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د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

بنهاية عام 2020م تحتفل الدولة بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيس دولتنا 
ومختلف  المناحي  شتى  في  والمبادرات  اإلنجازات  من  حافاًل  سجاًل  شهدت  التي  العزيزة 
المجاالت التي وضعت دولتنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة ، إنجازات رسمت دولة 
عصرية يشار إليها بالبنان وتجعلنا محل فخر واعتزاز يقيادتنا التي رسمت التحدي لمستقبل 

باهر وضعنا في مقدمة الدول على خارطة العالم .
وهذا العام نحتفل بشعار جديد يطوي 50 عامًا من هذه اإلنجازات ونستقبل من خالله 50 

عامًا أخرى من العمل الدوؤب والجاد لخدمة الوطن وتحدي اإلنجازات الجديدة.
كبير كفرق عمل ومؤسسات ودوائر  تحدٍّ  أمام  يضعنا  القادمة  عامًا  للخمسين  االستعداد 
محلية واتحادية إلحداث الفرق في كافة جوانب الحياة في الدولة وتحقيق أهداف أجندة 

عام 2021.
نثق بقدرة حكومتنا وفرق عملنا وشبابنا  بالمستحيل ألننا  بالسهل ولكن ليس  األمر ليس 
مسيرتنا  لنجاح  طريق  خارطة  ورسم  المستقبل  استشراف  نحو  المضي  في  التحدي  على 

المباركة نحو إسعاد الوطن ومواطنيه.
اإلمارات قادرة بأبنائها في كل المواقع على تحقيق حلم القيادة خالل الــ 50 عامًا القادمة 
في الريادة والتنافسية العالمية في شتى المجاالت من خالل الحفاظ على مستوى ماتم 
الــ50 القادمة  إنجازه في العام المنصرم والعزم على بْدء التحدي والعمل الجاد للسنوات 
نوعية  بقفزات  القطاعات  مختلف  وفي  العمل  ميادين  مختلف  في  نوعية  نقلة  وتحقيق 

ومؤشرات تنافسية عالمية.
نعم نستطيع ذلك بعزيمة قويه وإرادة صلبة وعمل مخلص نابع من حبنا لإلمارات وقيادتنا 
.. علينا أن نعمل  الوقوف معنا ودعمنا وتسهيل الصعوبات أمامنا  تألو جهدًا في  التي ال 
العام  في  حكومتنا  مع  اإلنجازات  حققنا  فكما   .. الكثير  منا  يستحق  ألنه  الوطن  أجل  من 
العزيزة مستقباًل واعدًا  القادمة أن نعمل ونحقق لدولتنا  المنصرم نستطيع في السنوات 
المجتمع  أطياف  وكل  والمقيم  المواطن  شأن  إعالء  في  الرشيدة  قيادتنا  يرضى طوحات 

مهما كان دينه وعرقه ونوعه..
التسامح شعارًا  فليكن   ، للخمسين  االستعداد  عام  نستقبل  واليوم  للتسامح  عامًا   ودعنا 
وتصاعد   ، خارطتنا  تمثل  ، هوية  جديدة  مرئية  إعالمية  بهوية  القادمة  إنجازاتنا  لتحقيق  لنا 
طموحاتنا ، وسبع إماراتنا التي تسابق العالم ، وسبعة مؤسيسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا .
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تحقيق الطموحات والتطلعات 
ــتــنــا ونــعــيــد  الــمــســتــقــبــلــيــة لــدول
في  االستراتيجية  خططنا  رســم 
االســتــعــداد  كــب  لــتــوا جمعيتنا 
لــلــخــمــســيــن لــتــشــمــل غــايــتــنــا: 
أسر متماسكة، أبناء إيجابيون، 
وقيم  وطــنــيــاً،  متالحم  مجتمع 

إيجابية راسخة.
كــمــا رحــــب مــعــالــيــه ـفــي كلمته 
ــنـــون بــن  ــحـ ــيـــخ طـ بـــســـمـــو الـــشـ
بــن خــالــد آل  بــن محمد  خليفة 
لحفل  تشريفه  مثمناً  نــهــيــان، 
التكريم، وقال: إنه لمن دواعي 
وحضوركم  تشريفكم  ســرورنــا 
حفلنا هذا وإن دل على شيء 
فــإنــمــا يـــدل عــلــى ســمــو ورفــعــة 
أخالقكم وحرصكم على توطيد 
العالقة بين جمعيتنا وجمعية 
تربطنا  والتي  التطوعية  واجب 
بـــهـــا عـــالقـــة وثـــيـــقـــة مــــن خـــالل 
مذكرة التفاهم لتحقيق أهداف 
مشتركة لخدمة شبابنا وتطوير 
ــــل أوقـــــــات  ــغـ ــ مــــهــــاراتــــهــــم وشـ
فراغهم بما يعود بالفائدة على 
أبنائنا ووطننا. إن ما لمسناه من 
الفعاليات  في  وتنسيق  تعاون 
ــدى  ــ ــكــــس مـ ــعــ ــ واألنــــــشــــــطــــــة ي

في  المتطوعين  ومهنية  كــفــاءة 
فخرنا  محل  وهـــذا  جمعيتكم، 
واعتزازنا، وفقنا هللا جميعاً في 

خدمة الوطن والمواطنين.
ننتظرـ  قــائــالً:  معاليه  وأضــــاف 
ــاء الــجــمــعــيــة ـ هــذا  نــحــن أعـــضـ
الــيــوم بــشــوق كــبــيــر، ألنـــه الــيــوم 
لإلعراب  الفرصة  يمنحنا  الــذي 
عن شكرنا والتعبير عن امتناننا 
للجهات والشخصيات واألفراد 
ــا وســــانــــدونــــا،  ــ ــون ــمــ ــن دعــ ــ ــذيـ ــ الـ
مجتمعنا،  خدمة  في  وشاركونا 
ــايــــة  وـفــــي ســعــيــنــا لـــرفـــعـــة ورعــ

أبنائنا.
وقــــــال مـــتـــوجـــهـــاً بـــالـــشـــكـــر إـلــى 
ــات الــــمــــشــــاركــــة: بـــهـــذه  ــهــ ــجــ ــ ال
الــمــنــاســبــة الــجــمــيــلــة، وـفــي ظل 
الـــتـــي تجيش  الـــوفـــاء  مــشــاعــر 
فــي صــدورنــا، وفــي إطـــار تجمعنا 
عــلــى الــخــيــر والـــبـــذل والــعــطــاء؛ 
يــــســــعــــدـنـــي، بــــــل ويـــشـــرفـــنـــي 
الجمعية،  إدارة  مجلس  باسم 
أشكر  أن  وبــصــفــتــي  وبــاســمــي 
لكم حضوركم، وأثمن حرصكم 
عــلــى الــمــشــاركــة ـفــي فــعــالــيــات 
ــي هـــذا  ــة، بـــخـــاصـــة ـفــ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
االحتفال المهم، الذي يتم من 

بمن ساعدونا،  التعريف  خالله 
واالمتنان  الشكر  عن  والتعبير 

لمن ساندونا.
ــات  ــهــ ــجــ ــ ـــر وتـــــكـــــريـــــم ال ــ ــكـ ـــ وشـ
واألشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن وقـــفـــوا 
ــا، وعــــضــــدوا جـــهـــودنـــا،  ــ ــوارن ــجــ ــ ب
والمال،  والوقت  الجهد  وبذلوا 
ــا،  ــنـ ــتـ ــالـ ــل إنـــــجـــــاح رسـ ــ ــ مـــــن أجـ
وتــمــكــيــنــنــا مـــن الــمــســاهــمــة في 
لهم  ولنظهر  مجتمعنا،  خدمة 
لما  وتــقــديــرنــا  امــتــنــانــنــا  جميعاً 
قــدمــوه لــنــا، ومـــا بــذلــوه لتعزيز 
دورنا، فلوال هؤالء لما تحقق ما 

تحقق من نجاحات وإنجازات.
الـــعـــرفـــان  إن  مـــعـــالـــيـــه:  وقــــــال 
بــالــجــمــيــل هـــو إحـــــدى ســمــات 
الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة األصــيــلــة، 
خاصة في منطقتنا، لذا اسمحوا 
ــه -نـــيـــابـــة عــنــكــم  ــوجــ ــ أت ــي أن  لــ
-بــالــشــكــر واالمـــتـــنـــان لــكــل من 
معنا  وعاوننا، وشارك  ساعدنا 
الجمعية،  أهــــداف  تحقيق  ـفـي 
إـلــى جمعية  فــخــالــص تــقــديــرنــا 
ــة، وهـــيـــئـــة  ــيــ ــتــــطــــوعــ ــ واجــــــــب ال
ــراعـــي  الـ الـــخـــيـــريـــة  آل مـــكـــتـــوم 
الــرســمــي ألنــشــطــة الــجــمــعــيــة، 
والشكر موصول أيضاً إلى وزارة 

بحضور سمو الشيخ

طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان:
جمعية توعية ورعاية األحداث تقيم حفلها 
والشركاء الرعاة  لتكريم  الختامي  السنوي 

التنفيذية  اللجنة  رئيس  نهيان،  آل  خالد  بن  محمد  بن  خليفة  بن  طحنون  الشيخ  سمو  بحضور 
لجمعية واجب التطوعية، أقامت جمعية توعية ورعاية األحداث، حفلها السنوي الختامي لتكريم 
الذين دعموا وساندوا الجمعية، وذلك في حفل كبير بنادي ضباط الشرطة بدبي،  الرعاة والشركاء 
حضره معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، رئيس مجلس 
الجمعية،  إدارة  المسؤولين، وأعضاء مجلس  إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث، وعدد من كبار 

والجهات المشاركة.

وألــقــى مــعــالــي الــفــريــق ضاحي 
بمناسبة  كلمة  تــمــيــم،  خــلــفــان 
الحفل قال فيها: أود أن أتقـدم 
بالتحية  جــمــيــعــاً  عــنــكــم  نــيــابــة 
ــر لـــســـيـــدي صـــاحـــب  ــديــ ــقــ ــتــ ــ وال
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
الــدولــة،  رئــيــس  زايـــد آل نهيان، 
ــلـــس الــــــــــــوزراء الـــمـــوقـــر  ــجـ ــمـ ولـ
السمو  بقيادة، سيدي صاحب 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
الرائعة،  المبادرة  على  مكتوم، 

المتمثلة  الـــواعـــدة  واالنــطــالقــة 
في اختيار شعار هذا العام عام 
والــذي  للخمسين”  االستعداد 
من خالله تؤكد القيادة الرشيدة 
على أنها تؤصل وتوثق تجربتها 
خالل الخمسين سنة الماضية 
نبراساً  االتحاد لتكون  من عمر 
لــأجــيــال الـــقـــادمـــة واالحــتــفــال 
احتفاالت  في  وذلــك  تحقق  بما 
لــدولــة   2021 الـــوطـــنـــي  الـــيـــوم 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 

وكـــذلـــك اســـتـــعـــدادهـــا إلطـــالق 
ــة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــطـ ــخـ الـ
القادمة وبهذه  للخمسين عاماً 
قادتنا  نــعــاهــد  فــإنــنــا  المناسبة 
بــــأن نــعــمــل وفــــق الــتــوجــيــهــات 
ــاب الــســمــو  ــ ــحـ ــ ــة ألصـ ــيـ ــامـ ــسـ الـ
حــكــام اإلمــــارات بــأن نــكــون يــداً 
لــبــنــاء إمــاراتــنــا وتضافر  ــدة  واحــ
ــود الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــتـــي  ــهــ ــجــ ــ ال
تساهم في دفع عملية التنمية 
على  نحرص  وأن  واستدامتها 
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تنمية المجتمع، ووزارة التربية 
والــتــعــلــيــم، والـــقـــيـــادة الــعــامــة 
العامة  والــقــيــادة  دـبــي،  لشرطة 
ــبــــي، والـــقـــيـــادة  لـــشـــرطـــة أبــــوظــ
العامة لشرطة الفجيرة، الديوان 
الــديــوان   ، األمــيــري فــي الفجيرة 
ــاء، ومــكــتــب  ــبـ ــلـ األمــــيــــري فــــي كـ
شـــــؤون الــمــجــالــس ـفــي ديــــوان 
ولي العهد بأبوظبي، وهيئة دبي 
تنمية  وهيئة  والفنون،  للثقافة 
الطرق  وهيئة  بــدبــي،  المجتمع 

والمواصالت.
كــمــا تــوجــه مــعــالــيــه ـفــي كلمته 
بــالــشــكــر إـلـــى جــامــعــة حــمــدان 
بــن محمد الــذكــيــة، ومــركــز دبي 
لإلحصاء، وبنك دبي اإلسالمي، 
ومــــدرســــة ســلــمــى االنـــصـــاريـــة 
أطــفــال  كــز  مــرا وإدارة  لــلــبــنــات، 
للعالج  إرادة  ومــركــز  الــشــارقــة، 
ــز الـــشـــارقـــة  ــركــ والـــتـــأهـــيـــل، ومــ
اإلنــســانــيــة، وسجايا  لــلــخــدمــات 
ــيـــات الــــشــــارقــــة، وجــمــعــيــة  ــتـ فـ

كشافة اإلمارات.
وأضاف معاليه: الشكر موصول 
أيضاً للجهات التي حرصت على 
الصيفي  التدريب  توفير فرص 
لـــتـــالمـــيـــذ الــــــمــــــدارس، ونــثــمــن 
دورهــــا فــي شــغــل فــــراغ تالميذ 
ــدارس، خــــــالل عــطــالتــهــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــصــيــفــيــة، ومــســاعــدتــهــم على 
تــفــهــم قــيــمــة الــعــمــل، وتــنــمــيــة 
مــعــارفــهــم، وصــقــل مــهــاراتــهــم، 
ورواد  اإلعالمية،  وللمؤسسات 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
اإليجابيين الذين يمثلون جسر 
التواصل بيننا، أشكرهم جميعاً 
على أدائهم الطيب وتغطيتهم 

اإلعالمية المتميزة.
ــال مــعــالــيــه: يــســرنــا تهنئة  وقــ

الفائزين في مسابقات صيف 
بـــال فـــــراغ ـفــي مـــجـــال الـــرســـم، 
الرقمي،  الفوتوغرافي  التصوير 
الكاتب الواعد، صديق المكتبة، 
ــالمـــي  الـــتـــوعـــيـــة الـــذكـــيـــة، اإلعـ
الــصــغــيــر، ومــســابــقــة أصــحــاب 
الهمم، وفي هذا الصدد أتوجه 
للمحكمين  والعرفان  بالشكر 
فــي جميع مــســابــقــات وجــوائــز 
ــا بـــــذلـــــوه مــن  ــمــ ــ ــة ل ــيـ الـــجـــمـــعـ
التقييم،  أثناء  واهتمام  جدية 
للتحسين،  مقترحات  وتقديم 
والتطوير المستمر لمسابقات 

الجمعية.
وجرى خالل الحفل الذي أقيم 
عــلــى مــســرح الــقــاعــة الــكــبــرى 
ــادي ضـــبـــاط شـــرطـــة دبــــي،  ــنــ ــ ب
تكريم كافة الجهات المشاركة 
والمتعاونة مع جمعية توعية 
ورعـــايـــة األحــــــداث، والــشــركــاء 
ــائــــل اإلعــــــالم الــمــخــتــلــفــة  ووســ
بــــــالــــــدولــــــة، والــــمــــؤســــســــات 
الـــداعـــمـــة ألنــشــطــة الــجــمــعــيــة 

وطالبات وطلبة المدارس.
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اعتزاز وفخر
الفجيرة  وعبر سمو ولي عهد 
ــره واعــــــتــــــزازه بــهــذا  ــخــ عــــن فــ
الــيــوم الــوطــنــي الــكــبــيــر، الــذي 
الوحدة  أسمى معاني  يجسد 
وتــالحــم قــيــادة وشــعــب دولــة 
اإلمارات العربية المتحدة، في 
عــام،  كــل  يتكرر  فــريــد  مشهد 
يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــــدالالت 
ترسخ  التي  المهمة  الوطنية 
مفهوم االنتماء للدولة والوالء 
راية  تحت  الحكيمة  لقيادتها 

الوطن الغالي.
وقـــال ســمــوه، إن يــوم العلم 
ــاإلنــجــاز  مــنــاســبــة لــالحــتــفــاء ب
وبالمكانة التي بلغتها الدولة 
بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، وها 
هـــي اإلمـــــــارات تــتــرك بصمة 
واضـــحـــة عــلــى كـــل األًصـــعـــدة 

ــى امـــــتـــــداد الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــلــ وعــ
وصوالً إلى الفضاء.

ــال،  ــفــ ــ ــت حــــضــــر مـــــراســـــم االحــ
ــيـــد  ــد ســـعـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ســــــــعــــــــادة مـ
ــر الــــديــــوان  ــديــ الـــضـــنـــحـــاـنــي مــ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ األمـــــــــيـــــــــري ـفـــــــي الـ
وسعادة سالم الزحمي مدير 
مــكــتــب وـلـــي عــهــد الــفــجــيــرة، 
ــر الــحــكــومــيــة  ومـــديـــرو الــــدوائــ
والـــمـــســـؤولـــون فــــي الــفــجــيــرة 
ــن ضـــبـــاط الـــقـــوات  وعــــــدد مــ
إضافة  والــشــرطــة،  المسلحة 
مواطني  مــن  كبير  إلــى حشد 
إمـــــارة الــفــجــيــرة والــمــقــيــمــيــن 

فيها.

مشاعر الوفاء
شاركت الجمعية برفع العلم 
ـفـــي مـــبـــنـــى مــــدرســــة ســلــمــى 
األساسي  للتعليم  األنصارية 

بـــدـبــي. ورفــــع الــعــلــم الــدكــتــور 
ــراد عـــبـــدهللا أمــيــن  ــ مــحــمــد مـ
السر العام للجمعية، ويرافقه 
ميرزا  خليل  جــاســم  الــدكــتــور 
واألســـــتـــــاذة بــــدريــــة الــيــاســي 
واألســــتــــاذة مـــريـــم الــشــومــي 
اإلدارة،  مـــجـــلـــس  أعــــــضــــــاء 
واألستاذة سارة حمادة مديرة 
وسعادة  واألنشطة،  البرامج 
المستشار  الشحي  عــبــدهللا 
ــة  ــ ــ ــبــــكــــة رؤيـ اإلعــــــــالمــــــــي لــــشــ
وبحضور  اإلعالمية،  اإلمـــارات 

أولياء أمور الطلبة.
ــدت أســــرة الــجــمــعــيــة أن  ــ كـ وأ
ــتــــفــــال بـــيـــوم الـــعـــلـــم هــو  األحــ
احــتــفــال بــالــعــزة والــفــخــر، كما 
ــا مــنــاســبــة لــلــتــعــبــيــر عــن  ــهـ أنـ
الــذي  والــوفــاء  الحب  مشاعر 
لوطنه  ــارات  اإلمـ يكنه شعب 

ولقيادته.

»رعاية األحداث« تشارك مؤسسات 
الَعَلم ــوم  ي احــتــفــاالت  ــة  ــدول ال

استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، للبدء بحملة وطنية وشعبية شاملة ومستمرة 
احتفاالً ب»يوم العلم«، الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه هللا، رئاسة الدولة، وتوجيهات سموه برفع علم 
الدولة على مباني الجهات والدوائر والــوزارات االتحادية بشكل متزامن في تمام الساعة الـ 11 

ظهراً في إشارة لتوحيد علم دولة اإلمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة. 

أنشطة وفعاليات

شـــارك وفــد مــن جمعية توعية 
ورعــايــة األحـــداث، فــرع المنطقة 
العلم  يــوم  باحتفالية  الشرقية  
من أمام الساحة األمامية لقصر 
الشيخ  قــام سمو  الرميلة حيث 
ــمــــد بـــــن مــحــمــد  ــد بـــــن حــ ــمـ ــحـ مـ
برفع  الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي 

عــلــم الـــدولـــة كــمــا شــهــد مــراســم 
النشيد  الــعــلــم عــلــى وقــــع  رفــــع 
ــاراـتــي الـــذي عزفته  الــوطــنــي اإلمـ
ــيـــة عـــســـكـــريـــة،  ــقـ ــيـ فــــرقــــة مـــوسـ
الشيخ سيف بن حمد بن سيف 
المنطقة  هــيــئــة  رئــيــس  الــشــرقــي 
الحرة، والشيخ المهندس محمد 

ــيـــف الـــشـــرـقــي  ــد بــــن سـ ــمـ بــــن حـ
رئيس دائرة الحكومة اإللكترونية 
بن  هللا  عبد  والشيخ  بالفجيرة، 
حــمــد بــن ســيــف الــشــرقــي رئيس 
االتــحــاد اإلمــاراـتـي لبناء األجــســام 
والــقــوة الــبــدنــيــة، والــشــيــخ أحمد 

بن حمد بن سيف الشرقي.
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للجمعية،   56 االجــتــمــاع  حضر 
ــان  ــطـ ــلـ كــــــل مــــــن ســــــعــــــادة سـ
صــقــر الــســويــدي، نــائــب رئيس 
ــور مــحــمــد  ــتــ ــدكــ ــ الــجــمــعــيــة، وال
مــــــراد عـــبـــد هللا، أمـــيـــن الــســر 
العور،  منصور  والدكتور  العام، 
ــور  ــتـ ــدكـ ــدوق، والـ ــنــ ــصــ ــ أمـــيـــن ال
ــاســـم خــلــيــل مــــيــــرزا، رئــيــس  جـ
الــلــجــنــة اإلعـــالمـــيـــة، والـــدكـــتـــور 
ســيــف الــجــابــري، رئــيــس لجنة 
والدكتور  والــدراســات،  البحوث 
لجنة  رئيس  السويدي،  خليفة 
ــار، واألســـتـــاذة   ــكـ ــتـ اإلبــــــداع واالبـ
اللجنة  رئيسة  الــيــاســي،  بــدريــة 
الـــتـــربـــويـــة، واألســــــتــــــاذة مــــوزة 
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــيــــســ ــ ــي، رئ ــ ــومـ ــ ــشـ ــ الـ
عامر  واألستاذة هيام  الثقافية، 
فرع  وممثل  الحمادي مشرف 

الجمعية بالمنطقة الشرقية.
ــــش الـــمـــجـــتـــمـــعـــون أهـــم  ــاقـ ــ ونـ
ــة  ــمــــطــــروحــ ــ الـــــمـــــوضـــــوعـــــات ال
للنقاش، والمدرجة على جدول 
على  التصديق  ومنها:  األعمال 
كما  السابق.  االجتماع  محضر 
بــحــث االجــتــمــاع الــمــشــاركــة في 
تقيمه  الــذي  المؤتمر  فعاليات 
الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــحــمــايــة 
الطفل بدولة الكويت الشقيقة.

ــدم الــدكــتــور مــنــصــور الــعــور  وقــ
تقريراً مفصالً حول برنامج ريادة 
التكنولوجيا،  وعــلــوم  األعــمــال 
الذي نظمته الجمعية بالتعاون 
مــع جامعة حــمــدان بــن محمد 
الصيفية  العطلة  خالل  الذكية، 
ــام الـــمـــاضـــي، بــهــدف  ــعــ ــ ــن ال مــ
لغة  المشاركين  الطلبة  تعليم 

االصطناعي  والــذكــاء  البرمجة 
واســتــخــدام الــحــاســب اآلـلــي في 
إعــــــداد مـــشـــاريـــع تــعــتــمــد على 

التعليم اإللكتروني.
وبحث االجتماع تنظيم حمالت 
ــيـــة، واخـــتـــيـــار  ــة ونـــقـــاشـ ــويـ تـــوعـ
ــنـــاويـــن ومــــحــــاور بـــــــارزة تــهــم  عـ
الــمــجــتــمــع وتــرتــبــط بــالــعــالقــات 
ــة، والــمــجــتــمــعــيــة، عــدا  ــ ــري األســ
عـــن تــنــظــيــم مــســابــقــة تــوعــويــة 
بــالــتــعــاون مــع شــرطــة أبوظبي 
عــــــبــــــر وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
االجتماعي، والمشاركة في اليوم 
ملتقى  وتــنــظــيــم  الـــوطـــنـــي48، 
تـــوعـــوي اجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون 
مـــع جــمــعــيــة االجــتــمــاعــيــيــن في 

خورفكان.

فعاليات وأنشطة
كــمــا بــحــث االجـــتـــمـــاع 57 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، عــــــــــــدداً مــن 
التي  األنشطة والفعاليات 
قامت بها الجمعية مؤخراً، 
ــتــــفــــاالت الـــيـــوم  ومـــنـــهـــا احــ
الوطني 48 لدولة اإلمارات 
بمنطقة  المتحدة  العربية 
حتا، وتحديد موعد الحفل 
للعام  للجمعية  الــســنــوي 

الجاري 2019م.
كــــمــــا تــــــم االطــــــــــــالع عـــلـى 
بجائزة  الــخــاصــة  المعايير 
ــاه لـــلـــدورة  ــوتـ ســعــيــد بـــن لـ
عدد  واستعراض  الرابعة، 
مــــن الـــبـــرامـــج واألنـــشـــطـــة 
ــرع  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ ــ ــي ي ــ ــ ــت ــ ــ ال

الجمعية في الفجيرة.

نــظــمــت الــجــمــعــيــة بــالــفــجــيــرة، مــحــاضــرة تــوعــويــة بــعــنــوان: “مــخــاطــر 
االســتــخــدام الــخــاطــئ لــأدويــة والــعــقــاقــيــر”، قدمتها الــدكــتــورة غــادة 
الهنداوي  بمركز  وعقم  وتوليد  نساء  أمــراض  أخصائية  عبدالوهاب، 

الطبي بأبوظبي.
وشهدت المحاضرة التي أقيمت في فندق النوفوتيل بالفجيرة، حضور 
عضو مجلس إدارة الجمعية، مشرف وممثل فرع الجمعية بالمنطقة 
الشرقية هيام الحمادي، ورئيسة قسم األنشطة والبرامج بالجمعية 
عــائــشــة الــكــنــدي، ومــســؤولــيــن مــن مختلف الــمــؤســســات والــدوائــر 

الحكومية بالفجيرة وكلباء، وموظفي فرع الجمعية بالفجيرة..
تعريف  إلــى  المحاضرة،  خــالل  عبدالوهاب  غــادة  الدكتورة  وتطرقت 
االستخدام الخاطئ لأدوية مؤكدة بأنه يمثل أي استخدام عشوائي 
لأدوية، أو تناولها بغير ما ينصح به الطبيب، مما قد يعرض حياة 
االنسان للخطر، وأشارت إلى أن كل دواء له جرعة معينة يجب االلتزام 
بها، وأنه يجب على الطبيب شرح الجرعات اليومية ومدة االستخدام 
بشكل واضح للمريض، واألعــراض الجانبية حتى يكون مؤهالً ألي 
األدوية  بكيفية استخدام  اإللمام  أهمية  ناقشت  ناتجة، كما  أعــراض 
لمعرفة  البداية  منذ  المختص  للطبيب  والتوّجه  الحمل  فترة  أثناء 
األدوية المصرح بها وغير المصّرح بها، مشيرة إلى أن هناك جرعات 

محددة يجب االلتزام بها أثناء الحمل حتى ال يتأثر الجنين.  .
كدت هيام الحمادي بأن جمعية توعية ورعاية األحداث  من جهتها، أ
تحرص دائماً على استضافة مثل هذه المحاضرات التي تهدف إلى 
الناتجة  المخاطر  درء  بهدف  الجمهور  وتثقيف  المجتمعية  التوعية 
عــلــى األجــيــال الــحــالــيــة والــقــادمــة، مــؤكــدة ضــــرورة تــوجــيــه مــثــل هــذه 
بيد، من أجل  المحاضرات للمجمع والمؤسسات حتى تتكاتف يداً 
سوي  مجتمع  بتحقيق  الجمعية  رسالة  وتحقيق  المجتمع  خدمة 
يسوده التماسك األسري والترابط المجتمعي وحمايته من االنحراف.

األخــــبـــار

برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

ــة األحــــــــــداث« تــعــقــد  ــ ــايـ ــ ــة ورعـ ــيـ ــوعـ »تـ
السابعة ــدورة  ــل ل الجمعية  اجــتــمــاعــات 

عقدت جمعية توعية ورعاية األحداث اجتماعاتها للدورة السابعة برئاسة معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 

األحداث، وذلك في مقر الجمعية.
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بالفجيرة  األحــــداث”  ــة  ــاي “رع
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ تــــنــــاقــــش االسـ
والعقاقير لألدوية  الخاطئ 

محاضــرة تحــت رعايــة معالــي الفريــق 
ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة 

جمعية توعية ورعاية األحداث
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المري  غــانــم  فاطمة  واألســتــاذة 
المعرفة  لهيئة  التنفيذي  المدير 
ــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة والـــدكـــتـــور  وال
عــبــدهللا الــمــشــرخ رئــيــس لجنة 
واألســتــاذة  والـــرواد  االستراتيجة 
نورة سيف المطوع نائب رئيس 
كشافة  مفوضية  إدارة  مجلس 
دبــي وعــــدداً مــن أعــضــاء مجلس 
ــة  ــايـ ورعـ تـــوعـــيـــة  جــمــعــيــة  إدارة 

األحداث.
ــادة ســلــطــان صقر  ــعـ وتـــوجـــه سـ
مجلس  رئيس  نائب  الــســويــدي 
األحــــداث  ورعـــايـــة  تــوعــيــة  إدارة 
بدبي بكلمة عبر فيها عن شكره 
ضاحي  الفريق  لمعالي  وامتنانه 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــان تـــمـــيـــم نـ ــفــ ــ ــل خــ
ــام بــدبــي  ــعــ ــ ــة واألمـــــــن ال ــرطـ ــشـ الـ
رئــيــس جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعــايــة 
كـــد مــن خاللها  األحــــداث بــدبــي، أ
ــة الـــوطـــيـــدة  ــالقـ ــعـ عــــلــى مـــــدى الـ
ــرق الــكــشــافــة في  الــتــي تــجــمــع فـ
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــ ــى ال ـــلــ ــ وحـــــرصـــــهـــــا عـ
ونشر  أهدافها  بتحقيق  بإيجابية 
الكشفي  العمل  ألهمية  الوعي 
ورســالــتــهــا الــســامــيــة ـفــي خــدمــة 

الوطن والمجتمع,
ــيــــس جــمــعــيــة  ــ ــا وتــــوجــــه رئ ــمـ  كـ
اللجنة  اإلمـــــارات عــضــو  كــشــافــة 
الـــكـــشـــفـــيـــة الـــعـــربـــيـــة األســــتــــاذ 

ترحيبية  بكلمة  الدرمكي  سالم 
فيها  الــضــوء  سلط  بالمشاركين 
ومكاسبه  المخيم  أهــمــيــة  عــلــى 
ــرى لنائب  اإليــجــابــيــة وكــلــمــة أخــ
رفعت  الــقــائــد  اإلقليمي  الــمــديــر 
السباعي عبر فيها عن سعادته 
لــلــمــخــيــم ووصــــفــــه بــالــمــلــتــقــى 
المميز والناجح لما توفره اللجنة 

المنظمة من عوامل النجاح.

االستعداد للخمسين
ونظمت الجمعية جلسة حوارية 
أفـــكـــار وذلـــــك ضمن  و عــصــف 
ــيـــات الـــمـــخـــيـــم الــكــشــفــي  ــالـ ــعـ فـ
ــرمــــوم بــدبــي  ــمــ ــ الــخــلــيــجــي ـفـــى ال
الجمعية  »إستراتيجية  بعنوان 
لــلــخــمــســيــن«  واالســـــتـــــعـــــداد   ..
محاور  أربــعــة  الجلسة  وتناولت 
ــرة متماسكة -  وهـــي مــحــور أسـ
متالحم  إيجابيون-مجتمع  أبناء 
اجتماعية  قــيــم  ومـــحـــور  وطــنــيــاً 
راسخة ، وترأس الجلسة الدكتور 
مــحــمــد مــــــراد عـــبـــدهللا األمـــيـــن 
الـــعـــام لــجــمــعــيــة تــوعــيــة ورعــايــة 
األحـــــــداث بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة 
ــرق الـــكـــشـــافـــة حـــيـــث تــم  ــ مــــن فـ
استخالص مجموعة من األفكار 
والمقترحات لتطوير استراتيجية 
الجمعية واالستعداد للخمسين 
ـفــى ضـــوء الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 

لحكومتنا الرشيدة .
ويأتي تنظيم المخيم تعزيزاً لدور 
اإلمارات في مجال البيئة ، والتي 
ساهمت بتحقيق خمسة أهداف 
المستدامة  التنمية  أهــداف  من 
ومــنــهــا تــأمــيــن الــصــحــة الــجــيــدة 
والرفاه والمساواة بين الجنسين 
ــاه الـــنـــظـــيـــفـــة والـــنـــظـــافـــة  ــيــ ــمــ ــ وال
ــيـــة والــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة  الـــصـــحـ
إضــافــة إلــى الحد مــن أوجــه عدم 
البر  في  الحياة  وتعزيز  المساواة 
، وإليمان كشافة اإلمارات بالدور 
ــاـبــي الـــــذي تــلــعــبــه الــحــركــة  اإليـــجـ
ــال الــتــوعــيــة  ــجـ الــكــشــفــيــة فــــي مـ
الــبــيــئــيــة اســتــضــافــت مــفــوضــيــة 
الكشفي  الــمــخــيــم  دـبــي  كــشــافــة 
الــخــلــيــجــي، الــمــخــيــم الــصــديــق 
 ، الهمم  لــذوي  والصديق  للبيئة 
يحاكي  الــذي  الكشفي  المخيم 
ــيـــاجـــات الــفــتــيــة والـــشـــبـــاب  ــتـ احـ
سليمة   ، آمنة  بيئة  في  لينشؤوا 
ــدرات  والـــــذي يـــهـــدف لــتــنــمــيــة قــ
ومهارات الفتية والشباب إلذكاء 
روح األصــالــة واالرتــبــاط بــاألرض 

والتواصل اإليجابي مع البيئة .
المفوضية  قــدمــت  الــخــتــام  وـفــي 
ــاً لــــراعــــي الــحــفــل  ــاريــ ــاً تــــذكــ ــ ــ درعـ
لمتابعة  الحضور  بعدها  وتوجه 
فــي  واألنــــشــــطــــة  الـــعـــمـــل  ورش 

المخيم .

تحت شعار
للتســامح« بيئــة  الكشــفية   «
انطالقت فعاليات المخيم الكشفي الخليجي 
األحــداث ورعــايــة  توعية  جمعية  بمشاركة 

دبــي، ورئيس  العام في  واألمــن  الشرطة  رئيس  نائب  الفريق ضاحي خلفان،  رعاية معالي  تحت 
جمعية توعية ورعاية األحداث في دبي، انطلقت فعاليات المخيم الكشفي الخليجي، في محمية 

المرموم في دبي.

أنشطة وفعاليات

ــة تـــوعـــيـــة  ــيــ ــعــ ــمــ وشــــــــاركــــــــت جــ
ورعـــــايـــــة األحــــــــــداث بــالــفــعــالــيــة 
ــاركــــة مــن  الــــتــــي جــــــــاءت بــــمــــشــ
الــجــمــعــيــات الــكــشــفــيــة فــــي كــل 
السعودية  العربية  المملكة  من 
الكويت  ودولـــة  عــمــان  وسلطنة 
والـــمـــمـــلـــكـــةاألردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــصــ وجــــمــــهــــوريــــة مــ
ــة اإلمـــــارات  ــ والــمــســتــضــيــفــة دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــــذي يقام 
ــيـــهـــات ورؤيــــــة  ــتـــوجـ ــداً لـ ــيـ ــسـ ــجـ تـ
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 

نـــائـــب  ــتــــوم  مــــكــ آل  راشــــــــد  بـــــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حــاكــم 
الذي  اإليجابي  للدور  تطبيقاً  دبي 
تلعبه الحركة الكشفية في مجال 
التوعية  فــي  والمساهمة  البيئة 
في  الطبيعية  بالحياة  واالهــتــمــام 

محمية المرموم بدبي .
سلطان  سعادة  االفتتاح  وشهد 
ــويـــدي نـــائـــب رئــيــس  صــقــر الـــسـ
ــايـــة  ورعـ تـــوعـــيـــة  إدارة  مــجــلــس 
األحداث وسعادة الدكتور سالم 
عــبــدالــرحــمــن الـــدرمـــكـــي رئــيــس 

كــشــافــة  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
ــواء الــمــتــقــاعــد  ــ ــ ــل ــ ــ اإلمـــــــــــارات وال
محمد  الــرحــمــن  عبد  المهندس 
إدارة  ــلـــس  ــجـ مـ رئــــيــــس  رفــــيــــع 
مــفــوضــيــة كــشــافــة دـبــي، والــقــائــد 
رفـــعـــت الــســبــاعــي نـــائـــب مــديــر 
اإلقــلــيــم الــكــشــفــي الــعــربــي مدير 
والــقــائــد  الــتــربــويــة  الــطــرق  إدارة 
نسيم ضناوي مدير إدارة برامج 
الــشــبــاب، والــقــائــد خــلــيــل رحمة 
كشافة  لجمعية  الــعــام  األمــيــن 
ــام الــلــقــاء  ــ اإلمـــــــــارات مـــشـــرف عـ
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»رعاية األحداث« تنظم محاضرات 
التنمـــر توعــــية للوقـــــاية مـــــن 

احتفلت جمعية توعية ورعاية األحداث، بمناسبة يوم الطفل العالمي واألسبوع الوطني للوقاية 
من التنمر الذي أقيم تحت شعار »معاً نزدهر بالتسامح “ بتنظيم عدد من الزيارات والمبادرات 
التوعوية لألسر ولألطفال في مركز دبي لمتالزمة داون، وذلك بالتعاون مع األعضاء المنتسبين 
حمادة  ســارة  واألســتــاذة  النعيمي  إشــراق  السيدة  المركز  مديرة  من  كل  وبحضور  بالجمعية، 

رئيسة قسم البرامج واألنشطة بالجمعية، وبحضور عدد من موظفي المركز.

أنشطة وفعاليات

أقسام  زيــارة  الــمــبــادرة،  وتخللت 
األنشطة  على  والــتــعــرف  المركز 
من  لأبناء  المقدمة  والخدمات 

فئة ذوي الهمم.
مديرة  تقدمت  الزيارة  ختام  وفي 
المركز بالشكر والثناء على جهود 
الــجــمــعــيــة الــتــربــويــة والــتــوعــويــة 
ودورهــا في نشر الثقافة والوعي 
أهدت  كما  المجتمع،  أفــراد  بين 
الــجــمــعــيــة إصـــداراتـــهـــا وهــدايــاهــا 
التوعوية لأطفال ، ومن جانبها 
قــدمــت مـــديـــرة الــمــدرســة درعـــاً 

تذكارياً للجمعية .

محاضرة توعوية
ــا نـــظـــمـــت جــمــعــيــة تــوعــيــة  كـــمـ
بالتعاون مع  ــداث  األحـ ورعــايــة 
والطالبات  الطلبه  أمــور  أولــيــاء 
عن  تثقيفية  توعوية  محاضرة 
حقوق وواجبات الطفل بشكل 
عام وعن التنمر بشكل خاص، 
الوطنية  دبــي  مــدرســة  لطالبات 

في الطوار.
ونــظــمــت الــجــمــعــيــة بــالــتــعــاون 
مع أولياء األمور ورشة توعوية 
لــأطــفــال بــالــتــعــاون مـــع مــركــز 
بــن مــســعــود لتحفيظ  عــبــدهللا 

بــدبــي بمشاركة  الــكــريــم  الــقــرآن 
برنامج براعم اقرأ الصباحي.

التنمر المدرسي
وشاركت الجمعية في محاضرة 
توعوية، نظمتها القيادة العامة 
لشرطة أبو ظبي بالتنسيق مع 
مــكــتــب شـــــؤون الــمــجــالــس في 
ُعقدت  العهد وقــد  ولــي  ديـــوان 
المحاضرة في مجلس هالل زيد 
الشحي بإمارة أبوظبي، بعنوان 
ــي« أســبــابــه  ــدرســ ــمــ ــ الـــتـــنـــمـــر ال
الوقاية منه »،  وأنــواعــه وطــرق 

بـــهـــدف رفــــع مــســتــوى الــوعــي 
حول التنمر.

ــد  ــتــــور ســـيـــف راشــ كــــــد الــــدكــ  وأ
توعية  جمعية  عضو  الــجــابــري، 
ــداث، خــالل كلمته  ورعــايــة األحــ
األطفال  على  المحافظة  أهمية 
والمخاطر  والتنمر  العنف  ضد 
ــات  ــ ــويـ ــ ــتــــي تــعــتــبــر مــــن األولـ ــ ال
المهمة التي تتطلب رفع وعي 

الجمهور بها.
وذكر  الجابري، أن المخاطر التي 
تواجه الطفل يمكن محاصرتها 
والقضاء عليها بتكاتف الجهود 

وتكثيف  المشترك،  والــتــعــاون 
دور وســائــل اإلعـــالم  المختلفة 
المجتمعي،  الــوعــي  تــعــزيــز  فــي 
إـلــــى أن مـــفـــهـــوم الــتــنــّمــر  ــاً  ــتــ الفــ
يــعــد ســلــوكــاً عــدوانــيــاً واخــتــالالً 
الطالب  لــدى  القوة  مــوازيــن  فى 
المتنمر للحصول على مايريده 
بانتهاج سلوكيات غير مرغوب 

فيها.
ــتــنــمــر  ال ــرة  ــ ــاهـ ــ ظـ أن  وأوضـــــــــح 
ــر  ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الــــــمــــــدرســــــي مـــــــن الـ
المنتشرة بين الطلبة فى جميع 
من  وتــعــد  التعليمية  الــمــراحــل 

كثر الظواهر خطورة لما يترتب  أ
على  سلبية  نــتــائــج  مــن  عليها 
ــاـقــي عــنــاصــر  ـــلــى بـ الـــتـــالمـــيـــذ وعـ
كال  وتعوق  التعليمية  العملية 
الطرفين من تحقيق األهداف .

ــنـــاجـــح”  ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ ــالـ وأشــــــــاد بـ
للمجلس  التنمر”  مــن  الــوقــايــة 
األعـــــلـــى لــــأمــــومــــة والـــطـــفـــولـــة 
والــــذي تــتــرأســه ســمــو الشيخة 
ــارك رئــيــســة  ــبــ فـــاطـــمـــة بـــنـــت مــ
الرئيسة  العام  النسائي  االتحاد 
ــتــنــمــيــة  ــة ال ــسـ ــؤسـ ــمـ األعــــــلــــى لـ

األسرية.

https://www.instagram.com/explore/tags/<0645><0639><0627><064B>_<0646><0632><062F><0647><0631>_<0628><0627><0644><062A><0633><0627><0645><062D>/
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وتراثيــة  وطنيــة  احتفاليــة  أجــواء  وســط 
الوطنيــة  الهويــة  معاـنـي  أســمى  تؤكــد 
واالنتمــاء والــوالء لمســيرة االتحــاد التــي 
هللا  بــإذن  لــه  المغفــور  دعائمهــا  أرســى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
هللا ثراه«، شاركت جمعية توعية ورعاية 
األحــداث بجميــع فروعهــا احتفــاالت دولة 
بمناســبة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

اليوم الوطني الـ48.

ــاـلــي الـــفـــريـــق ضــاحــي  ورفــــــع مـــعـ
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــم، نـ ــيــ ــمــ ــ ــان ت ــفــ ــ ــل خــ
الـــشـــرطـــة أصـــــدق الــتــعــاـنـي بــهــذه 
الــمــنــاســبــة الــكــريــمــة إـلــى صــاحــب 
الــســمــو رئــيــس الــدولــة وأصــحــاب 
السمو حكام اإلمارات وإلى شعب 
اإلمــارات والمقيمين على أرضها، 
ألقاها  التي  الكلمة  فــي  ذلــك  جــاء 
الــدولــة  احــتــفــاالت  معاليه ضــمــن 
باليوم الوطني 48، وعيد الشهيد، 
أقيمت  التي  الوطنية  والمسيرة 
حتا،  بمنطقة  ــوادي  ــ ال حديقة  فــي 
بتنظيم من جمعية توعية ورعاية 

مركز شرطة  وبمشاركة  األحــداث 
برئيس  حــتــا، ممثلة  وبــلــديــة  حــتــا 
ضاحي  الــفــريــق  معالي  الجمعية 
خــلــفــان تــمــيــم، وأعـــضـــاء مجلس 
سعادة  وحضرها  الجمعية،  إدارة 
المنصوري،  ابراهيم  خليل  اللواء 
ــام شـــرطـــة دـبــي،  مــســاعــد قـــائـــد عــ
لــشــؤون الــبــحــث الــجــنــائــي، وعــدد 
الــدوائــر والمؤسسات  مــن مـــدراء 
الحكومية والفعاليات االجتماعية 
ــار الـــضـــبـــاط والـــمـــســـؤولـــيـــن،  ــبــ وكــ
ــالــــي  والــــــــمــــــــدارس وبــــحــــضــــور أهــ

المنطقة.

وقـــــال مــعــالــيــه ـفــي كــلــمــتــه بــهــذه 
المناسبة: إنه من دواعي سرورنا 
ــيـــوم  ـفـــي هـــــذا الـ ــاً  أن نــــكــــون مــــعــ
عزيزة  بمناسبة  لنحتفل  الوطني 
في  وراسخة   ، جميعاً  قلوبنا  على 
تأسيس  ذكــرى  وهــي  أال  وجداننا 
ــة اإلمــــــارات  ــ دولـــتـــنـــا الــغــالــيــة دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الـــتـــي أرســـى 
بــإذن هللا  لهم  المغفور  قواعدها 
ــد بــن سلطان  تــعــالــى الــشــيــخ زايــ
ــد بــن  ــ آل نـــهـــيـــان، والـــشـــيـــخ راشــ
سعيد آل مكتوم وإخوانهما حكام 
اإلمــــارات فــي الــثــانــي مــن ديسمبر 
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من العام 1971.

احتفاالت الفجيرة

تحت شــعــار »ســـالم يـــادار زايــد« 
المهرجان  فــي  الجمعية  شــاركــت 
الذي أقامته جمعية المعلمين في 
الشيخ  بحضور  بالفجيرة،  مقرها 
ــد بـــــن ســيــف  ــمــ ــــدهللا بـــــن حــ ــبـ ــ عـ
الــشــرقــي، رئــيــس اتــحــاد اإلمــــارات 

لبناء األجسام واللياقة البدنية.

وتــضــمــن الــمــهــرجــان الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات بــمــشــاركــة الــجــهــات 

الحكومية والجمعيات ذات النفع 
بالمنطقة الشرقية. وتجول  العام 
أركان  في  الشرقي  الشيخ عبدهللا 
مشاركة  تضمن  الــذي  المهرجان 
جـــمـــعـــيـــة صــــــيــــــادي األســـــمـــــاك 
الــصــيــد  أدوات  مــــن  بــمــجــمــوعــة 
كما  قديماً،  تستخدم  كانت  التي 
التابعة  الــتــراثــيــة  الــقــريــة  شــاركــت 
واآلثـــار  للسياحة  الــفــجــيــرة  لهيئة 
ببعض الحرف اليدوية التي كان 
يمارسها أهل اإلمارات في السابق 
ــارس حــتــى  ــمــ ــ ــــت ت ــازالـ ــ ــي مـ ــتــ ــ وال

تقديم  إلــى  إضافة  الحالي،  الوقت 
والــتــســامــح،  الــســنــع  عـــن  ورش 
وفقرة رقصات شعبية من تقديم 
ــدارس منطقة  ــ طــلــبــة مــخــتــلــف مـ
ــتــعــلــيــمــيــة وكـــلـــيـــات  ــرة ال ــيـ ــفـــجـ الـ
الــتــقــنــيــة الــعــلــيــا، وشـــاركـــت فرقة 
ــد الــحــربــيــة بــرقــصــة الــيــولــة  ــوايـ عـ
فــيــمــا قــدمــت جمعية  الــشــعــبــيــة 
ســـواعـــد اإلمــــــارات عـــرضـــاً غــنــائــيــاً 
في  الــعــود ومسرحية  على  وعــزفــاً 

حب زايد وعشق الوطن.

مسيرة الوالء

وتزامناً مع احتفاالت الدولة بـاليوم الوطني، شاركت الجمعية في مسيرة يوم الطفل العالمي الذي 
اإلماراتي بعجمان،  األحمر  والهالل  والثقافية  االجتماعية  للتنمية  بتنظيم من جمعية عجمان  جاء 

كثر من 2000 طالب. بمشاركة  25 جهة حكومية ورسمية في دولة اإلمارات، وبمشاركة أ

وأضاف معاليه: علينا أن نتذكر 
شــهــداءنــا األبــــرار الــذيــن ســطــروا 
أعلى مراتب التضحية في سبيل 
ــة أمــنــه  ــايـ ــمـ رفـــعـــة الــــوطــــن، وحـ
ــقــــراره ســـــواء عـــلـى أرض  ــتــ واســ
الـــوطـــن أو خـــارجـــه، فــهــم الــذيــن 
ــم ـفـــي مـــيـــاديـــن  ــ ــاءهـ ــ قــــدمــــوا دمـ
الواجب دفاعاً عن دولة االتحاد، 
وصوناً لسيادتها، فهم رمز العزة، 
والتضحية،  والــشــمــوخ،  والــقــوة، 
والفداء، وحب الوطن، نسأل هللا 
أن يتقبلهم مع الشهداء واألبرار 
أهلهم  يلهم  وأن  والــصــالــحــيــن، 
وذويــهــم الــصــبــر والــســلــوان.. إنــا 

لله وإنا إليه راجعون.

شمل الحفل عدداً من الفقرات 
الوطنية  واألنــاشــيــد  والـــعـــروض 
التي قدمها طلبة وطالبات عدد 
من مدارس منطقة حتا، وختاماً 
ــاـلــي الـــفـــريـــق ضــاحــي  ــعـ ــرم مـ ــ كــ
ــات الــتــي  ــهـ ــجـ خـــلـــفـــان تــمــيــم الـ
شـــاركـــت وســاهــمــت ـفــي إنــجــاح 

الحفل.
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أعلنت جمعية توعية ورعاية األحداث عن نتائج مسابقات صيف بال فراغ 2019، التي 
بين  كبيرًا  تنافسًا  والتي شهدت  الخيرية،  مكتوم  آل  هيئة  برعاية  الجمعية  نظمتها 

طلبة المدارس في المراكز واألندية الصيفية في الدولة.

ضاحي  الفريق  معالي  ـد  كَـّ وأ
خــلــفــان تــمــيــم، نــائــب رئيس 
بدبي،  العام  واألمــن  الشرطة 
جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
ــة األحــــــــداث،  ــ ــايـ ــ ــيـــة ورعـ تـــوعـ
تعزيز  على  الجمعية  حــرص 
الثقافية  وبرامجها  نشاطاتها 
ــة إـلــى  ــادفــ ــهــ ــ واإلبـــــداعـــــيـــــة، ال
حماية الشباب من االنحراف 
وتفريغ  مواهبهم  واستخراج 
ــهـــم فـــيـــمـــا يــفــيــدهــم،  ــاتـ ــاقـ طـ

ــن الــجــنــوح  وبـــمـــا يــقــيــهــم مــ
واالنــــــــحــــــــراف، وأوضــــــــــح أن 
فــراغ”  بال  “صيف  مسابقات 
التي نظمتها الجمعية خالل 
ــهــــدت  شــ  ،2019 ــــف  ــيـ ــ صـ
تـــنـــافـــســـاً كـــبـــيـــراً بـــيـــن طــلــبــة 
واألندية  الــمــدارس  وطالبات 
كــــز الـــصـــيـــفـــيـــة عــلــى  والــــمــــرا
مستوى الــدولــة مــن ســن 7 
إلى 17 سنة، وذلك بالتعاون 
مع هيئة آل مكتوم الخيرية، 

وشــمــلــت مــســابــقــة الـــرســـام، 
بأصحاب  الخاصة  المسابقة 
الـــهـــمـــم ، مــســابــقــة الــكــاتــب 
ــة صــديــق  ــقـ ــابـ الـــــواعـــــد ،مـــسـ
التصوير  مسابقة   ، المكتبة 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــراـفــــي الــــرقــــمــــي،  
الصغير  اإلعـــالمـــي  مــســابــقــة 

ومسابقة التوعية الذكية.

المسابقات  أن  كَّد معاليه  وأ
ــة  ــطــ ــخــ ــ تـــــــأـتــــــي ـفـــــــي إطـــــــــــــار ال
اإلســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي أقــرهــا 

أعضاء مجلس إدارة الجمعية، 
والــتــي تــركــز عــلــى تــوفــيــر كافة 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاي ــرعــ ــ ــبـــل ال سـ
لــلــنــشء عــلــى مـــدار الــعــام وفــي 
الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.

منظومة متكاملة

ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــــراد  ــ وقــ
الــعــام في  السر  أمين  عــبــدهللا، 
الجمعية، إن الجمعية اعتادت 
هذه  تنظيم  منذ سنوات على 
فائدة  من  لها  لما  المسابقات 
كبيرة على الفئات المستهدفة. 
على  الجمعية  حـــرص  مـــؤكـــداً 
تنفيذ البرامج واألنشطة ضمن 
خطة سنوية منبثقة عن تعاون 
أعضاء  كــل  بين  تــام  وتنسيق 
خططها  تُعتمد  حيث  اللجنة، 

بعد دراســتــهــا ومــداولــتــهــا بين 
أعضاء المجلس.

الموضوعات والجوائز

ــتـــور  ومـــــن جـــهـــتـــه تــــوجــــه الـــدكـ
ــرزا، رئــيــس  ــيــ جـــاســـم خــلــيــل مــ
الـــلـــجـــنـــة اإلعــــالمــــيــــة، بــالــشــكــر 
ــز  كـ ــرا ــمـ والـــتـــقـــديـــر لــجــمــيــع الـ
والمكتبات  الصيفية  واألنــديــة 
الــعــامــة بــالــدولــة الــتــي تسعى 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا إـلـــــى رعـــايـــة 
ــادرات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــمـــــشـــــاريـــــع والـ
الــتــوعــويــة الــثــقــافــيــة، كــواجــب 
وطني ينبثق من حرصها على 
أن تـــكـــون جــــــزءاً مـــن الــنــجــاح 

الذي تحققه دولة اإلمارات. 

ــور جــاســم   ــتــ ــدكــ ــ ــا أشـــــــار ال ــمـ كـ
إلــــى أن مــســابــقــات صــيــف بال 
عـــدة  تـــنـــاولـــت   ،2019 فــــــراغ 

مجاالت منها مسابقة الرسام، 
بأصحاب  الخاصة  والمسابقة 
ــة،  ــيـ ــذكـ الــــهــــمــــم، والـــتـــوعـــيـــة الـ
والتصوير الفوتوغرافي الرقمي، 
واإلعـــالمـــي الــصــغــيــر، وصــديــق 
للفئة  الواعد  والكاتب  المكتبة 
العمرية من7 وحتى 17 سنة. 
أصــدرت  الجمعية  أن  موضحاً 
كتيباً قبل انطالق المسابقات 
تـــضـــمـــن كــــافــــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــمــــســــابــــقــــات 
حيث  وشــروطــهــا،  ومواضيعها 
أن مجلس إدارة الجمعية رصد 
كز  المرا ألصحاب  مالية  جوائز 
الثالثة األولى على النحو التالي: 
درهـــم   4000 األول  الـــمـــركـــز 
الــثــانــي 3000 درهــم  والــمــركــز 

والثالث 2000 درهم .

اإلعالن عن نتائج 
مسابقات صيف بال 

فراغ 2019

الجائزة األولـى

4000 درهم
الجائزة الثانية

3000 درهم
الجائزة الثالثة

2000 درهم

الرسام

التصوير

التوعية الذكية

أصحابالهمم اإلعالمي الصغير

الكاتب الصغير

صديق المكتبة

مسابقات صيف بال فراغ 2019، شهدت تنافسًا كبيرًا بين طلبة 
المدارس في المراكز واألندية الصيفية في الدولة.
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موضوع العدد

نتائج المســابقات
وجاءت نتائج مسابقة صيف بال حوادث 2019 على 

النحو التالي: 

المركز األول
سارة علي الكعبي

المركز األول
زهور أحمد حسين البلوشي

المركز الثاني
شوق فهد خلفان الحساني

المركز الثاني
ــبــــدهللا الـــيـــاســـي ــد عــ ــمــ حـــــــــوراء أحــ

المركز الثالث
متعب عبيد محمد المسماري.

المركز الثالث
مـــريـــم عــــــارف عـــبـــدهللا الـــزرعـــوـنــي

سنة   11 إلـــى   7 ــة   ــري ــم ــع ال لــلــفــئــة  ــام  ــرسـ الـ مــســابــقــة 
فازت بالمركز األول سارة علي هالل سعيد الكعبي، وفازت شوق فهد خلفان الحساني بالمركز 

الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب متعب عبيد محمد المسماري.

سنة   17 إلى   12 الثانية  العمرية  للفئة  الرسام  مسابقة 
ــوراء أحــمــد  ــ ــالــمــركــز الــثــانــي فــــازت حـ الــمــركــز األول فــــازت بـــه زهــــور أحــمــد حــســيــن الــبــلــوشــي ،وب
ــوـنــي. ــيـــاســـي، أمــــا الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فـــكـــان مـــن نــصــيــب مـــريـــم عـــــارف عـــبـــدهللا الـــزرعـ عـــبـــدهللا الـ

11

22

33
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المركز األول
عبدهللا جاسم الحوسني

المركز األول
علياء راشد عبيد دعيفس

المركز الثاني
راشد محمد الصريدي

المركز الثالث
المركز الثالثمريم يوسف حسن المرزوقي

عائشة اسحاق محمد حسن

المسابقة الخاصة بأصحاب الهمم
الــثــانــي راشـــد محمد  بالمركز  الــحــوســنــي، وفـــاز  الــمــركــز األول مــن نصيب عــبــدهللا جــاســم محمد 

الصريدي، أما المركز الثالث فكان من نصيب مريم يوسف حسن المرزوقي.

ســنــة  17 إلـــــى   14 الـــذكـــيـــة  ــة  ــيـ ــوعـ ــتـ الـ مـــســـابـــقـــة 
أما  المر،  الثاني من نصيب مايد محمد  بالمركز األول علياء راشد عبيد دعيفس، والمركز  فازت 

المركز الثالث فكان من نصيب عائشة اسحاق محمد حسن.

1 1

2

33

المركز الثاني
مايد محمد المر

2

موضوع العدد
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المركز األول
شما مبارك محبوب جمعه

المركز الثاني
نور عبدالكريم أحمد الحوسني

المركز الثالث
عائشة نزار محمد خميس

من  العمرية  للفئة  الرقمي  الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة 
14 إلى 17 سنة

فازت بالمركز األول شما مبارك محبوب جمعه، والمركز الثاني من نصيب نور عبدالكريم أحمد 
الحوسني، أما المركز الثالث فكان من نصيب عائشة نزار محمد خميس.

17 سنة إلى   14 العمرية من  الواعد للفئة  الكاتب  مسابقة 
المركز  أما  الشامي،  الثاني ميثا محمد  بالمركز  الحفيتي، وفــازت  المركز األول شوق ناصر أحمد 

الثالث فكان من نصيب عبدالرحمن راشد سالم الكندي .

1

2

3

المركز األول
شوق ناصر أحمد الحفيتي

المركز الثالث
عبدالرحمن راشد سالم الكندي

1

3

المركز الثاني
ميثا محمد الشامي،

2

موضوع العدد
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موضوع العدد

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية  7 الى 11 سنة 
أما  الناعور،  عبدهللا  محمد  الثاني  والمركز  المزروعي،  أحــالم سالم خميس  األول  بالمركز  فــازت 

المركز الثالث فكان من نصيب مالك محمد خميس المزروعي.

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية  12 الى 17 سنة 
محمد  عبدهللا  نصيب  مــن  الثاني  والمركز  الــزعــابــي،  إبراهيم  سعيد  صوغة  األول  بالمركز  فــازت 

الظاهري، أما المركز الثالث فكان من نصيب شيخه سالم مخلوف النقبي.

المركز األول
أحالم سالم خميس المزروعي

المركز األول
صوغة سعيد ابراهيم الزعابي

المركز الثالث
مالك محمد خميس المزروعي

المركز الثالث
شيخه سالم مخلوف النقبي

11

33

المركز الثاني
محمد عبدهللا الناعور

المركز الثاني
عبدهللا محمد الظاهري

22
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مسابقة اإلعالمي الصغير للفئة العمرية  12 إلى 17 سنة:
أحمد  علي  عائشة  نصيب  مــن  الثاني  والــمــركــز  إبــراهــيــم،  عبدهللا  عبدالرحمن  األول  بالمركز  فــاز 

القيوضي، أما المركز الثالث فكان من نصيب فاطمة علي سعيد الزعابي.

المركز األول
عبدالرحمن عبدهللا إبراهيم

المركز الثالث
فاطمة علي سعيد الزعابي

1

3

المركز الثاني
عائشة علي أحمد القيوضي

2

بسم الله الرحمن الرحيم 

طموحي وآمالي في المستقبل 
طبيبة أطفال إن شاء اهلل . 

الفائزة بالمركز األول  في مسابقة الكاتب الواعد  للفئة العمرية  7  إلى 11  سنة

شوق ناصر أحمد حسن الحفيتي

إنهم األطفال ذوو الوجوه البريئة نظراتهم الشقية ، هم األطفال الذين يحتاجون  
كون طبيبة أطفال ،وأحلم بحرف  منا  كل الرعاية والحب ،جعلوني أفكر وأحلم بأن أ
الدال ، ال .للشهرة ، بل ألكون مالكاً للرحمة يبدل ألمهم إلى فرح بالشفاء .ألكون 
يداً حانية عطوفة تمسح دموعهم . وأبدل تلك النظرة بنظرة أخرى مشرقة ملؤها 

التفاؤل والحيوية .

كـــم أحــــب أن  أخـــــدم وطــنــي 
الحب  أعطاني ومنحني  الــذي 
ــه  حــبــاً بحب  ــ ــادل ــ ــان ،ألب ــ واألمــ

وعطاء بآخر .

مــهــنــة الـــطـــب تــعــلــم الـــنـــاس 
واإلنـــســـان أن يــكــون رحــيــمــاً، 
متفانياً ، وصاحب همة عالية 
وأن أجلب في جلبابي األبيض 
عــافــيــة ، بــســمــة تــرتــســم على 
أمسح  ،وأن  الــمــرضــى  ــوه  وجـ
مــــع كــــل لــمــســة ألجــســامــهــم 
أنـــة مـــن أنــاتــهــم الــمــوجــوعــة . 
فــهــي مــهــنــة إنــســانــيــة ثــوابــهــا 
عظيم وأجرها كبير عند هللا- 

عزوجل . 

،وأحبها  الحياة  أحــب  وألنــنــي 

دولتي  وألطــفــال  البشر  لكل 
من  ،فالحياة  العالم  ،وأطفال 
أعظم نعم هللا على اإلنسان 
طــبــيــبــة  ــون  ــ كــ أ أن  أتـــمـــنـــى   .،
في  واألمــــــل  الـــســـعـــادة  ألزرع 
عافانا  بــاألمــراض  امتأ  عالم 

وعافاكم هللا. 

هــــذة الــمــهــنــة ، مــهــنــة الــطــب 
البشرية  المجتمعات  عرفتها 
ــع أي  ــرجــ ــ ــاً ،وكـــــانـــــت ت ــمــ قــــديــ
إـلــى السحر  مـــرض أو أســبــابــه 
والشياطين أو تأثير النجوم أو 
غيرصحيح   وهــذا  اآللــهــة  إرادة 

بالطبع . 

فــقــد كــــان لـــــدى  الــمــصــريــيــن 
الـــقـــدمـــاء نـــظـــام طــبــي أثــــر في 

العلوم الطبية الالحقة ، وابتكر 
كل من المصريين والبابليين 
والتكهن  التشخيص  مفاهيم 

والفحص السريري . 

التي  الــحــضــارات  ــل  أوائـ فمن 
عــنــيــت بــالــطــب ،بـــابـــل ،الــهــنــد 
فــفــي   . ــان  ــ ــون ــيــ ــ وال الـــصـــيـــن   ،
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـــصـــيـــن جـــمـــع الـ
على  المبني  الشعبي  الطب 
تــجــاربــهــم ومــالحــظــاتــهــم ،وـفـي 
األعشاب  على  اعتمدوا  الهند 
واليونان على تضميد الجرحى 
. لن ننس الحضارة اإلسالمية 
ــى  الـــتـــي بــلــغــت الــمــرتــبــة األولــ
طبياً وذلك بمساهمة أطبائها 

في التشريح ،العيّنات ،
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،العقاقيروالجراجة  الصيدلة 
تــأثــروا بمن سبقهم ،بل  .وقــد 
طـــوروا وأضــافــوا . ومــن هــؤالء 
ــــن ســيــنــا  ــالـــم الــمــســلــم ابـ الـــعـ
والــرازي اللذين لديهما )40 ( 

مؤلفاً عن الصحة والطب . 

فــمــا أعــظــمــهــم مـــن عــلــمــاء ! . 
العلم  فهم أرســوا قواعد هــذا 
وهذه المهنة حتى ذاع صيتها 

في العالم القديم واستفاد

مــنــهــا الــعــالــم الــحــديــث .فــقــد 
ــأخـــذون مـــن الــحــديــث  كـــانـــوا يـ
لهم  شــعــاراً  الشريف  النبوي 
، فــكــأنــمــا  : “مــــن أحـــيـــا روحــــــاً 
أحــيــا الـــنـــاس جــمــيــعــا “. وهـــذا 
ــا طــبــقــتــه عـــنـــدمـــا شـــاركـــت  مــ
ــي عـــــام الـــتـــســـامـــح لــدولــتــي  فــ
الـــعـــربـــيـــة  ، دولـــــــة اإلمـــــــــــارات 
المتحدة حيث كانت العبارات 
القلب  من  نابعة  والشعارات 
ــذا ضــمــن خــطــطــي ألكـــون  ــ وهـ
طــبــيــبــة نــاجــحــة إن شــــاء هللا. 
أو  ــة  ــيـ ــنـ وطـ مـــنـــاســـبـــة  أدع  ال 
تخص  ديــنــيــة  أو  اجــتــمــاعــيــة 
وشــاركــت  إال  الحبيب  وطــنــي 
،. ألمـــثـــل وطـــنـــي خــيــر  فــيــهــا 
مشاركتي  ذلــك  ومــن  تمثيل 
ــوم الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــي ،  ــ فــــي يـ
ويـــوم الــمــهــن والــتــعــريــف بها. 
أســتــأذن معلماتي  وفــي صفي 
العربية  اللغة  وخاصة معلمة 
والموسيقى   العلوم  ومعلمة 
ألقوم بعرض أنشودة أو أغنية 
عن مهنتي التي أحب أو شرح 
التعامل  كيفية  عــن  مــبــســط 

مــــــع األمــــــــــــــراض مــــــن خــــالل 
تحضيري المستمر مع طبيب 
ــة الـــــذي يــحــضــر كل  ــمـــدرسـ الـ
واإلطمئنان  للمعاينة   أربعاء 
على صحة الطالب والطالبات 
،وسؤالي له عن كل ما يخص 
عــمــلــه بــاإلضــافــة إـلــى قـــراءاـتــي 
لــلــكــتــب الـــعـــلـــمـــيـــة والــطــبــيــة 
ــابـــعـــتـــي لــمــجــلــة الــطــب  ــتـ ،ومـ
الطبي  والــبــرنــامــج   .  والــحــيــاة 
األمريكي  (األجــنــبــي  )األطــبــاء 
،ودكتور أوز . وأتمنى أن أحضر 
العالمية  الطبية  الــمــؤتــمــرات 
ألسمع وأشاهد بعيني كل ما 
. إن  هو جديد في عالم الطب 
ذوي  لقسم  المستمر  ذهــابــي 
االحتياجات الخاصة وتأهليهم 
ـفــي إمـــــارة الــفــجــيــرة ،ســاعــدنــي 
مشكالت  على  ،.ألطــلــع  كثيرا 
األطفال والتعرف على مدربي 
عالج  وكيفية  النطق  أخصائي 
هؤالء األطفال ليكونوا فّعالين 

في مجتمعهم إن شاء هللا . 

كم أحسست بالفخر إلنجازات 
بكافة  الطب  وطني في مجال 
كون لبنة  أشكاله ،وأردت أن أ
في هذا الصرح العظيم . عنما 
الــصــغــار  األطـــفـــال  أرى  كــنــت 
عائلتي  فــي  حديثا  المولودين 
كان قلبي يقفز فرحا لقدومهم 
ألنهم أمل الحياة وأمل وطني 
ــاء هللا  ـفــي الــمــســتــقــبــل إن شــ
،كانت سعادتي ال توصف وأنا 
لــلــبــراءة  مــثــال  ألنــهــم  أحملهم 
والــعــفــة والـــطـــهـــارة والــجــمــال 

أن أشتم  . كنت أحب  الرباني 
زهور  وكأنها  الطيبة  رائحتهم 
فــــواحــــة ـفـــي حـــضـــنـــي . حــيــث 
أثبت الطب الحديث فعال هذا 
أن شم  ــاده  ــفــ ومــ اإلحــــســــاس 
األطفال ينشط وظائف الدماغ 
، فــدمــاغــنــا يــعــامــل األطـــفـــال 
ورائــحــتــهــم الـــزكـــيـــة كــالــطــعــام 
الشهي . فعندما نتعامل مع 
الــزهــور الــغــضــة نتعامل  هـــذه 
مـــع قــلــوبــهــم الــصــغــيــرة الــتــي 
تــنــســى اإلســــــــاءة بـــســـرعـــة فــي 
نـــفـــس الـــمـــجـــلـــس، فــلــنــحــســن 
ــتــهــم .فــــكــــم يــحــزنــنــي  مــعــامــل
عــــنــــدمــــا أســـــمـــــع عــــــن ســــوء 
معاملة الطفل أياً كان مكانه 
أو زمــانــه ،لــأســف.، ال لضرب 
أو سوء معاملة األطفال ،فهم 
قلوبهم  في  ما  األبيض  كاللبن 
أحــبــاب هللا   . ألسنتهم   عــلــى 
أوصـــانـــا اإلســـــالم بــهــم . حتى 
عندما كان الرسول يشاهدهم 
،وهم   يتسابقون إليه لحسن 
مـــعـــامـــلـــتـــه صــــلــى هللا عــلــيــه 
وسلم لهم  فلندعهم  يبدعون 
لتوبيخهم  ال  ــريــــدون،  يــ فــيــمــا 

وتعنيفهم 

كم أحب أن أضع يدي الكبيرة 
ذلك   ، الصغيرة  أياديهم  على 
المبتسم الصغير قليل الخبرة 
فــي كل  علينا  يتكل  الحياة  فــي 
يحتاجنا  وهـــومـــريـــض  أمـــــوره 
ــي لــغــة  ــ ــال لـــغـــة ،هـ ــفـ ــالـــأطـ ،فـ
األصوات ولغة جسده ،وتعابير 
وجهه وحركات وجهه وحركات 

يديه ورجليه وبهذا كله يمكنه 
أن يعبر عن الشوق أو الفرح 
أو الغضب أو األلم فيمد يديه 
: ارفــعــنــي لأعلى  لــنــا  لــيــقــول 
إلى  ،فــإن رفعناه مال بجسده 
ــه يــريــدهــا  جــهــات مــتــعــددة ألنـ
بالعقل   وألنــه ذكــي ميزه هللا 

فال نستهين بقدراتهم . 

أعــجــبــنــي مـــن األقـــــــوال الــتــي 
تشجعني ،قول والدي الشيخ 
نهيان – آل  زايــد بن سلطان 

ــر نــصــيــحــة  ــ ــبـ ــ كـ رحــــمــــه هللا :”أ
ألبـــنـــاـئــي ،الـــبـــعـــد عــــن الــتــكــبــر 
والعظيم  الكبير  بأن  ،وإيماني 
ال يصغره أن يتواضع ويحترم 
كثر مما يحترمونه “.   الناس أ

وهذامشجع لي ألكون طبيبة 

قـــدوة ال أتكبر أبـــداً وأتــواضــع 
.وكذلك  الكبير  قبل  للصغير 
الــفــقــي  ــم  ــيــ ــراهــ ــ إب  . د  ــول  ــ قــ
.،احــذر  حلمك  تحقق  :”كيف 
من لصوص األحالم ،وال تعط 
الفرصة ألي شخص وال حتى 
أي شيءيسلبك  أو  لنفسك 
أو يسرق منك أحالمك . ثق 
ـفـي نــفــســك ، كـــرر ـفـي نفسك 
،في استطاعتي أن أنجح ، أنا 
واثق من قدرتي على النجاح 

 . “
كذلك قول روزفلت : “  يكون 
الــمــســتــقــبــل لــلــذيــن يــؤمــنــون 

بجمال أحالمهم “. 

لم أنس قول جوثا : “ ال تحلم 

ليست  فإنها   ، صغيرة  أحالماً 
قوة لدفع األشخاص “. 

والــحــمــدلــلــه فــي دولـــتـــي  التي 
وفـــرت لنا كــل شــي سيصبح 

حلمي حقيقة  بإذن هللا . 

أصدقائي أينما كنتم ، خططوا 
ــوا مــع  ــلــ ــاعــ ــفــ تــ  ، ــم  ــ ــكـ ــ ــدافـ ــ ألهـ
مجتمعكم ، شاركوا في كل ما 
يخصه وحتما ستصلون . معا 
سويا سنصل لتحقيق أحالمنا 
فــي ظــل قــيــادة رشــيــدة آمنت 
شيء  كل  قبل  اإلنسان  ببناء 
يــارب  إـنـي اســتــودعــك  اللهم   .
كل حلم جميل انتظره وحقق 
اللهم   . يا رب كل أحالمي  لي 
آمــيــن .وإـلــــى الــعــلــيــاء يـــا وطــن 

التسامح والخير والعطاء .  

موضوع العدد
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 التلخيص : 
بدأ الكتاب بذكر كيف تطور الناس 
ــــعــــمــــالت فــي  ــتــــخــــدمــــوا ال ــى اســ ــتـ حـ
اإلنــســان  بــدأ   . اليومية  معامالتهم 
ـفــي مــســتــوطــنــات معيشة  يــعــيــش 
دائمة ، مما زاد مع هذه المعيشة 
عــالقــاتــه مـــع مـــن حــولــه مـــن أفـــراد  
لمقايضة  اإلنـــســـان  حــاجــة  ــزادت  ــ فـ
الــبــضــائــع والــســلــع ، مــمــا أدى إلــى 
ــرورة وجـــود وحـــدة قــيــاس ثابتة  ضــ
اآلخرين  إعطاء   ( المقايضة  لنظام 
مــاتــمــلــك مــقــابــل إعــطــائــك مــاتــريــد 
مـــن بــضــاعــتــهــم ( وطــــــورت أغــلــب 
الــثــقــافــات والـــحـــضـــارات فــي الــعــالــم 
 . بها  الخاصة  السلعية  النقود  مــن 
وعرفت أولى صور النقود المختومة 
( صورة  تميزها  عالمة  عليها  أي   (
ــام 650 قبل  عـ  – كــالمــاً  أم  كــانــت 
الــمــيــالد ـفــي لــيــديــا مــكــان الــعــمــالت 
النقدية والــيــوم  صــارت لكل دولــة 
خاصة  تصاميم  ذات  تميزها  عملة 

وقيمة معينة معترف بها دولياً. 
ــذه الــمــوســوعــة أنـــــواع كــثــيــرة  ـفــي هــ
لــلــعــمــالت والــــــدول الــتــي تــمــثــلــهــا . 
وهي  األوكرانية  بالهريفينا  وســأبــدأ 
، عملة  الــرســمــيــة  ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ عــمــلــة 
حلت محل الكوبون القديم والذي 
كان يجري تداوله في فترة اإلنفصال 
عن منطقة الروبل – وحدة النقد في 
االتحاد السوفييتي – حيث تساوي 

 10000  ، هــرفــيــنــيــا   )1( الــعــمــلــة  
كوبونز ، منذ 15 سبتمبر )أيلول ( 
العملة  هريفنيا  أصبحت  م   1997
تحويلها  ويمكن  البالد  في  القانونية 
او  معتمد  مــصــرف  أي  مــن  بحرية 
األهلي  للبنك  رئيس  وأول  صرافة  
عــنــدمــا اســتــخــدمــوا عــمــلــتــهــم عــام 

1996 هو فيكتور يشيكيف .
الواليات  :عملة  األمريكي   الـــدوالر  
تاريخها  يرجع   ، االمريكية  المتحدة 
إـلــى مــاقــبــل االســتــقــالل ،ـفــي أمريكا 
ــة أصـــــــــــدرت الــــعــــمــــالت  ــيــ ــ ــوب ــنــ ــجــ ــ ال
ــالن االســتــقــالل  الــمــعــدنــيــة قــبــل إعــ
، وأصـــــدرت الــمــزيــد مـــن الــعــمــالت 
ــانــــون بــالنــد  ــاء عــــلــى قــ ــنـ الــفــضــيــة بـ
أليسون عام 1878 م . في ديسمبر 
عام 2007  بناء على ما أورده بنك 
فإنه  األمريكي  الفيدرالي  االحتياط 
مليار  ألـــف   )829  ( ــداول  ــ تـ جـــرى 
كانت  وقــد   . عالميا  أمريكي  دوالر 
الــحــكــومــة تــطــلــب الــفــضــة شــهــريــاً 
وبـــأســـعـــار الـــســـوق الــتــحــويــلــيــة إلــى 
عملة معدنية ، ويجب أن نعرف أن 
الدوالر األمريكي اليرتبط بأي أصول 

مادية .
الجنية اإلسترليني : 

في  المتداولة  الرسمية  العملة  هي 
. اليطلق عليها  المملكة المتحدة   
ــم بــاســتــمــرار ـفــي الــحــيــاة  ــ ــذا االسـ هــ
الــيــومــيــة ، حــيــث يـــشـــار إـلـــى اســم 

الــعــمــلــة »بـــالـــبـــاونـــد » لــلــتــســهــيــل . 
يستمد  من   الكلمة الالتينية والتي 
تعني جنيه  إنها عملة يشاع تداولها 
في األسواق العالمية بجانب الدوالر 
ــيــورو  ــيــن الــيــابــانــي وال األمــريــكــي وال
كــثــر الــعــمــالت قيمة  ، حــيــث إنــهــا أ
الرئيسة  النقدية  بالوحدات  مقارنة 
. إن الجنيه اإلسترليني أقدم عملة 

في العالم من حيث االستخدام .
ما إستفدته من الكتاب : 

 »الـــــيـــــوان »  هــــو عــمــلــة الــصــيــن 
ــوان تــعــنــي  ــ ــ الـــرســـمـــيـــة ،  وكـــلـــمـــة ل
الشيئ المستدير ، وهي تعني هنا 

العملة المستديرة .
إن البيزو هو عملة تشيلي الرسمية. 
الفرنك القمري هو عملة جزر القمر 
الــرســمــيــة ، وقـــد تـــم اعــتــمــاد ذلــك 
رسميا عندما وقعت جزر القمر مع 
اتــفــاقــيــة عـــام 1979 م كي  فــرنــســا 
 . عملتها  فــي  فرنك  كلمة  تستخدم 
مما أدى إلى وجود تكافؤ ثابت بين 
القمري  والفرنك  الفرنسي  الفرنك 
التحويل  قابلية  فــي  حــريــة  وكــذلــك 

بين العملتين.
ــو عــمــلــة  الــــــــدوالر األمـــريـــكـــي هــ إن 

الواليات المتحدة األمريكية . 
ــدرهـــم عــمــلــة دولــــة اإلمـــــارات  إن الـ

العربية المتحدة.    

عنوان الكتاب : العمالت وأنواعها 
اسم المؤلف :  تعريب محمد جمال قبيعة

قصة الملكة الراشدة بلقيس

موضوع العدد

في يوم من األيام , ذهب الجد مع 
وبــشــرى,  خــالــد  أحــفــاده  عائلته، 
إلى  رحلة  في  وأبــو خالد  خالد  أم 
الجبل المطل على البحر. كانت 
الجبال تكسوها األشجار , وبحر 
و   , ــواج  األمــ تعلوه  الــلــون  أزرق 
هـــــواء عليل  و  ســـمـــاء صــافــيــة 
, حــيــث الـــفـــراشـــات تــقــفــز من 
شـــجـــرة إـلـــى أخــــــرى, و أصــــوات 
فــرقــة موسيقية,  كــأنــهــا  الــطــيــور 
: » لكن  الــجــد وقــــال  فــضــحــك 
ينقصنا صخب المدينة والتلوث 
والروائح و أصوات السيارات«. 
ففهم األوالد أن الحياة ال تكون 
سعيدة إال في أحضان الطبيعة. 
ــرب الــنــهــر,  ــقـ عـــنـــدهـــا جـــلـــســـوا بـ
وتناولوا الغداء. فاجتمع الجد و 
حوله عائلته  و روى  لهم  قصة 
عن مملكة سيدنا سليمان عليه 
ــداث القصة  ــ ــدأت أحـ ــ ب الـــســـالم. 
لدعاء  تعالى  استجاب هللا  بــأن 
نبيه سليمان بن داوود عليهما 
الــســالم فــي اآليـــة ) رب اغــفــر لي 
وهــــب ـلــي مــلــكــا اليــنــبــغــي ألحــد 
مــن بعدي إنــك  أنــت الــوهــاب( 
يأمرها  الــريــح  لــه  . فسخر  هللا 
,والــــجــــن والــشــيــاطــيــن, ويــفــهــم 
والحيوانات, وهذا  الطير  منطق 

تــعــالــى و فضله  نــعــم هللا  مـــن 
يخصها  من عباده المخلصين. 
فذاع أمر الملك  سليمان عليه 
الـــســـالم ـفــي أنـــحـــاء الــمــعــمــورة, 
وهــــذا لـــم يــجــعــلــه مــتــكــبــراً , بل 
بالعكس فقد ازداد تواضعاً وفي 
الملك  سليمان عليه  أراد  يــوم 
الــســالم  أن يستعرض جــنــوده, 
فجمع جميع جنوده من اإلنس 
والجن والطيور وتفقدهم ولكنه 
كثيراً  فغضب  الهدهد.  يجد  لم 
وعزم على تعذيبه لخروجه دون 
إذن. وبعد قليل جاء الهدهد بين 
أخبره  و   , َمــلـِـِكــِه سليمان  يــدي 
بما رأى  أثناء تفقده إذ رأى في 
بالد اليمن  قوماً تحكمهم امرأة 
ذات قــوة,وأمــوال, نفوذ, جمال, 
وجيش قوي, وعندها عرش لم 
يَـــَر مــثــه أحـــد , و لــكــن العجيب 
وليس  الشمس  يعبدون  بأنهم 
هللا. فــــــأراد الـــمـــلـــك  ســلــيــمــان 
أن يــتــبــيــن صــــدق الــهــدهــد بــأن 
ُيّحمَلُه رسالة منه ثم يضعها في 
أحد.  يــراه  أن  الملكة دون  قصر 
الملك  أمـــره  الــهــدهــد مــا  ففعل 
ــاذا يــحــدث.  ــ واخــتــبــأ لــيــراقــب مـ
الرسالة  الملكة  وجـــدت  عندما 
: »بسم  عجيباً  كــالمــاً  رأت  لــيــالً 

هللا الرحمن الرحيم ,من الملك  
إلــى  ــن داود  بـ ــنــبــي ســلــيــمــان  ال
ملكة اليمن » , يأمرها بترك كل 
شيء وتأتي مع قومها مسلمين 
و أنه ليس هناك  ملك سواه في 

هذا الزمان!.
ــاح  ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــــت ـفـــــــي الـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ فـ
 , المشكلة  لحل  بمستشاريها 
فكانت ذات رأي صائب , حيث 
اقترحت بإرسال هدية فإن قبلها 
فهو يطمع بالدنيا, و إن رفضها  
فهو ذو شأن. فأرسلتها مع وفد, 
وقال  سليمان  الملك  فغضب 
لهم بأنه سيرسل جيشاً عظيماً 
لتأديبها وقومها أجمعين. حيث 
أنه أراد أن يفهم الملكة بأن هذا 
ــن يـــشـــاء .  فــضــل هللا يــؤتــيــه مـ
فأمر جنوده أن ُيحضروا عرشها, 
وعــنــدمــا وصــلــت لــقــصــر سيدنا 
بــحــيــرة  أمــامــهــا  ســلــيــمــان. رأت 
عــن ســاقــهــا, فضحك   فكشفت 
بلور  بــالط  بأنه  أخبرها  و  الملك 
شفاف وإن عرشها أحضره أحد 

جنوده قبل أن تصل.
فـــأعـــلـــنـــت إســـالمـــهـــا وتــــزوجــــت 
انتصر  حيث   , سليمان  سيدنا 
اإليــــمــــان بـــالـــلـــه عــــلــى الــســجــود 

للشمس. 

الفائزة بالمركز األول  في مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية الثانية  12  إلى 17  سنة 

صوغة  سعيدعلي
الفائزة بالمركز األول  في مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية األولى  ٧  إلى ١١  سنة 

أحالم سالم خميس المزروعي
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تحقيق

على مستوى األفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة

ــتــكــار  أهــمــيــة الــتــنــافــســيــة واالب
التطوعي الــعــمــل  تــرســيــخ  ــي  ف

المؤسسات  بين  كات  الشرا واستحداث  التطوعي،  العمل  مجال  في  مبتكرة  مــبــادرات  تبني 
االجتماعية  التنمية  فــي  فعال  بشكل  تساهم  مشتركة  مــبــادرات  إلطــالق  والــخــاصــة  الحكومية 
مسؤولياته  الــخــاص  القطاع  تحمل  أهمية  على  التأكيد  جــانــب  إلــى  المستدامة  واالقــتــصــاديــة 
االجتماعية تجاه المجتمع، من خالل تبني مبادرات مجتمعية في مختلف المجاالت، تمثل دعامة 
السياسات  في صميم  ويقع  الدولة،  في  واالقتصادي  االجتماعي  التطور  دفع عجلة  في  رئيسية 
الحكومية الرشيدة، التي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على 
اليوبيل الذهبي لقيام دولة االتحاد تماشياً مع “رؤية اإلمارات  مؤشر االبتكار العالمي بحلول 

2021”.... فما أهمية التنافسية واالبتكار في العمل االجتماعي؟

تحقيق :رنا إبراهيم

يقول المستشار الدكتور أنور 
مستشار  بــن سليَّم،  حاميم 
ــي فــــي الــتــنــمــيــة  ــ ومـــــــدرب دولــ
الــبــشــريــة واإلبـــــداع واالبــتــكــار: 
هـــذه  ــــعــــرف  نُ أن  يـــجـــب  اوالً 
ــورة  ــذكــ ــمــ ــ ــلـــحـــات ال الـــمـــصـــطـ
ــورة  ــ ــصـ ــ وذلـــــــــك لـــتـــقـــريـــب الـ
والمتابعين،  للقراء  والمعنى 
الوسيط  المعجم  : في  التميز 
)امـــتـــاز الـــشـــيء( تــعــنــي بــدا 
فــضــلــه عـــلـى مــثــلــه، وكــذلــك 
)الــمــيــز تــعــنــي الــرفــعــة(، وفــي 
القاموس المحيط : )استماز 
بعضه  تعني فضل  الشيء( 
على بعض، وقد يكون التميز 
ــؤهــــالت الــشــخــصــيــة  ــمــ ــ ـفـــي ال
ــيــــة أو  ــ ــان ــات اإلنــــســ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ والـ
أوالــكــفــايــة  الــتــعــلــيــمــي  األداء 
المهنية،  التنمية  أو  اإلنتاجية 
أي أن التميز)هو التفرد الذي 
والتفوق  الظهور  بــه  يمكنك 
ــا االبــتــكــار  عــلــى اآلخـــريـــن(، أمـ
ــى بـــاكـــراً  فــهــو مـــن بَـــكـــر أي أتــ
ــه، واالبــتــكــار هو  ــ أـتـى قبل أوان
أو  فكرة  تطوير  المقدرة على 
عمل أو تصميم أو أسلوب أو 
أي شيء آخر وبطريقة أفضل 
ــتـــخـــدامـــاً  كــــثــــر اسـ وأيــــســــر وأ
وجــــدوى، كــذلــك االبــتــكــار هو 
عــمــلــيــة عــقــلــيــة ديــنــامــيــكــيــة 
والتغيير  الجديد  حــول  تــدور 
للتطوع،  وبالنسبة  لأفضل.  
فــهــو الــجــهــد أو الـــمـــال الـــذي 
بــال مقابل  إنــســان  يــبــذلــه أي 
ــواءٌ لــصــديــق أو قــريــب أو  ــ سـ
للمجموعة أو للمجنمع عامة 
بدافع منه لإلسهام في تحمل 

هي  والتنافسية  مــســؤولــيــة، 
الجماعات  أو  ــراد  االفــ سعي 
ــتـــثـــمـــار  االسـ إـلـــــى  الـــــــــدول  أو 
ــوارد من  ــمــ ــ ــثـــل لــكــافــة ال األمـ
ــة  ــيــ ــاهــ ــرفــ ــ أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق ال
ــتــــقــــرار ألنـــفـــســـهـــم  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ واالســ
وتـــحـــقـــيـــق   لــــلــــشــــعــــوب  أو 
وذلك  المستدامة(  )التنمية 
ــل األســـالـــيـــب  ــضــ ــاع أفــ ــبــ ــ ــات ــ ب
أن  ــا  ــمــ كــ الـــــمـــــمـــــارســـــات.  و 
تحديد  إلــى  تهدف  التنافسية 
ــــس ومـــــبـــــادئ ومــعــايــيــر  أســ
الدول  تقيس مدى تنافسية 
التميز  و  الكفاءة  مستوى  و 
والــتــطــور الــــذي وصــلــت إليه 
شعوبها في مختلف المجاالت 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيـــة واالقــ ــيـــاسـ الـــسـ

واالجتماعية والثقافية”.

“الشــك  سليم:  بــن  ويضيف 
بــيــن  كــــات  الــــشــــرا أن عـــقـــد  
الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــادرات مــشــتــركــة  ــبــ ــالق مــ ــ إلطـ
ــــل فــــعــــال  ــكـ ــ ــــشـ تـــــســـــاهـــــم بـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ـفــــي الـ
واالقـــتـــصـــاديـــة الــمــســتــدامــة 
، ولــــكــــن مـــايـــمـــيـــز مــؤســســة 
عــــن أخـــــــرى هــــو مــــا تــقــدمــه 
العائد من  للمجتمع وما هو 
ــذه الــــمــــبــــادرات  والــحــكــم  ــ هـ
التميز  منهجية  ـفــي  الــفــصــل 
البناءة  التنافسية  هــي  هــذه 
والـــتـــي تــجــعــل الــمــؤســســات 
لها  األولــويــة  لتكون  تتسابق 
في  الحكومية  التقييمات  فــي 
المجتمعية،  والخدمة  التميز 
تــتــخــلــل هـــذه  لــــم  إذا  ــكـــن  ولـ
ثقافة  والمبادرات  التنافسية 

اإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار واألفـــكـــار 
الخدمات  تصل  لــن  الــخــالقــة 
المجتمعية ألكبر قدر ممكن 
من المستفيدين وكذلك من 
وشــرائــح  المختلفة  الــفــئــات 
المجتمع المتعددة، قال هللا 
ِمــْن  تعالى  “ال َخــْيــَر ِفــي كـَـِثــيــرٍ 
نَْجَواُهْم إاِل َمْن أََمَر بَِصَدَقٍة أَْو 
َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍح بَْيَن النَّاِس 
ــْفـــَعـــْل َذلِــــــَك اْبـــِتـــَغـــاَء  َوَمــــــْن يَـ
ِ َفـــَســـْوَف نُــْؤتِــيــِه  ــْرَضـــاِة هللاَّ َمـ
ــًرا َعِظيًما » ســورة النساء  أَْج

آية 114«.

تفعيل مشاركة 
القطاع الخاص

مفهوم  أن  ســلــيــم  بـــن  يــشــيــر 
الــــمــــســــؤولــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
ــة فــي  ــيــ ــحــ ــ ــرب ــ لـــلـــمـــؤســـســـات ال
الــقــرن  مـن   األول   النصـف 
يــكــن معروفـاً  لـــم  الــعــشــريــن  
بشـكل  واضـح، حيـث  تحاول 
تعظيم  جاهدة  الـــمـــنـــشـــآت 
الوسائل،  وبشتى  أرباحها 
الــمــســتــمــر  ــنـــقـــد  الـ مع  ولكن 
تعظيم  ــهـــوم  ــفـ ــمـ لـ ــل  ــاصــ ــحــ ــ ال

المستشار الدكتور أنور بن سليَّم
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األربــاح فقد  ظهرت بــوادر ألن 
كبر تجاه  تتبنى المنشآت دوراً أ
البيئة التي تعمل فيها، وعرف 
الــعــالــمــي  األعمال  مـــجـــلـــس 
ــتــدامــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــية الــمــســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ للتنمـ
بأنها  ــــــاعية  ـــ االجتمـ المسـؤولية 
قبـــل  مـن  المستمر  االلتـزام   «
مؤسســـــــات األعمال بالتصرف 
أخالقياً والمساهمة في تحقيق 
،العمل  االقتصـادية  التنميـة 
الظـروف  نوعية  تحسين  علـى 
لعاملة  للقـوى  الــمــعــيــشــيــة 

وعائالتهم بشكل عام .

ــــــي  ــــ الـــدولـ البنك  وعـــــــــــــــرف 
الـــمـــســـؤولـــيـــة االجتمـــــــــــــــــاعية 
الخاص  القطاعات  لمنشآت 
بالمساهمة  التـزام   « بــأنــهــا 
ــتـــدامـــه  ــيـــة الـــمـــسـ ــنـــمـ ــتـ ـفــــي الـ
مع  العمل  خـــــــــــــالل  ـــن  ــ ـــ ــ ـــ ــ مـ
موظفيهــــــــــــــــا والمـــــــــجتمـــــــــــــــــــــع 
والـــمـــجـــتـــمـــع ككل  الـــمـــحــــلــي 
معيشة  مستوى  لتحسين 
الــــــنــــــاس بـــــأســـــلـــــوب يـــخـــدم 
التجارة والتنمية في آن واحد 
»، وتـــأـتــي ضــــــرورة مــشــاركــة 
القطاع الخاص في المشاركة 
المجتمعية سواءٌ في الجانب 
ــاـفــي – االجـــتـــمـــاعـــي –  ــقـ ــثـ الـ
وحتى  االقتصادي   – البيئي 
سيطبعه  لما  وذلك  القانوني 
ـفــي تسهيل  ــح  ــ ــر واضـ ــ أث ــن  مـ
المهام وتخفيف العبء على 
الخير  ثقافة  الحكومة  ونشر 

في كل مكان .

خـــــــــــطـــــــــــوات تـــــعـــــزيـــــز 
كة المجتمعية الشرا

يــحــدد بــن ســلــيــم خــطــوات 
كــــــة بـــيـــن  ــز الــــــشــــــرا ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــات  ــؤســــســ ــمــ ــ مـــخـــتـــلـــف ال
وغير  والخاصة  الحكومية 
الــربــحــيــة لــتــبــنــي مـــبـــادرات 
وهي  ومجتمعية،  تطوعية 

كالتالي:
من  الـــصـــادقـــة  الــنــيــة  أوالً: 
جـــمـــيـــع األطــــــــــــراف لــفــهــم 
ــى الــــحــــقــــيــــقــــي  ــ ــ ــن ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ ال
للمساهمة في المسؤوليات 
الــمــجــتــمــــــــــــــــــــــــــعــيــة،رؤيــتــهـــــــــــا 
رســالــتــهــا أهــمــيــتــهــا لــلــفــرد 

خاصة والمجتمع عامة.
ــة الــوعــي  ــ ــع درجـ ثـــانـــيـــاً: رفــ
لتمكين  والتفصيلي  العام 
كمحور  المحلي  المجتمع 
ــي الـــمـــشـــاركـــة  ــي ـفــ ــ ــاسـ ــ أسـ
بــــمــــشــــروعــــات حـــكـــومـــيـــة 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــي الـ ــ وخـــــدمـــــيـــــة ـفــ
الـــحـــضـــاريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واإلنـــســـانـــيـــة بــمــســتــويــاتــهــا 

المختلفة .
ــراك الــهــيــئــات  ــ ــ : إشـ ثـــالـــثـــاً 
الـــثـــانـــويـــة مثل  ــات  ــهـ ــجـ والـ
كز البحوث  الجامعات ومرا
بـــــارز في  ــن دور  لــهــا مـ لــمــا 
بجميع  الــمــجــتــمــع  خـــدمـــة 

فئاته.
: وضــــــع مـــمـــيـــزات  رابـــــعـــــاً 
وتـــــســـــهـــــيـــــالت حـــكـــومـــيـــة 
لـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا جـــهـــات 
ــخــــاص مــقــابــل  ــ ــاع ال ــطـ ــقـ الـ
ــا   ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ ــبـ ــ أعـــــمـــــالـــــهـــــا  ومـ

وإسهاماتها المجتمعية.

ابــــتــــكــــار الـــــمـــــبـــــادرات 
المجتمعية

وبــــــــــســــــــــؤال الــــمــــســــتــــشــــار 
التنمية  في  الدولي  والمدرب 
واالبــتــكــار،  ــداع  واإلبــ البشرية 
مــبــادرات في  ابتكار  آلية  عن 
البحث والــتــطــويــر في  مــجــال 
ــاب  الــعــمــل االجـــتـــمـــاعـــي أجـ
األفــكــار  تأكيد  بكل   « قــائــالً: 
كثر  أ فرصاً  تخلق  االبتكارية 
مهنية  المجاالت ســواءٌ  لكل 
مــجــتــمــعــيــة،  أو  عــلــمــيــة  أو 
المجتمعي  الصعيد  فعلى 
ــادة مــن  ــفــ ــ ــت نــســتــطــيــع االســ
بتسخيرها  االبـــتـــكـــار  ثــقــافــة 
لتسهييل آلية عمل األعمال 
الـــتـــطـــوعـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة 
ــول مــنــهــا  ــ ــوصــ ــ ــ ــة ال ــ ــول ــهــ وســ
وإلــــــيــــــهــــــا ،فـــــعــــــلــــى ســـبـــيـــل 
الــمــثــال آلــيــة الــتــمــويــل التي 
تــحــد مـــن الـــتـــبـــرع والــعــطــاء 
الـــعـــشـــواـئــي غـــيـــر الــمــمــنــهــج 
ــك بـــاالســـتـــفـــادة  ــ ــكــــون ذلـ ويــ
ــيـــة،  مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــذكـ
كذلك آلية التبرع وذلك عن 
طريق ابتكار واعتماد حلول 
أدوات  وتـــحـــديـــد  مــنــهــجــيــة 
الـــقـــيـــاس، ايـــضـــاً االســتــفــادة 
مـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة 
ــيـــا والــشــبــكــة  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ والـ
اإلعالنات  لنشر  العنكبوتية 
و تــحــفــيــز الــمــجــتــمــع وجــلــب 
رعايات ونشر أخبار ودراسة 
المؤثرات االجتماعية للعمل 

والمخاطر ومعالجتها«.

التطوع والسعادة
ــد  محمد بــن جـــرش، كاتب  كـ أ
ــة  ــ دولـ إن  إمـــــــاراـتــــــي،  ــــث  ــاحـ ــ وبـ
اإلمــارات توجهت نحو مجتمع 
على  يعتمد  والــــذي  الــمــعــرفــة 
الــقــطــاعــات  االبــتــكــار فــي جميع 
بــمــا فــيــهــا الــعــمــل الــتــطــوعــي. 
الـــعـــديـــد من  حــيــث أن هـــنـــاك 
يشرف  التطوعية  المؤسسات 
الشباب  مــن  مجموعة  عليها 
،وهـــــــــــذا يـــعـــكـــس مـــــــدى حــب 
ــاب لــلــعــمــل الــتــطــوعــي  ــبـ ــشـ الـ
الــــذي أصــبــح جـــــزءاً مـــن حــيــاة 
الشعب وسلوكاً يومياً يسعى 
مــن خــاللــه الــشــبــاب إلــى خدمة 
ــهــــم وإســــــعــــــاد اآلخــــريــــن  ــنــ وطــ
ومـــد يـــد الـــعـــون لــهــم وصـــارت 
الـــمـــنـــافـــســـة أيــــضــــاً ـفـــي مــجــال 
الحقيقة  ،وفي  المعرفي  التطوع 
هناك حراك جميل ومتناغم في 
العمل التطوعي داخل الدولة. 

التي  المؤسسة  أن  إلى  ونشير 
التطوير  عــن  وتبحث  تبتكر  ال 
خارج  نفسها  ستجد  والتجديد 
دائــــــرة الــمــنــافــســة وقــــد تــنــدثــر 

وتصبح بال تأثير في المجتمع.
ويضيف: “البد أن يكون هناك 
للعمل  اســتــراتــيــجــي  تــخــطــيــط 
التطوعي ويتم ذلك عن طريق 
البحث عن أفضل الممارسات 
الــمــبــتــكــرة  ـفــي مــجــال الــتــطــوع 
وعمل  عليها  الــضــوء  وتسليط 
بحضور  اســتــشــاريــة  جــلــســات 
ــاب و  ــ ــ ــب ــ ــشــ ــ ــ الـــمـــخـــتـــصـــيـــن وال
الـــجـــامـــعـــات لــمــنــاقــشــة ســبــل 
ــمـــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــعـ ــر الـ ــويـ ــطـ تـ
واســتــشــراف  منهجية  بطريقة 

المستقبل.«
ويـــقـــدم بـــن جــــرش نــصــيــحــتــه، 
ــل الـــتـــنـــافـــســـيـــة  ــيـ ــعـ ــفـ حـــــــول تـ
واالبتكار في العمل االجتماعي، 
فــي  الـــتـــنـــافـــس  “إن  ــول:  ــ ــقــ ــ ــ وي

الــعــطــاء ال يــنــبــع إال مـــن الــفــرد 
ــذي لـــديـــه حـــب وشـــغـــف في  ــ الـ
العمل االجتماعي،ولذا يتحول 
هـــذا الــحــب إـلــى تــنــافــس قــوي 
بــيــن الــمــجــمــوعــات الــتــطــوعــيــة 
فريق  كــل  يلجأ  ذلــك  ،ونتيجة 
إلــــى تــطــويــر مـــبـــادراتـــه وابــتــكــار 
ــرة لــيــضــمــن  ــاصــ ــعــ ــل مــ ــ ــائـ ــ وسـ
االستمرارية والتفوق في مجال 

عمله وتحقيق االستدامة«.

تحقيق

الباحث اإلماراتي محمد بن جرش
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- حدثنا بداية عن سر اهتمامك 
ــبــحــث وصـــــواًل إلــى  بــالــعــلــوم وال

دخولك في عالم االبتكار؟

أن  منذ  بالعلوم  اهتمامي  بــدأ 
كــنــت ـفــي الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة، 
ــارك في  ــ ــاً أشـ حــيــث كــنــت دائـــمـ
الــفــعــالــيــات الــــال صــفــيــة الــتــي 
ــوم وكـــــذلـــــك فــي  ــ ــل ــعــ ــ تــــخــــص ال
أنشطة المختبر في وقت الفراغ، 
المجال  بهذا  االهتمام  واستمر 
التقنيات  واستكشاف  بالتعلم 
ــالل اإلنــتــرنــت  الــحــديــثــة مـــن خــ
ومــن خــالل الــزيــارات الميدانية 
إلى أن وصلت للمرحلة الثانوية، 
ــداً ـفــي الـــصـــف الــعــاشــر  ــديـ ــحـ وتـ
بالعلوم  مــســابــقــة  فــي  شــاركــت 
طــائــرة  بــمــشــروع  نــفــكــر 2016 
ــام ولـــلـــه الــحــمــد  ــ ــغـ ــ كـــشـــف األلـ
حصلت على المركز األول لهذا 

المشروع.

ــن ابـــتـــكـــارك الــمــتــمــثــل  مـــــاذا عـ
فــي طــائــرة بـــدون طــيــار لكشف 
ــاءتــــك  األلـــــــغـــــــام؟ مـــــن أيـــــــن جــ

الفكرة؟  

جــــــاءت فـــكـــرة الــــمــــشــــروع مــن 
خالل الصعوبات التي تواجهها 
الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة خــــالل 
الطائرة  أن  بحيث  الــتــحــركــات، 
تــمــســح الـــمـــنـــاطـــق الــمــطــلــوبــة 
ــام  ــغــ ــ وتــــرســــل إحــــداثــــيــــات األل

للقوات.

ويــعــتــمــد الــمــشــروع بــاألســاس 
األدوات  مــــن  مــنــظــومــة  عــــلــى 
الــفــنــيــة أبـــرزهـــا جــهــاز حــّســاس 
إلكتروني ذكي، قادر على كشف 

كل المعادن المختلفة بوساطة 
الكهرومغناطسية،  الــمــوجــات 
ــن كـــامـــيـــرا خــاصــة  ويـــتـــألـــف مــ
على  قــــادرة  العملية،  لمتابعة 
فــحــص ومــســح مــســافــة 200 

متر مربع.

ــتــحــديــات الــتــي  ــاذا عـــن ال ــ  - مـ
واجهتك عند تنفيذ المشروع؟

كـــانـــت هـــنـــاك تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
حقيقًة، ولكن أبرزها عدم توفر 
ــزة الــتــقــنــيــة الــتــي  ــهـ بــعــض األجـ
اضــــطــــررت لــتــجــمــيــعــهــا مــحــلــيــاً 
.ولـــكـــن اســتــطــعــت تـــجـــاوز كل 
ذلـــك بــفــضــل هللا وبـــدعـــم من 
أســرتــي الــتــي هــيــأت لــي المناخ 
المناسب في المنزل من خالل 
التي  المنزل  فــي  العمل  ورشــة 
العمل  خــاللــهــا  مــن  استطعت 

ــد مــن الــوالــد  بــأريــحــيــة، كــمــا أجـ
دعماً معنوياً ومادياً لي.

مـــــاذا عـــن خـــطـــواتـــك الــقــادمــة 
والـــطـــمـــوح الــــــذي تــصــبــو نــحــو 

تحقيقه؟

، والدعم المستمر  بفضل هللا 
من قياداتنا استطعت تحقيق 
الــكــثــيــر مــن طــمــوحــاتــي ـفـي هــذا 
شركة  تأسيس  ومنها  المجال 
الــطــائــرات  أنــظــمــة  ـفـي  مختصة 
بــدون طيار وكــذلــك استطعت 
كــثــر مــن 20 ورشــة  بــأن أعــقــد أ
ــرات  ــائــ ــطــ ــ ــي مــــجــــال ال عـــمـــل ـفــ
بــدون طــيــار، كما توجد أهــداف 
ومنها  المرحلة  هــذه  فــي  كثيرة 

كسبو 2020 . المشاركة في إ

شخصية العدد

سيف الحمادي من الشباب اإلماراتي المبدع، له بصمات واضحه في مجال اإلبداع واالبتكار، من 
ابتكاره لمشروع طائرة كشف األلغام، التي تخدم المجال العسكري، ونالت على جائزة  خالل 
المركز األول في »مسابقة بالعلوم نفكر«، عن فئة الهندسة الصناعية والميكانيكية، كما حصد 
الحمادي عدداً من الجوائز منها، حصوله على المركز األول عن ذات المسابقة عن فئة الطيران 
وتصميم المركبات،  كما حصد المركز األول في المعرض الوطني لالبتكار، ولديه مشاركات عربية 

ودولية عديدة. 
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ــام ــغـ ــرة لــكــ�ــســف االألـ ــائـ ــر طـ ــك ــت اب
املبتكر �سيف احلمادي

طموحاتي كثرية واك�سبو هديف القادم
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تساهم األسرة في تكوين الشخصية القيادية ببذورها األولى، ان زرع الصفات القيادية في الطفل يجب 
أن يتم منذ الصغر ، من الضروري تربية الطفل على الدين والقرآن وتعريفه دوماً بنماذج مشرفة 
من األنبياء والصحابة والسلف الصالح ممن قادوا مجتماعاتهم وتميزوا وأفادوا وبرزوا ، فهم خير 
أسوة وقدوة فهذه أهم الجوانب التي يرغب كل من األبوين في تحقيقها من خالل زرعها في الطفل 
وهي تربيته علي أن يكون صاحب شخصية قيادية في مجتمعه ، وللتربية أساليبها ووسائلها الفنية 
يثق  قائد  اعــداد جيل  علي  فالعمل  األطفال،  لدى  القيادية  القابليات  في كشف  الكثيرة  والعلمية 
بنفسه و يتحدى العقبات هدف ضروري في تربية النشء القادم، وزرع تلك الصفة فيهم تكسبهم 

القدرة على الثبات والصراع وامتالك المؤهالت الضرورية للحفاظ على هوية األمة ورقيها.

�سفات القائد 
ال�سغري

وإليكم الصفات المطلوبة :- نستطيع حصرها في سبع عشرة صفة هي:   
التفوق علمياً و التقوي و االتصاف بالذكاء و سرعة البديهة .  . 1
االلتزام بالمسئوليات التي على اإلنسان أياً كان منشؤه.  . 2
الثقه بالنفس .. 3
الطموح و الهمة العالية والنشاط. . 4
أن يكون حاسماً في قراراته.  . 5
أن يكون جديراً بالثقه و يعتمد عليه .  . 6
قوي الشخصيه و متحدث لبق و منطلق في التعبير.   . 7
أن يكون حكيماً و عاقالً .. 8
التواضع .  . 9

العطاء و االلتزام المتواصل.  . 10
تحديد و معرفه أهدافه والقدرة علي اإلقناع وإدارة مجموعة.. 11
التأثير اإليجابي فيمن حوله.  . 12
 أن يتصف بالنظام و االلتزام بالوقت و المرونة.  . 13
أن يكون أميناً و صادقاً.  . 14
 أن يراعي مشاعر اآلخرين و رغباتهم و ال يكون متعصباً لرأيه و رؤيته فقط. . 15
 أن يهتم بمظهره سواء في النظافه أو الملبس أو المظهر العام بغير إفراط و ال تفريط.  . 16
 أن زرع صفات القيادية في اإلنسان يجب أن تتم منذ الصغر.. 17

بقلم: المحامية األستاذة/ شيخه أحمد 
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

محامي الحدث

 والــــــمــــــدرســــــة أيــــــضــــــاً هــي 
وتزدهر  تنمو  التي  الــمــزرعــة 
فــيــهــا الــقــابــلــيــات ، وتــمــريــن 
الجماعة  قيادة  على  النشء 
وتوجيهها، كتعويدهم القيام 
واألعمال  المشاريع  ببعض 
الطالبية، أو تكليفهم ببعض 
الــمــســؤولــيــات الــتــي هــي في 
حدود قدرتهم، كقيادة اللجان 
والــمــشــاريــع الــمــدرســيــة، أو 
ــة بــعــض  ــاقــــشــ ــنــ عـــــــرض ومــ
بــعــض  إدارة  أو  ــا،  ــايـ ــقـــضـ الـ
كتنظيم  الجماعية  األعــمــال 
الصف والفريق الرياضي، أو 
ناحية  من  المدرسة  مراقبة 
النظافة والنظام، أو اإلشراف 
ــداد لها  ــ ــ ــار واإلعـ ــفـ عــلــى األسـ

وتنظيمها ... الخ.

وفــي كل الــحــاالت التي يقوم 
المربي فيها باإلعداد القيادي 
عــدة  يــراعــي  أن  يــجــب عليه 

نقاط هامة مثل:

نــفــس . 1 ـفــــي  ــة  ــقــ ــثــ ــ ال زرع 
ــــىء  ــاشــ ــ ــ ــن ــ ــ ــل وال ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـ
ومـــكـــافـــأة الــمــتــفــوق في 
ــلــــه، وعـــــدم  مــــجــــال عــــمــ
توجيه اإلهانة إلى الطالب 
عــنــد فــشــلــه أو إشــعــاره 
بــالــقــصــور والـــعـــجـــز، بل 
تجب مناقشة الموضوع 
مـــعـــه لــيــشــعــر بــأهــمــيــة 
شخصيته ويكتشف في 
نفس الوقت خطأه، كما 
يجب االستمرار بتكليفه 
ليتعود الصبر والمثابرة. 

عــــــدم تـــكـــلـــيـــف الــطــفــل . 2
بــبــعــض  الــــنــــاشــــىء  أو 
ــتــــي تــفــوق  ــ األعـــــمـــــال ال
قـــــــدراتـــــــه لــــئــــال يــــواجــــه 
ويفقد  المتكرر  الفشل 

الثقة بنفسه .

تــنــمــيــة الـــــروح الــقــيــاديــة . 3
والناشىء  الطفل  لــدى 
ــاء إلــيــه  ــحــ ــ بـــواســـطـــة اإلي
بـــتـــوفـــيـــر الــشــخــصــيــات 
كبارها، وبيان  القيادية وإ
ســر الــعــظــمــة، ومــواطــن 
القوة القيادية لدى هذه 

الشخصيات.  

الـــعـــمـــل عــــلــى مـــراقـــبـــة . 4
الــــطــــفــــل والـــــنـــــاشـــــىء، 
والــحــذر مــن أن يــقــع في 
نتيجة  والتعالي  الــغــرور 
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محامي الحدث

شــــعــــوره  أو  نـــــجـــــاحـــــه، 
مايقوم  بسبب  بتفوقه، 
به من أعمال، لئال تنشأ 
ــقــــدة الـــكـــبـــريـــاء  ــديــــه عــ ــ ل
.  هــذا مايجب  والتعالي 
في  به  واالهتمام  تأكيده 
األدوار األولى من الحياة 

المدرسية. 

ــا بــعــد أن يــعــي الــطــالــب  ــ أّمـ
األعـــــمـــــال والـــمـــســـؤولـــيـــات 
ــلــــى مـــســـتـــوى  الــــقــــيــــاديــــة عــ
األفراد واألمم ويبدأ بالتفكير 
ــة  ــلــ ــرحــ ــمــ ــ ــاً ـفــــــي ال ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ خــ
بمكانة  والجامعية  اإلعدادية 
كّل أّمة وما جسدته من دور 
قــيــادي فــي الماضي ومــا هو 
أّمــة  لــكــّل  الطبيعي  الــمــكــان 
ـفــي الـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل ، 
فــإّن أهم األســس والخطوط 
الـــعـــريـــضـــة الـــتـــي يـــجـــب أن 
المنهج  هيكل  عليها  يــشــاد 
المناسبة  بالطريقة  الفكري 
كه فهي: لوعي الطالب وإدرا

الــــعــــمــــل عـــــلـــى إيــــجــــاد . 1
ــائـــدي  ــط فــــكــــري عـــقـ ــ خـ
ـــلــى  مـــــلـــــتـــــزم يـــــــقـــــــوم عـ
أســـــــــــــــــاس الـــــعـــــقـــــيـــــدة 
والـــمـــفـــهـــوم اإلســــالمــــي 
ــيـــادي،  ــقـ فــــي الـــمـــجـــال الـ
ــق  ــ ــريـ ــ وذلــــــــــــــك عـــــــــن طـ
تــــكــــويــــن أيـــديـــولـــوجـــيـــة 
واضـــحـــة الــمــعــالــم تمأ 

الــطــالــب ونشاطه  وعــي 
الفكري.  

تــنــمــيــة الـــــروح الــقــيــاديــة . 2
روح  تنمية  طــريــق  عــن 
االســـتـــقـــالل الـــحـــضـــاري 
روح  ــى  ــلــ عــ والـــــقـــــضـــــاء 

التقليد والتبعية.  

الــمــواجــهــة . 3 روح  تــنــمــيــة 
باالعتماد على النفس في 
الحضارة  دخــول مــيــدان 
ــة قـــــائـــــدة مـــؤهـــلـــة  ــ ــأمـ ــ كـ

للعطاء والمشاركة.

ــوة . 4 ــقــ ــ ــان مـــــواطـــــن ال ــ ــيـ ــ بـ
وإمكانات النهوض.     

تــلــك أهـــم األفـــكـــار التي . 5
يجب تأكيدها واالهتمام 
بها عند تخطيط المنهج 
ووضــــع أســســه الــعــامــة 

وأهدافه النهائية.

  ومــــــن مـــعـــرفـــه الـــصـــفـــات 
ــة ـفـــــي اإلنـــــســـــان  ــ ــوب ــ ــل ــطــ ــمــ ــ ال
القيادي أياً كان موقعه فإنه 
أو  األم  أو  األب  عــل  يــســهــل 
المربي أن يزرع هذه الصفات 
ــــن ضــمــن  ــفــــل، و مـ ــي الــــطــ ـفــ
الوسائل المتبعة في ذلك أن 
يكون األهل والمربون قدوة 
لــأطــفــال ـفـي كــل شـــئ، وأن 
يتسموا بهذه الصفات حتى 
صريحاً  واضحاً  مثاالً  يكونوا 
اتباعه  في  هو  يرغب  للطفل 
والحذو على خطاه، كما يجب 
الــطــفــل  األهــــــل  يــشــجــع  أن 
دوماً بإعطائه الثقة في نفسه 
والــثــنــاء عــلــى كــل شــئ جيد 

يفعله ، كما يجب مساعدته 
عــــلــى فـــهـــم مـــعـــاـنــي الـــقـــيـــادة 
الحقيقية  وعدم استخدامها 
كلفظ فقط أو كصورة باهتة 
علي  ينبغي  أيــضــاً  المعالم، 
األهـــل أن يــشــعــروا أبــنــاءهــم 
بــأهــمــيــتــهــم ـفــي األســــــرة وفــي 
الــمــجــتــمــع عــمــومــاً ويــؤكــدوا 
عــلــى مــكــانــتــهــم عــنــد األهـــل، 
كــمــا يــنــبــغــي وضــــع الــطــفــل 
ــيـــرة بــصــفــة  ــثـ ـفـــي مــــواقــــف كـ
مستمرة يكون فيها متحمالً 
للمسئوليه وتدريبه على أداء 
متابعته  مع  إتقانها  و  مهام 
ــرونــــة  ــمــ ــ ــلــــى ال ــده عــ ــ ــويـ ــ ــعـ ــ وتـ

والفطنة في المواقف. 
االهتمام  أيضاً  األم  تنَس  وال 
وتثقيفهم،  أبــنــائــهــا  بتعليم 
خير  هما  العلم  و  فالثقافه 
المصاعب  لــمــواجــهــه  ســـالح 
ــفـــوق  ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــر وسـ ــ ــ ــي ــ وخــ
ــاً تـــعـــويـــده  ــضــ ــز،وأيــ ــيــ ــمــ ــتــ ــ وال
الــصــفــات الحسنة  عــلــى كــل 
مـــن نــظــام ونــظــافــة وتــرتــيــب 
والــتــزام بــاألوقــات واألعــمــال 
وتــعــلــم   ، والـــمـــســـئـــولـــيـــات 
والتواضع  التعامل  مهارات 
والصدق  والمرونة  والحكمة 
ــن الـــصـــفـــات  ــ إـلــــــى آخـــــــــره مــ
الحسنة التي يجب أن تميز 

كل قائد.
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وقفة تأمل

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

عن لغتها األم ولم تعوضها بلغة 
هويتها  عــن  تنسلخ  ولـــم  أخــــرى 
ــن أقــــــوى الـــــــدول فــي  لــتــصــبــح مــ
ــالـــم، بـــل تــقــدمــت ورســخــت  الـــعـ
هــويــتــهــا طــيــلــة مــســيــرة تــقــدمــهــا 
ــتــــفــــرض عــــلــــى الــــعــــالــــم تـــعـــَلـــم  ــ ل
نفس  نحذو  أن  يمكننا  أال  لغتها، 
الـــحـــذو ونـــفـــرض لــغــتــنــا الــعــربــيــة 
على اآلخــريــن بــدالً مــن تهميشها 

وطمسها؟

يــمــكــنــنــا طــبــعــاً ألنـــنـــا وخـــاصـــة في 
نعترف  ولن  لم  الشامخة  دولتنا 
هـــذه  تــــوجــــد  وال  بــالــمــســتــحــيــل، 
المستويات  جميع  على  الكلمة 
ــا، لـــــذلـــــك لــيــس  ــ ــنـ ــ ــوسـ ــ ــامـ ــ ـفـــــي قـ
الـــلـــغـــة  نــــفــــرض  أن  ــيـــالً  ــتـــحـ مـــسـ
فرضت  كما  غيرنا  على  العربية 

ــرى، والــبــدايــة  الــلــغــات األخــ علينا 
أطفالنا ومن مدارسنا  تكون من 
ومن بيوتنا، إذا أردنا تحقيق ذلك.

ال  وأب،  أم  كــــل  أوصــــــي  لـــذلـــك 
تــســتــهــيــنــوا بــلــغــتــنــا الــعــربــيــة رمــز 
أبجدياتها  أوالدكــم  علموا  هويتنا، 
بجمالها  أشعروهم  الصغر،  منذ 
ورونـــقـــهـــا وســحــر مــفــرداتــهــا وأن 
ليس  المستقبل  وبــنــاء  الــتــقــدم 

بالتخلي عنها بل بالتمسك بها.

مؤسف جداً أن تجد طالباً عربياً 
ـفـي مــــدارس عــربــيــة بــوطــن عربي 
خصوصية  دروس  خــلــف  يــلــهــث 
في اللغة العربية، كنا نرى سابقاً 
أن الدروس الخصوصية مقتصرة 
على المواد العلمية كالرياضيات 
األحياء  وعلم  والكيماء  والفيزياء 

لــصــعــوبــة اســتــيــعــابــهــا لــكــن حتى 
اللغة العربية )اللغة األم( أصبح 
لها دروس تقوية لضعف ما يتم 
الدراسية  البرامج  وفــق  تقديمه 
ــلـــف األطـــــــــوار  ــتـ الـــــمـــــقـــــررة لـــمـــخـ
طرف  من  وتهميشها  التعليمية 

أفراد األسرة.

األخــرى  اللغات  تعليم  ضد  لسنا 
ألبنائنا، بل بالعكس كلما تعددت 
اللغات لدى الشخص زادت ثقته 
بنفسه وكـــان لــه وضـــٌع خــاص في 
ليس على حساب  لكن  مجتمعه 
مرتبطة  لغة  ألنها  العربية،  اللغة 
بهويتنا ووجودنا، ماضينا وحاضرنا 
ويجب أن نعمل على الحفاظ على 
ومستقبل  لمستقبلنا  استمرارها 

األجيال القادمة. 

بـــلـــغـــة  الـــــتـــــحـــــدث  ظـــــــاهـــــــرة  إن 
أبنائنا  بين  العربية  غير  أجنبية 
األسر  أوســاط كل  في  استفحلت 
والــمــجــتــمــعــات، حــتــى اإلخــــوة في 
أســــــرة واحــــــــدة أصـــبـــحـــت الــلــغــة 
بينهم  فيما  حديثهم  فــي  العربية 
قــلــيــلــة ومـــعـــدومـــه ـفــي كــثــيــر من 
ــزم أن 60 %  ــاد أجـ كـ ــيـــان.  أ األحـ
من أبنائنا اليوم ال يعرفون كيف 
يــحــررون فــقــرة مــن ثــالثــة سطور 
باللغة العربية دون أخطاء، و20 
% منهم من يقرأ نصاً عربياً دون 

أن يفقه منه شيئاً.

رمز للهوية 

الــلــغــة الــعــربــيــة هــي رمـــز لهويتنا 
وترسيخها  واإلســالمــيــة،  العربية 
الهوية،  لتلك  ترسيخ  أبنائنا  بين 

وانـــدثـــارهـــا انـــدثـــار لــتــلــك الــهــويــة، 
ــا تـــكـــون الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة  وربـــمـ
ــوث  ــحـ ــبـ ــة الـ ــ ــغـ ــ ــة الــــعــــالــــم ولـ ــغــ ــ ل
الــعــلــمــيــة، لكن  ــات  ــوعـ ــوسـ ــمـ والـ
ــلــغــة  ــلـــك ال ــــن عــــــزز تـ ــكــــم مـ ــرأيــ بــ
لــتــفــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى الــعــالــم 
واالكــتــشــافــات  الــبــحــوث  بأكمله؟ 
ــتــــكــــارات هـــي الـــتـــي عــززتــهــا  ــ واالب
الناطقة  الــــدول  تــقــدم  إن  طــبــعــاً. 
ــا القـــتـــصـــادات  ــهـ ــاحـ ــتـــسـ كـ ــا وا ــهـ بـ
الدول األخرى أجبر اآلخرين على 
وقت مضى  في  وإتقانها،  تعلمها 
ــبـــحـــوث واالكـــتـــشـــافـــات  ــانـــت الـ كـ
ــيـــة إســـالمـــيـــة وتـــــم طــرحــهــا  ــربـ عـ
الغرب  أجبر  مما  العربية  باللغة 
على تعلم اللغة العربية لقراءتها 
ــا، وحــــســــب مــــا ذكـــــر فــي  وفـــهـــمـــهـ
في  الغربي  الشباب  كــان  الــتــاريــخ 

اإلســالمــيــة  الــحــضــارة  رواج  عــهــد 
إتــقــان  الــعــرب يتفنن فــي  وتــقــدم 
الــعــربــيــة نطقاً  الــكــلــمــات  بــعــض 
وكتابة حتى يتباهى أمام الجميع 
انقلبت  اليوم  بأنه ذكي ومثقف، 
اآلية وأصبحنا نتباهى بمن يتكلم 
لــغــة أجــنــبــيــة بــطــالقــة وأنـــهـــا نــوع 
من التحضر، والتركيز على اللغة 

العربية نوع من التخلف.

قوة اللغة 

في عالمنا المعاصر أصبحت قوة 
ــوة الـــدولـــة الــنــاطــقــة  الــلــغــة مـــن قـ
الــكــل  ــاً  ــيــ ــ ــال حــ ــا  ــنـ ــظـ الحـ إذا  ــا،  ــهــ ــ ب
الصينية  الــلــغــة  لتعلم  يــتــهــافــت 
وغزوها  االقتصادية  الصين  لقوة 
لــلــعــالــم اقــتــصــاديــاً، هـــذه الــدولــة 
عندما قررت أن تتقدم لم تتخلَّ 

اللغة العربية رمز هويتنا

twitter :@ismailalhammadi

عندما نقول إن هناك مشكلة في كتابة وفهم اللغة العربية الفصيحة في مــدارس دولة اإلمــارات العربية 
بها  المقيمين  األجانب  عند  فقط  المشكل  أن  البعض  يظن  قد  عــام،  بشكل  العربي  الوطن  وفــي  المتحدة 
العربية  اللغة  من  يفقهون  ال  أصبحوا  العرب  الطلبة  أن  هي  المفاجأة  لكن  بالعربية،  الناطقين  غير  من 
شيئاً، لتركيز المدارس الخاصة على التدريس باللغات األجنبية وعلى رأسها  اإلنجليزية على حساب اللغة 

العربية.
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من األرشيف

اإلرهاب.. الصناعة 
الخفية

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

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

ـــــا يــمــيــز هـــــذه الـــنـــدوة  َوِمـــــمَّ
فــيــهــا هــم  الـــمـــشـــاركـــيـــن  أن 
ــأثــــرت  ــ ت دول  مـــــن  خـــــبـــــراء 
اإلرهــابــيــة  بالعمليات  كــثــيــراً 
حــيــث شــهــدت نــشــأة بعض 
تــلــك الــجــمــاعــات وهــجــرتــهــا 
المشاركين  فمن  واتساعها، 
في الندوة الجنرال »جهانجير 
السابق  الرئيس  كــارامــات«، 
لــهــيــئــة األركـــــــان الــمــشــتــركــة 
ــة  ــحـ ــلـ ــمـــسـ ـفــــــي الــــــــقــــــــوات الـ

الباكستانية، والذي أشار إلى 
اإلرهـــاـبــي تحول  الــتــهــديــد  أن 
فــي اآلونـــة األخــيــرة إلــى تهديد 
ــركــــزي يــصــعــب الــتــنــبــؤ  ال مــ
االستراتيجيات  ظــل  فــي  بــه، 
تتبعها  الــتــي  والــتــكــتــيــكــات 
ــات والــتــنــظــيــمــات  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
المشاركين  ومــن  اإلرهــابــيــة. 
ــذلـــك ســـعـــادة  فــــي الــــنــــدوة كـ
سفيرة  رحــيــم،  رنــا  السفيرة 
بــــاكــــســــتــــان الــــســــابــــقــــة ـفـي 

التي  اللبنانية،  الــجــمــهــوريــة 
ــــه ال يـــوجـــد هــنــاك  قـــالـــت إنـ
هو  تعريف من  توافق على 
إرهابي، وذلك بسبب اختالف 
أساسها  التي على  المعايير 
تطرقت  ثــم  التصنيف.  يتم 
التي  الــجــمــاعــات  إلــى بعض 
ــيـــة من  ــابـ تـــم تــصــنــيــفــهــا إرهـ
ــدول، ومنها  ــ ــ ال بــعــض  قــبــل 
جـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــــوان« الــتــي 
خيرية  جمعية  مــن  انتقلت 

كــعــادتــه تــمــيــز مــركــز اإلمـــــــارات لــلــدراســات 
والبحوث االستراتيجية في تنظيم الفعاليات 
ــقـــاط عــلــى  ــنـ ــع الـ ــوضـ الــعــالــمــيــة الــعــلــمــيــة لـ
الــمــنــهــجــيــات المتبعة  أرقــــى  الـــحـــروف وفـــق 
كــز األبـــحـــاث الــعــالــمــيــة. خــالل  فــي أعـــرق مــرا
الــفــتــرة الــمــاضــيــة كــانــت هــنــاك نـــدوة مهمة 
لمعالجة قضية أرقــت العالم وال تــزال، أنها 
المنطقة، وبالرغم من أن  نــدوة اإلرهــاب في 
األمن  بلد  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
واألمان ، هذا الحصن الذي لم يتأثر بصورة 
تجري  الــتــي  اإلرهــابــيــة  بالعمليات  مباشرة 
من  الــعــاقــل  أن  إال  المنطقة،  فــي  حولنا  مــن 
االستباقية  خطواته  له  وكانت  بغيره  اتعظ 

القضية، وهــذا ما وفقت  للتعامل مع هــذه 
االستراتيجية  بخططها  اإلمــارات  قيادة  فيه 
العالمية  للتطورات  األمـــد  بعيدة  ونظرتها 
ــدرك مــرامــي كلمة  واإلقــلــيــمــيــة، ومـــن هــنــا نـ
األستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير 
عـــام مــركــز اإلمـــــارات لــلــدراســات والــبــحــوث 
الندوة  هذه  )إن  فيها:  يقول  االستراتيجية، 
ــاهـــرة اإلرهــــــاب في  تـــأـتــي لــمــنــاقــشــة تـــطـــور ظـ
ــرة، وآلـــيـــات  ــيــ الــمــنــطــقــة ـفــي الـــســـنـــوات األخــ
مواجهتها، والسيما بعد الخسائر التي ُمني 
بــهــا تنظيم »داعـــــش« اإلرهـــاـبــي فــي كــل من 
سوريا والعراق، وتوجهه إلى مناطق جديدة 

لتعزيز نفوذه فيها.

إلى حركة سياسية.

الجانب الذي تلمسته الندوة 
وغفلت عنه ندوات أخرى هو 
الخفية  بالصناعة  أسميه  ما 
لـــإلرهـــاب، فــقــد كــثــر الــحــدث 
األسباب  المؤتمرات عن  في 
اإلرهـــاب  لنشأة  االقــتــصــاديــة 
في  الدينية  الجماعات  ودور 
تغذية الفكر المتطرف ورفد 
بالقوة  اإلرهابية  التجمعات 
يتم  مــا  ــادراً  نـ لكن  البشرية، 
ــار  الــتــطــرق لـــإلرهـــاب ـفــي إطـ
األبـــعـــاد الــســيــاســيــة ووجـــود 
دول راعية وداعمة لإلرهاب، 
فبعد نشأة »طالبان« وقبلها 
الجهادية  للعمليات  الدعوة 
ــى الــــــوجــــــود  ـــلــ ــ لــــلــــقــــضــــاء عـ
الــــروســــي فــــي أفــغــانــســتــان، 
أســهــمــت أنــظــمــة دولـــيـــة في 
إلــى  التجمعات  تــلــك  تــحــول 

مــــا يـــشـــبـــه فـــــرق الـــمـــرتـــزقـــة 
دينية،  شعارات  ترفع  لكنها 
تـــحـــديـــد  عــــلــــى  دول  تــــقــــوم 
تلك  فتنتقل  نفوذها  مواقع 
الـــفـــرق إلــــى بــــؤر الــصــراعــات 
كي تغذيها تحقيقاً ألجندات 
دولــيــة بــاتــت واضــحــة لعامة 
الناس قبل خاصتهم، فهجرة 
أفغانستان  مــن  »الــقــاعــدة« 
ــالــــم  ــعــ ــ ال دول  ــيــــة  ــقــ ــ ب إـلـــــــى 
أســـهـــمـــت فـــيـــه إيـــــــران رغـــم 
الدينية،  مــذاهــبــهــم  اخــتــالف 
تقاطعت  مصالحهم  أن  إال 
فــي ذلـــك فــاســتــفــاد بعضهم 
من اآلخر. ومن يتابع انتقال 
فــرق »داعـــش« مــن العراق 
إـلـى ســوريــا ثــم لـِـيــبــْيــا، يــدرك 
أن وراء ذلك الحراك أمر ُدبر 
ــال مع  ــ بــلــيــل، فــتــحــركــات أرت
يتم  عتادهم  بكامل  القوات 
تــحــت أعـــيـــن االســتــخــبــارات 

الــدولــيــة الــمــشــاركــة فــي هــذه 
المؤامرة، هناك دول تغض 
الـــطـــرف عـــن هــــذا الـــحـــراك، 
ودّول تموله وأخــرى ُتسهل 
ــه الـــلـــوجـــســـتـــيـــة،  ــاتــ ــيــ ــ ــل ــمــ عــ
وفوقهم دول عندها الصورة 
الــكــلــيــة، وتــعــمــل مـــن وراء 
الـــســـتـــار تــحــقــيــقــاً ألهــدافــهــا 

االستراتيجية.

له  أعجبني ما خلصت  وقــد 
االستراتيجية  أن  إلــى  الــنــدوة 
الناجحة للقضاء على ظاهرة 
تعمل  أن  يــنــبــغــي  اإلرهـــــاب 
مسبباتها  على  القضاء  على 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
حــيــث إنـــه ال يــمــكــن الــقــضــاء 
إذا لم  الـــظـــاهـــرة  ــذه  عــلــى هــ

تعالج أسبابها.
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كلمات نق�ست على 
احلجر

كتابة  إلــى  للعودة  دعــوة  وهنا  والحفظ،  باالستدامة  تتميز  فهي  كبيرة  قيمة  المكتوبة  للكلمة 
الرسائل عوضاً عن الكلمات التي تقال عبر الهاتف وسرعان ما تتالشى في الفضاء.

إن العولمة والبريد اإللكتروني والفضاء الرقمي عامًة أفقدنا الكثير من أسباب السعادة، فخط 
اليد على الورقة يبقى لزمان محفوظاً لصاحبه.

بقلم: اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

وجهات نظر
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هـــــل يـــــا تــــــرى فـــقـــدنـــا الـــحـــس 
سابقاً؟   عشناه  الــذي  اإلنساني 
الرسالة وبطاقة  وهل أصبحت 
الــمــعــايــدة والــــــوردة شــيــئــاً من 

الماضي مع الوقت ينسى؟ 

ألم تكن حياتنا أجمل، ألم تكن 
صــداقــاتــنــا أعــمــق، وغــيــرهــا من 

التساؤالت. 

اســــأل مـــجـــدداً، كــم مـــره قــرأت 
رسالة احتفظت بها لصديق أو 
عزيز وفــي كل مــره كنت تشعر 
بحروف خطة ونكتشف أشياء 

وأشياء جديدة؟

أليست هذه الكلمات نقش على 

اليوم مسج  يوازيها  وهل  حجر، 
أو حــديــث  لــلــجــمــيــع،  مــــتــــداول 

بهاتف جوال كان أو غير؟

إذن، لماذا نسينا الورقة والقلم،  
والذكريات الجميلة التي نكتبها 

بتاريخ موثق؟

نـــــعـــــم، نــــحــــن مــــــع الــــحــــضــــارة 
والتقدم ولكن على أن ال ننسى 
الـــــروح،  قــد يــأتــي يـــوم وينسى 
القلم  يعني  مــاذا  الجميع  فيه 

والكتابة بالخط!

لقد أصبح الحاسوب يقوم بكل 
شيء، الكتابة، التفكير، صياغة 

الكلمات والجمل. 

ــا حـــــضـــــارة، ولـــكـــن  ــهــ ــ الشــــــك أن
عـــنـــدهـــا ســـــوف نــفــقــد الــــــروح، 
الــفــرح، وســوف تغيب  ومعنى 
الــوردة  لتصبح  اإلنسانية،  روح 
من قماش ملون،  ال روح فيها 

وال رائحة .

عــن  ــالً  ــيـ ــلـ قـ نـــبـــتـــعـــد  ــجـــب أن  يـ
إلى وجوه بعضنا  التلفاز وننظر 
البعض، سوف نكتشف أننا لم 
نَر بعضنا منذ مدة، دعونا نعود 
إلى بعضنا، لنكتشف أن التلفاز 
بدورها  اإللكترونية  والتقنيات 
الحضاري قد أفقدنا الكثير من 
شخصيتنا وحريتنا وإنسانيتنا. 

منازلنا،  مكتبة  إلــى  ننظر  دعونا 
ليس فيها زائر جديد  منذ مدة. 

شــكــراً لــك أيــهــا الــعــام الــراحــل، 
أوراق  ترتيب  نعيد  جعلتنا  لقد 

حياتنا من جديد، 

إن مشكلتنا جميعاً هي حاجتنا 
إلى الحب .

هــو  ــي  ــاـنــ ــ ــسـ ــ اإلنـ ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ إن 
الـــذي يحقق الــســعــادة والــراحــة 
الـــذات والسعادة  والــرضــى عــن 
الــتــي أتـــحـــدث عــنــهــا ـفــي الــواقــع 
)حرية ال متناهية( وتعني حب 

الجميع.

ومع ازدياد التواصل بين البشر، 
فضائياً  يبقى  االتــصــال  أن  نجد 
ولــيــس مــبــاشــراً، كما يــالحــظ أن 
هذا الشكل من االتصال يطفئ 
عــلــى اتـــصـــال الـــفـــرد الــمــبــاشــر، 
له  يمكن  مما  بــاآلخــر،  والحميم 

أن يجعله هامشياً وثانوياً .

ومع ازدياد أهمية قيمة االتصال 
من  يتبعها  وما  إنسانية  كقيمة 
تطور في مهارات اللغة والتفاهم 
والــــحــــوار بــيــن الـــفـــرد واآلخـــريـــن 
تبقى نوعية هذا االتصال خاصة  
وغــيــر مــبــاشــرة،  مما يمكن أن 

يــســاهــم فــي عــزلــة الــفــرد عملياً، 
وانــطــوائــه مــا لــم يــحــدث تـــوازن 
وتوجيه لهذا النمط من االتصال 
في تطوير التواصل المباشر بين 
األهل واألصدقاء، جنباً إلى جنب 
مـــع الـــتـــواصـــل الــفــضــائــي، فهي 

طريقة تنمي الفردية والذاتية.

ذكريات الماضي

القتطاع  البشري  العقل  يميل 
الماضي  تجمل  الــتــي  األشـــيـــاء 
وتــبــدو أنــهــا حــالــة إنــســانــيــة، ألنــه 

يظهر التقدير الذي كنا عليه. 

آلية دفــاع  إنها  الــخــبــراء:  ويــقــول 
يستخدمها العقل لدفع المزاج 
وتـــحـــســـيـــن الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة، 
وعند شعور اإلنسان بأن حياته 
العقل  ،فيقوم  تتغير  أصبحت 
ــريــــات الــمــاضــي  بــاســتــدعــاء ذكــ
ــا،  ــهـ ــفـ ــواطـ الـــطـــيـــبـــة بـــدفـــئـــهـــا وعـ
التي  الــذكــريــات  تــلــك  فتعطيه 
يحتاجها للتعامل مع التحديات 
حياتنا  نستعيد  وهــنــا  الــحــالــيــة، 
الجميلة لرفع المناعة النفسية.

أمــانــاً  كــثــر  أ يجعلنا  الــحــنــيــن  إن 
كثر دفئاً، على شرط أن نخلق  وأ
ــاط  ــبــ ــ حـــاضـــر جــمــيــل بـــهـــذا االرت

لــصــنــع الــحــاضــر األقـــــوى كـــي ال 
بالماضي  التعلق  فريسة  نقع 

وتغييب الحاضر والمستقبل .

إلى  الحنين  بهجر  أيضاً  والخلل 
الــمــاضــي، عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
الذكريات،  لماذا نشعر بالحنين 

للحديث عن الماضي. 

ألن الماضي سند لفهم الحاضر، 
والتخطيط للمستقبل.

كــتــشــف الــعــلــمــاء أن  ــوم ا ــيــ ــ وال
ــذا الــشــعــور الــنــوســتــالــجــي في  هـ
ــاغ، بــاســتــخــدام الــتــصــويــر  ــدمــ ــ ال
بالرنين المغناطيسي من خالل 
استرجاع ذكريات أوقات مميزة 
في حياتك أمر مهم جداً للصحة 

العقلية لإلنسان.

للدماغ  إيجابية  شخصية  فهو 
ألنه  النفسي،  للجهاز  ومــكــافــأة 
ـــلــى إثــــــــارة الــمــشــاعــر  يـــعـــمـــل عـ
الجميلة والعواطف الدافئة. إن 
أســاس سيكولوجي  له  الحنين 
ــلــــح  ــطــ يــــــطــــــلــــــق عــــــلــــــيــــــه مــــصــ
الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، عـــنـــدمـــا أقــلــب 

أشيائي أعيش تفاصيلها.
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أريد أن أطرح سؤاالً؛ متى كتبت في األجندة الخاصة بك 
عبــارات وجمــل وإهــداء لمــن تحــب ) شــريك – أوالدك  
- أصدقــاؤك( متــى كانــت آخــر مــرة قدمــت وردة جوريــة 

لعزيز في مناسبة ما، أو من غير مناسبة؟ 
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القانون اأداة حماية 
احلقوق 

لقد استوعبت المجتمعات المتحضرة فكرة أن اإلنسان بطبعه مجبول على حرية 
المجتمعات  ، وحــاولــت هــذه  مــا يقيد حريته  كــل  اإلرادة واالخــتــيــار وهــو يكره لذلك 
االرتقاء بشكل تدريجي بالقواعد القانونية التي تسنها ألفرادها إلى مستوى يحاكي 
رغبات اإلنسان في الحرية فتطورت التشريعات عبر التاريخ  بشكل طردي يربط بين 
درجة التطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي وبين حجم الحريات التي يمنحها 
القانون، فكلما زاد وعي األفراد ونضوجهم االجتماعي زاد حجم الحرية التي تحميها 
والخاصة  العامة  الحريات  تقيد  التي  القانونية  االلتزامات  وقلت  القانونية  القاعدة 
الــتــي ال تتدخل  الــقــانــون على هيبته فــي قــواعــده العامة  فــي بعض األحــيــان وحــافــظ 

بخصوصيات األفراد وحياتهم الشخصية.

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

ُأسس تربوية

ــور  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــد لـــــعـــــب هــــــــــذا الـ
التشريعي للقوانين دوراً كبيراً 
في تأسيس قناعة نفسية لدى 
األفــــراد بـــأن الــقــانــون ال يشكل 
يشكل  مــا  بــمــقــدار  للقمع  أداة 
أداة للحماية واالستقرار الفردي 
ــرار االجــتــمــاعــي  ــقــ ــتــ قـــبـــل االســ
حيث بدأ األفــراد يشعرون بأن 
رغــبــتــهــم ـفــي حــمــايــة حــقــوقــهــم 
في  رغبتهم  على  تعلو  المقننة 
حماية حرياتهم الفوضوية مما 
أوجد نوعاً من التوازن النفسي 

لدى األفراد بهذا الخصوص.

لكن الخطوة األكثر تقدماً في هذا 
الصعيد  على  تكن  لــم  المجال 
ــلـــدول بــمــا تــمــثــلــه من  ــام لـ ــعـ الـ

بل  وقــانــونــيــة  سياسية  سلطة 
الــفــردي  المستوى  على  كــانــت 
ــيــــن فــي  ــ ــل ــامــ ــعــ ــ ــاص ال ــ ــخـ ــ ــأشـ ــ لـ
مؤسسات إنفاذ القانون حيث 
يلعب الشخص العامل في هذا 
المجال الدور األكبر في تأسيس 
ثقافة تدعو الفرد بشكل إيجابي 
إـلــى احـــتـــرام الــقــانــون وااللـــتـــزام 
نظرة  خلق  خــالل  بأحكامه من 
تنفيذ  مــؤســســات  إـلـى  إيجابية 
من  إليها  ينتمي  ومــن  القانون 

عاملين وموظفين.

ــانـــون الـــــذي يــؤمــن  ــقـ فـــرجـــل الـ
نفسه  عــلــى  ــقــانــون  ال بتطبيق 
عاماً  شــعــوراً  يخلق  غيره  قبل 
ــتـــرام  ــرورة احـ ــضــ ــ لــــدى الــغــيــر ب

ــان صعب  الــقــانــون حــتــى لــو كـ
بينما  البعض  التطبيق في نظر 
يؤثر الشخص ذاته بشكل بالغ 
السلبية على من حوله فيما لو 
بسيط  قانوني  انتهاك  بأي  قام 
ال  بشكل  الجميع  يشعر  حيث 
تصريحاً  منحوا  قــد  بأنهم  واٍع 
غــيــر مــبــاشــر بــانــتــهــاك أحــكــام 
يمثلونه ألن من  القانون ممن 
يمثلونه غير قادرين أصالً على 
االمــتــثــال ألحــكــامــه، فــمــن بــاب 
أوـلــى يسعى هـــؤالء األفــــراد إلى 
خــلــق مـــبـــررات نــفــســيــة لــخــرق 
ــام بــــأي شــكــل من  ــكـ هــــذه األحـ
أنفسهم في  األشكال ويقنعون 
نهاية المطاف بأن المشكلة في 
القانون ذاته الذي يجد أي فرد 

مختصاً  رجــالً  كــان  لــو  تطبيقه حتى  فــي  صعوبة 
بتنفيذه وإنفاذه على اآلخرين .

ــــذي يــلــعــبــه رجــل  ــم ال ــا الــعــامــل الـــفـــردي األهــ أمـ
ــدد فــهــو الــطــريــقــة الــتــي  ــذا الـــصـ الـــقـــانـــون ـفــي هــ
ــؤالء الــمــخــتــصــون قــواعــد الــقــانــون  يــطــبــق بــهــا هــ
بالغ  األمــر دوراً  هــذا  يلعب  اآلخــريــن حيث  على 
التي  االجتماعية  الثقافة  األهمية في غرس هذه 
قد تحبب الفرد بروح القانون أو تنفره منها بأي 
الــقــانــون إلى  شكل مــن األشــكــال، فلجوء رجــل 
فــي طريقة تعامله  وســائــل غير حــضــاريــة ســـواء 
الــمــخــالــف أو فــي تعبيراته  الــعــام مــع الــشــخــص 
الــجــســديــة والــلــفــظــيــة الــتــي قـــد تــشــوه دون أن 
يشعر صورة القانون ومؤسسات إنفاذه في ذهن 
الــفــرد الــمــخــالــف وتــدفــعــه إـلــى مخالفة الــقــانــون 
كبر مما سبق، بينما يلعب بعض رجال  بشكل أ
القانون األذكياء دوراً إيجابياً كبيراً في منع األفراد 

الــمــخــالــفــيــن مـــن مـــعـــاودة ســلــوكــهــم الــالقــانــونــي 
نــتــيــجــة الــتــعــامــل الــشــخــصــي الــحــضــاري لــرجــل 
الشرطة والطريقة اإلنسانية التي طبق فيها روح 
القانون مع الشخص المخالف الذي لم يعتبره 
ـفــي أي لــحــظــة مــعــتــديــاً عــلــى شــخــصــه بـــل على 
القانون الذي يطبقه وبالتالي ال يوجد أي خالف 
شخصي يدعو رجل الشرطة أن يعامل مخالف 
أو ال حضاري قد يؤثر  القانون بشكل ال إنساني 
المخالف  الفرد  هذا  بشكل سلبي على سلوك 
فيما بعد ،وقد أخذت شرطة أبوظبي على عاتقها 
أن تعمل على نشر هذه الثقافة الحضارية بين 
نفسياً  وإعدادهم  تأهيلهم  من خالل  منتسبيها 
وفكرياً منذ لحظة انتسابهم للمؤسسة وبشكل 
تدريجي خالل مسيرة تدرجهم الوظيفي لتطبيق 
روح القانون بطريقة حضارية على أنفسهم أوالً 

وعلى أفراد المجتمع ثانياً.  
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أمنكم سعادتنا 

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

اأبناوؤكم اأمانة فاحفظوها

ــال مـــن الــمــهــام  ــفـ أصــبــحــت حــمــايــة األطـ
ــع واألســـــــــرة  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــي تـــشـــغـــل الـ ــ ــتـ ــ الـ
وغيرها  والمجتمعية  األمنية  واألجــهــزة 
يتعرض  الــتــي  الــعــديــدة  للمخاطر  نــظــراً 
بسبب  تقع معظمها  والتي  الطفل  لها 
الرعاية   إهــمــال  بعض األســر فــي توفير 
المتكاملة والمراقبة المستمرة  لفلذات  
كــبــادنــا  انــطــالقــاً مــن الــحــديــث النبوي  أ

الشريف )أاََل ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمسؤوٌل 
ــو الــحــافــظ  ــِه( فـــالـــراعـــي هــ ــ ــِتـ ــ ـ ــيَّ ــ َعــــــْن َرِعـ
الذي  الّرعي  من  مأخوذ  وهو  المؤتمن، 
ــراعـــي هــو كــل من  الــحــفــظ، والـ بمعنى 
ــل إلــيــه ســيــاســة األمـــــور، وتــدبــيــرهــا،  ُوكــ
ورعايتها، وحفظها، وإصالح كل ما وقع 
تحت حكمه ونظره، و الرعية تُعَرف بأنها 

كل ما يشمله نظر الراعي وحفظه.

مانعة  أرضية  وعمل  األطــفــال، 
تفادياً  األحــواض  لالنزالق حول 
لحوادث الغرق، وحث الراغبين  
فــي إنــشــاء أحـــواض ســبــاحــة  أو 
أحــواض سباحة  لديهم   الذين 
في المنازل على ضرورة االلتزام 
ــراءات األمــــــن والـــســـالمـــة  ــ ــإجــ ــ ــ ب
حيث إن حوادث غرق األطفال 
ــي بــــــرك الـــســـبـــاحـــة الـــمـــائـــيـــة  ـفــ
أولــيــاء  تقيد  عـــدم  نتيجة  تــقــع  
األمـــور بـــإجـــراءات واشــتــراطــات 
الـــــســـــالمـــــة،  مـــــع الـــــوضـــــع فــي 
ــال ســبــب  ــ ــمـ ــ اإلهـ أن  ــار  ــبــ ــتــ االعــ
رئيسي لحوادث غرق األطفال، 
قبل  من  مراقبتهم  يتطلب  ما 
عنهم  االنشغال  وعــدم  األســـرة 
بعد  بالسباحة  لهم  والــســمــاح 
اتباع اإلجراءات الوقائية وأهمها 
ممارسة  يجيد  شخص  وجـــود 

السباحة واإلنقاذ .

التنمر اإللكتروني

ــا تـــمـــثـــل قـــضـــيـــة الـــتـــنـــمـــر  ــمــ كــ
القضايا  من  واحــدة  اإللكتروني 
الــمــهــمــة الـــتـــي تــتــطــلــب تــعــزيــز 
ــة األطـــــفـــــال مــن  ــايـ ــمـ ــهــــود حـ جــ
بخطوات  والتعريف  مخاطرها 
اإلبــالغ عنها بمساعدة أسرهم، 
الذين يتوّجب عليهم عدم ترك 
كــبــادهــم بــــدون رقــابــة  فــلــذات أ
أبوية مستمرة، واتباع إجراءات 
األمـــن والــســالمــة فــي استخدام 
وتثقيف  اإللــكــتــرونــيــة  األجـــهـــزة 
الــطــلــبــة بــالــمــخــاطــر الــمــحــدقــة 
األجهزة  استخدام  عن  الناجمة 
كهم  إدرا ينمي  بما  اإللكترونية، 
على  ومساعدتهم  لمواجهتها، 
ــع الــجــهــات  حــلــهــا بــالــتــعــاون مـ
ــال  ــحــ ــ ــة وكـــــذلـــــك ال ــتـــصـ ــخـ ــمـ الـ
اإللكترونية  لــألــعــاب  بالنسبة 

حــــيــــث يـــنـــبـــغـــي عـــــلـــى األســــــر 
شغل أوقــات فــراغ األطفال في 
تنمية  فــي  يفيدهم  بما  العطلة 
شخصياتهم  بعيداً عن األلعاب 
ــرة الـــتـــي  ــطــ ــخــ ــ ــة ال ــيــ ــ ــتــــرون ــكــ ــ اإلل
لعقول  وســلــبــاً  عــنــفــاً  تتضمن 
ــال، ويــــدخــــل فــيــهــا نـــوع  ــ ــفـ ــ األطـ
الــتــحــدي الخطر  مــن عــمــلــيــات 
الــــــذي يـــؤثـــر عــــلــى نــفــســيــاتــهــم 
وحشية  أساليب  إلى  وتقودهم 
فــي ارتــكــاب الــجــرائــم عند نهاية 
ــاب حـــيـــث بــيــنــت  ــ ــعــ ــ ــ هــــــذه األل
ــائـــج الــــــدراســــــات الــعــلــمــيــة  ــتـ نـ
المختصين  الخبراء  وتوصيات 
حــول مخاطر جــلــوس األطــفــال 
ــلـــة لــمــمــارســة  لـــســـاعـــات طـــويـ
األلعاب اإللكترونية الخطرة أنها 
تؤدي إلى اإلدمان على االندماج 
بشخصية بطل اللعبة العنيف 
الــذي يقتل ويدمر األعــداء كي 
يصل إلى هدفه  وتنتهي مأساة 
مثل هـــذه  األلــعــاب  فــي آثــارهــا 
بحيث يصبح  بالطفل  السلبية 
مع  يتفاعل  اجتماعًيا  مــنــعــزالً 
آلة ويعيش في عالم خيالي وفي 
المقابل ال يدرك الطفل الفرق 
بــيــن الــعــالــم االفــتــراضــي الــذي 

تعرضه اللعبة والواقع  .

وهــنــا نــؤكــد عــلــى الــــدور المهم 
لآلباء في تعزيز الطرق الوقائية 
حـــوادث  مــن  أطــفــالــهــم  لحماية 
المركبات والتعرف على الطرق 
ــزام  ــتــــخــــدام حــ الــصــحــيــحــة الســ
األمـــــان ومـــواصـــفـــات الــمــقــاعــد 
ــال مــن  ــ ــفـ ــ ــأطـ ــ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
عــمــر أربــــع ســـنـــوات فــمــا دون 
للمركبة  الخلفية  الــمــقــاعــد  فــي 
ــون، بـــاإلضـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ حـــســـب الـ
ــفـــات والــمــعــايــيــر  ــمـــواصـ ــى الـ إـلــ

ــدام مــقــاعــد  ــخـ ــتـ الــعــالــمــيــة السـ
األمـــان فــي الــمــركــبــات لأطفال 
حتى سن 12عاماً حيث بينت 
الدراسات حول أسباب وفيات 
 0 العمرية  الفئة  مــن  األطــفــال 
المرورية  أن  بالحوادث    14 -
عــدم  اســتــخــدام مقاعد األمــان 
و الــســرعــة الـــزائـــدة، أو إلهــمــال 
ــدم االنــــتــــبــــاه، واالنـــشـــغـــال  ــــ وعـ
باستخدام الهاتف أثناء القيادة 
ــاب، كما  ــبــ ــرز تــلــك األســ ــ مـــن أبـ
تطرقت لمخاطر عدم استخدام 
ــة لــهــم  ــمـــخـــصـــصـ ــد الـ ــاعــ ــقــ ــمــ ــ ال
وأهــمــيــة تــوعــيــة  األســـر فــي هذا 

الجانب. 

ومن جانب آخر فإننا هنا نقف 
وهي  لأطفال  لعبة  أخطر  مع 
الشتاء  مــع دخــول فصل  تكثر 
الـــدراجـــات النارية  وهــي قــيــادة 
في البر ومناشدة اآلباء بضرورة 
الــــتــــزام أبـــنـــائـــهـــم مــســتــخــدمــي 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة بــالــقــيــادة 
اآلمنة وشروط السالمة العامة 
بــتــهــور لتجنب  الــقــيــادة  ــدم  وعــ
على  والحرص  الحوداث  وقــوع 
الــرأس،  الــخــوذة لحماية  ارتـــداء 
لقيادة  المخصصة  والــمــالبــس 
وركــــــوب الـــــدراجـــــات، والــتــأكــد 
مــن ســالمــة الــدراجــة وصالحية 
ــة والــخــلــفــيــة  ــيـ ــامـ األضـــــــواء األمـ
واإلطـــــــــارات، وتــوفــيــر صــنــدوق 

اإلسعافات األولية.

وفــي الختام، عــزيــزي ولــي األمــر: 
إن اهتمامك بأبنائك والسؤال 
عنهم يجنبك الحوادث ويحمي 

المجتمع من المخاطر..

مـــن هــنــا فـــإن تــوفــيــر الــســالمــة 
واألمــــــان ألطــفــالــنــا واحـــــدة من 
مجتمعنا  فــي  المهمة  القضايا 
ــــويــــة قـــصـــوى لــدى  وتــمــثــل أول
ــتــــي  ــ ــة اإلمــــــــــــــــارات، وال ــومــ ــكــ حــ
تـــعـــمـــل بـــاســـتـــمـــرار مــــن أجـــل 
ألفضل  وفــقــاً  الجهود  تحسين 
الممارسات العالمية في الدول 
ــتــــعــــاون مــع  ــ ــال ــ ــقـــدمـــة، وب ــتـ الـــمـ
األخــرى  والمؤسسات  الجهات 
الــمــعــنــيــة، بــالــتــركــيــز عــلــى رفــع 
مستوى وعي الجمهور بضرورة 
ومن  األطــفــال،  حماية  وأهمية 
أبرز القضايا التي تواجه الطفل 
السقوط  حـــوادث  مــن  حمايته 
من المباني السكنية. التي تولي 
لها األجهزة األمنية أهمية كبيرة 

مـــن خــــالل دعـــواتـــهـــا الــمــتــكــررة 
بضرورة تأمين الحماية الكافية 
السقوط  حــوادث  لأطفال من 
ــن مـــخـــاطـــر تـــرك  ــر مــ ــذيـ ــتـــحـ والـ
قــطــع أثـــــاث مـــالصـــق لــلــنــوافــذ 
تفاديا الستخدامها من األطفال 
مــــايــــؤدي إـلــــى وقــــــوع حـــــوادث 
ــد  ــؤكــ ــ ــة، وت ــ ــ ــاوي ــ ــأســ ــ ــوط مــ ــ ــقـ ــ سـ
الدائمة  المراقبة  أهمية   على 
لـــأطـــفـــال عــنــد اقـــتـــرابـــهـــم من 
فــي بعض  تبين  الــنــوافــذ، حيث 
الـــنـــوافـــذ  ــز  ــواجــ حــ أن  الـــمـــبـــاـنــي 
غــيــر كــافــيــة لــحــمــايــة األطـــفـــال 
الــســقــوط، فــهــي مصممة  مـــن 
التي  الــحــشــرات  مــن  للحماية 
يــمــكــن أن تــدخــل إـلــى الــمــنــزل، 
وتم تصميمها خاصة في المباني 

لتندفع  طابقين  مــن  الــمــكــونــة 
مفتوحة عند الحرائق، والطفل 
الــــــذي يــتــكــئ عــــلــى مـــثـــل هـــذا 
عبر  للسقوط  مــعــرض  الــحــاجــز 

النافذة .

حوادث الغرق

ــة تـــوفـــيـــر  ــيـ ــضـ ــل قـ ــغـ ــشـ ــا تـ ــمــ كــ
حــوادث  مــن  لأطفال  الحماية 
الـــــغـــــرق اهــــتــــمــــام الــمــجــتــمــع 
ومــن ضمنها  األمنية  واألجــهــزة 
شــرطــة  أبــوظــبــي  والــتــي تحث 
باستمرار على  ضـــرورة  توفير 
ــن والــســالمــة  ــ ــراطـــات األمـ ــتـ اشـ
والــوقــايــة لــأطــفــال ومـــن ذلــك 
وضع سياج آمن حول أحواض 
السباحة بالمنازل يمنع دخول 
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بأقالمهم

احلوار االأ�سـري طريق 
الود واالألفة

هذا  تــرى  أن  جميعًا،  الخلق  خصائص  ومــن  الربانية،  العظمة  أســرار  من  إن 
التنوع العجيب، واالختالف الهائل بين المخلوقات عمومًا، وبين الناس على 
وجه الخصوص، فلكل إنسان شكله المتميز، ولكل شخص هيئته المستقلة، 
الخاصة؛ وأحاسيسه  الخاصة، ومشاعره  المتفرد، وأفكاره  رأيه  ثم لكل فرد 

المستقلة، وعواطفه الفردية. 

بقلم د. سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -  رئيس لجنة البحوث والدراسات
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الــعــجــيــب يصبح  الـــتـــنـــوع  هــــذا 
ــاً عــنــدمــا تــتــالقــح بـــــذوره،  ــعــ رائــ
ــالف الـــمـــتـــبـــايـــن  ــ ــ ــت ــ وذلــــــــك االخــ
يفهم  عندما  وحــبــاً  مـــودة  يثمر 
المقصد من وجوده ، فقد وضع 
مختلفة،  طــبــائــع  خلقه  فــي  هللا 
وحباهم بصفات متباينة؛ حتى 
ويعرف  بعضاً،  بعضهم  ُيكمل 
كــل وظــيــفــتــه وقـــدراتـــه، فتعمر 
الــــحــــضــــارات،  وتـــبـــنـــى  األرض، 

وتزدهر الحياة .

ــى  ــنــــواة األولــ ــ ــرة هـــي ال ــ إن األســ
األساسية  والخلية  للمجتمع، 
تعيش  وحتى  الكبير،  البناء  في 
ــرة فــي صحة وعافية،  هــذه األسـ
أفرادها،  بين  العالقات  وتنضج 
البد من األخذ بعين االعتبار هذه 
ويــراعــي  العظيمة،  الخصيصة 

أفرادها طبائعهم المختلفة. 

وأسهل طريقة للمحافظة على 
قوام األسرة، وتماسك أفرادها؛ 
الـــــحـــــوار والـــمـــنـــاقـــشـــة، وطــــرح  
موضوعات االختالف في جو من 
الوصول  بغية  واأللــفــة،  المحبة 

إلى الحق من أي طرف كان .

الــحــوار األســـري وسيلة من  إن 
ومن  الفعال،  االتــصــال  وسائل 
يــتــوفــر  الـــقـــصـــوى أن  األهـــمـــيـــة 
ــراد األســــرة،  ــ ــوار بــيــن أفـ ــحـ ـفــي الـ

الــعــنــصــر اإليـــجـــاـبــي، وهــــو الــثــقــة 
المساحة  وإعــطــاء  األفـــراد،  بين 
وجهة  عــرض  فــي  للكل  الكاملة 
اتخاذ  رأيــه، وعــدم  وبيان  نظره، 
أي قرار مسبق، فمن خالل هذه 
الــعــنــاصــر الــهــامــة لــلــحــوار تنمو 
ــيــة ويــتــحــقــق  الــمــشــاعــر اإليــجــاب
المحبة  روح  وتسود  التواصل، 

والمودة.

ــوار األســــــري في  ويـــســـاهـــم الــــحــ
الــتــقــريــب بــيــن وجـــهـــات الــنــظــر، 
ويتعلم كل فرد في األسرة أهمية 
احـــتـــرام الــــرأي اآلخــــر، ويــســاعــد 
على نــشــأة األبــنــاء نــشــأة سوية 
صـــالـــحـــة لـــمـــا يــخــلــق مــــن روح 
التفاعل االجتماعي، فينتج من 
ذلك تعزيز ثقة األسرة بأفرادها، 
قـــدرة على  كــثــر  أ يجعلهم  مــمــا 

تحقيق طموحاتهم وآمالهم.

ولكن هللا سبحانه وتعالى ببالغ 
األخــيــر في  الــقــرار  حكمته جعل 
هذا الحوار بيد الرجل؛ لما حباه 
من عقل راجــح، وحكمة بالغة، 
كتسبه من خبرة واسعة  وبما ا
في الحياة العملية خارج البيت، 
ــراره خــطــأ جــانــب  ــ وقـــد يــكــون قـ
الصواب، ولكن على هذه األسرة 
الــــقــــرار؛ حتى  هــــذا  تــحــتــرم  أن 
الخير، ويجنبها  يجعل هللا فيه 

عواقب الرفض والعناد. 

ــرة،  ــ ــراد األســ ــ ــ ولــيــعــلــم بــقــيــة أفـ
ــلـــم الـــــزوجـــــة عــــلــى وجـــه  ــتـــعـ ولـ
الــخــصــوص أن الــخــضــوع لــقــرار 
الزوج ليس إهانة أو انتقاصاً لها 
ويحُسن يها أن تضع مسؤولية 
القرار  بما يحمل من إيجابيات 
ــيــــات عــــلــــى عــــاتــــق رب  ــبــ ــلــ وســ

األسرة. 

والقيادة  الناجحة  فالمؤسسة 
ــدار من  ــ الــحــكــيــمــة هـــي الـــتـــي تـ
الــمــتــفــرد لمديرها  الــقــرار  خـــالل 
وقائد سفينتها، بعد المشاورات 
قـــرار يتخذ  والــمــدارســات، وأي 
بعيداً عن هذا المنهج فمصيره 
لتلك  والتدمير  والحقد  الفشل 

المؤسسة. 

ما أجمل الحوار عندما يخلو من 
مــزاعــم  وتفنيد  الــنــفــس،  نــصــرة 
اآلخرين، والحط من مقاماتهم، 
حـــوار االحــتــرام والــتــقــديــر بالتي 
ــى يــســهــل  ــتــ هــــــي أحــــــســــــن؛ حــ
قــبــول الــحــق، والــنــزول إلــى رأي 
الـــمـــخـــالـــف، ـفـــي جــــو مــــن الــــود 

واأللفة والمودة.
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مدونة أفكاري

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

القليل منك يكفي 
الإ�سعادهم 

ــى مــــن تــحــبــون  ــوا إـلــ ــنـ أحـــسـ
فأيام عمرنا تنقص والحياة 
تمضي بنا إلى عالم الغيب، 
فـــــال نـــعـــلـــم هـــــل ســـنـــكـــون 
هــنــا غــــداً أم ســنــصــبــح من 
القبلة  فائدة  فما  الغائبين، 
جبين  على  ستضعها  التي 
وقلبك  غـــداً  ميت  شخص 
ــنــــدم  ــ ــرة وال ــحـــسـ ــالـ ــلــــيء بـ مــ
على أمــور كان بإمكانك أن 
تفعلها ولكن غرورك منعها 

عنك. 

عمن  كثيراً  الحياة  شغلتنا 
نــــحــــب فـــأصـــبـــحـــنـــا نــبــخــل 
بالكلمات والحب واالهتمام 
بمن حولنا بحجة انشغالنا، 
ــاردة  ــ وأصــبــحــت عــالقــاتــنــا ب
ــائـــل  ـــلــى وسـ ــرة عـ ــتـــصـ ــقـ ومـ

الــــــتــــــواصــــــل االجــــتــــمــــاعــــي 
ــاب  ــ ــن ــســ ــ )الــــــواتــــــســــــاب وال

واإلنستغرام( وغيرها. 

احرصوا دائماً على تفقدهم 
وابـــــحـــــثـــــوا عـــنـــهـــم عـــنـــدمـــا 
مواقفهم  تــذكــروا  يغيبون، 
الــجــمــيــلــة مــعــكــم، وتــنــازلــوا 
ــل بــقــاء  ــ فــــي عـــالقـــاتـــكـــم ألجـ
كلماتكم  انثروا رحيق  الــود، 
الطيبة على أسماعهم، أخبر 
من تحبه بأنك تحبه ، عبروا 
عــــن مـــشـــاعـــركـــم الــجــمــيــلــة 
ــم، فـــكـــم مــن  ــكــ ــ ــول لـــمـــن حــ
وهو  مهموماً  بــات  شخص 
يسأل نفسه لماذا  لم يعد 
مــن شخص  وكــم  يحبني؟ 
وقلة  انشغالك  مــن  يعاني 
اهتمامك، وكم من شخص 

يــفــتــقــد وجــــــــودك ـفـــي هـــذه 
اللحظات، وكم من شخص 

عانى مرارة الفراق.

ال ترهق نفسك بالتفكير في 
فالقليل  إسعاد من حولك 
ــادهـــم  ــعـ ــنـــك يـــكـــفـــي إلسـ مـ
وكن  ــادر  وبـ واصـــل  جميعاً، 
ــة الـــــتـــــي ال  ــعــ ــمــ أنــــــــت الــــشــ
تنطفئ لتنير عتمة القلوب، 
ــالـــحـــب الــحــقــيــقــي لــيــس  فـ
ــور وأشــــعــــار وكـــتـــابـــات  ــصـ بـ
تضعها في حساباتك، وليس 
إلى  ترسلها  نصية  برسائل 
ــدة أشــــخــــاص لــتــذكــرهــم  ــ عـ
بــوجــودك، بــل هــي دعــوات 
وبين  بينك  الغيب  في  لهم 
ربك، ووصل دائم ال ينقطع 

ابداً إال بخروج الروح.

القلب، فكم من أصدقاء رحلوا  العقل ويفر منها  الحياة عىل تقبل أمور يرفضها  تجربنا 

عرشتهم  خرسنا  أحباء  من  وكم  لهم،  وتقديرنا  واحرتامنا  حبنا  مبدى  نخربهم  أن  دون 

وفرقتنا الدروب بسبب سوء تفاهم خاطئ، وكم من أشخاص فرقهم الخوف والكربياء 

ومل يتنازل أحدهم ليخرب اآلخر بأنه أغىل ما ميلك، ففارقوا أحبابهم وقطعوا أرحامهم 

وقتلوا الذكريات الجميلة التي كانت تجمعهم.

تؤجر  الطيبة صدقة  الكلمة 
عليها، وهي مفتاح للرحمة 
ــف بــيــن الــقــلــوب،  ألنــهــا تـــؤلّـِ
وُتــصــلــح الــنــفــوس، وُتــذهــب 
ــل الــغــضــب،  ــ ــزي ــ ــزن، وُت ــحــ ــ ال
والــســعــادة،  بالرضا  وُتشعر 
ــالً مـــنـــهـــا عــلــى  ــيـ ــلـ اتـــــركـــــوا قـ
مــســامــع مـــن تــحــبــون فــإن 
ــراً عــظــيــمــاً على  ــ ــ لــلــكــلــمــة اث

نفوسهم.

تــعــلــمــوا االهــتــمــام ولـــو كــان 
بين  أحوالهم  عن  بالسؤال 
الحين واآلخر، فإن االهتمام 
يغلب الحب أحياناً، اقتربوا 
فراغ  وامــلــؤوا  تحبون  ممن 
قـــلـــوبـــهـــم، احـــتـــووهـــم بــكــل 
ــم مـــــن مـــشـــاعـــر  ــكــ ــ ــدي ــ مـــــا ل
ــيــــس صـــــادقـــــة، وال  ــاســ وأحــ

عليهم،  أنفسكم  تستكثروا 
لديك  يكون  أن  أجمل  فما 
بأطيب  يــخــاطــبــك  شــخــص 
الــــكــــالم ويـــغـــمـــرك بــجــمــيــل 

االهتمام.

ــم  ــكـ ــاتـ ــيـ أعــــــــيــــــــدوا بــــــنــــــاء حـ
ــود،  ــ وعــالقــاتــكــم بــالــحــب وال
ــغــــضــــب  ــ أطــــــفــــــئــــــوا نــــــــــار ال
ــم، تـــصـــالـــحـــوا مــع  ــكـ ــلـ ــداخـ بـ
مــن حولكم،  ومــع  أنفسكم 
ــلــــوا بـــــاب الــتــســامــح  واجــــعــ
ــيــنــكــم،  ــاً ب ــ ــمــ ــ ــ مـــفـــتـــوحـــاً دائ
التمسوا العذر لمن تحبون 
فــي كــل شـــيء، عــنــد الغيرة 
لــم  وإذا  الـــغـــضـــب،  ــنــــد  وعــ
تروهم يوماً في الوجه الذي 
اعــتــدتــم عــلــيــه، فــإنــهــم بشر 
متقلبة  مشاعرهم  مثلكم 

وقـــــد تــغــلــبــهــم ضــغــوطــات 
الحياة.

ــتــــك،  ــ ــل ــ ــائ اقـــــــتـــــــرب مـــــــن عــ
واجمعهم  أبــنــاءك  احتضن 
حـــولـــك، كـــن بـــــاراً بــوالــديــك 
وإخـــوتـــك ِصــــل رحـــمـــك وال 
تــهــجــر مــــن قـــطـــعـــك، فــفــي 
الـــقـــرب واإلحــــســــان مــرتــبــة 
كـــبـــيـــرة عـــنـــد هللا عــــز وجـــل 
اجعل  مالقيه،  حتماً  وإنــك 
ــوات  ــدعـ ــدوداً بـ ــ ــمـ ــ ــرك مـ ــ أجــ
تــصــل إلــيــك مــن أم بــرْرتــهــا 
ومـــن أرحــــام وصــلــتــهــا، ومــن 
حسنة،  تربية  ربيتهم  أبــنــاء 
ومـــــن صـــديـــق وقـــفـــت إـلــى 
لك  يــنــَس  فلم  يــومــاً  جانبه 
طيبة  كلمة  ومـــن  جميلك، 
ذكرتها لشخص فأسعدته. 

https://twitter.com/Alteniji_k
https://twitter.com/Alteniji_k
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كتاب من اإلمارات

بقلم: عمر علي محمود األحمدي

اليوم الوطني وقفة 
للتعبري عن الفخر

 يعتبر اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أحد أبرز المناسبات والفرص 
للتعبير عن الوالء لمسيرة قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة “حفظه هللا”.

 وكلما يحل علينا  يوم الثاني من ديسمبر 
في  المشرّف  اليوم  سنوياً،  نستذكر  ذلك 
أبناَءه على كلمة  الذي جمع  الوطن  تاريخ 
قلب  على  ومترابطين  متكاتفين  واحـــدة 
رجل واحد للوقوف خلف القيادة الرشيدة 
والــوفــاء، مستمدين  الــحــب  بادلتهم  الــتــي 
العزيمة من مبادئ الثوابت الوطنية التي 
أرســــى دعــائــمــهــا وجــّســدهــا الــقــائــد الــبــانــي، 
ــد بن  ــ ــإذن هللا الــشــيــخ زايـ ــ ــه بـ الــمــغــفــور لـ

سلطان آل نهيان »طيب هللا ثراه«. 

ألنها  اإلمــــارات  علم  بــألــوان  جميعاً   ونعتز 
واتحاد  للدولة،  الوطنية  الــوحــدة  عن  تعّبر 
ــع الــعــلــم  ــا، وأن رفــ ــهـ ــادتـ ــاء شــعــبــهــا وقـ ــنـ أبـ
والتزيّن به، يعد فرحاً وطنياً وحافزاً للتعبير 
عــن الــتــالحــم والــتــمــاســك والــقــيــمــة األزلــيــة 
ــارات تجاه  ــ الــعــريــقــة فــي قــلــوب شــعــب اإلمـ
الـــوطـــن الــمــعــطــاء، كــمــا يــعــد رمـــــزاً التــحــاد 
الدولة، وعهداً على مواصلة المسيرة الغنية 

باإلنجازات.

إن هذه المناسبة الجليلة تمثل خير دليل 

على الوفاء واالنتماء للوطن 
ولــلــقــيــادة الــعــلــيــا، واالعــتــزاز 
الذين  المؤسسين  بالقادة 
وضعوا أعمدة البناء المتين 
لــلــدولــة الــحــديــثــة، وتــأكــيــداً 
الوطنية والسمات  للثوابت 
األصــيــلــة ـفــي الــحــفــاظ على 
ــة  ــ ــدول ــ ــاء ال ــ ــن ــ مـــكـــتـــســـبـــات ب
وتــبــقــى اإلمــارات  العصرية، 
ــاً نــاجــحــاً  ــ ــدويـ ــ نـــمـــوذجـــاً وحـ
ــيــــس عــلــى  ــ ــدى بـــــــه؛ ل ــتــ ــقــ ــ ي
الــعــربــيــة فحسب  الــســاحــة 
وإنما على المستوى الدولي.

ــارات  ــة اإلمــ لــقــد تــبــوأت دولـ
االتحاد، مكانة  في ظل قيام 
العالم،  دول  بين  مــرمــوقــة 
قبلة  الــيــوم  أصبحت  حيث 
القاصي والداني، ووجهة لكل 
والمساعدة،  للعون  طالب 
والــغــوث والــنــجــدة، ونــصــرة 
اإلمـــــــارات  وإن  ــلـــوم،  الـــمـــظـ
ــلــو اآلخـــــر في  تــثــبــت عـــامـــاً ت
حرصها  المباركة،  مسيرتها 
ــفــــاظ  ــحــ ــ ــلــــى االتــــــحــــــاد وال عــ
عــلــيــه، انــطــالقــاً مـــن ثــوابــت 

األصيل،  وتراثه  الوطن  هذا 
ــرـقــي  ــلـ ــة  لـ ــلـ ــيـ ــبـ ــنـ وقــــيــــمــــه الـ
واإلنـــســـان، وتوفير  بــالــوطــن 
ــدة  ــرغـ الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة والـ
والمقيمين  الـــوطـــن  ألبـــنـــاء 

على أرضه الطاهرة.

التاريخية  المناسبة  وبهذه 
ــهــــود  ــوقــــف عــــنــــد الــــجــ ــتــ ــنــ ــ ل
الــتــي تــبــذلــهــا الـــدولـــة لدعم 
ــاء اإلمــــــــــــارات وخـــاصـــة  ــ ــنـ ــ أبـ
الــمــرأة فــي مــســيــرة النهضة 
ــل إـلــى  ــامــ ــشــ ــ ــر ال ــ ــوي ــطــ ــتــ ــ وال
جـــانـــب أخــيــهــا الــــرجــــل،وأن 
اإلماراتية استطاعت  المرأة 
ــق اإلنــــــــــــجــــــــــــازات،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ تـ
ــع الــمــنــاصــب  ــ وتــــبــــوأت أرفــ
الوظيفية حتى  والـــدرجـــات 
ــدى  ــ غــــــــــدت  اإلمــــــــــارات إحــ
أفضل دول العالم في تمكين 
المرأة، وذلك وفق مقاييس 
الصادرة  الرفاهية  ومعايير 
عـــن الــمــنــتــدى االقــتــصــادي 
لمساعي  نتيجة  العالمي، 
الــقــيــادة الــرشــيــدة لــلــتــطــلــع 
وتحقيق  دائماً  األفضل  إلى 

مزيد من النجاح والتميز.

وفــــي الـــخـــتـــام، أرفــــع أســمــى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقام صاحب السمو الشيخ 
نهيان،  آل  ــد  زايـ بــن  خليفة 
رئــــيــــس الــــــدولــــــة »حـــفـــظـــه 
السمو  وإلــى صاحب  هللا«، 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــد 
رئــيــس  ــائـــب  نـ آل مـــكـــتـــوم، 
الـــــــدولـــــــة رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــاه  الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي »رعــ
السمو  وإلــى صاحب  هللا«، 
آل  زايـــد  بــن  الشيخ محمد 
نــهــيــان، وـلــي عــهــد أبــوظــبــي، 
للقوات  األعلى  القائد  نائب 
المسلحة، وأصحاب السمو 
ــاء الــمــجــلــس األعــــلــى  أعــــضــ
لـــالتـــحـــاد، حـــكـــام اإلمـــــــارات، 
وسمو أولياء العهود ونواب 
ــام، وعــــمــــوم شــعــب  ــكــ ــحــ ــ ال
اإلمارات الوفي والغيور على 
ــدة والــــعــــزة، وضــيــوف  ــوحـ الـ
الــــــوطــــــن الــــــــكــــــــرام؛ وذلــــــك 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم  الــوطــنــي 

الـ48  لدولة  اإلمارات 
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كتاب من اإلمارات

جهود �سـرطية يف تفعيل دور 
جمعيات النفع العام

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

Alahmadi13mariam@gmail.com

كثر المؤسسات قربًا من المجتمع كونها نتجت من  تعتبر جمعيات النفع العام من أ
المجتمع ذاته بهدف العمل تطوًعا على إيجاد حلوٍل لجميع المشكالت المجتمعية، 
المختلفة  المجتمع ومساعدة فئاته  ُتَعّد مؤسسات تقوم على خدمة  ولهذا فهي 
على التفاعل مع أي ظاهرة أو مشكلة تؤرق المجتمع سواء حالًيا أو مستقباًل، ولهذا 
تعتبر جمعيات النفع العام مؤسسات داعمة للدولة ومعاونة لها لحفظ االستقرار 

المجتمعي ومن ثم استقرار األمن العام. 

دور جمعيات النفع العام

تــقــوم جــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
ــم  ــ ــال ــعــ ــ ال دول  ــظــــم  ــعــ مــ ـفـــــي 
بتقديم مجموعة من البرامج 
ــادرات الـــمـــتـــنـــوعـــة فــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
مـــجـــاالت الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة 
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــ ــن ــة مــ ــ ــافــ ــ كــ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ والـــثـــقـــافـــيـــة، واالقــ
تتوافق مع  والتي  والترفيهية 
المعلنة  واألهــــــداف  الــرســالــة 

في  تــنــحــصــر  والـــتـــي  للجمعية 
المجتمع  خدمة  في  اإلخــالص 
ــاء اإلنــــســــان الــــذي  ــنـ ــدف بـ ــهـ بـ
بقيم  ويؤمن  باالنتماء  يشعر 

المجتمع ومبادئة الراسخة.

العام  النفع  جمعيات  وتــقــوم 
والذي  التطوعي  العمل  على 
يـــمـــثـــل ـفـــــي ذاتـــــــــه مـــمـــارســـة 
بــكــل معاني  تــرتــبــط  إنــســانــيــة 
الخير، حيث يساهم في تعزيز 

القيم والمبادئ اإلنسانية لدى 
كونه  المجتمع،  فئات  جميع 
ــور الــتــكــاتــف  يــمــثــل إحــــدى صـ
ــا لــــروح الــفــريــق  والــعــمــل وفــًق
ــد لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع،  ــ ــواحـ ــ الـ
إنسانية  قيماً  يدعم  وبالتالي 
الــســعــي للخير  رفــيــعــة وهـــي 
دون هدف أو غاية سوى نشر 

السعادة ودعم االستقرار.

ــدور الــحــيــوي  ــ ــ ــإن ال ــذلـــك فــ وبـ

الذي تقوم به جمعيات النفع 
ــي الــتــصــدي  ــام يــتــمــثــل فــ ــعــ ــ ال
ــكـــالت الـــمـــجـــتـــمـــع عــن  ــمـــشـ لـ
ــي  ــوعـ ــطـ ــتـ طـــــريـــــق الــــجــــهــــد الـ
إضافة إلى التعاون بين فئات 
الــمــجــتــمــع والــتــشــجــيــع على 
تبادل الخبرات ونماذج التنمية 
وخــــلــــق أرضـــــيـــــات مــشــتــركــة 
لــلــحــوار الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي 
ــم االســـــتـــــقـــــرار فــي  ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــمــ ــ ب
كثير من  فــي  ولــهــذا  المجتمع. 
األحــــيــــان يـــتـــحـــرك الــمــجــتــمــع 
ظاهرة  لــعــالج  سريًعا  المدني 
فــئــات  ــايــــة  أو رعــ مــجــتــمــعــيــة 
نشر  أو  المجتمع  فــي  مــحــددة 
ثقافة ما تستهدف من خاللها 
يــكــون  ــرار، وأن  ــقـ ــتـ دعــــم االسـ
في  ذاتــه  للمجتمع  دور  هناك 
بالمشاركة  مستقبله،  رعــايــة 
المعنية،  وأجهزتها  الدولة  مع 
المجتمع  استقرار  يدعم  بما 
وقـــــــدرتـــــــه عـــــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط 
متكامل  بشكل  للمستقبل 

ومثالي في ذات الوقت.

المجتمع المدني والشرطة

نــتــيــجــة لــلــتــحــديــات الــعــديــدة 
التي تواجة المجتمعات حول 
العالم، وأبرزها التي تستهدف 
مثل؛  المجتمعي  االســتــقــرار 
ــار  ــ ــكـ ــ ــات الـــعـــنـــف واألفـ ــ ــوجـ ــ مـ
تدمير  أو محاوالت  المتطرفة، 
الشباب من خالل المخدرات، 
ــة قــويــة  ــنــــاك عــــالقــ ــبــــح هــ أصــ
ــمـــل الــمــجــتــمــعــي  ــعـ ــربــــط الـ تــ
والشرطة، فكالهما يهدف إلى 

دعم المجتمع والحفاظ عليه، 
التي  المجتمعات  أن  خــاصــة 
تفتقر لأمن واالستقرار تتسم 
بـــالـــفـــوضـــى وافـــتـــقـــار أبــنــائــهــا 
لــإلحــســاس بــأهــمــيــة االنــتــمــاء 
الوطني، وبالتالي فإنها توصف 
لمبادرات  الفتقارها  بالتخلف 

بناء مجتمع صحي وآمن.

ولقد جاء هدف تحقيق السالم 
الــمــجــتــمــعــي لــيــحــتــل مــوقــعــاً 
ــم األهــــــداف  ــلـ رئـــيـــســـيـــاً فــــي ُسـ
ــتـــي تــســعــى الــمــجــتــمــعــات  الـ
لــتــحــقــيــقــهــا، والـــــــذي يــتــطــلــب 

المجتمع  أبــنــاء  جــهــود  تضافر 
مــــع الــــقــــوى األمـــنـــيـــة وذلــــك 
المباشر  واحتكاكها  لوجودها 
مع أفراد المجتمع. وهنا تبرز 
الشرطة في رسم  أهمية رجل 
مالمح تلك العالقة التي من 
شانها تعزيز التعاون مع أفراد 
الــتــعــاون  لتحقيق  الــمــجــتــمــع 
الــبــّنــاء والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تـــرتـــقـــي بـــــصـــــورة الــمــجــتــمــع 
ورجل الشرطة في آن معا، بما 
يعني التأكيد على المسؤولية 
الجماعية بالحفاظ على األمن 
ــرار، فــالــمــســؤولــيــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
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تحقيق  ـفــي  تــفــاعــلــيــة  ثــنــائــيــة 
األمن، وهذا يتم برسالة الدولة 
بتحقيق  الــمــجــتــمــع  ــان  ــمــ وإيــ
ــة  ــرطـ ــشـ ــة رجـــــــل الـ ــيــ ــ ــؤول مــــســ
ـفــي أهمية  والــمــحــافــظــة عــلــيــه 
الوصول إلى بناء مجتمع آمن.

مجال وآليات التعاون 

ــؤال كــيــف يــكــون  ولـــكـــن الــــســ
هـــنـــاك تـــعـــاون مــتــكــامــل بين 
والــشــرطــة،  الــمــدنــي  المجتمع 
المجتمع  بما يضمن استقرار 
ــة مــتــكــامــلــة  ــ ــايـ ــ ــيـــق رعـ ــقـ وتـــحـ
لـــحـــقـــوق اإلنـــــــســـــــان؟.. وفـــقـــاً 
لـــتـــجـــارب الـــعـــديـــد مــــن دول 
العالم ومنها سويسرا في إطار 
المجتمعية هناك  المسؤولية 
مــجــلــس أعــلــى يــضــم قــيــادات 
وأخــرى  المجتمعية  الــشــرطــة 
ورمـــوزاً  المدني  المجتمع  مــن 
ــــن رجـــــــال األعـــــمـــــال وكـــبـــار  مـ
الــمــســتــثــمــريــن ـفــي الــمــقــاطــعــة 
يقوم  السويسرية  المدينة  أو 
بــدراســة أي ظواهر جديدة في 
ثمة  عــنــهــا  نــتــج  قــد  المجتمع 
مسيرة  أو  لــالســتــقــرار  تــهــديــد 
ــم دراســــــة  ــتــ ــ ، وي ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
آليات التحرك مستقباًل لبيان 
وعالجها،  الــظــواهــر  هــذه  مثل 
ــارة  ــروري اإلشــ وهــنــا مــن الـــضـ
الشرطة  بين  الــتــعــاون  أن  إلــى 
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــة والـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
ــلــــى هــــدف  الــــمــــدـنـــي قــــائــــم عــ
وحــيــد يتمثل فــي دعـــم األمــن 
تحدٍّ  أي  لمواجهه  واالســتــقــرار 

المؤشرات  ولعل  مستقبلي، 
ــدرة اجـــهـــزة األمـــن  ــ األمــنــيــة وقـ
ــم  ــ ــى دعـ ـــلــ ــ ــة عـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
تجري  المجتمعي  االســتــقــرار 

بشكل مثالي إلى حد بعيد.

كما يقوم التعاون بين الشرطة 
ــنــفــع الـــعـــام في  وجــمــعــيــات ال
على  المختلفة  المجتمعات 
المتبادلة  الـــمـــبـــادرات  إطــــالق 
الــــتــــي تـــســـعـــى إـلـــــى تــحــقــيــق 
األمنية  االستراتيجية  أهـــداف 
ــة لـــلـــدولـــة، مــمــثــلــة فــي  ــامـ ــعـ الـ
ــى الـــعـــمـــل  ـــلــ ــ ــع عـ ــيــ ــجــ ــشــ ــتــ ــ ال
الشباب  فئات  بين  التطوعي 
ــال، وإطــــالق مــبــادرات  ــفـ واألطـ
تــطــوعــيــة تــعــلــيــمــيــة تــرفــيــهــيــة 
تــنــمــي قــيــم االنـــتـــمـــاء لــلــوطــن 
والمجتمع بمعنى تنمية قيم 
الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء ـفــي اإلنــســان 
ــالــقــانــون  ــزام ب ــ ــتـ ــ ــن ثــــم االلـ ــ ومـ
والـــتـــعـــاون ـفــي نــفــس الــوقــت 
للمحافظة على أمن المجتمع 

واستقراره.

واقع المجتمعات العربية

العام  النفع  ذات  للجمعيات 
دور مهم في تنمية المجتمعات 
ــيــة بــيــنــمــا مـــا نـــجـــده في  الــغــرب
ــــدول الــعــربــيــة،  الــعــديــد مـــن الـ
والخليجية تحديداً، ارتباط تلك 
اإلعالمي  بالظهور  الجمعيات 
ـفــي الــمــنــاســبــات الــمــوســمــيــة، 
الفاعلة  مساهماتها  من  كثر  أ
حاجة  هناك  وبالتالي  ميدانياً، 
خصبة،  بيئة  إيجاد  إلــى  ماسة 

وبــصــمــة واضـــحـــة، تــســهــم في 
تــعــزيــز قـــنـــوات الــتــواصــل مع 
تـــلـــك الـــجـــمـــعـــيـــات، كـــإتـــاحـــة 
الـــــفـــــرصـــــة لــــهــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة 
ــة ـفـــي فــعــالــيــات  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ والـ
ومــنــتــديــات الــجــهــات والــدوائــر 
ــتــــي يـــتـــوّجـــب  ــ ــة، ال ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ـــلــى الــــقــــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة  عـ
واإلداريــة في تلك المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، إبـــــــرام مـــذكـــرات 
النفع  جمعيات  مــع  التفاهم 
العام، لكي تكون شريكاً مؤثراً 
وفاعالً في التنمية المستدامة، 
كـــب تــطــلــعــات الــحــكــومــة  تـــوا
ــتــــشــــراف الــمــســتــقــبــل  ــي اســ فــ

وتحقيق الصالح العام.

وزارة الداخلية

لــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة ـفـــي دولــــة 
اإلمارات السبق في تعزيز مثل 
ــدور مــن خـــالل ملتقى  ــ هـــذا ال
ــايــــة« لــحــقــوق  ــمــ »جــــهــــود وحــ
الــذي تم انعقاده في  اإلنــســان 
إمـــــــارة  دـبــــي، بــحــضــور جــهــات 
حــكــومــيــة مــحــلــيــة واتـــحـــاديـــة، 
فــــــــضــــــــالً عـــــــــن مـــــؤســـــســـــات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدـنــي الــمــعــنــيــة 
اإلنسان، حيث  بمجال حقوق 
إنــجــازات  أبــرز  تــنــاول الملتقى 
الــــــــــــوزارة ـفــــي مــــجــــال حـــقـــوق 
والتنسيق  بالتعاون  اإلنــســان 
مع الجهات ذات العالقة، مما 
الدولة،  يسهم في دعم سجل 
مجال  في  بالتزاماتها  وإيفائها 

حقوق اإلنسان.

شرطة أبوظبي

كــمــا ســعــت الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
ــاء  لــشــرطــة أبـــوظـــبـــي، إلــــى إرســ
ــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي،  ــهـــوم الـ ــفـ مـ
والبناء،  التعاون  ثقافة  وتعزيز 
وتـــحـــفـــيـــز الـــمـــشـــاركـــيـــن عــلــى 
ــام، من  ــعــ ــ الـــعـــطـــاء الــنــفــعــي ال
ــالل إطــــــالق مــــبــــادرة »كــلــنــا  ــ خـ
شـــرطـــة« ضــمــن مــســؤولــيــات 
الــمــجــتــمــعــيــة  الـــشـــرطـــة  إدارة 
ــن الـــمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــ ـفــــي قــــطــــاع أمـ
مفهوم  تعزيز  عكست  والــتــي 
ــيــــة الــمــجــتــمــعــيــة،  ــ الــــمــــســــؤول
وإحداث أثر مجتمعي مباشر 

لــتــطــويــر الــــــذات بــمــســاهــمــات 
األمــن  مسيرة  لــدعــم  تطوعية 
واألمان في ربوع إمارة أبوظبي.

اطـــالق جــائــزة »القائد  تــم  كما 
العام« لشرطة أبوظبي للعمل 
عام  فعاليات  ضمن  اإلنساني 
الخير 2017 ، التي تتيح تقديم 
مـــشـــاركـــات إنـــســـانـــيـــة تـــرّســـخ 
وروح  المجتمعية،  المسؤولية 
ــة الــمــجــتــمــع،  ــدمـ الـــتـــطـــوع، وخـ
ــب الــــعــــطــــاء  ــ ــحـ ــ ــداً لـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ تـ
العاملين  نفوس  في  المتعمق 

والمنتسبين للشرطة.

شرطة دبي

العامة  الــقــيــادة  أصبحت  كما 
لشرطة دبي شريكاً حقيقياً في 
النفع  مــع جمعيات  الــتــعــاون 
العام من خالل إبرام مذكرات 
ــد مــن  ــ ــدي ــعــ ــ ــع ال ــ الـــتـــفـــاهـــم مـ
توعية  كجمعية  الــجــمــعــيــات، 
ــة األحــــــــــداث، وغــيــرهــا  ــ ــايـ ــ ورعـ
التي أسهمت بشكل حقيقي 
ــز ثـــقـــافـــة  ــزيــ ــعــ وفــــــّعــــــال ـفــــي تــ
البناء،  التوافق في إطار الحوار 
ــع بــصــمــة  ــ وأســـهـــمـــت فــــي وضـ
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بــيــن 

المجتمع المدني والشرطة.

كتاب من اإلمارات
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مستشار في اإلعالم الصحي

بين الطفولة والمراهقة خط حساس ُيحس وال ُيرى ، والمشكلة التي ينبغي التذكير بها أن 
المراهق يعتبر نفسه شاباً يمكن االعتماد عليه ، وأن األهل يعتبرونه ما زال طفالً، ومن هنا 
تكبر الفجوة المعلنة أو غير المعلنة ، والتي تتظاهر بالسلوكيات المختلفة من قبل المراهق 
الذي يفتقر ربما إلى المهارات الكافية لكي يقنع األهل بأنه شابٌّ ، ومن قبل األهل الذين 
يرفضون ضمنياً أي محاولة لكسر الجمود ، ومن وجهة نظري أقول – بكل أسف – على رغم 
توفر المساحات الورقية في مختلف الصحف والمجالت ، والمساحات الزمنية في مختلف 
وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية ، إال أنها ال تخصص لمرحلتي الطفولة والمراهقة المواد 
إضافية في  لهم قيمة  أفــراداً  بذلك  لتبني   ، الخالق  التفكير  لكي تساعدهم على  المشوقة 

كان األمر يتعلق بالطفولة أو بالمراهقة . المجتمع، سواء أ

التمكني اأواًل

مــــا نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــيـــه هــو 
وطنية  إعالمية  استراتيجية 
لطفولة  وطــنــي  بــرنــامــج  أو 

سعيدة ومراهقة سليمة.

ال تقتصر جهودها على جهة 
واحـــدة فــقــط، بــل على عدد 
والمؤسسات  الــجــهــات  مــن 
ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــتـــعـ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــيــ ــاضــ ــ ــري ــ ــة وال ــ ــ ــي ــ ــالمــ ــ واإلعــ
ــا. ومـــن  ــيــــرهــ ــة وغــ ــريـ ــيـ ــخـ والـ
خــــالل هــــذه االســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــف الـــجـــهـــود  ــثـ ــكـ يـــمـــكـــن تـ
على  وطنية  حمالت  لتنفيذ 
الـــــمـــــدى الــــطــــويــــل ولـــيـــس 

عيادة الحدث

تلك الحمالت والبرامج تركز 
ــل مـــن جـــهـــة، مع  ــ عــلــى األهـ
األطفال  تمكين  على  العمل 
والمراهقين من إدارة حياتهم 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح الــقــويــم، 
الــمــبــنــي أســـاســـاً عــلــى القيم 
ــة ـفـــي الـــمـــجـــتـــمـــع ،  ــ ــي ــالقــ األخــ
اتخاذ  آلــيــة  على  وتساعدهم 
الــــقــــرار فــــي مــــجــــاالت عـــديـــدة 
ــواقــــف الــحــيــاتــيــة  ــمــ ــ ــاه ال تــــجــ
التي يتعرضون لها في البيت 
أو   ، والــــمــــدرســــة  والـــــشـــــارع 
تــجــاه الـــقـــرارات الــتــي تتعلق 
والحياة  الجامعية  بــالــدراســة 

المهنية .

وبــــــكــــــل أســـــــــف أقــــــــــــول إن 
غياب  فــي  تكمن  ال  المشكلة 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
تــنــمــي الـــمـــواهـــب  والــتــفــكــيــر 

ــــل تـــكـــمـــن فــي  اإلبــــــداعــــــي ، بـ
والمسلسالت  البرامج  كثرة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــمــــواد  الــتــي 
تــنــشــر عــبــر وســـائـــل اإلعــــالم 
أو  الــمــســمــوعــة  أو  الــمــرئــيــة 
التواصل  ووسائل  المقروءة 
االجتماعي، التي تدس السّم 
ــاً في  ـفــي الـــعـــســـل، وخـــصـــوصـ
شهر رمضان الكريم ، حيث 

الخمرة واإلغراءات وغيرها.

نــأمــل أن تــتــضــافــر الــجــهــود 
لــــكــــي نــــحــــمــــي أطــــفــــالــــنــــا ، 
حياتهم  إدارة  من  ونمكّنهم 
ــذه  ــلــــى هــ ــافــــظ عــ ــحــ ــ ــكــــي ن ــ ل
الـــغـــنـــيـــة  ــبــــة  ــيــ الــــطــ األرض 
بثرواتها البشرية والمعرفية 

قبل المادية.

وللحديث بقية ..

ــرامـــج  ــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، وبـ ال
إذاعــيــة وتــلــفــزيــونــيــة، ومـــواد 
استخدامها  يمكن  مختلفة 
ـفـــــــي وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
االجتماعي ، مع العمل على 
بحيث  تــفــاعــلــيــة  تـــكـــون  أن 
يــمــكــنــنــا مـــشـــاركـــة األطـــفـــال 
المواد  هــذه  في  والمراهقين 
عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

االجتماعي .

ــأن  ــا نـــعـــلـــم جـــمـــيـــعـــاً بـ ــمــ وكــ
ــر هــي  ــغـ ــة ـفـــي الـــصـ ــيـ ــوعـ ــتـ الـ
صــحــة وحــيــويــة ووقـــايـــة في 
نــتــكــلــم هــنــا عن  الــكــبــر ، وال 
االمراض الجسدية ، بل على 
السلوكيات الخاطئة التي إن 
تصبح  الصغر  فــي  أهملناها 
ضـــــارة بـــالـــفـــرد والــمــجــتــمــع، 
منها  التخلص  يصعب  وقد 
تكلف  أنــهــا  أو   ، تــدبــيــرهــا  أو 
والجهد  الــوقــت  مــن  الكثير 
والـــمـــال ، عـــدا عـــن الــضــيــاع 
أو  الطفل  له  الــذي يتعرض 

المراهق.
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جــبــل جــيــس رأس الــخــيــمــة، أحـــد أشــهــر 
ــة،  مــعــالــم الـــجـــذب الــســيــاحــي ـفــي الـــدولـ
ينتمي إلى سلسلة جبال الحجر في شمال 

المدينة وهو أعلى جبل في اإلمارات.

الكثير منا يتساءل كم ارتفاع جبل جيس 
وأيــــن يــقــع جــبــل جــيــس، يــقــع ـفــي إمـــارة 
متر   1900 ارتفاعه  ويبلغ  الخيمة  رأس 
فوق سطح األرض، ويتميز في بانخفاض 
درجات حرارته في فصلي الصيف والشتاء 
الــدرجــة في  على حــد ســـواء، حيث تصل 
الشتاء قرابة 5- درجات مئوية وتتساقط 

الثلوج مرتين في كل عام تقريباً.

بهذا  الخيمة  رأس  ــارة  إمــ حــكــومــة  تهتم 

الجبل بطريقة مثالية للغاية، وذلك عن 
السياحية  المرافق  بكافة  تزويده  طريق 
ليصبح رمـــز مــن رمــــوز الــســيــاحــة وأحــد 
أهم معالم الجذب السياحي ليس فقط 
على  بــل  فحسب  ــارة  اإلمــ مستوى  على 

مستوى الدولة بشكل عام.

يبعد الجبل حوالي 25 كيلومتر عن مدينة 
رأس الــخــيــمــة، ومـــحـــاط بــقــرى مــعــزولــة 
ومزارع تشهد كميات غزيرة من األمطار 
كـــه والـــخـــضـــروات  ــوا ــفـ ســـنـــويـــاً إلنـــتـــاج الـ

ولتربية المواشي.

أهـــــم األنـــشـــطـــة ـفـــي جـــبـــل جـــيـــس رأس 
الخيمة:
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الحفالت والفعاليات 

ــيـــس رأس  ــل جـ ــبـ ــام ـفــــي جـ ــقــ ــ ت
ــة ســـلـــســـلـــة مـــــن أهـــم  ــمـ ــيـ ــخـ الـ
الـــــــحـــــــفـــــــالت والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
ــفـــالت الــمــوســيــقــيــة  ــحـ مـــثـــل الـ
وغيرها  المسرحية  والــعــروض 
قبل  مــن  تنظم  والــتــي  الكثير 
والمؤسسات  الشركات  كبرى 
ــاب الـــــــزوار  ــطـ ــقـ ــتـ ــامــــة السـ الــــعــ
ـــلــى مـــــــدار أشــهــر  ــاح عـ ــيــ ــــســ وال
العام ولجعله المقصد المثالي 
لــلــجــمــيــع بــمــخــتــلــف ثــقــافــاتــهــم 

وعاداتهم وتقاليدهم.

رحالت السفاري

أنشطة متنوعة تقام في جبل جيس رأس 
الخيمة وأهمها رحالت السفاري، فوسط 
ــواء  واألجــ الــخــالبــة  الــصــحــراويــة  الطبيعة 
ودرجــات  واالستجمام  بالراحة  المفعمة 
الباردة شتاًء والمتوسطة صيفاً،  الحرارة 
يكون خيار القيام برحلة سفاري وقضاء 
ساعات الليل في قمته أحد أهم القرارات 
التي يتخذها الكثير من عشاق الطبيعية 

والجبال الحجرية.

اإلطاللة البانورامية

فـــضـــالً عـــن اإلطــــاللــــة الـــبـــانـــورامـــيـــة الــتــي 
يتمتع بها الجبل، على عدد من الوديان 
الــخــضــراء الخالبة  والــســهــول واألراضـــــي 
من جهة واألراضــي الصحراوية من جهة 
أخرى، إلى جانب إمكانية رؤية جانب من 
ال  تجربة  مقدمة  أراضــي سلطنة عمان، 
تنسى ومثالية تشعر الزائر بمدى جمال 

الطبيعة وسحرها الخالب.

تسلق الجبل

الــــزوار  مـــن  الــمــاليــيــن  مــهــمــة تستقطب 
ــاح، لــتــســلــق الجبل  ــيـ مـــن مــقــيــمــيــن وسـ
في  المثبتة  الغليظة  األحــبــال  طريق  عن 
المعدات  الجبل، والمجهزة بأحدث  قمة 
ــذه الــمــغــامــرة  ــهـ ــة لـ ــ ــروري ــضــ ــ الــــالزمــــة وال
المدربين  مــن  عــدد  وبــإشــراف  الشائقة 
في  تــكــمــن مهمتهم  والــتــي  الــمــحــتــرفــيــن 

المساعدة وتقديم الدعم الكافي.
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مفاتيح احلياة اجليدة

عــالقــتــك  ــحــســيــن  .ت  1
ــدة  ــي ــة أك ــه ضــمــان ــل ــال ب

للسعادة :
ــا تــــــود فــي  ــ ــــل مـ ــد تـــمـــتـــلـــك كـ ــ قـ
الحياة من األمور المادية التي 
المتعة وكل مطالب  توفر لك 
ترتبط  ال  السعادة  لكن  الحياة، 
لـــزامـــاً بــهــا، ألنــهــا ال تــتــعــدى أن 
مآربك  لتحقيق  وسيلة  تكون 
إذا ظفرت  الــحــيــاة، وحــتــى  ـفـي 
بكل ما توده في الحياة فبدون 
أهم شرط للسعادة وهي عبادة 
هللا عز وجل كما يجب ال يمكن 
أن تجد الصفاء والطمأنينة في 
فعلياً،  بها  تستمتع  أو  حياتك 
الــذي يبحث عن  على اإلنسان 
لــعــالقــتــه  يــنــظــر  الـــســـعـــادة أن 
بالله عز وجل وأن يتقرب من 
هللا قــدراإلمــكــان عــبــر الــعــبــادة 
والصدقة وغيرها من  كالصالة 
األمـــــور الـــتـــي تــجــعــل عــالقــتــك 

كثر. بالله وطيدة أ

2.تنظيم حياتك :
الــنــظــام جـــزء مــهــم ـفــي الــحــيــاة، 
الــكــون كــلــه بــنــي عــلــى الــنــظــام، 
يــقــول هللا عــز وجـــل فــي ســورة 
ــمـــن »الـــشـــمـــس والــقــمــر  الـــرحـ
بـــحـــســـبـــان والـــنـــجـــم والـــشـــجـــر 
يــــســــجــــدان والــــســــمــــاء رفــعــهــا 
ــيـــزان«، هــــذه اآليـــة  ــمـ ووضــــع الـ
الـــكـــريـــمـــة تـــؤكـــد عــــلــى أهــمــيــة 
ــام ـفــــي الــــحــــيــــاة، كـــذلـــك  ــظــ ــنــ ــ ال
الـــشـــأن بــالــنــســبــة لــمــن يبحث 
عن السعادة في الحياة، عليك 
أيضا أن تخلق نظاماً في حياتك 
تــطــبــقــه وتــحــســنــه بــاســتــمــرار، 
يتضمن  أن  عليه  الــنــظــام  هـــذا 
ــادئــــك، طـــريـــقـــة تــفــكــيــرك،  ــبــ مــ
االجتماعية  حياتك  أنشطتك 
والمهنية والدراسية والثقافية، 
ــي كـــــــل شـــــــــيء تـــفـــعـــلـــه  ــنــ ــعــ ــ ي
نظاما،  يتبع  أن  عليه  وتفكربه 

هـــذا الــنــظــام ســيــســاعــدك على 
عــيــش الـــحـــيـــاة مــلــيــئــة بــالــرضــا 
ــيـــق اإلنــــــــجــــــــازات، وكـــن  ــقـ وتـــحـ
مـــتـــأكـــدا أنــــك بــخــلــقــك نــظــامــاً 
لحياتك على أساس أن يكون 
ــام بــــنــــاءاً ال هـــدامـــاً  ــظـ ــنـ ــذا الـ ــ هـ
فــســوف تــلــمــس تــغــيــراً جــذريــاً 
رائعا في شخصيتك ومحيطك 
مهما  يجعلك شخصاً  وسوف 

ًوأقرب إلى السعادة.

3.االعتناء بصحتك :
تـــشـــعـــر  أن  ــنــــك  يــــمــــكــ ــــف  ــيـ ــ كـ
بالسعادة وأنت سبب رئيسي 
في تدهور صحتك، إن المشاعر 
التي تنتابك تتأثر باإلضافة إلى 
الرسائل الخارجية التي تتلقاها 
من محيطك بحالتك الصحية، 
ــاء بــصــحــتــك،  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـــك االعـ ــلـ عـ
عبر اتــبــاع نــظــام غــذائــي صحي 
ــوازن يـــضـــمـــن لــجــســدك  ــ ــ ــت ــ ومــ
ــواد  ــمــ ــ ـــلــى كــــل ال الــــحــــصــــول عـ

الـــتـــي يــحــتــاجــهــا لـــكـــي تــعــمــل 
مارس  يجب،  كما  وظائفه  كل 
الرياضة أيضاً على األقل مرتين 
ــي األســـــبـــــوع، ومـــــن األفـــضـــل  فــ
لذلك  معينة  بــأوقــات  االلــتــزام 
من خالل االنخراط بناٍد رياضي 
وتــعــلــم إحـــــدى فـــنـــون الـــدفـــاع 
وتجنب  كــاقــتــراح،  النفس  عــن 
الــوقــوع فــي الــمــشــاكــل أو خلق 
يجعلك  ذلــــك  ألن  الــمــشــاكــل 
تــشــعــر بــمــشــاعــر ســلــبــيــة تــؤثــر 

بدورها على حالتك الجسدية.

4.تغيير أفكارك :
دواء  تــكــون  أن  يمكن  األفــكــار 
حسب  داء،  تــكــون  أن  ويمكن 
نوعيتها وطريقة تفاعلك معها، 
المشاعر  األفكار تؤثر على  ألن 
والــمــشــاعــر تــؤثــر هـــي األخـــرى 
ــاء الــــجــــســــديــــة،  ــ ــ ــضـ ــ ــ ــى األعـ ــلــ عــ
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــاألفــكــار 
السلبية التي تجعلك تشك في 
وتضعف  الشخصية  قــدراتــك 
مـــن ثــقــتــك بــنــفــســك وقــدرتــك 
عــلــى الـــنـــجـــاح وعـــيـــش الــحــيــاة 
الــتــي تـــود، تــضــر بــكــال حالتيك 
وتتسبب  والجسدية  النفسية 
لــــك ـفـــي الـــشـــعـــور بـــاالكـــتـــئـــاب 
ــلـــق واإلرهــــــــــاق الــنــفــســي  ــقـ والـ
والتوتر وهذه أمراض تؤثر على 

نظامك الجسدي الداخلي .

5. تغيير عاداتك  :
رغـــم الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي في 
حــيــاتــنــا الــمــعــاصــرة، إال أنــنــا لم 
نــســتــفــد مــنــهــا بــشــكــل إيــجــابــي 
ــادات  يــســمــح لــنــا بــاكــتــســاب عـ

ــا صــــــارت مــن  ــمــ ــ ــة، وإن ــيـ ــابـ إيـــجـ
الناس  الــتــي جعلت  األســبــاب 
يـــكـــتـــســـبـــون عـــــــــادات ســلــبــيــة 
جديدة تؤثر على حياتهم وعلى 
على  ــان  اإلدمـ مثل  سعادتهم، 
على  والعمل  التلفاز  مشاهدة 
الحاسوب وقضاء وقت طويل 
في استعمال الهاتف، باإلضافة 
ــى عــــــــــادات ســـلـــبـــيـــة أخـــــرى  ــ إـلــ
كــالــنــوم واإلســتــيــقــاظ فــي وقــت 
ــبـــاالت وتــأجــيــل  مــتــأخــر، والـــالمـ
األعـــمـــال الــيــومــيــة، والــخــمــول، 
بالتأكيد  تجعلك  عـــادات  هــذه 
إنساناً غير سعيد، لذلك عليك 
وتستبدلها  منها  تتخلص  أن 
كثر  أ تجعلك  إيجابية  بــعــادات 
ــاً كــــالــــقــــراءة، مــمــارســة  ــاطـ نـــشـ
الــريــاضــة، الــتــنــزه، الــســفــر رؤيــة 
الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــجــمــيــلــة 
ــك ركـــــــز عــلــى  ــ ــذلـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا. لـ
كتساب عادات إيجابية جيدة  ا
ومفتاح  ضرورية  ألنها  ومثمرة 

لتحقيق السعادة.

6.التأمل :
الــنــاس يعتقدون  الــعــديــد مــن 
جيداً،  أنفسهم  يعرفون  بأنهم 
ــاد  ــقـ ــتـ لــــكــــن لــــأســــف هـــــــذا اعـ
على  نركز  ال  غالبا  ألننا  خاطئ، 
ــراً، وإنـــمـــا نصب  ــيـ ــثـ أنــفــســنــا كـ
الخارجية  األمـــور  على  تركيزنا 
كـــثـــر، ويــتــجــلــى ذلـــك ـفــي كــثــرة  أ
انـــتـــقـــادنـــا لـــآلخـــريـــن ولــأشــيــاء 
الــنــظــر ألنــفــســنــا،  حــولــنــا، دون 
التأمل  أنواع كثيرة من  هنالك 
من بينها التأمل الذي يجعلك 
ويعطيك  نفسك  تتعرف على 

عليك  لطبيعتك.  أقرب  صورة 
لــكــي تحقق  بــالــتــأمــل  تــبــدأ  أن 
ذلـــــك، فـــبـــدون الـــتـــعـــرف على 
ــرف األمـــــــور  ــ ــعـ ــ ــن تـ ــ ــ نـــفـــســـك ل
تشعر  تجعلك  التي  الحقيقية 
ــادة، مـــــــارس الـــتـــأمـــل  ــعــ ــالــــســ ــ ب
باستمرار تأمل في كل شيء في 
الطبيعة  فــي  الحياة  فــي  نفسك 

في الكون وفي السعادة.

ــات  ــن عــــالقــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ 7.تـ
اجتماعية:

 اإلنـــســـان اجــتــمــاعــي بــطــبــعــه، 
وتـــكـــويـــن عـــالقـــات اجــتــمــاعــيــة 
جعلك  فــي  كبير  دور  لــه  طيبة 
ــان جـــيـــد،  ــ ــسـ ــ تـــشـــعـــر بــــأنــــك إنـ
ولــكــي تــقــربــك مـــن الــســعــادة، 
ــكـــون هـــذه  ــاس أن تـ ــ عــــلــى أســ
الصدق  على  مبنية  الــعــالقــات 
والتعاون،  والتسامح  والــوفــاء 
النفاق االجتماعي  وليس على 
ــذه الــعــالقــات  والـــكـــذب ألن هــ
ــل عـــــدم إعــطــائــهــا  ــضــ ــن األفــ مــ
أهــمــيــة كــبــيــرة بــل قــم بواجبك 
تجاهها عبر السالم واالبتسامة 
الحديث  مــن  التقليل  وحـــاول 
بــاألخــص  تطلعهم  وال  مــعــهــم 
على أسرارك، كن دائم اإلرتباط 
بهم والــســؤال عــن حــالــهــم. إن 
كــتــســاب عــالقــات  ا الــســر وراء 
هللا  رســول  لّخَصها  اجتماعية 
ــيـــه وســــلــــم فــي  ــلـ صــــلــى هللا عـ
ــريـــن، وهــمــا إفـــشـــاء الــســالم  أمـ
واالبـــتـــســـامـــة ـفــي وجــــه أخــيــك. 
بشوشاً  االبتسامة  دائـــم  فكن 
ــعـــون دائـــمـــاً  ــد الـ ــد يـ وطـــيـــبـــاً، مـ

سواء لمعارفك أو للغرباء.
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تغريـدات من تـويتـر

#هوية_االإمارات_االإعالمية
حتت و�سم

بهذه المبادرة اإلعالمية لتصميم هوية إعالمية إماراتية تكون اإلمارات كلها 
التي  المتميزة  اإلمــاراتــيــة  الهوية  يمثل  واحـــداً  نسيجاً  لتضع  اجتمعت  قــد 
تتسم بالتفتح والقدرة على التجدد والتفاعل مع مسارات العلم والثقافة 
والمعارف. اإلمارات بعزمها وإرادتها تتقدم نحو المستقبل. د.علي بن تميم.

الهوية اإلعالمية المرئية هي تكريس للهوية الوطنية وغرسها في النفوس حتى 
تنتقل إلى األجيال وعندما نتحدث عن هوية اإلمــارات هنا نعني باألساس 
هذه  مواطني  وتعاضد  لتكاتف  أساساً  تشكل  التي  والنبيلة  النيرة  القيم 
الدولة والمقيمين في عروة وثقى من األخوة واالحترام والعرفان واإلخالص 

وأداء الواجب .. طالل الفليتي.

وألفضل  السبع  إلماراتنا  المرئية  الجديدة  اإلعالمية  الهوية  علينا  مبروك 
خمسين عاماً قادماً. عطورات أجمل.

ال شــيء مستحيل في قاموس  األمـــارات و تحت قيادة محمد بن راشــد و  
محمد بن زايد . د. عمران محمد الشامسي.

أعجبنتي “هوية اإلمارات اإلعالمية” هذه الخطوط السبعة، لفكرته اإلبداعية، 
ومضامينه المتعددة، فهو يحمل ألوان علم الدولة، ويجسد خارطتها، وعدد 

إماراتها؛ بما يمثل وحدتها واتحادها.. محمد الشيخ / السعودية.

 .. ... هوية تمثل خارطتنا  اإلمــارات  الجديدة لدولة  المرئية  الهوية اإلعالمية 
وتصاعد طموحاتنا .. وسبع إماراتنا التي تسابق العالم .. وسبعة مؤسسين 

خلدوا أنفسهم في تاريخنا . الفنان حسين الجسمي.

شعارنا الشي مستحييل، ونعم االختيار .. 
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