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د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

مع  والتفاعل  أصواتهم  إيصال  خالل  من  الشباب  مع  التعامل  في  فريد  نموذج  اإلمارات 

قضاياهم المختلفة وبناء جسر فعال بينهم وبين الحكومة، فوزيرة الدولة لشؤون الشباب 

منذ إعالن التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2019 تعمل هي وفريقها من أجل االستفادة 

من قدرات الشباب اإلماراتي ليكونوا روادًا في بناء مستقبل الدولة وعلى كافة األصعدة 

والقطاعات.

ومن هنا جاءت المبادرات المختلفة من أجل دمج الشباب في العمل االجتماعي والشبابي 

والسياسي واالقتصادي والمشاركة في صنع السياسة العامة للدولة.

ومجالس الشباب هي واحدة من المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتفاعلهم مع 

قضايا المجتمع عن طريق دمجهم في المشاريع الوطنية المختلفة والتي بالتأكيد تساهم 

في إضفاء الخبرات المختلفة عليهم وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء الدولة 

والتفاعل مع قضاياها.

كما أن المجالس المحلية للشباب في كل إمارة من إمارات الدولة تعمل على نفس الهدف 

الذي تتبناه الدولة في االستفادة من قدرات الشباب وتعزيز روح المبادرة والقيادة لديهم.

الوالء  روح  تعزيز  للشباب كمبادرة وطنية تسهم في  اإلمارات  إنشاء مجلس  يأتي  من هنا 

واالنتماء لدى الشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات في بناء مستقبل 

مستدام للدولة.

والمشاركة  المبادرة  زمام  وأخذ  الجاد  بالعمل  مطالبون  اآلن  اإلمارات  دولة  في  الشباب 

الفاعلة في صناعة مستقبل اإلمارات وهذا لن يأتي إال إذا تسلح الشباب بالعلم والمعرفة 

الروح  وتعزيز  الجاد  العمل  وتمكينها من  اإليجابية  واستثمار طاقاتهم  اإليجابية  والمشاركة 

عمل مستقبلية  برامج  إلى  وتحويلها  وتطويرها  قدراتهم  من  واالستفادة  لديهم  الوطنية 

لخدمة الوطن.
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ــة، ســمــو  ــيــ ــاقــ ــفــ ــ ــع االت ــ وقــ
بن  مــحــمــد  بــن  الــشــيــخ خليفة 
رئيس مجلس  نهيان،  آل  خالد 
التطوعية،  إدارة جمعية واجب 
خلفان  الفريق ضاحي  ومعالي 
تــمــيــم، نـــائـــب رئـــيـــس الــشــرطــة 
ــي، رئــيــس  ــن الـــعـــام ـفــي دبــ ــ واألمـ
توعية  جــمــيــعــة  إدارة  مــجــلــس 

ورعاية األحداث.

ــيـــخ  كــــــــــد ســــمــــو الـــشـ  وأ
ــد، عــــلــى  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــة بـــــــن مـ ــفــ ــيــ ــ ــل خــ

نهضة  فــي  الــشــبــاب  دور  أهمية 
ــهـــم عــمــاد  الــــوطــــن، مـــعـــتـــبـــراً أنـ
لنمو  والمحفزة  الدافعة  القوة 
الــــقــــطــــاع الــــتــــطــــوعــــي، ضــمــن 
تنتهجها  التي  التطوير  مسيرة 
قيادتها  بفضل  اإلمـــارات  دولــة 
المستقبلية  ــتــهــا  ورؤي الــعــلــيــا، 
ـفــــــي الــــــمــــــجــــــاالت اإلنــــســــانــــيــــة 
والــمــجــتــمــعــيــة، مــشــيــراً إـلــى أن 
لقيادتنا  السامية  التعليمات 
ــاً الــنــبــراس  ــ الــرشــيــدة هـــي دومـ
والــــمــــوّجــــه لــلــعــمــل الـــطـــمـــوح 

الحفاظ  يضمن  الـــذي  الــهــادف 
عــلــى جــمــيــع الـــخـــدمـــات بــأرقــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، ودعــــــــم ونـــشـــر 

مفاهيم التطوع.

ــا حــقــقــه  ــ ــت إـلــــــى مــ ــ ــفـ ــ ولـ
الــوطــن مــن إنــجــازات والسعي 
الــــدائــــم لــلــتــطــويــر والــتــحــديــث، 
وتـــســـخـــيـــر جـــمـــيـــع اإلمـــكـــانـــات 
النفع  ذات  الــخــدمــات  لتقديم 
العام، مشيراً إلى مبادئ تطوير 
العمل التطوعي التي رسختها 

األخــــبـــار

اتفاقيــة تعــاون بيــن جمعيــة توعيــة ورعاية 
األحــداث و جمعيــة واجــب التطوعيــة لتعزيز 

التعاون المشترك.

والقوة  الوطن  عماد  الشباب   : خلفان  وضاحي  محمد  بن  خليفة   
المحفزة لنمو قطاع التطوع 

 أبـــرمـــت جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحـــــــداث، وجــمــعــيــة واجـــب 
التطوعية،مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.
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التطوعية”  واجـــــــب  “جمعية 
ومســـــؤولـــــية،  أمانـــــــــة  بكـــــل 
الجمعية  إـلــى مــســاعــي  مــنــوهــاً 
ــدر مــن  ــ ــ كــــبــــر قـ ــتــــقــــطــــاب أ الســ
المبادرات  والنشء في  الشباب 
نجاح  يعكس  مما  التطوعية، 
تكريساً  األثــر؛  التجربة وصناعة 

لثقافة التطوع.

كــــد أهــمــيــة تــعــزيــز  كــمــا أ
المؤسسي  الــتــعــاون  عــاقــات 
التشاركي في العمل التطوعي، 

في  الجهات  مختلف  ومساندة 
والعمل  بــالــواجــبــات،  الــنــهــوض 
الغايات  لتحقيق  واحــد  كفريق 
في خدمة  التي تصب  المرجوة 
ورفع  المجتمع،  وأفــراد  الوطن 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة؛ حـــفـــاظـــاً على 
ــبـــات،  ــتـــسـ ــزات والـــمـــكـ ــجــ ــنــ ــمــ ــ ال
لــتــبــقــى اإلمــــــارات مــحــط أنــظــار 

دول العالم.

ــيـــخ   وذكــــــــــر ســــمــــو الـــشـ
توقيع  أن  مــحــمــد،  بـــن  خــلــيــفــة 

الــتــفــاهــم مــع “جميعة  مــذكــرة 
توعية ورعاية األحداث” ينصب 
ــاه، مـــن منطلق  ــجــ ــ ــذا االت ـفــي هــ
اإلدراك بأهمية توافر العاقات 
ــي تــجــمــعــهــا  ــتــ ــ الـــتـــكـــامـــلـــيـــة، وال
ما  وهــذا  المشتركة،  التحديات 
تعزيز  دون  تحقيقه  يــمــكــن  ال 
أركــــــان الـــتـــعـــاون الــمــؤســســي، 
للتفاعل  وإيجاد قنوات جديدة 
الـــمـــثـــمـــر لــتــحــقــيــق الــمــصــالــح 

الوطنية.
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ــى جــــهــــود  ــ ــلــ ــ وأثــــــــنــــــــى عــ
الــقــائــمــيــن ـفــي جــمــعــيــة تــوعــيــة 
ــة األحـــــــــــداث لــتــبــنــيــهــم  ــ ــ ــاي ــ ورعــ
الهادفة  المجتمعية  المبادرات 
لــفــئــة األحــــــداث ـفــي الــمــجــتــمــع، 
ــر ثـــقـــافـــة  ــلــــى نــــشــ والــــعــــمــــل عــ
ــادئ الـــعـــطـــاء  ــ ــبـ ــ الـــتـــســـامـــح ومـ
واالســـــتـــــثـــــمـــــار ـفـــــي اإلنــــــســــــان، 
لدولة  ــداً  رائــ يــعــّد منهجاً  الـــذي 
ــي تـــرســـيـــخ قــيــم  اإلمـــــــــــــارات، ـفــ
والتعاون  المجتمعي  التاحم 
التطوعي التي أرساها المغفور 
ــد بن  ــإذن هللا، الــشــيــخ زايـ لــه بـ
ســلــطــان آل نهيان “طــيــب هللا 

ثراه”.

كـــد الــفــريــق  مــن جــانــبــه، أ
ضاحي خلفان، على أهمية نشر 
ثــقــافــة الــتــطــوع ـفـي مــؤســســات 
واستهداف  الــمــدنــي،  المجتمع 
الفئات من الشباب واألحداث، 
لما لهم من دور وقيمة مضافة 
ــذا الــعــمــل  ــا  رّواد  هــ ــاهــ ــ ــن ــ ــب ــ ــت ــ ي
اإلنــســاـنـي ـفــي تــعــزيــز الــمــواطــنــة 
ــالــــحــــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي  الــــصــ
تشهدها  التي  مسيرة التطوير 

الدولـــــــــة في جـــــــــــميع مــــــــجاالت 
الحياة. 

ــار إـلــى مـــا يــتــمــيــز به  ــ وأشـ
قوة  مــن  الشباب  المتطوعون 
ونشاط وعطاء في هذه المرحلة 
كــثــر مـــن غــيــرهــا، فــإنــجــازاتــهــم  أ
ــرام  ــ إب وإن  حـــصـــرهـــا،  يــمــكــن  ال 
مثل هذه االتفاقيات ُيسهم في 
تطوير قدرات الشباب والنشء 
مـــن خـــال اســتــثــمــار طــاقــاتــهــم 
بـــالـــشـــكـــل اإليــــجــــاـبـــي؛ إلحـــــداث 
تعود  التي  الفاعلة  التغييرات 
والمجتمع  األفــراد  على  بالنفع 

ككل.

 وقــــال، إن إبــــرام مــذكــرة 
من  الجمعيتين  بين  التفاهم 
مثمراً  تــعــاونــاً  يحقق  أن  شــأنــه 
فيه مصلحة  لما  الطرفين  بين 
لألحــــداث والمتطوعيــــــن مــــــعاً، 
مؤكداً على ضرورة تفعيل مهام 
العام  النفع  ذات  المؤسسات 
الشبابي  الــدور  وتعزيز  إثــراء  في 

والتطوعي  في المجتمع.

إبـــــــرام  مــــــــراسم   شهــــــــد 
المذكرة في مقر جميعة واجب 
ــأبــوظــبــي، الــشــيــخ  الــتــطــوعــيــة ب
مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن محمد 
بن خالد آل نهيان، نائب رئيس 
واجـــب  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
التطوعية، والشيخ طحنون بن 
بــن خــالــد آل  بــن محمد  خليفة 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  نهيان، 
لجمعية واجب التطوعية، ومن 
من:سعادة  كــل  الثاني  الــطــرف 
نائب  السويدي  صقر  سلطان 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ــة ورعــــــــايــــــــة األحـــــــــــداث  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ تـ
مــرادعــبــدهللا  والــدكــتــور محمد 
للجمعية  الـــعـــام  الـــســـر  أمـــيـــن 
والدكتور سيف الجابري رئيس 
لــجــنــة الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات 
الجمعية  ومـــديـــرة  بــالــجــمــعــيــة 
األستاذة نوف عبدهللا ومديرة 
الــبــرامــج واألنــشــطــة األســـتـــاذة 

سارة صالح حمادة. 

ــرة إـلــى  ــذكــ ــمــ ــ  وتــــهــــدف ال
ــه الــتــعــاون  ــ ــم وتــنــمــيــة أوجـ دعــ
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األخــــبـــار



الخبرات،  الطرفين وتبادل  بين 
والــتــنــســيــق ـفــي كـــافـــة مــجــاالت 
الــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي، وتــرســيــخ 
ثقافة  ونــشــر  الــتــطــوع  مفاهيم 
ــيــــال الــمــقــبــلــة،  ــتــــطــــوع لــــألجــ ــ ال
الفراغ  أوقــات  استثمار  وكذلك 
لــــدى الــمــتــطــوعــيــن، وتــوظــيــف 
ــم ـفــي  ــ ــهــ ــ ــ ــات ــ ــاقــ ــ قــــــدراتــــــهــــــم وطــ
الهادفة  التطوعية  الفعاليات 
لخدمة المجتمع، وإبــراز أهمية 
العمل التطوعي، وتوفير فرص 
إضافة  لهم،  والتأهيل  التدريب 
في  الــمــشــاركــة  روح  تنمية  إـلــى 
ــم،  ــ الــمــجــتــمــع وتــفــعــيــل دورهــ
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عـــــلـــى الــــبــــذل 
مشاركتهم  خال  من  والعطاء 
ــنــاء مــفــهــوم العمل  الــفــاعــلــة وب

التطوعي.

ــرة  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ  وتــــتــــضــــمــــن الـ
منها  مــخــتــلــفــة،  أنــشــطــة  تنفيذ 
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات الــمــرتــبــطــة 
واألمنية  المجتمعية  بالقضايا 
ــتـــرك،  ــمـــشـ الـ االهــــتــــمــــام  ذات 
ومشاركة ممثلين عن قيادات 
ــا الـــطـــرفـــيـــن فــي  ومــنــتــســبــي كــ

إعــــــــــداد وتـــنـــســـيـــق األنـــشـــطـــة 
الــتــي يــقــوم أيُّ  الــمــشــتــركــة أو 
من الطرفين بتنظيمها، وكذلك 
ــرات وتــنــســيــق  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ تـــــبـــــادل الـ
الـــجـــهـــود بــمــا يـــدعـــم األهـــــداف 
المجتمع  خــدمــة  ـفــي  الــثــنــائــيــة 
ــي، وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــاراتــ ــ اإلمــ
العلمية  المعرفية واإلصــدارات 
بــيــنــهــمــا، واالســتــعــانــة بــأعــضــاء 
كمتحدثين  الطرفين  وممثلي 
ــات والـــمـــجـــالـــس  ــيـ ــالـ ــعـ ــي الـــفـ ـفــ
التطوع  ثقافة  المختلفة، ونشر 
جمعية  ومنتسبي  أعضاء  بين 
ــة ورعـــــــايـــــــة األحـــــــــــداث،  ــيــ ــوعــ ــ ت
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــفـــعـــالـــيـــات 
ــتــــي تــنــظــمــهــا  ــ والـــــمـــــبـــــادرات ال

جمعية واجب التطوعية.

 واتفق الطرفان بموجب 
بنود المذكرة على التزام جميعة 
ــراك  ــإشــ ــ واجـــــــب الـــتـــطـــوعـــيـــة ب
ــي الــحــمــات  ــاـنــي فــ ــثـ ــرف الـ ــطــ ــ ال
حول  تنظمها،  الــتــي  الــتــوعــويــة 
ــتــــطــــوع ودورهــــــــــا فــي  ــ ثـــقـــافـــة ال
وتنفيذ  وأهــمــيــتــهــا،  الــمــجــتــمــع 
الورش التدريبية حول مفاهيم 
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التطوع واستثمار أوقات الفراغ 
لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع، وتــفــعــيــل 
أوجــــه الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك في 
الوطنية والعالمية،  المناسبات 
ــة عــــضــــويــــة الــجــمــعــيــة  ــ ــاحــ ــ ــ وإت

للمتطوعين المتميزين.

تــلــتــزم جمعية  وبـــدورهـــا، 
توعية ورعاية األحداث، باإلعان 
عن مجاالت التعاون التطوعي، 
ــد مــنــتــســبــيــهــا لــلــمــشــاركــة  ــ ورفــ
ـفــي األنــشــطــة لــجــمــعــيــة واجـــب 
لهم  المجال  وإتاحة  التطوعية، 
للمشاركة في فعالياتها الثقافية 
مسيرة  في  وأهميتها  المختلفة 
الكتيبات  وتـــوزيـــع  الــمــجــتــمــع، 
والنشرات التوعوية، والتعريف 
بحسابات التواصل االجتماعي 
لجمعية  اإللــكــتــرونــي  والــمــوقــع 
واجـــــب الــتــطــوعــيــة بــمــا يــدعــم 
ــتــطــوع والــعــمــل  نــشــر ثــقــافــة ال

التطوعي.
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وتناول الدكتور محمد مراد عدة 
البشرية  بالثروة  تتعلق  مــحــاور 
واالســتــثــمــار الــحــقــيــقــى لــألســرة 
األبناء  رعاية  من خال  وللوطن 
الصالحة  الــتــنــشــئــة  وتنشئتهم 
ليكونوا حماة للوطن ويساهموا 
ــة الـــوطـــن  ــ ــدمـ ــ ــى الـــتـــنـــمـــيـــة وخـ ـفــ

بإخاص وتفان. 

كد المحاضر على أهمية تزويد  وأ
كبة  األبناء بالعلم والمعرفة وموا
ــات والــــتــــطــــورات  ــدثـ ــحـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

العلمية، وذكر بأن دولة اإلمارات 
ـفــى فـــتـــرة قــصــيــرة مــنــذ نــشــأتــهــا 
وبـــفـــضـــل قـــيـــادتـــهـــا الــحــكــيــمــة 
حققت  المستقبلية  ورؤيــتــهــم 
إنجازات كبيرة من حيث التنمية 
الــبــشــريــة والــعــمــرانــيــة والــبــنــيــة 

التحتية والنهضة العلمية.

 واســـتـــعـــرض الــمــحــاضــر أمــثــلــة 
عــديــدة لما وصــلــت إلــيــه الــدولــة 
فى االهتمام بأبنائها ليكونوا رواد 
المنصوري  هـــزاع  أمــثــال  فــضــاء 

وســلــطــان الــنــيــادي واعــتــبــارهــم 
ــاً يــحــتــذى بـــه لــألجــيــال  ــوذجـ ــمـ نـ

القادمة.

وتطرق د. مراد إلى أهمية رعاية 
ــة وقـــضـــاء  ــايــ ــرعــ ــ ــاء حــــق ال ــ ــنـ ــ األبـ
أوقات كافية للتحدث مع األبناء 
وتــعــلــيــمــهــم الـــقـــيـــم والــــعــــادات 
األصيلة لمجتمع اإلمــارات مثل 
الــصــدق واألمـــانـــة وبـــر الــوالــديــن 
واإلخــــــــاص والــــصــــدقــــة وعــمــل 
كبار  واحــتــرام  والتسامح  الخير 

»أبناؤنــا ثروتنا..اســتثمارنا الحقيقــي 
للوطن«

عنوان محاضرة  د. محمد مراد  في مجلس سالم بن لوتيه
بديوان  المجالس  بالتنسيق مع مكتب شؤون  أبوظبي  العامة لشرطة  القيادة  نظمت 
ولي عهد أبو ظبي، محاضرة  بعنوان » أبناؤنا ثروتنا..استثمارنا الحقيقي  للوطن« تحدث 
فيها الدكتور محمد مراد عبدهللا أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث، وذلك 
فى مجلس سعادة سالم بن لوتيه العامري بمنطقة زاخر في مدينة العين، بحضور عدد 

من أبناء وشباب المنطقة. 

األخــــبـــار
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إلى  اصطحابهم  وأهــمــيــة  الــســن 
الــمــجــالــس وتــعــلــيــمــهــم الــســنــع 
ــارات الــتــحــدث  ــهــ كـــســـابـــهـــم مــ وإ

والتعامل مع اآلخرين.

 وأشـــــار الــمــحــاضــر إلــــى مــخــاطــر 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  وســـلـــبـــيـــات وســ
وتركهم  األبــنــاء  على  االجتماعي 
وتــوعــيــة  ــه  ــيـ وتـــوجـ ــة  ــ ــاب رقــ دون 
ــريـــن عبر  ـفــى الــتــعــامــل مـــع اآلخـ
كــــد على  شــبــكــات اإلنـــتـــرنـــت. وأ
أهــمــيــة أن يـــكـــون اآلبــــــاء قـــدوة 

ألبنائهم من حيث السلوك.

كد صاحب المجلس  من جهته أ
سعادة سالم بن لوتيه العامري 
عــلــى الـــحـــوار األســـــري اإليــجــابــي 
والــفــعــال مــن حــيــث تخصيص 
للتجمع األسري  أوقات محددة 
األبناء  تهم  موضوعات  واختيار 
لــمــنــاقــشــتــهــا ومــســاهــمــة األبــنــاء 
العامة  القيادة  شــاكــراً  حلها،  فى 
ــي عــــلــى هـــذه  ــبــ ــوظــ ــ لـــشـــرطـــة أب
على  ومثنياً  القيمة،  المحاضرة 

ــوع الـــــذي يــمــس واقـــع  ــمـــوضـ الـ
المجتمع األسري ومشكاته .

ــام جـــــرى حــــــوار بــيــن  ــتـ ــخـ وـفــــي الـ
الــحــضــور والــدكــتــور محمد مــراد 
ــمــــوعــــة مــن  شــــــــــارك فــــيــــه مــــجــ
األبــــنــــاء واآلبـــــــــاء، مــعــبــريــن عــن 
المحاور  حــول  نظرهم  وجــهــات 

والموضوعات التى طرحت.
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مجلس لشرطة أبوظبي يناقش أسباب 
وطــرق الوقايــة مــن التنمــر المدرســي

نظمت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان 
ولي العهد محاضرة في مجلس هالل زيد الشحي  بإمارة أبوظبي بعنوان التنمر المدرسي  

أسبابه وأنواعه وطرق الوقاية منه  بهدف رفع مستوى الوعي حول التنمر.

وتــــحــــدث ـفـــي الـــمـــحـــاضـــرة 
الجابري  راشــد  سيف  الدكتور 
عــضــو جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعــايــة 
األحـــــــــــداث مــــشــــيــــراً  إـلـــــــى  أن 
المحافظة  على األطــفــال  ضد 
من  والمخاطر  والتنمر  العنف 
األولويات المهمة التي تتطلب  

رفع وعي الجمهور بها.

الــتــي  الــمــخــاطــر  ــر أن  ــ وذكـ
تواجه الطفل يمكن محاصرتها 
والقضاء عليها بتكاتف الجهود 
وتكثيف  المشترك،  والتعاون 
المختلفة  ــام  اإلعـ وســائــل  دور 

المجتمعي  الــوعــي  تــعــزيــز  ـفـي 
إلى أن مفهوم التنّمر يعد    الفتاً 
ســلــوكــاً عـــدوانـــيـــاً  واخـــتـــاالً  فى 
ــقـــوة  لـــدى الــطــالــب  مـــوازيـــن الـ
ــحــــصــــول عـــلـى   ــلــ ــ ــر  ل ــمــ ــنــ ــتــ ــمــ ــ ال
مايريده بانتهاج سلوكيات غير 

مرغوب  فيها.   

األخــــبـــار
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التنمر  أن ظاهرة  وأوضــح 
ــر  ــواهــ ــظــ ــ الـــــمـــــدرســـــي  مـــــن ال
المنتشرة بين الطلبة فى جميع 
الـــمـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة  وتــعــد 
كثر الظواهر خطورة لما  من  أ
يترتب عليها من نتائج  سلبية 
ــى بـــاـقــي   ــلــ عــــلــى الـــتـــامـــيـــذ وعــ
التعليمية   العملية   عــنــاصــر  
ــن  مــن  ــيـ ــرفـ ــطـ وتــــعــــوق كــــا الـ

تحقيق األهداف المرجوة.

لــــــامــــــتــــــداد  وتـــــــــطـــــــــرق   
وأشــكــالــه   ، للتنمر  الــتــاريــخــي 
ــراف  وأنـــواعـــه وأســبــابــه ، وأطــ
السيكلوجية  والــحــالــة  التنمر، 
لـــلـــطـــفـــل الـــمـــتـــنـــمـــر والـــطـــفـــل 
الـــتـــعـــريـــف  ، وتــــــم  ــة  ــيـ ــحـ الـــضـ
لمعالجة  العالمية  بالتجارب 
الــتــنــمــر ، وكــيــف طـــورت دولــة 
اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
التنمر  مــكــافــحــة  ـفــي  بــرامــجــهــا 
الداخلية  وزارـتــي  جهود  خاصة 
والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم وأخـــيـــراً 
الــبــرنــامــج الــنــاجــح ) الــوقــايــة 
األعلى  للمجلس   ) التنمر  من 
ــذي  ــ لـــألمـــومـــة والـــطـــفـــولـــة والـ

تترأسه  سمو الشيخة فاطمة 
بــنــت مـــبـــارك رئــيــســة االتــحــاد 
األعلى  الرئيسة  العام  النسائي 

لمؤسسة التنمية األسرية.

كد ضرورة  تعزيز جهود  وأ
حــمــايــة األبــــنــــاء  مـــن مــخــاطــر 
الــتــنــمــر وتــعــريــفــهــم  بخطوات 
اإلباغ عنها بمساعدة أسرهم 
ــانـــب   ــجـ بـ األمــــــــــــور  أولـــــــيـــــــاء  و 
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم الـــــتـــــي مــن 
أهــمــهــا رعــايــتــهــم  وحــمــايــتــهــم 
والــبــدنــي  اللفظي  الــعــنــف  مــن 
والمعنوي ، وعدم ترك فلذات 
كـــبـــادهـــم بــــدون رقـــابـــة أبــويــة  أ

مستمرة.  

ونصح جميع  المشاركين  
االنــتــبــاه ألبــنــائــهــم  والــعــامــات  
تعرضوا   أنهم  على  تــدل  التى 
لـــــحـــــاالت  تـــنـــمـــر  وعــــنــــف أو  
تــهــديــد وغـــيـــرهـــا مـــن أشــكــال  
ــثــــل الـــــخـــــوف مــن  الـــتـــنـــمـــر مــ
الــذهــاب  للمدرسة  واخــتــاق 
أعذار  للتغيب وفقدان التركيز 
أو حــصــولــهــم عــلــى الــعــامــات  
الــمــتــدنــيــة   واالنـــعـــزال  ســواء 

الـــمـــدرســـة   داخـــــــل  أو خــــــارج 
ــة  أو  ــ ــآب وظــــهــــور  عــــامــــات  كــ
مــايــدل   على تعرضه  لهجوم  
من  مابسه الممزقة  والنظارة  
المكسورة أو كدمات وإصابات 

متكررة في جسمه أو وجهه.

دور   أهـــــــمـــــــيـــــــة  كــــــــــــــــد  وأ
فرصة  وفــرت  التي  المجالس 
ــراد  ــ الـــتـــواصـــل مــــع جــمــيــع أفـ
القضايا  ومــنــاقــشــة  المجتمع 
ــي اهــتــمــامــهــم  الـــتـــي تـــصـــب فــ
واٍع  مـــجـــتـــمـــع  إـلـــــى  “وصــــــــــوالً 
ومتماسك ومستقر قادر على 

مواجهة تحديات المستقبل.

ــى الـــجـــهـــود  ــلــ وأثــــــنــــــى  عــ
الــــمــــشــــتــــركــــة  ـفـــــى الـــتـــوعـــيـــة  
بــالــمــخــاطــر الــمــحــيــطــة بــاألبــنــاء 
لوصولها  المستمر  والــســعــي 
إـلـــى جــمــيــع فـــئـــات الــمــجــتــمــع  
وتــعــزيــز  الـــوعـــي  االجــتــمــاعــي  
مـــؤكـــداً أن حــمــايــة األبـــنـــاء من 
الظواهر والسلوكيات  السلبية  
ــنــــي ومـــســـؤولـــيـــة   واجــــــــٌب وطــ

الجميع.
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ضمن “مرحبًا مدرستي”

تحت شــعار “كفــو” “رعايــة األحداث”
توزع 1000 هدية على طلبة المدارس 

بالتزامــن مــع بدايــة العــودة للمــدارس، نظمــت جمعيــة توعيــة ورعايــة األحــداث ، مبــادرة 
“ مرحبــًا مدرســتي” تحــت شــعار “كفــو”، والــذي يحمــل رســالة شــكر وتقديــر للمجتمــع 
المدرســي، بالتزامــن مــع بدايــة العام الدراســي الجديــد 2020-2019، واســتهدفت فيها 
طلبــة وطالبــات مــدارس الدولــة، عبــر توزيعهــا 1000 هديــة عبــارة عــن حقائــب مدرســية 

وقرطاسية. 

األخــــبـــار
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واستقبلت مدارس منار اإليمان التعليمية الخيرية، 
الجنيبي،  ناصر  السيد  التنفيذي  المدير  برئاسة 
وعــضــو مجلس األمـــنـــاء الــســيــد حـــارب الــعــريــانــي، 
المطروشي،  فاطمة  الــســيــدة  الــمــدرســة  ومــديــرة 
متطوعي  وبمشاركة  التسامح  فرسان  بمشاركة 
هللا  عبد  األستاذ  اإلعامي  والمستشار  الجمعية 
اإلمــارات  رؤية  لشبكة  التنفيذي  الرئيس  الشحي 

اإلعامية.

لجهود  والتقدير  بالشكر  المدرسة  أعضاء  وتقدم 
جمعية توعية ورعاية األحداث وفرسان التسامح 

لدعمهم  اإلعــامــيــة  اإلمــــارات  رؤيــة  لشبكة  التابع 
التعليمي والتوعوي، وتعزيز اإليجابية في منظومة 
المدرسة اإلماراتية، وتحقيق السعادة في المجتمع 

المدرسي.

المستفيدين  المدارس  وطالبات  طلبة  أن  ويذكر 
ــة ســلــمــى األنـــصـــاريـــة  ــم؛ مـــدرسـ ــادرة هــ ــبـ ــمـ مـــن الـ
األمريكية  سما  مدرسة  بدبي،  األساسي  للتعليم 
الخاصة في الشارقة، ومدرسة أم القيوين للتعليم 
إلى  باإلضافة   ، القيوين  بــأم   1 األساسي حلقة ح 

مدرسة منار اإليمان الخاصة بعجمان.
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ضمن برنامج
“ريادة األعمال وعلوم التكنولوجيا”

»توعية األحداث« و»حمدان الذكية« تتويج 18 من نخبة 
الموهوبيـن فـي عالـم التكنولوجيـا وريـادة األعمـال

موضوع العدد

دعــمــاً لــمــســيــرة اإلنـــجـــاز ـفـي بناء 
ــاع الــــغــــد، كــخــطــوة  ــنـ ــدرات صـ ــ ــ قـ
مــتــقــدمــة عــلــى درب االســتــثــمــار 
ــات الــشــابــة،  ــاقـ ــطـ األمـــثـــل ـفــي الـ
ورعــايــة  توعية  جمعية  أطلقت 
ــداث، وجــامــعــة حــمــدان بن  ــ األحـ
ــادة  محمد الــذكــيــة، بــرنــامــج »ريـ
التكنولوجيا«،  وعــلــوم  األعــمــال 
الــمــصــمــم خــصــيــصــاً لــرفــد 100 
العمرية  الــفــئــة  مــشــارك ضــمــن 
ــارات  ــهـ ــمـ بـ ــة  ــنـ سـ و17   7 ــيـــن  بـ

القرن الـ 21، استناداً إلى نموذج 
الــتــعــلــيــم الـــمـــدمـــج الــمــتــبــع في 
جامعة حمدان بن محمد الذكية 
والتطبيق  التوعية  على  والقائم 

والمتابعة.
ــامـــج تــنــمــيــة  ــرنـ ــبـ ويـــســـتـــهـــدف الـ
الــصــلــة  ذات  الــــنــــشء  قــــــــدرات 
طريق  عــن  التكنولوجيا  بعلوم 
ــوم  ــلـ اإللـــــــمـــــــام بــــأســــاســــيــــات عـ
ــات واإللـــكـــتـــرونـــيـــات  ــيـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
التقنيات  باستخدام  والتصميم 

ثنائية وثاثية األبعاد، مع التركيز 
الذاتية  بالمهارات  االرتــقــاء  على 
ــة لــمــواجــهــة  ــازمــ ــ ــة ال ــيــ ــداعــ ــ واإلب
كــبــة  ومــوا المستقبل  تــحــديــات 
متغيرات القرن الـ 21. متضمناً 
»مينكرافت  هي  مستويات؛   3
الذي  األبــعــاد«  ثاثية  وتصاميم 
ضم 52 طالباً من الفئة العمرية 
بين 7 و10 ســنــوات؛ و»الــذكــاء 
االصطناعي وريادة األعمال«
الذي جذب 27 طالباً بين 11 
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و13 سنة؛ و«البرمجة المتقدمة 
بـــايـــثـــون وريـــــــــادة األعــــمــــال«   -
الفئة  الــذي جمع 21 طالباً من 

العمرية بين 14 و17 عاماً.

حفل التخريج

وشــهــد مــعــالــي الــفــريــق ضــاحــي 
ــائــــب رئـــيـــس  ــ خـــلـــفـــان تـــمـــيـــم، ن
ــام بــدبــي  ــعــ ــ الـــشـــرطـــة واألمـــــــن ال
»جامعة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
ــيـــة«  حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد الـــذكـ
»جمعية  إدارة  مجلس  ورئيس 
ــداث«، حفل  توعية ورعــايــة األحـ
البرنامج الذي  تخريج منتسبي 
حــقــق نــجــاحــاً الفـــتـــاً ُيـــضـــاف إلــى 
مــســيــرة اإلنــــجــــازات الــمــتــاحــقــة 
على صعيد إعداد أجيال جديدة 

مــؤهــلــة تــكــنــولــوجــيــاً ومــعــرفــيــاً 
ــان اســـــتـــــدامـــــة مـــســـيـــرة  ــمــ ــضــ ــ ل
التقدم والنهضة والنماء في دولة 
اإلمــارات. وشهد حفل التخريج، 
ــم بــتــقــنــيــة »بـــلـــوك  ــيــ الـــــــذي أقــ
تــشــيــن«، تــتــويــج 18 فـــائـــزاً من 
مشاريع  ــداد  إعــ فــي  المتميزين 
ــدة فــي خــتــام »بــرنــامــج ريـــادة  رائــ

األعمال وعلوم التكنولوجيا«.

ــتــخــريــج، الـــذي  وحــضــر حــفــل ال
حمدان  »جامعة  حــرم  احتضنه 
ــة«، الــدكــتــور  ــيـ ــذكـ بـــن مــحــمــد الـ
الجامعة،  رئيس  العور،  منصور 
والــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد مـــــــراد عــبــد 
لجمعية  العام  السر  أمين  هللا، 
توعية ورعاية األحداث، وأعضاء 

توعية  »جمعية  إدارة  مجلس 
ــــدد من  ورعـــايـــة األحـــــــداث« وعـ
ــاء أمــــور  ــ ــ ــي ــ ــ الـــمـــســـؤولـــيـــن، وأول

الطلبة.

جيل اإلبداع واالبتكار

وأعــــرب مــعــالــي ضــاحــي خلفان 
بالمواهب  واعـــتـــزازه  فــخــره  عــن 
الواعدة التي أظهرها المشاركون 
ــامــــج ريــــــــادة األعـــمـــال  ــ ــرن ــ ـفـــي »ب
وعــلــوم الــتــكــنــولــوجــيــا«، مــشــيــداً 
التي تعكس  الفائزة  بالمشاريع 
قدرات الشباب على قيادة ركب 
التكنولوجيا  زمام  وتولي  االبتكار 
لوضع دولة اإلمارات في مصاف 
الــــدول األفــضــل واألكــثــر ابــتــكــاراً 
ــأّن  ــح مــعــالــيــه بـ ــ عــالــمــيــاً. وأوضــ
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تتويج 18 من نخبة الموهوبين 
ــادة  ــ ـفــي عـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا وريـ
ــة قــويــة  ــعــ األعـــــمـــــال يـــمـــثـــل دفــ
باتجاه تطوير وتوظيف الطاقات 
الــكــامــنــة لــلــشــبــاب، الـــذيـــن قــال 
عــنــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
ــيــــس الـــــدولـــــة رئـــيـــس  ــ ــائــــب رئ ــ ن
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
هللا«، بأنها القوة الدافعة لجهود 

التنمية. 

كــد معاليه في تصريح لمجلة  وأ
ــاعــــي« عــلــى  ــمــ ــتــ »الـــــوعـــــي االجــ
أهمية البرنامج ودوره في شغل 
وقــــت فـــــراغ الــطــلــبــة الــمــتــصــلــه 
 « وقـــال:  ومواهبهم،  بهواياتهم 
محاضر  لدكتور  فيديو  شاهدت 
في علم االجتماع يوصي بضرورة 
شــغــل وقــــت فـــــراغ الــطــفــل في 
الــمــنــزل بـــأي مــهــمــه، حــتــى وإن 
يقدم  أن  أو  أوراق،  نسخ  كانت 
إشعاره  المهم  للوالدين،  شيئاً 

بأنه مسؤول وعليه مهام يجب 
أن يشغل بها وقت فراغه«.

ــامــــج  عــلــى  ــ ــرن ــبــ ــ ــز ال ــيـ ــركـ ــن تـ ــ وعــ
ــات وعـــــــلـــــــوم الــــــثــــــروة  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ مــ
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، عــلــق قــائــاً: 
مبدعة  أجــيــاالً  نـــرى  اآلن  »نــحــن 
من  أســمــع  فعندما  وابــتــكــاريــة، 
التخطيط  الــحــالــيــة عــن  األجــيــال 
ــرويـــج مــنــتــج  ــتـ االســـتـــراتـــيـــجـــي لـ
مــعــيــن، مــن الــبــدايــة إـلــى النهاية 
ــدل عــلــى الــثــقــافــة الــتــي  فـــهـــذا يــ
في سن  وأنــه  الطفل،  بها  يتمتع 
األهـــداف، فهذا  له  صغيرة يضع 
هو المطلوب منه، ففي السابق 
كان الطالب يتخرج من الجامعة 
ولم يكن لديه أهداف في حياته، 
وبــالــتــالــي فــــإن وجــــود جــيــل من 
تطويرية  النشء يضع له أهدافاً 
ــي حـــيـــاتـــه يــجــعــلــنــا نــســتــبــشــر  ـفــ
بالمستقبل، وهذا يعود إلى دعم 
حكومة دولتنا الرشيدة للنشء«.

وثيقة الخمسين

منصور  الدكتور  قال  جهته،  من 
تــتــويــج 18 من  ــور: »يـــأـتــي  ــعــ ــ ال
الــمــتــمــيــزيــن ـفــي عـــالـــم االبــتــكــار 
ــال بــمــثــابــة إنــجــاز  ــمـ ــادة األعـ ــ ــ وري
ــــي ُيـــــضـــــاف إـلــــــى مـــســـيـــرة  ــوعـ ــ نـ
ــن مــحــمــد  ــ ــدان ب ــمــ ــة حــ ــعـ ــامـ »جـ
ــة« لـــتـــخـــريـــج مــبــتــكــريــن  ــيــ ــذكــ ــ ال
أعـــمـــال  ورواد  قـــــــرار  وصـــــّنـــــاع 
مؤهلين الستشراف المستقبل، 
تيمناً برؤية سيدي سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مــكــتــوم، وـلــي عــهــد دـبــي الرئيس 
األعــــلــى لــلــجــامــعــة، الـــــذي وّجـــه 
ــارات  ــ بــاالســتــثــمــار بــشــبــاب اإلمــ
القيادة  أولــويــات  جــوهــر  كونهم 
ــيــــدة واالرتــــــقــــــاء بــطــاقــاتــه  الــــرشــ
الدائم  المحرك  كونه  المتجددة 
لــابــتــكــار والــتــنــمــيــة. ويــســعــدنــا 
ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــره الـ ــ ــهــ ــ ــا أظــ ــ مــ
وعلوم  األعــمــال  ريـــادة  »برنامج 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« مــــن إمـــكـــانـــات 

موضوع العدد
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واعــــــدة ومــــهــــارات مــتــمــيــزة، في 
الحثيثة  لمساعينا  قوية  دفعة 
بــن محمد  فــي »جامعة حــمــدان 
الـــذكـــيـــة« بــتــطــويــر مـــواهـــب كل 
ــيـــرات  ــتـــغـ كـــبـــة الـ ــان لـــمـــوا ــ ــسـ ــ إنـ
الــعــالــمــيــة الـــمـــتـــســـارعـــة، دعــمــاً 

لبنود »وثيقة الخمسين«.

كتنا  بشرا “نفخر  العور:  وأضــاف 
الــفــاعــلــة مـــع “جــمــعــيــة تــوعــيــة 
ورعاية األحداث”، والتي أثمرت 
عن تتويج 18 موهوباً سيقدمون 
بـــا شـــك مــســاهــمــات قــّيــمــة في 
التكنولوجيا في  تطويع وتسخير 
دفع مسار نمو وتنويع االقتصاد 
المعرفة  إـلــى  اســتــنــاداً  الــوطــنــي 
واالبـــتـــكـــار. وســنــمــضــي بــا شك 
فــــي مــســاعــيــنــا الــــجــــادة إلطــــاق 
في  النوعية  البرامج  من  المزيد 
نخبة  مــع  المثمر  التعاون  إطــار 
لارتقاء  االستراتيجيين  الشركاء 
باالستفادة  الــشــابــة،  بــالــمــواهــب 
القائم  الــذكــي  التعلم  نهج  مــن 

على الدمج بين أحدث التقنيات 
الــمــتــطــورة وأفـــضـــل األســالــيــب 

التعليمية المبتكرة.”

استدامة المواهب
كـــد الــدكــتــور محمد مـــراد عبد  وأ
الــبــرنــامــج  ــات  ــرجـ ــخـ مـ أن  هللا، 
ــقــــول: »  فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، ويــ
رأيـــنـــا أن األطـــفـــال الــمــشــاركــيــن 
وابتكارية  إبداعية  أعماالً  قدموا 
فترة بسيطة، واستطاعوا  خال 
ينفذوا  وأن  أفكارهم  يطلقوا  أن 
قــدرة  إن  الــجــديــدة.  مشاريعهم 
االبــداعــي  التفكير  عــلــى  الــطــفــل 
ــتـــي  ــت أحـــــــد األهـــــــــــــداف الـ ــ ــانـ ــ كـ
البرنامج، باإلضافة  وضعناها في 
إلى التفكير بأسلوب علمي قادر 
عــلــى تــحــديــد الــمــشــكــلــة ووضـــع 
المخرجات  إـلـى  الــحــلــول وصـــوالً 

التطبيقيه للمشاريع«.

ــوم رأيــنــا  ــيــ ــ ــاً: »ال ــائــ ويــضــيــف قــ
حصاد هذه المخرجات، واألفكار 
والــقــدرة على  للطلبة  اإلبــداعــيــة 

العرض، وهذه جميعها مهارات 
متقدمه نحرص على تنميتها في 
غير  المقدم  فالبرنامج  الــنــشء، 
تقليدي وفيه من المتعه واإلثارة 

للطالب وفي طريقة تفكيره«.

وخطة  المواهب  استدامة  وعن 
األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية 
عليها،  والــحــفــاظ  استثمارها  فــي 
الحتضان  »نخطط  قــائــاً:  يعلق 
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ هــــــــــذه الـــــــمـــــــواهـــــــب ودعـ
واالستثمار في قدراتها، وأن تكون 
لدينا قاعدة من البيانات للطلبة 
المتميزين الذين يملكون أفكاراً 
إبداعية سنعمل من خالها على 
التي  المناسبات  فــي  كــهــم  إشــرا

تنظمها وتقيمها الجمعية«.

أولياء األمور

واسعة  بإشادة  البرنامج  حظي 
مــن أولــيــاء األمـــور، الــذيــن ثّمنوا 
الــجــهــود الــســّبــاقــة الــتــي تقودها 
“جـــامـــعـــة حــــمــــدان بــــن مــحــمــد 
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الــذكــيــة” فــي رفـــد الــجــيــل الــجــديــد بــالــمــهــارات 
الذاتية واإلبداعية والتكنولوجية التي تؤهلهم 
إطــار  فــي  التكنولوجي  التقدم  ركــب  كبة  لموا
التعاون مع “جمعية توعية ورعاية األحداث” 
لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء معارف 
العنصر البشري واستثمار مواهبه في االبتكار 

والريادة.

الطفلة حصة  والــدة  األحــمــدي،  وتقول مريم 
استفادت  ابنتها  إن  ســنــة(،   14( القاسمي 
الــبــرنــامــج مــن ناحية االنــفــتــاح على أفق  مــن 
الــفــراغ  فــي شغل وقــت  التفكير واالســتــفــادة 
الـــذي عملت  الــمــشــروع  فــي  لــمــدة أسبوعين 
ــيــه. وعــــن أهــمــيــة اســـتـــغـــال وقــــت فـــراغ  عــل
الطالب، تقول: “ دولة اإلمارات حريصة على 
وقت  تعزز  التي  واألنشطة  الفعاليات  إقامة 
الــطــالــبــات والـــطـــاب لــيــس مـــن أجــــل وقــت 
المستقبل  أجــل  ولــكــن مــن  الــفــراغ فحسب 

وبناء الفكر”.

بـــرنـــامـــج  ــي، أن  ــومــ ــشــ ــ ال وأوضـــــحـــــت مـــــــوزة 
يتيح  بــأنــه  يتميز  األعــمــال  ريـــادة  تكنولوجيا 
النور،  لترى  مشاريعهم  طــرح  فرصة  للطلبة 
ويعلمهم كيفية التسويق ألفكارهم. وتقول:” 
شارك ابني )14 سنة( في البرنامج، واستفاد 
منه في كيفية تطوير أفكاره، وطريقة تسويقها، 
وعــمــل خــطــة لــلــمــشــاريــع ووضــــع الــمــيــزانــيــة 

والكلفة والعوائد وغيرها الكثير”.

علي  الطالبين  أمــر  ولــي  علي،  عــمــران  السيد 
إن  يقول  )10 سنوات( وعمار )8 سنوات(، 
هو  البرنامج  في  أوالده   مشاركة  من  الهدف 
كتسابهم  وا فراغهم  االستفادة وشغل وقت 
أبنائي   “ ويــقــول:  الــجــديــدة.  والعلوم  المعرفة 
من محبي الرسم ومن خال البرنامج تعلموا 
عــلــى الـــرســـم اإللـــكـــتـــروـنــي وتــشــكــيــل الــفــكــرة 
واإلبـــــداع فــي تــقــديــم األعـــمـــال، وخـــال السنة 
أبنائي  على مشاركة  القادمه سأكون حريصاً 

في البرنامج”.

ــم حــمــد  ــ ــد، أم لـــكـــل مــــن ريـ ــمــ ــم أحــ ــريـ ــا مـ ــ أمـ

موضوع العدد
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)13 ســـنـــة( وخــلــيــفــة حــمــد )9 
ــارك  ســـــنـــــوات(، فـــتـــقـــول: “ شــ
أبــنــاـئـي ـفــي الــســابــق ـفــي بــرنــامــج 
واستفادوا  المواطن”  “المُبرِمج 
مــنــه، ولــذلــك قــررنــا أن يشاركوا 
ــال  ــمــ ـفـــي بـــرنـــامـــج “ريـــــــــادة األعــ
فابنتي  الــتــكــنــولــوجــيــا”،  وعـــلـــوم 
وتبتكر  تفكر  كيف  تعلمت  ريــم 
وتخطط لمشروع، وابني خليفة 
التصاميم  تــقــنــيــات  عــلــى  تــعــلــم 

ثاثية األبعاد”. 

لجنة التحكيم

أعـــــربـــــت فـــــــرح الكــــــاـنـــــي، عــضــو 
للمشاريع  دبــي  التحكيم،  لجنة 
 Dubai Startup( الـــنـــاشـــئـــة 
إلى  Hub(: »تشرفت باالنضمام 
لجنة التحكيم في البرنامج، الذي 
يعتبر من أبرز المشاريع الهادفة 
إلى تشجيع االبتكار، ونثمن عالياً 
قــامــوا  الــذيــن  المنظمين  جــهــود 

بــالــعــديــد مــن األبــحــاث والعمل 
األفكار،  أفضل  تقديم  أجــل  من 
»جـــامـــعـــة  أشــــكــــر  أن  أود  كـــمـــا 
ــيـــة«  حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد الـــذكـ
التي تعمل بشكل مستمر من 
إيــجــابــي في  تغيير  إحــــداث  أجـــل 
ثقافة  غرس  عبر  الناشئة،  حياة 
ــادة األعــمــال والــذي  االبــتــكــار وريـ
على  إيجابي  بشكل  ستنعكس 

الدولة في المستقبل«.

الطلبة المشاركون

 14( الــقــاســمــي  حــصــة  الشيخة 
الخدمات  فئة  فــازت عن  سنة( 
عن مشروع “تصليح السيارات” 
استحداث  فــكــرة  فــي  والمتمثل 
ــلــــه لـــتـــصـــلـــيـــح  ــنــــقــ ــتــ ســـــــيـــــــارة مــ
السيارات على مستوى طرقات 
الـــدولـــة، تــتــولــى مــهــمــة مــســانــدة 
المتعطلة  الــمــركــبــات  وتصليح 

دون الــحــاجــه إـلــى نــقــل الــســيــارة 
الــكــراجــات ووكـــالـــة تصليح  إـلــى 
الفكرة،  عن  تتحدث  السيارات. 
بريطانيا  إـلــى  ســافــرت   “ قــائــلــة: 
مركبتنا،  وتــعــطــلــت  ــدي  ــ وال مــع 
ورأيت هذه الخدمه، فأحببت أن 
أطبقها في دولتي الحبيبة، ومن 
خـــال بــرنــامــج “ريـــــادة األعــمــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا” طبقت  وعـــلـــوم 
الكثير  وتــعــلــمــت  الــفــكــرة،  هـــذه 
من المهارات، منها إنشاء موقع 
إلــكــتــروـنـي والــتــســويــق لــألفــكــار 

والمشاريع”.

أما ريم حمد الشحي )13 سنة( 
تــعــلــمــت عــلــى أصــــول تــأســيــس 
األعــمــال والــمــشــاريــع، وتــقــول: “ 
فقد تعلمت كيف أصمم شعار 
موقعاً  وأصمم  وأنفذ  المشروع 
إلــكــتــرونــيــاً لــتــســويــق الــمــشــروع، 
ــيــة  كـــمـــا تـــعـــرفـــت عــــلــى الــمــيــزان
ــروع”.  الـــتـــي يــحــتــاجــهــا كـــل مـــشـ
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وكـــذلـــك األمـــــر بــالــنــســبــة لــدانــة 
التي  )12 سنة(،  الشحي،  علي 
تعلمت كيف تؤسس مشروعها 
التدرج   “ وتقول:  عالية،  بمهارة 
جــداً  مهم  المشروع  توسعة  فــي 
أبدأ  كأن  واستدامته،  نجاحه  في 
ــن بــعــدهــا  بـــمـــشـــروع صــغــيــر ومــ
كــبــر سوف  أ أطـــور فــيــه، وعندما 
في  المتمثل  مشروعي  أؤســس 
روبــوت ذكــي، يستطيع تنظيف 
الـــمـــنـــزل ويـــقـــوم بــجــمــيــع مــهــام 

األمهات”.

ســنــة(   13( الــبــســتــكــي  مـــريـــم 
تعلمت أساسيات البزنس وكل 
إلكتروني  موقع  مــن  يحتويه  مــا 
و”لــــوجــــو” وطـــريـــقـــة الــتــســويــق، 
كما تعرفت على الميزانية التي 
وجـــدوى  مــشــروع  كــل  يحتاجها 
الــربــح والــخــســارة فــيــه، وقدمت 

ابتكاراً عبارة عن حقيبة تحتوي 
على مادة تساعد على امتصاص 
لنيل  وتسعى  والسوائل،  الماء 
براءة اختراع عن هذا المشروع. 

وعملت سارة محمد )14 سنة( 
عـــلـى مـــشـــروع تــصــمــيــم مــوقــع 
دولة  في  السياحة  عن  إلكتروني 
وكبار  الهمم  اإلمـــارات ألصحاب 
“استفدت  وتــقــول:  المواطنين، 
ــذي  ــ ــن الــــمــــشــــروع الـ ــ ــراً مـ ــيــ ــثــ كــ
وطــرح  الــتــفــكــيــر  كيفية  علمني 
ــار الـــجـــديـــدة وتــنــفــيــذهــا.”  ــكــ األفــ
فقد  أحمد )11 سنة(  دانــة  أمــا 
تعلمت كيف تنشىء مشروعاً ، 
إلكترونياً  وكيف تؤسس موقعاً 
لــتــســويــق الـــمـــشـــروع، بــاإلضــافــة 
ــحــــصــــول عــــلــى الـــفـــكـــرة،  ــ إـلـــــى ال

والتخطيط للمشاريع الناجحة.

الفائز  سنة(   13( النقبي  خالد 
بالميدالية الذهبية، عن مشروع 
طـــائـــرة إطـــفـــاء الـــحـــرائـــق، يــقــول: 
ــبـــارة عـــن طــائــرة  “ الـــمـــشـــروع عـ
ــودرة إلطــفــاء  ــ تــرمــي كـــرة فــيــهــا بـ
ــاءت مــن  ــ ــرائــــق، الـــفـــكـــرة جــ الــــحــ
والـــدي الـــذي يعمل فــي الــقــوات 
الــمــســلــحــة، ونـــفـــذت الــمــشــروع 
ودوري  ــمــــل،  عــ ــريــــق  فــ ــن  ــمـ ضـ
الطائرة  مـــراوح  تــزويــد  فــي  تمثل 
اإلطــفــاء،  كــرة  بــالــســرعــة، وتنفيذ 
ــع نـــظـــام لــتــتــبــع الــخــرائــط،  ــ ووضـ
للوصول إلى المكان المستهدف 
والعودة إلى المحطة. واستفدت 
الــجــرأة وتعلمت  الــبــرنــامــج  مــن 
عــلــى مـــهـــارات إنـــشـــاء الــمــواقــع 

اإللكترونية والتصاميم الفنية”.

كرافت  )املاين  مسابقة  سنوات(   10 إىل   7  ( األوىل  العمرية  الفئة   - الفائزون 

والتصاميم ثالثية األبعاد(

االسماملركز

املجموعة األوىل

مطر أحمد يحيى اليعقوبيالمركز األول

علي عمران العماريالمركز الثاني

محمد سعد عبدالقادر عباسالمركز الثالث

املجموعة الثانية

روضة ناصر عبدهالمركز األول

محمد ماهر الكعبيالمركز الثاني

هند سلمان بن كرمالمركز الثالث

موضوع العدد
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االصطناعي  الذكاء  مسابقة  عاماً(   13 إىل   11  ( الثانية  العمرية  الفئة  الفائزون- 

وريادة األعامل

االسماملركز
فئة املنتجـات

خالد وليد النقبيالمركز األول

زايد أحمد اليعقوبيالمركز الثاني

سارة يوسف المرزوقيالمركز الثالث

فئة الخدمـات

ريم حمد الشحيالمركز األول

دانة علي الشحيالمركز الثاني

المركز الثالث
الفريق الفائز بالمركز الثالث:

- سالم ماجد البستكي
- محمد عبدهللا محمد

املتقدمة  الربمجة  مسابقة  عاماً(   17 إىل   14( الثالثة  العمرية  الفئة   - الفائزون 

بايثون وريادة األعامل

االسماملركز

فئة املنتجـات

حمدان أحمد عليالمركز األول

فاطمة عبدهللا البستكيالمركز الثاني

عمر ناصر كاظمالمركز الثالث

فئة الخدمـات

سارة محمد أميريالمركز األول

جاسم عادل المعوليالمركز الثاني

الشيخة حصة سعود القاسميالمركز الثالث
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تحقيق

العمل التطوعي بين الواقع والمأمول :

مــقــابــل  دون  مـــن  الـــعـــطـــاء 
ســـلـــوك إنـــســـانـــي وحـــضـــاري

كما هو معلوم لدى الجميع فإن التطوع هو : نشاط اجتماعي حضاري يتضمن ممارسة سلوك 
إيجابي،أو تقديم خدمة أو عون  أو نفع إلى جهات معينة أو أفراد دون مقابل مادي أو معنوي، وهو 
ينبع من فطرة اإلنسان ،وحاجات المجتمعات ،للمساهمة في التنمية بجميع أنواعها واالجتماعية 

منها بصفة خاصة.

ولـــقـــد اهـــتـــم اإلســــــام بــالــعــمــل 
الــتــطــوعــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً،قــال 
لعلكم  الخير  }وافــعــلــوا  تعالى: 
تأتي  ــار  اإلطـ هــذا  وفــي  تفلحون{ 
ــمــــوضــــوع والـــجـــهـــود  ــ ــيـــة ال أهـــمـ

المبذولة من الحكومة الرشيدة 
لتطوير العمل التطوعي والرقي 
“الــوعــي  مجلة  استطلعْت  بــه. 
مــن  ــدد  ــ عــ آراء  ــاعــــي”  ــمــ ــتــ االجــ
الذين  والمقيمين  المواطنين 

أوضــــحــــوا الــــجــــذور الــحــقــيــقــيــة 
ــتــطــوعــي ومــفــاهــيــمــه  لــلــفــكــر ال
وفــضــائــلــه وضـــروراتـــه ـفـي دولــة 
اإلمــــارات ،ألســبــاب عــدة كانت 

كالتالي:

تحقيق :شيمازا فواز الزعل

 مبادرة أنت إنسان :
كدت الطبيبة ماك بيرقدار،أن  أ
ــان تــحــاكــي  ــــت إنــــســ مــــبــــادرة أنـ
اإلنــــســــان مــــن مــنــطــلــق الــطــب 
اإلنساني  والــعــطــاء  أحــوالــه  بكل 
ــدأت  ــ ــه ،وأنـــــهـــــا بـ ــ ــال ــكــ بـــكـــل أشــ
مـــن عــيــادتــهــا الـــخـــاصـــة عــيــادة 
كمبادرة  األســنــان  لطب  القمة 

وذوي  األيــتــام  لمساعدة  طبية 
ــات والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن. ــاجــ ــيــ ــتــ االحــ
لتشمل كل مجاالت  وتــطــورت 
ــي الــنــفــســيــة  ــانــ ــســ ــ ــاء اإلن الــــعــــطــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــصـــــحـــــيـــــة واالجـ
ــان  ــســ ــاء اإلنــ ــنـ ــبـ والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة لـ

المعطاء النافع.
ورصيدها  رصيد  وتقول:للكلمة 
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ــو أن كل  ــ الــعــمــل والـــعـــطـــاء ول
ــه وعــلــمــه  ــانـ ــكـ شـــخـــص مــــن مـ
خصص جزءاً من عمله كتطوع 
وصــدقــة لــســاد الخير والــســام.

تــتــضــمــن  ال  ــة  ــدقــ ــصــ ــ ال أن  إذ 
ــط بــل  ــقــ ــال فــ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــاق بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ اإلنـ
والــخــدمــة  والــنــصــيــحــة  بالكلمة 
ــدة واالهــــــتــــــمــــــام. ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــ وال

فــلــنــجــتــمــع بــأيــديــنــا الــمــعــطــاءة 
يــحــب ويعمل  إنــســانــاً  لــنــكــون 
ويعطي ويفرح ويتجاوز أزماته 
بالجميع  حياته.والخير  ليبني 

وللجميع.
ازدهار وتقدم األمم:

وتـــشـــيـــر نـــــاديـــــة عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــــــهـــــــرمـــــــودي رئــــــيــــــس قـــســـم 
ــة الــــهــــال  ــئـ ــيـ ــيـــن هـ ــوعـ ــتـــطـ ــمـ الـ
األحمر مركز الشارقة،أن العمل 
فيه  االنخراط  وحجم  التطوعي 
يعد رمزاً من رموز تقدم األمم 
ــا،والشـــك أن األســـرة  ــارهـ وازدهـ
واألساسية  األولــى  الركيزة  هي 
العمل  هــذا  منها  ينطلق  التي 
الخير في  العظيم ليفجر ينابيع 
البشرية ويستثمر طاقاتها دون 
،فــيــجــب على  كـــــراه  إ أو  فــــرض 
الــجــمــيــع تــعــويــد أبــنــائــهــم منذ 
الــصــغــر عــلــى حــب عــمــل الخير 
االجتماعية  الــمــســؤولــيــة  وزرع 
التعاون  ثقافة  ، وغرس  لديهم 

متكاتفين  بينهم،ليكونوا  فيما 
يجب  كما  متعاونين،وتابعت 
تــحــفــيــزهــم عـــلـى االنــــخــــراط في 
واألنــشــطــة  التطوعية  األعــمــال 
االجتماعية من خال مبادرات 
ــا ،عــــن  ــهــ ــاتــ الــــــدولــــــة ومــــؤســــســ
طريق استغال طاقات األفراد 
ــة  ــادفـ ــجــــاالت مـــثـــمـــرة وهـ فــــي مــ
المجتمع  مــصــلــحــة  ـفــي  تــصــب 
ويساعدهم على قضاء أوقاتهم 
أعظم  ،فاألسرة  يفيدهم   فيما 
مدرسة في صنع أجيال تتذوق 

حاوة التطوع. 
اإلمارات نموذجاً للعالم:

ــه جـــمـــعـــة  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ أوضــــــــحــــــــت شـ
ومتطوعة  إعامية  المسماري 
الــتــطــوع يحتل  اســتــثــنــائــيــة،أن 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن حــيــاتــهــا حيث 
حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة الــشــارقــة 
لـــلـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي ـفــــي عـــام 
للعمل  الــخــيــر  ،وجـــائـــزة   2018
التطوعي في العام نفسه ،وأنها 
ــاً لــلــمــشــاركــة في  تــســعــى دائــــمــ
األعمال التطوعية والمجتمعية 
ــي الـــدولـــة  ــة ســـــــواءٌ فــ ــريـ ــيـ ــخـ والـ
يــجــعــل مــن  أو خـــارجـــهـــا مـــمـــا 
اإلمـــــــارات نـــمـــوذجـــاً لــلــعــالــم في 
لكل  والمساعدة  العون  تقديم 
إنـــســـان. وأضـــافـــت إنــهــا تــدعــم 
الـــشـــبـــاب وتـــبـــذل جـــهـــداً لــبــنــاء 

ــاب قـــيـــاديـــيـــن يــســاهــمــون  ــبـ شـ
ـفــي خــلــق بــيــئــة تــطــوعــيــة ذات 
مـــنـــفـــعـــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة،وكـــذلـــك 
ــلـــة دعـــمـــهـــا لــلــخــريــجــيــن  مـــواصـ
إلبراز  والكليات  الجامعات  من 

مشاريع تخرجهم للناس.

دعم المؤسسات الحكومية:
ــنـــدس مـــحـــمـــد عــبــد  ــهـ ــمـ أمــــــا الـ
ــاح عـــمـــر قــــائــــد فـــرســـان  ــتــ ــفــ ــ ال
اإلمارات ،فقال إن المؤسسات 
والدوائر الحكومية تقدم الدعم 
والــفــرق  للمتطوعين  الــكــامــل 
الــتــطــوعــيــة مــن نــاحــيــة الــمــكــان 
ــر بــعــض  ــيـ ــوفـ ــه،وتـ ــاتـ ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ومـ
واحتياجاتهم  الــازمــة  األدوات 
والسامة  األمــن  مقدمتها  وفــي 
الــفــريــق  إدارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
التطوعي لكي يؤدي المتطوع 
كـــمـــل وجــــه من  واجـــبـــه عـــلـى أ
خـــــال تــــواجــــدهــــم عــــلــى أرض 
الواقع ليكتسب خبرة بتعامله 
مع اآلخرين ويطور من مهاراته 
.وتــابــع  والــوظــيــفــيــة  الشخصية 
إن هناك الكثير من الفعاليات 
ــتــــي تــنــظــمــهــا الـــمـــؤســـســـات  ــ ال
التطوعية  الفرق  مع  بالتعاون 
ــن  ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ ــ الــــمــــمــــثــــلــــيــــن وال
الفعالية  إلنـــجـــاح  األســاســيــيــن 
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تكريمهم  يــتــم  االنــتــهــاء  ،وبــعــد 
ــهـــودهـــم وتــشــجــيــعــهــم  عــــلــى جـ
إلعـــطـــاء الــمــزيــد لــخــدمــة الــبــاد 

والمجتمع.

عطاء بال مقابل :
ــــت فـــاطـــمـــة  ــالـ ــ ــا قـ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مــ
ــنــاصــري  عــلــي عــبــد الــــوهــــاب ال
ــمـــع  ــري وأنـــــــــا أسـ ــ ــغـ ــ ــذ صـ ــ ــنـ ــ ،مـ
الــــدول  تــســاعــد  دولـــتـــنـــا  وأرى 
والــشــعــوب الــمــحــتــاجــة وتــحــّب 
ــريــــن  ــر ،فـــمـــســـاعـــدة اآلخــ ــيـ الـــخـ
ــم مــجــتــمــعــنــا  ــيــ قـــيـــمـــة مـــــن قــ
والمواطنون  اإلسامي،  العربي 
ــون الــخــيــر  ــ ــذل ــبــ ــ ــتـــطـــوعـــون وي يـ
لــلــغــيــر بـــــدون مــقــابــل .وبـــــدأت 
خـــطـــوات الـــتـــطـــوع األوـلـــــى من 
في  رسمياً  والتحقت  المدرسة، 
بالعديد  وقــمــت  2012م  عـــام 
من المشاركات على المستوى 
والثقافي  واإلنساني  المجتمعي 
والـــريـــاضـــي ،ولـــــدي مـــبـــدأ بــأنــه 
بــا مقابل والــســيــر على  عــطــاء 
زايــد  الشيخ  لــه   المغفور  نهج 
.وتابعت  نهيان  بن سلطان آل 
خــبــرات  كتسبت  ا أنــهــا  فــاطــمــة 
مختلفة  مـــجـــاالت  ـفــي  جـــديـــدة 

ــارب فـــريـــدة ومـــفـــيـــدة في   ــجــ ــ وت
واالجــتــمــاعــيــة  العملية  حــيــاتــهــا 
التطوع  أن  شك  ،وال  والعائلية 
يــنــمــو يـــومـــاً بــعــد يــــوم ويــظــهــر 
ــم الـــحـــكـــومـــي  ــ ــدعـ ــ ــي الـ ذلــــــك ـفــ
الجلي بتشجيعه بكافة أشكاله 
مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً ورصـــد الــجــوائــز 
والتحفيز المستمر للمتطوعين 
الخيرية  والجمعيات  وللهيئات 
،وكذلك نجده في انتشار الوعي 
ــر  ــراد الــمــجــتــمــع واألســ ــ بــيــن أفــ
وخــاصــة مــشــاركــة األطـــفـــال في 

األعمال التطوعية.

مستوى عال من الحرفية:
وتــــــرى هــمــســة يـــونـــس كــاتــبــة 
غرس  ،أن  تربوية  ومستشارة 
التطوع في نفوس األبناء  ثقافة 
مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــــفــــارهــــم مــن 
والمبادئ  بالقيم  ربطها  خــال 
قاعدة  تقوم على  وأن  الجميلة 
قــويــة مــن حــب الــوطــن،يــجــعــل 
ثــابــتــاً متغلغاً  الــتــطــوع ســلــوكــاً 
ــرد  ــجـ ــــس مـ ــيـ ــ ــاتــــهــــم ولـ ــيــ ــي حــ ــ فــ
للفت  مــجــتــمــعــي  اســـتـــعـــراض 
القوانين  تضع  .فالدول  األنظار 
في  ليكون  التطوع  تنظم  الــتــي 

بالنفع على  إطار سليم ويعود 
تتحمل  والمجتمع.كما  الــفــرد 
المؤسسات  بالتآزر مع  األسرة 
التنشئة  مسؤولية  االجتماعية 
االجــتــمــاعــيــة الــســلــيــمــة لــألبــنــاء 
العمرية  مراحلهم  مختلف  فــي 
لــيــكــونــوا عــنــصــراً أســاســيــاً من 
مكونات هذه التنشئة . وقالت 
ــطـــوع عــــلــى صــعــيــد  ــتـ أصـــبـــح الـ
ــارات عــلــى مستوى  ــ ــة اإلمــ ــ دول
عــاٍل مــن الحرفية فــي إطــار من 
وتنظمه  تدعمه  التي  القوانين 
وتـــضـــمـــن تــحــقــيــقــه لـــألهـــداف 
الصعيدين  على  منه  الــمــرجــوة 
ــردي والــمــجــتــمــعــي ،لــذلــك  ــفـ الـ
ــقــادمــة  نــحــتــاج ـفــي الــمــرحــلــة ال
األســرة  جانب  مــن  كبر  أ تكاتفاً 
الستثمار  جــهــودهــا  تكثف  كــي 
ــا تــقــدمــه الـــدولـــة مـــن فــرص  مـ
الثقافة  هــذه  لترسيخ  عظيمة 
المجتمع  فـــئـــات  جــمــيــع  لــــدى 
ــن وجـــهـــة  ــ ــ ــنــــاء . ومـ ــثــ ــتــ بـــــا اســ
تقع  أنـــه  أرى  الــخــاصــة  نــظــري 
ــيــة كــبــيــرة عــلــى عــاتــق  مــســؤول
الـــمـــؤثـــريـــن فــــي الــمــجــتــمــع مــن 
،فالتعامل  مواقعهم  مختلف 
فــي بعض األحــيــان مــع التطوع 

تحقيق
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بنظرة سطحية على أنه وسيلة 
ــهــــور يـــنـــســـف األهـــــــــداف  ــلــــظــ ــ ل

السامية التي وجد من أجلها .

من حلم وفكرة ..إلى واقع :
الــقــطــان رئيسة  ــا  وتــحــدثــت النـ
مبادرة بصمات إيجابية،فقالت 
مفاتيح  واإلنسانية  العطاء  :إن 
نطرقها  أن  منا  تطلب  ألبـــواب 
فينا  يثبت  إحــســاس  لهم  لمن 
ــيـــة  ــابـ ــادة واإليـــجـ ــعــ ــاقــــة الــــســ طــ
،حــيــث بـــدأت بــتــرتــيــب أفــكــاري 
على  لتمكينها  أحــامــي  وكتابة 
الـــواقـــع وإعــطــائــهــا هـــواء  أرض 
الـــــــــروح .ومـــــــن هـــنـــا انــطــلــقــت 
ــادرة بــصــمــات إيــجــابــيــة في  ــبــ مــ
ــارات فــي عــام 2015،  دولـــة اإلمــ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ وهــــــــــي مــــنــــصــــة اجــ
للمرأة تمكينها  تطوعية تحمل 
فرحاً  ،وللطفولة  ذاتــهــا  وإثــبــات 
وســـعـــادة ،ولـــألســـرة اســتــقــراراً 
وســكــيــنــة،فــمــلــهــمــات الــطــاقــة 
الصامد  أساسها  هن  اإليجابية 
كـــدت  بــأفــكــارهــن ودعـــمـــهـــن.وأ
المبادرة  هــذه  فعاليات  أن  النــا 
متعددة، منها نــدوات وزيــارات 
وفنون وابتكار وتسليط الضوء 

على الجوانب اإلبداعية بطريقة 
.نجمع  الــمــألــوف  عــن  مختلفة 
فيها الــمــرأة واألطــفــال واألســرة 
بكل  الفعاليات  فــي  للمشاركة 
ــع الــجــهــات  ــادة وفــــــرح مــ ــعــ ســ
كـــز إليــصــال  الــحــكــومــيــة والـــمـــرا

رسالة مجتمعية.

نشاط اجتماعي وحضاري:
ــالـــت رنــــا الـــزعـــبـــي أخــصــائــيــة  قـ
ومتطوعة  وأســريــة  اجتماعية 
ـفـــي الـــعـــديـــد مــــن الــجــمــعــيــات 
الــتــطــوعــيــة، عــنــدمــا نــهــب وقتنا 
ــلــتــطــوع  ــا ل ــ ــنـ ــ ــوالـ ــ ــا وأمـ ــ ــدن ــهــ وجــ
ــا هللا وكـــســـب  ــ ــرضـ ــ لـ نـــســـعـــى 
ــواب مــنــه ،وخـــدمـــة  ــثــ ــ ــر وال ــ األجـ
الوطن والمجتمع بكافة أطيافه 
الــنــبــي صـــلـى هللا عليه  ،قـــــال 
أخيه  حاجة  في  كــان  وسلّم:من 
ــان هللا ـفــي حــاجــتــه.فــالــعــمــل  كــ
اجتماعي  نشاط  هو  التطوعي 
ــاري يــتــضــمــن مــمــارســة  وحــــضــ
ســلــوك إيــجــابــي ،فــقــد أصبحت 
عالمية  التطوعية  المجموعات 
ـفـــي ظــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
العالم  وجعلت  البعيد  قــربــت 
ــرة واحـــــدة .فـــمـــا أجـــمـــل أن  ــ أسـ

تسعد مريضاً أو يتيماً أو فقيراً 
،فالسعادة التي نراها في عيون 
المسن الذي بات وحيداً في دور 
ابتسامة  ينتظر  وهو  المسنين 
ومــداعــبــة مــن أحــفــاده ويجدها 
ــيــــن وكــــذلــــك  ــتــــطــــوعــ مــــــن الــــمــ
االحـــتـــيـــاجـــات  وذوو  ــيـــم  ــتـ ــيـ الـ
الخاصة)أصحاب الهمم( فنحن 
فتحيي  االبتسامات  تلك  نــرى 
قــلــوبــنــا بــالــســعــادة والــــســــرور . 
الــتــطــوع  ثـــقـــافـــة  أن  وأشــــــــارت 
بــــدأت بــاالنــتــشــار بــشــكــل كبير 
،خــصــوصــاً مــع الــتــوجــه الــقــوي 
للدولة والمؤثر في مسار العمل 
الكثير  هــنــاك  إن  التطوعي،ثم 
مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات والــــجــــهــــات 
تكريس  فــي  تساعد  الحكومية 
ثــقــافــة الــتــطــوع لــلــوصــول ألكبر 
المحتاجين  مـــن  مــمــكــن  عـــدد 
المحبة والمودة  أواصــر  وزيــادة 
مـــن خــــال تــقــديــم الــمــســاعــدة 

لآلخرين .
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تحقيق

 تــــرى ســهــيــلــة مـــبـــارك الـــواـلــي 
مــديــر تــنــفــيــذ شــبــكــة الــنــقــل في 
شركة دو وعضو مجلس رأس 
عضوية  أن  لــلــشــبــاب  الــخــيــمــة 
مجالس الشباب وفرت المظلة 
لطرح  للشباب  اآلمنة  البيئة  و 
لرد   ، والــعــمــل عليها  أفــكــارهــم 
الـــجـــمـــيـــل لـــلـــدولـــة الـــمـــعـــطـــاءة 
كـــز  مـــرا بــــنــــاء  إن  وحــــكّــــامــــهــــا، 
الــشــبــاب لــلــوصــول إـلــى صــّنــاع 
اليومية  الــنــمــاذج  كمثل  الــقــرار 
الــتــي نـــراهـــا واإلنــــجــــازات الــتــي 
بسواعدهم  الــشــبــاب  ســّطــرهــا 
مــكــانــاً  للمستحيل  يــجــعــل  لــم 
في دولــة اإلمــارات التي تسعى 
كز األولى  قياداتها لتحقيق المرا
وتقول   ، المجاالت  في مختلف 
في  تجربتها  مبارك عن  سهيلة 
المجلس:” بعد أن غرد الشيخ 
محمد بــن راشـــد “ نــريــد شــابــاً 
عمره أقل من 25 سنة أن يكون 

وزيــــــراً” بــــدأت فــكــرة أن نــكــون 
جزءاً من هذه المنظومه، حتى 
تــم اإلعـــان أن هــنــاك مجالس 
اختياري  ليتم  للشباب  محلية 
الــخــيــمــة  راس  إمــــــارة  لــتــمــثــيــل 
والثانية، كما  األوـلــى  ــدورة  الـ فــي 
تــأتــي أهــمــيــة مــجــالــس الشباب 
فــي االســتــمــاع لــصــوت الشباب 
ــي اإلمــــــــارة وتــنــفــيــذ  اآلخــــريــــن فــ
بالشباب  الــخــاصــة  الــمــبــادرات 
في  التنفيذية  المجالس  ودعــم 
اإلمــارات بما يختص بتحديات 
الشباب ،ونجد التنافس الكبير 
أيًضا في شّتى النواحي مثمنين 
إيمان قيادتنا الرشيدة بشبابها 
قدراتهم،  في  يستثمرون  الذين 
وال يحّدهم سقف لطموحاتهم 
مسخرين طاقاتهم في مجاالٍت 
عــّدة منافسين أنفسهم إن لم 

يجدوا منافًسا”.

دعم وتمكين

ــة آســـيـــا  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ ــرت الـ ــيــ ــتــ اخــ
الـــشـــحـــي كــعــضــو فــــي مــجــلــس 
بــعــد  ــة  ــمـ ــيـ ــخـ الـ رأس  شــــبــــاب 
مــوافــقــة الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
لــتــبــدأ خــــوض تــجــربــتــهــا بــغــايــة 
الــفــخــر والــســعــادة مــعــربــة عن 
ــارات  ــ رأيـــهـــا ـفــي أن شــبــاب اإلمـ
لــخــدمــة  يــنــتــهــزون أي فـــرصـــة 
بــلــدهــم وهــــم عـــلـى اســتــعــداد 
لــهــذا مــســخــريــن مواهبهم  تـــام 
ــرد  ــهــــم لـ ــاراتــ ــهــ وطـــاقـــاتـــهـــم ومــ
الـــجـــمـــيـــل ، واضـــعـــيـــن نــصــب 
أعينهم أنهم البد أن يكونوا جزءاً 
من التغيير، وتقول:« كان أهم 
سبب النضمامي للمجلس هو 
حــرصــي عــلــى تــقــديــم األفــضــل 
نتشرف  إذ  لــبــلــدي،  واألحــســن 
بكل حب أن نكون ضمن هذه 
الــمــنــظــومــة، وتـــأـتــي الــمــجــالــس 

ِمنصات للموهبة واالبتكار

»مــجــالــس الـــشـــبـــاب« ســـبـــاق في 
الـــعـــطـــاء وصـــنـــاعـــة الــمــســتــقــبــل

ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، بـــقـــدرات الــشــبــاب ودورهـــــم في  ــ ــة اإلمــ تــؤمــن الــقــيــادة الــرشــيــدة ـفـي دولــ
السياسات  من  متكاملة  مجموعة  تبني  على  عملت  لذلك  وطنهم،  وتطوير  المستقبل  صناعة 
اإلمــارات  دولــة  في  الشباب  مجالس  تشكيل  تم  ومنها  لهم،  والمَمكِّنة  الداعمة  واالستراتيجيات 
لدعم  المزروعي،  شما  الوزيرة  معالي  ترأسها  التي  الشباب  وزارة  ِمظلة  تحت  المتحدة  العربية 
مسيرتها كرائدة في االبتكار الحكومي، وقيادة الطريق نحو التحديات العالمية، وتمكين الشباب 
اإلماراتي ليصبح نموذجاً في قيادة شباب العالم في المجاالت كافة، وتتمحور هذه الرؤية حول توفير 
التعليم، والتفاعل معهم من خالل االستماع آلرائهم وأفكارهم ، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.
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نــتــيــجــة ثــقــة قــادتــنــا وشــيــوخــنــا 
أعـــــمـــــارهـــــم  ـفــــــي  هللا  أطــــــــــــال 
الباب  بإمكانات شبابهم بفتح 
لهم إلطاق قدراتهم، وعلينا ان 
نبرهن على أننا على قدر الثقة 
بمعنى أن تكون أفعالنا دليل 

صحة إيمان قادتنا فينا«.

ــرأة اإلمـــاراتـــيـــة  ــمـ ــلـ ــا بــالــنــســبــة لـ ــ أمـ
ــاألخـــص فــئــة الـــشـــابـــات الــلــواتــي  وبـ
أثبتن جدارتهن ومهارتهن في الدولة، 
تعقب الشحي قائلة :” نجد المرأة 
اإلماراتية في كل مجاالت الحياة من 
وقانون  وهندسة  وأدب  موسيقى 
والكثير الكثير وحتى عدد الوزيرات 
ــال  ــرجـ ــدد الـ ــ فــــي الــــدولــــة تــخــطــى عـ
الوطني لدرجة  المجلس  في  وأيضاً 
أنها أصبحت تقود الطائرة الحربية، 
كل هــذا بفضل دعــم الــدولــة حيث 
ــدة في  ــديـ ــاالت جـ ــجـ فــتــحــت لــهــن مـ
تــخــصــصــات الــجــامــعــة إـلـــى جــانــب 
التشجيع من أصحاب القرار، فنجد 
في  الدولة  بها  قامت  كبيرة  قفزات 

فترة وجيزة .

استراتيجية الدولة

ــاء انــضــمــام الــشــاب عبدهللا  جـ
الـــمـــســـمـــاري مـــهـــنـــدس فــضــاء 
ومـــيـــكـــانـــيـــكـــا لـــمـــجـــلـــس إمــــــارة 
الفجيرة رغبة في تحقيق أحامه 
ورغــبــاتــه والـــتـــي تــتــنــاســب مع 
أهداف وتطلعات الدولة ومركزاً 
على تقديم فرص لشباب إمارة 
بــالــذات ويــقــول:« بعد  الفجيرة 
إعان الدولة عن رؤية) 2021 
التي تركز على قطاع   )-2030
الــتــعــلــيــم شــعــرت أنـــه البـــد من 
الــمــبــادرات  الــعــديــد مــن  تقديم 
لـــتـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك مــــــن خــــال 
االلتحاق بمجلس شبابي ألنقل 
خــبــرـتـي ودراســــتــــي وتــجــربــتــي 
ألبــــنــــاء إمــــــــارة الـــفـــجـــيـــرة حــتــى 
استراتيجيات  من  جزءاً  يكونوا 
إمـــــارة أبــوظــبــي حــيــث قضيت 
المـــســـت  ســــــنــــــوات   6 ــا  ــهــ ــيــ فــ
التغييرات والتطورات اإليجابية 
زمائي  مع  عملت  ،والحمدلله 
على مــبــادرات وأعــمــال تهدف 
ــول شــبــاب  ــقــ لــفــتــح آفــــــاق وعــ
الفجيرة ، والحظنا تغييراً وتطوراً 
عــن الــســابــق مــن نــاحــيــة اتــبــاع 

اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة ومــعــرفــة 
الـــبـــروتـــوكـــوالت والــتــخــصــصــات 
الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا، والحــظــنــا 
ــر  زيـــــادة الـــوعـــي لــديــهــم ، وأذكــ
الحصر  ال  الــمــثــال  سبيل  عــلــى 
 ، باهراً  نجاحاً  حققتا  مبادرتين 
األولــى في مجال ريــادة األعمال 
ــار )أنـــــــــا ريـــــــــادي( ــ ــعـ ــ ــحــــت شـ تــ
الدائمة  الــشــكــوى  كــانــت  حيث 
عـــــدم وجــــــود فـــــرص عـــمـــل فــي 
الــفــجــيــرة مــمــا يضطرهم  ــارة  إمــ
ــرى  ــاب إـلــــى إمــــــــارات أخــ ــذهـ ــلـ لـ
فتعاونّا   ، الطريق  عناء  وتكبد 
التجارة والصناعة في  مع غرفة 
 15 للشباب  وفــرت  و  الفجيرة 
مستلزمات  بكل  مجهزاً  مكتباً 
الثانية كانت  العمل، والمبادرة 
شــعــار)أنــت  تــحــت  التعليم  فــي 
بــزيــارة  قمنا  المستقبل(حيث 
ــاب الــثــانــويــة ـفــي الــمــنــاطــق  طــ
ورش  وأعـــطـــيـــنـــاهـــم  الـــنـــائـــيـــة 
ــلــــســــات تـــبـــيـــن لــهــم  ــل وجــ ــمـ عـ
التخصصات التي يختارونها في 
الجامعة وتصب في مصلحتهم 

عند دخولهم سوق العمل.«
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شخصية العدد

هند سلمان علي بن كرم، طفلة في العاشرة من العمر، تربت وتأصلت 
على حب القراءة والرسم بريشة فنان، فأصبحت القراءة والفن جزءًا 
من طفولتها العذبة، فهي اليوم قارئة نهمة ولديها موهبة جميلة 

في الرسم طورتها إبداعًا وأدخلت عليها التكنولوجيا بكل حرفية. 
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ابنة العاشرة... هند بن كرم
ــا  ــه ــل ــغ ــش ــة ي ــ ــدع ــ ــب ــ طـــفـــلـــة م
ــم ــ ــ ــرس ــ ــ حـــــــب الـــــــــقـــــــــراءة وال
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تتحدث بن كرم ببراءة الطفولة 
وتــقــول:  بــالــرســم،  عــن شغفها 
الــصــف  ـفـــي  ــنـــت  كـ أن  ــذ  ــنـ مـ  «
ــا  الـــخـــامـــس، ومـــنـــذ الــصــغــر وأنـ
أهــــــــوى الـــــرســـــم ومــــنــــه رســــم 
ــداي  ــ ــظ وال الــشــخــصــيــات، والحــ
اهــتــمــامــي بــهــذه الــهــوايــة التي 
عــمــلــت عــــلــى تـــطـــويـــرهـــا فــيــمــا 
بـــــعـــــد، حــــيــــث أرســــــــــم الــــيــــوم 
بــطــريــقــة الــديــجــيــتــال، ومـــؤخـــراً 
فــــزت بـــالـــجـــائـــزة الـــبـــرونـــزيـــة في 
األعمال وعلوم  برنامج »ريــادة 
نظمته  الــــذي  الــتــكــنــولــوجــيــا«، 
جمعية توعية ورعاية األحداث 
بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة حــمــدان 
بـــن مــحــمــد الــذكــيــة عـــن عملي 
األبعاد  الثاثية  بالتقنية  الفني 
ــلــمــواقــع الــســيــاحــيــة ـفــي دـبــي،  ل
ــنـــهـــا تــجــســيــد بـــــرج خــلــيــفــة  ومـ

وبرواز دبي«.

اهتمامها وشغفها  مــدى  وعــن 
أحب   « قائلة:  تعلق  بــالــقــراءة، 
ــيـــرة  ــقــــصــــص الـــقـــصـ ــ قــــــــــراءة ال
ــاركـــت في  ــوم، ومــنــهــا شـ ــلـ ــعـ والـ
مسابقة تحدي القراءة لعامين 
جــداً  تجربة  وكــانــت  متتاليين، 
على  شجعتني  ومفيدة،  قيمة 
استكمال هذه الهواية والعمل 
على قراءة المزيد من الكتب«.

والديها قدما  أن  تشير بن كرم 
لـــهـــا الــــدعــــم والــتــشــجــيــع عــلــى 
تحدي  مسابقة  فــي  الــمــشــاركــة 
لها  كانا يقدمان  الــقــراءة، حيث 
الــكــتــب، ويــشــاركــانــهــا الـــقـــراءة، 
والقيم  المعاني  لها  ويــفــســران 
عــن كــل كــتــاب تـــقـــرؤه. وتــقــول 

مــراد  الــدكــتــور محمد  إن جدها 
عبد هللا، الذي يشغل منصب 
ــام لــجــمــعــيــة  ــعــ ــ أمـــيـــن الـــســـر ال
ــة ورعـــــــايـــــــة األحـــــــــــداث،  ــيــ ــوعــ ــ ت
لها  األكبر  والمشجع  هوالداعم 

في المشاركة بتحدي القراءة.

ــن كــــــرم بــتــفــوقــهــا  ــ ــيــــزت بـ ــمــ وتــ
كثر من  الدراسي، وشاركت في أ
مسابقة مدرسية، توضح قائلة: 
ــاركــــت فــــي مــســابــقــة حــل  » شــ
الــمــســائــل الــريــاضــيــة ووصــلــت 
لــلــمــســتــوى الـــثـــاـنــي، وســأعــمــل 
عــلــى تــطــويــر نــفــســي مـــن أجــل 
المستويات، فأنا  اجتياز جميع 
أعــتــبــر الــــدراســــة والـــعـــلـــم هما 

السبيل  اإلنــســان، وهما  ســاح 
في تطور دولتنا الحبيبة«.

تطمح  الـــذي  التخصص  وعــن 
في االلتحاق به مستقباً، تعلق 
تــخــصــص  يــــوجــــد  ال   « قـــائـــلـــة: 
معين أخطط له، ففي كل يوم 
كــتــشــف مــوهــبــة جـــديـــدة، وفــي  أ
تكنولوجيا وتوجه  ثمة  يوم  كل 
ــأتـــرك  ــدان، سـ ــ ــ ــدي ــ ــومـــي جــ ــكـ حـ
اخــتــيــار تــخــصــصــي األكــاديــمــي 
لــلــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، فــربــمــا 
يضيف  جــديــداً،  كتشف شيئاً  أ
دولة  لمستقبل  جديدة  بصمة 

اإلمارات«.
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منذ  يحتاجها طفلهما بشدة  التي  لألبوين،  األساسية  المهام  إحــدى  الطفل،  نفس  في  الثقة  غرس 
مدار  على  الطرق  من  ومتنوعة  مختلفة  بمجموعة  به  القيام  يمكن  ما  وهــو  األوـلــى،  حياته  سنوات 
سنوات نمو الطفل وتطوره، ألن ثقة الطفل بنفسه هي وليدة أحــداث ومواقف وردود فعل تجاه 
تصرفاته، تتبلور داخله تدريجًيا، وتؤثر فيه منذ طفولته، حتى يكتسب هذه الصفة، وتصبح أساًسا 
المسؤولية،  وتحمل  الــقــرارات،  اتخاذ  على  الــقــادرة  القوية  شخصيته  بناء  في  مهًما  وعــامــًا  لحياته 

ومواجهة المشكات فيما بعد. وغرس الثقة في نفس الطفل تبدأ بالخطوات التالية:

كيف تزرع الثقة في 
نفس الطفل؟

وتــقــديــر  الــثــقــة  غـــرس  أوالً: 
الذات

تقديمه  ما يمكن  أعظم  هو 
ــال الــذيــن  ــفـ ــاألطـ لــلــطــفــل، فـ
ــفــــس،  ــ ــن ــ ــال ــ لـــــديـــــهـــــم ثـــــقـــــة ب
يــشــعــرون بــالــحــب والــقــبــول 
إنتاجيتهم  وتزيد  والسعادة، 
ــرع  ــورة أسـ ــورون بـــصـ ــطـ ــتـ ويـ
مـــمـــن ال يـــشـــعـــرون بــنــفــس 
ولكي  بالنفس،  الثقة  مقدار 
تزرع في الطفل  هذه الصفة 

اتبع ما يلي:

-  راٍع  الفروق الفردية بين 
األطفال، وال تتجاهل أن لكل 
ــه،  ــدراتـ طــفــل شــخــصــيــتــه وقـ
ــادي األضــــــــــــــرار الـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ

تصيب الطفل عندما تقارنه  
بــاألطــفــال اآلخـــريـــن، وحــتــى 
فعليك  بــالــدونــيــة.  يشعر  ال 
تشجيعه على تحسين أدائه 
ــارنــــه بــالــســابــق،  الـــحـــاـلــي، وقــ
حتى يشعر بالتقدم واإلنجاز، 
وحـــدّد نــقــاط قــوتــه وامــدحــه، 
وركز على الجوانب اإليجابية 
في شخصيته، فإذا أخفق في 
شــيء مــا، َفــأْثــِن على تفوقه 
في شيء آخر، ليشعر بالثقة 

والقبول.

عـــــــبـــــــارات  مـــــــــن  كـــــــثـــــــر  أ  -
ــر  ــديــ ــقــ ــتــ ــ ــان وال ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــــت  ــل »أنـ ــثـ ــع، مـ ــيـ ــجـ ــشـ ــتـ والـ
تستطيع فعل ذلك«، حتى 

ــعــــوره بــقــيــمــة  ــزز مــــن شــ ــعـ تـ
نــفــســه، واســتــمــر ـفــي  مدحه 
على تفوقه فــي أي مـــادة، أو 
أي تــصــرف صــحــيــح، ولــكــن 
يـــصـــاب  ال  حــــتــــى  بــــــحــــــدود 

بالغرور. 

ــه  بــكــل  ــثـ ــديـ - أنــــصــــت  لـــحـ
أو  تــقــاطــعــه  وال  حــــواســــك، 
يكملها  أن  قبل  جملته  نُــْنــِه 
المجال  له  وأفسح  بنفسه، 
كي يعبر عن نفسه ويتكلم 
ــدور بــعــقــلــه،  ــ ــ ــا ي ويــــوضــــح مــ
لتثبت   معه،  أفكاره  وناقش 
الــمــفــاهــيــم الــصــحــيــحــة لــديــه 
وتصحح  المفاهيم الخاطئة، 
ــر  وابــتــعــد عـــن الــنــهــي واألمــ

بقلم: المحامية األستاذة/ شيخه أحمد 

محامي الحدث
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ــدون نــقــاش(،  ــ دائـــًمـــا وعـــبـــارة )ب
ليثق  أسئلته،  جميع  على  ورد 
ـفــي نــفــســه ويــشــعــر بــاهــتــمــامــك 
به. ال تكثر من نقده وتستخدم  
تــنــعــتــه  أو  ــة،  ــادمــ ــهــ ــ ال ــاب  ــ ــقـ ــ األلـ
نفسيته  إـلـــى  تـــســـيء  بــشــتــائــم 
ــه  ــورتـ ــه صـ ــويـ ــشـ ــم ـفــــي تـ ــهـ ــسـ وتـ
ــام نـــفـــســـه، حـــتـــى ال يــصــدق  ــ أمــ
الــكــام، ويــبــدأ بترجمة هذا  هــذا 
االعــتــقــاد الــخــاطــئ إـلــى ســلــوك 
فــعــلــي، لــيــنــســجــم مـــع الـــصـــورة 
السلبية التي رسمها عن نفسه، 
فــيــصــبــح شــخــصــيــة مـــهـــزوزة، ال 
تثق في نفسها وال في من حولها. 

- ال تــســرف فــي الــعــقــاب والــلــوم 
والوعظ، إذا انحرف عن الكمال 
أو واجه مشكلة معينة، حتى ال 
وغير  دائــًمــا،  مذنب  بأنه  يشعر 

جدير باالحترام. 

باالستقالية  تقمع شعوره  ال   -
مــنــذ صـــغـــره، وال تــمــنــعــه دائــًمــا 
في  حتى  بمفرده،  التصرف  من 
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األساسيات البسيطة، خوًفا 
بـــصـــورة  يـــتـــصـــرف  أن  ــــن  مـ
خاطئة، حتى يتعلم االعتماد 
على  يــعــتــاد  وال  نفسه  عــلــى 

االتكالية دائًما. 

مــواهــبــه وشجعه،  اصــقــل   -
الــظــروف المائمة  لــه  ووفـــر 
واألدوات التي تساعده على 
إظهار ميوله، كأدوات الرسم 
إذا كان يحب الرسم والكتب 

إذا كان يحب القراءة.

المعنوية،  ارفع من روحه   -
بمهارات  تزويده  طريق  عن 
كه  وخبرات هادفة، مثل إشرا
أو تطوعي  خــيــري  فــي عمل 
تعليمه  أو  قدر طاقته،  على 
يتمكن  حتى  معينة  رياضة 
مــن الــتــعــامــل مــع اآلخــريــن، 
مـــا يــعــزز ثــقــتــه بــنــفــســه. - - 
مسؤولية  يتحمل  أن  علمه 
الفرصة  وامــنــحــه  تــصــرفــاتــه، 
ذاتــه من خال  للتعبير عن 
ــة بــعــد  ــاولـ ــحـ ــمـ الـــتـــجـــربـــة والـ
الخطأ، حتى يتعلم تصحيح 
فيه  المرغوب  السلوك غير 

إلى السلوك المرغوب.

واجــــــــــبــــــــــات  امــــــــنــــــــحــــــــه   -
ومــســؤولــيــات، وكــافــئــه عند 
بنفسه،  ثقته  لتدعيم  أدائــه، 
بــأنــه شخص  وحــتــى يشعر 
يستثمر  كيف  وعلّمه  مؤثر، 
ماله، ويدافع عن نفسه، بما 
يتناسب مع عمره ومقدرته.

كـــســـب  ــى  ـــلــ ــ عـ ســـــــاعـــــــده   -
الــصــداقــات، وامــنــحــه فرصة 
تكوين عاقات مع من هم 
عــمــره، وتشجيعه  مــثــل  ـفـي 
عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي مع 

تتدخل  وال  آخـــريـــن،  أطــفــال 
بينهم إال عند الضرورة، حتى 
ــاحــــب شــخــصــيــة  ــون صــ ــكــ ــ ي

مستقلة.

الـــرأي،  إبـــداء  - شجعه على 
وخذ  رأيه في أمر من األمور 
مــن حين آلخـــر، ودعـــه يعبر 
عـــن مــشــاعــره بــــدون خــوف 
يتكلم  كيف  علمه  تـــردد،  أو 
ــد لــلــنــاس،  ــريـ ــا يـ ويــــشــــرح مــ
وعلمه كيف يخطط لنفسه 
ــاول  ــ ــحـ ــ ــع هــــــدًفــــــا، ويـ ــ ــــضـ ويـ
مــن خــال خطوات  تحقيقه 
ــة، فـــيـــشـــعـــر بــثــقــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــتـ مـ
ــه عــلــى  ــ ــدرت ــقــ ــ ـفـــي نـــفـــســـه وب
عن  ومسؤوليته  الــتــصــرف، 

تحقيق النجاح. 

- امـــنـــحـــه فـــرصـــة االخـــتـــيـــار 
تخْتر  يــريــده، وال  مــا  وتحديد 
واأللعاب  المابس  دائًما  له 
أنت  تعجبك  التي  والكتب 
ــه،  ــ رأي عـــن  تــســألــه  أن  دون 
ــرم خـــصـــوصـــيـــاتـــه وال  ــ ــتـ ــ واحـ
ــا مــــن أشـــيـــائـــه  ــًئـ ــيـ ــأخــــذ شـ تــ
ثقته  لتزيد  استئذانه،  دون 

بنفسه. 

- امنحه فرصة اختيار الهدايا 
الــتــي ســيــقــدمــهــا لــآلخــريــن، 
وقــــــــدمــــــــه لـــــلـــــضـــــيـــــوف ـفــي 
وال  االجتماعية  المناسبات 
موجود،  غير  وكأنه  تتصرف 

ليكتسب الثقة. 

عليه،  خــوفــك  فــي  تبالغ  ال   -
ــاوز حــــــدود الــحــمــايــة  ــتــــجــ وتــ
ــا يــخــيــفــه فــي  الـــمـــعـــقـــولـــة، مــ
ــامــــل مـــــع اآلخـــــريـــــن،  ــعــ ــتــ ــ ال
وخـــوض أي تــجــربــة جــديــدة 
غير معتاد عليها، فيضعف 

ويقلل  شخصيته  من  ذلــك 
من ثقته في نفسه. 

ــــن حـــبـــك،  ــر دائـــــًمـــــا عـ ــبـ - عـ
وأحسن  معاملته، وال تقلل  
من قدره أو تسخر منه أمام 
اآلخرين، حتى يشعر باألمان 

والثقة فيمن حوله. 

ــه،  ــ ــامـ ــ أمـ بـــثـــقـــة  ــرف  ــ ــصـ ــ تـ  -
فــثــقــتــك بــنــفــســك وصــدقــك 
ــريـــن،  ـفــي تــعــامــلــك مـــع اآلخـ
ستعزز هذا المفهوم عنده. 

- ال تْنَس أنه طفل، فاجعله 
اللعب  ألن  طفولته،  يعيش 
النفسي  نموه  على  يساعد 

بشكل سليم.

ثانيا: إعادة الثقة بالنفس 

تــهــتــز ثقة  الــمــمــكــن أن  مـــن 
الـــطـــفـــل فــــي نــفــســه بــســبــب 
يتعرض  أي مواقف سلبية 
الــوالــدان  يتساءل  وهنا  لها، 
عن طرق إعــادة ثقة الطفل 
ـفــي نــفــســه، وهــــو مـــا يمكن 
خال  مــن  تحقيقه  بالفعل 

اتباع ما يلي:

لــه  ــــيء  كــــل شــ تـــفـــعـــل  - ال 
بنفسه،  ثقته  فقد  إذا  حتى 
بالصبر  تتحلىِّ  أن  فعليك 
التعامل  ألقصى درجــة عند 
مــعــه، واتــركــه يــقــوم بالمهام 
الــخــاصــة بـــه بــمــفــرده، حتى 
ــي وقـــت  ولــــــو كــــــان ذلــــــك ـفــ
الجديدة  فالتحديات  أطــول، 
الــــــصــــــغــــــيــــــرة، هــــــــي الــــتــــي 
والثقة  بــالــكــفــاءة  ستشعره 

مرة أخرى.

محامي الحدث
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- اطلب منه أعمااًل مناسبة 
بـــعـــض  أعــــــطــــــه   ، ــره  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ
الواجبات المنزلية المناسبة 
لـــعـــمـــره، كــتــرتــيــب الــطــاولــة 
النظيفة  الــمــابــس  وفــصــل 
عن المتسخة وغيرها، فهذا 
ســيــزيــد شـــعـــوره بــالــكــفــاءة 
ــه ـفــــي حــل  ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ ويـــــعـــــزز مـ
المشكات. تحدث معه عن 
أنه ال  أخبره  المثالية  مفهوم 
يــوجــد شــخــص مــثــالــي، وأن 
ال أحــد يتوقع منه أن يكون 
مثالًيا، وأعِد النظر في طريقة 

تعاملِك مع أخطائه. 

- أْعــــــِط لـــه خــــيــــارات: فــهــذا 
يشعره بالقيادة، اْسأله مثًا: 
هل ترغب في تناول البيض 
وســـيـــســـاعـــده  ــبــــن؟  الــــجــ أم 
اتخاذ  مهارة  تعلم  هذا على 
ــذ الـــصـــغـــر،  ــنــ الــــــــقــــــــرارات مــ
كثر  ويحضره التخاذ قرارات أ
صعوبة مع تقدمه في العمر. 

كـــثـــر مـــن الــــازم  ال تــمــدحــه أ
ــادق  ــصــ ــ ال ــمــــدح غـــيـــر  ــ ــال ، فــ
والـــمـــجـــامـــات تـــؤـتــي نــتــائــج 

عكسية. 

ال تقلل مــن مــشــاعــره ،ضع 

ــان طـــفـــلـــك،  ــ ــكــ ــ ــســــك مــ ــفــ ــ ن
وفكرك بعقله، حتى عندما 
يغضبك استرْح وابتعد عنه 
ــا ثم  حــتــى ال تــقــول لــه كــاًم
تندم عليه، وتذكر دائًما أنك 
تكره تصرفات طفلك وليس 

طفلك، ووضح له ذلك. 

ــه بـــمـــفـــردكـــمـــا:  ــعـ ــلــــس مـ اجــ
ــل  ــ ــا عــــلــى األقـ ــ ــًع اجـــلـــســـا مــ
ــوع بــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــرة ـفـــي األسـ ــ مــ
منتظم، فهذه فرصة عظيمة 
لــلــحــديــث عـــن كـــل مـــا يـــدور 
دائًما،  به  ليشاركك  باله،  في 

لتوجيهه إلى األفضل. 
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وقفة تأمل

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

نــحــن نــعــيــش ـفـي عــالــم مــتــصــارع تــســوده الــكــراهــيــة العنصرية 
والعرقية التي أخلت بنظام العيش فيه وتحول إلى بؤرة صراعات 
كين خامدة على وشك اإلنفجار في أية لحظة، يحاول صانعو  وبرا
يقولون عنها حديثة  الــصــراعــات بطرق  هــذه  إخــمــاد  فيه  الــقــرار 
كثرها تطوراً  كثر طريقة ناجحة وأ ومتطورة لكنهم ال يعرفون أن أ
وسليمة  صحيحة  بطريقة  اإلجتماعية  والتنشئة  التربية  هــي 
للطفل تنمي فيه القيم األخاقية التي ولد بها، أسسها التسامح 

والعطاء ونبذ الكراهية بكل أنواعها .

قوة داخلية 

بعض  لــه  تــروج  كما  البشر  عند  مكتسباً  مــبــدأً  ليس  التسامح 
تولد  نفوسهم  داخلية دفينة في  إنما هو قوة  واألراء  الــدراســات 
طمسها  أو  وتنميتها  الــعــلــن  إـلــى  إخــراجــهــا  ــاء  ــ اآلب وعــلــى  معهم 

التسامح المعدن النفيس
 في بواطـــن البشـــر

twitter :@ismailalhammadi

كل ما يولد مع اإلنسان من مشاعر إنسانية هي إيجابية بالفطرة، لكن البيئة التي ينشأ فيها هي من ينمي 
هذه المشاعر ويقويها لتترعرع كشجرة وتلقي بظاللها على المجتمع، أو تغيرها إلى ضد لتتحول إلى مشاعر 
سلبية فتتحول إلى سرطان خبيث ينهش جسد المجتمع وقيمه ويدفع ثمنه سلسلة من األجيال القادمة .
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ــا إـلـــى األبــــــد، إن ســلــوك  ــاؤهـ ــفـ وإخـ
واألم  األب  ــوك  ــلـ سـ مــــن  الـــطـــفـــل 
ــا، أن  ــيـــهـ ــتــــي يـــنـــشـــأ فـ ــ واألســـــــــرة ال
تنشىء طفاً يمَجد التسامح وينبذ 
والمواعظ  بالكام  ليس  الكراهية 
بالفعل كذلك، في وقائع  بل  فقط 
كثيرة بعض اآلباء إذا أخطأ الطفل 
ال يسامحه، أو إذا أخطأ أحد أقرانه 
لمسامحته  يدعمه  ال  الجيران  من 
وكم  بالمثل،  الـــرد  على  ويشجعه 
من أمثلة على ذلك في مجتمعاتنا 
العربية نابعة عن التفكير المحدود 
الرد  أن  وباعتقادهما  األب  أو  لــألم 
الــطــفــل بطاً  بــالــمــثــل، يجعل مــن 

قوياً ال يفرط في حقه مستقباً.

الــتــخــاذل  يــعــنــي  الــتــســامــح ال  إن 
واالنحناء وهذا أمر مرفوض، بينما 
كبر قوة  أ يدمران  الحقيقة هما  في 
ــي “الــتــســامــح”  داخـــلـــيـــة لـــديـــه وهــ
بشكل  الحياة  مــن  ستمكنه  التي 
طبيعي واجتياز أصعب مراحلها و 

التعايش معها .

التسامح مع النفس 

عزيزي األب، إذا أردت أن تعزز نمو 
بذرة التسامح داخل طفلك، عليك 
مع  يتسامح  كيف  تعلمه  أن  أوالً 
ذاته ويقدرها كونه عنصراً مستقبلياً 

ــي  فـــــــــــعـــــــــــاالً فــ
مــــجــــتــــمــــعــــه، 
كما عليك أن 
تسامحه على 
وإن  أخـــطـــائـــه 
كــانــت أخــطــاًء 
ــــب  ــوجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
فعليك  عقاباً 
مـــــعـــــاقـــــبـــــتـــــه 
ذكية  بطريقة 
ووديـــة ال تؤثر 
عاقتك  عــلــى 
به وبأسرته، وعليك أيضاً أن تعَوده 
الخافات  وتــجــاوز  التسامح  على 
مــع إخــوتــه وأقـــرانـــه وأصــدقــائــه في 
ــدء صــفــحــة  ــ ــ الـــحـــي والــــمــــدرســــة وب
أن االستمرار  جديدة معهم. عَلمه 
ـفــي الـــعـــاقـــات اإلجــتــمــاعــيــة بــكــافــة 
اسمها  نقطة  على  مبنيٌّ  أنــواعــهــا 
والــغــل  الــحــقــد  الــتــســامــح” وأن   “
أوالً  لــنــفــســه  الـــدمـــار  إال  يــجــلــبــان  ال 
كائنات  خلقنا  نحن  ثانية،  ولغيره 
الــعــيــش  يــمــكــنــهــا  ــيـــة ال  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بمعزل عن المجتمع بدون روابط 
اجتماعية، هذه الفطرة التي خلقنا 
عــلــيــهــا ولــكــنــنــا خــلــقــنــا نــاقــصــيــن، 
يـــغـــضـــب أحــــدنــــا اآلخـــــــر ويــســتــفــز 
ــافـــس بــعــضــنــا  ــنـ بــعــضــنــا اآلخــــــر ويـ
المشاعر  مــن  وغــيــرهــا   ... البعض 
شرخاً  تحدث  أن  شأنها  مــن  التي 
ـفــي عــاقــاتــنــا اإلجــتــمــاعــيــة وإن لم 
نــتــداركــهــا قـــد تــكــســر لـــألبـــد. ولــكــي 
يجب  االجــتــمــاعــيــة  حياتنا  تستمر 
أن يكون “ التسامح “ هو المعدن 
عاقتنا  كسر  يجبر  الــذي  النفيس 
ونعتمدها  نتبناها  الــتــي  والــركــيــزة 
ـفــي حــيــاتــنــا لــنــتــعــايــش مـــع بعضنا 
البعض ولنستمر في الحياة كأفراد 
بينهم  فيما  ومتعاونين  مسالمين 

ــن ومــســتــقــر، ال  لــبــنــاء مــجــتــمــع آمــ

ــان عــلــى حــيــاتــه  ــسـ يــخــاف فــيــه اإلنـ

مهما كانت ملّته أو طائفته .

دولة التسامح 

الحمد لله نحن في دولتنا تداركنا 

العالم  تفكير  وسبقنا  األمـــر  هــذا 

فوق  دولــة تضم  كوننا  بخطوات، 

يـــقـــارب 200 جنسية  مـــا  أرضـــهـــا 

الثقافات  مختلف  مــن  مــنــحــدرة 

والــخــلــفــيــات الــلــغــويــة والــعــرقــيــة 

بينها  فيما  تعايشت   ، والــديــنــيــة 

بسام رغــم كــل هــذه االختافات 

لن  ثــقــافــيــة  فيسفساء  وشــكــلــت 

تجدها في أي دولة في هذا العالم 

يعني  آمــنــاً  مجتمعاً  أن  أدركــنــا   ،

مجتمعاً متسامحاً، وأن مجتمعاً 

العرقية  اختافاته  رغم  متضامناً 

لذلك  متسامحاً،  مجتمعاً  يعني 

ــذرة الــتــســامــح وزرعـــهـــا  ــ دعــمــنــا بـ

ـفـــي مــجــتــمــعــنــا وعــــززنــــاهــــا بــعــام 

للتسامح .

إذا أدركــت الشعوب والــدول التي 

ــا  ــيـ ــوبـ ــوفـ ــامـ ــاجــــس اإلسـ ــاـنــي هــ ــعـ تـ

هو  التسامح  أن  الديني  والتطرف 

تعليمياً  بــرنــامــجــاً  وخــلــقــت  الــحــل 

اسمه برنامج التسامح في مختلف 

األطوار التعليمية للطفل ومختلف 

الدورات التكوينية ألفراد المجتمع 

بمختلف شرائحهم ، حتماً سيكون 

كثر سعادة وأمناً. كوكب األرض أ

التسامح المعدن النفيس
 في بواطـــن البشـــر
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من األرشيف

ُأمنيات تربوية.. 
ومراجعات دراسية

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

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

العليا.  الــتــربــويــة  الــقــيــادة  أواًل: 
ــدرك أن مــنــصــب وزيـــر  ــ نــحــن ن
منصب  هــو  والتعليم  التربية 
ــة األوـلـــــــى،  ــ ــدرجـ ــ ــالـ ــ ــيــــاســــي بـ ســ
الوزير  أهــم عناصر نجاح  ومــن 
ــي تـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ـفــ
وزارتـــــــه، حــســن اخــتــيــار فــريــق 
التخطيط  بـــه  الــمــنــاط  الــعــمــل 
لتلك  الجيد  والتنفيذ  الدقيق 
لــذلــك أقترح  االســتــراتــيــجــيــات. 
الــتــربــيــة أن يشكل  عــلــى وزيــــر 
ــارج  ــن خـ فـــريـــقـــاً مــتــخــصــصــاً مـ
تقييم  فــي  كــي يسهم  الـــــوزارة، 
الــوزارة،  في  العليا  اإلدارة  فريق 
وضع  تــم  أنــه  إـلـى  ولاطمئنان 
الشخص المناسب في موقعه 
لم تعد  فالتربية  اإلعـــراب.  من 

بل  بــالــمــمــارســة،  يكتَسب  فــنــاً 
عــلــم يــتــخــصــص فــيــه الـــنـــاس؛ 
فـــــمـــــن كــــــــــان تــــخــــصــــصــــه ـفــي 
الــمــنــاهــج لـــن يـــكـــون مــنــاســبــاً 
لــرســم االســتــراتــيــجــيــات، ومــن 
اإلدارة  ـفـــــي  ــه  ــخـــصـــصـ تـ كــــــــان 
رسم  فــي  ينجح  لــن  التعليمية 
ــتـــربـــوي..  ــتــقــويــم الـ ســيــاســة ال
إلـــخ. ولــلــه الــحــمــد والــمــنــة فــإن 
ـــقـــت في  قــيــادتــنــا الـــرشـــيـــدة ُوفِّ
ــات  ــ ــدراسـ ــ تــخــطــيــط بــــرامــــج الـ
الــعــلــيــا لــلــمــواطــنــيــن، بــحــيــث ال 
إال  تربوي  تخصص  يذكر  يكاد 
وقـــد تــخــرج مــنــه مــواطــن يعتز 
بــتــخــصــصــه. وعــلــيــه أتــمــنــى أن 
تتم هذه المراجعة وفق قاعدة 
المتعمق  التربوي  التخصص 

وزارة  فــي  العليا  اإلدارة  لفريق 
التربية.

ــارة  ــ ــور إث ــ كـــثـــر األمــ ثـــانـــيـــاً: مـــن أ
ــنــقــاشــات فــــي الــــدولــــة خـــال  ــل ل
ــة، مـــوضـــوع  ــيــ ــاضــ ــمــ ــ الـــســـنـــة ال
سافر  لقد  التعليمية.  المناهج 
فريق اإلدارة العليا في الوزارة في 
العديد من  إلــى  علمية  جــوالت 
وبريطانيا  فنلندا  مثل  الـــدول، 
مناهجنا  مقارنة  وعند  وكــوريــا، 
الــدول، اتضح أن  بمناهج هذه 
موادنا التعليمية تتسم بالعمق 
الــمــعــرفــي والــكــثــافــة الــعــدديــة. 
ومــعــلــوم فــي عــلــم الــمــنــاهــج أن 
الــتــعــلــيــم الـــعـــام يــمــثــل مــرحــلــة 
للمتعلم،  األســاســي  الــتــكــويــن 
ــلـــيـــل مــن  ــتـــقـ لــــهــــذا يـــنـــبـــغـــي الـ

كتبت هذا المقال في وقت سابق كان بالتزامن مع انقضاء العام الدراسي الماضي، حيث اإلجازة 
السنوية التي بدأت لجل العاملين في وزارة التربية والتعليم، والتي وضحت فيها الحاجه إلى 
مراجعة للمالحظات التي برزت مؤخراً على الساحة المجتمعية تجاه القضايا التربوية، وهذا أمر 
يتطلب إلغاء بعض اإلجازات، وبالذات ألصحاب المناصب التي تتمحور حولها عمليات التطوير 
في منظومة التعليم، وذلك إلجراء مراجعة شاملة لكافة القضايا المثارة على الصعيد الوطني، 
من أجل تعليم يحقق الغايات التي اعتمدتها قيادتنا الرشيدة. ومن موقع تخصصي، أتمنى أن 

تشمل تلك المراجعات القضايا التالية:
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تبني  التي  الجوانب  زيــادة  مع  المعرفي  العمق 
أطــالــب  الــطــالــب. ال  لـــدى  اإلنــســانــيــة  الشخصية 
بأن  إيمان  لدي  لكن  المعرفية،  بالسطحية  هنا 
استعجال تدريس بعض المعارف قبل وصول 
كي للتلميذ إلى المستوى المناسب،  النمو اإلدرا
فيه مخاطرة غير محسوبة النتائج، وهذا أمر له 
سلبياته. وإذا كانت اإلدارة العليا للتعليم معنية 
بالتخطيط السليم، وإذا كانت المناهج التعليمية 
هي األدوات العملية لتحقيق تطلعات المجتمع 
من منظومته التعليمية، فإن المعلم هو القائد 

العملي في فصله.

ثالثاً: المعلم. لن يستطيع المعلم المتعثر مادياً 
بيئة  األمـــر، ألن  ذلــك  والــمــكــدود عملياً، تحقيق 
لذلك  المطلوبة.  للمراجعة  تخضع  لــم  العمل 
فثمة حاجة لمراجعة نصاب الحصص، وأجندة 
العام الدراسي. من أســرار تميز اإلدارة في دولة 
ألنهم  الموظفين  بــإســعــاد  اهتمامها  ــارات  ــ اإلمـ
الــســر الــعــمــلــي فــي ســعــادة الــمــراجــعــيــن. أتمنى 
وعندها  المعلمين،  نتأكد من مدى سعادة  أن 

سنحقق كافة طموحاتنا التربوية.
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“الكالم” قارورة 
العاطفة ووعاء الفكر

تفاعل اإلنسان وتواصله مع بني جنسه من البشر ومع الكائنات الحية من حولة بكثير من الطرق، 
ومنذ بدايات الخليقة على األرض تطورت وسائل التخاطب ، فمن اإليماءات الصوتية إلى اإلشارات 
إلى  التعبير،  بها عن  ليستعيض  أصواتاً  أدوات تصدر  ثم الستعمال  أحياناً،   وبعينيه  وبرأسه  بيده 
أن تطورت كل هذه األساليب باستعمال الشعوب ألبجدياتها، إن كانت مسموعة فقط في البداية 
ووصلت بعدها إلى اللغة المكتوبة، وما زالت إلى اآلن لغات ال تكتب ولكنها تلحظ وهي لغة العيون، 
وأيضاً لغة التعبير أو تقاسيم الوجه، وهذه أوضح من أن يكذب اإلنسان بها  فهي تقرأ صاحبها قراءة 
أيضاً  ، فهي  الذي يقرؤها  الهروب منها، ولكنها تعتمد على الشخص  اإلنسان  واضحة ال يستطيع 
حساسة ودقيقة وتكون واضحة في األشخاص المتازمين  القريبين من بعضهم البعض ، يعرفون 

دقائق األمور ويحسون بها. ولكن هل هي كافية للموقف والتعبير؟ 

بقلم: اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

وجهات نظر
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ــام هو  ــكـ الـ ــك ألن  ــ أعــتــقــد ذل ال 
التي  األساسية  التعبيرية  اللغة 
يتخاطب بها الناس ، ويتحاورون 
بــجــوانــب عـــديـــدة وفــهــم مـــن له 
 ، واأللــفــاظ  الجمل  اختيار  مهارة 
وآخرون أحياناً لهم عبثية التعبير 
يــســتــطــيــعــون  ال  بــــالــــمــــفــــردات 
الــوصــول إـلـى الــنــقــاط واألهـــداف 
يجعلهم خائبي  المقصودة مما 
ــواقــــف.  ــمــ ــ ــي بـــعـــض ال الــــحــــظ ـفــ
فالكام هو مرآة صاحبه، يكشف 
ــن شـــخـــصـــيـــة هــــــذا اإلنــــســــان  ــ عـ
ـفــي مـــجـــال الــثــقــافــة والــمــعــرفــة، 
باطنه  ويجعل  مكنوناته  ويْسبُر 
مــــرآة عــاكــســة ظـــاهـــره ال تخفي 
وعــاء  ألنـــه  الــتــزيــف  أو  الحقيقة 

يـــمـــكـــن أن  ــتــــي ال  ــ ال ــة  ــرفـ ــعـ ــمـ الـ
يخفيها اإلنسان عمّن حوله من 
اإلنــســان  تجمل  الــبــشــر، فمهما 
أن يكشف  البــــد  عـــن حــقــيــقــتــه، 
الكام صاحبه ويعريه أحياناً من 
زيــفــه حــتــى لــو احــتــال بــاأللــفــاظ 
هو  فالكام  غيره،  على  المنمقة 
قارورة العاطفة، فمنه يعبر عن 
الـــتـــواصـــل والــمــحــبــة ولــكــن هنا 
تــتــفــاعــل لــغــة الـــعـــيـــون ولــغــات 
أخرى كثيرة في اإلنسان لتجعل 
إلــفــة وتـــقـــاربـــاً ولــتــعــطــيــه األمـــل 
الـــشـــريـــك أو مع  ــع  والـــفـــرحـــة مـ
من يحبهم حيث يكونون أقرب 
جميلة  قصيدة  هو  إليه،  الناس 
أو  شفاهة  فيها  الكلمات  تتناثر 

تطرب  أبياتاً  لتنتج  الـــورق  على 
اآلذان و تطرب القلوب، فالحب 
أحيانا يأتي من قصيدة وما أبرع 
بعض الناس في اختيار الكلمات 
ومشاعرهم  أنفسهم  عن  لتعبر 
مستحوذة  اآلخــرون  بها  ولَِيِهْيم 
ــو بـــهـــم إـلــى  ــ ــرن ــ أحـــاســـيـــســـهـــم، ت
درجـــــــات مــــن األلــــــق الــعــاطــفــي 
والفكري لدرجة كبيرة من الرضا 
هو  أحياناً  الكام  ،ولكن  للنفس 
نقمة وليس نعمة ، وبرهاننا على 
ذلك بالمثل المعروف القائل ) 
خــيــر الــكــام مــا قــل ودل ( ، إن 
استعمال  بكيفية  المقولة  هذه 
في  المقنعة  واألدبـــيـــات  األلــفــاظ 
هذا المجال وال أقصد هنا األدب 
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 ، الكلمات  بــأقــل  التعبير  ولــكــن 
ألن الثرثرة وكثرة الكام تئبئ عن 
الشخصية  فــتــتــداعــى  صــاحــبــهــا 
ــــن نـــفـــســـهـــا فــاضــحــة  ــرة عـ ــبـ ــعـ مـ
أموراً مضطربة عند شخص ما،  
خجول  وبشكل  مباعدة  منفرة 
النقيض  ولكن على  منها،  اآلخر 
تـــقـــرأ الــشــخــصــيــة بــقــلــة كــامــهــا 
ــارات أخــــرى،  ــهــ واســتــعــمــالــهــا مــ
أحــيــانــاً  الشخصية  هـــذه  وتــكــون 
الهدف  عــن  التعبير  على  قـــادرة 
الــمــقــصــود، فــهــنــا تــلــعــب مــهــارة 
بــعــض األفـــــــراد ـفــي قــــــراءة هــذه 
قادرة  أيضاً  ،لكنها  الشخصيات 
ــر، وطبعا  ــراءة أفــكــار اآلخـ على قـ
ــم قــائــل  ــــاص هــ ــخـ ــ هــــــؤالء األشـ
وفــراســة  بــحــس  يتمتعون  فــهــم 
في حياتهم على  عاليتين وخبرة 
بحيث  األشخاص،  مع  التعامل 
يــكــون لــديــهــم مــخــزون كــبــيــر في 
والمجتمعي،  اإلنساني  التعامل 
ال تطبق  حـــــاالت  هـــنـــاك  ولـــكـــن 
ــذه الـــمـــعـــايـــر، فــــاألم  ــ عــلــيــهــم هــ
أحيانا  والزوجة  بالتحديد  واألب 
ــم قـــــــراءة  ــهـ ــنـ يـــســـتـــطـــيـــع كـــــل مـ
بالتنجيم  إنه ليس   ، اآلخر  أفكار 
ولكنه بقراءة السلوك والتعابير 
والــــهــــروب مـــن لــغــة الــتــخــاطــب 
الــعــيــون، فــي هذا  الكامي ولــغــة 

يــحــاول كــل أن يتعلم  الــســيــاق 
والتخاطب،  الكام  اختيار  مهارة 
فإذا أجادها عرف كيف يتصرف 
في جميع مواقف حياته، ألن هذا 
االختيار إذا لم يكن صائباً أوقعه 
في كثير من المشكات، فليتقن 
لغة الكام  ألنه هو الخط األول 
نعبر،  فمنه  لــإنــســان،  التلقائي 
نحب  ومنه  الثقافة،  ننهل  ومنه 
الكام  لغة  فيا  نــتــواصــل،  وفــيــه 
أبجدية  من  تعلمِت  بما  جــودي 
األلفاظ لتريحي النفس وتنعمي 
والطمأنينة،  بــالــرضــا  اآلخـــر  على 
فأجمل ما تقدمه ألي إنسان أن 

تجعله يطمئن.

 ولألمن النفسي مفهوم شامل 
نــظــريــات عــلــم النفس  تــنــاولــتــه 
بــــشــــكــــل عــــــــام وركـــــــــــزت عــلــيــه 
دراسات الصحة النفسية بشكل 
خــــــاص، ويـــعـــد )مـــاســـلـــو( أول 
مـــن تــحــدث عـــن مــفــهــوم األمـــن 
النفسي، ويعرفه على أنه محور 
ــاور الــصــحــة  ــحــ ــاســــي مــــن مــ أســ
ال  النفسية  فالصحة  النفسية، 
تعني غياب األعــراض المرضية 
المرء  قــدرة  أيضاً  فقط، بل هي 
عــلــى مــواجــهــة اإلحــبــاطــات التي 
ــه عــلــى  ــدرتــ يـــتـــعـــرض لـــهـــا أي قــ

الـــتـــوافـــق الـــشـــخـــصـــي، فـــاألمـــن 
النفسية  الــحــالــة  هـــو  الــنــفــســي 
والعقلية التي من خالها تتحدد 
والــتــي  بالمجتمع  الــفــرد  عــاقــة 
مواجهة  على  الــقــدرة  لــه  تحقق 
اإلحـــبـــاطـــات الــتــي يــتــعــرض لها 
مما  التوافق.  له  يضمن  بشكل 
ــرى الــحــيــاة  ــ يــجــعــل اإلنــــســــان يـ
بضوء مختلف ،فالشعور باألمن 
الشعور  انــعــدام  يعني  النفسي 

بالخوف أو الخطر. 

النفسي  بــاألمــن  اإلحــســاس  إن 
يــنــطــوي عــلــى مــشــاعــر مــتــعــددة 
متشابهة  مــدلــوالت  إـلـى  تستند 
ــــي اإلحـــــســـــاس بــالــطــمــأنــيــنــة  هـ
واالســتــقــرار االنــفــعــالــي والــمــادي 
ودرجـــــات مــعــقــولــة مــن الــقــبــول 
والتقبل في العاقة مع مكونات 
كلها  والبشرية  النفسية  البيئة 
مــــؤشــــرات تــحــقــق لـــنـــا الـــســـام 
ــاـنــي والــنــفــســي  ــسـ ـــلــي اإلنـ ــداخـ الـ
عــنــدمــا يـــكـــون مـــبـــدأ الــشــخــص 
ــئـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــلــفــكــر  ــبـ ــتـــعـ الـ
اإليجابية في  والمعاني  والعاطفة 

شخصه.
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إضــاءات علــى قانــون 
حماية     الطفـل “وديمة”

يشكل الحق في الحماية الهدف األعلى الذي صدر من أجله القانون االتحادي رقم 3 
لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة” حيث يجسد هذا الحق النظرة االجتماعية 
الحديثة للتربية على أنها عمل اجتماعي يستثمر فيها المجتمع إمكاناته البشرية 

للخروج بأفضل منتج إنساني وهو الفرد اإليجابي .

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

مفاهيم قانونية

لــــقــــد جـــــســـــدت الـــتـــشـــريـــعـــات 
ــة الــمــتــعــلــقــة بــحــمــايــة  ــثـ ــديـ الـــحـ
العالم  األطـــفـــال عــلــى مــســتــوى 
بــعــداً إنــســانــيــاً جـــديـــداً تــجــاوزت 
ــرة  ــظـ ــنـ ــات الـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــا الـ ــهـ ــيـ فـ
ملك  أنــه  على  للفرد  التقليدية 
ليصبح  الــمــجــتــمــع  أو  لـــألســـرة 
هــــذا الــمــخــلــوق الــصــغــيــر كــيــانــاً 
ــيـــاده  ــنـــذ لـــحـــظـــة مـ مـــســـتـــقـــاً مـ
االجتماعية  المؤسسات  تتولى 
رعايته  مسألة  أطيافها  بجميع 
علمية  بطريقة  شخصيته  وبناء 
مدروسة ليتولى دوره االجتماعي 
بكل فعالية وإيجابية وعلى كافة 

المستويات .

ــه  ــ ــة أوجـ ــ ــمـ ــ ــون وديـ ــ ــانـ ــ وحــــــــدد قـ
الحماية  التي تستدعي  التهديد 
ــه تــشــمــل الــجــانــب  ــ بــأربــعــة أوجـ
ــفـــســـي واألخــــاـقـــي  ــنـ الـــبـــدـنــي والـ
والعقلي، وتشمل هذه الجوانب 
تعريض الطفل للنبذ واإلهمال، 
اعــتــيــاد ســــوء مــعــامــلــة الــطــفــل، 
تــــعــــريــــض الــــطــــفــــل لـــــإســـــاءة 
ــة، تـــعـــريـــض الــطــفــل  ــيـ ــنـــسـ الـــجـ

لــاســتــغــال الــفــكــري مــن خــال 
زرع أفــكــار الــتــعــصــب والــعــنــف، 
ــلــتــســول أو  تـــعـــريـــض الـــطـــفـــل ل
االستغال االقتصادي أو االتجار 

به ألي غرض.

ــانــــون تــعــريــض  ــقــ ــ وقـــــد حـــظـــر ال
أو  بتركه  للخطر  الطفل  سامة 
االمتناع  أو  رعايته  عن  بالتخلي 
عــن الــقــيــام بــشــؤونــه ،كــمــا حظر 
ــاً تـــعـــريـــض الـــطـــفـــل لــلــنــبــذ  أيــــضــ
أو  رقـــابـــة  تــركــه دون  اعــتــيــاد  أو 
مؤسسات  بإحدى  إلحاقه  عــدم 
التعليم ،كما شدد القانون على 
للتعذيب  الطفل  تعريض  منع 
على  يـــؤثـــر  فــعــل  أي  إتـــيـــان  أو 
النفسي  أو  الــعــاطــفــي  تـــوازنـــه  

والعقلي.

وفي مجال استغال الطفل حظر 
الجنسي  االســتــغــال  الــمــشــرع 
ــدام الــطــفــل  ــخـ ــتـ ــاسـ لـــألطـــفـــال بـ
أو اســتــغــالــه ـفــي تــصــويــر مـــواد 
أو تسهيل وصـــول هذه  إبــاحــيــة 
الــمــواد لألطفال بــأي شكل من 

لو كانت حيازتها  األشكال حتى 
مـــجـــردة مـــن نــيــة الـــتـــوزيـــع، كما 
إرســال  القانون على منع  شــدد 
أو تحميل مواد إباحية لألطفال 
بأي وسيلة إلكترونية مع الحظر 
ــام لـــقـــيـــام الــــمــــســــؤول عــن  ــ ــتـ ــ الـ
الطفل  باستغال  الطفل  رعاية 
تهيئته  أو  تعريضه  طــريــق  عــن 
لألعمال المخلة باآلداب بشكل 
مباشر أو غير مباشر، مع تأكيد 
المشرع أن استغال الطفل في 
مجال العمل ال يقل بشاعة عن 
األخــرى والتي  أنــواع االستغال 
تــتــّجــســد ـفــي اســـتـــغـــال الــطــفــل 
الــتــســول أو تشغيله  فــي أعــمــال 
أو  لــلــقــانــون  ــروف مخالفة  فــي ظـ
أو  تعليمه  يعوق  بعمل  تكليفه 
يضر بصحته البدنية أو النفسية.

ولم يكتِف القانون بوضع قواعد 
حقوقه  وتــقــريــر  الطفل  لحماية 
فــي هـــذا الــصــدد بــل حـــدد آلــيــات 
محددة ومفصلة بشكل واضح 
تــتــمــكــن مـــن خــالــهــا الــســلــطــات 
الحقوق  تجسيد  من  التنفيذية 



الــقــانــونــيــة الــتــي قـــررهـــا الــمــشــرع بــشــكــل فعلي 
عــلــى أرض الــواقــع حــيــث أوجـــب الــقــانــون إنــشــاء 
من  مجموعات  وتأهيل  الطفل  لحماية  وحـــدات 
اختصاصيين في حماية الطفل يمارسون نوعاً من 
أن  فيها  يتبين  التي  الــحــاالت  في  الوقائي  التدخل 
صحة الطفل البدنية أو النفسية معرضة للخطر ، 
ومن ثم يمارسون تدخاً عاجياً سريعا في حاالت 
االعــتــداء واإلهــمــال واالســتــغــال التي نــص عليها 
االختصاصيين  لهؤالء  القانون  منح  وقد  القانون. 
لــمــمــارســة عملهم فــي حماية  صــاحــيــات واســعــة 
الطفل تتمثل في جمع االستدالالت حول الوقائع 
وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة مع منحهم 
حق الدخول إلى األماكن التي يتواجد فيها األطفال 
بـــإذن صــاحــب الــمــكــان التــخــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 

المائمة لحماية الطفل.

حق اإلبالغ 

منح القانون حق اإلباغ عن أي إساءة يتعرض لها 
لمثل  الطفل  بتعرض  يعلم  الطفل ألي شخص 
هذا األمر ، لكنه جعل اإلباغ وجوبياً على المربين 
العاملين  االجتماعيين  واالختصاصيين  واألطباء 
فــي مــجــال رعــايــة األطـــفـــال، وشــجــع الــمــشــرع كل 
شخص بالغ يطلب منه أي طفل مساعدته على 
اإلبــاغ عن اإلســاءة التي يتعرض لها هذا الطفل 
أو أحــد إخوته من خــال حظر الكشف عن هوية 

المبلغ إال برضاه وموافقته .
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أمنكم سعادتنا 

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

مكافحة المخدرات.. 
مسـؤولــيـــة وطـــن

المشكالت  أخــطــر  الــمــخــدرات مــن  آفــة  تعتبر 
التي تصيب الفرد والمجتمع على حد سواء، 
المدمن  ال تمس  الــمــخــدرات  تعاطي  فــأضــرار 
فقط، بل تمتد آثارها لُتلحق أضراًرا اجتماعية 
ــواء  من  واقــتــصــاديــة بعائلته والــمــجــتــمــع  ســ
الناحية  الصحية  أو النفسية والعقلية ،والتي 
تـــــؤدي إـلـــى ظـــهـــور الـــعـــديـــد مـــن الــســلــوكــيــات 

ــدرات، مــثــل:  ــخـ ــمـ الــســلــبــيــة عــلــى مــتــعــاطــي الـ
ســرعــة االضـــطـــراب، والــشــعــور الــدائــم بالقلق 
وصعوبة  اآلخــريــن،   تجاه  العدواني  والسلوك 
التوقف عن إدمان المخدرات بصورة منفردة، 
إلى  باإلضافة  الــزائــدة،  الجرعة  نتيجة  والــوفــاة 
كــحــوادث  المجتمع  قــد تصيب  أخـــرى  أضـــرار 

الطرق وانتقال األمراض الفتاكة.

مكافحة اآلفة

إن  مكافحة هذه  اآلفة مسؤولية  
األســـرة  فيها  تــشــارك  مجتمعية 
والــمــدرســة والــمــجــتــمــع واإلعــــام  
ــي تــوعــيــة   ــام بـــــدورهـــــم  فــ ــهـ ــإسـ لـ
األبــنــاء  مــن مخاطر  الــمــخــدرات، 
وأؤكــــد عــلــى الــــدور الــكــبــيــر  لـــرواد 
التواصل االجتماعي والحسابات 
ــي  تـــعـــزيـــز  الـــوعـــي   الـــرســـمـــيـــة  ـفــ
وتحصين   الـــمـــخـــدرات،  بــمــخــاطــر 
ــا  ــرورهـ ــل  الـــشـــبـــاب  مــــن شـ ــيـ جـ
وســمــومــهــا  حــفــاظــاً عــلــى أمنهم 

وسامتهم . 

الوقاية تبدأ من األسرة

مــن الــمــهــم  الــتــركــيــز عــلــى الـــدور  
ــرة  ـفــي الــمــجــتــمــع  ــكــبــيــر  لــــألســ ال
كــونــهــا الــراعــي األســاســي لألبناء 
لــوقــايــتــهــم مــــن الـــمـــخـــاطـــر كــافــة 
تنشئة  و  الــمــخــدرات،  آفــة  ومنها 

الــصــالــحــة  وفــق  التنشئة  ــنــاء  األب
األسس السليمة المرتبطة بديننا 
حيث  األصيلة  وعــاداتــنــا  وبقيمنا 
تــمــثــل درعـــــاً واقـــيـــاً مـــن مــخــاطــر 
الــــمــــخــــدرات وركـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
لــغــرس الــقــيــم الــديــنــيــة واألخـــاق 
على  والعمل  أبنائهم،  في  النبيلة 
بــيــئــة سليمة  تــحــفــيــزھــم وتــهــيــئــة 
وصحية تسهم في النمو والتطور 
ــات اإلبــــــداع  ــزعــ ــ وتـــنـــمـــي فــيــهــم ن
واالبـــتـــكـــار ـفــي حــيــاتــهــم، وشــغــل 
عليهم  يعود  بما  فراغهم  أوقــات 
اتباع أسلوب  إلــى  جانب  إيجاباً  
مع  الحضاري  والنقاش  التحاور 
األبناء واستخدام أسلوب اإلقناع 
الــذي قد  األبــوي  التسلط  وليس 
يخلق فــجــوة بين األبــنــاء وأولــيــاء 

أمورھم. 
الـــتـــمـــاســـك األســـــــري حــصــن  إن 
حصين لــألبــنــاء مــن كــل اآلفـــات، 

ـفــي  وتــــســــعــــيــــن  ــة  ــســ ــمــ خــ وإن 
الــمــئــة مــمــن زلـــت أقــدامــهــم إلــى 
المخدرات كانوا ال يحظون بأسر 
ــذلـــك يــنــبــغــي عــلــى  مـــتـــرابـــطـــة. لـ
الوالدين أن يتعرفا على أصدقاء 
اختيار  في  ويساعدوهم  أبنائهم، 
الـــصـــديـــق األنـــســـب الـــــذي يــأخــذ 
بأيديهم إلى الخير، ويبعدهم عن 
أبواب الشر. وهنا أشيد بكلمات 
مــعــالــى الــفــريــق ضــاحــي خــلــفــان 
تـــمـــيـــم، نـــائـــب رئـــيـــس الــشــرطــة 
واألمــــن، عــلــى جــهــوده فــي توعية 
ــرة ـفــي مــراقــبــة أبــنــائــهــم ) ال  ــ األسـ
تترك ابنك يبيت خارج المنزل (.

المدرسة والجهات المساندة
اإلســهــام   فــي  كبير  دور  لــلــمــدرســة 
بالتوعية، وتعزيز الوقاية من هذه  
اآلفة ، يبدأ بالتنسيق مع الجهات 
الــمــعــنــيــة ـفــي الــتــعــريــف بــحــاالت 
المدمنين،  مــع  التعامل  وطـــرق 
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ــى طــريــق  ــم إلــ ــادهــ ووســـائـــل إرشــ
الصواب، وعقد محاضرات توعية 
مشتركة، لتعزيز الثقافة القانونية 

للشباب والنشء.
ــي جــمــيــع  ــات ـفــ ــهــ ــجــ ــ ــــرص ال ــحـ ــ وتـ
الـــدولـــة ومــنــهــا مجلس  إمــــــارات 
اإلمــــــارات لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
ــراد  ــ ــدى االفـ ــ عــلــى نــشــر الـــوعـــي ل
كــــــــان عــن  ــمـــع ســــــــواء أ ــتـ ــجـ ــمـ والـ
طــريــق الــحــمــات أو الــبــرامــج أو 
الواقعية  القصص  أو  المجالس 
الــتــي تــبــثــهــا الــبــرامــج الــتــوعــويــة، 
أبوظبي  شرطة  جهود  هنا  ونذكر 
الــتــعــاون مــع مختلف  فــي تعزيز  
والوقاية  التوعية  لتعزيز  الجهات 
وتحقيق  المخدرات،  مخاطر  من 
التطلعات في التثقيف والتوعية، 
الــجــانــب حققت خطط  وـفــي هـــذا 
وبرامج مكافحة هذه اآلفة نجاحاً  
كبيراً  يرتكز  على تعاون الجمهور 
المخدرات على  والوعي بمخاطر 
الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة 
والــمــنــتــجــة ـفــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

والتطوير، 
وحـــرصـــت  شــرطــة أبــوظــبــي على 
كبر شريحة مجتمعية  استهداف أ
لـــلـــتـــصـــّدي ألضـــــــرار الـــمـــخـــدرات، 
باعتبارهم   الطلبة  على  بالتركيز 

الوطن  وعماد  المستقبل  أجيال 
المحدقة  الــمــخــاطــر  مــواجــهــة  ـفـي 
ــل عـــلـى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـــــهـــــذه اآلفــــــــــــة، والـ
ألنفسهم  عــونــاً  ليكونوا  تأهيلهم 
ولــمــحــيــطــهــم، مــع تــأكــيــد دورهـــم 
في  اإليجابي  التغيير  إحــداث  على 

المجتمع.

حافلة بادر 

تـــعـــد حـــافـــلـــة “بـــــــــادر” الــمــتــنــقــلــة 
ــاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــبــــي دلـ ــوظــ ــ لـــشـــرطـــة أب
وتحقيق  الــمــســتــجــدات،  كــبــة  مــوا
ــــي الــمــجــتــمــعــي،  ــوعـ ــ أهـــــــــداف الـ
ــا وفــــق نــهــج حــضــاري  ــهـ ــائـ ــقـ وارتـ
على  للمحافظة  السعي  يــكــرّس 
وحــصــنــه  الـــوطـــن  درع  الـــشـــبـــاب 
الــمــنــيــع مـــن خــــال تـــواجـــدهـــا في 

جميع الفعاليات والمدارس .
وشهدت البرامج  واألنشطة التي 
تنفذها حافلة  بادر تفاعاً  كبيراً 
من الطلبة بالتطرق إلى الجوانب 
“الــنــفــســيــة والــتــربــويــة والــديــنــيــة 
ــيــــة” ـفــــي أســـالـــيـــب  ــتــــخــــصــــصــ ــ وال
واإلرشــادات  المخدرات،  مكافحة 
والـــتـــحـــذيـــرات مـــن الــتــعــامــل مع 
مــرّوجــيــهــا، وكــيــفــيــة الــتــعــرّف إلــى 
الوقائية  والوسائل  المتعاطين، 
ــعـــاج الـــمـــدمـــنـــيـــن، واألمـــــــراض  لـ
الناتجة عن هذه اآلفة ، للتصّدي 

لهذه اآلفة التي تفتك بالمجتمع. 

أيضاً على  الجانب  ونؤكد في هذا 
دور مجالس المواطنين في توعية 
بمخاطرالمخدرات  الشباب  جيل 
وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز 
الوقاية وحمايتهم من هذه اآلفة 
واإلشارة إلى  الدور الرائد  للمركز 
الــوطــنــي  لــلــتــأهــيــل ـفـي مــســاعــدة 
ودمجهم  وتمكينهم  المدمنين 
فــــي الــمــجــتــمــع لـــيـــكـــونـــوا عــنــاصــر 
فاعلة ومنتجة تسهم  في مسيرة 

التطوير . 

وأخــيــراً، فــإن جيل الشباب أمانة 
ـفــي أعــنــاقــنــا تــتــطــلــب الــمــزيــد من 
التعاون من مختلف مؤسسات 
آفــة  مــن  لتحصينهم  الــمــجــتــمــع  
للبرامج  وتوجيههم  الــمــخــدرات 
إمكاناتهم   تصقل  الــتــي  الــهــادفــة 
مــواهــبــهــم  وصقلها  كـــتـــشـــاف  وا
لإسهام  في المسيرة الرائدة التي  
ــارات في  ــ يــشــهــدهــا  مجتمع  اإلمـ

مختلف المجاالت.  

ونــخــتــم حــديــثــنــا بــشــعــار كـــن مع 
أبنائك يكونوا بخير .

المجتمعالمدرسةاألسرة

حماية الشباب من آفة المخدرات مسؤولية مشتركة تبدأ من:

اإلعالم ورواد 
التواصل االجتماعي
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بأقالمهم

الـعـــودة
إلى المدارس

العودة للمدارس بعد عطلة رائعة، هي من أجمل فترات الطالب، حيث يعود 
مع  الرائعة  التعليمية  الرحلة  لمواصلة  ونشاط  وشغف  بحماس  الطالب 
المدرسة وأساتذتهم وأهليهم، بعد أن حصل الجميع على الراحة والتجديد 
وعلى قدر كبير من اللعب والمرح خالل فترة العطلة الصيفية، وقد يحظى 

بعضهم بالسفر والنزهة.

مليئة  لحياة  عــودة  للدراسة هي  العودة 
بــالــنــشــاط الــمــنــظــم، كــالــنــوم واالســتــيــقــاظ 
المبكر والرحلة اليومية للذهاب للمدرسة، 
هذا  في  الاصفية  والنشاطات  والــدراســة 
الــشــهــر مـــن كـــل ســنــة تــفــتــح الـــمـــدارس 
أبوابها لطابها ، ويستعد الطاب واألسر 
طلب  وهـــي  أال  العظيمة  الــمــهــمــة  لــهــذه 
العلم ، والتلقي من فيوض أنواره . يحمل 
مستقبله  بداخلها  حقيبته  فيه  الطالب 
المهني واالجتماعي، ويسعى فيها بجد 
ويأخذ  العليا،  الشهادات  لنيل  واجتهاد 

بيده كل من أساتذته وأبويه وُمربّيه .
ــذا الــمــضــمــار تـــــزداد الــمــســؤولــيــة  وفــــي هــ
العامة والخاصة لضمان جيل واٍع، وبناء 
شباب نافع، وفتية صالحين، فالمدرسة 
الشخصية،  بــنــاء  فــي  األول  العنصر  هــي 
ــلــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة  ــالـــب ل وتــهــيــئــة الـــطـ

بقلم د. سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -  رئيس لجنة البحوث والدراسات
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مـــن خـــال صــداقــتــه الــطــابــيــة، 
واالقتداء بمدرسيه.

ومن المسؤوليات العامة إلدارة 
المدرسة اختيار العنصر الكفء 
ــلــتــدريــس  ــاً ل ــيـ ــلـــمـ ــاً وعـ ــيــ ــاقــ أخــ
والـــتـــربـــيـــة، ومــــن مــســؤولــيــات 
العلمي  الــجــو  توفير  الــمــدرســة 
المكتبات  كــتــوفــيــر  الــمــنــاســب 
وتفعيل  الحائطية  والــمــجــات 
فــي  لـــلـــمـــشـــاركـــة  الــــطــــاب  دور 
الصفّية  واألنــشــطــة  الفعاليات 

والميدانية.
ومـــــــن مــــســــؤولــــيــــات األســـــــرة 
المناسب  الجو  توفير  الناجحة 
للدروس،  والتحضير  للمراجعة 
الرفيع  بــاألدب  الطاب  وشحذ 
والسلوكيات  الحسن  والخلق 

الراقية، وتوجيه أبنائهم ُلحْسن 
اخـــتـــيـــار الـــصـــديـــق الـــمـــدرســـي، 
واالبـــتـــعـــاد عـــن رفـــقـــاء الــســوء 

والمهملين في الدارسة.
إن غرس الوعي في الطاب هو 
أولوية عظيمة تنبئ عن تحضر 
مــدنــي وعلمي وتــربــوي فــي كل 
من المدرسة والبيت والشارع.

كما يهمنا في هنا توجيه األسرة 
بــتــقــلــيــل الــضــغــط عــلــى أبــنــائــهــا 
أثناء المراجعة ،فكلٌّ ميسر لما 
خــلــق لــه ، ولــيــس كــل الــطــاب 
على مستوى واحــد من الذكاء 
والــطــاقــة ، وكــذلــك يــجــب على 
ــبـــط أوقــــــــات مــنــام  األســــــــرة ضـ
الـــطـــالـــب ووقـــــــت اســتــيــقــاظــه 
يتشتت  ال  حتى  لعبه،  ووقـــت 

وتذهب طاقته هباء، وعلى األم 
تزويد ابنها بوجبة اإلفطار فهي 
أن  لها  ينبغي  وال  هــامــة  وجــبــة 
وابتعادها  جــائــع،  وهــو  تخرجه 
ال  التي  السريعة  الوجبات  عن 

تنفع وال تغني من جوع.

وقد أولت الدولة اهتماماً بالغاً 
الغالي  عليه  وأنفقت  بالتعليم 
والجهد  الــوقــت  مــن  والنفيس 
والــمــال، واســتــقــدمــت كــفــاءات 
مدارسنا،  فــي  للتدريس  العالم 
والوفاء،  واالمتنان  الشكر  فلها 
وعلينا نحن معاشر الطاب رد 
الجميل لهذه الجهود العظيمة 
لدولتنا الفتية ولقادتها الشرفاء.
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مدونة أفكاري

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

كيف أحمي طفلي 
من الـتنـمـر؟

الوقوف عند هذه   ولهذا وجــب 
ــادة مــن قبل  الــظــاهــرة وقــفــة جــ
األمـــور  وأولـــيـــاء  المجتمع  أفــــراد 
التربية  قــطــاع  فــي  والمختصين 
التعليم . والحظنا مؤخراً اهتمام 
المجتمع العربي والغربي بالطفل 
أو الشخص الذي تعرض للتنمر 
ــــك لما  ــريــــن، وذلـ مـــن قــبــل اآلخــ
فــيــه مـــن آثــــار ســلــبــيــة قــويــة قد 
وتــحــطــم معنوياته  كــيــانــه  تــهــدم 
وتــخــلــق مــنــه شــخــصــيــة أُخــــرى 
مــائــلــة لــلــعــزلــة، واالكــتــئــاب، وقــد 
تؤدي به أحياناً إلى االنتحار أو إلى 
إهــمــال  وتـــم  مستقباً.  اإلدمــــان 
الشخصية  وهـــو  اآلخــــر  الـــطـــرف 
المؤثرة سلباً على كل من حوله 
)الــمــتــنــمــر( وال يــقــل أهــمــيــة عن 
للتنمر  تــعــرض  الـــذي  الشخص 
، فــالــمــعــتــِدي والــمــعــتــَدى عليه 
عضوان أساسيان في المجتمع، 
وإذا أهملنا الطفل المعتِدي ولم 

آخرين  أطــفــاالً  سنعرض  نقومه 
ــي نـــفـــس الــمــشــكــلــة،  ــوع فــ ــوقـ ــلـ لـ
في  ساهمنا  قد  سنكون  وبذلك 
في  كبر  أ بصورة  الظاهرة  انتشار 
الــمــجــتــمــع  ، ومـــن الــمــاحــظ أن 
التي  الثالثة  الــدرجــة  مخالفات 
والتي  المدرسة  إدارة  بها  تقوم 
يــتــم عــلــى أســـاســـهـــا حــســم 12 
درجة من عامة سلوك الطالب 
في الئحة السلوك الطابي والتي 
تم وضعها مسبقاً من قبل وزارة 
التربية والتعليم لن تكفي لردعه 
وتــقــويــم سلوكه تــجــاه اآلخــريــن، 
ألن العقاب دون عاج لن يظهر 
أية نتائج إيجابية مستقبلية، بل 
أو  دراســيــة  إنشاء فصول  يجب 
كز متخصصة إلعادة التأهيل  مرا
واالجتماعي  النفسي  والتقويم 
ــه دراســـــــة  ــيــ ــم فــ ــتــ ــ ــــاب، ي ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
واالجتماعية،  األسرية  أوضاعهم 
مــــع ضـــــــرورة تـــزويـــدهـــم بـــمـــواد 

ــاق  ــ واألخـ الــقــيــم  عـــن  ودورات 
ــامـــح، وتــوعــيــتــهــم بـــآثـــار  ــتـــسـ والـ
والمجتمع،  الــفــرد  عــلــى  الــتــنــمــر 
كـــهـــم بــأنــشــطــة مــدرســيــة  وإشـــرا
تفرغ طاقاتهم السلبية، لتساهم 
ــقـــويـــم الـــطـــالـــب الــمــتــنــمــر  ـفـــي تـ
يــقــف دور  تــأهــيــلــه، وال  وإعــــــادة 
الفصول  هــذه  عــن  المسؤولين 
عــنــد  الــمــتــخــصــص  الـــمـــركـــز  أو 
هــــذا الـــحـــد، بـــل يــجــب أن يــقــوم 
ولي  مــع  بالتواصل  المختصون 
األمر ومتابعة الطالب مع وضع 
بــرنــامــج مــنــزلــي خـــاص بــه حتى 
العدائي  الــســلــوك  مــن  يتخلص 
وإعـــــــادة دمـــجـــه مـــع الــمــجــتــمــع 

الطابي مرة اخرى.

ويــمــكــن إشـــــراك بــعــض أولــيــاء 
كز، وتثقيفهم،  األمور في هذه المرا
وتوعيتهم حول طريقة التعامل 
مـــع أبـــنـــائـــهـــم، وتــحــفــيــزهــم من 
خــال تقديم شــهــادات مشاركة 

وتكوينه  الطفل  سلوك  عىل  سلباً  تؤثر  قد  التي  الظواهر  أخطر  من  التنمر 

ونفسيته وشخصيتة، والزالت مشاهد العنف اللفظي والجسدي واالجتامعي 

تتكرر عاماً بعد عام حتى ولو كانت بنسب بسيطة ، فهدفنا هو القضاء  عليها 

بشكل نهايئ .
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ـفـــي هـــــذه الــــبــــرامــــج. فــالــطــالــب 
المتنمر لم يخلق متنمراً، ولكنه 
ضــحــيــة لـــلـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة 
ــه، ويـــعـــود الــســبــب  ــ الــمــحــيــطــة ب
الظاهرة  هذه  لتفشي  الرئيسي 
إلــى وجــود خلل في  الصغر،  منذ 
فبعض  وتربيته.  الطفل  تنشئة 
الـــمـــمـــارســـات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
ــور فــــي الـــمـــنـــزل قــد  ــ ــ ــاء األمـ ــ ــي ــ أول
ــات ســلــوكــيــة  ــرابــ ــطــ تــســبــب اضــ
تؤثر في تكوين شخصية الطفل 
كالتلفظ بألفاظ غير الئقة، ونعت 
الطفل بمسميات غير مرغوبة، 
ومـــمـــارســـة الـــعـــنـــف الــجــســدي 
أمامه، وقلة الرقابة على محتوى 
األفام التي يشاهدها واأللعاب 
اعتاد  التي  العنيفة  اإللكترونية 
عــلــيــهــا فــيــصــبــح الــطــفــل مــصــدر 

عداء وإزعاج لآلخرين.

أمـــــا )الـــمـــتـــنـــمـــر الـــبـــالـــغ ( فــهــو 
الـــطـــالـــب الـــــذي بــــدأ بــمــمــارســة 
الــتــنــمــر فــي فــتــرة مــتــأخــرة، وهــي 

الفترة األكثر صعوبة على أولياء 
واإلداريـــيـــن،  والمعلمين  األمـــور 
المراهقة   مرحلة  مــع  تــبــدأ  ألنــهــا 
التي يتقلّب فيها  الفترة  ، وهي 
و  الصفات،  المزاج وتتغير فيها 
لتحديد  الفترات  أهم  تعتبر من 
شخصية اإلنسان , فهي مرحلة 
مــهــّمــة لـــدى الــشــبــاب والــبــنــات 
بشكل عام  وما يقوم به الطالب 
ــلــــة ســيــرتــبــط  ــذه الــــمــــرحــ ــ ــ ـفــــي هـ
في  الــقــادمــة  وحــيــاتــه  بمستقبله 
ــه، و إعـــمـــار دولـــتـــه،  ــ ــرت بـــنـــاء أســ

وتربية أجياله. 

ولذلك فمن الضروري أن يكون 
محور  المرحلة  هــذه  في  الطالب 
ــز مــــن قــبــل  ــيـ ــركـ ــتـ االهـــتـــمـــام والـ
التربية  الجميع، األسرة ووزارتــي 
والــتــعــلــيــم و الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
من  يتخلص  حتى   ، والمجتمع 
العادات السلوكية السيئة، التي 
كتسبها بسبب رفقاء السوء، أو  ا
التي  المتكررة  اإلســــاءة  بسبب 

حصل عليها من قبل المتنمرين 
المدرسة  أو  المنزل  في  اآلخرين 
ــر. وإعــــــــادة تــأهــلــيــه  مـــنـــذ الـــصـــغـ
نــفــســيــاً وســـلـــوكـــيـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
قــبــل الــتــخــرج مــن الــمــدرســة أو 
مع  ويــنــدمــج  ليختلط  الجامعة 
كبر. المجتمع الخارجي بشكل أ

 فإما أن نصنع من شبابنا وبناتنا 
أشــخــاصــاً قـــادريـــن عــلــى تحمل 
للمجتمع  ونــخــرج  الــمــســؤولــيــة 
أجــــيــــاالً نـــاجـــحـــة يـــرفـــعـــون اســـم 
كز  دولتهم عالياً، ويحققون المرا
قادتنا  إليها  التي يسعى  األولــى 
في جميع المجاالت والقطاعات، 
الطبية واالقتصادية واالجتماعية  
على مستوى العالم، أو نتركهم 
لــيــصــبــحــوا أشـــخـــاصـــاً مــنــبــوذيــن 
ــاً، يــنــشــرون  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وفــــكــــريــ
شباب  بين  السيئة  سلوكياتهم 
جيلهم، ويفسدون عقولهم، وقد 
إـلــى اإلجـــرام  الــحــال  ينتهي بــهــم 

واإلدمان أو االنتحار. 
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بقلم: عمر علي محمود األحمدي

األمثــال الشـعــبيــــة
ذاكرة ومرآة الشعوب

عبر  تجاربهم  وخــالصــة  واألقــــوام، وسجل حياتهم  الشعوب  ومـــرآة  كـــرة  ذا الشعبية  األمــثــال  تعد 
السنين. وال يوجد مجتمع في أي مكان يستطيع أن يعيش في معزل عن موروثه الشعبي الذي 

كمة تتوارثها األجيال. يعتبر نتاجاً لثقافات مترا

والــشــعــب اإلمــاراـتـي كغيره مــن الــشــعــوب، لديه 
أمثاله المتوارثة التي تعّبر عن الثقافة المحكية 
والمتداولة التي تضيف لقائلها نوعاً من الحكمة 
والخبرة في الحياة، وتوثق التصرّفات والمواقف 

الحّية التي تتم روايتها لتقديم النصيحة.

كرته  وتعتبر األمثال الشعبية الشائعة بمثابة ذا
الحافظة، ولوناً من ألوان الفنون الشعبية، وهي 

بمجملها مرآة ألخاق الناس وسلوكيات األفراد 
وقد  وتــجــاربــهــم،  وتقاليدهم  لــعــاداتــهــم  ومــخــزن 
كــرة الشعبية  الــذا أدرك العرب األوائـــل أن هــذه 
ُلــغــويــاً ال يمكن االســتــغــنــاء عــنــه، فقد  تعد كــنــزاً 
حرصت المجتمعات السابقة على جمع أمثالها 
الضياع واالندثار، وقد  عليها من  في كتب؛ خوفاً 

تناقلها الناس عبر األجيال.
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وتــعــد األمـــثـــال أحــــد أهــــم أنــــواع 
اإلمــــارات،  فــي  الشعبية  الــثــقــافــة 
فلنكهة “الحكي” باألمثال مذاٌق 
خـــــاص، يــســاعــد عـــلـى مــواجــهــة 
استناداً  الحياة،  ظــروف  تقلبات 
السيما  السابقة،  التجارب  على 
تعد  الشعبية  األمثال  كــرة  ذا أن 
التي  الحقيقية  الــمــواقــف  أهـــم 
ونُقلت  قديماً  الشعب  عاصرها 

إلى األجيال الاحقة.

ــبــــي هــــدف  ــعــ ولـــــكـــــل مــــثــــل شــ
ــــرض يـــريـــد تــحــقــيــقــه بــصــدق  وغـ
وبــحــكــمــة، ولــهــذا الــســبــب يكون 
االنتشار  وواســـع  شــائــعــاً  المثل 
ذيوعه،  سر  ويعود  العامة،  بين 
إـلـى جملة مــن الــخــصــائــص، من 
ــة الــمــاحــظــة ألعــمــاق  أهــمــهــا دقـ
ــارة  عـــصـ أو  ــة  ــريـ ــبـــشـ الـ ــفـــس  ــنـ الـ
التعامل  أو  اإلنــســانــيــة  الــتــجــربــة 
مع الشعوب والثقافات األخرى.

ويــعــمــل الــمــثــل الــشــعــبــي، على 
تـــوحـــيـــد الـــــوجـــــدان والـــــعـــــادات، 
ولـــذلـــك يــعــدهــا الــبــعــض حكمة 
بدور فاعل في  وتقوم  الشعوب، 
المجتمعات  تــطــّور  عجلة  دفـــع 
باعتبارها وثيقة تاريخية ووسيلة 
تعلّم، نراها اليوم وباألمس وغداً، 
تــســكــن مــعــظــم تفاصيل  حــيــث 
حتى  أو  رفــضــاً  أو  تأييداً  حياتنا، 

على مستوى التنّدر.

بجمله  يشبه  الشعبي  والــمــثــل 
المختصرة  وعــبــاراتــه  الــقــصــيــرة 
الــقــصــيــرة  الـــــروايـــــة  أو  الـــقـــصـــة 
ــربـــة  ــّدث عــــــن تـــجـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ
شــعــبــيــة طــويــلــة أدت إـلــى عــبــرة 
وحكمة فتبقى حاضرة في ذهن 
المستمع ومؤثرة للموقف الذي 
ُضـــــرب بـــه الــمــثــل الـــــذي يحث 
على سلوك معين أو يحد منه، 
شائعة  وبليغة  موجزة  بعبارات 
االستعمال لما تحمله من فكرة 

ومعنى صائب.

والـــمـــتـــابـــع لـــألمـــثـــال الــشــعــبــيــة، 
مع  ما  نوعاً  متشابهة  سيجدها 
الفرق في اللهجات، ال سيما دول 
مجلس التعاون الخليجي، وهذا 
يعكس الثقافة والترابط الحيوي 
في العادات والتقاليد منذ القدم، 
فـــيـــمـــا تـــحـــتـــفـــظ بـــعـــض الــــــدول 
بأمثال خاصة تميزها عن غيرها، 
خصوصيات  تميز  خصلة  وتعد 
الثقافة بين شعب وآخر. وتمتاز 
األمـــثـــال الــشــعــبــيــة ـفـي اإلمــــارات 
ــاـنــي،  ــعـ ــمـ ـــفـــــاظ والـ بـــســـهـــولـــة األلــ
بين  وتداولها  انتشارها  وسرعة 
األجيال، فا يكاد يخلو بيت من 
اســتــخــدام أفــــراده لــألمــثــال التي 
قيلت أصاً في مناسبات سابقة.

سجل  الشعبي  المثل  ويــوثّـــــق 
وتــــصــــرّفــــات الـــمـــجـــتـــمـــع، ويــتــم 
االستعانة به في أوقات ومواقف 
معينة لتأكيد الموقف المذكور، 
ــه قـــول  ــ ــه عــــلــى أنـ ــذ بــ ــــؤخــ ــد ُي ــ وقـ
مــأثــور، لــكــن اإلشــكــالــيــة فــي هــذه 
الــثــقــافــة تــكــمــن ـفــي أنــهــا ليست 
ــال  ــيـ بـــــــارزة عـــنـــد كــثــيــر مــــن األجـ
ــنــــاس  ــ ــة وأحـــــــاديـــــــث ال ــثــ ــ ــدي ــحــ ــ ال
أوقــات  فــي  إال  تظهر  وال  اليومية، 
ــذي يــشــابــهــهــا ولــيــس  ــ الـــحـــدث ال
نماذج  تقّدم  الـــدوام، حيث  على 
ــاهــــات  ــجــ ــــف واتــ ــواقـ ــ تـــعـــكـــس مـ
ــارب  الـــمـــجـــتـــمـــع ونـــــمـــــاذج وتــــجــ

العيش المماثلة.

وختاماً، البد أن نؤكد أن األمثال 
ــة مــن  ــلــ ــيــ ــد وســ ــعــ ــة تــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الرقي  إلى  ترشدنا  التي  الوسائل 
وتعكس  للشعوب،  االجتماعي 
رؤية أي مجتمع في زمن ومكان 
معين، ومن أراد أن يتعرّف على 
حضارة شعب أو تفاصيل حياته 
ــة أمــثــالــه  ــ فــيــتــوجــب عــلــيــه دراسـ
الشعبية التي أصبحت مع مرور 
والناموس  حياة  دستور  الزمان 
الثقافية  تعاماتهم  يحكم  الذي 

والتراثية.
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كتاب من اإلمارات

“الســـر” وراء نهضـــة
 دولة اإلمـــارات

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

Alahmadi13mariam@gmail.com

ولــعــل اهــتــمــام دولــــة اإلمــــارات 
بــإطــاق الــمــبــادرات والــتــفــاعــل 
المجتمعي من خال منظمات 
يصل  الــتــي  الــمــدنــي  المجتمع 
ــر مــــن 200  ــثــ كــ عــــددهــــا إـلـــــى أ
جمعية نفع عام، والحرص على 
تطبيق القانون والمساواة بين 
الجميع، جعلها في موقع الريادة 
ــرز دليل  ــ الــعــالــم، وأب بــيــن دول 
عــلــى ذلـــك تــقــاريــر الــمــؤشــرات 
فيها  دائــًمــا  تأتي  التي  العالمية 

الدولة في مراتب متقدمة وهو 
ــا يــبــرهــن عــلــى أن الــمــســيــرة  مـ
مــســتــمــرة ـفــي رعـــايـــة اإلنـــســـان 

وبنائه بشكل متكامل..

وبــذلــك قطعت دولــة اإلمـــارات 
البداية  منذ  نفسها  العهد على 
بــــــأن ال تـــنـــمـــيـــة بـــــــدون تــنــمــيــة 
كــان  هــنــا  ــن  ومــ أوالً،  اإلنــــســــان 
ــإذن هللا،  هـــدف الــمــغــفــور لــه بــ
ــد بـــن ســلــطــان آل  ــ الــشــيــخ زايـ
ــراه” نحو  ــ نــهــيــان “طــيــب هللا ثـ

الـــعـــمـــل بـــكـــل جـــهـــد وإخـــــاص 
من أجل كفالة حقوق اإلنسان 
وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير 
للنهوض  الممكنة  السبل  كــل 
األفــضــل، وهيأت  بــقــدراتــه نحو 
تمكن  الــتــي  المستلزمات  كــل 
يـــكـــون هـــــذا اإلنـــســـان  ــن أن  مــ
ــيــــة  ــ ـفــــي مــــقــــدمــــة خـــطـــطـــهـــا اآلن
العديد  إقرار  والمستقبلية وتم 
االختصاص  ذات  القوانين  من 
إضافة إلى النصوص الدستورية  

متكاملة  برعاية  الحديثة  االتــحــاد  دولــة  تأسيس  بداية  منذ  المؤسسون  اآلبــاء  اهتم 
لحقوق اإلنسان، وأن يكون أحد أعمدة الدولة الرئيسية بناء اإلنسان واالهتمام بكل 
ما يتعلق به من رعاية سواء صحية أو تعليمية أو غيرها، حيث تلتزم اإلمارات بتعزيز 
ومــن هنا  القانون،  المساواة وسلطة  قائم على  وفــق مناخ  اإلنــســان،  وحماية حقوق 
كانت وال تزال دولة اإلمارات أحد النماذج المضيئة التي أبهرت العالم وال تزال منذ 
إال  تهتم  ال  كــوادر بشرية  تمتلكه من  بما  المستقبل، خاصة  عاًما وتستمر خــالل   47

باستمرارية مسيرة البناء التي أرسى دعائمها اآلباء ويسير على نهجها األبناء.
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الذي  الهدف  هذا  إلى  للوصول 
أصبح هدفاً عاماً للدولة طوال 
مــســيــرتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، ولــعــل 
ــذه األجــــــــواء اإلنـــســـانـــيـــة هــي  ــ هـ
التي جعلت لمجتمع اإلمارات 
ــة بــــه تــتــمــثــل  ــاصــ مـــمـــيـــزات خــ
ـفــي شـــيـــوع الــتــســامــح، وتــعــدد 
الثقافات، مما جعل اإلنسان أياً 
بانسجام  يعيش  ثقافته  كانت 

ووئام مع اآلخرين.

بذرة التسامح

وقـــد ســعــى الـــوالـــد الــمــؤســس 
مـــــــع أوـلــــــــــى خـــــــطـــــــوات دولـــــــة 
التسامح  بــذور  زرع  إلى  االتحاد 
المجتمع  ــاء  أرجـ بين  والمحبة 
ــة  حــتــى صـــــارت اإلمــــــــارات دولـ
تجمعها  ومــتــكــامــلــة  مــتــوحــدة 
قيادة حكيمة تستهدف الرخاء 

والــتــنــمــيــة ومـــن ثــم انــتــقــل إلــى 
ــاء  إلنـــشـ ودعـــــــا  الـــخـــلـــيـــج  دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
ــدة  ــوحــ ــ ــو ال ــحـ ــوة أوـلــــــى نـ ــطـ ــخـ كـ
،وبعدها مبادراته العديدة لنبذ 
الــفــرقــة والــنــزاعــات بين الــدول 
الــعــربــيــة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 

التي تواجه العالم العربي.

وقـــد حــصــل الــشــيــخ زايـــد علي 
االنسانية  العام  لقب شخصية 
الــمــتــحــدة،  بــرعــايــة هيئة األمـــم 
ولقب رجل البيئة ، كما حصل 
عــــلــى لـــقـــب شـــخـــصـــيـــة الـــعـــام 
اإلســــامــــيــــة مـــــن جـــــائـــــزة دـبــي 
الـــدولـــيـــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم عــام 
العديد  1999 كما حصل على 
من األوسمة واأللــقــاب في ظل 
ــا يـــقـــدمـــه لــلــعــالــم مــــن حــب  مــ

وسام وعطاء.

للشيخ  األول  الــهــاجــس  وألن 
تنمية  هــو  رحــمــه هللا-   - ــد  زايــ
حمايته  دستور  فكان  اإلنسان 
مكتسباته  وصــيــانــة  ورفــاهــيــتــه 
ــي ذهـــنـــه مـــنـــذ زمـــن  ــراً فــ ــ ــاضـ ــ حـ
دستور  يوضع  أن  وقبل  بعيد 
مكتوب ،فقد عمل وبكل تفان 
وإخـــاص مــن أجــل أن ينهض 
ــهــــذا الـــشـــعـــب نـــحـــو الــــرخــــاء،  ــ ب
والسعي  بالوحدة  إيمانه  وكان 
الذي  الهدف  هو  تحقيقها  نحو 
الكفاح من أجل  قــاد  من أجله 
اإلنـــســـان ألنـــه أدرك مــنــذ زمــن 
بعيد بأن الوحدة قوة واإلنسان 
فاإلنسان  وغايتها،  هدفها  هــو 
عــنــد الــشــيــخ زايــــد هـــو أســـاس 
كان  حيث  حضارية  عملية  أي 
يــقــول “إن االهــتــمــام بــاإلنــســان 
ضــــروري ألنـــه مــحــور كــل تقدم 
أقمنا  فمهما  مستمر،  حقيقي 
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مــن مــبــان ومــنــشــآت ومـــدارس 
ومــســتــشــفــيــات، ومــهــمــا مــددنــا 
 ، من جسور وأقمنا من زينات 
مادياً  فإن ذلك كله يظل كياناً 
على  قـــــادر  ــيـــر  وغـ فــيــه  روح  ال 
االســـتـــمـــرار.. إن روح كــل ذلــك 
وفنه  بفكره  القادر  اإلنسان  هو 
وإمكاناته على صيانة كل هذه 
المكتسبات والتقدم بها والنمو 

معها.”

الحرية والكرامة

ــز زايـــــــد لــلــتــنــســيــق  ــركــ كـــــــد مــ وأ
والمتابعة من خال دراسة حول 
مــوضــوع “اإلنــســان وحقوقه فى 
القانون الدولى وحقوق اإلنسان 
وواقعها فى دولــة اإلمــارات “أن 
كــرامــة اإلنــســان تمثل االعــتــبــار 
الشرائع  لدى جميع  األساسي 
ــيـــات  الـــســـمـــاويـــة واأليـــديـــولـــوجـ
ــع  ــرائـ ــشـ ــة، وهـــــــذه الـ ــيــ ــ ــان ــســ ــ اإلن
وااليديولوجيات جميعها تجمع 
عــلــى ضــــرورة مـــراعـــاة الــحــقــوق 
الطبيعية والمساواة بين البشر، 
العالمى  اإلجــمــاع  تحقق  ولــقــد 
حــول هــذا فــى اإلعـــان العالمى 

ــوق اإلنـــــســـــان الــمــتــعــلــق  ــقـ ــحـ لـ
بــــاإلنــــســــان كـــكـــيـــان وحـــقـــوقـــه 
السياسية  بالجوانب  المتعلقة 

واالقتصادية واالجتماعية.

المتحدة  األمــم  ميثاق  ويعتبر 
ــــوص مـــرجـــعـــيـــة  ــــصـ ــخـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ بـ
دولــيــة اســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز 
ـــات الـــــثـــــقـــــافـــــات  ـــ خــــــصــــــوصــــــي
والـــحـــضـــارات الــعــالــمــيــة وذلـــك 
لــلــتــعــبــيــر عـــن ضــمــيــر ووجــــدان 
ــاء  ــحــ ــع أنــ ــيـ ــمـ ــة ـفــــى جـ ــريــ ــبــــشــ ــ ال
إليه  وصلت  مــا  وأن  المعمورة 
دولة اإلمارات على يد المؤسس 
ــن ســلــطــان آل  الــشــيــخ زايـــــد بـ
نهيان - رحمه هللا-  من التزام 
تــام بحقوق اإلنــســان من خال 
ــذى ضــمــن  ــ ــ ــتــــور الــــدولــــة ال دســ
والمقيمين  المواطنين  لكافة 
التى  تلك  الحقوق ســواء  كافة 
نصت عليها االتفاقيات الدولية 
الــتــي  الــمــحــلــيــة  ــيـــن  ــوانـ ــقـ الـ أو 
ــا فــي دولــــة االمــــارات  تــم إقـــرارهـ
تـــســـتـــهـــدف رفـــاهـــيـــة الــشــعــب 
ــة الـــمـــجـــاالت  ــافـ وتـــقـــدمـــه فــــى كـ
وكـــافـــة الــقــضــايــا وتــذلــيــل كــافــة 

سبيل  تعترض  التى  العقبات 
الرقى والرفاهية وسبيل التنمية 
الــشــامــلــة الـــتـــى جــعــل الــشــيــخ 
زايــد يحددها فــي اإلنــســان كونه 

هدفها أوالً وأخيراً.

بناء اإلنسان

ولقد اختصر الشيخ زايد كافة 
المتعلقة  والدساتير  القوانين 
بــحــقــوق اإلنـــســـان وتــجــاوزهــا 
فــــــعــــــاً بـــــــــقـــــــــرارات حـــكـــيـــمـــة 
من  وضعها  طيبة  ومــبــادرات 
للحفاظ  الثاقبة  نظرته  خــال 
على أغلى ثروة يمتلكها الوطن 
كما قال “إن اإلنسان هو أغلى 

ثروة يمتلكها الوطن”.

وأوضـــحـــت الــــدراســــة أن دولـــة 
ــارات هــى مــن الـــدول التى  اإلمــ
هو  التنمية  أســــاس  أن  آمــنــت 
ــاء عــلــيــه سعت  ــنـ اإلنــــســــان، وبـ
إـلــــى كـــفـــالـــة حـــقـــوقـــه وحـــريـــاتـــه 
وصاغت فى سبيل ذلك العديد 
لكل  الــدســتــوريــة  القوانين  مــن 
ودعمتها  والــحــريــات  الــحــقــوق 
الــوزاريــة  والـــقـــرارات  بالقوانين 
وسعت بكل ما تملك إلى وضع 

كتاب من اإلمارات
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القوانين التى تحقق المصلحة 
العامة.

وقد جاء دستور دولة اإلمارات 
ــراً تـــعـــبـــيـــراً حــقــيــقــيــاً عــن  ــبـ ــعـ مـ
كــرامــة هــذا اإلنــســان، فقد حرم 
القاسية  والمعاملة  التعذيب 
ــذا اإلنــســان،  احــتــرامــاً لــكــيــان هـ
ــــرض  ــبــــاد وفـ ــتــــعــ ورفـــــــض االســ
ــق الــحــريــة  الــعــمــل بـــالـــقـــوة وحــ
واالقــامــة  الشخصية  والسامة 
واالنتقال وضمن حق المساواة 
ــق الـــقـــانـــون،  أمـــــام الـــقـــضـــاء وفــ
وأنــصــف اإلنــســان أيــّمــا إنصاف 
فى  الخاصة  حريته  كفل  فقد   ،
الــمــنــزل والـــمـــراســـات والــفــكــر 
والــضــمــيــر والــديــانــة والــحــق فى 
الرأى والتعبير وحق العائلة فى 
المجتمع  فــى  بالحماية  التمتع 
المطلقة  والــمــســاواة  والـــدولـــة 
استبعاده  وحظر  القانون  أمــام 
ــه  ــوالـ ــادرة أمـ ــ ــــصـ ــاده ومـ ــ ــ عــــن ب
والــعــقــوبــة  الجنسية  فــى  وحــقــه 

الشخصية وحرية المسكن.

ــد بن  ــم يــتــوقــف الــشــيــخ زايــ ولـ
رحــمــه  نـــهـــيـــان –  آل  ســـلـــطـــان 

ــة االتــحــاد  ــاء دولـ هللا- عــن إرســ
بــمــا لــديــهــا مــن مــبــادئ ورعــايــة 
عند  اإلنسان،  لحقوق  متكاملة 
حــــدود أرض اإلمـــــارات وحــدهــا 
بل امتدت أياديه البيضاء ومن 
بعده قادتنا العظام إلى مختلف 
لتنمية  إال  لــيــس  الــعــالــم  دول 
ولهذا  كرامته،  اإلنــســان وصــون 
الخيرية  الــمــشــروعــات  امــتــدت 
واإلسكانية والتعليمية والطبية 
التي قامت بها دولــة اإلمــارات 
إلى عدد كبير  المتحدة  العربية 
ــذا من  ــهـ ولـ الـــعـــالـــم،  مـــن دول 
الشيخ  الطبيعي أن تجد اسم 
ــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان-  ــ زايـ
ألسنة  على  مـــازال  رحمه هللا- 
المختلفة  المجتمعات  وقلوب 

رغم أعوام الرحيل..

مسيرة الخير

بن  زايــد  الشيخ  وأمـــام مسيرة 
ــا قـــام  ــ ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان ومـ
ــادئ وقــيــم  ــبـ ــن مـ بــتــرســيــخــه مـ
ــة  ــ بــــاتــــت إحــــــــدى ســــمــــات دولـ
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
وإنــســان اإلمــــارات ، فــابــد وأن 

وجمعيات  مسؤولونا  يحرص 
العمل  على  الــمــدنــي  المجتمع 
على استمرار مسيرة المؤسس 
ــال الـــجـــديـــدة، وإـلــى  ــيــ عــبــر األجــ
الكل  يدرك  العالم ككل، حتى 
أياً كان أن رعاية حقوق اإلنسان 
في اإلمارات هي رعاية متأصلة 

تمثل مبادئ دولة شامخه،مع 
يكون  أن  على  العمل  ضـــرورة 
امتداًدا  دولتنا  في  كل مسؤول 
فــإذا  زايـــد،  الشيخ  لفكر ورؤيـــة 
كانت الدولة وقيادتها الحكيمة 
زايد  عــام  بأنه  العام  أعلنت  قد 
ــا يــجــب أن يــتــوقــف  الـــخـــيـــر، فـ
ــدود  ــا عـــنـــد حــ األمــــــر مــجــتــمــعــًي
تذكر رؤى وفكر المؤسس، بل 
والفعاليات  الــمــبــادرات  إطــاق 
الـــتـــي تــســجــل وتـــعـــرض رؤيـــة 
الــــمــــؤســــس ـفــــي الــــعــــديــــد مــن 
اإلنسان  المجاالت منها حقوق 

وبناؤه لخدمة مجتمعه. 



بقلم: د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي

مليون شخص   1.2 كثر من  أ أن  الــى  العالمية  الصحة  منظمة  الــصــادرة عن  التقارير  تشير 
يلقون  حتفهم سنوياً من جراء تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 
عن  الناجمة  اإلصابات  نسبة  ومازالت  قاتلة.  غير  إصابات  من  شخص  مليون  و50  مليون 

تصادمات الطرق تتزايد في معظم أنحاء العالم.

حـوداث السيـر 
والهاتف المتحرك

ــر بــأصــابــع  ــاريـ ــقـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
االتــهــام إـلـى الــســرعــة الــزائــدة 
وعــــــدم االنـــتـــبـــاه وإـلـــــى كــثــرة 
ــي اســـتـــخـــدام  االنــــشــــغــــال ـفــ
ــاء  ــنـ ــرك أثـ ــحـ ــتـ ــمـ ــاتــــف الـ ــهــ ــ ال
الــقــيــادة ، وهـــذا األمـــر خطير 
على  ينعكس  ال  لكونه  جـــداً 
الشخص الذي يقود السيارة 
لوحده بل على من معه في 
السيارة وعلى األشخاص في 

الشارع.

إن معظم  أقــــول  ولــألســف 
 – تساهم  اإلذاعــيــة  برامجنا 
وإن بشكل غير مباشر وغير 
مقصود – في التشجيع على 
المتحرك  الهاتف  استعمال 
أثـــنـــاء الـــقـــيـــادة، ومــــن يــتــابــع 
تــلــك الــبــرامــج يــــدرك حجم 

هذا الخطر على الطريق.

التقليل  بالطبع حتى يتم  و 

قــــــــدر االمـــــــكـــــــان مــــــن هــــذه 
الــــعــــادة الــســلــوكــيــة الـــضـــارة 
بالفرد والمجتمع ، ال بد من 
تــكــثــيــف حـــمـــات الــتــوعــيــة 
ــج  ــائـ ــتـ وإعــــــــــــــادة دراســــــــــــة نـ
حـــمـــات الــتــوعــيــة الــســابــقــة 
ــر الــذي  ، ومــعــرفــة مـــدى األثـ
حــقــقــتــه ، و تــحــديــد الــســبــل 
الكفيلة والعملية بالحد من 
المتحرك  الهاتف  استعمال 

إال بأمان أثناء القيادة.

ــدر اإلشــــــــــــارة إـلــــــى أن  ــ ــجــ ــ ــ وت
ــن اســـتـــعـــمـــال  ــ الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
ــاء  ــنـ ــرك أثـ ــحـ ــتـ ــمـ ــاتــــف الـ ــهــ ــ ال
ــة  ــ ــــن درجـ ــد مـ ــ ــزي ــ الــــقــــيــــادة ي
ويحد  الــطــرق  على  السامة 
مــــــن الـــــوفـــــيـــــات الـــنـــاجـــمـــة 
ــات الــــطــــرق ،  ــادمــ ــصــ عــــن تــ
التي  المأساوية  والــحــوادث 
تصادفنا يومياً والتي يذهب 
ضحيتها عادة الشباب ومن 

هم في أوج عطائهم.

أخـــيـــراً ال بـــد مـــن الـــقـــول إن 
استخدام الهاتف و السامة 
أسلوب   “ الطريق هي  على 
أتــمــنــى أن  كـــم  ، و   “ حـــيـــاة 
يـــــقـــــوم اإلعـــــــــــام خـــصـــوصـــاً 
ــذا الــــدور ال  الــمــســمــوع ـفـي هـ
مساهماً  عــنــصــراً  يــكــون  أن 
في التشجيع على استعمال 
ــاء  ــنـ ــرك أثـ ــحـ ــتـ ــمـ ــاتــــف الـ ــهــ ــ ال

القيادة.

ولــيــتــذكــر كـــل واحــــد مــنــا أن 
ــن يــنــتــظــر عـــودتـــه  هـــنـــاك مــ
يجعل  وال  البيت  إلــى  سالماً 
ــذا هــو  ــ ــالـــه الـــهـــاتـــفـــي هـ اتـــصـ
األخير الذي قد يؤدي للوفاة 
تنعكس  الـــتـــي  لـــإعـــاقـــة  أو 

بشكل سلبي على حياته.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامـــة

حديقة الحيوانات بالعين.. 
رحلـة في عالـم البــراري
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تقدم حديقة الحيوانات في مدينة 
أفــراد  لكافة  فريدة  تجربة  العين 
معالم   أهــم  إحــدى  فهي  العائلة، 
الــجــذب األكــبــر واألكــثــر شــهــرة في 
الحديقة  هــذه  وتسكن  المنطقة، 
ــيـــوانـــات  ــاقــــة واســــعــــة مــــن الـــحـ بــ
الــمــحــلــيــة والــغــريــبــة، مــثــل المها 
ذات  البربرية  واألغــنــام  العربية، 
الـــقـــرنـــيـــن الـــكـــبـــيـــريـــن، ووحـــيـــدي 
ــراس الــنــهــر، والــنــمــور  ــ الـــقـــرن، وأفـ

واألسود، وغيرها الكثير. 
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وتــقــدم ـفـي حــديــقــة الــحــيــوانــات 
ــاً يـــهـــدف إـلــــى حــمــايــة  ــجـ ــامـ ــرنـ بـ
ــات الـــــــــنـــــــــادرة مـــن  ــ ــ ــوان ــ ــ ــي ــ ــحــ ــ ــ ال
تقتصر  وال  وتربيتها.  االنقراض 
الــحــيــوانــات على  زيـــارة حديقة 
ــدة الـــــحـــــيـــــوانـــــات بــل  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مـ
عديدة  نشاطات  لــلــزوار  تتوفر 
في  كــثــر  أ يستمتعون  تجعلهم 
زيارتهم، ومنها إطعام الزرافات، 
ــوار حـــيـــوانـــات  ــ ــجـ ــ ــمــــشــــي بـ ــ وال
في  الذهاب  عن  فضاً  الليمور، 
من  ســفــاري  رحلة  وأروع  كبر  أ
على  العالم  فــي  اإلنــســان  صنع 
مــســاحــة 217 هــكــتــاراً وتــضــّم 
أفريقياً  حيواناً   250 مــن  كثر  أ

وعربياً.
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مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء

عـــــــــاوة عـــــلـــى ذلـــــــــك، تــشــمــل 
أخرى،  مزايا  الحيوانات  حديقة 
لعلوم  زايــد  الشيخ  مركز  منها 
الـــــصـــــحـــــراء، وهــــــو عـــــبـــــارة عــن 
معرض متعّدد الوسائط مبنّي 
المستدامة  الــطــاقــة  مــبــدأ  على 
ــّون مـــن خــمــس صـــاالت  ــكـ ــتـ ويـ
تــفــاعــلــيــة: قــاعــة تكريم  عـــرض 
أبوظبي  زايــد، وصــحــراء  الشيخ 
ــالــــم أبــوظــبــي  عـــبـــر الــــزمــــن، وعــ
الــحــي، وأهـــل الــصــحــراء، ونظرة 
نـــحـــو الــمــســتــقــبــل. كـــمـــا يــضــّم 
مجموعة متنّوعة من المقاهي 
والمطاعم، وحديقة ديسكفري 
جــــاردن الــُمــخــّصــصــة لــألطــفــال، 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــرافــق 
ــة الـــتـــي يـــتـــّم تــجــديــدهــا  ــعـ ــرائـ الـ

وتوسيعها باستمرار.
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مفـاتيـح الحيـاة الجـيـدة

الميــــاه:
الماء هو عنصر الحياة، فهو الذي يساعد 
في الحفاظ على كافة خايا الجسم رطبة 
وتعمل بأفضل ما لديها من طاقة. وهو 
مهم لكافة العمليات الحيوية. لذلك ابدأ 
يومك بشرب كوب من الماء ال يقل عن 
بإنعاش جسمك  كفيل  فهذا  مــل،   500
الــذيَــن قد  ــاق  وإبــعــاد التعب عنه واإلرهــ

ينتجان جراء الجفاف. 

 الحبوب الكاملة:
من الجيد أن تبدأ نهارك بالحبوب الكاملة الغنية باأللياف 
الــمــعــقــدة، فهي أحــد أســس مكونات  والــكــربــوهــيــدرات 
الفطور الصحي. وهي مصدر لمضادات األكسدة، والتي 
وأمــراض  بالسرطانات  اإلصــابــة  خطر  تقليل  شأنها  مــن 
السكر  القلب والشرايين، وتساعد في ضبط مستويات 
ليتم هضمها،  أطـــول  وقــتــاً  وتــحــتــاج  وتنظيمها  الـــدم  فــي 
بالشبع  اإلحساس  وزيــادة  المعدة  امتاء  على  وتساعد 
لفترة طويلة من النهار، وهذا من شأنه أن يحافظ على 
الكاملة؛  الحبوب  أمثلة  ومن  ونشاطك.  جسمك  طاقة 

الشوفان، الخبز األسمر، وحبوب اإلفطار الكاملة. 

 شاي الزنجبيل:
الزنجبيل  بــشــاي  الــصــبــاحــيــة  قــهــوتــك  اســتــبــدل 
ــادات األكـــــســـــدة والـــمـــغـــذيـــات،  ــضــ ــمــ ــ ــنـــي ب ــغـ الـ
تزيد  أن  شأنها  من  التي  االلتهابات  ومــضــادات 

جسمك حيوية وطاقة.
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البروتينات:
بــإدراج  ينصحون  المختصين  من  العديد 
الــبــروتــيــن والــتــركــيــز عــلــيــه ضــمــن وجــبــة 
الفطور، فهو سيمد الجسم بالطاقة لفترة 
طويلة خال النهار، وذلك بكون البروتين 
يحتاج لوقت أطول ليتم هضمه، كما وأنه 
إنــتــاج الطاقة  يــدخــل بشكل أســاســي فــي 
لــلــجــســم، لـــذا فـــرِّكـــْز عــلــى تــنــاول الحليب 
األجبان  المسلوق،  البيض  الدسم،  خالي 
أغــنــى مصادر  مــن  فهي  واأللــبــان صباحاً 

البروتينات.

مخفوق البروتين:

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي 
ــال الـــفـــطـــور، فـ  ــنـ لــلــجــلــوس وتـ
 MayoClinic كلينك”  “مــايــو 
ــة وصـــفـــة  ــربــ ــجــ ــتــ ــ تـــنـــصـــحـــك ب
ــيـــن الــغــنــيــة،  ــبـــروتـ مـــخـــفـــوق الـ
والـــتـــي تــتــكــون مـــن كـــوب من 
وكــوب  الــفــانــيــا،  بنكهة  الــلــبــن 
الدسم  متوسط  الحليب  مــن 
مع حبة موز متوسطة الحجم 
ومقطعة وملعقتين صغيرتين 
من الحبوب المستنبتة أو أجنة 
صغيرتين  وملعقتين  القمح 
البروتين، والتي  من مسحوق 
يتم خفقها بالخاط معاً إلى أن 
جيد.  بشكل  مخفوقة  تصبح 
ويــمــكــن إضـــافـــة الــثــلــج لــهــا أو 

كه المجففة.  الفوا

:C فيتامين 

ــمـــت مــن  وجـــــــدت دراســــــــة تـ
 Arizona State قبل جامعة
المشتركين  أن   University
الـــذيـــن تـــنـــاولـــوا جـــرعـــات من 
فــيــتــامــيــن C كــــان نــشــاطــهــم 
  treadmill على جهاز المشي
ــذا  ــهـ ــلــــحــــوظ. وبـ ــد مــ ــ ــزايـ ــ ـفــــي تـ
 C ــاولـــك لــفــيــتــامــيــن ــنـ ــإن تـ ــ فـ
سيساهم  بــالــتــأكــيــد  صــبــاحــاً 
ونشاطك.  طاقتك  ــادة  زيـ فــي 
 C ــم مــــصــــادر فــيــتــامــيــن ــ وأهــ
البرتقال،  مــثــل؛  الحمضيات 
ــر،  الـــكـــيـــوي، الــفــلــفــل األخـــضـ

الفراولة.

 الشوكالته السوداء :

كنة  قطعة من الشوكاته الدا
ــاً ســـتـــكـــون مــــصــــدراَ  ــاحــ ــ ــب صــ
بـــديـــاً لــلــكــافــيــيــن، وســتــمــدك 
والطاقة،  األكسدة  بمضادات 
بــاإلضــافــة إـلــى كــونــهــا مــصــدراً 
ــعـــض الـــعـــنـــاصـــر  ــبـ مــــمــــيــــزاً لـ
المغنيسيوم  مــثــل؛  المهمة، 
والحديد، واحــرص على أن ال 
تــقــل نسبة الــكــاكــاو فــيــه عن 

.70%
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تغريـدات من تـويتـر
#ن�ضائح_تربوية

تحت وسم

إلى كل ولية أمر، أوكلت مهمة إيقاظ أبنائها للخادمة، والذهاب بصحبة السائق 

للمدرسة، أدركي إن ما تبقى من حبال عاطفية توشك أن تنقطع، فرفقاً بفلذات 

كبادنا. اللهم أسعدهم كما أسعدوا شعبهم ووطنهم. أ

عــزيــزي ولــي األمـــر: إيــاك ولــوم الطفل أو انتقاده أمــام اآلخــريــن، بــل انتظر حتى 

تعودا للمنزل وتتحدث معه. حفظكم هللا من كل عين ورعاكم وأجمل التهاني 

والتبريكات لسموكم الكريم.

عزيزي ولي األمر :إذا أردت تقويم أخاق طفلك؛ فا تنظر لسلوكه فقط.. بل اهتم 

بمشاعره، واحتياجاته؛ لتدرك خلفية السلوك، ويكون التقويم فاعاً.

عزيزي ولي األمر: فرٌق كبير بين من يرعى أبناءه ومن يربيهم، األول يوفر المأكل 

والمشرب والملبس، والثاني يبني القيم والقناعات ومعايير الخطأ والصواب.

عزيزي ولي األمر: التربية الصالحة تحتاج إلى الكثير من األخاق، حيث ال ينجح 

المربي من غير التسلح بالصبر واالستقامة والقدرة على التضحية.

عزيزي ولي األمر: عندما يضرب األب ابنه عند الغضب فعلى األب أن يتوقع أن 

ابنه قد يقوم بضرب اآلخرين عند الغضب.






