينا  والرياضي،  التطوعي 

عنها.

ـــلــى جــــائــــزة بــصــمــة  حـــصـــلـــت عـ
الوطني  موسسة  من  اإلنــســان 

برعاية الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ونلت ثالث 
شهادات تقدير من شرطة دبي 
فعاليات  في  سنوياً  لمشاركاتي 
اليوم الوطني، وحظيت بتكريم 
من سمو الشيخ سيف بن زايد 
الشيخ  من  وتكريم  نهيان،  آل 
عـــبـــدهللا بـــن مــحــمــد بـــن خــالــد 
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حوار العدد

نــادي  مجلس  نهيان،رئيس  آل 
المشجعة  لقب  ونلت  العين، 
نلت  كما  العين.  لنادي  الوفية 
جمعية  مــن  تكريمات  خمسة 
يـــة بــعــجــمــان  اإلحــــســــان الـــخـــيـــر
وحــظــيــت بــتــقــديــر مـــن الــشــيــخ 
يــز بــن عــلــي بــن راشــد  عــبــدالــعــز
ــر”  الــنــعــيــمــي “الـــشـــيـــخ األخـــضـ
لمساهماتي في المجال اإلنساني 
األول  بالمركز  وفزت  والخيري. 
مدينة  في  الطفولة  مهرجان  في 
الــشــارقــة لــلــخــدمــات اإلنــســانــيــة 
ــة الـــذهـــبـــيـــة،  ــيـ ــدالـ ــيـ ــمـ ــلــــت الـ ــ ون
وحظيت بشرف الحصول على 
جـــائـــزة أوائــــــل اإلمــــــــارات كـــأول 
إمـــاراتـــيـــة مـــن أصـــحـــاب الــهــمــم 
تــعــمــل فــــي الـــمـــجـــال اإلنـــســـاـنــي 

والـــخـــيـــري بــجــهــودهــا الــخــاصــة. 
ونلت كذلك شرف التكريم من 
أم اإلمارات الشيخة فاطمة بنت 
باإلضافة  مبارك “حفظها هللا”، 
إلى شهادات شكر وتكريم من 
والجهات  المؤسسات  معظم 
والخاصة  والخيرية  الحكومية 

في الدولة.

في  االنــخــراط  استطعت  كيف 
العمل التطوعي؟

تربيت على قيم الخير والعطاء، 
ــدي يــســاعــد الــنــاس  ــ ــ فـــكـــان وال
كــثــيــراً، ويـــقـــدم لــهــم يـــد الــعــون 
والــمــســاعــدة، ومنها وجـــدت في 
للتطوع،  يدفعني  نفسي شيئاً 
فــعــمــلــت فــــي مــــجــــاالت خــيــريــة 

وتــطــوعــيــة، فــتــطــوعــت فــي فــرق 
الــدولــة،  مستوى  على  الــتــطــوع 
إلى أن تم اختياري ضمن أوائل 
ــة من  ــيـ ــاراتـ ــأول إمـ ــ اإلمـــــــارات كـ
أصحاب الهمم في مجال العمل 
ــاـنــي والـــخـــيـــري، وعــنــدهــا  اإلنـــسـ
قـــــررت أن أعـــمـــل ـفــي الــمــجــال 
الــتــطــوعــي الـــفـــردي بــعــيــداً عن 
األضـــــــــــواء ووســــــائــــــل اإلعــــــــالم. 
ــور الــخــيــريــة  ــ ــ ــــن ضـــمـــن األمـ ومـ
الــتــي أعــمــل بــهــا، الــحــرص على 
الداعمة  الجهات  مع  التواصل 
ــم األدويـــــــــة  ــ ــدي ــقــ ــ ــن خـــــــالل ت ــ مــ
والــــمــــواد الــغــذائــيــة والــمــالبــس 
والمقتنيات، باإلضافة إلى التبرع 
لــبــنــاء الــمــســاجــد مـــن حــســابــي 
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في  المشاركة  الخاص، عدا عن 
الفعاليات الخيرية واإلنسانية.

ــراً إلــــى فــريــق  ــؤخـ انــضــمــمــت مـ
اإلمارات رايدرز للدراجات، ما 
هي أبرز األدوار التي تقومين 

بها؟

إخوتي  أشجع  كن  أ لم  بداية 
الدراجات  قيادة  على  الشباب 
ألنها تسبب الحوادث المميته، 
على  تعرفت   2017 عام  وفي 
فريق  من  وهو  نورة”  “أبو 
وأخبرني  رايدرز،  اإلمارات 
يريدون  الفريق  أعضاء  بأن 
بالفكرة،  فرحبت  منزلي،  زيارة 
وبالفعل استضفت حوالي 70 
عضواً من الفريق، وخالل تلك 
نورة”  “أبو  علي  عرض  األثناء 

كسفيرة،  للفريق  االنضمام 
وأن  السيما  بالفكرة  واقتنعت 
تتضمن  الفريق  عمل  طبيعة 
إقامة أنشطة وفعاليات خيرية 
المواطنين  لكبار  وتوعوية 
وأصحاب الهمم، حيث شاركت 
خدمة  في  “الهمم  بفعالية 
بإمارة  أقيمت  التي  الوطن” 
موجهة  وكانت  الخيمة،  رأس 
واستمتعت  الهمم،  ألصحاب 

كثيراً بتمثيل الفريق. 

ما هي نصيحتك للشباب؟

كان  إذا  الشباب  إخوتي  أنصح 
فعليهم  ورغبة  موهبة  لديهم 
مـــوهـــبـــتـــهـــم  ــثــــمــــروا  ــتــ يــــســ أن 
وأن  لــــمــــشــــروع،  ــا  ويــــحــــولــــوهــ
الوطنية  الــجــهــات  فــي  يسجلوا 

يــع الــشــبــاب،  الــداعــمــه لــمــشــار
الهمم،  ألصــحــاب  بالنسبة  أمــا 
عــن  يـــنـــعـــزلـــوا  ال  أن  فــعــلــيــهــم 
المجتمع وأن يكافحوا ويثبتوا 
ــم الـــدفـــيـــنـــه،  ــهــ ــ ــدرات لـــلـــعـــالـــم قــ
كتشاف  وعلى أولياء أمورهم ا
مـــواهـــبـــهـــم  وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 

والتشجيع لهم.
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6 قواعد حلياة
أُسـرية سعيدة

بُكُم  َر أشار القرأن الكريم إلى بداية التكوين األسري في قوله تعالى : “يَا أَيَها الناُس اتُقواَ 

الٌذي َخَلَقُكم من نفس َواحدة َوَخَلَق منَها َزوَجَها َوبَث منهما رَجاالً كثيراً َونساًء” )النساء:1(. 

ومن هنا سوف نتحدث عن السعادة األسرية وعوامل نجاحها. 

أوال – االلتزام:

األفــراد أن ُيظهروا إحساسهم  على 
بالمسؤولية تجاه األسرة وبحقوقها 
وواجــبــاتــهــا،  فكل فــرد فيها يعرف 
ــه، فــهــم  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــقـــوقـــه وواجـ جــــيــــداً حـ
األول،  المقام  في  أسرتهم  يضعون 
وليس معنى االلتزام أال يكون للفرد 
حرية شخصيه بل على عكس، كل 

فرد يشعر بالحرية والثقة وتشمل 
المعاني  مــن  الــعــدد  االلـــتـــزام  كلمة 
الوفاء،  اإلخـــالص،  التضحية،  مثل؛ 

األمانة، والصدق .

ثانياً – التواصل االيجابى:

ــاً ثـــابـــتـــاً  ــ ــون ــكــ يـــعـــتـــبـــر الــــتــــواصــــل مــ
ــراد، وهــو من  يــاً لتطور األفــ وضــرور
ــتــي تــســاهــم ـفــي نــجــاح  الــعــوامــل ال

الـــعـــالقـــات الـــزوجـــيـــة بــيــن أطــرافــهــا 
وإحساس أفرادها باإلشباع والرضا، 
فالتواصل ييسر العالقة بين أفراد 
الوقت  األســرة و يجعلها مرنة وفي 
نفسه قوية في مواجهة الخالفات .

أنه  التواصل األســري على  ويعرف 
مشاركة بين الزوجين في كثير من 

األمور، ومنها: 

بقلم: المحامية األستاذة/ شيخة أحمد 

شـــؤون قـانـونــيـــة
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الـــروحـــيـــة: والــتــي  الـــمـــشـــاركـــة   1-
تــتــضــمــن الــتــمــســك بــنــظــام الــقــيــم 
والمثل واألخالقيات المتوارثة عبر 
في  والــســائــدة  المتعاقبة  األجـــيـــال 

المجتمع .

تتضمن  الوجدانية:  المشاركة   2-
ــيــن أفــــراد  اإلحــــســــاس الـــمـــتـــبـــادل ب
ــر مـــن أمـــورهـــم  ــرة ـفــي كـــل أمــ ــ األســ
اتصفت  أو  يــنــة  حــز كـــانـــت  أ ــواء  ســ

بالحزن والكآبة.

تشمل  يــة:  الــفــكــر الــمــشــاركــة   3-
ووجـــهـــات  واآلراء  ــار  ــكــ األفــ تـــبـــادل 
النظر في أي أمر كان دون تعصب 

وبال تطرف.

الــمــشــاركــة االجــتــمــاعــيــة: تعني   4-
فيما  الــكــامــلــة  الــمــســؤولــيــة  تحمل 
يتعلق بوظائف كل منهم وأدوارهم 

في نطاق األسرة.

ومن أهم العناصر التي تدعم نجاح 
األسرة وجود التواصل اإليجابى بين 
أفرادها، ويقصد به قدرة األفراد عن 
أنفسهم بكل صراحة،  التعبير عن 
ــم وســائــل الــتــواصــل  ــن بــيــن أهـ ومـ
اإليــجــابــي بــيــن أفــــراد األســـــرة، يــاتــي؛ 
فال  البعض،  بعضهم  إلــى  اإلنصات 
يكفى أن يجلس أفراد األسرة معاً 
ويــتــحــدثــوا بــل البــد مــن أن ينصت 
ــر ويــحــاول  اآلخـ آراء  إـلــى  كــل منهم 
ــتـــواصـــل الـــجـــيـــد بــيــن  ــالـ فــهــمــهــا. فـ
افراد األسرة يتطلب مهارة التعبير 
ــافـــة إلــى  ــارة اإلنــــصــــات. بـــاإلضـ ــهــ ومــ
احترام آراء اآلخرين، مع توفر روح 
الدعابة والفكاهة بين أفراد األسرة.

ثالثاً-قضاء الوقت سوياً:

أهمية قضاء أفــراد األســرة الواحدة 
ــوقـــت الــكــاـفـى ـفــي اإلجـــــــازات وفــى  الـ
والمناسبات  األسبوع  نهاية  عطلة 

واالســـتـــمـــتـــاع بـــالـــوقـــت مـــعـــاً، مما 
يـــــؤدى إـلـــى مـــن تــخــفــيــف ضــغــوط 
ــقـــول إن من  الـ الـــحـــيـــاة، ويــمــكــنــنــا 
أفراد  قضاء  التضامن  عوامل  أهم 
األسرة الوقت الكافى معاً. فاألسرة 
السعيدة تسودها عالقات مباشرة 
قوياً  شــعــوراً  وتتضمن  ومستمرة 

باالنتماء واالرتباط الجماعي.

رابعاً- التوافق الروحي:

وجود قيم روحية مشتركة تجعل 
تــرابــط األفــــراد لــيــس تــرابــطــاً مــاديــاً 
فقط بل هو ترابط روحي ومعنوي 
األفـــراد يعملون معاً  يجعل هــؤالء 
نشاز  بها  ليس  واحــدة  كسمفونية 

أو تضارب في المبادئ واألهداف .

خـــامـــســـاً- الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
الضغوط النفسية:

إن أهـــم مـــا يــمــيــز األســــر الــنــاجــحــة 
قـــدرتـــهـــا عـــلـى مـــواجـــهـــة الــصــعــاب 
واألزمــات، فكون األســرة سعيدة ال 
أو  لديها مشكالت  ليس  أن  يعني 
القدرةعلى  تمتلك  ولكنها  صعب، 
ــذه الـــصـــعـــاب، ولــديــهــا  مـــواجـــهـــة هــ
الـــــقـــــدرة عــــلــى مـــنـــع الـــمـــشـــكـــالت 
قــبــل حـــدوثـــهـــا، وحـــتـــى إن حــدثــت 
التخفيف  المشكالت فهى تحاول 
المترتبة  األخــطــار  من وقعها ومــن 

عنها.

كــدوا أنهم  فأفراد األســرة الناجحة أ
يتكاتفون معاً لمواجهة المشكالت 
دور  له  فيها  فــرد  فكل  والصعاب، 
وقد  الــمــشــكــالت،  لمواجهة  يــؤديــه 
ــاً لـــطـــرف آخــر  ــانـ ــيـ تــلــجــأ األســــــرة أحـ
لــم يكن  إذا  الــمــســاعــدة،  عــن  بحثاً 
وأن  بــمــفــردهــم،  حلها  بــمــقــدروهــم 

وجــود المشكلة ال يقلل من شأن 
األسرة .

ــوم الــنــفــســى  ــقــ ــمــ ــ ــإن ال ــ ــ وبـــــهـــــذا فـ
والعاطفي لألسرة هو أحد العوامل 
على  تساعدها  الــتــي  والــمــقــومــات 
الــتــمــاســك واالســــتــــقــــرار. ويــمــكــن 
اعتبار التكامل النفسي والعاطفي 
اليرى  الــذى  الرفيع  الخيط  بمثابة 
العالقة  ويؤكد  الصلة  يوثق  ولكنه 
بـــالـــصـــورة الــتــي تــســاعــد الــزوجــيــن 
على تحقيق الهدف الذى يسعيان 
على  تساعدهم  وكذلك  لتحقيقه، 
تــوفــيــر الــجــو الــنــفــســى والــعــاطــفــى 
الـــمـــالئـــم ألبــنــائــهــم وتـــوفـــيـــر األمـــن 

واالستقرار.

سادساً - المحبة والتقدير:

البد من إظهار التقدير واالحترام بين 
أفراد األسرة الواحدة، ففي  الكثير 
من األحــيــان ينشغل أفــراد األســرة 
اليومية،  بمشكالتهم  حياتهم  فــي 
فــال يــظــهــرون أي نــوع مــن التقدير 
مستغرقة  الزوجة  فنجد  لآخرين، 
وال  اليومية  الروتينية  أعمالها  فــي 
تجد كلمة تقدير واحدة من زوجها 
والملل.  بالضجر  فتشعر  وأبنائها 
لكن مما يخفف من روتين الحياة 
والتقدير  الحب  كلمات  وصالبتها 
الــتــي يــتــبــادلــهــا أفـــــراد األســـــرة من 
وقــت آلخـــر. وإن مــن أهــم مــا يميز 
العالقة بين أفراد األسر المتصدعة 
بالَسلّط  تتسم  عدائية  عالقة  أنها 
يحاول  منها  فرد  فكل  والسخرية، 
أن يقلل من جهد اآلخرين، واألفراد 
في هذه األسر عادة ما يركزون على 
السلبيات ال على اإليجابيات، ومنها 

يسود التباين والكراهية بينهم.



وقفة تأمل

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

ــولـــد عــلــى  الـــطـــفـــل بــطــبــيــعــتــه يـ
فـــطـــرة الـــكـــرم والـــســـخـــاء، لكن 
ــد يــنــقــلــب هـــذا  ــت قــ ــوقــ ــ ــع ال مــ
السلوك إلى العكس إن لم يتم 
تعزيزه في نفسه في مرحلة ما، 
وباألخص المرحلة التي تسبق 
تعزيز  على  ولنعمل  المدرسة، 
تــلــك الـــبـــذرة يــجــب عــلــيــنــا أوالً 
لديهم  الــمــشــاركــة  حــس  تعزيز 
السلوك  في  لالنخراط  ودفعهم 
االجتماعي اإليجابي الذي بدوره 
مهاراتهم  تنمية  على  سيعمل 
التفكيرية  وقدراتهم  الحوارية 
شــعــوراً  مايمنحهم  اإليــجــابــيــة، 
بالسعادة الداخلية، فقد أثبتت 
نـــتـــائـــج إحــــــدى الـــــدراســـــات أن 
ــال قــبــل ســـن الــمــدرســة  ــفـ األطـ
ــداً الـــعـــالقـــة بــيــن  ــيــ يـــعـــرفـــون جــ
ــادة، وهــــذا ما  ــعـ الــســخــاء والـــسـ
يــبــرر مــيــولــهــم لــلــســخــاء أحــيــانــاً 
ــــالل مـــشـــاركـــة ألــعــابــهــم  مــــن خـ

وطعامهم مع اآلخرين .

إن تــعــرف مــســتــوى كـــرم ابنك 
وتعلمه قيمة ذلــك، ليس بأمر 
عليك  ما  أو مستحيل،  صعب 
عليه  نظرك  تركز  أن  هــو  فقط 
ــو بــيــن  ــ وتــــراقــــب تـــصـــرفـــاتـــه وهـ
ــه ومـــعـــك،  ــ ــوت أقــــرانــــه ومـــــع إخــ
طــعــامــه  ــه  ــاركــ ــشــ تــ أن  حــــــــاول 
أهمية  لتعلمه  معه  والجلوس 
ال  الحياة،  فــي  اآلخــريــن  مشاركة 
عالمه  مع  وحيداً  منزوياً  تدعه 
يديه  بين  الموجود  االفتراضي 
مــن خــالل الــلــوح اإللــكــتــرونــي أو 

الهاتف المحمول.

ــدة وكــثــيــرة  ــ ــدي هـــنـــاك طـــــرق عــ
لنعزز سلوك المشاركة والكرم 
ــي نـــفـــوس أبــنــائــنــا  والـــســـخـــاء فــ
بإكسابهم  ونبدأ  صغرهم،  منذ 
العمل  وروح  الــمــشــاركــة  حــس 
الــجــمــاعــي انــطــالقــاً مــن البيت 
وـفــــي أمــــــور بــســيــطــة وصــغــيــرة 
بعض  كــشــراء  بــالــبــيــت  تتعلق 
ــلـــزمـــات وغــــيــــرهــــا، ثــم  ــتـ الـــمـــسـ

الخيرية  العمليات  في  كــه  إشــرا
يــــع الــــصــــدقــــات، فــــي هـــذه  وتــــوز
النقطة أريد أن أشير إلى موقف 
انتباهي خالل شهر  طالما شَد 
الــمــبــارك بقيام بعض  رمــضــان 
توزيع  فــي  بالمشاركة  األطــفــال 
الصائمين  اإلفطار على  وجبات 
وفرحتهم البادية على وجوههم 
وهـــم يــقــدمــون تــلــك الــوجــبــات، 
يـــدـنــي  ــتــــي تـــز ــ ــفــــرحــــة ال ــ ــلـــك ال تـ
العطاء  في  السعادة  أن  اقتناعاً 

كبر بكثير منها في األخذ. أ

ومـــن بــيــن تــلــك الــطــرق كذلك 
تــشــجــيــع الــطــفــل عــلــى الــتــبــرع 
بــــمــــالبــــســــه الــــــتــــــي أصـــبـــحـــت 
التناسب مقاسه سواءٌ بطريقة 
ألحد  بإعطائها  وذلـــك  مــبــاشــرة 
فــي  ــا  ــهـ ــعـ وضـ أو  الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن 
المنتشرة  الــتــبــرعــات  صــنــاديــق 
الخيرية  الجمعيات  فــروع  عبر 
والمساجد المنتشرة في الدولة، 
ــع بــعــض  ــ تــشــجــيــعــه عــــلــى وضـ

بذرة تنمو بالقدوة الحسنة 

كيف نبني الثقة يف 
نفو�ض اأطفالنا؟

twitter :@ismailalhammadi

الكرم والعطاء، صفتان ورثناهما ابناً عن أب وأباً عن جد، وتعمقت جذور شجرتهما في نفوسنا 
من خالل المغفور له بإذن هللا، واألب المؤسس لدولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
“طيب هللا ثراه”، نحن ترعرعنا ونشأنا في بلد الكرم والعطاء وهذا ما نريده أن يستمر ويتوارثه 

أبناؤنا عنا كما ورثناه نحن عن آبائنا .
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الــدراهــم فــي صــنــدوق التبرعات 
كــز والــمــنــافــذ  الــمــتــواجــد بــالــمــرا
التسوق، تعويده  التجارية عند 
في  على مسامحة من يخطىء 
لآخرين،  العذر  والتماس  حقه 
ــــعــــوامــــل  فـــالـــتـــســـامـــح أحـــــــد ال

المعززة لصفة العطاء.

إن العطاء كالبذرة كلما اعتنيت 
ثمرها،  وآتــت  وكبرت  نمت  بها 
تـــوســـع  إن  ــاء  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الـ ــرة  ــ ــمــ ــ ــ وث

انــتــشــارهــا  ال يــوقــف تــوســَعــهــا 
حــدود بيتك وال حــدود دولتك،  
ووقع ثمرة العطاء على نفوس 
أصحابها ال يصفه إال من يشعر 
بــه حــقــاً، لــذلــك عــــودوا أبــنــاءكــم 
“ما  أنــه  وعلموهم  العطاء  على 
ــال مـــن صـــدقـــة” وأن  نــقــص مــ
كبر بكثير منها  سعادة العطاء أ

في األخذ.
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من األرشيف

مراجعــــات
في القضايا التربوية

أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي
عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار 

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

العليا.  الــتــربــويــة  الــقــيــادة  أواًل؛ 
يـــر  نــحــن نــــدرك أن مــنــصــب وز
منصب  هــو  والتعليم  الــتــربــيــة 
األوـلــى، ومن  بــالــدرجــة  سياسي 
أهم عناصر نجاح معالي الوزير 
ــيـــات  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ـفــــي تـــحـــقـــيـــق اسـ
وزارتــــــــه، حــســن اخـــتـــيـــار فــريــق 
التخطيط  بـــه  الــمــنــاط  الــعــمــل 
لتلك  الجيد  والتنفيذ  الدقيق 
االســتــراتــيــجــيــات. لــذلــك أقــتــرح 
يــــر الــتــربــيــة أن  عــلــى مــعــالــي وز
يــقــاً مــتــخــصــصــاً من  يــشــكــل فــر

خــــارج الــــــــوزارة، كـــي يــســهــم في 
في  العليا  اإلدارة  فــريــق  تقييم 
ــى أنــه  الــــــــوزارة، ولــالطــمــئــنــان إلــ
المناسب  الشخص  وضــع  تــم 
ـفـــــي مــــوقــــعــــه مــــــن اإلعــــــــــــراب. 
يكتَسب  فناً  تعد  لــم  فالتربية 
يتخصص  بل علم  بالممارسة، 
فيه الناس؛ فمن كان تخصصه 
المناهج فلن يكون مناسباً  في 
لـــرســـم االســتــراتــيــجــيــات، ومــن 
اإلدارة  ـفـــــي  تـــخـــصـــصـــه  كــــــــان 
رسم  في  ينجح  فلن  التعليمية 

ســـيـــاســـة الـــتـــقـــويـــم الـــتـــربـــوي.. 
إلـــخ. ولــلــه الــحــمــد والــمــنــة فــإن 
ــقــــت في  ــ ــيـــدة ُوفِّ ــا الـــرشـ ــن قــيــادت
ــــج الـــــدراســـــات  ــرامـ ــ تـــخـــطـــيـــط بـ
الــعــلــيــا لــلــمــواطــنــيــن، بــحــيــث ال 
إال  تــربــوي  تخصص  يذكر  يكاد 
وقـــد تــخــرج مــنــه مــواطــن يعتز 
بــتــخــصــصــه. وعــلــيــه أتــمــنــى أن 
تتم هذه المراجعة وفق قاعدة 
المتعمق  الــتــربــوي  التخصص 
وزارة  فــي  العليا  اإلدارة  لفريق 

التربية.

التربية  وزارة  فــي  العاملين  لجل  السنوية  اإلجـــازة  تبدأ  الــدراســي،  الــعــام  نهاية  مــع 
والتعليم، لكني أتمنى من أعماق قلبي أن ال يكون هذا الصيف كغيره، فثمة حاجة 
القضايا  المجتمعية تجاه  الساحة  على  برزت مؤخراً  التي  للمالحظات  إلى مراجعة 
التربوية، وهذا أمر يتطلب إلغاء بعض اإلجازات، وبالذات ألصحاب المناصب التي 
التعليم، وذلك إلجــراء مراجعة شاملة  التطوير في منظومة  تتمحور حولها عمليات 
التي  الغايات  الوطني، من أجل تعليم يحقق  الصعيد  المثارة على  القضايا  لكافة 
اعتمدتها قيادتنا الرشيدة. ومن موقع تخصصي، أتمنى أن تشمل تلك المراجعات 

القضايا التالية:
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المعلم  يستطيع  لــن  المعلم.  ثالثاً: 
ــكـــدود عــمــلــيــاً،  ــمـ الــمــتــعــثــر مـــاديـــاً والـ
العمل  بيئة  األمـــر، ألن  ذلــك  تحقيق 
ــلــمــراجــعــة الــمــطــلــوبــة.  لــــم تــخــضــع ل
نصاب  لمراجعة  حــاجــة  فثمة  لــذلــك 
الحصص، وأجندة العام الدراسي. من 
أســرار تميز اإلدارة في دولــة اإلمــارات 
ألنهم  الموظفين  بإسعاد  اهتمامها 
المراجعين.  في سعادة  العملي  السر 
أتــمــنــى أن نــتــأكــد مــن مـــدى ســعــادة 
كافة  سنحقق  وعــنــدهــا  المعلمين، 

طموحاتنا التربوية.

كثر األمور إثارة للنقاشات في الدولة  ثانياً: من أ
المناهج  موضوع  كان  الماضية،  السنة  خالل 
في  العليا  اإلدارة  فريق  سافر  لقد  التعليمية. 
الوزارة في جوالت علمية إلى العديد من الدول، 
مقارنة  وعند  يــا،  وكــور وبريطانيا  فنلندا  مثل 
أن  لنا  اتــضــح  الــــدول،  هــذه  بمناهج  مناهجنا 
المعرفي  بــالــعــمــق  تــتــســم  التعليمية  مـــوادنـــا 
المناهج  علم  في  ومعلوم  العددية.  والكثافة 
ــام يــمــثــل مــرحــلــة الــتــكــويــن  ــعـ أن الــتــعــلــيــم الـ
من  التقليل  ينبغي  لهذا  للمتعلم،  األساسي 
العمق المعرفي مع زيادة الجوانب التي تبني 
أطالب  ال  الطالب.  لــدى  اإلنسانية  الشخصية 
إيمان  لــدي  لكن  المعرفية،  بالسطحية  هنا 
قبل  المعارف  بعض  تدريس  استعجال  بــأن 
كي للتلميذ إلى المستوى  وصول  النمو اإلدرا
المناسب، فيه مخاطرة غير محسوبة النتائج، 
وهذا أمر له سلبياته. وإذا كانت اإلدارة العليا 
للتعليم معنية بالتخطيط السليم، وإذا كانت 
العملية  األدوات  هــي  التعليمية  الــمــنــاهــج 
منظومته  مــن  المجتمع  تطلعات  لتحقيق 
العملي في  القائد  المعلم هو  فإن  التعليمية، 

فصله.
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املساندة االجتامعية غذاء

 الروح والدافـــع للسعادة 

والدعم  والمساعدة  المساندة  إنها  نعم  وحــضــوراً؟  وعاطفة  شــعــوراً  لــآخــر،  يحتاج  ال  مّنا  مــن 
فيها من خالل  يعيش  التي  البيئة  من  اإلنسان  عليها  يحصل  التي  النفسية  والمعونة  والتعاطف 
األهل واألصدقاء والمجتمع، كل منا بحاجة إلى المساندة في وقت من األوقات خاصة عندما يواجه 
عائقاً أو صعوبة أو مشكلة، ويرتبط هذا المفهوم بمفاهيم اجتماعية، فاإلنسان مفطور على االجتماع 
مع غيره واالتصال بهم وعلى تبادل المنفعة معهم. فُيشبع بذلك حاجاته ويسهم في إشباع حاجات 
اآلخرين ضمن تبادل األفكار والقيم والمشاعر والتقدير، فاإلمداد بالعالقات االجتماعية وتقديم السند 
يعتبران مصدراً هاماً من مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان في عالمه. والمساندة االجتماعية هي 
أنشطة ُتسهم في إشباع حاجات الفرد وفي بناء شخصية الفرد والمجتمع، وهي توفر مفهوم التشجيع 

والدعم والتعاطف والشعور باألمان واالنتماء، وتساعد على تشكيل هويته االجتماعية.  

بقلم: أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

بأقالمهم
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ــات عــلــى أهمية  ــدراسـ كــــدت الـ وأ
شــبــكــة الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 
األهــداف،  أهــم  لتحقيق  لإلنسان 
وهــــي تــشــبــع حـــاجـــات اإلنـــســـان 
وتعبير  واالجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
ــاره  ــكــ اإلنــــســــان عــــن نـــفـــســـه، وأفــ
ــر الــــدعــــم  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ومــــــشــــــاعــــــره، وتـ
النفسية،  والمساندة  والمعونة 
ــاً الــمــســانــدة االقــتــصــاديــة.  ــضـ وأيـ
ــاء الـــعـــاطـــفـــة بــنــاء  ــنـ ــا يـــتـــم بـ ــنـ وهـ
صحيحاً بعيداً عن الوحدة والقلق 
كــثــر ممن  الـــوجـــودي، ونــقــتــرب أ
يــســاعــدنــا عــلــى تــحــســيــن نــوعــيــة 
التفاعالت  هــذه  وبالتالي  الحياة، 
االجــتــمــاعــيــة أو الــعــالقــات الــتــي 
تزود األفراد بالمساندة الحقيقية. 
االجتماعية  الــحــيــاة  فــي  وإدمــاجــه 
لــتــزويــده بــالــحــب والــرعــايــة وأهــم 

أشــكــال الــمــســانــدة االجــتــمــاعــيــة: 
المساندة العاطفية وهي مشاعر 
ــم والـــحـــزن  ــ الـــحـــب ومـــشـــاعـــر األلـ
والــــفــــرح. وكــيــف أديــــر الــمــشــاعــر 
ــوط  ــغــ ــضــ ــ بــــــهــــــدف مـــــواجـــــهـــــة ال
االنفعالية، جميعنا نتفق على: إن 
كتم المشاعر مؤلم وخطر، والبد 
من التعبير عن مشاعرك “حب. 
رفض. ألم.. “وهنا نبدأ من التربية 
الــبــدايــة، قمع شعور  األوـلــى مــن 
في  القيمة  إعطائه  وعــدم  الطفل 
ال  نفسياً  ضغطاً  يشكل  التعبير 

يستطيع اإلنسان تجاوزه. 

فتظهر  اإليجابية  االنفعاالت  أمــا 
ــرات  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــحـ ــ وتـــــتـــــطـــــور تـ
والصوتية،  والبصرية  السمعية 
له  وتبتسم  لطفلها  تغني  األم 
ــه حــديــثــاً  ــيـ بـــحـــنـــان وتـــتـــحـــدث إلـ

لطيفاً، إن مظاهر البهجة تبرز أوالً 
تأثيرات  تلقيه  الطفل عند  لدى 
خـــارجـــيـــة ـفــي أعـــضـــاء الـــحـــواس، 
روحية  رابطة  أول  تتشكل  وهنا 
الطفولة  إن  واآلخــر.  الطفل  بين 
ال تمحى في  آثـــاراً  السيئة تخلق 
حــيــاة اإلنـــســـان، فــفــي الــســنــوات 
ــاس  الـــســـبـــع األوـلــــــى يــشــهــد أســ
تــتــرســخ  أن  فـــإمـــا  شــخــصــيــتــه، 
اإلرادة  قــويــة  نشطة  كشخصية 
المبالية  بالعكس  أو  والــطــمــوح 
اتــكــالــيــة ضــعــيــفــة، كــمــا أن هــذه 
المرحلة تشييد األساس لجميع 
ــان الــنــفــســيــة. إن  صــفــات اإلنـــسـ
العطف والشفقة من المركبات 
الخير  إرادة  لــشــعــور  االنــفــعــالــيــة 

لآخرين.
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جرعة حب
يــة  ضــرور العاطفية  الــمــهــارة  إن 
لــلــحــصــول عــلــى عــالقــات وثيقة 
السلبية  الــمــشــاعــر  مــن  تخفف 
بــجــرعــات مـــن الـــحـــب والــرعــايــة 
واالهـــتـــمـــام، عــنــدمــا تــتــقــن هــذه 
كــثــر  ــوف تـــصـــبـــح أ ــ ــارة ســ ــهــ ــمــ ــ ال
ســعــادة وبــهــجــة وســـوف يتفتح 
ــون  ــكـ ــر وتـ ــبــ كــ عـــقـــلـــك بـــشـــكـــل أ
الدعم  إن  عمقاً،  كثر  أ صــداقــات 
لثبات  النفسي والعاطفي مهم 
اإلنسان أمام المواقف والمحن، 
وتـــحـــســـيـــن الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة 
لـــــإلنـــــســـــان، فــــكــــم مــــــن صــــوت 
ـفــي لــحــظــة مـــا يشعرنا  نــســمــعــه 
باألمان واالطمئنان وكم من مرة 
راجعنا صور أحبتنا لنشعر بذلك 
ــرار. فــالــحــيــاة  ــقــ ــتــ ــوازن واالســ ــتــ ــ ال
ــواطـــف هــــي كــلــمــات  ــعـ ــة الـ ــلـ رحـ
ــن حــقــيــقــة  ــ ــبـــع مـ ــنـ ــر تـ ــاعــ ــشــ ومــ
اإلنسان الفطرية يتعايش معها 
الكينونة  إلى  إليها. تشده  ويركن 
ــلــــمــــس قــلــبــه  ــ واالســـــــتـــــــقـــــــرار، ت
إليها،  يرنو  أحاسيسه،  وتــداعــب 
هـــي لــيــســت حـــالـــة مــؤقــتــة هي 
ــذاء األرواح  الــحــيــاة وغــ ديــمــومــة 
اقتربت  كلما  بها  ويــفــرح  يحس 
عنه.  تبتعد  حين  ويشقى  منه 
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سميت نبض اإلنسان وهي التي 
تتفاعل  لــلــحــيــاة مــعــنــى  تــجــعــل 
ألقاً متجدداً، كل  معه، وتكسبه 
يـــوم يـــرى الــعــالــم بــعــيــون محبة 
الطبيعية.  بجمالياتها  واألشــيــاء 
وهي حالة مميزة للمرأة، َفُسُمّو 
مـــشـــاعـــرهـــا  ودفء  عـــاطـــفـــتـــهـــا 
يــجــعــالنــهــا تــخــتــلــف عـــن الــرجــل، 
ــثــــى، والــعــاطــفــة كــمــال  ــ هـــي األن
في  كبيرة  الرجل  ومسؤولية  لها 
مثل  هي  مشاعرها.  استمرارية 
كرة الثلج كلما أعطيتها ازدادت 
ــبــــرت فــــي عــاطــفــتــهــا. الــحــيــاة  وكــ
تــبــادلــيــة لــكــل مــعــنــى، الــكــلــمــة 
بمفهومها،  مــســانــدة  تــشــاركــيــة 

ــادئ إذا  ــهــ ــ تــعــطــيــنــا الـــمـــرســـى ال
العاطفة  معها.  التعامل  عرفنا 
وامــتــدادهــا رحــلــة اإلنـــســـان على 
ويسعد  بغيابها  يشقى  األرض 
ــا. وهــــي مــمــتــدة  ــهـ ويــســتــكــيــن بـ
األحبة واألصــدقــاء، هي  لتشمل 
التآلف  معيار  التعايش.  ركــيــزة 
وتتفاعل  الــنــاس  بين  مــا  تجمع 
مع أحزانهم وأتراحهم وتكسبهم 
مودة، هي العطاء اإلنساني تهبه 
تشعرهم  تحفظ  بال  حولنا  لمن 
ــرور وتــجــعــلــهــم  ــ ــســ ــ ــ بـــالـــفـــرح وال

محبين بأعيننا وأعين اآلخرين.

 ما أقوى عطاءك أيتها العاطفة 
ــتــلــونــيــن وتــتــجــمــلــيــن ولــكــنــك  ت
الناس واألحبة، لغة  تظلين لغة 
ال تــكــتــب ولــكــنــهــا مـــغـــمـــورة في 

العقول والقلوب.
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جمرموها كاذبون واأذكياء

إ�ضاءات على جرمية الحتيال 
ــي ــارات الإم الــقــانــون  يف 

تناولت المادة 399 من قانون العقوبات التعريف باالحتيال على أنه االستيالء على 
مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بوسائل احتيالية، فاالحتيال قائم على الكذب، 
وال تقوم هذه الجريمة إذا كانت الوقائع التي أدت إلى تسليم المال من شخص آخر 

وقائع صحيحة غير كاذبة. 

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

مفاهيم قانونية

وراء  مـــــن  الــــمــــشــــرع  ويـــــهـــــدف 
ــذا الــفــعــل إـلــى حماية  تــجــريــم هـ

مصلحتين، وهما:

ــال يــشــكــل  ــيـ ــتـ ــاالحـ الـــمـــلـــكـــيـــة، فـ
اعتداء على ملكية المجني عليه 
نية  الجريمة  لــوقــوع  يلزم  حيث 

التملك لدى الفاعل. 

فــالــقــانــون  ــتــعــاقــد،  ال ـفــي  اإلرادة 
أن تقع محالً  اإلرادة من  يحمي 

لوسائل احتيالية في التعاقد.

والمجني  الجاني  سيكولوجيا 
عليه

يتميز الجاني في جريمة االحتيال 
التعامل  في  وبراعة  عاٍل  بذكاء 
االحتيال  كان  إذا  ألنه  واالقناع، 
ال  بحيث  الحبكة  ضغف  من 
ينطبق على الرجل العادي، فإنه 
ال يكفي لوقوع جريمة االحتيال. 
له  االحتيال  يكون  أن  فيلزم 
بحيث  للتصديق  قابالً  أو  حبكة 
الذكاء  ذو  الرجل  فيه  يقع 

يسعى  ما  وغالباً  المتوسط، 
إلى  االحتيال  جريمة  في  الجناة 
والثراء  السريع  الربح  تحقيق 
جه،  أي  ببذل  المرتبط  غير 
تبرر  الغاية  أن  بمبدأ  مقتنعين 
والقيم  المبادئ  وأن  الوسيلة 
كالم  محض  هي  اإلنسانية 
حياته  في  الفرد  ينفع  ال  نظري 
عن  عبارة  الحياة  وأن  العملية، 

فرص يجب انتهازها. 

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــمــجــنــي عــلــيــه 
ـفـي االحــتــيــال فــهــو ينتمي عــادة 
إـلـــى طــبــقــة مــتــوســطــي الـــذكـــاء، 
ــاء  ــيـــس مــنــخــفــض الــــذكــ ــهـــو لـ فـ
ال  الــقــانــون  ألن  ملحوظ،  بشكل 
إذا  أنــه  ذلــك  المغفلين،  يحمي 
كــانــت الــوســائــل االحــتــيــالــيــة من 
تــنــطــبــق إالّ  الــــوضــــوح بــحــيــث ال 
على السذج من الناس فال تقع 
جــريــمــة االحــتــيــال بــحــيــث يجب 
المتولدة  اإليهام  تكون درجــة  أن 
مـــن الــفــعــل، وهـــي تــعــنــي ذلــك 
االعتقاد الذي ُيحتمل أن يؤدي 
عند الــرجــل الــعــادي إلــى تسليم 

ــة إيــهــام الــرجــل  الــمــال هــي درجــ
العادي، فإذا كان الرجل العادي 
ال يــنــخــدع بـــالـــطـــرق االحــتــيــالــيــة 
كـــــأن يـــكـــون االحـــتـــيـــال واضـــحـــا 
فــيــه  ــع  ــقــ ــ ي ال  أي  ــا  ــوفــ ــكــــشــ ومــ
ّالــشــخــص الــســاذج فـــإن الفعل 
ال يــمــثــل جــريــمــة، حــيــث نصت 
المادة  399 بشكل صريح على 
ذلك بعبارة» متى كان من شأن 
ذلك خداع المجني عليه وحمله 

على التسليم «.

لــكــن الــتــفــســيــر الــســيــكــولــوجــي 
هذه  فــي  عليه  المجني  لسلوك 
الــجــريــمــة يــؤكــد وجــــود رغــبــة في 
إنجاز  أو  معين  شــيء  تحصيل 
عمل معين دون اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحيطة والحذر أو وجود 
زيادة  أو  السريع  الثراء  في  رغبة 
غــيــر مــبــررة ـفـي الــثــقــة بــاآلخــريــن 
وافتراض حسن نواياهم بشكل 
قد يكون في بعض األحيان غير 

منطقي. 



قصد االحتيال 

االحتيال جريمة عمدية، ويعني 
هذا أنه يلزم توافر العلم واإلرادة 
ــاط وتــحــقــيــق  ــنـــشـ لـــمـــمـــارســـة الـ
النتيجة، فيجب أن يكون الفاعل 
عــالــمــاً أنـــه كــاذب،كــمــا يــجــب أن 
النتيجة  تحقيق  إرادة   تــتــوافــر 
الغير،  االستيالء على مال  وهي 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــعــلــم بــالــوقــائــع 

المستخدمه.

وسائل االحتيال 

قائم  االحتيال  أن  إلى  أشرنا 
ال  القانون  الكذب،لكن  على 
حيث  المجرد  الكذب  يجرم 
الدين  لقواعد  هذا  األمر  ترك 
وتجريمه،  الستنكاره  واألخالق 
وعليه أوجب المشرع أن يترافق 
الجاني  يمارسه  الذي  الكذب 
بأفعال مادية أو مظاهر خارجية 
لالعتقاد  عليه  المجني  تحمل 
واألقوال،  األفعال  هذه  بصحة 
وإال وقع ضحية لمقولة: القانون 
ال يحمي المغفلين، وقد حددت 
االحتيال  وسائل   399 المادة 
على سبيل الحصر ال المثال بما 

يلي:

- االستعانة بطريقة من الطرق 
االحتيالية.

- اتخاذ اسٍم كاذب أو صفٍة غير 
صحيحة.

الــتــصــرف فــي عــقــار أو منقول   -
يعلم أنه غير مملوك له أو ليس 

له حق التصرف فيه.

- الــتــصــرف لــلــمــرة الــثــانــيــة فيما 
سبق أن تصرف فيه الفاعل.

وعلى الــرغــم مــن أن األصــل هو 
يـــم الــــكــــذب الــمــجــرد  ــدم تـــجـــر ــ عـ
مادية  أعــمــال  يصاحبه  ال  الـــذي 
قد  الـــمـــشـــرع  أن  إال  ــيــة،  احــتــيــال
أوجد بعض الحاالت االستثنائية 
الـــتـــي يـــرـقــى فــيــهــا الــــكــــذب إـلــى 
الــوســائــل االحــتــيــالــيــة الــمــجــرمــة 
بهذا  تحيط  التي  للظروف  نظراً 
وسائل  استخدام  كحالة  الكذب 
التي  للثقة  نــظــراً  الــنــشــر وذلـــك 
اإلعالم  في وسائل  النشر  يبعثها 
فــــي نـــفـــوس بـــعـــض األفـــــــــراد، أو 
حــالــة اســتــخــدام الــجــانــي لصفة 
صحيحة وذلك لتمرير أمر كاذب 
فــيــصــدقــه الــمــجــنــي عــلــيــه تحت 
ــأثــيــر هــــذه الــصــفــة الــصــحــيــحــة  ت
مما  الغير  قبل  مــن  والموثوقة 
يرفع مستوى الكذب من كذب 

ــادي إلــــى كــــذب خطير  ــ مـــجـــرد عـ
يــســتــخــدم كــوســيــلــة لــالحــتــيــال 

المجرَّم.

عقوبة االحتيال 

على   399 المادة  تعاقب 
من  الحبس  بعقوبة  االحتيال 
أو  سنوات  ثالث  إلى  شهر 
ذاتها  المادة  وتجيز  الغرامة. 
للمحكمة أن تأمر بوضع الجاني 
تحت مالحظة الشرطة مدة سنة 
األكثر،  األقل وسنتين على  على 
الجريمة  لوقوع  يشترط  وال 
نص  إن  حيث  الضرر،  تحقق 
المشرع صريح  في عبارة» وكان 
بغيره«  اإلضرار  ذلك  شأن  من 
في  الضرر  شرط  تطلب  عدم  في 
هذا  يكون  أن  فيكفي  الجريمة، 
الضرر محتمالً أما إذا لم تحدث 
إلرادة  دخل  ال  لسبب  النتيجة 
الفاعل فيه، فإن جريمة الشروع 
تقوم  التي  هي  احتيال  في 
الشروع  على  الفاعل   ويعاقب 
ال  مدة  بالحبس  االحتيال  في 
تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي 
ال تزيد على عشرين ألف درهم.  

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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بقلم: الرائد ناصر عبدالله الساعدي
رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي 

أمنكم سعادتنا

 قليلة هي البيوت التي لم تغُزها بعد األلعاب اإللكترونية، التي 
استحوذت على عقول أبنائنا كبارًأ وصغارًا، والبد من االعتراف، بأننا ال 
يمكننا تجاهل هذا التطور العلمي والتكنولوجي الباهر، وكون هذه 

األلعاب مظهرًا من مظاهر لعصر الذي نعيش فيه،

 ومــا يسرنا في هــذا األمر 
أن دولــة اإلمـــارات هي واحــدة 
أبناؤها  يتمتع  التي  الــدول  من 
العلمية  اإلنــجــازات  هــذه  بثمار 
أواًل  الـــرائـــعـــة  والــتــكــنــولــوجــيــة 
بأول، ليس على صعيد األلعاب 
على  بــل  اإللــكــتــرونــي فحسب 
والخدمية  العلمية  األصــعــدة 
والــصــحــيــة وتــأثــيــرهــا اإليــجــابــي 
مــتــى مــا اســُتــخــدمــت بشكلها 
نوعية  تحسين  فــي  الــصــحــيــح  
ورفــاهــيــة حــيــاة اإلنــســان على 

هذه األرض الطيبة.

هــذا، هو  يهمنا في مقالنا  ما 
التعرف على اآلثار السلبية التي 
اإللكترونية،  األلــعــاب  تسببها 
متى ما تحول استخدامها إلى 
حــالــة مــرضــيــة أوإدمـــــــان يشل 

مسيرته،  ويعيق  اإلنسان  حياة 
فــغــالــبــًا مـــا تــرتــبــط الــتــأثــيــرات 
ــاب على  ــعـ الــســلــبــيــة لــتــك األلـ
ــدر فــي  ــهـ ــمـ ــوقــــت الـ ــ ــة ال كــمــي
األلعاب  تلك  ومحتوى  اللعب 
ــات، أن  ــدراســ ــ فــقــد أظـــهـــرت ال
اللعب  شــاشــات  أمــام  التواجد 
لساعات طويلة كان سببًا في 
األكاديمي  المستوى  إنخفاض 
ــي نــتــائــج  ــ ــالب، وفـ ــطــ ــ ــدى ال ــ لـ
أحــد أســتــطــالعــات الـــرأي وجد 
يــســتــخــدمــون  مــمــن   47% أن 
اإللــكــتــرونــيــة بشكل  األلـــعـــاب 
مــكــثــف كــانــت مــعــدل درجـــات 
دراستهم األكاديمية منخفضة، 
في حين حصل %23 من العبي 
تلك األلعاب بشكل أخف على 
نتائج أفضل من أقرانهم،  كما 

صحية  أعــراضــًا  الباحثون،  وجــد 
األلــعــاب  العــبــي  عــلــى  سلبية 
ــة عـــنـــد إفـــراطـــهـــم  ــيـ ــراضـ ــتـ االفـ
ــادة  ــ ــلـــعـــب، الســـيـــمـــا زيـ فــــي الـ
أن  كما  والسمنة،   الـــوزن  فــي 
االندماج في اللعب قد يشغل 
ــنــاول  الــالعــبــيــن الــصــغــار عـــن ت
وجبات طعامهم الضرورية في 
المختصون   ويــؤكــد  نــمــوهــم، 
فـــي دراســــــة هــــذه الـــحـــاالت، 
عن  الصادرة  السلبية  التأثيرات 
وهج شاشات اللعب  على بصر 
األطفال في المدى البعيد، أما 
أخطر ما في األمر فهو إدمان 
ــاب  ــعـ ــذه األلـ ــ مــســتــخــدمــي هـ
األطباء  بعض  أن  حتى  عليها، 
ــذه األلـــعـــاب  ــ ــطــلــق عـــلـــى هـ ي
ــة”، بــســبــب إصـــابـــة  ــ ــي ــ ــرّض ــمــ ــ “ال

األلعاب اإللكترونية.. القاتل الُمسلي

تكنولوجـــــيا



واألرق  بالقلق  العبيها  بعض 
واإلكتئاب والعزلة االجتماعية، 
الفيديو ضــررًا  ألــعــاب  أكــثــر  أمــا 
عــلــى األطـــفـــال فــهــي، ألــعــاب 
األسلحة،  واســتــخــدام  العنف 
فقد أظهر أكثر من 100 بحث 
علمي، أن ألعاب العنف كانت 
سببًا في زيادة سلوك الالعبين 
ــمـــت فــي  ــهـ الــــعــــدوانــــي، وأسـ
وإندماجهم  قبولهم   إضعاف 

االجتماعي.  

ســنــســتــعــرض بــعــض الــنــصــائــح 
ألولياء األمور التي تساعد في 
السلبية  اآلثــــار  مــن  التخفيف 
سلوك  على  الفيديو  أللــعــاب 
تسمح  ال   : أولـــهـــا  ــال،  ــفــ األطــ
بربط أجهزة األلعاب في غرف 
نــوم األطــفــال، بــل فــي أماكن 
مشاهدتهم  يمكنك  مشتركة 
وهم يلعبون، ومن المهم جدًا 

وضع قيود زمنية لمدة اللعب 
بها،  المسموح  الــمــرات  وعــدد 
ــروري الـــبـــحـــث عــن  ــ ــضـ ــ ــن الـ ــ ومـ
ــيـــف ألـــعـــاب  ــنـ مـــحـــتـــوى وتـــصـ
طفلك،  يلعبها  الــتــي  الفيديو 
قــد تــكــون غــيــر مــصــرحــة لفئته 
غير  لغة  تستخدم  أو  العمرية، 
الئقة، وتشجيعُه على ممارسة 
جماعية،  بدنية  رياضية  ألــعــاب 
ومن الضروري كأولياء أمور أن  
يحتذى  ونموذجًا  قــدوة  نكون 
ــــه، مــثــاًل الــتــقــلــيــل مـــن وقــت  ب
الجلوس خلف الشاشة الخاصة 
ــعــمــل جــهــد اإلمــكــان  بـــك، وال
عــلــى تــخــصــيــص عــطــلــة نــهــايــة 
األســـرة  مــع  للتمتع  األســبــوع 
والـــقـــيـــام بـــنـــشـــاطـــات أســـريـــة 
الوسائط  عــن  بــعــيــدًا  مشتركة 
واحــدًا  يومًا  إن  حيث  الرقمية، 
ــن الــــشــــاشــــات فــي  ــ ــًا مـ ــ ــي ــ ــال خــ

ــوع، ســيــجــعــل األطــفــال  ــبـ األسـ
يدركون أن العالم الرقمي ليس 
كل شيء في الحياة، حاول أن 
تفتح الحديث مع الشباب حول 
التعرض  عند  السلبية  الجوانب 
الــمــفــرط لــلــشــاشــات وضــــرورة 
الــســيــطــرة عــلــى اســتــخــدامــهــا، 
واعــلــم  أن حــرمــان طفلك من 
لعبه دون  جهاز  وإخفاء  اللعب 
مــنــاقــشــة وشــــرح أســبــابــك قد 
عن  البحث  إلى  بطفلك  يدفع 
دون  مــن  للعب  بديلة  أمــاكــن 
اربط  ناجع  وكأسلوب  علمك، 
باإلنجازات  باللعب  له  السماح 
وتــحــقــيــق األهــــــــداف، فــمــثــاًل 
المدرسية  الفروض  إكمال  بعد 
أو قــيــام طــفــلــك  بــعــمــل جيد 
وُمْرٍض عندها يمكنك السماح 
ما  على  له  كمافأة  باللعب  له 

أنجزه.

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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اقتصـــــاديــات

التكافل األسري
االقــتصــــــــــــادي

الحمد لله على كل نعمة، والصالة والسالم على 
رسول األمة، محمد صلى هللا عليه وسلم، وبعد:

إن عنوان موضوعنا )التكافل األسري االقتصادي( 
له دالالت وإشارات متعددة، حيث إن جمعية توعية 
ورعاية األحداث لها رسالة سامية في المحافظة على 
األسرة، بما أن األسرة قائمة على عدة قواعد وعلى 
الحديث  نوجه  أن  البد  االجتماعي،  البناء  قيم 
الوعي  إصالح  في  األهمية  غاية  في  أمر  حول 
ومنهاج  أساسه  األسرة  تعتبر  الذي  االجتماعي 
التي ينبغي  القيم  طريقه لالستقرار، ومن هذه 
اإلشارة إليها التكافل األسري االقتصادي، حيث 
مهم  أمر  المالي  السلوك  وفهم  االقتصاد  إن 
كما  الدنيا  الحياة  لزينة  قيمة  كبر  أ ألنه  للغاية، 
َواْلَبُنوَن  اْلَماُل   ﴿  : وتعالى  سبحانه  الحق  قال 
ْنَيا﴾ ]الكهف:46[، نجد أن فلسفة  ِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ ز
المال لها دور كبير في حياة األسرة، فمتى فهمت 
األسرة تكاملها وتكافلها في كيفية التعامل المالي 
فيما بين الزوج والزوجة واألبناء انحلّت كثير من 
التي  األسرية  الخالفات  غالب  وتالشت  العقد، 
المجتمع  يجنب  مما  المجتمع  على  سلباً  تؤثر 
جادة  عن  وانحرافهم  األبناء،  ضياع  واألسرة 
الطريق المستقيم، ويوصلهم إلى بر األمان لحياة 

كريمة وأسرة سعيدة .

السليم  الفهم  تهيئة  من  البد  لذلك 
الدراسات  بعد  اتضح  ألنه  األسري  لالقتصاد 
أسباب  كثر  أ أن  المحاكم  خالل  ومن  الميدانية 

ناتج  بأنواعه  الطالق  ووقوع  األسرية  الخالفات 
عن الخالفات المادية ) االقتصادية( .

األفضل  نحو  والسعي  التعلم  يجب  لذلك 
من  اقتصادياً  ومتكافلة  متكاملة  أسرة  لبناء 
األسري  التكافل  إلى  السليم  التخطيط  خالل 

االقتصادي .

الواقع أن فوائد التخطيط المالي ال تكاد تنحصر 
في أمور معينة، إذ ال يمكن للحياة أن تستمر دون 
وجود المال، واإلنسان الرشيد هو الذي يستطيع 
إحراز  من  ويتمكن  وإنفاقه،  دخله  بين  الموازنة 
وراء  االنجرار  وعدم  الزمن،  لعاديات  تبقى  ما 
ما  ) اصرف  القائم على فكرة  الترفي  االستهالك 
إال  يشتري  فال  الغيب(،  في  ما  يأتيك  الجيب  في 
معيناً  تكون  أن  الزوجة  وعلى  فعالً،  يحتاجه  ما 
للرجل في التصرف  الرشيد بالدخل؛ حيث إن لم 
تساعده على االدخار، فال تساعده للسير في  طريق 
القروض والديون؛ ليغطي متطلبات واحتياجات 
فال  ما  بإطار  تحدد  لم  إن  التي  والمنزل  األسرة 
سقف لنهايتها غالباً؛ فعملية)اإلنفاق العشوائي(
غير المدروس ُيدخل األفراد والمجتمعات في أمور 
لم تكن في الحسبان، ) اصرف ال تحسب، تفلس 

وال تدري (.

أهمية  على  التنبيه  من  البد  لذلك   
االستقراراألسري من خالل فهم االقتصاد، ومن 
مظاهر الفهم لالدخار الذي جاء علمه في القرآن 
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والسنة، في شأن إصالح األحوال 
ورد  واألمم  لألفراد  الشخصية 
في القرآن الكريم قصة يوسف 
رؤيا  وتأويله  السالم  عليه 
َقاَل   ﴿  : مصرالمشهورة  ملك 
َفَما  َدأَبًا  ِسِنيَن  َسْبَع  تَْزَرُعوَن 
 َّ إاِل ُسنُبلِِه  فِي  َفَذُروُه  َحَصدتُّْم 
]يوسف:   ﴾ تَأْكُُلون  ا  مَّ مِّ َقلِيالً 
عليه  يوسف  تعتبر قصة   ]74
السالم مدرسة اقتصادية للفرد 

والجماعة والمجتمع .

عمر  عن  النبوية  السنة  وفي 
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  أن  عنه:  هللا  رضي 
النضير  بني  نخل  يبيع  كان   ”

ويحبس ألهله قوت سنتهم“ 

] رواه البخاري[

 من هذا المدخل نستطيع أن 
الذي  الشخص  مالمح  نحدد 
التخطيط  إدارة  على  القدرة  له 
يكبر  عندما  ألسرته  المالي 

الحياة من  إلى معترك  ويدخل 
غيره الذي يفتقد إلى المقومات 
التخطيط  لعملية  األساسية 
المالي رجالً كان أو امرأة، أال وهو 
هو  االدخار  أن  باعتبار  الصبر، 
قرار داخل نفس اإلنسان يستند 
إلى عوامل سلوكية ذاتية تحدد 
طبيعة السلوك اإلنفاقي بشكل 
ممارسة  أن  يعني  مما  عام، 
هذا السلوك من الصغر يرسخ 
يعني  وهذا  وينميها،  الفكرة 
وينمو  ينشأ  السلوك  هذا  أن 
بشكل  اإلنسان  عند  تدريجياً 
حقيقياً  ميالً  ليشكل  ابتدائي، 

نحو االدخار مستقبالً. 

على  المالي  التخطيط  ثمـرات 
مستقبل الفرد واألسرة:

المالي  التخطيط  أهمية  تكمن 
في  واألسرة  الفرد  مستقبل  في 

عدة أمور إيجابية منها:

متطلبات  مع  1-التعامل 
بانسيابية والتقليل قدر  الحياة 
اإلمكان من حصول المفاجآت.

بعد  ما  لمرحلة  2-االستعداد 
ومرحلة  الوظيفة،  من  التقاعد 

الشيخوخة  بوجه عام.

عند  المالية  السيولة  3-توفير 
الحاجة إلى الدخول في مشروع 
تجاري أو صناعي أو زراعي وما 

إلى ذلك.

المالية عند  السيولة   4-توفير 
كالعمليات  الطوارئ  حاالت 
المرورية  الجراحيةوالحوادث 
عافانا هللا تعالى وإياكم جميعاً 

منها.
هذه بعض المالمح عن التكافل 

األسري االقتصادي .

أسأل هللا تعالى التوفيق والسداد 
للجميع.

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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مدونة أفكاري

بقلم: األستاذة/ خديجه الطنيجي
كاتبة وإعالمية 
@Alteniji_k  :تويتر

معاً لحامية أبنائنا

 من خطر املخدرات

ــازات  ــ ــجــ ــ ــ ــزات نـــوعـــيـــة وإن ــ ــفـ ــ قـ
ــيـــة وعـــالـــمـــيـــة  ــلـ عـــربـــيـــة ومـــحـ
اإلمــارات مؤخراً  حققتها دولة 
فــي مــجــاالت عـــدة، إذ تصدرت 
ــارات الــمــركــز األول  ــ دولــــة اإلمــ
القطاعات  جميع  فــي  عالميا 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
والثقافية والتعليمية، وبفضل 
التي  والممكنات  المقومات 
تمتلكها دولــة اإلمــارات والتي 
كثير من  تتفوق على  جعلتها 
الدول التي سبقتها في التطوير 
بسنوات، ما جعل منها عرضة 
لألحقاد واالطــمــاع مــن الــدول 

الـــمـــعـــاديـــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 
وشباب  الحالي  الجيل  تدمير 
الــمــســتــقــبــل، ألنـــهـــم يــعــلــمــون 
والمجتمع  الــوطــن  صـــالح  أن 
الوطن  وفساد  األبــنــاء،  بصالح 
والــمــجــتــمــع بــفــســادهــم، فمن 
وتعمر  الجيوش  تنشأ  األبــنــاء 
باستغاللهم  فقاموا  األوطـــان. 
وهم في بداية حياتهم العلمية 
طريق  إـلــى  وجــرهــم  والمهنية 
وتدمير  لتدميرهم  المخدرات 

اقتصادنا ومجتمعاتنا.

وبــــــــالــــــــرغــــــــم مـــــــــن الـــــجـــــهـــــود 
ــن قــبــل الــقــطــاع  الــمــبــذولــة مـ

الــتــعــلــيــمــي ـفــي الــحــفــاظ على 
ومتابعة  وســالمــتــهــم  الــطــلــبــة 
ظـــاهـــرة  أن  إال  ســلــوكــيــاتــهــم، 
انتشار المخدرات في المدارس 
أهم  من  ستبقى  والجامعات 
التي  والــتــحــديــات  المشكالت 
في  التعليمية  العملية  تــواجــه 
الوقت الحالي، فهي من أخطر 
اآلفـــات الــتــي أصــابــت الطالب 
في السنوات القليلة الماضية، 
وتــســبــبــت ـفــي تــخــوف الــعــديــد 
أبنائهم  أولياء األمــور على  من 
إلى  ليدخلوا  بهم  يغرر  أن  من 

نفق المخدرات المظلم .

من  ألنها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  باستمرار  العامل  أنظار  تتوجه 

إنجازاً  حققت  التي  الدول  ومن  العامل،  مستوى  عىل  وأماناً  أمناً  الدول  أكرث 

وجيزة.  فرتة  يف  العاملي  واالقتصادي  السياحي  املستوى  عىل  ملحوظاً 

وهذا مايجعل منها دولة مستهَدفة من بعض الجامعات وضعفاء النفوس .
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ومــــن هــنــا تــقــع الــمــســؤولــيــة 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي عـــــلـــى األســــــــرة 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ وال
إذ يجب  األبــــنــــاء،  حــمــايــة  ـفــي 
واحـــداً  الـــوقـــوف صــفــاً  عليهم 
اآلفة وتوعيتهم  لمحاربة هذه 
ــدرات. كـــون  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ بـــمـــخـــاطـــر الـ
الـــحـــاضـــن األول  ــي  األســــــرة هـ
األولى  المدرسة  وهي  للطفل 
الــتــي تــقــوم بــتــنــشــئــة وغـــرس 
الــقــيــم واألخــــالق الــحــمــيــدة في 
صــفــاتــه وســلــوكــيــاتــه، ويــجــب 
أبنائهم  احــتــواء  الوالدين  على 
ــاور مـــعـــهـــم وتـــقـــديـــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ

الـــــنـــــصـــــح واإلرشــــــــــــــــــــاد لـــهـــم 
ــة  ــ يـ ومــتــابــعــتــهــم بــــصــــورة دور
ــهــــم مــن  ــعــ ــنــ ومــــســــتــــمــــرة ومــ
ــالـــغـــربـــاء ورفـــقـــاء  االخــــتــــالط بـ
الــــــســــــوء. أمـــــــا الـــمـــؤســـســـات 
ــم  ــهـــي مــــن أهـ ــتــعــلــيــمــيــة فـ ال
مؤسسات الدولة التي يجتمع 
فيها أعــداد كبيرة من الطالب 
والشباب وهم الفئة الرئيسية 
الــمــســتــهــدفــة مـــن قــبــل تــجــار 
عليهم  فــيــجــب  ــدرات،  ــخــ ــمــ ــ ال
تــكــثــيــف الــحــمــالت الــتــوعــويــة 
الــــمــــتــــنــــوعــــة، والـــمـــســـاهـــمـــة 
فــــي إنــــشــــاء بـــرنـــامـــج تــثــقــيــفــي 

ــدارس  ــمــ ــ يــســتــهــدف طــلــبــة ال
ــــة  ــان ــعــ ــتــ والــــجــــامــــعــــات واالســ
بأدوات حديثة وعصرية وغير 
الفئات  كافة  تناسب  تقليدية 
العمرية، فضالً عن االستعانة 
ومختصين  وخبراء  بمعلمين 
ــوادر أخـــرى مــن قبل إدارة  وكــ
ــدرات خـــالل  ــخــ ــمــ ــ مــكــافــحــة ال
ــدراســــي، واســتــغــالل  ــ الـــعـــام ال
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
بــكــافــة أنــواعــهــا لــلــوصــول إلــى 
ــة مــمــكــنــة مــن  ــحـ يـ ــر ــر شـ ــبــ كــ أ

الشباب .  
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كتاب من اإلمارات

بقلم: عمر علي محمود األحمدي

كـيــف تـكـون

شخصاً إيجابياً؟ 

كون شخصاً إيجابياً في دولة استثنائية يقودها قادة استثنائيون، وأن تكون  أسعى دائماً إلى أن أ
لي بصمة وقيمة في عملي وحياتي، خاصة وأن قيمة اإلنسان تتجلى فيما يقوم به، ومدى قدرته 
على التأثير إيجابًيا في مجتمعه وأمته.. لذلك بحثت طوياًل عن مسألة كيف يكون اإلنسان إيجابًيا، 
وهل اإليجابية أن أذهب إلى دراستي وأجتهد فيها، ثم القيام بعملي، أم أن اإليجابية شيء آخر..؟!
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مع الوقت علمت أن اإليجابية 
أمور عديدة ال تنحصر فقط في 
اإليجابية  الــعــمــل،  أو  الـــدراســـة 
اإلنــــســــان ويــمــتــلــك  يـــحـــُلـــم  أن 
لتحقيق  الــكــفــيــلــة  الـــمـــهـــارات 
نــفــســه،  يــكــتــشــف  ــم، أن  ــُلـ ــحـ الـ
الـــمـــعـــرفـــة،  عـــــن  ــوقــــف  ــتــ ــ ي أال 
معارف  هي  ذاتها  في  فالثقافة 
وقوة  قــدرة  تشكل  ومعلومات 
ــان عــــلــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــسـ ــ اإلنـ
التأثير  مــن  والــحــد  المتغّيرات، 
يتعرض  عقبات  ألي  السلبي 
لها في حياته، بل وتساعد على 
بث الطاقة اإليجابية، مما يزيد 
مـــن تــمــتــعــه بــالــســالم الــداخــلــي 
والــرضــا والــتــصــالــح مــع الـــذات، 
كثر قدرة على التفكير  ويصبح أ
بما يساهم في تجاوزه لألزمات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا  الـــتـــحـــديـــات  أو 

تحت أي ظرف.

اإليجابية  أن  وجـــدت  هنا  ومــن 
تمثل  إليها  للوصول  والسعي 
جدار حماية لإلنسان وللمجتمع 
على السواء، بل وأصبحت على 
الصحة  على  الحفاظ  أن  يقين 
اإليــجــابــيــة  روح  وبـــث  النفسية 
والـــتـــخـــلـــص مــــن الــســلــبــيــة فــي 
يمثل  المختلفة،  المجتمعات 
ــل لـــالرتـــفـــاع  ــ ــضـ ــ ــيـــل األفـ ــبـ الـــسـ
بالصحة العامة لإلنسان، ودعم 
قــدرتــه على مــقــاومــة األمـــراض 
ــانـــت..!، فــلــم يــعــد اإلنــفــاق  أيـــاً كـ
النفسية  الــصــحــة  رعـــايـــة  عــلــى 
الــرفــاهــيــة  مــن  ــا  نــوًع للمجتمع 
ــكــنــه وقـــايـــة وتــحــصــيــن ضد  ول
ــراض ســـواء جــســديــة أو  أي أمــ

مجتمعية..

ــم اإليـــجـــابـــيـــة شــيــوع  ــدعـ كـــمـــا تـ
المجتمع  أفـــراد  بين  الــســعــادة 

كونها تؤدي إلى التوزان النفسي 
ــالـــة الــصــحــيــة  بــــل وتــــدعــــم الـــحـ
بشكل  األمــــراض  مــن  بالوقاية 
ــــي نــمــط  عـــــــام، فـــاإليـــجـــابـــيـــة هـ
يــؤدي  ومجتمعي  فــردي  حياة 
ــادة لــلــفــرد  ــعـ اـلـــى تــحــقــيــق الـــسـ
والمجتمع على حد ســواء، لما 
لها من قدرة على تطوير قدرات 
اإلنسان على مواجهه التحديات 
اإليجابي  فالشخص  كــانــت،  أيـــاً 
ال يــتــخــاذل بــل يــواجــه أي تحدٍّ 
ويبحث له عن حلول، وحسب 

الدراسات النفسية:

ــخـــــص  ــ ــــشـ الـ ــك  ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ ــ ي المحيط “  على  تــأثــيــراً  االيــجــابــي 
كــــــبــــــر مـــن  حــــــولــــــه بــــشــــكــــل أ

سلبي  شخص   4000
ــارات  ــ أي أنــنــا بــحــاجــة ـفــي اإلمـ

إـلــى مـــا يـــقـــارب 2000 
شــــخــــص إيــــجــــاـبـــي لـــيـــنـــشـــروا 

مفهوم اإليجابية”

ــع فــكــلــمــا  ــ ــواقـ ــ ــاً لـــهـــذا الـ ــ ــقـ ــ ووفـ
وأسلوب  نمطاً  اإليجابية  كانت 
ومعها  السعادة  انتشرت  حياة 
المجتمع،  ــاء  ــ أرجـ بــيــن  اإلبـــــداع 
ولهذا هناك حاجة إلى أن نكون 
سفراء لإليجابية نمتلك القدرة 
ونشر  السلبية،  مــواجــهــه  عــلــى 
الــتــفــاؤل والـــقـــدرة عــلــى تحدي 
اإلنسان  تــواجــه  قــد  أي عقبات 
ــــك لــه  ــه، وهــــــو ال شـ ــاتــ ــيــ ــي حــ ـفــ
مردوده اإليجابي على المجتمع 
تــراجــع اإلصــابــة  فــي  ككل ممثاًل 

باألمراض الجسدية، إضافة إلى 
ــم مــنــاخ األمــــن واالســتــقــرار  دعـ

بطبيعة األمر..

لالستمرار  هناك ضــرورة  ولهذا 
فــي بــث اإليــجــابــيــة فــي المجتمع 
ــــالل ســــفــــراء لــإليــجــابــيــة  مــــن خـ
نشر  على  عملهم  يقوم  بحيث 
محيطهم،  فــي  اإليجابية  عــدوى 
والـــعـــمـــل عــــلــى الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الفرد  حياة  في  اإليجابي  الجانب 
اإليجابي  والتعامل  والمجتمع 
مـــع الـــتـــحـــديـــات والــصــعــوبــات 
وامتالك  واالجتماعية،  الفردية 
الــقــنــاعــة الــتــامــة بــالــقــدرة على 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــخــــطــــي هــــــــــذه الـ
ــادة مـــنـــهـــا كـــتـــجـــارب  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
حياتية تعمل على تطوير الفرد 

والمجتمع.

كتشف العلماء مع نمو  ولقد ا
وتــطــور عــلــوم الــطــاقــة أنـــه كلما 
كــانــت طــاقــة اإلنــســان اإليجابية 
عليه  وانهالت  الخير  زاد  عالية 
الــنــعــم مـــن كـــل اتـــجـــاه، وكــلــمــا 
السلبية  الــفــرد  طــاقــات  قابلت 
بــطــاقــة إيــجــابــيــة اســتــطــعــت أن 
تــجــعــل حــيــاتــه أســعــد وأفــضــل 
بــأكــثــر مــمــا يــتــخــّيــل، مــا ينبغي 
أن يــســعــى لـــه كـــل إنـــســـان هو 
اإليجابية  طاقته  على  الــحــفــاظ 
خـــالـــيـــة مــــن الـــحـــقـــد والــبــغــض 
والضيق، على اعتبار أن كل هذه 
ــور طـــاقـــات ســلــبــيــة تجلب  ــ األمـ
العفو  بينما  ســوء،  كــل  لحياته 
والتسامح  والرحمة  والمغفرة 
ــحــــب مــــن أعــــلــى الـــطـــاقـــات  ــ وال
شأنها  فمن  وبالتالي  اإليجابية، 
أن تغمر حياة البشر بالخير من 

كل اتجاه.
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تحديــات أمنيــــة

تحديات أمنية وقانونية وإجراءات احرتازية 

الطابعات ثاثية األبعاد 

بقلم: مريم األحمدي
عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة الشراكات المجتمعية 

Alahmadi13mariam@gmail.com

مــع انــتــشــار ثـــورة االتـــصـــاالت والــمــعــلــومــات ومـــا تسببت فــيــه مــن ســهــولــة انــتــقــال األنــمــاط 
السلوكية بين المجتمعات، والتي بعضها ال يتوافق مع طبيعة المجتمع أو قيمه ومبادئه، إضافة 
إلى التضارب الشديد في المعلومات وتنوعها، أصبحت هناك تحديات بالغة الخطورة تتمثل في 
اإلختراعات متعددة األستخدامات والتي إذا كان بعضها يمثل فائدة جوهرية للبشرية ككل، إال أن 
أن درجة هذه الفائدة تتحدد وفقاً لالستخدامات التي تتم عليها، ومن هذه االختراعات “الطابعات 
ثالثية األبعاد”، التي انتشرت بين أرجاء المجتمعات بصورة ال يمكن تخيلها، حتى أصبحت إحدى 

أبرز سمات العصر الراهن.

لــقــد شــهــد ســـوق الــطــبــاعــة 
الثالثية األبعاد ازدهــاراً كبيراً في 
ــرة، إال أن هــذا  ــيـ الــســنــوات األخـ
مخاوف  كبه  توا السريع  النمو 
يصبَّ  أن  مــن  الصناعة  قــطــاع 
ذلـــك فــي صــالــح الــقــراصــنــة عبر 
ــذه الــتــقــنــيــة  ــن هــ ــادة مـ ــفـ ــتـ االسـ
نسخ  في  واستخدامها  الجديدة 
التجارية  والعالمات  المنتجات 
ومن ثم تهديد حركية االقتصاد 
ــر بــالــعــديــد  ــائـ ــسـ ــخـ وإلـــــحـــــاق الـ

في  المتخصصة  الــكــيــانــات  مــن 
الصناعية،  الــمــجــاالت  مختلف 
أو التسبب في تهديد المجتمع 
بشكل مباشر من خالل نسخ 
ــار األســـلـــحـــة الــمــخــتــلــفــة  ــكـ ــتـ وابـ
بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة، والــتــي 
ســـتـــؤدي بــطــبــيــعــة الـــحـــال إـلـى 
ــددة مــن  ــعــ ــتــ ــاط مــ ــ ــمـ ــ ــور أنـ ــهــ ظــ
الخروقات القانونية، التي تهّدد 
بشكل  المجتمع  وسالمة  أمن 

عام.

آلية العمل 

الطابعات  آلية عمل  تعتمد 
ــا يــعــرف  ثــالثــيــة األبـــعـــاد عــلــى مـ
كمي، وهي تنتج  بالتصنيع الترا
األشـــيـــاء اعــتــمــاًدا عــلــى قــطــرات 
ــواد  بــالســتــيــك مــصــهــورة مـــع مـ
أخــــرى تــشــبــه خــرطــوشــة الــحــبــر 
عبر صهر طبقات مضافة فوق 
بعضها، مما يتيح تصنيع أشياء 
تجهيزات  أو  مــعــدات  أي  دون 
تولد  ال  العملية  أن  كما  خاصة، 
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تكاليف  فيها  تتكبد  وال  نفايات 
نتيجة تعقيدات التصميم.

ــد انــــخــــفــــاض ســعــر  ــاعــ ــد ســ ــ وقــ
ــادة انــتــشــارهــا،  ــ ــ ي الــطــابــعــة ـفــي ز
البداية  في  كان سعرها  فبعدما 
يتجاوز مائة ألف دوالر، أصبحت 
امــتــالك مثل هذه  الــيــوم تكلفة 
أقل  متوسطة  بــجــودة  الطابعة 

من ألف دوالر.

ويمكن للمستخدم الذي يملك 
استنساخ  األبعاد  ثالثية  طابعة 
والتصاميم  الــصــنــاعــيــة  الــســلــع 
بطريقة سهلة، حيث يكفيه أن 

لنموذج  تصميم  مــلــف  يــحــّمــل 
ــاد مــــن اإلنـــتـــرنـــت،  ــ ــعـ ــ ثــــالثــــي األبـ
ويـــدخـــلـــه ـفــي بـــرنـــامـــج الــطــابــعــة 
في  المنتج  نفس  على  ليحصل 
معدات  أي  ودون  قصير  وقــت 

أو خامات صناعية.

اإلرهاصات األولى

وعــــلــى الـــرغـــم مـــن ظـــهـــور أوـلــى 
ــات ثــالثــيــة  ــعـ ــابـ ــطـ أرهـــــاصـــــات الـ
العام 1986 على  خــالل  األبعاد 
ــول،  ــ ــاك هـ ــشــ ــ يــــكــــي ت ــد األمــــر ــ يـ
لهذه  الحقيقية  الــبــدايــة  أن  إال 
النوعية من الطباعة بدأت خالل 

ــالق أحــد  الــعــام 2005، عــنــد إطـ
الــمــشــروعــات األكــاديــمــيــة التي 
تـــقـــوم عــــلــى نـــســـخ مــجــســمــات 

متعددة.

السريع  االنتشار  استمرار  ومــع 
لـــلـــطـــابـــعـــات ثـــالثـــيـــة األبــــعــــاد فــي 
السوق العالمية، هناك توقعات 
بارتفاع العائدات االقتصادية لهذا 
القطاع لتصل إلى 30 مليار دوالر 
وأن  خــاصــة  عــام 2022،  بحلول 
هــنــاك تـــطـــورات جـــديـــدة ظــهــرت 
لـــهـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــطــابــعــات 
تشير إلى امكانية إنتاج منتجات 
للمستهلك النهائي وزيادة القدرة 
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على  إنتاج أجزاء صناعية معقدة 
وذات كفاءة وجودة متميزة.

سوق الطابعات عالمًيا

األمــريــكــيــة مع  الصحف  حـــذرت 
نهاية العام 2015 من استخدام 
ــاد فــي  ــ ــعـ ــ ــيـــة األبـ الـــطـــابـــعـــات ثـــالثـ
صناعة األسلحة بمختلف األنواع 
منها ذات الطلقة الواحدة وحتى 
نصف اآللية منها، وجاء التحذير 
إنتاجة  تــم  بعد اســتــخــدام ســالح 
في  األبــعــاد  ثالثية  الطابعات  عبر 
يــكــيــة عبر  ــة أورالنـــــــدو األمــر ــ واليـ
في  تسبب  مما  المراهقين  أحــد 
خسائر بشرية فادحة، وهو األمر 
الذي ادى إلى مطالبة السلطات 
العقوبات  رقابة وتشديد  بفرض 
ــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا  عــــلــى اســ
األمــن  أغـــراض تهدد  فــي  الحديثة 

العام.

ــار الــمــخــاوف هــو تمكن  ــ ــا أث ومـ
مــجــمــوعــة غــيــر ربــحــيــة تطلق 
ــم “ديــفــيــنــس  عــلــى نــفــســهــا اســ
أول  تصنيع  مــن  ديستربيوتد” 
طابعة  باستخدام  يــد  مــســدس 
ثــالثــيــة األبـــعـــاد، وأطــلــقــت عليه 
يــتــور” أو “الــمــحــرر”،  اســـم “لــيــبــر
أعضاء  أثار مخاوف  الذي  األمر 

في مجلس الشيوخ األمريكي.

ــن نـــتـــاج ذلـــــك خــضــوع  وكــــــان مــ
لرقابة  األبــعــاد  ثالثية  الــطــابــعــات 
الحكومية  المؤسسات  عدد من 
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــثــــل مــ الـــــتـــــي تــــمــ
إنتاجها  يمكن  الــتــي  المنتجات 
بــواســطــة هـــذه الــطــابــعــات، منها 
الفكرية  الملكية  حقوق  مكتب 
ــدوث جــرائــم  ــ لــلــحــيــلــولــة دون حـ
ــات  ــالمـ ــعـ ــة وتـــقـــلـــيـــد الـ ــنـ ــرصـ ــقـ الـ
يــــة، ومـــكـــتـــب األغــــذيــــة  الــــتــــجــــار
أدوات  طباعة  لمراقبة  واألدويـــة 
الــطــعــام، واألدويـــــة وجــهــاز األمــن 

العام للحد من ارتكاب الخروقات 
ــــع فــي  ــــوسـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــة مــ ــيــ ــ ــون ــ ــان ــقــ ــ ال

استخدام هذه التقنية الحديثة.

إجراءات أمنية

ــراءات يتم دراســتــهــا في  ثمة إجــ
على  للسيطرة  الــراهــن  الــوقــت 
الـــســـوق الــعــالــمــيــة لــلــطــابــعــات 
ثـــالثـــيـــة األبــــــعــــــاد، خــــاصــــة مــع 
يــــكــــيــــة مــن  الـــــمـــــخـــــاوف األمــــر
صناعة  في  استخدامها  إمكانية 
جـــــزاء مـــن األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
ــة فــي  ــحــ ــلــ ــن األســ ــ أو غـــيـــرهـــا مـ
حـــال قــيــام أيٍّ مــن الــجــمــاعــات 
اإلرهــابــيــة ـفـي اســتــخــدامــهــا ضد 
الـــعـــالـــم، ومــــن ثم  بــعــض دول 
على  للسيطرة  الــقــدرة  فــقــدان 
تسليح هذه الجماعات المهدد 

للسلم العالمي..

بتغليظ  قامت  فقد  ألمانيا  أمــا 
ــيــــة عــلــى  ــ ــون ــ ــان ــقــ ــ الــــعــــقــــوبــــات ال
)الــقــرصــنــة(.. التصاميم  تــوزيــع 
المواقع  في  قانونية  غير  بصورة 
يـــة عـــلـى اإلنـــتـــرنـــت، مع  الـــتـــجـــار
النص في قانون حماية الملكية 
تلقائية  بطريقة  المنتج  بحماية 
الـــتـــســـجـــيـــل،  إـلـــــى  حــــاجــــة  دون 
ــراءات االخــتــراع  ــ وذلـــك بــخــالف ب
ــة الـــتـــي  يــ ــار ــجــ ــتــ ــ ــات ال ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
تــتــطــلــب الـــتـــدويـــن ـفــي ســجــالت 

خاصة.

السوق عربياً

قـــامـــت   ،2016 الــــــعــــــام  مــــنــــذ 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــ ــيـ ــ الــمــمــلــكــة األردنـ
لتنظيم  تعليمات  عـــدة  بــإصــدار 
ســـوق الــطــابــعــات واســتــخــدامــهــا، 
التعليمات  هــذه  تضمنت  حيث 
الــحــصــول عــلــى موافقة  ضــــرورة 
أمــنــيــة مــســبــقــة عــلــى االســتــيــراد 
وحــصــر  ــيــــة،  ــلــ الــــداخــ وزارة  مــــن 
الحكومية  بالجهات  االســتــخــدام 

والــمــســتــشــفــيــات والـــجـــامـــعـــات 
ــة  ــ يـ ــار ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــات االعـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــشـ ــ والـ
ـــلــى الـــجـــهـــة الــمــصــرح  ــقـــط، وعـ فـ
ــنـــوع من  ــذا الـ لــهــا بــاســتــخــدام هــ
وزارة  بتزويد  تلتزم  أن  الطابعات 
الـــداخـــلـــيـــة بـــأســـمـــاء األشـــخـــاص 
ــتـــخـــدام  الـــمـــخـــولـــيـــن حــــصــــراً اسـ
الــطــابــعــات، ومــن ثــم تــزويــد هذه 

األسماء لألجهزة األمنية.

ــام  ــيــ بـــــــاإلضـــــــافـــــــة لـــــــــضـــــــــرورة قــ
هذا  بحوزتهم  الذين  األشخاص 
الــطــابــعــات بمراجعة  الــنــوع مــن 
أقــــــــرب مــــركــــز أمــــنــــي لــتــوثــيــق 
كــافــة الــبــيــانــات الــمــتــعــلــقــة بــهــا، 
واســـــــم مـــســـتـــخـــدمـــهـــا، لـــتـــزويـــد 
بهذه  بإحصائية  الداخلية  وزارة 

الطابعات وأسماء حائزيها.

وفي المملكة العربية السعودية 
شهدت هذه السوق رواًجا كبيًرا، 
حيث وقعت شركة “وينسون” 
الــصــيــنــيــة اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
 1.5 بنحو  للمقاوالت  المبطي 
مليار دوالر، بغرض إيجار 100 
ــداد  طــابــعــة ثــالثــيــة األبـــعـــاد إلعــ
ــيـــة. وتـــرمـــي  ــانـ مــنــتــجــات خـــرسـ
البالد لسد  االتفاقية، لمساعدة 
فجوة العجز في المنازل وتجهيز 
نحو 1.5 مليون منزل بالطباعة 
ثالثية األبعاد..وحتى اآلن لم يتم 
لتنظيم  فعلية  خــطــوات  اتــخــاذ 
سوق هذه الطابعات إال أن األمر 

وارد مستقباًل بطبيعة الحال..

تحديــات أمنيــــة
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السوق محلًيا

العربية  اإلمـــــارات  دولـــة  أعــلــنــت 
ــدة عـــــــن بـــــــــدء تـــنـــفـــيـــذ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
“استراتيجية دبي للطباعة ثالثية 
إلى تحول  األبعاد”، والتي تهدف 
الدولة إلى مركز عالمي للطباعة 

ثالثية األبعاد بحلول 2030.

وتـــنـــص االســتــراتــيــجــيــة عــلــى أن 
دبي  في  بناية جديدة  كل  تتضمن 
 25% عــلــى   ،2019 مـــن  ــة  ــدايـ بـ
على  األبــعــاد  ثالثية  الطباعة  مــن 
في  الصحة  هيئة  الــتــزمــت  ــل،  األقـ
هذه  وتنظيم  معايير  بوضع  دبــي، 
الطباعة في قطاع الصحة، بما في 
ذلك األطراف الصناعية واألسنان 
وأجهزة السمع سواء في العيادات 
أو المستشفيات الحكومية، مما 
يعني ان هناك اجراءات تشير إلى 
الطابعات  هــذه  استخدام  ماهية 
في قطاع الصحة، واألمر قد يمتد 
الفترة  إلــى قطاعات أخــرى خــالل 

القادمة..

تحديات أمنية

المميزات اإليجابية النتشار  رغم 
ــاد فــي  ــ ــعـ ــ ــات ثـــالثـــيـــة األبـ ــعـ ــابـ ــطـ الـ
الـــحـــصـــول عـــلـى مــنــتــجــات ذات 
ــدودة إال أن  ــحـ جــــودة وتــكــلــفــة مـ
السلبية  اآلثـــار  مــن  بعًضا  هناك 
ممثلة فــي كــونــهــا قــد تــكــون أحــد 
مــنــافــذ الــقــرصــنــة وإهــــدار حقوق 
ــُة. حــيــث من  يـ ــر الــمــلــكــيــة الـــفـــكـ
شيء  أي  طباعة  ــادة  إعـ السهل 
ــواد  ــ ــالم وســـيـــديـــهـــات ومـ ــ مــــن أفــ
تــقــنــيــة وبــرامــجــيــة بــاإلضــافــة إلــى 
كانت  أيـــاً  تصميمات  أي  تقليد 
سواء لمنتجات أو عقارات أو أي 
شــيء لــه تصميم ثــالثــي األبــعــاد، 
مما يعني انتشار منتجات مقلدة 
المختلفة  يــة  الــتــجــار لــلــعــالمــات 
ومن ثم تكبد الشركات لخسائر 

فادحة.

الممكن  مـــن  الـــحـــال  وبــطــبــيــعــة 
تــهــديــًدا  تمثل  منتجات  صــنــاعــة 
ــثــــل الـــســـكـــاكـــيـــن  لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــ
واألسلحة واآلالت الحادة أيا كان 
شكلها،والتي تتسبب في مخاطر 
للمجتمع وللشخص الذي يقوم 
بــصــنــاعــتــهــا بــواســطــة الــطــابــعــات 
حـــيـــث مــــن الـــســـهـــل ان يــنــفــجــر 
أو يــصــيــب الــمــكــان ومـــن حــولــه 

بتهديدات مباشرة وقوية.

ــورة أو  ــ ــد يـــتـــم اســـتـــخـــدام صــ ــ وقـ
غــيــرهــا مـــن شــخــص مـــا وإعــــادة 
االأبــعــاد  ثــالثــيــة  بتقنية  طباعتها 
ــن ثــم يــمــثــل انــتــهــاكًــا صــارًخــا  ومـ
ولغيره  له  وتهديًدا  للخصوصية 
اإلرهابيين  مع  ذلك  يحدث  وقد 
أيــاً  المسلح  العنف  وجــمــاعــات 

كانت توجهاتهم الفكرية.

ــى إمـــكـــانـــيـــة تــقــلــيــد  بـــاإلضـــافـــة إـلــ
الـــعـــمـــالت الـــنـــقـــديـــة الــمــخــتــلــفــة 
في  ــان  ــقـ واإلتـ الــســهــولــة  بمنتهى 
نفس الوقت، مما يشكل تهديًدا 
الوطني أليٍّ من  االقتصاد  لبنية 

دول العالم.

تعديالت تشريعية 

وفقا للتحديات األمنية المحتملة 
استخدام  فــي  المتوقع  للتوسع 
أصبح  األبــعــاد،  ثالثية  الطابعات 
ــادة  ــى إعــ هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلــ
الوطنية  الــتــشــريــعــات  فــي  الــنــظــر 
الــمــتــعــلــقــة )بــالــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
يــة والــســجــل  والــعــالمــات الــتــجــار
الصناعي، باإلضافة إلى تراخيص 
ــاب.(  ــ األســلــحــة، ومــكــافــحــة اإلرهـ
ــوبـــات  ــقـ ــعـ ــم تـــغـــلـــيـــظ الـ ــ ومــــــن ثـ
القانونية لالستخدامات السلبية 
لـــلـــطـــابـــعـــات بـــحـــيـــث تــتــضــمــن 
ــة الــمــالــيــة  ــرامــ ــغــ ــ الـــعـــقـــوبـــات ال
والسجن لمدد طويلة، بما يمثل 

رادعاً قانونياً.

ــع هــذه  ــتــعــامــل مـ ــة إـلـــى ال ــافـ إضـ
الــنــوعــيــة مــن الــجــرائــم عــلــى أنها 
تهدد األمن العام واستقرار الدولة 
ــا االقــتــصــاديــة  ــارهـ آثـ خــاصــة وأن 
واألمنية بالغة الخطورة، ومن ثم 
هناك ضرورة للنص في التشريع 
الخاص بالطابعات ثالثية األبعاد 
ــات أو  ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ عــــلــى مـــســـمـــى الـ
التصاميم بشكل عام بما يعني 
أو تسمية  تــعــريــف  ــع  ــدم وضـ عـ
التصاميم  أو  للمنتجات  محددة 
أي  تجريم  يتضمن  يجعله  بما 
انتاجه  يتم  أو منتج قد  تصميم 
مــســتــقــبــاًل عــبــر هــــذه الــطــابــعــات 
بــهــذا  قـــانـــونـــيـــة  ــيـــص  ــراخـ تـ دون 
ــأن، وهـــو مـــا يــعــنــي ضـــرورة  الـــشـ
إعادة النظر في النص التشريعي 
الــواردة  بالعقوبات  يتعلق  فيما 
بــه كــل فــتــرة زمــنــيــة ال تــقــل عن 
ــر، بــمــا يـــؤدي  ــثـ عــامــيــن عــلــى األكـ
واستمرار  العقوبات  تغليظ  إلــى 

تواجد رادع قانوني قوي ومؤثر.

ــراء  وحـــتـــى ال يـــتـــم الــتــســبــب جــ
هــذه الــضــوابــط فــي بـــروز نــوع من 
الطابعات  هــذه  إلقتناء  التخوف 
ــكـــن وضــــــع ضـــوابـــط  ــمـ ــمـ ــن الـ ــ مـ
وأسس تتعلق باإلقتناء ذاته مثل 
قيام خبراء التكنولوجيا في الدولة 
للطابعات  تعريفي  رقــم  بوضع 
نــمــبــر( يتم  يـــال  مــحــلــي ) ســـيـــر
تدوينه أسفل أي عملية طباعة 
ثالثية األبعاد، بما يضمن سهولة 
والمكان  الطابعة  على  التعرف 
الطباعة،  الذي تمت فيه عمليه 
باإلضافة إلى سهولة تحديد عدد 
الدولة  فــي  المتواجدة  الطابعات 
الرقابة  إحــكــام  ثــم  وأماكنهاومن 
عليها وفق الضوابط التي سيتم 

النص عليها في هذا الشأن.
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بقلم: د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي

أحجار كريمة بألوان جذابة، مصفوفة جنباً إلى جنب بتنسيق يسرق األنفاس، ويجعل الزمن 
أنه من ذهب،  . والوقت صحيح  إال  إليه، لوقت قصير ليس  الناظر  يتوقف لوهلة في عيون 
ولكن ليس مهماً أن تكون ساعتك من ذهب أو فضة، المهم أن نقّدر قيمة الوقت وال نهدره  
وأن ندرك قيمة بعض الثواني التي إذا ما تمعّنا بها تعادل الكثير من الساعات وربما األيام.

الزمن .. روح احلياة

فــي لــوحــة ) الــزمــن يسيل أو 
كــرة ( ساعات رخوة  الــذا إصــرار 
المتتالية  الزّمن  دّقــات  أرهقتها 
بــاســتــمــرار فــانــصــهــرت وارتــخــت 
وسالت  وضّيعت شكلها عمداً 
غير آبــهــة بــشــيء، الــفــكــرة التي 
سلفادور  العالمي  الفنان  أراد 
داـلـــي إيــصــالــهــا مـــن خــــالل هــذه 
اللوحة هي أن الزمن أقل صالبًة 
مما يفترضه الناس عادة، فتلك 
اللوحة تمثل عجز اإلنسان أمام 
ــام الــرحــيــل الــزمــانــي  الــزمــن، وأمــ
الهجرة  أو  والرحيل  المكاني،  أو 
إلى  يحتاج   ،“ المؤقت  الموت   “
صـــدمـــة تــنــعــش الـــقـــلـــب لــكــي 
يــنــبــض مـــن جـــديـــد . وكــــم من 
لكنهم  أشخاص هم حولنا جدٌ 
بــعــيــدون عــّنــا روحــــــاً. وكــــم من 
الساعات  عليهم  تمر  أشخاص 
تلو الساعات واأليام تلو األيام، و 
الخريف معلنة  أوراق  تتساقط 

ــيـــة،  ــانـ ــات اإلنـــسـ ــالقــ ــعــ ــ يــــُبــــْس ال
وجفاف العواطف .

كم تسّمرت عيوننا على ساعات 
ــودة مسافر  بــانــتــظــار عــ الـــجـــدار 
إلى  عــودة عصفور  أو  مهاجر  أو 
عشه، و كم هي قائمة االنتظار 

في حياتنا اليومية طويلة .

الفاخرة،  السويسرية  الساعة   
اآلالف  بــعــشــرات  قيمتها  تــقــّدر 
مــــن الـــــــــــــدوالرات، لـــكـــن بــعــض 
يــزيـّـن معصمه بها ال يقدر  مــن 
قــيــمــة نــفــســه وقــيــمــة اآلخــريــن 
من حوله إال من خالل النظر إلى 
هذه الساعة، التي تعمل ضمن 
تناسق وتناغم كيال تضيع ثانية 
أو يــتــوقــف الـــزمـــن عــنــد ســاعــة 

معينة.

والــحــيــاة عــلــى رغـــم أنــهــا تسير 
ضمن تناسق أيضاً، إال أن إدارتنا 
متسارعة،  جعلتها  الحياة  لهذه 

ــت لـــديـــنـــا حـــتـــى إللـــقـــاء  ــ فــــال وقـ
الــســالم على جـــارٍ، أو صــديــٍق أو 
يــٍب، وكـــم مــن أب أو أم قد  قــر
في محطة  القطار  فاته  أو  فاتها 
أن  ــن مــحــطــاتــه، دون  مـ هـــامـــة 
نــطــق طفله األول  يــتــذكــر مــتــى 
“، ألنهما  “ ماما  أو  بابا”   “ كلمة 
تلبية دعــوة غداء  مشغوالن في 

عمل أو عشاء عمل .

ــذه كـــم هو  ـفــي رحـــلـــة الـــحـــيـــاة هــ
جـــمـــيـــع  نــــــوقــــــف  أن  ــل  ــيــ ــمــ جــ
ــاعـــة  ــيـــة وسـ ــبـ ــات الـــذهـ ــاعــ ــســ ــ ال
الــحــائــط و الــســاعــة الــرمــلــيــة، و 
وأن نصغي  الــرقــمــيــة،  الــســاعــة 
التي وهبنا  البيولوجية  للساعة 
ولــكــن  الـــعـــالـــمـــيـــن،  ــا رب  ــاهــ ــ إي
معظمنا ال يصغي لها وال يسمع 
دقاتها التي تعتبر بمثابة جرس 

إنذار في كثير من األحيان .

عيادة األحداث
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كم هو جميل أن نستيقظ دون منبه خارجي، 
وأن نمنح من نحب الوقت الكافي دون النظر إلى 
الساعة، ونُنجز ما نريد بجودة، لنكتشف حينها 
الذين  واألشخاص  للوقت  الحقيقة  القيمة 
لنكتشف  ونتواصل معهم،  ونجاورهم،  نحبهم 
إلى  ُيعيد  زمن  في  لإلنسان  الحقيقة  القيمة 
كرة«  الذا »إصرار  دالي  سلفادور  لوحة  كرتنا  ذا
كنموذج للوحات العابرة للزمن، فالزمن يسيل 

أو على وشك أن يسيل.

همسة :
في  كبيرة  تغييرات  ُتحدث  بسيطة  تغييرات 
عالقاتنا اإلنسانية، وفي تقديرنا ألنفسنا واآلخرين 

من حولنا. 

كتشف  اصغ إلى إيقاع جسدك، ونبض قلبك، وا
القيمة الحقيقية للحياة.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

اللوفر اأبوظبي.. �ضـرح ح�ضاري 
يروي تاريخ الب�ضـرية

60

تــم افــتــتــاح الــلــوفــر أبــوظــبــي في 
وافتتح   ،2017 نوفمبر  مــن   8
أبوابه للزوار في 11 من نوفمبر 
من ذات العام، واُنشئ المتحف 
بموجب االتفاقية الموّقعة بين 
الحكومة  مــع  أبــوظــبــي  مــديــنــة 
الــفــرنــســيــة، والـــمـــتـــداولـــة لــمــدة 
ثالثين عاماً،على مساحة تصل 
يــبــاً  لــــ 24 ألـــف مــتــر مــربــع تــقــر
يـــرة الــســعــديــات، وذلـــك  ـفــي جـــز
بتكلفة ُتّقدر ما بين 83 و 108 

مليون يورو. 

الـــمـــتـــحـــف 23 صــالــة  ويــــضــــم 
فنية  تحفاً  تقدم  دائــمــة  عــرض 
ــن الــحــقــب  ــ تـــــــروي قـــصـــصـــاً مـ
يـــخـــيـــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي  الـــتـــار
ــوالً إلــى  مـــرت بــهــا الــبــشــريــة وصــ
الحاضر في 12 سلسلة  الوقت 

مختلفة.

وتغطي القبة البالغ قطرها 180 
ــزاء الــمــتــحــف،  ــ مـــتـــراً مــعــظــم أجـ

أفق  المهيب  بمظهرها  وتــتــوج 
البحر  إليه من  المتحف للناظر 
والمناطق المحيطة به ومدينة 
أبوظبي بوجه عام. وهي تتكون 
أربـــع منها  مــن ثماني طــبــقــات، 
الصلب،  الحديد  من  مصنوعة 
ــرى داخــلــيــة  ــــع طــبــقــات أخــ وأربـ
بارتفاع  فوالذي  يفصلها هيكل 
خــمــســة أمــــتــــار. وتـــتـــألّـــف قــبــة 
يبلغ  قسماً،   85 مــن  المتحف 
قــرابــة 50  الــواحــد  القسم  وزن 
ــاً. كــمــا تــتــمــيــز قــبــة متحف  ــنـ طـ
استغرق  التي  أبوظبي  اللوفر 
بتصميمها  سنتين  تــشــيــيــدهــا 
وتغطيها  الــمــدروس،  الهندسي 
أشكال هندسية عديدة )7850 
بأحجام مختلفة.  المجموع(  في 
ــل اشـــعـــة الــشــمــس من  ــدخـ وتـ
ــر  ــات تـــذكـ ــحــ ــتــ ــر فــ ــبــ ــا عــ ــهــ ــ ــالل خــ
بانسياب النور من بين األوراق 
ــار  ــجــ الـــمـــســـنـــنـــة لـــســـعـــف أشــ
الــنــخــيــل، وتــرتــفــع الــقــبــة الــتــي 

ــاـلــي 7500  ــمـ يــبــلــغ وزنـــهـــا اإلجـ
تفصل  أعمدة  أربعة  على  طن 
ــقـــدر ب 110  ُتـ بــيــنــهــا مــســافــة 
ــل ثــنــايــا  ــ ــوارى داخــ ــ ــتـ ــ ــار، وتـ ــ ــت أمــ
الــمــتــحــف، بــمــا يــمــنــح شـــعـــوراً 
ارتفاعها  ويصل  وكأنها معلقة، 
عــن مــســتــوى الــطــابــق األرضـــي 
للقبة  السفلية  الحافة  وحــتــى 
إـلــى 29 مـــتـــراً، أمـــا أعــلــى نقطة 
ارتفاع 40  القبة، فهي على  في 
متراً عن مستوى سطح البحر 
و36 متراً عن مستوى الطابق 
األرضي.وقد تم تخصيص جزء 
ــلــوفــر  مــــن مـــســـاحـــة مــتــحــف ال
ــام عــلــى  ــقـ ــُيـ ــبـــي الــــــذي سـ أبـــوظـ
ألف  أربــعــة وعــشــريــن  مساحة 
يــبــاً،يــصــل إـلـى  مــتــر مـــربـــع تــقــر
ســتــة أالف مــتــر مـــربـــع وذلـــك 
الدائمة،  المجموعات  أجل  من 
وُخــصــصــت مــســاحــة تــصــل إلــى 
ــربـــع لــلــمــعــارض  ألـــفـــِي مــتــر مـ

المؤقتة.

اللوفر أبوظبي.. صرح تاريخي يحمل قيماً إنسانية وثقافية تروي تاريخ البشرية، تحت 
منصة عربية عالمية تعد هي األولى من نوعها في العالم العربي، وتحتضنها إمارة أبوظبي 

ضمن تحفة معمارية مستوحاه من الفن المعماري العربي.
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6 فوائد لربنامج امل�ضي
أواًل: تقليل دهون الجسم:

نسبة  تقليل  فــي  الرياضي  المشي  يساعد 
الــدهــون فــي الــجــســم، وبــخــطــوات بسيطة جــداً 
( سعراً   60  ( تقريباً  يحرق  أن  للجسم  يمكن 
حـــراريـــاً لــكــل مــيــل مــقــارنــة بــاحــتــراق الــســعــرات 
الحرارية في الحالة الطبيعية للجسم، ولكن إذا 
ما زاد اإلنسان سرعته وخطوته بمعدل ) 2.5 ( 
ميل في )30 ( دقيقة فإن الجسم سوف يحرق 

)200 ( سعر حراري. 

أثناء  القلب  نبض  معدل  خفض  ثانيًا: 
الراحة: 

ــة في  ــراحـ ُيــعــتــبــر مــعــدل نــبــض الــقــلــب أثـــنـــاء الـ
الدقيقة ) عدد ضربات القلب( المؤشر لصحة 
اإلنسان  القلب، حيث كلما حصل  ودقــة عمل 
على لياقة أثناء مزاولة برنامج المشي الرياضي 
كبر من الدم  تحسن عمل القلب في دفع كمية أ

بأقل عدد من ضربات للقلب. 

ثالثًا: التمثيل الغذائي : 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذاـئــي عـــبـــارة عـــن مـــعـــدل احـــتـــراق 
والتي  الجسم  فــي  المخزونة  الــحــراريــة  السعرات 
العلماء  ويؤكد  اليومية،  األغــذيــة  تناول  من  تأتي 
وزيــادة  بالسمنة  اإلنسان  تميز  كلما  أنه  والخبراء 
الــوزن واجــة الصعوبات في إنقاص الــوزن، وذلك 
لوجود األنسجة الدهنية والتي تتميز بقلة نشاطها 
خالل التمثيل الغذائي حيث كلما زادت معدالت 

الدهون في العضالت كان معدل التمثيل الغذائي 
فــي الــجــســم بــطــيــئــاً. وعــنــد اتــبــاع بــرنــامــج المشي 
الرياضي يحصل اإلنسان علي معدالت التمثيل 
اإلنسان  عليها  يحصل  مما  كبر  أ بدرجة  الغذائي 
الرياضي وحتى  يــزاول المشي  الــذي ال  الــعــادي 
وذلــك  الــمــشــي،  بــرنــامــج  أداء  مــن  بعد ساعتين 

بحرق السعرات الحرارية المخزونة في الجسم.. 

الكولسترول  مستوي  خفض  رابــعــًا: 
في الدم:

وباتباع  الرياضي  المشي  برنامج  مــزاولــة  عند 
والكولسترول،  الــدهــون  غــذائــي خــال مــن  نظام 
ــوامــــل الـــخـــطـــورة  يــضــمــن اإلنــــســــان خـــفـــض عــ
ــلـــب، وذلــــــك بــخــفــض  ــقـ ــراض الـ ــ ــأمـ ــ ــة بـ ــابـ ــإلصـ لـ
مستوى  وكذلك  الكلي  الكولسترول  مستوى 
الــذي يكون مــســؤوالً عن  الــضــار،  الكولسترول 
باإلضافة  الدموية،  واألوعية  الشرايين  انسداد 
زيــادة  الــريــاضــي على  إلــى ذلــك يعمل المشي 

مستوى الكولسترول المفيد.

خامسًا: خفض ضغط الدم : 
ــأن مـــزاولـــة المشي  يــؤكــد الــعــلــمــاء والــخــبــراء بـ
اإلنسان على خفض  يساعد  بانتظام  الرياضي 
ــدم فــي األوعــيــة الــدمــويــة والــشــرايــيــن،  ضــغــط الـ
وكـــذلـــك يــقــلــل مـــن حــاجــة اإلنـــســـان الــمــصــاب 
ــة  ــ ــدم مـــن اســـتـــخـــدام األدويـ ــ بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـ
والــعــقــاقــيــر الــتــي تــســاعــد ـفـي خــفــض مــعــدالت 

ضغط الدم.
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سادسًا:  كثافة وصالبة العظام : 
يؤكد العلماء بأن )٪25 ( من العالم يعانون من مرض التهاب العظام، ويسمي   
) تحجر العظام ( مما يؤدي إلى كسور خطيرة جداً وخاصة مع كبار السن، وكذلك 
ينادي بعض العلماء بتناول الكالسيوم إضافة إلى المواد الغذائية للحصول علي 
أال عن  يأتي  بــأن هــذا ال  ويــؤكــدون  العلماء يعتقدون  إال أن معظم  العظام،  صالبة 
طريق مزاولة المشي الرياضي الذي يحصل به اإلنسان علي كثافة وصالبة العظام 

ووقايتها من أمراض وضعف عند الكبر. 
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تغريـدات من تـويتـر
#فرحة_وطن

حتت و�ضم

أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام والدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى أم الشيوخ سمو الشيخة هند بن 

مكتوم بن جمعه آل مكتوم بمناسبـة عقد قران أنجالهم .

اللهم أسعدهم كما أسعدوا شعبهم ووطنهم.

.. بــنــشــاركــم افــراحــكــم يــاعــســى رـبــي يسعدهم  ــد  ــذراً يــاعــيــال زايـ عــ
ويهنيهم #السعودية.

والتبريكات  التهاني  وأجــمــل  ورعــاكــم  عين  كــل  مــن  حفظكم هللا 
لسموكم الكريم.

نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة 
آل  راشــد  بن  بن محمد  الشيخ حمدان  أبنائه، وسمو  قــران  عقد 
مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو 
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه فرحة وطن كبيرة، 

نتمنى لهم كل السعادة والتوفيق.
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