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رئيس اللجنة اإلعالمية

بنهاية عام 2020م تحتفل الدولة بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عاماً على تأسيس دولتنا
حافال من اإلنجازات والمبادرات في شتى المناحي ومختلف
سجال
العزيزة التي شهدت
ً
ً
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  50عاماً من هذه اإلنجازات ونستقبل من خالله 50
عاماً أخرى من العمل الدوؤب والجاد لخدمة الوطن وتحدي اإلنجازات الجديدة.
تحد كبير كفرق عمل ومؤسسات ودوائر
االستعداد للخمسين عاماً القادمة يضعنا أمام ٍّ
محلية واتحادية إلحداث الفرق في كافة جوانب الحياة في الدولة وتحقيق أهداف أجندة
عام .2021
األمر ليس بالسهل ولكن ليس بالمستحيل ألننا نثق بقدرة حكومتنا وفرق عملنا وشبابنا
على التحدي في المضي نحو استشراف المستقبل ورسم خارطة طريق لنجاح مسيرتنا
المباركة نحو إسعاد الوطن ومواطنيه.

اإلمارات قادرة بأبنائها في كل المواقع على تحقيق حلم القيادة خالل ال ـ  50عاماً القادمة
في الريادة والتنافسية العالمية في شتى المجاالت من خالل الحفاظ على مستوى ماتم
بدء التحدي والعمل الجاد للسنوات الــ 50القادمة
إنجازه في العام المنصرم والعزم على ْ
وتحقيق نقلة نوعية في مختلف ميادين العمل وفي مختلف القطاعات بقفزات نوعية
ومؤشرات تنافسية عالمية.
نعم نستطيع ذلك بعزيمة قويه وإرادة صلبة وعمل مخلص نابع من حبنا لإلمارات وقيادتنا
التي ال تألو جهداً في الوقوف معنا ودعمنا وتسهيل الصعوبات أمامنا  ..علينا أن نعمل
من أجل الوطن ألنه يستحق منا الكثير  ..فكما حققنا اإلنجازات مع حكومتنا في العام
مستقبال واعداً
المنصرم نستطيع في السنوات القادمة أن نعمل ونحقق لدولتنا العزيزة
ً
يرضى طوحات قيادتنا الرشيدة في إعالء شأن المواطن والمقيم وكل أطياف المجتمع
مهما كان دينه وعرقه ونوعه..
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ودعنا عاماً للتسامح واليوم نستقبل عام االستعداد للخمسين  ،فليكن التسامح شعاراً
لنا لتحقيق إنجازاتنا القادمة بهوية إعالمية مرئية جديدة  ،هوية تمثل خارطتنا  ،وتصاعد
طموحاتنا  ،وسبع إماراتنا التي تسابق العالم  ،وسبعة مؤسيسين خلدوا أنفسهم في تاريخنا .
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طحنونبنخليفةبنمحمدبنخالدآلنهيان:
جمعية توعية ورعاية األحداث تقيم حفلها
السنوي الختامي لتكريم الرعاة والشركاء
بحضور سمو الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ،رئيس اللجنة التنفيذية
لجمعية واجب التطوعية ،أقامت جمعية توعية ورعاية األحداث ،حفلها السنوي الختامي لتكريم
الرعاة والشركاء الذين دعموا وساندوا الجمعية ،وذلك في حفل كبير بنادي ضباط الشرطة بدبي،
حضره معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ،رئيس مجلس
إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث ،وعدد من كبار المسؤولين ،وأعضاء مجلس إدارة الجمعية،
والجهات المشاركة.
وأل ـقــى مـعــا ـلـي الـفــريــق ضاحي
خـلـفــان تـمـيــم ،كلمة بمناسبة
الحفل قال فيها :أود أن أتقـدم
ن ـيــابــة عـنـكــم ج ـم ـي ـع ـا ً بالتحية
وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر لـ ـسـ ـي ــدي ص ــاح ــب
الـ ـسـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ خ ـل ـي ـف ــة بــن
زا ي ــد آل نهيان ،رئـيــس الــدولــة،
ولـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـم ــوق ــر
بقيادة ،سيدي صاحب السمو
ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل
مكتوم ،على المبادرة الرائعة،
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واالن ـطــاقــة ال ــواع ــدة المتمثلة
في اختيار شعار هذا العام عام
االستعداد للخمسين” والــذي
من خالله تؤكد القيادة الرشيدة
على أنها تؤصل وتوثق تجربتها
خالل الخمسين سنة الماضية
من عمر االتحاد لتكون نبراسا ً
لــأج ـيــال ال ـق ــادم ــة واالح ـت ـفــال
بما تحقق وذلــك في احتفاالت
الـ ـي ــوم ال ــوط ـن ــي  2021لــدولــة
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــر ب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
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وك ــذل ــك اسـ ـتـ ـع ــداده ــا إلط ــاق
الـ ـخـ ـط ــة الــتــنــم ــو ي ــة ال ـشــام ـلــة
للخمسين عاما ً القادمة وبهذه
المناسبة فــإنـنــا نـعــاهــد قادتنا
بـــأن نـعـمــل وفـــق الـتــوجـيـهــات
الـ ـس ــامـ ـي ــة ألصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـس ـمــو
حـكــام اإلمـ ــارات بــأن نـكــون يــدا ً
واحـ ــدة لـبـنــاء إمــارات ـنــا وتضافر
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ال ـت ــي
تساهم في دفع عملية التنمية
واستدامتها وأن نحرص على

تحقيق الطموحات والتطلعات
الـمـسـتـقـبـلـيــة لــدول ـت ـنــا ونـعـيــد
رســم خططنا االستراتيجية في
جمعيتنا لـتــوا كــب االسـتـعــداد
ل ـل ـخ ـم ـس ـيــن ل ـت ـش ـمــل غــاي ـت ـنــا:
أسر متماسكة ،أبناء إيجابيون،
مجتمع متالحم وطـنـيـاً ،وقيم
إيجابية راسخة.
ك ـمــا رحـ ــب م ـعــال ـيــه ـفـي كلمته
ب ـس ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ طـ ـحـ ـن ــون بــن
خليفة بــن محمد بــن خــالــد آل
نـهـيــان ،مثمنا ً تشريفه لحفل
التكريم ،وقال :إنه لمن دواعي
ســرورنــا تشريفكم وحضوركم
حفلنا هذا وإن دل على شيء
فــإنـمــا ي ــدل عـ ـلـى سـمــو ورفـعــة
أخالقكم وحرصكم على توطيد
العالقة بين جمعيتنا وجمعية
واجب التطوعية والتي تربطنا
ب ـه ــا ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة مـ ــن خ ــال
مذكرة التفاهم لتحقيق أهداف
مشتركة لخدمة شبابنا وتطوير
م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم وشـ ـ ـغ ـ ــل أوق ـ ـ ــات
فراغهم بما يعود بالفائدة على
أبنائنا ووطننا .إن ما لمسناه من
تعاون وتنسيق في الفعاليات
واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ي ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـ ــدى

كـفــاءة ومهنية المتطوعين في
جمعيتكم ،وه ــذا محل فخرنا
واعتزازنا ،وفقنا هللا جميعا ً في
خدمة الوطن والمواطنين.
وأضـ ــاف معاليه قــائ ـاً :ننتظرـ
ن ـحــن أعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة ـ هــذا
ال ـيــوم بـشــوق كـبـيــر ،ألن ــه الـيــوم
الــذي يمنحنا الفرصة لإلعراب
عن شكرنا والتعبير عن امتناننا
للجهات والشخصيات واألفراد
ال ـ ــذي ـ ــن دع ـ ـمـ ــونـ ــا وسـ ــانـ ــدونـ ــا،
وشاركونا في خدمة مجتمعنا،
و ـفــي س ـع ـي ـنــا ل ــرفـ ـع ــة ورعـــايـــة
أبنائنا.
وقـ ـ ــال مــت ــوجــهــا ً ب ــال ـش ـك ــر إ ـلـى
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة :ب ـه ــذه
الـمـنــاسـبــة الـجـمـيـلــة ،و ـفـي ظل
م ـشــاعــر ال ــوف ــاء ال ـت ــي تجيش
ـفـي صــدورنــا ،و ـفـي إط ــار تجمعنا
عـ ـلـى الـخـيــر والــب ــذل وال ـع ـطــاء؛
ي ـ ـس ـ ـعـ ــد ـنــي ،بـ ـ ــل و يـ ـش ــرفـ ـن ــي
باسم مجلس إدارة الجمعية،
وبــاس ـمــي وبـصـفـتــي أن أشكر
لكم حضوركم ،وأثمن حرصكم
ع ـ ـلـى ال ـم ـشــاركــة ـفـي فـعــالـيــات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،بـ ـخ ــاص ــة ـفــي ه ــذا
االحتفال المهم ،الذي يتم من

خالله التعريف بمن ساعدونا،
والتعبير عن الشكر واالمتنان
لمن ساندونا.
وش ـ ـ ـكـ ـ ــر وتـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن وقـ ـف ــوا
ب ـ ـجـ ــوارنـ ــا ،وع ـ ـضـ ــدوا ج ـه ــودن ــا،
وبذلوا الجهد والوقت والمال،
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إنـ ـ ـج ـ ــاح رس ــالـ ـتـ ـن ــا،
وتـمـكـيـنـنــا م ــن الـمـســاهـمــة في
خدمة مجتمعنا ،ولنظهر لهم
جميعا ً امـتـنــانـنــا وتـقــديــرنــا لما
قــدمــوه لـنــا ،وم ــا بــذلــوه لتعزيز
دورنا ،فلوال هؤالء لما تحقق ما
تحقق من نجاحات وإنجازات.
وقـ ـ ــال م ـع ــال ـي ــه :إن ال ـع ــرف ــان
بــال ـج ـم ـيــل ه ــو إح ـ ــدى س ـمــات
الـشـخـصـيــة الـعــر بـيــة األصـيـلــة،
خاصة في منطقتنا ،لذا اسمحوا
ـلــي أن أتـ ــوجـ ــه -نـ ـي ــاب ــة عـنـكــم
بــالـشـكــر واالم ـت ـن ــان لـكــل منساعدنا وعاوننا ،وشارك معنا
ـفـي تحقيق أهـ ــداف الجمعية،
فـخــالــص تـقــديــرنــا إلــى جمعية
واجـ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة ،وه ـي ـئ ــة
آل م ـك ـت ــوم ال ـخ ـي ــري ــة ال ــراع ــي
الــرس ـمــي ألن ـش ـطــة الـجـمـعـيــة،
والشكر موصول أيضا ً إلى وزارة
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تنمية المجتمع ،ووزارة التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم ،والـ ـقـ ـي ــادة ال ـعــامــة
لشرطة د ـبـي ،وال ـق ـيــادة العامة
لــش ــرط ــة أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ،والـ ـقـ ـي ــادة
العامة لشرطة الفجيرة ،الديوان
األمـيــري ـفـي الفجيرة  ،الــديــوان
األم ـ ـيـ ــري ـ ـفـي كـ ـلـ ـب ــاء ،وم ـك ـتــب
ش ـ ــؤون ال ـم ـجــالــس ـفـي ديـ ــوان
ولي العهد بأبوظبي ،وهيئة دبي
للثقافة والفنون ،وهيئة تنمية
المجتمع بــد ـبـي ،وهيئة الطرق
والمواصالت.
ف
ك ـمــا تــوجــه مـعــالـيــه ــي كلمته
بــال ـش ـكــر إ ـلــى جــام ـعــة ح ـمــدان
بــن محمد الــذكـيــة ،ومــركــز دبي
لإلحصاء ،وبنك دبي اإلسالمي،
ومـ ــدرسـ ــة س ـل ـمــى االنـ ـص ــاري ــة
لـلـبـنــات ،وإدارة مــرا كــز أطـفــال
ال ـشــارقــة ،ومــركــز إرادة للعالج
والـ ـت ــأهـ ـي ــل ،ومـ ــركـ ــز الــش ــارق ــة
لـلـخــدمــات اإلنـســانـيــة ،وسجايا
فـ ـتـ ـي ــات ال ـ ـشـ ــارقـ ــة ،وج ـم ـع ـيــة
كشافة اإلمارات.
وأضاف معاليه :الشكر موصول
أيضا ً للجهات التي حرصت على
توفير فرص التدريب الصيفي
ل ـت ــام ـي ــذ ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ،ون ـث ـمــن
دورهـ ــا ـفـي شـغــل فـــراغ تالميذ
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ،خـ ـ ــال ع ـطــات ـهــم
الـصـيـفـيــة ،وم ـســاعــدت ـهــم على
ت ـف ـهــم ق ـي ـمــة ال ـع ـمــل ،وتـنـمـيــة
م ـعــارف ـهــم ،وص ـقــل مـهــاراتـهــم،
وللمؤسسات اإلعالمية ،ورواد
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
اإليجابيين الذين يمثلون جسر
التواصل بيننا ،أشكرهم جميعا ً
على أدائهم الطيب وتغطيتهم
اإلعالمية المتميزة.
وقـ ــال م ـعــال ـيــه :ي ـســرنــا تهنئة
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الفائزين في مسابقات صيف
ب ــا ف ـ ــراغ ـفـي مـ ـج ــال ال ــرس ــم،
التصوير الفوتوغرافي الرقمي،
الكاتب الواعد ،صديق المكتبة،
ال ـت ــوع ـي ــة ال ــذكـ ـي ــة ،اإلع ــام ــي
الـصـغـيــر ،ومـســابـقــة أصـحــاب
الهمم ،وفي هذا الصدد أتوجه
بالشكر والعرفان للمحكمين
ـفـي جميع مـســابـقــات وجــوائــز
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ل ـ ـمـ ــا ب ـ ــذل ـ ــوه مــن
جدية واهتمام أثناء التقييم،
وتقديم مقترحات للتحسين،
والتطوير المستمر لمسابقات
الجمعية.
وجرى خالل الحفل الذي أقيم
عـ ـلـى م ـســرح ال ـقــاعــة الـكـبــرى
ب ـ ـنـ ــادي ضـ ـب ــاط ش ــرط ــة د ـبــي،
تكريم كافة الجهات المشاركة
والمتعاونة مع جمعية توعية
ورع ــاي ــة األحـ ـ ــداث ،وال ـشــركــاء
ووسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام الـمـخـتـلـفــة
بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ــداعــم ــة ألن ـش ـطــة الـجـمـعـيــة
وطالبات وطلبة المدارس.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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أنشطة وفعاليات

«رعاية األحداث» تشارك مؤسسات
الع َلم
الــدولــة احــتــفــاالت يــوم َ
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
احتفاال ً 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
ظهرا ً في إشارة لتوحيد علم دولة اإلمارات عبر أراضيها ومبانيها كافة.
ش ــارك وفــد مــن جمعية توعية
ورعــايــة األح ــداث ،فــرع المنطقة
الشرقية باحتفالية يــوم العلم
من أمام الساحة األمامية لقصر
الرميلة حيث قــام سمو الشيخ
مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن ح ـ ـمـ ــد ب ـ ــن م ـح ـمــد
الشرقي ولي عهد الفجيرة ،برفع
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عـلــم ال ــدول ــة كـمــا شـهــد مــراســم
رفـ ــع ال ـع ـلــم ع ـ ـلـى وقـ ــع النشيد
الــوطـنــي اإلم ــارا ـتـي ال ــذي عزفته
فـ ــرقـ ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة عــســك ــري ــة،
الشيخ سيف بن حمد بن سيف
ال ـشــر ـقـي رئ ـيــس هـيـئــة المنطقة
الحرة ،والشيخ المهندس محمد
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بـ ــن حـ ـم ــد بـ ــن سـ ـي ــف ال ـش ــر ـقـي
رئيس دائرة الحكومة اإللكترونية
بالفجيرة ،والشيخ عبد هللا بن
حـمــد بــن سـيــف الـشــر ـقـي رئيس
االت ـحــاد اإلمــارا ـتـي لبناء األجـســام
وال ـقــوة الـبــدنـيــة ،والـشـيــخ أحمد
بن حمد بن سيف الشرقي.

اعتزاز وفخر
وعبر سمو ولي عهد الفجيرة
عـ ــن ف ـ ـخـ ــره واع ـ ـ ـتـ ـ ــزازه ب ـهــذا
ال ـيــوم الــوطـنــي الـكـبـيــر ،الــذي
يجسد أسمى معاني الوحدة
وتــاحــم قـيــادة وشـعــب دولــة
اإلمارات العربية المتحدة ،في
مشهد فــريــد يتكرر كــل عــام،
يـحـمــل الـكـثـيــر م ــن الـ ــدالالت
الوطنية المهمة التي ترسخ
مفهوم االنتماء للدولة والوالء
لقيادتها الحكيمة تحت راية
الوطن الغالي.
وق ــال س ـمــوه ،إن يــوم العلم
م ـنــاس ـبــة لــاح ـت ـفــاء بــاإلن ـجــاز
وبالمكانة التي بلغتها الدولة
بقيادة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،وها
ه ــي اإلم ـ ـ ــارات ت ـتــرك بصمة
واضـ ـح ــة ع ـ ـلـى ك ــل األًصـ ـع ــدة

وع ـ ـ ـلــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـج ـغ ــراف ـي ــا
وصوال ً إلى الفضاء.
ح ــضـــر م ـ ــراس ـ ــم االح ـ ـت ـ ـفـ ــال،
س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد سـ ـعـ ـي ــد
الــضــنــح ــا ـنـي مـ ــديـ ــر الـ ــديـ ــوان
األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــرة،
وسعادة سالم الزحمي مدير
م ـك ـتــب و ـلــي ع ـهــد ال ـف ـج ـيــرة،
وم ــدي ــرو الـ ــدوائـ ــر الـحـكــومـيــة
والـ ـمـ ـس ــؤول ــون ــفـي ال ـف ـج ـيــرة
وعـ ـ ــدد مـ ــن ضـ ـب ــاط الـ ـق ــوات
المسلحة وال ـشــرطــة ،إضافة
إ ـلـى حشد كبير مــن مواطني
إم ـ ــارة ال ـف ـج ـيــرة والـمـقـيـمـيــن
فيها.
مشاعر الوفاء
شاركت الجمعية برفع العلم
ـ ـفـي م ـب ـن ــى مـ ــدرسـ ــة سـلـمــى
األنصارية للتعليم األساسي

ب ــد ـبـي .ورفـ ــع ال ـع ـلــم الــدك ـتــور
م ـح ـمــد م ـ ــراد عــب ــدهللا أمـيــن
السر العام للجمعية ،ويرافقه
الــدكـتــور جــاســم خليل ميرزا
واألسـ ـ ـت ـ ــاذة بـ ــدريـ ــة ال ـيــاســي
واألس ـ ـتـ ــاذة م ــري ــم ال ـشــومــي
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة،
واألستاذة سارة حمادة مديرة
البرامج واألنشطة ،وسعادة
عـبــدهللا الشحي المستشار
اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ــش ــب ــكـــة رؤ ي ـ ـ ــة
اإلم ــارات اإلعالمية ،وبحضور
أولياء أمور الطلبة.
وأ ك ـ ــدت أسـ ــرة الـجـمـعـيــة أن
األح ـ ـت ـ ـفـ ــال بـ ـي ــوم الــعــل ــم هــو
احـتـفــال بــالـعــزة والـفـخــر ،كما
أنـ ـه ــا م ـنــاس ـبــة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
مشاعر الحب والــوفــاء الــذي
يكنه شعب اإلم ــارات لوطنه
ولقيادته.
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األخــــبـــار

محاضــرة تحــت رعايــة معالــي الفريــق
ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة
جمعية توعية ورعاية األحداث

“رعــايــة األحــــداث” بالفجيرة
تــــنــــاقــــش االســـــتـــــخـــــدام
الخاطئ لألدوية والعقاقير

برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

«تـــوعـــيـــة ورعـــــايـــــة األحــــــــــداث» تــعــقــد
اجــتــمــاعــات الجمعية لــلــدورة السابعة
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.
حضر االجـتـمــاع  56للجمعية،
كـ ـ ــل مـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــادة سـ ـلـ ـط ــان
صـقــر ال ـســو يــدي ،نــائــب رئيس
ال ـج ـم ـع ـيــة ،والـ ــدك ـ ـتـ ــور مـحـمــد
مـ ـ ــراد عــب ــد هللا ،أمـ ـي ــن ال ـســر
العام ،والدكتور منصور العور،
أمـ ـي ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،وال ــدكـ ـت ــور
ج ــاس ــم خ ـل ـيــل م ـ ـيـ ــرزا ،رئ ـيــس
ال ـل ـج ـنــة اإلع ــامـ ـي ــة ،وال ــدك ـت ــور
سـيــف ال ـجــابــري ،رئ ـيــس لجنة
البحوث والــدراســات ،والدكتور
خليفة السويدي ،رئيس لجنة
اإلبـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار ،واألسـ ـت ــاذة
بــدريــة الـيــاســي ،رئيسة اللجنة
الـ ـت ــر ب ــو ي ــة ،واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذة مـ ــوزة
الـ ـ ـش ـ ــوم ـ ــي ،رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـل ـج ـن ــة
الثقافية ،واألستاذة هيام عامر
الحمادي مشرف وممثل فرع
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الجمعية بالمنطقة الشرقية.
ون ـ ــاق ـ ــش الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون أه ــم
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات ال ـ ـم ـ ـطـ ــروحـ ــة
للنقاش ،والمدرجة على جدول
األعمال ومنها :التصديق على
محضر االجتماع السابق .كما
بـحــث االج ـت ـمــاع ال ـم ـشــاركــة في
فعاليات المؤتمر الــذي تقيمه
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة لـحـمــايــة
الطفل بدولة الكويت الشقيقة.
وقـ ــدم الــدك ـتــور مـنـصــور الـعــور
تقريرا ً مفصال ًحول برنامج ريادة
األع ـمــال وع ـلــوم التكنولوجيا،
الذي نظمته الجمعية بالتعاون
مــع جامعة حـمــدان بــن محمد
الذكية ،خالل العطلة الصيفية
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،ب ـهــدف
تعليم الطلبة المشاركين لغة
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البرمجة والــذكــاء االصطناعي
واس ـت ـخــدام الـحــاســب اآللــي في
إعـ ـ ــداد م ـش ــاري ــع تـعـتـمــد على
التعليم اإللكتروني.
وبحث االجتماع تنظيم حمالت
ت ــوع ــو ي ــة ونـ ـق ــاشـ ـي ــة ،واخ ـت ـي ــار
عـ ـن ــاو ي ــن وم ـ ـحـ ــاور ب ـ ـ ــارزة تـهــم
الـمـجـتـمــع وتــرت ـبــط بــالـعــاقــات
األسـ ــريـ ــة ،وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،عــدا
ع ــن تـنـظـيــم مـســابـقــة تــوعــو يــة
بــالـتـعــاون مــع شــرطــة أبوظبي
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجتماعي ،والمشاركة في اليوم
ال ــوطـ ـن ــي ،48وتـنـظـيــم ملتقى
ت ــوع ــوي اج ـت ـمــاعــي بــال ـت ـعــاون
م ــع جـمـعـيــة االجـتـمــاعـيـيــن في
خورفكان.

فعاليات وأنشطة
ك ـمــا ب ـحــث االجـ ـتـ ـم ــاع 57
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،عـ ـ ـ ـ ـ ــددا ً مــن
األنشطة والفعاليات التي
قامت بها الجمعية مؤخراً،
ومــنــه ــا اح ــت ــفـــاالت الــي ــوم
الوطني  48لدولة اإلمارات
العربية المتحدة بمنطقة
حتا ،وتحديد موعد الحفل
الـسـنــوي للجمعية للعام
الجاري 2019م.
ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــم االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـى
المعايير الـخــاصــة بجائزة
س ـع ـيــد ب ــن ل ــوت ــاه ل ـل ــدورة
الرابعة ،واستعراض عدد
مـ ــن الـ ـب ــرام ــج واألن ـش ـط ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــرع
الجمعية في الفجيرة.

نـظـمــت الـجـمـعـيــة بــالـفـجـيــرة ،م ـحــاضــرة تــوعــويــة ب ـع ـنــوان“ :مـخــاطــر
االس ـت ـخــدام الـخــاطــئ لــأدو يــة والـعـقــاقـيــر” ،قدمتها الــدك ـتــورة غــادة
عبدالوهاب ،أخصائية أمــراض نساء وتوليد وعقم بمركز الهنداوي
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
عــائـشــة ال ـك ـنــدي ،ومـســؤولـيــن مــن مختلف الـمــؤسـســات والــدوائــر
الحكومية بالفجيرة وكلباء ،وموظفي فرع الجمعية بالفجيرة..
وتطرقت الدكتورة غــادة عبدالوهاب خــال المحاضرة ،إ ـلـى تعريف
االستخدام الخاطئ لألدوية مؤكدة بأنه يمثل أي استخدام عشوائي
لألدوية ،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 مؤهال ً ألي
أعــراض ناتجة ،كما ناقشت أهمية اإللمام بكيفية استخدام األدوية
جه للطبيب المختص منذ البداية لمعرفة
أثناء فترة الحمل والتو ّ
األدوية المصرح بها وغير المص ّرح بها ،مشيرة إلى أن هناك جرعات
محددة يجب االلتزام بها أثناء الحمل حتى ال يتأثر الجنين. .
من جهتها ،أ كدت هيام الحمادي بأن جمعية توعية ورعاية األحداث
تحرص دائما ً على استضافة مثل هذه المحاضرات التي تهدف إلى
التوعية المجتمعية وتثقيف الجمهور بهدف درء المخاطر الناتجة
عـ ـلـى األج ـيــال الـحــالـيــة وال ـقــادمــة ،مــؤكــدة ضـــرورة تــوجـيــه مـثــل هــذه
المحاضرات للمجمع والمؤسسات حتى تتكاتف يدا ً بيد ،من أجل
خدمة المجتمع وتحقيق رسالة الجمعية بتحقيق مجتمع سوي
يسوده التماسك األسري والترابط المجتمعي وحمايته من االنحراف.
الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 70فبراير 2020

13

أنشطة وفعاليات

تحت شعار

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

تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان ،نائب رئيس الشرطة واألمــن العام في د ـبـي ،ورئيس
جمعية توعية ورعاية األحداث في دبي ،انطلقت فعاليات المخيم الكشفي الخليجي ،في محمية
المرموم في دبي.
وشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ت ــوعـ ـي ــة
ورع ـ ــاي ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث بــال ـف ـعــال ـيــة
ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ـ ــاءت ب ــم ــشـــاركـــة مــن
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـك ـش ـف ـيــة ـ ـفـي كــل
من المملكة العربية السعودية
وسلطنة عـمــان ودول ــة الكويت
وال ـم ـم ـل ـك ــةاألردن ـي ــة الـهــاشـمـيــة
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـ ـصـ ــر الـ ـع ــر بـ ـي ــة
والـمـسـتـضـيـفــة دول ـ ــة اإلم ـ ــارات
الـعــر بـيــة الـمـتـحــدة والـ ــذي يقام
تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا ً لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ورؤيـ ـ ــة
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد
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ب ـ ــن راشـ ـ ـ ــد آل م ــك ــتـــوم ن ــائ ــب
رئــي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء حــاكــم
دبي تطبيقا ً للدور اإليجابي الذي
تلعبه الحركة الكشفية في مجال
البيئة والمساهمة ـفـي التوعية
واالهـتـمــام بالحياة الطبيعية في
محمية المرموم بدبي .
وشهد االفتتاح سعادة سلطان
ص ـقــر الـ ـس ــوي ــدي ن ــائ ــب رئ ـيــس
م ـج ـلــس إدارة ت ــوع ـي ــة ورع ــاي ــة
األحداث وسعادة الدكتور سالم
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ــدرمــك ــي رئـيــس
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مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة كـشــافــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ال ـم ـت ـقــاعــد
المهندس عبد الــرحـمــن محمد
رف ـ ـيـ ــع رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
مـفــوضـيــة كـشــافــة دبــي ،والـقــائــد
رفــع ــت ال ـس ـبــاعــي ن ــائ ــب مــديــر
اإلق ـل ـيــم الـكـشـفــي ال ـعــر ـبـي مدير
إدارة ال ـطــرق ال ـتــر بــويــة والـقــائــد
نسيم ضناوي مدير إدارة برامج
ال ـش ـبــاب ،وال ـقــائــد خـلـيــل رحمة
األم ـيــن ال ـعــام لجمعية كشافة
اإلم ـ ـ ـ ــارات مـ ـش ــرف ع ـ ــام ال ـل ـقــاء

واألس ـتــاذة فاطمة غــانــم المري
المدير التنفيذي لهيئة المعرفة
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـش ــري ــة وال ــدكــت ــور
ع ـبــدهللا ال ـم ـشــرخ رئ ـيــس لجنة
االستراتيجة وال ــرواد واألسـتــاذة
نورة سيف المطوع نائب رئيس
مجلس إدارة مفوضية كشافة
د ـبـي وعـــددا ً مــن أعـضــاء مجلس
إدارة ج ـم ـع ـيــة ت ــوع ـي ــة ورع ــاي ــة
األحداث.
وت ــوج ــه سـ ـع ــادة س ـل ـطــان صقر
الـســويــدي نائب رئيس مجلس
إدارة تــوع ـيــة ورع ــاي ــة األحـ ــداث
بدبي بكلمة عبر فيها عن شكره
وامتنانه لمعالي الفريق ضاحي
خ ـ ـل ـ ـفـ ــان تـ ـمـ ـي ــم ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
الـ ـش ــرط ــة واألم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام بــد ـبـي
رئ ـيــس جـمـعـيــة تــوع ـيــة ورعــايــة
األحـ ــداث بــد ـبـي ،أ ك ــد مــن خاللها
ع ـ ـلـى م ـ ــدى الـ ـع ــاق ــة ال ــوط ـي ــدة
ال ـتــي تـجـمــع ف ــرق الـكـشــافــة في
دول مجلس التعاون الخليجي
وح ـ ــرصـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
بإيجابية بتحقيق أهدافها ونشر
الوعي ألهمية العمل الكشفي
ورســال ـت ـهــا ال ـســام ـيــة ـفـي خــدمــة
الوطن والمجتمع,
كـ ـم ــا وتـ ــوجـ ــه رئ ـ ـيـ ــس جـمـعـيــة
كـشــافــة اإلم ـ ــارات عـضــو اللجنة
الــكــشــفــي ــة الـ ـع ــر بـ ـي ــة األس ـ ـتـ ــاذ

سالم الدرمكي بكلمة ترحيبية
بالمشاركين سلط الـضــوء فيها
عـ ـلـى أهـمـيــة المخيم ومكاسبه
اإلي ـجــاب ـيــة وكـلـمــة أخـ ــرى لنائب
الـمــديــر اإلقليمي الـقــائــد رفعت
السباعي عبر فيها عن سعادته
ل ـل ـم ـخ ـيــم ووص ـ ـفـ ــه بــال ـم ـل ـت ـقــى
المميز والناجح لما توفره اللجنة
المنظمة من عوامل النجاح.
االستعداد للخمسين
ونظمت الجمعية جلسة حوارية
و ع ـصــف أفـ ـك ــار وذل ـ ــك ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ـخ ـي ــم ال ـك ـش ـفــي
ال ـخ ـل ـي ـجــي ـ ـفـى ال ـ ـمـ ــرمـ ــوم بــد ـبـي
بعنوان «إستراتيجية الجمعية
 ..واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ـل ـخ ـم ـس ـيــن»
وتناولت الجلسة أر بـعــة محاور
وه ــي مـحــور أس ــرة متماسكة -
أبناء إيجابيون-مجتمع متالحم
وط ـن ـي ـا ً وم ـح ــور ق ـيــم اجتماعية
راسخة  ،وترأس الجلسة الدكتور
م ـح ـمــد مـ ـ ــراد عـ ـب ــدهللا األمــي ــن
ال ـع ــام لـجـمـعـيــة تــوع ـيــة ورعــايــة
األح ـ ـ ــداث ب ـم ـشــاركــة مـجـمــوعــة
مـ ــن ف ـ ــرق ال ـك ـش ــاف ــة ح ـي ــث تــم
استخالص مجموعة من األفكار
والمقترحات لتطوير استراتيجية
الجمعية واالستعداد للخمسين
ـفـى ض ــوء ال ـتــوج ـي ـهــات الـســامـيــة

لحكومتنا الرشيدة .
ويأتي تنظيم المخيم تعزيزا ً لدور
اإلمارات في مجال البيئة  ،والتي
ساهمت بتحقيق خمسة أهداف
من أهــداف التنمية المستدامة
وم ـن ـهــا تــأم ـيــن ال ـص ـحــة ال ـج ـيــدة
والرفاه والمساواة بين الجنسين
وال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ال ـن ـظ ـي ـف ــة وال ـن ـظ ــاف ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة
إضــافــة إ ـلـى الحد مــن أوجــه عدم
المساواة وتعزيز الحياة في البر
 ،وإليمان كشافة اإلمارات بالدور
اإليـ ـج ــا ـبـي ال ـ ــذي تـلـعـبــه ال ـحــركــة
ال ـك ـش ـف ـيــة ـ ـفـي مـ ـج ــال ال ـتــوع ـيــة
ال ـب ـي ـئ ـيــة اس ـت ـضــافــت مـفــوضـيــة
كـشــافــة د ـبـي الـمـخـيــم الكشفي
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ال ـم ـخ ـيــم ال ـصــديــق
للبيئة والصديق لــذوي الهمم ،
المخيم الكشفي الــذي يحاكي
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـف ـت ـيــة وال ـش ـب ــاب
لينشؤوا في بيئة آمنة  ،سليمة
وال ـ ــذي ي ـه ــدف لـتـنـمـيــة قـ ــدرات
ومهارات الفتية والشباب إلذكاء
روح األصــالــة واالرت ـبــاط بــاألرض
والتواصل اإليجابي مع البيئة .
و ـفـي ال ـخ ـتــام قــدمــت المفوضية
درعـ ـ ـ ـا ً تـــذكـــاري ــا ً لـــراعـــي الـحـفــل
وتوجه بعدها الحضور لمتابعة
ورش الـ ـعـ ـم ــل واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة ـفـي
المخيم .
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أنشطة وفعاليات

«رعاية األحداث» تنظم محاضرات
توعــــية للوقـــــاية مـــــن التنمـــر
احتفلت جمعية توعية ورعاية األحداث ،بمناسبة يوم الطفل العالمي واألسبوع الوطني للوقاية
من التنمر الذي أقيم تحت شعار «معا ً نزدهر بالتسامح “ بتنظيم عدد من الزيارات والمبادرات
التوعوية لألسر ولألطفال في مركز دبي لمتالزمة داون ،وذلك بالتعاون مع األعضاء المنتسبين
بالجمعية ،وبحضور كل من مديرة المركز السيدة إشــراق النعيمي واألس ـتــاذة ســارة حمادة
رئيسة قسم البرامج واألنشطة بالجمعية ،وبحضور عدد من موظفي المركز.
وتخللت الـمـبــادرة ،زيــارة أقسام
المركز والـتـعــرف على األنشطة
والخدمات المقدمة لألبناء من
فئة ذوي الهمم.
وفي ختام الزيارة تقدمت مديرة
المركز بالشكر والثناء على جهود
الـجـمـعـيــة ال ـتــر بــويــة والـتــوعــويــة
ودورهــا في نشر الثقافة والوعي
بين أفــراد المجتمع ،كما أهدت
الـجـمـعـيــة إص ــدارات ـه ــا وهــدا يــاهــا
التوعوية لألطفال  ،ومن جانبها
قــدمــت م ــدي ــرة ال ـمــدرســة درعـ ـا ً
تذكاريا ً للجمعية .
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محاضرة توعوية
كـ ـم ــا ن ـظ ـم ــت ج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة
ورعــايــة األح ــداث بالتعاون مع
أول ـيــاء أمــور الطلبه والطالبات
محاضرة توعوية تثقيفية عن
حقوق وواجبات الطفل بشكل
عام وعن التنمر بشكل خاص،
لطالبات مــدرســة د ـبـي الوطنية
في الطوار.
ون ـظ ـمــت الـجـمـعـيــة بــال ـت ـعــاون
مع أولياء األمور ورشة توعوية
لــأط ـفــال بــال ـت ـعــاون م ــع مــركــز
ع ـبــدهللا بــن مـسـعــود لتحفيظ
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ال ـقــرآن الـكــريــم بــد ـبـي بمشاركة
برنامج براعم اقرأ الصباحي.
التنمر المدرسي
وشاركت الجمعية في محاضرة
توعوية ،نظمتها القيادة العامة
لشرطة أبو ظبي بالتنسيق مع
م ـك ـتــب ش ـ ــؤون ال ـم ـجــالــس في
دي ــوان و ـلـي العهد وقــد ُعقدت
المحاضرة في مجلس هالل زيد
الشحي بإمارة أبوظبي ،بعنوان
ال ـت ـن ـم ــر ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي» أس ـبــابــه
وأنــواعــه وطــرق الوقاية منه «،

بـ ـه ــدف رفـ ــع م ـس ـتــوى الــوعــي
حول التنمر.
وأ كـ ـ ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور ســي ــف راشـ ــد
الـجــابــري ،عضو جمعية توعية
ورعــايــة األحـ ــداث ،خــال كلمته
أهمية المحافظة على األطفال
ضد العنف والتنمر والمخاطر
ال ــتـــي ت ـع ـت ـبــر مـ ــن األول ـ ــوي ـ ــات
المهمة التي تتطلب رفع وعي
الجمهور بها.
وذكر الجابري ،أن المخاطر التي
تواجه الطفل يمكن محاصرتها
والقضاء عليها بتكاتف الجهود

والـتـعــاون المشترك ،وتكثيف أ كثر الظواهر خطورة لما يترتب
دور وســائــل اإلع ــام المختلفة عليها مــن نـتــائــج سلبية على
ـفـي تـعــزيــز الــوعــي المجتمعي ،ال ـت ــام ـي ــذ وعـ ـ ـلـى ب ــا ـقـي عـنــاصــر
الف ــت ــا ً إ ـل ــى أن م ـف ـه ــوم ال ـت ـنـ ّـمــر العملية التعليمية وتعوق كال
يـعــد س ـلــوك ـا ً عــدوان ـي ـا ً واخ ـتــاال ً الطرفين من تحقيق األهداف .
فى مــوازيــن القوة لــدى الطالب وأشـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـن ــاج ــح”
المتنمر للحصول على مايريده الــوقــايــة مــن التنمر” للمجلس
بانتهاج سلوكيات غير مرغوب األع ـ ـ ـلــى لـ ــأمـ ــومـ ــة والــطــف ــول ــة
فيها.
والـــذي تـتــرأســه سـمــو الشيخة
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ظ ـ ــاه ـ ــرة ال ـت ـن ـمــر ف ــاط ـم ــة ب ـن ــت م ـ ـبـ ــارك رئ ـي ـســة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــواه ـ ــر االتحاد النسائي العام الرئيسة
المنتشرة بين الطلبة فى جميع األعـ ـ ـلـ ــى لـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
الـمــراحــل التعليمية وتـعــد من األسرية.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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موضوع العدد

وســط أجــواء احتفاليــة وطنيــة وتراثيــة
تؤكــد أســمى معا ـنـي الهويــة الوطنيــة
واالنتمــاء والــوالء لمســيرة االتحــاد التــي
أرســى دعائمهــا المغفــور لــه بــإذن هللا
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب
هللا ثراه» ،شاركت جمعية توعية ورعاية
األحــداث بجميــع فروعهــا احتفــاالت دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمناســبة
اليوم الوطني الـ.48
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ورفـ ـ ــع مــع ــا ـلـي الـ ـف ــري ــق ضــاحــي
خ ـ ـل ـ ـفـ ــان ت ـ ـم ـ ـيـ ــم ،ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
ال ـش ــرط ــة أص ـ ــدق ال ـت ـعــا ـنـي ب ـهــذه
الـمـنــاسـبــة الـكــريـمــة إلــى صــاحــب
الـسـمــو رئـيــس الــدولــة وأصـحــاب
السمو حكام اإلمارات وإلى شعب
اإلمــارات والمقيمين على أرضها،
جــاء ذلــك ـفـي الكلمة التي ألقاها
معاليه ضـمــن احـتـفــاالت الــدولــة
باليوم الوطني  ،48وعيد الشهيد،
والمسيرة الوطنية التي أقيمت
ـفـي حديقة الـ ــوادي بمنطقة حتا،
بتنظيم من جمعية توعية ورعاية

األحــداث وبمشاركة مركز شرطة
حـتــا وبـلــديــة حـتــا ،ممثلة برئيس
الجمعية معالي الـفــريــق ضاحي
خـلـفــان تـمـيــم ،وأعـ ـض ــاء مجلس
إدارة الجمعية ،وحضرها سعادة
اللواء خليل ابراهيم المنصوري،
م ـســاعــد ق ــائ ــد عـ ــام ش ــرط ــة د ـبـي،
ل ـشــؤون الـبـحــث ال ـج ـنــا ـئـي ،وعــدد
مــن م ــدراء الــدوائــر والمؤسسات
الحكومية والفعاليات االجتماعية
وك ــبـــار الــضــب ــاط وال ـم ـس ــؤول ـي ــن،
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس وب ـ ـح ـ ـضـ ــور أهـ ــا ـلــي
المنطقة.

وق ـ ــال م ـعــال ـيــه ـفـي ك ـل ـم ـتــه ب ـهــذه
المناسبة :إنه من دواعي سرورنا
أن ن ــكـــون م ــع ــا ً ـ ـفـي ه ـ ــذا الـ ـي ــوم
الوطني لنحتفل بمناسبة عزيزة
على قلوبنا جميعا ً  ،وراسخة في
وجداننا أال وهــي ذكــرى تأسيس
دول ـت ـن ــا ال ـغــال ـيــة دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
ال ـعــر ب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي أرس ــى
قواعدها المغفور لهم بــإذن هللا
تـعــا ـلـى الـشـيــخ زا يـ ــد بــن سلطان
آل ن ـه ـي ــان ،وال ـش ـي ــخ راشـ ـ ــد بــن
سعيد آل مكتوم وإخوانهما حكام
اإلمـ ــارات ـفـي الـثــا ـنـي مــن ديسمبر

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 70فبراير 2020

19

وأضاف معاليه :علينا أن نتذكر
ش ـهــداءنــا األبـ ــرار الــذيــن سـطــروا
أعلى مراتب التضحية في سبيل
رفـ ـع ــة الـ ــوطـ ــن ،وحـ ـم ــاي ــة أم ـنــه
واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره س ـ ــواء ع ـ ـلـى أرض
ال ــوط ــن أو خ ــارج ــه ،فـهــم الــذيــن
قـ ــدمـ ــوا دم ـ ــاءه ـ ــم ـ ـفـي م ـي ــادي ــن
الواجب دفاعا ً عن دولة االتحاد،
وصونا ً لسيادتها ،فهم رمز العزة،
وال ـقــوة ،والـشـمــوخ ،والتضحية،
والفداء ،وحب الوطن ،نسأل هللا
أن يتقبلهم مع الشهداء واألبرار
والـصــالـحـيــن ،وأن يلهم أهلهم
وذوي ـهــم الـصـبــر وال ـس ـلــوان ..إنــا
لله وإنا إليه راجعون.

مسيرة الوالء

وتزامنا ً مع احتفاالت الدولة بـاليوم الوطني ،شاركت الجمعية في مسيرة يوم الطفل العالمي الذي
جاء بتنظيم من جمعية عجمان للتنمية االجتماعية والثقافية والهالل األحمر اإلماراتي بعجمان،
بمشاركة  25جهة حكومية ورسمية في دولة اإلمارات ،وبمشاركة أ كثر من  2000طالب.

شمل الحفل عددا ً من الفقرات
وال ـع ــروض واألنــاش ـيــد الوطنية
التي قدمها طلبة وطالبات عدد
من مدارس منطقة حتا ،وختاما ً
كـ ـ ــرم مـ ـع ــا ـلـي الـ ـف ــري ــق ضــاحــي
خــلــف ــان ت ـم ـيــم الـ ـجـ ـه ــات ال ـتــي
ش ــارك ــت وســاه ـمــت ـفـي إن ـجــاح
الحفل.
من العام .1971
احتفاالت الفجيرة
تحت شـعــار «س ــام ي ــادار زا يــد»
شــاركــت الجمعية ـفـي المهرجان
الذي أقامته جمعية المعلمين في
مقرها بالفجيرة ،بحضور الشيخ
عـ ـ ـب ـ ــدهللا ب ـ ــن ح ـ ـمـ ــد ب ـ ــن س ـيــف
ال ـشــر ـقـي ،رئ ـيــس ات ـحــاد اإلمـ ــارات
لبناء األجسام واللياقة البدنية.
وتـضـمــن ال ـمـهــرجــان ال ـعــديــد من
ال ـف ـعــال ـيــات ب ـم ـشــاركــة ال ـج ـهــات

20

الحكومية والجمعيات ذات النفع
العام بالمنطقة الشرقية .وتجول
الشيخ عبدهللا الشرقي في أركان
المهرجان الــذي تضمن مشاركة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ص ـ ـ ـيـ ـ ــادي األسـ ـ ـم ـ ــاك
ب ـم ـج ـمــوعــة مـ ــن أدوات ال ـص ـيــد
التي كانت تستخدم قديماً ،كما
شــاركــت الـقــريــة الـتــراثـيــة التابعة
لهيئة الـفـجـيــرة للسياحة واآلث ــار
ببعض الحرف اليدوية التي كان
يمارسها أهل اإلمارات في السابق
وال ـ ـتـ ــي م ـ ــازال ـ ــت ت ـ ـمـ ــارس حـتــى
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الوقت الحالي ،إضافة إ ـلـى تقديم

ورش ع ــن ال ـس ـنــع وال ـت ـســامــح،
وفقرة رقصات شعبية من تقديم
طـلـبــة مـخـتـلــف م ـ ــدارس منطقة

الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وك ـل ـي ــات

الـتـقـنـيــة الـعـلـيــا ،وش ــارك ــت فرقة

ع ــوا ي ــد ال ـحــر ب ـيــة بــرق ـصــة ال ـيــولــة

الـشـعـبـيــة فـيـمــا قــدمــت جمعية
س ــواع ــد اإلمـ ـ ــارات ع ــرض ـا ً غـنــائـيـا ً
وعــزف ـا ً على الـعــود ومسرحية في
حب زايد وعشق الوطن.
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مسابقات صيف بال فراغ  ،2019شهدت تنافساً كبيراً بين طلبة

المدارس في المراكز واألندية الصيفية في الدولة.

الرسام

التصوير

اإلعالن عن نتائج
مسابقات صيف بال

فراغ 2019

أعلنت جمعية توعية ورعاية األحداث عن نتائج مسابقات صيف بال فراغ  ،2019التي
نظمتها الجمعية برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية ،والتي شهدت تنافساً كبيراً بين
طلبة المدارس في المراكز واألندية الصيفية في الدولة.
وأ كَّــد معالي الفريق ضاحي
خـلـفــان تـمـيــم ،نــائــب رئيس
الشرطة واألمــن العام بدبي،
رئيس مجلس إدارة جمعية
ت ــوعـ ـي ــة ورع ـ ــاي ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث،
حــرص الجمعية على تعزيز
نشاطاتها وبرامجها الثقافية
واإلب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إ ـلـى
حماية الشباب من االنحراف
واستخراج مواهبهم وتفريغ
ط ــاق ــاتـ ـه ــم ف ـي ـم ــا ي ـف ـيــدهــم،

22
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وبـ ـم ــا ي ـق ـي ـهــم مـ ــن ال ـج ـنــوح
واالن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراف ،وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن
مسابقات “صيف بال فــراغ”
التي نظمتها الجمعية خالل
صـ ـ ـي ـ ــف  ،2019ش ـ ـهـ ــدت
تــن ــافــســا ً كـ ـبـ ـي ــرا ً بــي ــن طـلـبــة
وطالبات الـمــدارس واألندية
وال ـ ـمـ ــرا كـ ــز ال ـص ـي ـف ـي ــة عـ ـلـى
مستوى الــدولــة مــن ســن 7
إلى  17سنة ،وذلك بالتعاون
مع هيئة آل مكتوم الخيرية،
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وش ـم ـلــت مـســابـقــة ال ــرس ــام،
المسابقة الخاصة بأصحاب
ال ـه ـم ــم  ،م ـســاب ـقــة ال ـكــاتــب
ال ـ ــواع ـ ــد ،مـ ـس ــابـ ـق ــة صــديــق
المكتبة  ،مسابقة التصوير
الـ ـ ـف ـ ــوت ـ ــوغ ـ ــرا ـفــي الـ ــرق ـ ـمـ ــي،
مـســابـقــة اإلع ــام ــي الصغير
ومسابقة التوعية الذكية.
وأ كَّد معاليه أن المسابقات
ت ـ ـ ــأ ـت ـ ــي ـ ـف ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي أقــرهــا

التوعية الذكية

اإلعالمي الصغير

الجائزة األولـى

4000

درهم

أعضاء مجلس إدارة الجمعية،
وال ـتــي تــركــز عـ ـلـى تــوفـيــر كافة
سـ ـب ــل الـ ــرعـ ــايـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
لـلـنــشء عـ ـلـى م ــدار ال ـعــام و ـفـي
ال ـع ـط ـلــة الـصـيـفـيــة ع ـ ـلـى وجــه
الخصوص.
منظومة متكاملة
وقـ ـ ــال ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد مـــراد
عـبــدهللا ،أمين السر الـعــام في
الجمعية ،إن الجمعية اعتادت
منذ سنوات على تنظيم هذه
المسابقات لما لها من فائدة
كبيرة على الفئات المستهدفة.
م ــؤك ــدا ً ح ــرص الجمعية على
تنفيذ البرامج واألنشطة ضمن
خطة سنوية منبثقة عن تعاون
وتنسيق تــام بين كــل أعضاء
تعتمد خططها
اللجنة ،حيث ُ

الكاتب الصغير

أصحابالهمم

الجائزة الثانية

3000

صديق المكتبة
الجائزة الثالثة

2000

درهم

بعد دراسـتـهــا ومــداولـتـهــا بين
أعضاء المجلس.
الموضوعات والجوائز
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه تـــوجـــه ال ــدكـ ـت ــور
ج ــاس ــم خ ـل ـيــل م ـ ـيـ ــرزا ،رئـيــس
ال ـل ـج ـن ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،بــال ـش ـكــر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـج ـم ـيــع الـ ـم ــرا ك ــز
واألنــديــة الصيفية والمكتبات
الـعــامــة بــالــدولــة ال ـتــي تسعى
مـ ـن ــذ ت ــأســيــســه ــا إ ـلـ ــى رع ــاي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات
ال ـتــوعــويــة ال ـث ـقــاف ـيــة ،كــواجــب
وطني ينبثق من حرصها على
أن تــك ــون جـ ـ ــزءا ً م ــن ال ـن ـجــاح
الذي تحققه دولة اإلمارات.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ــار الـ ــدك ـ ـتـ ــور جــاســم
إ ـلــى أن م ـســاب ـقــات ص ـيــف بال
فـ ـ ــراغ  ،2019تـ ـن ــاول ــت ع ــدة

درهم

مجاالت منها مسابقة الرسام،
والمسابقة الخاصة بأصحاب
ال ــه ــمـــم ،والـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ــذكـ ـي ــة،
والتصوير الفوتوغرافي الرقمي،
واإلع ــام ــي الـصـغـيــر ،وصــديــق
المكتبة والكاتب الواعد للفئة
العمرية من 7وحتى  17سنة.
موضحا ً أن الجمعية أصــدرت
كتيبا ً قبل انطالق المسابقات
تــضــم ــن كـ ــافـ ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ــال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات
ومواضيعها وشــروطـهــا ،حيث
أن مجلس إدارة الجمعية رصد
جوائز مالية ألصحاب المرا كز
الثالثة األولى على النحو التالي:
الــم ــرك ــز األول  4000دره ــم
وال ـمــركــز ال ـثــانــي  3000درهــم
والثالث  2000درهم .
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نتائج المســابقات

وجاءت نتائج مسابقة صيف بال حوادث  2019على
النحو التالي:

مسابقة الرسام للفئة العمرية الثانية  12إلى  17سنة

ال ـمــركــز األول فـ ــازت ب ــه زهـ ــور أح ـمــد حـسـيــن ال ـب ـلــوشــي ،وبــال ـمــركــز ال ـثــا ـنـي فـ ــازت ح ـ ــوراء أحـمــد
عــب ــدهللا الـ ـي ــاس ــي ،أمـ ــا ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث فــك ــان م ــن ن ـص ـيــب م ــري ــم ع ـ ــارف عــب ــدهللا ال ــزرع ــو ـنـي.

مــســابــقــة الـــرســـام لــلــفــئــة الــعــمــريــة  7إلـــى  11سنة

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.

1

1

المركز األول

المركز األول

زهور أحمد حسين البلوشي

سارة علي الكعبي

2

2

المركز الثاني

المركز الثاني

شوق فهد خلفان الحساني

3

المركز الثالث

متعب عبيد محمد المسماري.

24
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ح ـ ـ ـ ــوراء أح ـ ـمـ ــد ع ـ ـبـ ــدهللا ال ـي ــاس ــي

3

المركز الثالث

م ــري ــم عـ ـ ــارف عـ ـب ــدهللا ال ــزرع ــو ـنـي
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المسابقة الخاصة بأصحاب الهمم
الـمــركــز األول مــن نصيب عـبــدهللا جــاســم محمد الـحــوسـنــي ،وف ــاز بالمركز الـثــا ـنـي راش ــد محمد
الصريدي ،أما المركز الثالث فكان من نصيب مريم يوسف حسن المرزوقي.

1

مـــســـابـــقـــة الـــتـــوعـــيـــة الـــذكـــيـــة  14إلـــــى  17ســنــة

فازت بالمركز األول علياء راشد عبيد دعيفس ،والمركز الثاني من نصيب مايد محمد المر ،أما
المركز الثالث فكان من نصيب عائشة اسحاق محمد حسن.

1

المركز األول

المركز األول

علياء راشد عبيد دعيفس

عبدهللا جاسم الحوسني

2

2

المركز الثاني

المركز الثاني

مايد محمد المر

راشد محمد الصريدي

3

المركز الثالث

مريم يوسف حسن المرزوقي
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عائشة اسحاق محمد حسن
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مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي للفئة العمرية من
 14إلى  17سنة
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.

1

مسابقة الكاتب الواعد للفئة العمرية من  14إلى  17سنة
المركز األول شوق ناصر أحمد الحفيتي ،وفــازت بالمركز الثاني ميثا محمد الشامي ،أما المركز
الثالث فكان من نصيب عبدالرحمن راشد سالم الكندي .

1

المركز األول

المركز األول

شوق ناصر أحمد الحفيتي

شما مبارك محبوب جمعه

2

2

المركز الثاني

المركز الثاني

ميثا محمد الشامي،

نور عبدالكريم أحمد الحوسني

3

المركز الثالث

عائشة نزار محمد خميس

28
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مسابقة صديق المكتبة للفئة العمرية  7الى  11سنة

فــازت بالمركز األول أحــام سالم خميس المزروعي ،والمركز الثاني محمد عبدهللا الناعور ،أما
المركز الثالث فكان من نصيب مالك محمد خميس المزروعي.

1

مسابقة صديق المكتبة للفئة العمرية  12الى  17سنة

فــازت بالمركز األول صوغة سعيد إبراهيم الــزعــا ـبـي ،والمركز الثاني مــن نصيب عبدهللا محمد
الظاهري ،أما المركز الثالث فكان من نصيب شيخه سالم مخلوف النقبي.

1

المركز األول

المركز األول

صوغة سعيد ابراهيم الزعابي

أحالم سالم خميس المزروعي

2

2

المركز الثاني

المركز الثاني

محمد عبدهللا الناعور

3

المركز الثالث

مالك محمد خميس المزروعي
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عبدهللا محمد الظاهري

3

المركز الثالث

شيخه سالم مخلوف النقبي
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مسابقة اإلعالمي الصغير للفئة العمرية  12إلى  17سنة:

فــاز بالمركز األول عبدالرحمن عبدهللا إبــراهـيــم ،والـمــركــز الثاني مــن نصيب عائشة علي أحمد
القيوضي ،أما المركز الثالث فكان من نصيب فاطمة علي سعيد الزعابي.

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

شوق ناصر أحمد حسن الحفيتي
بسم الله الرحمن الرحيم

طموحي وآمالي في المستقبل
طبيبة أطفال إن شاء اهلل .

1

المركز األول

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

عبدالرحمن عبدهللا إبراهيم

2

المركز الثاني

عائشة علي أحمد القيوضي

3

المركز الثالث

فاطمة علي سعيد الزعابي
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ك ــم أحـ ــب أن أخ ـ ــدم وط ـنــي
الــذي أعطاني ومنحني الحب
واألمـ ـ ــان ،ألبـ ــادلـ ــه ح ـب ـا ً بحب
وعطاء بآخر .
م ـه ـنــة الـ ـط ــب ت ـع ـلــم الــن ــاس
واإلنـ ـس ــان أن ي ـكــون رح ـي ـم ـاً،
متفانيا ً  ،وصاحب همة عالية
وأن أجلب في جلبابي األبيض
عــافـيــة  ،بـسـمــة تــرتـســم على
وج ــوه الـمــرضــى ،وأن أمسح
مـــع كـــل ل ـم ـســة ألج ـســام ـهــم
أن ــة م ــن أنــات ـهــم ال ـمــوجــوعــة .
ف ـهــي م ـه ـنــة إن ـســان ـيــة ثــواب ـهــا
عظيم وأجرها كبير عند هللا-
عزوجل .
وألنـنــي أحــب الحياة ،وأحبها

لكل البشر وألط ـفــال دولتي
،وأطفال العالم ،فالحياة من
أعظم نعم هللا على اإلنسان
 .،أت ـم ـن ــى أن أ كـ ـ ــون طـبـيـبــة
ألزرع الـ ـسـ ـع ــادة واألمـ ـ ــل في
عالم امتأل بــاألمــراض عافانا
وعافاكم هللا.
هـ ــذة ال ـم ـه ـنــة  ،م ـه ـنــة ال ـطــب
عرفتها المجتمعات البشرية
قـ ــدي ـ ـم ـ ـا ً ،وك ـ ــان ـ ــت تـ ــرجـ ــع أي
م ــرض أو أسـبــابــه إ ـلـى السحر
والشياطين أو تأثير النجوم أو
إرادة اآللـهــة وهــذا غيرصحيح
بالطبع .
ف ـقــد كـ ــان ل ـ ــدى الـمـصــريـيــن
الـ ـق ــدم ــاء نــظ ــام ط ـبــي أثـ ــر في

العلوم الطبية الالحقة  ،وابتكر
كل من المصريين والبابليين
مفاهيم التشخيص والتكهن
والفحص السريري .
فمن أوائ ــل الـحـضــارات التي
عـنـيــت بــال ـطــب ،ب ــاب ــل ،الـهـنــد
 ،الــصــي ــن وال ـ ـيـ ــونـ ــان  .فـفــي
الـ ـصـ ـي ــن جـ ـم ــع الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الطب الشعبي المبني على
تـجــار بـهــم ومــاحـظــاتـهــم ،و ـفـي
الهند اعتمدوا على األعشاب
واليونان على تضميد الجرحى
 .لن ننس الحضارة اإلسالمية
ال ـت ــي ب ـل ـغــت ال ـمــرت ـبــة األو ـلــى
طبيا ً وذلك بمساهمة أطبائها
في التشريح ،العينّات ،
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الصيدلة ،العقاقيروالجراجة
.وقــد تــأثــروا بمن سبقهم ،بل
ط ــوروا وأضــافــوا  .ومــن هــؤالء
الـ ـع ــال ــم ال ـم ـس ـلــم اب ـ ــن سـيـنــا
والــرازي اللذين لديهما () 40
مؤلفا ً عن الصحة والطب .
فـمــا أعـظـمـهــم م ــن عـلـمــاء ! .
فهم أرســوا قواعد هــذا العلم
وهذه المهنة حتى ذاع صيتها
في العالم القديم واستفاد
م ـن ـهــا ال ـعــالــم ال ـحــديــث .فـقــد
ك ــان ــوا ي ــأخ ــذون م ــن الـحــديــث
النبوي الشريف ش ـعــارا ً لهم
“ :مـ ــن أحــي ــا روح ـ ـ ـا ً  ،فـكــأنـمــا
أح ـيــا ال ـن ــاس جـمـيـعــا “ .وه ــذا
مـ ــا ط ـب ـق ـتــه عــن ــدم ــا ش ــارك ــت
ـ ـفـي ع ـ ــام الــتــس ــام ــح لــدول ـتــي
 ،دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــر ب ـي ــة
المتحدة حيث كانت العبارات
والشعارات نابعة من القلب
وه ـ ــذا ض ـمــن خـطـطــي ألك ــون
طـبـيـبــة نــاج ـحــة إن شـــاء هللا.
ال أدع مــن ــاســب ــة وطـ ـنـ ـي ــة أو
اج ـت ـمــاع ـيــة أو دي ـن ـيــة تخص
وط ـنــي الحبيب إال وشــاركــت
ف ـي ـهــا  .،ألمـ ـث ــل وطـ ـن ــي خـيــر
تمثيل ومــن ذلــك مشاركتي
ـ ـفـي ي ـ ــوم ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ــي ،
و ي ــوم الـمـهــن والـتـعــريــف بها.
و ـفـي صفي أسـتــأذن معلماتي
وخاصة معلمة اللغة العربية
ومعلمة العلوم والموسيقى
ألقوم بعرض أنشودة أو أغنية
عن مهنتي التي أحب أو شرح
مـبـســط عــن كيفية التعامل
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مـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض مـ ـ ــن خـ ــال
تحضيري المستمر مع طبيب
الـ ـم ــدرس ــة ال ـ ــذي ي ـح ـضــر كل
أربعاء للمعاينة واإلطمئنان
على صحة الطالب والطالبات
،وسؤالي له عن كل ما يخص
عـمـلــه بــاإلضــافــة إلــى ق ــراءا ـتـي
ل ـل ـك ـتــب ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـط ـب ـيــة
،ومـ ـت ــابـ ـعـ ـت ــي ل ـم ـج ـلــة ال ـطــب
وال ـح ـيــاة  .وال ـبــرنــامــج الطبي
(األط ـبــاء )األجـنـبــي األمريكي
،ودكتور أوز  .وأتمنى أن أحضر
الـمــؤتـمــرات الطبية العالمية
ألسمع وأشاهد بعيني كل ما
هو جديد في عالم الطب  .إن
ذهــا ـبـي المستمر لقسم ذوي
االحتياجات الخاصة وتأهليهم
ـفـي إم ـ ــارة ال ـف ـج ـيــرة ،ســاعــد ـنـي
كثيرا .،ألط ـلــع على مشكالت
األطفال والتعرف على مدربي
أخصائي النطق وكيفية عالج
فعالين
هؤالء األطفال ليكونوا ّ
في مجتمعهم إن شاء هللا .
كم أحسست بالفخر إلنجازات
وطني في مجال الطب بكافة
أشكاله ،وأردت أن أ كون لبنة
في هذا الصرح العظيم  .عنما
ك ـنــت أرى األطـ ـف ــال ال ـص ـغــار
المولودين حديثا ـفـي عائلتي
كان قلبي يقفز فرحا لقدومهم
ألنهم أمل الحياة وأمل وطني
ـفـي الـمـسـتـقـبــل إن شـ ــاء هللا
،كانت سعادتي ال توصف وأنا
أحملهم ألنـهــم مـثــال لـلـبــراءة
وال ـع ـفــة والـ ـطـ ـه ــارة وال ـج ـمــال

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 70فبراير 2020

الرباني  .كنت أحب أن أشتم
رائحتهم الطيبة وكأنها زهور
فـ ــواحـ ــة ـ ـفـي ح ـض ـن ــي  .حـيــث
أثبت الطب الحديث فعال هذا
اإلح ـ ـسـ ــاس وم ـ ـفـ ــاده أن شم
األطفال ينشط وظائف الدماغ
 ،فــدمــاغ ـنــا ي ـعــامــل األط ـف ــال
ورائ ـح ـت ـهــم ال ــزك ـي ــة كــالـطـعــام
الشهي  .فعندما نتعامل مع
ه ــذه الــزهــور الـغـضــة نتعامل
م ــع ق ـلــوب ـهــم ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
ت ـن ـســى اإلسـ ـ ـ ــاءة ب ـس ــرع ــة ـفـي
ن ـف ــس ال ـم ـج ـل ــس ،فـلـنـحـســن
م ـعــام ـل ـت ـهــم .ف ـ ـكـ ــم ي ـحــزن ـنــي
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أسـ ـ ـم ـ ــع عـ ـ ــن سـ ــوء
معاملة الطفل أيا ً كان مكانه
أو زمــانــه ،لــأســف ،.ال لضرب
أو سوء معاملة األطفال ،فهم
كاللبن األبيض ما في قلوبهم
عـ ـلـى ألسنتهم  .أح ـبــاب هللا
أوص ــان ــا اإلس ـ ــام ب ـهــم  .حتى
عندما كان الرسول يشاهدهم
،وهم يتسابقون إليه لحسن
مــع ــامــلــت ــه صـ ـلــى هللا ع ـل ـيــه
وسلم لهم فلندعهم يبدعون
فـيـمــا يـ ــريـ ــدون ،ال لتوبيخهم
وتعنيفهم
كم أحب أن أضع يدي الكبيرة
على أياديهم الصغيرة  ،ذلك
المبتسم الصغير قليل الخبرة
ـفـي الحياة يتكل علينا ـفـي كل
أم ـ ــوره وه ــوم ــري ــض يحتاجنا
،ف ــال ــأطـ ـف ــال ل ـغ ــة ،ه ـ ــي لـغــة
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
لـيـقــول لـنــا  :ارف ـع ـنــي لألعلى
،فــإن رفعناه مال بجسده إلى
ج ـهــات م ـت ـعــددة ألن ــه يــريــدهــا
وألنــه ذكــي ميزه هللا بالعقل
فال نستهين بقدراتهم .

ق ــدوة ال أتكبر أب ــدا ً وأتــواضــع
للصغير قبل الكبير .وكذلك
قـ ـ ــول د  .إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـف ـقــي
”:كيف تحقق حلمك ،.احــذر
من لصوص األحالم ،وال تعط
الفرصة ألي شخص وال حتى
لنفسك أو أي شيءيسلبك
أو يسرق منك أحالمك  .ثق
ـفـي نـفـســك  ،ك ــرر ـفـي نفسك
،في استطاعتي أن أنجح  ،أنا
واثق من قدرتي على النجاح
“.

أع ـج ـب ـنــي م ــن األق ـ ـ ــوال ال ـتــي
تشجعني ،قول والدي الشيخ
زا يــد بن سلطان آل نهيان –
رح ـ ـمـ ــه هللا ”:أ كـ ـ ـب ـ ــر نـصـيـحــة
ألبـ ـن ــائــي ،الـ ـبـ ـع ــد عـ ــن ال ـت ـك ـبــر
،وإيماني بأن الكبير والعظيم
ال يصغره أن يتواضع ويحترم
الناس أ كثر مما يحترمونه “.

كذلك قول روزفلت  “ :يكون
الـمـسـتـقـبــل ل ـلــذيــن يــؤم ـنــون
بجمال أحالمهم “.

وهذامشجع لي ألكون طبيبة

لم أنس قول جوثا  “ :ال تحلم

أحالما ً صغيرة  ،فإنها ليست
قوة لدفع األشخاص “.
والـحـمــدلـلــه ـفـي دول ـت ــي التي
وف ــرت لنا كــل شــي سيصبح
حلمي حقيقة بإذن هللا .
أصدقائي أينما كنتم  ،خططوا
أله ـ ــدافـ ـ ـك ـ ــم  ،ت ـ ـفـ ــاع ـ ـلـ ــوا مــع
مجتمعكم  ،شاركوا في كل ما
يخصه وحتما ستصلون  .معا
سويا سنصل لتحقيق أحالمنا
ـفـي ظــل ق ـيــادة رش ـيــدة آمنت
ببناء اإلنسان قبل كل شيء
 .اللهم إ ـنـي اسـتــودعــك يــارب
كل حلم جميل انتظره وحقق
لي يا رب كل أحالمي  .اللهم
آم ـيــن .وإ ـل ــى الـعـلـيــاء ي ــا وطــن
التسامح والخير والعطاء .
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الفائزة بالمركز األول في مسابقة صديق المكتبة للفئة العمرية األولى  ٧إلى  ١١سنة

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

أحالم سالم خميس المزروعي

صوغة سعيدعلي

قصة الملكة الراشدة بلقيس

في يوم من األيام  ,ذهب الجد مع
عائلته ،أح ـفــاده خــالــد وبـشــرى,
أم خالد وأبــو خالد في رحلة إلى
الجبل المطل على البحر .كانت
الجبال تكسوها األشجار  ,وبحر
أزرق ال ـلــون تعلوه األمـ ــواج  ,و
سـ ـم ــاء صــاف ـيــة و ه ـ ــواء عليل
 ,ح ـيــث الـ ـف ــراش ــات ت ـق ـفــز من
شــج ــرة إ ـلــى أخـ ـ ــرى ,و أصـ ــوات
الـطـيــور كــأنـهــا فــرقــة موسيقية,
فـضـحــك ال ـجــد وقـ ــال  « :لكن
ينقصنا صخب المدينة والتلوث
والروائح و أصوات السيارات».
ففهم األوالد أن الحياة ال تكون
سعيدة إال في أحضان الطبيعة.
ع ـن ــده ــا ج ـل ـس ــوا بـ ـق ــرب ال ـن ـهــر,
وتناولوا الغداء .فاجتمع الجد و
حوله عائلته و روى لهم قصة
عن مملكة سيدنا سليمان عليه
الــس ــام .بـ ــدأت أح ـ ــداث القصة
بــأن استجاب هللا تعالى لدعاء
نبيه سليمان بن داوود عليهما
ال ـســام ـفـي اآلي ــة ( رب اغـفــر لي
وهـ ــب ـلـي مـلـكــا الي ـن ـب ـغــي ألحــد
مــن بعدي إنــك أنــت الــوهــاب)
 .فسخر هللا لــه الــريــح يأمرها
,وال ــجـــن وال ـش ـيــاط ـيــن ,ويـفـهــم
منطق الطير والحيوانات ,وهذا
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م ــن ن ـعــم هللا ت ـعــا ـلـى و فضله
يخصها من عباده المخلصين.
فذاع أمر الملك سليمان عليه
الـ ـس ــام ـفـي أنـ ـح ــاء ال ـم ـع ـمــورة,
وهـ ــذا ل ــم يـجـعـلــه م ـت ـك ـبــرا ً  ,بل
بالعكس فقد ازداد تواضعا ً وفي
يــوم أراد الملك سليمان عليه
ال ـســام أن يستعرض جـنــوده,
فجمع جميع جنوده من اإلنس
والجن والطيور وتفقدهم ولكنه
لم يجد الهدهد .فغضب كثيرا ً
وعزم على تعذيبه لخروجه دون
إذن .وبعد قليل جاء الهدهد بين
يــدي َمـل ِـ ِكـ ِه سليمان  ,و أخبره
بما رأى أثناء تفقده إذ رأى في
بالد اليمن قوما ً تحكمهم امرأة
ذات قــوة,وأمــوال ,نفوذ ,جمال,
وجيش قوي ,وعندها عرش لم
َيـ ـ َر مـثــه أح ــد  ,و لـكــن العجيب
بأنهم يعبدون الشمس وليس
هللا .فـ ـ ــأراد الــمــل ــك سـلـيـمــان
أن يـتـبـيــن صـ ــدق ال ـهــدهــد بــأن
حم َل ُه رسالة منه ثم يضعها في
ُي ّ
قصر الملكة دون أن يــراه أحد.
ففعل الـهــدهــد مــا أم ــره الملك
واخ ـت ـبــأ ل ـيــراقــب م ـ ــاذا ي ـحــدث.
عندما وج ــدت الملكة الرسالة
لـيـا ً رأت كــامـا ً عجيبا ً « :بسم
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هللا الرحمن الرحيم ,من الملك
ال ـن ـبــي س ـل ـي ـمــان ب ــن داود إ ـلـى
ملكة اليمن «  ,يأمرها بترك كل
شيء وتأتي مع قومها مسلمين
و أنه ليس هناك ملك سواه في
هذا الزمان!.
ف ـ ــاجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــت ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح
بمستشاريها لحل المشكلة ,
فكانت ذات رأي صائب  ,حيث
اقترحت بإرسال هدية فإن قبلها
فهو يطمع بالدنيا ,و إن رفضها
فهو ذو شأن .فأرسلتها مع وفد,
فغضب الملك سليمان وقال
لهم بأنه سيرسل جيشا ً عظيما ً
لتأديبها وقومها أجمعين .حيث
أنه أراد أن يفهم الملكة بأن هذا
ف ـضــل هللا يــؤت ـيــه م ــن ي ـش ــاء .
فأمر جنوده أن ُيحضروا عرشها,
وع ـنــدمــا وص ـلــت لـقـصــر سيدنا
س ـل ـي ـمــان .رأت أمــام ـهــا بـحـيــرة
فكشفت عــن ســاقـهــا ,فضحك
الملك و أخبرها بأنه بــاط بلور
شفاف وإن عرشها أحضره أحد
جنوده قبل أن تصل.
ف ــأع ـل ـن ــت إس ــامـ ـه ــا وتـــزوجـــت
سيدنا سليمان  ,حيث انتصر
اإلي ـ ـمـ ــان ب ــال ـل ــه ع ـ ـلـى ال ـس ـجــود
للشمس.

عنوان الكتاب  :العمالت وأنواعها

اسم المؤلف  :تعريب محمد جمال قبيعة

التلخيص :
بدأ الكتاب بذكر كيف تطور الناس
حـ ـت ــى اسـ ـتـ ـخ ــدم ــوا الـ ـعـ ـم ــات ـفـي
معامالتهم اليومية  .بــدأ اإلنـســان
يـعـيــش ـفـي م ـس ـتــوط ـنــات معيشة
دائمة  ،مما زاد مع هذه المعيشة
عــاقــاتــه م ــع م ــن حــولــه م ــن أف ــراد
ف ـ ــزادت حــاجــة اإلنـ ـس ــان لمقايضة
الـبـضــائــع وال ـس ـلــع  ،مـمــا أدى إ ـلـى
ضـ ــرورة وج ــود وح ــدة ق ـيــاس ثابتة
لنظام المقايضة ( إعطاء اآلخرين
مــاتـمـلــك مـقــابــل إع ـطــائــك مــاتــريــد
م ــن ب ـضــاع ـت ـهــم ) وطـ ـ ــورت أغـلــب
الـثـقــافــات وال ـح ـض ــارات ـفـي الـعــالــم
مــن النقود السلعية الخاصة بها .
وعرفت أولى صور النقود المختومة
( أي عليها عالمة تميزها ) صورة
كــانــت أم كــام ـا ً – ع ــام  650قبل
ال ـم ـيــاد ـفـي لـيــديــا م ـكــان الـعـمــات
النقدية وال ـيــوم صــارت لكل دولــة
عملة تميزها ذات تصاميم خاصة
وقيمة معينة معترف بها دولياً.
ـفـي هـ ــذه ال ـمــوســوعــة أن ـ ــواع كـثـيــرة
لـلـعـمــات والـ ـ ــدول ال ـتــي تـمـثـلـهــا .
وســأبــدأ بالهريفينا األوكرانية وهي
عـمـلــة أوك ــرانـ ـي ــا الــرس ـم ـيــة  ،عملة
حلت محل الكوبون القديم والذي
كان يجري تداوله في فترة اإلنفصال
عن منطقة الروبل – وحدة النقد في
االتحاد السوفييتي – حيث تساوي

ال ـع ـم ـلــة ( )1هــرفـيـنـيــا 10000 ،
كوبونز  ،منذ  15سبتمبر (أيلول )
 1997م أصبحت هريفنيا العملة
القانونية في البالد ويمكن تحويلها
بحرية مــن أي مـصــرف معتمد او
صرافة وأول رئيس للبنك األهلي
ع ـنــدمــا اس ـت ـخــدمــوا عـمـلـتـهــم عــام
 1996هو فيكتور يشيكيف .
ال ــدوالر األمريكي :عملة الواليات
المتحدة االمريكية  ،يرجع تاريخها
إ ـلـى مــاقـبــل االس ـت ـقــال  ،ـفـي أمريكا
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة أص ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـعـ ـم ــات
الـمـعــدنـيــة قـبــل إعـ ــان االسـتـقــال
 ،وأص ـ ــدرت ال ـمــزيــد م ــن الـعـمــات
ال ـف ـض ـيــة بـ ـن ــاء ع ـ ـلـى قـ ــانـ ــون بــانــد
أليسون عام  1878م  .في ديسمبر
عام  2007بناء على ما أورده بنك
االحتياط الفيدرالي األمريكي فإنه
ج ــرى ت ـ ــداول (  )829أل ــف مليار
دوالر أمريكي عالميا  .وقــد كانت
ال ـح ـكــومــة ت ـط ـلــب ال ـف ـضــة ش ـهــري ـا ً
وب ــأس ـع ــار ال ـس ــوق الـتـحــويـلـيــة إ ـلـى
عملة معدنية  ،ويجب أن نعرف أن
الدوالر األمريكي اليرتبط بأي أصول
مادية .
الجنية اإلسترليني :
هي العملة الرسمية المتداولة في
المملكة المتحدة  .اليطلق عليها
هـ ــذا االس ـ ــم بــاس ـت ـمــرار ـفـي ال ـح ـيــاة
ال ـيــوم ـيــة  ،ح ـيــث يــش ــار إ ـلــى اســم

ال ـع ـم ـلــة «ب ــال ـب ــاون ــد « لـلـتـسـهـيــل .
يستمد من الكلمة الالتينية والتي
تعني جنيه إنها عملة يشاع تداولها
في األسواق العالمية بجانب الدوالر
األمــري ـكــي وال ـيــن الـيــابــا ـنـي وال ـيــورو
 ،حـيــث إن ـهــا أ ك ـثــر ال ـع ـمــات قيمة
مقارنة بالوحدات النقدية الرئيسة
 .إن الجنيه اإلسترليني أقدم عملة
في العالم من حيث االستخدام .
ما إستفدته من الكتاب :

«الـ ـ ـي ـ ــوان « هـ ــو ع ـم ـلــة ال ـص ـيــن
ال ــرس ـم ـي ــة  ،وك ـل ـم ــة لـ ـ ــوان تـعـنــي
الشيئ المستدير  ،وهي تعني هنا
العملة المستديرة .

إن البيزو هو عملة تشيلي الرسمية.

الفرنك القمري هو عملة جزر القمر
الــرس ـم ـيــة  ،وق ــد ت ــم اع ـت ـمــاد ذلــك
رسميا عندما وقعت جزر القمر مع
فــرنـســا اتـفــاقـيــة ع ــام  1979م كي
تستخدم كلمة فرنك ـفـي عملتها .
مما أدى إلى وجود تكافؤ ثابت بين
الفرنك الفرنسي والفرنك القمري
وكــذلــك حــريــة ـفـي قابلية التحويل
بين العملتين.

إن الـ ـ ـ ــدوالر األم ــريـ ـك ــي هـ ــو عـمـلــة
الواليات المتحدة األمريكية .
إن ال ــدره ــم عـمـلــة دولـ ــة اإلم ـ ــارات
العربية المتحدة.
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تحقيق

تحقيق :رنا إبراهيم

على مستوى األفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة

أهــمــيــة الــتــنــافــســيــة واالبــتــكــار
فــي تــرســيــخ الــعــمــل التطوعي
تبني مـبــادرات مبتكرة في مجال العمل التطوعي ،واستحداث الشرا كات بين المؤسسات
الحكومية والـخــاصــة إلطــاق م ـبــادرات مشتركة تساهم بشكل فعال ـفـي التنمية االجتماعية
واالقـتـصــاديــة المستدامة إ ـلـى جــانــب التأكيد على أهمية تحمل القطاع الـخــاص مسؤولياته
االجتماعية تجاه المجتمع ،من خالل تبني مبادرات مجتمعية في مختلف المجاالت ،تمثل دعامة
رئيسية في دفع عجلة التطور االجتماعي واالقتصادي في الدولة ،ويقع في صميم السياسات
الحكومية الرشيدة ،التي تهدف إلى جعل دولة اإلمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على
مؤشر االبتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة االتحاد تماشيا ً مع “رؤية اإلمارات
 ....”2021فما أهمية التنافسية واالبتكار في العمل االجتماعي؟
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يقول المستشار الدكتور أنور
حاميم بــن سل َّيم ،مستشار
وم ـ ـ ــدرب دو ـلـ ــي ـ ـفـي الـتـنـمـيــة
الـبـشــريــة واإلب ـ ــداع واالب ـت ـكــار:
اوال ً ي ـج ــب أن نُ ـ ـعـ ــرف ه ــذه
الـ ـمـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة
وذل ـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـق ــري ــب الـ ـ ـص ـ ــورة
والمعنى للقراء والمتابعين،
التميز  :في المعجم الوسيط
(امـ ـت ــاز الـ ـش ــيء) ت ـع ـنــي بــدا
ف ـض ـلــه ع ـ ـلـى م ـث ـلــه ،وكــذلــك
(ال ـم ـيــز تـعـنــي الــرف ـعــة) ،و ـفـي
القاموس المحيط ( :استماز
الشيء) تعني فضل بعضه
على بعض ،وقد يكون التميز
ـ ـفـي ال ـ ـمـ ــؤهـ ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة أو
األداء الـتـعـلـيـمــي أوال ـك ـفــايــة
اإلنتاجية أو التنمية المهنية،
أي أن التميز(هو التفرد الذي
يمكنك بــه الظهور والتفوق
عـ ـلـى اآلخ ــري ــن) ،أم ــا االبـتـكــار
ف ـهــو م ــن بَ ـك ــر أي أ ـتــى ب ــاك ــرا ً
أ ـتـى قبل أوانـ ــه ،واالب ـت ـكــار هو
المقدرة على تطوير فكرة أو
عمل أو تصميم أو أسلوب أو
أي شيء آخر وبطريقة أفضل
وأ ي ـ ـسـ ــر وأ ك ـ ـثـ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـا ً
وجـ ــدوى ،كــذلــك االب ـت ـكــار هو
ع ـم ـل ـيــة ع ـق ـل ـيــة دي ـنــام ـي ـك ـيــة
تــدور حــول الجديد والتغيير
لألفضل .وبالنسبة للتطوع،
ف ـهــو ال ـج ـهــد أو الــم ــال ال ــذي
يـبــذلــه أي إن ـســان بــا مقابل
س ـ ــواءٌ ل ـصــديــق أو قــريــب أو
للمجموعة أو للمجنمع عامة
بدافع منه لإلسهام في تحمل

مـســؤولـيــة ،والتنافسية هي
سعي االفـ ــراد أو الجماعات
أو ال ـ ـ ـ ــدول إ ـلـ ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األمـ ـث ــل ل ـكــافــة ال ـ ـمـ ــوارد من
أجـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــة
واالســ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــت ــقـــرار ألن ـف ـس ـه ــم
أو ل ـ ـل ـ ـش ـ ـعـ ــوب وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
(التنمية المستدامة) وذلك
بـ ــات ـ ـبـ ــاع أف ـ ـضـ ــل األس ــالـ ـي ــب
و الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات .ك ـ ـمـ ــا أن
التنافسية تهدف إ ـلـى تحديد
أسـ ـ ــس ومـ ـ ـب ـ ــادئ وم ـعــاي ـيــر
تقيس مدى تنافسية الدول
و مستوى الكفاءة و التميز
وال ـت ـطــور الـ ــذي وص ـلــت إليه
شعوبها في مختلف المجاالت
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية والثقافية”.
ويضيف بــن سليم“ :الشــك
أن عـ ـق ــد ال ـ ـشـ ــرا كـ ــات بـيــن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الــحــك ــومــي ــة
إلط ـ ــاق م ـ ـبـ ــادرات مـشـتــركــة
تـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ف ـ ـعـ ــال
ـفــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـتــدامــة
 ،ول ـ ـكـ ــن م ــاي ـم ـي ــز مــؤس ـســة
عـ ــن أخ ـ ـ ــرى هـ ــو مـ ــا ت ـقــدمــه
للمجتمع وما هو العائد من
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات وال ـح ـكــم
ال ـف ـصــل ـفـي منهجية التميز
هــذه هــي التنافسية البناءة
والــت ــي تـجـعــل الـمــؤسـســات
تتسابق لتكون األولــو يــة لها
ـفـي التقييمات الحكومية في
التميز والخدمة المجتمعية،
ولـ ـك ــن إذا لـ ــم ت ـت ـخ ـلــل ه ــذه
التنافسية والمبادرات ثقافة

المستشار الدكتور أنور بن سل َّيم

اإلب ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار واألفـ ـك ــار
الـخــاقــة لــن تصل الخدمات
المجتمعية ألكبر قدر ممكن
من المستفيدين وكذلك من
ال ـف ـئــات المختلفة وشــرائــح
المجتمع المتعددة ،قال هللا
تعالى “ال َ
ـن
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يما « ســورة النساء
أَ ْ
ج ـ ًرا َعظِ ً
آية .»114

تفعيل مشاركة
القطاع الخاص

ي ـش ـيــر ب ــن س ـل ـيــم أن ﻣﻔﻬﻮم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ــر ب ـ ـح ـ ـيـ ــة ـفـي
اﻟﻨﺼـﻒ األول ﻣـﻦ ال ـقــرن
ال ـع ـشــريــن ل ــم ي ـكــن ﻣﻌﺮوﻓـﺎ ً
ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ،ﺣﻴـﺚ تحاول
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ﺟﺎﻫﺪة ﺗﻌﻈﻴﻢ
أرﺑﺎﺣﻬﺎ وﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ الـ ـنـ ـق ــد ال ـم ـس ـت ـمــر
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل لـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ﺗﻌﻈﻴﻢ
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تحقيق

األر بــاح ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت بــوادر ألن خـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز اب ـ ـت ـ ـكـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
ﺗﺘﺒﻨﻰ المنشآت دورا ً أ كبر تجاه الشرا كة المجتمعية
المجتمعية

اﻟﺒﻴﺌﺔ التي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻋﺮف
م ـج ـل ــس اﻷﻋﻤﺎل ال ـعــال ـمــي
ﻟﻠﺘﻨﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ال ـم ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة
المسـؤولية اﻻﺟﺘﻤــ ــــﺎﻋﻴﺔ بأنها
« اﻻﻟﺘـﺰام المستمر ﻣـﻦ ﻗﺒ ــﻞ
ﻣﺆﺳﺴ ـ ـ ــﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف
أﺧﻼﻗﻴﺎ ً والمساهمة في تحقيق
اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ،العمل
ﻋﻠـﻰ تحسين نوعية اﻟﻈـﺮوف
ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ﻟﻠﻘـﻮى ﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وعائالتهم بشكل عام .

وﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮف اﻟﺒﻨﻚ ال ــدول ـ ـ ـ ـ ــي

الــمــس ــؤولــي ــة اﻻﺟﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﻴﺔ
لمنشآت القطاعات الخاص

بــأن ـهــا « اﻟﺘـﺰام بالمساهمة
ـفــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــه

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ واﻟﻤـ ـ ـ ـ ـﺠﺘﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ
ال ـم ـح ـ ـلـي وال ـم ـج ـت ـم ــع ﻛﻜﻞ
لتحسين ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ب ـ ــأسـ ـ ـل ـ ــوب يـ ـخ ــدم
التجارة والتنمية في آن واحد
« ،وت ــأتــي ضـ ـ ــرورة م ـشــاركــة
القطاع الخاص في المشاركة
المجتمعية سواءٌ في الجانب

الـ ـثـ ـق ــا ـفـي – االجـ ـتـ ـم ــاع ــي –
البيئي – االقتصادي وحتى
القانوني وذلك لما سيطبعه
م ــن أثـ ــر واض ـ ــح ـفـي تسهيل

المهام وتخفيف العبء على
الحكومة ونشر ثقافة الخير
في كل مكان .
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ي ـحــدد بــن سـلـيــم خـطــوات
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـ ـشـ ـ ــرا كـ ـ ــة ب ـي ــن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الحكومية والخاصة وغير
الــر ب ـح ـيــة لـتـبـنــي م ـب ــادرات
تطوعية ومجتمعية ،وهي
كالتالي:

أوال ً :ال ـن ـيــة الــص ــادق ــة من
جـ ـمـ ـي ــع األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ل ـف ـهــم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــي
للمساهمة في المسؤوليات
الـمـجـتـمـ ـــ ـــ ـــ ـــعـيــة،رؤ يـتـهـ ـــ ــا
رســال ـت ـهــا أه ـم ـي ـت ـهــا لـلـفــرد
خاصة والمجتمع عامة.
ث ــانــيــاً :رفـ ــع درج ـ ــة الــوعــي
العام والتفصيلي لتمكين
المجتمع المحلي كمحور
أس ـ ــاس ـ ــي ـفــي الـ ـمـ ـش ــارك ــة
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات حــك ــومــي ــة
وخ ـ ــدمـ ـ ـي ـ ــة ـفـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الــحــض ــاري ــة واالقــتــص ــادي ــة
واإلنــس ــانــي ــة بـمـسـتــو يــاتـهــا
المختلفة .
ث ــالـ ـثـ ـا ً  :إش ـ ـ ــراك ال ـه ـي ـئــات
والـ ـجـ ـه ــات الــث ــان ــو ي ــة مثل
الجامعات ومرا كز البحوث
ل ـمــا ل ـهــا م ــن دور ب ـ ــارز في
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع بجميع
فئاته.
رابـ ـ ـعـ ـ ـا ً  :وضـ ـ ــع مــمــي ــزات
وتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة
لـ ـتـ ـحـ ـص ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا جـ ـه ــات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص م ـقــابــل
أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـ ـب ـ ــادرتـ ـ ـه ـ ــا
وإسهاماتها المجتمعية.
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وب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤال ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار
والمدرب الدولي في التنمية
البشرية واإلبـ ــداع واالبـتـكــار،
عن آلية ابتكار مـبــادرات في
مـجــال البحث والـتـطــو يــر في
ال ـع ـمــل االج ـت ـم ــاع ــي أج ــاب
قــائــاً « :بكل تأكيد األفـكــار
االبتكارية تخلق فرصا ً أ كثر
لكل المجاالت ســواءٌ مهنية
أو ع ـل ـم ـيــة أو م ـج ـت ـم ـع ـيــة،
فعلى الصعيد المجتمعي
ن ـس ـت ـط ـيــع االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ث ـقــافــة االب ـت ـك ــار بتسخيرها
لتسهييل آلية عمل األعمال
الــتــط ــوعــي ــة وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
وس ـ ـهـ ــولـ ــة الـ ـ ــوصـ ـ ــول م ـن ـهــا
وإل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا ،فـ ـ ـعـ ـ ـلـ ــى ســبــي ــل
الـمـثــال آلـيــة الـتـمــو يــل التي
ت ـحــد م ــن الــتــب ــرع وال ـع ـطــاء
الـ ـعـ ـش ــوا ـئـي غ ـي ــر الـمـمـنـهــج
و ي ـ ـكـ ــون ذل ـ ــك ب ــاالســتــف ــادة
مـ ــن ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ال ــذكـ ـي ــة،
كذلك آلية التبرع وذلك عن
طريق ابتكار واعتماد حلول
م ـن ـه ـج ـيــة وتـ ـح ــدي ــد أدوات
ال ـق ـي ــاس ،ا يــضــا ً االس ـت ـفــادة
م ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـش ـب ـكــة
العنكبوتية لنشر اإلعالنات
و تـحـفـيــز الـمـجـتـمــع وجـلــب
رعايات ونشر أخبار ودراسة
المؤثرات االجتماعية للعمل
والمخاطر ومعالجتها».

التطوع والسعادة

أ ك ــد محمد بــن ج ــرش ،كاتب
وب ـ ــاح ـ ــث إم ـ ـ ــاراتـ ـ ــي ،إن دول ـ ــة
اإلمــارات توجهت نحو مجتمع
الـمـعــرفــة والـ ــذي يعتمد على
االب ـت ـكــار ـفـي جميع الـقـطــاعــات
ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي.
ح ـيــث أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
المؤسسات التطوعية يشرف
عليها مجموعة مــن الشباب
،وه ـ ـ ـ ـ ــذا يـ ـعـ ـك ــس م ـ ـ ــدى حــب
الـ ـشـ ـب ــاب ل ـل ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي
الـ ــذي أص ـبــح ج ـ ــزءا ً م ــن حـيــاة
الشعب وسلوكا ً يوميا ً يسعى
مــن خــالــه الـشـبــاب إ ـلـى خدمة
وط ـ ـن ـ ـهـ ــم وإس ـ ـ ـعـ ـ ــاد اآلخـ ــريـ ــن
وم ــد ي ــد ال ـع ــون ل ـهــم وص ــارت
ال ـم ـن ــاف ـس ــة أ ي ـ ـض ـ ـا ً ـ ـفـي م ـجــال
التطوع المعرفي ،وفي الحقيقة
هناك حراك جميل ومتناغم في
العمل التطوعي داخل الدولة.

ونشير إلى أن المؤسسة التي
ال تبتكر وتبحث عــن التطوير
والتجديد ستجد نفسها خارج
دائـ ـ ــرة ال ـم ـنــاف ـســة وقـ ــد تـنــدثــر
وتصبح بال تأثير في المجتمع.

ويضيف“ :البد أن يكون هناك
تـخـطـيــط اسـتــراتـيـجــي للعمل
التطوعي ويتم ذلك عن طريق
البحث عن أفضل الممارسات
ال ـم ـب ـت ـكــرة ـفـي م ـجــال الـتـطــوع
وتسليط الـضــوء عليها وعمل
ج ـل ـســات اس ـت ـشــاريــة بحضور
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـصـ ـي ــن وال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب و
الــج ــامــع ــات ل ـم ـنــاق ـشــة سـبــل
تـ ـط ــو ي ــر الـ ـعـ ـم ــل االجــتــم ــاع ــي
بطريقة منهجية واسـتـشــراف
المستقبل».

و يـ ـق ــدم ب ــن جـ ــرش نـصـيـحـتــه،
ح ـ ـ ــول تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الــتــن ــافــســي ــة
واالبتكار في العمل االجتماعي،
و ي ـ ـ ـقـ ـ ــول“ :إن الـ ـتـ ـن ــاف ــس ـفـي

الباحث اإلماراتي محمد بن جرش

ال ـع ـطــاء ال يـنـبــع إال م ــن ال ـفــرد
ال ـ ــذي ل ــدي ــه ح ــب وش ـغ ــف في
العمل االجتماعي،ولذا يتحول
ه ــذا ال ـحــب إلــى ت ـنــافــس قــوي
ب ـيــن ال ـم ـج ـمــوعــات الـتـطــوعـيــة
،ونتيجة ذلــك يلجأ كــل فريق
إ ـلــى ت ـطــو يــر مــب ــادرات ــه واب ـت ـكــار
وس ـ ــائ ـ ــل م ـ ـعـ ــاصـ ــرة ل ـي ـض ـمــن
االستمرارية والتفوق في مجال
عمله وتحقيق االستدامة».
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شخصية العدد
 حدثنا بداية عن سر اهتمامكبــال ـع ـلــوم وال ـب ـحــث وص ـ ـ ً
ـول إ ـلـى
دخولك في عالم االبتكار؟

اب��ت��ك��ر ط���ائ���رة ل��ك�����ش��ف الأل���غ���ام

املبتكر �سيف احلمادي

طموحاتي كثرية واك�سبو هديف القادم

سيف الحمادي من الشباب اإلماراتي المبدع ،له بصمات واضحه في مجال اإلبداع واالبتكار ،من
خالل ابتكاره لمشروع طائرة كشف األلغام ،التي تخدم المجال العسكري ،ونالت على جائزة
المركز األول في «مسابقة بالعلوم نفكر» ،عن فئة الهندسة الصناعية والميكانيكية ،كما حصد
الحمادي عددا ً 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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بــدأ اهتمامي بالعلوم منذ أن
ك ـنــت ـفـي ال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة،
ح ـيــث ك ـنــت دائـ ـمـ ـا ً أش ـ ــارك في
ال ـف ـعــال ـيــات الـ ــا ص ـف ـيــة ال ـتــي
ت ــخـــص ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وك ـ ــذل ـ ــك ـفـي
أنشطة المختبر في وقت الفراغ،
واستمر االهتمام بهذا المجال
بالتعلم واستكشاف التقنيات
ال ـحــدي ـثــة م ــن خـ ــال اإلن ـتــرنــت
ومــن خــال الــزيــارات الميدانية
إلى أن وصلت للمرحلة الثانوية،
وتـ ـح ــدي ــدا ً ـفـي ال ـص ــف ال ـعــاشــر
شــاركــت ـفـي مـســابـقــة بالعلوم
نـفـكــر  2016ب ـم ـشــروع طــائــرة
كــش ــف األلـ ـ ـغ ـ ــام ولـ ـل ــه ال ـح ـمــد
حصلت على المركز األول لهذا
المشروع.
م ـ ــاذا ع ــن ابــتــك ــارك الـمـتـمـثــل
ـفـي طــائــرة ب ــدون ط ـيــار لكشف
األلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــام؟ م ـ ــن أ ي ـ ـ ــن جـ ــاءتـ ــك
الفكرة؟
جـ ـ ــاءت فـ ـك ــرة ال ــم ــشـــروع مــن
خالل الصعوبات التي تواجهها
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خـ ــال
الـتـحــركــات ،بحيث أن الطائرة
ت ـم ـســح ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـط ـلــوبــة
وتـ ــرسـ ــل إحـ ــداث ـ ـيـ ــات األل ـ ـغـ ــام
للقوات.
ويـعـتـمــد ال ـم ـشــروع بــاألســاس
ع ـ ـلـى م ـن ـظــومــة مـ ــن األدوات
ـســاس
الـفـنـيــة أب ــرزه ــا ج ـهــاز حـ ّ
إلكتروني ذكي ،قادر على كشف

كل المعادن المختلفة بوساطة
الـمــوجــات الكهرومغناطسية،
ويـ ـت ــأل ــف مـ ــن ك ــامـ ـي ــرا خــاصــة
لمتابعة العملية ،قـــادرة على
ف ـحــص وم ـســح م ـســافــة 200
متر مربع.
 م ـ ــاذا ع ــن ال ـت ـحــديــات الـتــيواجهتك عند تنفيذ المشروع؟
ك ــان ــت ه ـن ــاك ت ـح ــدي ــات كـثـيــرة
حقيق ًة ،ولكن أبرزها عدم توفر
ب ـعــض األجـ ـه ــزة الـتـقـنـيــة الـتــي
اض ــطـــررت لـتـجـمـيـعـهــا مـحـلـيـا ً
.ولـ ـك ــن اس ـت ـط ـعــت تـ ـج ــاوز كل
ذل ــك بـفـضــل هللا وب ــدع ــم من
أســر ـتـي الـتــي هـيــأت ـلـي المناخ
المناسب في المنزل من خالل
ورشــة العمل ـفـي المنزل التي
استطعت مــن خــالـهــا العمل

بــأري ـح ـيــة ،كـمــا أج ــد مــن الــوالــد
دعما ً معنويا ً وماديا ً لي.
م ـ ــاذا ع ــن خ ـط ــوات ــك ال ـقــادمــة
والـ ـطـ ـم ــوح الـ ـ ــذي ت ـص ـبــو نـحــو
تحقيقه؟
بفضل هللا  ،والدعم المستمر
من قياداتنا استطعت تحقيق
الـكـثـيــر مــن طـمــوحــا ـتـي ـفـي هــذا
المجال ومنها تأسيس شركة
مختصة ـفـي أنـظـمــة ال ـطــائــرات
بــدون طيار وكــذلــك استطعت
بــأن أعـقــد أ كـثــر مــن  20ورشــة
عـ ـم ــل ـفــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
بــدون طـيــار ،كما توجد أهــداف
كثيرة ـفـي هــذه المرحلة ومنها
المشاركة في إ كسبو . 2020
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�صفات القائد
ال�صغري
بقلم :المحامية األستاذة /شيخه أحمد
عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

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 دوما ً 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
والعلمية الكثيرة في كشف القابليات القيادية لدى األطفال ،فالعمل علي اعــداد جيل قائد يثق
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.
وإليكم الصفات المطلوبة  -:نستطيع حصرها في سبع عشرة صفة هي:
1.1التفوق علميا ً و التقوي و االتصاف بالذكاء و سرعة البديهة .
2.2االلتزام بالمسئوليات التي على اإلنسان أيا ً كان منشؤه.
3.3الثقه بالنفس .
4.4الطموح و الهمة العالية والنشاط.
5.5أن يكون حاسما ً في قراراته.
6.6أن يكون جديرا ً بالثقه و يعتمد عليه .
7.7قوي الشخصيه و متحدث لبق و منطلق في التعبير.
8.8أن يكون حكيما ً و عاقال ً .
9.9التواضع .
1010العطاء و االلتزام المتواصل.
1111تحديد و معرفه أهدافه والقدرة علي اإلقناع وإدارة مجموعة.
1212التأثير اإليجابي فيمن حوله.
 1313أن يتصف بالنظام و االلتزام بالوقت و المرونة.
1414أن يكون أمينا ً و صادقاً.
 1515أن يراعي مشاعر اآلخرين و رغباتهم و ال يكون متعصبا ً لرأيه و رؤيته فقط.
 1616أن يهتم بمظهره سواء في النظافه أو الملبس أو المظهر العام بغير إفراط و ال تفريط.
 1717أن زرع صفات القيادية في اإلنسان يجب أن تتم منذ الصغر.
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وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة أ ي ـ ـ ـض ـ ـ ـا ً هــي
الـمــزرعــة التي تنمو وتزدهر
ف ـي ـهــا ال ـقــاب ـل ـيــات  ،وت ـمــريــن
النشء على قيادة الجماعة
وتوجيهها ،كتعويدهم القيام
ببعض المشاريع واألعمال
الطالبية ،أو تكليفهم ببعض
الـمـســؤولـيــات ال ـتــي هــي في
حدود قدرتهم ،كقيادة اللجان
وال ـم ـشــاريــع ال ـمــدرس ـيــة ،أو
ع ـ ـ ــرض وم ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ب ـعــض
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،أو إدارة بـعــض
األع ـمــال الجماعية كتنظيم
الصف والفريق الرياضي ،أو
مراقبة المدرسة من ناحية
النظافة والنظام ،أو اإلشراف
ع ـ ـلـى األسـ ـف ــار واإلع ـ ـ ــداد لها
وتنظيمها  ...الخ.

و ـفـي كل الـحــاالت التي يقوم
المربي فيها باإلعداد القيادي
يـجــب عليه أن يــراعــي عــدة
نقاط هامة مثل:
1.1زرع ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ـفــي ن ـفــس
الـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــل وال ـ ـ ـنـ ـ ــاشـ ـ ــىء
ومــك ــاف ــأة ال ـم ـت ـفــوق في
م ـ ـجـ ــال ع ـ ـم ـ ـلـ ــه ،وع ـ ــدم
توجيه اإلهانة إلى الطالب
ع ـنــد فـشـلــه أو إش ـعــاره
بــال ـق ـصــور والـ ـعـ ـج ــز ،بل
تجب مناقشة الموضوع
مـ ـع ــه ل ـي ـش ـعــر بــأه ـم ـيــة
شخصيته ويكتشف في
نفس الوقت خطأه ،كما
يجب االستمرار بتكليفه
ليتعود الصبر والمثابرة.

2.2عـ ـ ــدم ت ـك ـل ـي ــف ال ـط ـفــل
أو ال ـ ـنـ ــاشـ ــىء ب ـب ـعــض
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ت ـفــوق
ق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه ل ـ ـئـ ــا يـ ــواجـ ــه
الفشل المتكرر ويفقد
الثقة بنفسه .
3.3تـنـمـيــة ال ـ ــروح الـقـيــاديــة
لــدى الطفل والناشىء
ب ــواسـ ـط ــة اإلي ـ ـحـ ــاء إل ـيــه
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـش ـخ ـص ـيــات
القيادية وإ كبارها ،وبيان
ســر الـعـظـمــة ،ومــواطــن
القوة القيادية لدى هذه
الشخصيات.
4.4الـ ـعـ ـم ــل عـ ـلــى م ــراقـ ـب ــة
ال ـ ـط ـ ـفـ ــل والـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــىء،
وال ـحــذر مــن أن يـقــع في
ال ـغــرور والتعالي نتيجة
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نـ ـ ـج ـ ــاح ـ ــه ،أو ش ـ ـعـ ــوره
بتفوقه ،بسبب مايقوم
به من أعمال ،لئال تنشأ
لـ ــديـ ــه ع ـ ـقـ ــدة الــكــب ــري ــاء
والتعالي  .هــذا مايجب
تأكيده واالهتمام به في
األدوار األولى من الحياة
المدرسية.
أم ـ ــا ب ـعــد أن ي ـعــي ال ـطــالــب
ّ
األعـ ـ ـم ـ ــال والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاديـ ــة ع ـ ـ ـلــى م ـس ـت ــوى
األفراد واألمم ويبدأ بالتفكير
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـا ً ـفـ ــي ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة
اإلعدادية والجامعية بمكانة
أمة وما جسدته من دور
ّ
كل ّ
قـيــادي ـفـي الماضي ومــا هو
أمــة
الـمـكــان الطبيعي لـكـ ّ
ـل ّ
ـفـي ال ـح ــاض ــر وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،
ـإن أهم األســس والخطوط
فـ ّ
الـ ـع ــريـ ـض ــة الـ ـت ــي يـ ـج ــب أن
يـشــاد عليها هيكل المنهج
الفكري بالطريقة المناسبة
لوعي الطالب وإدرا كه فهي:
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1.1ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـ ـلــى إ ي ـ ـجـ ــاد
خ ـ ــط ف ـ ـكـ ــري عـ ـق ــائ ــدي
مـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم عـ ـ ـلـى
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــدة
والـ ـمـ ـفـ ـه ــوم اإلسـ ــامـ ــي
ـ ـفـي الـ ـمـ ـج ــال الـ ـقـ ـي ــادي،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق
ت ـ ـكـ ــو يـ ــن أ ي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
واضـ ـح ــة ال ـم ـعــالــم تمأل

وعــي الـطــالــب ونشاطه
الفكري.
2.2تـنـمـيــة ال ـ ــروح الـقـيــاديــة
عــن طــريــق تنمية روح
االسـ ـتـ ـق ــال ال ـح ـض ــاري
والـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـ ـ ـلــى روح
التقليد والتبعية.
3.3تـنـمـيــة روح ال ـمــواج ـهــة
باالعتماد على النفس في
دخــول مـيــدان الحضارة
ك ـ ــأم ـ ــة ق ـ ــائ ـ ــدة م ــؤهــل ــة
للعطاء والمشاركة.
4.4بـ ـ ـي ـ ــان م ـ ــواط ـ ــن ال ـ ـقـ ــوة
وإمكانات النهوض.
5.5تـلــك أه ــم األف ـك ــار التي
يجب تأكيدها واالهتمام
بها عند تخطيط المنهج
ووضـ ــع أس ـســه الـعــامــة
وأهدافه النهائية.
ومـ ـ ــن مـ ـع ــرف ــه الـ ـصـ ـف ــات
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ـ ـف ــي اإلنـ ـ ـس ـ ــان
القيادي أيا ً كان موقعه فإنه
يـسـهــل عــل األب أو األم أو
المربي أن يزرع هذه الصفات
ـفــي ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ،و م ـ ــن ضـمــن
الوسائل المتبعة في ذلك أن
يكون األهل والمربون قدوة
لــأط ـفــال ـفـي كــل ش ــئ ،وأن
يتسموا بهذه الصفات حتى
يكونوا مثاال ً واضحا ً صريحا ً
للطفل يرغب هو في اتباعه
والحذو على خطاه ،كما يجب
أن ي ـش ـجــع األهـ ـ ــل ال ـط ـفــل
دوما ً بإعطائه الثقة في نفسه
وال ـث ـنــاء عـ ـلـى كــل شــئ جيد

يفعله  ،كما يجب مساعدته
ع ـ ـلـى ف ـه ــم م ـع ــا ـنـي ال ـق ـي ــادة
الحقيقية وعدم استخدامها
كلفظ فقط أو كصورة باهتة
المعالم ،أ يـضـا ً ينبغي علي
األه ــل أن يـشـعــروا أبـنــاءهــم
بــأه ـم ـي ـت ـهــم ـفـي األسـ ـ ــرة و ـفـي
الـمـجـتـمــع ع ـمــوم ـا ً و يــؤكــدوا
ع ـ ـلـى مـكــانـتـهــم ع ـنــد األه ــل،
ك ـمــا ي ـن ـب ـغــي وضـ ــع الـطـفــل
ـ ـفـي مـ ــواقـ ــف كـ ـثـ ـي ــرة بـصـفــة
مستمرة يكون فيها متحمال ً
للمسئوليه وتدريبه على أداء
مهام و إتقانها مع متابعته
وتـ ـ ـع ـ ــو ي ـ ــده ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـمـ ــرونـ ــة
والفطنة في المواقف.
تنس األم أيضا ً االهتمام
وال
َ
بتعليم أب ـنــائ ـهــا وتثقيفهم،
فالثقافه و العلم هما خير
س ــاح لـمــواجـهــه المصاعب
وخ ـ ـ ـيـ ـ ــر وسـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــوق
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز،وأ ي ـ ـض ـ ـا ً تــع ــو ي ــده
عـ ـلـى كــل الـصـفــات الحسنة
م ــن ن ـظــام ون ـظــافــة وتــرتـيــب
وال ـتــزام بــاألوقــات واألع ـمــال
والـ ـمـ ـسـ ـئ ــولـ ـي ــات  ،وت ـع ـلــم
مهارات التعامل والتواضع
والحكمة والمرونة والصدق
إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ـ ــره مـ ـ ــن الـ ـصـ ـف ــات
الحسنة التي يجب أن تميز
كل قائد.
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وقفة تأمل

اللغة العربية رمز هويتنا
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

twitter :@ismailalhammadi

عندما نقول إن هناك مشكلة في كتابة وفهم اللغة العربية الفصيحة في مــدارس دولة اإلمــارات العربية
المتحدة و ـفـي الوطن العربي بشكل عــام ،قد يظن البعض أن المشكل فقط عند األجانب المقيمين بها
من غير الناطقين بالعربية ،لكن المفاجأة هي أن الطلبة العرب أصبحوا ال يفقهون من اللغة العربية
شيئاً ،لتركيز المدارس الخاصة على التدريس باللغات األجنبية وعلى رأسها اإلنجليزية على حساب اللغة
العربية.
إن ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـل ـغ ــة
أجنبية غير العربية بين أبنائنا
استفحلت في أوســاط كل األسر
والـمـجـتـمـعــات ،حـتــى اإلخـ ــوة في
أسـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة أصــبــح ــت ال ـل ـغــة
العربية ـفـي حديثهم فيما بينهم
قـلـيـلــة ومـ ـع ــدوم ــه ـفـي ك ـث ـيــر من
األحـ ـي ــان .أ ك ــاد أج ــزم أن % 60
من أبنائنا اليوم ال يعرفون كيف
ي ـحــررون فـقــرة مــن ثــاثــة سطور
باللغة العربية دون أخطاء ،و20
 %منهم من يقرأ نصا ً عربيا ً دون
أن يفقه منه شيئاً.
رمز للهوية
الـلـغــة الـعــر بـيــة هــي رم ــز لهويتنا
العربية واإلســامـيــة ،وترسيخها
بين أبنائنا ترسيخ لتلك الهوية،
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وان ــدث ــاره ــا ان ــدث ــار لـتـلــك الـهــويــة،
ور بـ ـم ــا ت ـك ــون ال ـل ـغــة اإلنـجـلـيــزيــة
ل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ولـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـبـ ـح ــوث
والـ ـم ــوس ــوع ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ،لكن
بـ ــرأ ي ـ ـكـ ــم م ـ ــن عـ ـ ــزز تـ ـل ــك ال ـل ـغــة
ل ـت ـفــرض هـيـمـنـتـهــا ع ـ ـلـى ال ـعــالــم
بأكمله؟ الـبـحــوث واالكـتـشــافــات
واالب ــت ــكـــارات ه ــي ال ـت ــي عــززتـهــا
طـبـعـاً .إن تـقــدم الـ ــدول الناطقة
بـ ـه ــا وا كـ ـتـ ـس ــاحـ ـه ــا القـ ـتـ ـص ــادات
الدول األخرى أجبر اآلخرين على
تعلمها وإتقانها ،في وقت مضى
ك ــان ــت الـ ـبـ ـح ــوث واالكــتــش ــاف ــات
ع ــر بـ ـي ــة إس ــامـ ـي ــة وت ـ ــم طــرح ـهــا
باللغة العربية مما أجبر الغرب
على تعلم اللغة العربية لقراءتها
وفـ ـهـ ـمـ ـه ــا ،وح ــســـب مـ ــا ذك ـ ــر ـفـي
الـتــاريــخ كــان الشباب الغربي في
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عـهــد رواج ال ـح ـضــارة اإلســامـيــة
وت ـقــدم ال ـعــرب يتفنن ـفـي إتـقــان
بـعــض الـكـلـمــات الـعــر بـيــة نطقا ً
وكتابة حتى يتباهى أمام الجميع
بأنه ذكي ومثقف ،اليوم انقلبت
اآلية وأصبحنا نتباهى بمن يتكلم
ل ـغــة أجـنـبـيــة ب ـطــاقــة وأنــه ــا نــوع
من التحضر ،والتركيز على اللغة
العربية نوع من التخلف.
قوة اللغة
في عالمنا المعاصر أصبحت قوة
الـلـغــة م ــن ق ــوة ال ــدول ــة الـنــاطـقــة
ب ـ ـهـ ــا ،إذا الحـ ـظـ ـن ــا حـــال ــي ــا ً ال ـكــل
يـتـهــافــت لتعلم الـلـغــة الصينية
لقوة الصين االقتصادية وغزوها
لـلـعــالــم اق ـت ـصــادي ـاً ،ه ــذه الــدولــة
تتخل
عندما قررت أن تتقدم لم
َّ

عن لغتها األم ولم تعوضها بلغة
أخـــرى ول ــم تنسلخ عــن هويتها
ل ـت ـص ـبــح مـ ــن أقـ ـ ــوى ال ـ ـ ــدول ـفـي
الـ ـع ــال ــم ،ب ــل ت ـقــدمــت ورس ـخــت
هــوي ـت ـهــا ط ـي ـلــة م ـس ـيــرة تـقــدمـهــا
ل ــت ــفـــرض ع ــ ـلــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ت ـع ـ َل ــم
لغتها ،أال يمكننا أن نحذو نفس
الــح ــذو ونــف ــرض لـغـتـنــا الـعــر بـيــة
على اآلخــريــن بــدال ً مــن تهميشها
وطمسها؟
يـمـكـنـنــا ط ـب ـع ـا ً ألن ـن ــا وخ ــاص ــة في
دولتنا الشامخة لم ولن نعترف
بــال ـم ـس ـت ـح ـيــل ،وال تـــوجـــد ه ــذه
الكلمة على جميع المستويات
ـ ـف ــي ق ـ ــام ـ ــوسـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـ ــذل ـ ــك ل ـيــس
مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـيـ ـا ً أن ن ـ ـفـ ــرض ال ـل ـغ ــة
العربية على غيرنا كما فرضت

علينا الـلـغــات األخـ ــرى ،والـبــدا يــة
تكون من أطفالنا ومن مدارسنا
ومن بيوتنا ،إذا أردنا تحقيق ذلك.
ل ــذل ــك أوصـ ـ ــي كـ ــل أم وأب ،ال
تـسـتـهـيـنــوا بـلـغـتـنــا ال ـعــر ب ـيــة رمــز
هويتنا ،علموا أوالدكــم أبجدياتها
منذ الصغر ،أشعروهم بجمالها
ورون ـق ـه ــا وس ـحــر م ـفــردات ـهــا وأن
ال ـت ـقــدم وب ـنــاء المستقبل ليس
بالتخلي عنها بل بالتمسك بها.
مؤسف جدا ً أن تجد طالبا ً عربيا ً
ـفـي مـ ــدارس عــر بـيــة بــوطــن عربي
يـلـهــث خـلــف دروس خصوصية
في اللغة العربية ،كنا نرى سابقا ً
أن الدروس الخصوصية مقتصرة
على المواد العلمية كالرياضيات
والفيزياء والكيماء وعلم األحياء

لـصـعــوبــة اسـتـيـعــابـهــا لـكــن حتى
اللغة العربية (اللغة األم) أصبح
لها دروس تقوية لضعف ما يتم
تقديمه وفــق البرامج الدراسية
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف األط ـ ـ ـ ــوار
التعليمية وتهميشها من طرف
أفراد األسرة.
لسنا ضد تعليم اللغات األخــرى
ألبنائنا ،بل بالعكس كلما تعددت
اللغات لدى الشخص زادت ثقته
ـع خــاص في
بنفسه وك ــان لــه وض ـ ٌ
مجتمعه لكن ليس على حساب
اللغة العربية ،ألنها لغة مرتبطة
بهويتنا ووجودنا ،ماضينا وحاضرنا
ويجب أن نعمل على الحفاظ على
استمرارها لمستقبلنا ومستقبل
األجيال القادمة.
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من األرشيف

اإلرهاب ..الصناعة
الخفية
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

ك ـعــادتــه تـمـيــز مــركــز اإلم ـ ـ ــارات ل ـلــدراســات
والبحوث االستراتيجية في تنظيم الفعاليات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة ل ــوض ــع الـ ـنـ ـق ــاط عـ ـلـى
الــح ــروف وف ــق أر ـ ـقـى الـمـنـهـجـيــات المتبعة
ـفـي أع ــرق مــرا كــز األب ـح ــاث الـعــالـمـيــة .خــال
ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة كــانــت ه ـنــاك ن ــدوة مهمة
لمعالجة قضية أرقــت العالم وال تــزال ،أنها
نــدوة اإلرهــاب في المنطقة ،وبالرغم من أن
دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة بلد األمن
واألمان  ،هذا الحصن الذي لم يتأثر بصورة
مباشرة بالعمليات اإلرهــابـيــة الـتــي تجري
مــن حولنا ـفـي المنطقة ،إال أن الـعــاقــل من
اتعظ بغيره وكانت له خطواته االستباقية
ـم ـ ــا ي ـم ـيــز ه ـ ــذه الـ ـن ــدوة
َومِ ـ ـ َّ
أن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ـي ـهــا هــم
خـ ـ ـب ـ ــراء م ـ ــن دول تـ ــأثـ ــرت
كـثـيــرا ً بالعمليات اإلرهــابـيــة
حـيــث شـهــدت نـشــأة بعض
ت ـلــك ال ـج ـمــاعــات وهـجــرتـهــا
واتساعها ،فمن المشاركين
في الندوة الجنرال «جهانجير
كــارامــات» ،الرئيس السابق
ل ـه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ال ـم ـش ـتــركــة
ـفـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة
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للتعامل مع هــذه القضية ،وهــذا ما وفقت
فيه قيادة اإلمــارات بخططها االستراتيجية
ونظرتها بعيدة األم ــد للتطورات العالمية
واإلقـلـيـمـيــة ،وم ــن هـنــا ن ــدرك مــرامــي كلمة
األستاذ الدكتور جمال سند السويدي ،مدير
ع ــام مــركــز اإلم ـ ــارات ل ـلــدراســات والـبـحــوث
االستراتيجية ،يقول فيها( :إن هذه الندوة
ت ــأ ـتـي لـمـنــاقـشــة ت ـط ــور ظ ــاه ــرة اإلرهـ ـ ــاب في
ال ـم ـن ـط ـقــة ـفـي الــســن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،وآل ـي ــات
مواجهتها ،والسيما بعد الخسائر التي ُمني
بـهــا تنظيم «داع ـ ــش» اإلره ــابــي ـفـي كــل من
سوريا والعراق ،وتوجهه إلى مناطق جديدة
لتعزيز نفوذه فيها.

الباكستانية ،والذي أشار إلى
أن الـتـهــديــد اإلره ــا ـبـي تحول
ـفـي اآلون ــة األخـيــرة إ ـلـى تهديد
ال مـ ــركـ ــزي ي ـص ـعــب الـتـنـبــؤ
بــه ،ـفـي ظــل االستراتيجيات
وال ـت ـك ـت ـي ـكــات ال ـتــي تتبعها
الـ ـجـ ـم ــاع ــات وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهــابـيــة .ومــن المشاركين
ـ ـفـي ال ـ ـنـ ــدوة ك ــذل ــك س ـع ــادة
السفيرة رنــا رح ـيــم ،سفيرة
بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ـفـي
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الـجـمـهــوريــة اللبنانية ،التي
ق ــال ــت إن ـ ــه ال ي ــوج ــد ه ـنــاك
توافق على تعريف من هو
إرهابي ،وذلك بسبب اختالف
المعايير التي على أساسها
يتم التصنيف .ثــم تطرقت
إ ـلـى بعض الـجـمــاعــات التي
ت ــم تـصـنـيـفـهــا إره ــابـ ـي ــة من
ق ـبــل ب ـعــض الـ ـ ــدول ،ومنها
جــم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان» ال ـتــي
انتقلت مــن جمعية خيرية

إلى حركة سياسية.
الجانب الذي تلمسته الندوة
وغفلت عنه ندوات أخرى هو
ما أسميه بالصناعة الخفية
ل ــإره ــاب ،فـقــد كـثــر الـحــدث
في المؤتمرات عن األسباب
االقـتـصــاديــة لنشأة اإلره ــاب
ودور الجماعات الدينية في
تغذية الفكر المتطرف ورفد
التجمعات اإلرهابية بالقوة
البشرية ،لكن ن ــادرا ً مــا يتم
ال ـت ـطــرق ل ــإره ــاب ـفـي إط ــار
األبـ ـع ــاد الـسـيــاسـيــة ووج ــود
دول راعية وداعمة لإلرهاب،
فبعد نشأة «طالبان» وقبلها
الدعوة للعمليات الجهادية
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـ ـ ـل ــى الـ ـ ــوجـ ـ ــود
الـ ــروسـ ــي ـ ـفـي أف ـغــان ـس ـتــان،
أس ـه ـمــت أن ـظ ـمــة دولـ ـي ــة في
تـحــول تـلــك التجمعات إ ـلـى

مـ ــا ي ـش ـب ــه ف ـ ــرق ال ـم ــرت ــزق ــة
لكنها ترفع شعارات دينية،
ت ـ ـقـ ــوم دول ع ـ ـ ـلــى ت ـح ــدي ــد
مواقع نفوذها فتنتقل تلك
الــف ــرق إ ـلــى بـ ــؤر ال ـصــراعــات
كي تغذيها تحقيقا ً ألجندات
دولـيــة بــاتــت واضـحــة لعامة
الناس قبل خاصتهم ،فهجرة
«الـقــاعــدة» مــن أفغانستان
إ ـلـ ـ ــى ب ـ ـق ـ ـيـ ــة دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم
أســهــم ــت فــي ــه إ ي ـ ـ ــران رغ ــم
اخ ـتــاف مــذاهـبـهــم الدينية،
إال أن مصالحهم تقاطعت
ـفـي ذل ــك فــاسـتـفــاد بعضهم
من اآلخر .ومن يتابع انتقال
فــرق «داع ــش» مــن العراق
إ ـلـى ســوريــا ثــم لِـيـبـ ْـيــا ،يــدرك
أن وراء ذلك الحراك أمر دُبر
بـلـيــل ،فـتـحــركــات أرتـ ــال مع
القوات بكامل عتادهم يتم
ت ـحــت أع ـي ــن االس ـت ـخ ـبــارات

الــدول ـيــة الـمـشــاركــة ـفـي هــذه
المؤامرة ،هناك دول تغض
الـ ـط ــرف ع ــن هـ ــذا الـ ـح ــراك،
ود ّول تموله وأخــرى ُتسهل
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة،
وفوقهم دول عندها الصورة
ال ـك ـل ـيــة ،وت ـع ـمــل م ــن وراء
الــســت ــار ت ـح ـق ـي ـق ـا ً ألهــداف ـهــا
االستراتيجية.
وقــد أعجبني ما خلصت له
الـنــدوة إ ـلـى أن االستراتيجية
الناجحة للقضاء على ظاهرة
اإلره ـ ــاب يـنـبـغــي أن تعمل
على القضاء على مسبباتها
الــســي ــاســي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والــثــق ــافــي ــة واالجــتــم ــاعــي ــة،
حـيــث إن ــه ال يـمـكــن الـقـضــاء
ع ـ ـلـى هـ ــذه الــظ ــاه ــرة إذا لم
تعالج أسبابها.
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وجهات نظر

كلمات نق�شت على
احلجر
بقلم :اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

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

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

أريد أن أطرح سؤاال ً؛ متى كتبت في األجندة الخاصة بك
عبــارات وجمــل وإهــداء لمــن تحــب ( شــريك – أوالدك
 أصدقــاؤك) متــى كانــت آخــر مــرة قدمــت وردة جوريــةلعزيز في مناسبة ما ،أو من غير مناسبة؟
ه ـ ــل ي ـ ــا تـ ـ ــرى فـ ـق ــدن ــا ال ـح ــس
اإلنساني الــذي عشناه سابقاً؟
وهل أصبحت الرسالة وبطاقة
ال ـم ـعــايــدة والـ ـ ــوردة ش ـي ـئ ـا ً من
الماضي مع الوقت ينسى؟
ألم تكن حياتنا أجمل ،ألم تكن
صــداقــاتـنــا أع ـمــق ،وغـيــرهــا من
التساؤالت.
اســـأل مـ ـج ــدداً ،كــم م ــره قــرأت
رسالة احتفظت بها لصديق أو
عزيز و ـفـي كل مــره كنت تشعر
بحروف خطة ونكتشف أشياء
وأشياء جديدة؟
أليست هذه الكلمات نقش على
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حجر ،وهل يوازيها اليوم مسج
م ـ ـتـ ــداول ل ـل ـج ـم ـيــع ،أو حــديــث
بهاتف جوال كان أو غير؟
إذن ،لماذا نسينا الورقة والقلم،
والذكريات الجميلة التي نكتبها
بتاريخ موثق؟
نـ ـ ـع ـ ــم ،ن ـ ـحـ ــن مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـضـ ــارة
والتقدم ولكن على أن ال ننسى
ال ـ ــروح ،قــد يــأ ـتـي ي ــوم وينسى
فيه الجميع مــاذا يعني القلم
والكتابة بالخط!
لقد أصبح الحاسوب يقوم بكل
شيء ،الكتابة ،التفكير ،صياغة
الكلمات والجمل.
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الشـ ـ ــك أن ـ ـهـ ــا حـ ـ ـض ـ ــارة ،ول ـك ــن
عــن ــده ــا س ـ ــوف ن ـف ـقــد الـ ـ ــروح،
ومعنى الـفــرح ،وســوف تغيب
روح اإلنسانية ،لتصبح الــوردة
من قماش ملون ،ال روح فيها
وال رائحة .

دعونا ننظر إ ـلـى مكتبة منازلنا،
ليس فيها زائر جديد منذ مدة.
ش ـكــرا ً لــك أ ي ـهــا ال ـعــام الــراحــل،
لقد جعلتنا نعيد ترتيب أوراق
حياتنا من جديد،
إن مشكلتنا جميعا ً هي حاجتنا
إلى الحب .
إن الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل اإلنـ ـ ـس ـ ــا ـن ــي هــو
ال ــذي يحقق الـسـعــادة والــراحــة
والــرضــى عــن ال ــذات والسعادة
ال ـتــي أت ـح ــدث عـنـهــا ـفـي الــواقــع
(حرية ال متناهية) وتعني حب
الجميع.
ومع ازدياد التواصل بين البشر،
نجد أن االتـصــال يبقى فضائيا ً
ولـيــس مـبــاشــراً ،كما يــاحــظ أن
هذا الشكل من االتصال يطفئ
ع ـ ـلـى اتـ ـص ــال الـ ـف ــرد ال ـم ـبــاشــر،
والحميم بــاآلخــر ،مما يمكن له
أن يجعله هامشيا ً وثانويا ً .
ومع ازدياد أهمية قيمة االتصال
كقيمة إنسانية وما يتبعها من
تطور في مهارات اللغة والتفاهم
وال ــحـــوار ب ـيــن الــف ــرد واآلخ ــري ــن
تبقى نوعية هذا االتصال خاصة
وغـيــر م ـبــاشــرة ،مما يمكن أن

يـســاهــم ـفـي عــزلــة ال ـفــرد عملياً،
وان ـطــوائــه مــا لــم يـحــدث ت ــوازن
وتوجيه لهذا النمط من االتصال
في تطوير التواصل المباشر بين
األهل واألصدقاء ،جنبا ً إلى جنب
م ــع ال ـت ــواص ــل ال ـف ـضــا ـئـي ،فهي
طريقة تنمي الفردية والذاتية.
ذكريات الماضي
يميل العقل البشري القتطاع
األش ـي ــاء ال ـتــي تجمل الماضي
وت ـبــدو أنـهــا حــالــة إنـســانـيــة ،ألنــه
يظهر التقدير الذي كنا عليه.
ويـقــول الـخـبــراء :إنها آلية دفــاع
يستخدمها العقل لدفع المزاج
وت ـح ـس ـي ــن الـ ـح ــال ــة ال ـن ـف ـس ـيــة،
وعند شعور اإلنسان بأن حياته
أصبحت تتغير ،فيقوم العقل
بــاس ـتــدعــاء ذكـ ــريـ ــات ال ـمــاضــي
ال ـط ـي ـب ــة ب ــدف ـئ ـه ــا وع ــواطـ ـفـ ـه ــا،
فتعطيه تـلــك الــذكــريــات التي
يحتاجها للتعامل مع التحديات
الـحــالـيــة ،وهـنــا نستعيد حياتنا
الجميلة لرفع المناعة النفسية.
إن الـحـنـيــن يجعلنا أ ك ـثــر أمــان ـا ً
وأ كثر دفئاً ،على شرط أن نخلق
ح ــاض ــر ج ـم ـيــل بـ ـه ــذا االرت ـ ـبـ ــاط

لـصـنــع ال ـحــاضــر األق ـ ــوى ك ــي ال
نقع فريسة التعلق بالماضي
وتغييب الحاضر والمستقبل .
والخلل أيضا ً بهجر الحنين إلى
ال ـمــاضــي ،ع ـنــدمــا ن ـت ـحــدث عن
الذكريات ،لماذا نشعر بالحنين
للحديث عن الماضي.
ألن الماضي سند لفهم الحاضر،
والتخطيط للمستقبل.
وال ـ ـيـ ــوم ا ك ـت ـشــف ال ـع ـل ـمــاء أن
ه ــذا ال ـش ـعــور الـنــوسـتــالـجــي في
الـ ــدمـ ــاغ ،بــاس ـت ـخــدام الـتـصــويــر
بالرنين المغناطيسي من خالل
استرجاع ذكريات أوقات مميزة
في حياتك أمر مهم جدا ً للصحة
العقلية لإلنسان.
فهو شخصية إيجابية للدماغ
ومـكــافــأة للجهاز النفسي ،ألنه
ي ـع ـم ــل عـ ـ ـلـى إثـ ـ ـ ــارة ال ـم ـشــاعــر
الجميلة والعواطف الدافئة .إن
الحنين له أســاس سيكولوجي
ي ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق ع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــه م ـ ـص ـ ـط ـ ـلـ ــح
ال ـن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا ،عــن ــدم ــا أق ـلــب
أشيائي أعيش تفاصيلها.

يـ ـج ــب أن ن ـب ـت ـع ــد قـ ـلـ ـيـ ـا ً عــن
التلفاز وننظر إلى وجوه بعضنا
البعض ،سوف نكتشف أننا لم
ن َر بعضنا منذ مدة ،دعونا نعود
إلى بعضنا ،لنكتشف أن التلفاز
والتقنيات اإللكترونية بدورها
الحضاري قد أفقدنا الكثير من
شخصيتنا وحريتنا وإنسانيتنا.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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ُأسس تربوية

القانون �أداة حماية
احلقوق
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

لقد استوعبت المجتمعات المتحضرة فكرة أن اإلنسان بطبعه مجبول على حرية
اإلرادة واالخـتـيــار وهــو يكره لذلك كــل مــا يقيد حريته  ،وحــاولــت هــذه المجتمعات
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
القاعدة القانونية وقلت االلتزامات القانونية التي تقيد الحريات العامة والخاصة
ـفـي بعض األح ـيــان وحــافــظ الـقــانــون على هيبته ـفـي قــواعــده العامة الـتــي ال تتدخل
بخصوصيات األفراد وحياتهم الشخصية.
وقـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـع ـ ــب هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور
التشريعي للقوانين دورا ً كبيرا ً
في تأسيس قناعة نفسية لدى
األفـ ــراد ب ــأن ال ـقــانــون ال يشكل
أداة للقمع بـمـقــدار مــا يشكل
أداة للحماية واالستقرار الفردي
ق ـب ــل االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االج ـت ـمــاعــي
حيث بدأ األفــراد يشعرون بأن
رغ ـب ـت ـهــم ـفـي ح ـمــايــة حـقــوقـهــم
المقننة تعلو على رغبتهم في
حماية حرياتهم الفوضوية مما
أوجد نوعا ً من التوازن النفسي
لدى األفراد بهذا الخصوص.
لكن الخطوة األكثر تقدما ً في هذا
المجال لــم تكن على الصعيد
الـ ـع ــام لـ ـل ــدول ب ـمــا تـمـثـلــه من

54

سلطة سياسية وقــانــونـيــة بل
كــانــت على المستوى الـفــردي
ل ـ ــأشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ـفـي
مؤسسات إنفاذ القانون حيث
يلعب الشخص العامل في هذا
المجال الدور األكبر في تأسيس
ثقافة تدعو الفرد بشكل إيجابي
إلــى احــت ــرام ال ـقــانــون وااللــت ــزام
بأحكامه من خــال خلق نظرة
إيجابية إ ـلـى مــؤسـســات تنفيذ
القانون ومــن ينتمي إليها من
عاملين وموظفين.
ف ــرج ــل الـ ـق ــان ــون ال ـ ــذي يــؤمــن
بتطبيق ال ـقــانــون ع ـ ـلـى نفسه
قبل غيره يخلق شـعــورا ً عاما ً
لـ ــدى ال ـغ ـيــر ب ـ ـضـ ــرورة احـ ـت ــرام
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ال ـقــانــون حـتــى لــو ك ــان صعب
التطبيق في نظر البعض بينما
يؤثر الشخص ذاته بشكل بالغ
السلبية على من حوله فيما لو
قام بأي انتهاك قانوني بسيط
حيث يشعر الجميع بشكل ال
واع بأنهم قــد منحوا تصريحا ً
ٍ
غ ـيــر م ـبــاشــر بــان ـت ـهــاك أح ـكــام
القانون ممن يمثلونه ألن من
يمثلونه غير قادرين أصال ً على
االم ـت ـثــال ألح ـكــامــه ،فـمــن بــاب
أو ـلـى يسعى ه ــؤالء األفـــراد إلى
خ ـلــق مـ ـب ــررات نـفـسـيــة لـخــرق
هـــذه األحـ ـك ــام بـــأي ش ـكــل من
األشكال ويقنعون أنفسهم في
نهاية المطاف بأن المشكلة في
القانون ذاته الذي يجد أي فرد

صعوبة ـفـي تطبيقه حتى لــو كــان رج ـا ً مختصا ً
بتنفيذه وإنفاذه على اآلخرين .
أم ــا ال ـعــامــل الــف ــردي األهـ ــم الـ ــذي يـلـعـبــه رجــل
الــق ــان ــون ـفـي هـ ــذا الـ ـص ــدد ف ـهــو ال ـطــري ـقــة الـتــي
يـطـبــق بـهــا هـ ــؤالء الـمـخـتـصــون قــواعــد الـقــانــون
على اآلخــريــن حيث يلعب هــذا األمــر دورا ً بالغ
األهمية في غرس هذه الثقافة االجتماعية التي
قد تحبب الفرد بروح القانون أو تنفره منها بأي
شكل مــن األش ـكــال ،فلجوء رجــل الـقــانــون إلى
وســائــل غير حـضــاريــة س ــواء ـفـي طريقة تعامله
ال ـعــام مــع الـشـخــص الـمـخــالــف أو ـفـي تعبيراته
الـجـســديــة والـلـفـظـيــة ال ـتــي ق ــد ت ـشــوه دون أن
يشعر صورة القانون ومؤسسات إنفاذه في ذهن
ال ـفــرد الـمـخــالــف وتــدفـعــه إ ـلـى مخالفة الـقــانــون
بشكل أ كبر مما سبق ،بينما يلعب بعض رجال
القانون األذكياء دورا ً إيجابيا ً كبيرا ً في منع األفراد

الـمـخــالـفـيــن م ــن مــع ــاودة سـلــوكـهــم الــاقــانــو ـنـي
نـتـيـجــة ال ـت ـعــامــل الـشـخـصــي ال ـح ـضــاري لــرجــل
الشرطة والطريقة اإلنسانية التي طبق فيها روح
القانون مع الشخص المخالف الذي لم يعتبره
ـفـي أي لـحـظــة م ـع ـتــدي ـا ً ع ـ ـلـى شـخـصــه ب ــل على
القانون الذي يطبقه وبالتالي ال يوجد أي خالف
شخصي يدعو رجل الشرطة أن يعامل مخالف
القانون بشكل ال إنساني أو ال حضاري قد يؤثر
بشكل سلبي على سلوك هذا الفرد المخالف
فيما بعد ،وقد أخذت شرطة أبوظبي على عاتقها
أن تعمل على نشر هذه الثقافة الحضارية بين
منتسبيها من خالل تأهيلهم وإعدادهم نفسيا ً
وفكريا ً منذ لحظة انتسابهم للمؤسسة وبشكل
تدريجي خالل مسيرة تدرجهم الوظيفي لتطبيق
روح القانون بطريقة حضارية على أنفسهم أوال ً
وعلى أفراد المجتمع ثانياً.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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أمنكم سعادتنا

�أبنا�ؤكم �أمانة فاحفظوها
بقلم :الرائد ناصر عبدالله الساعدي

رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي

أص ـب ـحــت ح ـمــايــة األطـ ـف ــال م ــن الـمـهــام
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـغ ــل الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع واألس ـ ـ ـ ــرة
واألجـهــزة األمنية والمجتمعية وغيرها
نـظــرا ً للمخاطر الـعــديــدة الـتــي يتعرض
لها الطفل والتي تقع معظمها بسبب
إهـمــال بعض األســر ـفـي توفير الرعاية
المتكاملة والمراقبة المستمرة لفلذات
أ ك ـبــادنــا ان ـطــاق ـا ً مــن الـحــديــث النبوي
م ــن ه ـنــا ف ــإن تــوف ـيــر الـســامــة
واألمـ ـ ــان ألط ـفــال ـنــا واح ـ ــدة من
القضايا المهمة ـفـي مجتمعنا
وت ـم ـثــل أولـ ــو يـ ــة ق ـص ــوى لــدى
ح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال ـ ـتـ ــي
ت ـع ـم ــل ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار مـ ــن أج ــل
تحسين الجهود وفـقـا ً ألفضل
الممارسات العالمية في الدول
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
الجهات والمؤسسات األخــرى
ال ـم ـع ـن ـيــة ،بــال ـتــرك ـيــز ع ـ ـلـى رفــع
مستوى وعي الجمهور بضرورة
وأهمية حماية األط ـفــال ،ومن
أبرز القضايا التي تواجه الطفل
حمايته مــن ح ــوادث السقوط
من المباني السكنية .التي تولي
لها األجهزة األمنية أهمية كبيرة
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َ َ ُّ
ل
اعَ ،و ُك ُّلك ُْم َمسؤو ٌ
الشريف (أل ُكلك ُْم َر ٍ
َعـ ـ ــنْ َرعِ ـ ـ ـ َّيـ ـ ـ ِتـ ـ ـهِ) ف ــال ــراع ــي هـ ــو ال ـحــافــظ
المؤتمن ،وهو مأخوذ من ال ّرعي الذي
بمعنى ال ـح ـفــظ ،وال ــراع ــي هــو كــل من
ُوكـ ــل إل ـيــه س ـيــاســة األم ـ ــور ،وتــدب ـيــرهــا،
ورعايتها ،وحفظها ،وإصالح كل ما وقع
تع َرف بأنها
تحت حكمه ونظره ،و الرعية ُ
كل ما يشمله نظر الراعي وحفظه.

م ــن خـــال دع ــوات ـه ــا الـمـتـكــررة
بضرورة تأمين الحماية الكافية
لألطفال من حــوادث السقوط
والـ ـتـ ـح ــذي ــر مـ ــن م ـخ ــاط ــر ت ــرك
ق ـطــع أث ـ ــاث م ــاص ــق ل ـل ـنــوافــذ
تفاديا الستخدامها من األطفال
مـ ــايـ ــؤدي إلـ ــى وقـ ـ ــوع ح ـ ــوادث
سـ ـ ـق ـ ــوط مـ ـ ــأسـ ـ ــاو يـ ـ ــة ،وتـ ــؤكـ ــد
على أهمية المراقبة الدائمة
ل ــأطــف ــال ع ـنــد اق ـت ــراب ـه ــم من
الـنــوافــذ ،حيث تبين ـفـي بعض
الــمــب ــا ـنـي أن حـ ــواجـ ــز الــن ــواف ــذ
غ ـيــر كــاف ـيــة ل ـح ـمــايــة األطــف ــال
م ــن ال ـس ـقــوط ،ف ـهــي مصممة
للحماية مــن ال ـح ـشــرات التي
يـمـكــن أن تــدخــل إ ـلـى الـمـنــزل،
وتم تصميمها خاصة في المباني
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الـمـكــونــة مــن طابقين لتندفع
مفتوحة عند الحرائق ،والطفل
الـ ـ ــذي ي ـت ـكــئ ع ـ ـلـى م ـث ــل ه ــذا
الـحــاجــز مـعــرض للسقوط عبر
النافذة .
حوادث الغرق
ك ـ ـمـ ــا تـ ـشـ ـغ ــل قـ ـضـ ـي ــة ت ــوف ـي ــر
الحماية لألطفال مــن حــوادث
الـ ـ ـغ ـ ــرق اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـم ـج ـت ـمــع
واألج ـهــزة األمنية ومــن ضمنها
شــرطــة أبــوظـبــي والـتــي تحث
باستمرار على ض ــرورة توفير
اشـ ـت ــراط ــات األم ـ ــن وال ـســامــة
والــوقــايــة لــأط ـفــال وم ــن ذلــك
وضع سياج آمن حول أحواض
السباحة بالمنازل يمنع دخول

األطـفــال ،وعمل أرضية مانعة
لالنزالق حول األحــواض تفاديا ً
لحوادث الغرق ،وحث الراغبين
ـفـي إن ـشــاء أح ــواض سـبــاحــة أو
الذين لديهم أحــواض سباحة
في المنازل على ضرورة االلتزام
بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات األمـ ـ ــن والــس ــام ــة
حيث إن حوادث غرق األطفال
ـفــي بـ ـ ــرك الـ ـسـ ـب ــاح ــة ال ـم ــائ ـي ــة
تـقــع نتيجة ع ــدم تقيد أولـيــاء
األم ــور ب ــإج ــراءات واشـتــراطــات
الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،م ـ ــع ال ـ ــوض ـ ــع ـفـي
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أن اإلهـ ـ ـم ـ ــال سـبــب
رئيسي لحوادث غرق األطفال،
ما يتطلب مراقبتهم من قبل
األس ــرة وعــدم االنشغال عنهم
والـسـمــاح لهم بالسباحة بعد
اتباع اإلجراءات الوقائية وأهمها
وج ــود شخص يجيد ممارسة
السباحة واإلنقاذ .
التنمر اإللكتروني
ك ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـث ــل قـ ـضـ ـي ــة ال ـت ـن ـم ــر
اإللكتروني واحــدة من القضايا
ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي تـتـطـلــب تـعــزيــز
ج ـ ـهـ ــود حـ ـم ــاي ــة األطـ ـ ـف ـ ــال مــن
مخاطرها والتعريف بخطوات
اإلبــاغ عنها بمساعدة أسرهم،
جب عليهم عدم ترك
الذين يتو ّ
ف ـلــذات أ ك ـبــادهــم بـ ــدون رقــابــة
أبوية مستمرة ،واتباع إجراءات
األم ــن والـســامــة ـفـي استخدام
األج ـه ــزة اإلل ـك ـتــرون ـيــة وتثقيف
ال ـط ـل ـبــة بــال ـم ـخــاطــر ال ـم ـحــدقــة
الناجمة عن استخدام األجهزة
اإللكترونية ،بما ينمي إدرا كهم
لمواجهتها ،ومساعدتهم على
ح ـل ـهــا بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـج ـهــات
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــال
بالنسبة لــألـعــاب اإللكترونية

ح ـ ـيـ ــث يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـ ـ ـلــى األسـ ـ ــر
شغل أوقــات فــراغ األطفال في
العطلة بما يفيدهم ـفـي تنمية
شخصياتهم بعيدا ً عن األلعاب
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــرة ال ـت ــي
تتضمن عـنـفـا ً وس ـل ـب ـا ً لعقول
األطـ ـ ـف ـ ــال ،ويـ ــدخـ ــل ف ـي ـهــا ن ــوع
مــن عـمـلـيــات ال ـت ـحــدي الخطر
الـ ـ ــذي ي ــؤث ــر ع ـ ـلـى نـفـسـيــاتـهــم
وتقودهم إلى أساليب وحشية
ـفـي ارت ـكــاب الـجــرائــم عند نهاية
هـ ـ ــذه األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب حـ ـي ــث ب ـي ـنــت
نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـع ـل ـم ـيــة
وتوصيات الخبراء المختصين
حــول مخاطر جـلــوس األطـفــال
لـ ـس ــاع ــات ط ــويـ ـل ــة ل ـم ـمــارســة
األلعاب اإللكترونية الخطرة أنها
تؤدي إلى اإلدمان على االندماج
بشخصية بطل اللعبة العنيف
الــذي يقتل ويدمر األعــداء كي
يصل إلى هدفه وتنتهي مأساة
مثل ه ــذه األل ـعــاب ـفـي آثــارهــا
السلبية بالطفل بحيث يصبح
مـنـعــزال ً اجتماع ًيا يتفاعل مع
آلة ويعيش في عالم خيالي وفي
المقابل ال يدرك الطفل الفرق
بـيــن ال ـعــالــم االف ـتــراضــي الــذي
تعرضه اللعبة والواقع .
وه ـنــا نــؤكــد عـ ـلـى الـ ــدور المهم
لآلباء في تعزيز الطرق الوقائية
لحماية أطـفــالـهــم مــن ح ــوادث
المركبات والتعرف على الطرق
ال ـص ـح ـي ـحــة الس ــت ــخـــدام حـ ــزام
األم ـ ــان وم ــواصــف ــات الـمـقــاعــد
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال مــن
ع ـمــر أر بـ ــع ســن ــوات ف ـمــا دون
ـفـي الـمـقــاعــد الخلفية للمركبة
حـ ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ب ــاإلض ــاف ــة
إ ـل ــى الـ ـم ــواصـ ـف ــات وال ـم ـعــاي ـيــر

ال ـعــال ـم ـيــة السـ ـتـ ـخ ــدام مـقــاعــد
األم ــان ـفـي الـمــركـبــات لألطفال
حتى سن 12عاما ً حيث بينت
الدراسات حول أسباب وفيات
األط ـفــال مــن الفئة العمرية 0
  14بالحوادث المرورية أنعــدم اسـتـخــدام مقاعد األمــان
و الـســرعــة ال ــزائ ــدة ،أو إلهـمــال
وع ـ ـ ــدم االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ،واالنـ ـشـ ـغ ــال
باستخدام الهاتف أثناء القيادة
م ــن أب ـ ــرز ت ـلــك األس ـ ـبـ ــاب ،كما
تطرقت لمخاطر عدم استخدام
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاعـ ــد الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـهــم
وأهـمـيــة تــوعـيــة األس ــر ـفـي هذا
الجانب.
ومن جانب آخر فإننا هنا نقف
مع أخطر لعبة لألطفال وهي
تكثر مــع دخــول فصل الشتاء
وهــي قـيــادة ال ــدراج ــات النارية
في البر ومناشدة اآلباء بضرورة
ال ـ ـتـ ــزام أب ـن ــائ ـه ــم مـسـتـخــدمــي
ال ـ ــدراج ـ ــات الـ ـن ــاري ــة بــال ـق ـيــادة
اآلمنة وشروط السالمة العامة
وعـ ــدم ال ـق ـيــادة ب ـت ـهــور لتجنب
وقــوع الحوداث والحرص على
ارت ــداء الـخــوذة لحماية الــرأس،
والـمــابــس المخصصة لقيادة
وركـ ـ ــوب ال ـ ــدراج ـ ــات ،وال ـتــأ كــد
مــن ســامــة الــدراجــة وصالحية
األض ـ ـ ــواء األم ــامـ ـي ــة والـخـلـفـيــة
واإلط ـ ـ ـ ــارات ،وتــوف ـيــر ص ـنــدوق
اإلسعافات األولية.
و ـفـي الختام ،عــزيــزي و ـلـي األمــر:
إن اهتمامك بأبنائك والسؤال
عنهم يجنبك الحوادث ويحمي
المجتمع من المخاطر..

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 70فبراير 2020

57

بأقالمهم

احلوار الأ�سـري طريق
الود والألفة
بقلم د .سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

هـ ــذا ال ـت ـن ــوع ال ـع ـج ـيــب يصبح
رائ ـ ـع ـ ـا ً ع ـنــدمــا ت ـتــاقــح ب ـ ــذوره،
وذلـ ـ ـ ــك االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف ال ـم ـت ـب ــاي ــن
يثمر م ــودة وح ـب ـا ً عندما يفهم
المقصد من وجوده  ،فقد وضع
هللا ـفـي خلقه طـبــائــع مختلفة،
وحباهم بصفات متباينة؛ حتى
ُيكمل بعضهم بعضاً ،ويعرف
كــل وظـيـفـتــه وق ــدرات ــه ،فتعمر
األرض ،وتــبــن ــى ال ــح ــضـــارات،
وتزدهر الحياة .
إن األسـ ـ ــرة ه ــي ال ــنـــواة األو ـلــى
للمجتمع ،والخلية األساسية
في البناء الكبير ،وحتى تعيش
هــذه األس ــرة ـفـي صحة وعافية،
وتنضج العالقات بين أفرادها،
البد من األخذ بعين االعتبار هذه
الخصيصة العظيمة ،ويــراعــي
أفرادها طبائعهم المختلفة.

إن من أســرار العظمة الربانية ،ومــن خصائص الخلق جميعاً  ،أن تــرى هذا
التنوع العجيب ،واالختالف الهائل بين المخلوقات عموماً  ،وبين الناس على
وجه الخصوص ،فلكل إنسان شكله المتميز ،ولكل شخص هيئته المستقلة،
ثم لكل فرد رأيه المتفرد ،وأفكاره الخاصة ،ومشاعره الخاصة؛ وأحاسيسه
المستقلة ،وعواطفه الفردية.
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وأسهل طريقة للمحافظة على
قوام األسرة ،وتماسك أفرادها؛
الـ ـ ـح ـ ــوار والـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ،وطـ ــرح
موضوعات االختالف في جو من
المحبة واأللـفــة ،بغية الوصول
إلى الحق من أي طرف كان .
إن الـحــوار األس ــري وسيلة من
وسائل االتـصــال الفعال ،ومن
األهــمــي ــة الــقــص ــوى أن يـتــوفــر
ـفـي الـ ـح ــوار ب ـيــن أف ـ ــراد األسـ ــرة،

الـعـنـصــر اإليــج ــا ـبـي ،وهـــو الـثـقــة
بين األف ــراد ،وإعـطــاء المساحة
الكاملة للكل ـفـي عــرض وجهة
نظره ،وبيان رأ يــه ،وعــدم اتخاذ
أي قرار مسبق ،فمن خالل هذه
الـعـنــاصــر ال ـهــامــة ل ـل ـحــوار تنمو
ال ـم ـشــاعــر اإلي ـجــاب ـيــة ويـتـحـقــق
التواصل ،وتسود روح المحبة
والمودة.
وي ـس ــاه ــم ال ـ ـحـ ــوار األسـ ـ ــري في
الـتـقــريــب بـيــن وج ـه ــات الـنـظــر،
ويتعلم كل فرد في األسرة أهمية
احــت ــرام الـ ــرأي اآلخـ ــر ،ويـســاعــد
على نـشــأة األب ـنــاء نـشــأة سوية
ص ــال ـح ــة ل ـم ــا ي ـخ ـلــق مـ ــن روح
التفاعل االجتماعي ،فينتج من
ذلك تعزيز ثقة األسرة بأفرادها،
مـمــا يجعلهم أ ك ـثــر ق ــدرة على
تحقيق طموحاتهم وآمالهم.
ولكن هللا سبحانه وتعالى ببالغ
حكمته جعل ال ـقــرار األخـيــر في
هذا الحوار بيد الرجل؛ لما حباه
من عقل راجــح ،وحكمة بالغة،
وبما ا كتسبه من خبرة واسعة
في الحياة العملية خارج البيت،
وق ــد ي ـكــون ق ـ ــراره خ ـطــأ جــانــب
الصواب ،ولكن على هذه األسرة
أن ت ـح ـتــرم هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار؛ حتى
يجعل هللا فيه الخير ،ويجنبها

عواقب الرفض والعناد.
ول ـي ـع ـلــم ب ـق ـيــة أف ـ ـ ــراد األسـ ـ ــرة،
ولـ ـتـ ـعـ ـل ــم ال ـ ــزوج ـ ــة عـ ـلــى وج ــه

الـخـصــوص أن الـخـضــوع لـقــرار
الزوج ليس إهانة أو انتقاصا ً لها
ويحسن يها أن تضع مسؤولية
ُ

القرار بما يحمل من إيجابيات

وس ــل ــب ــيـــات ع ــ ـلــى عـ ــاتـ ــق رب
األسرة.
فالمؤسسة الناجحة والقيادة
الـحـكـيـمــة ه ــي ال ـت ــي ت ـ ــدار من
خ ــال ال ـقــرار الـمـتـفــرد لمديرها
وقائد سفينتها ،بعد المشاورات
وال ـمــدارســات ،وأي ق ــرار يتخذ
بعيدا ً عن هذا المنهج فمصيره
الفشل والحقد والتدمير لتلك
المؤسسة.
ما أجمل الحوار عندما يخلو من
نـصــرة الـنـفــس ،وتفنيد مــزاعــم
اآلخرين ،والحط من مقاماتهم،
ح ــوار االح ـتــرام والـتـقــديــر بالتي

هـ ـ ــي أح ـ ـ ـسـ ـ ــن؛ ح ـ ـتـ ــى ي ـس ـهــل
قـبــول الـحــق ،وال ـنــزول إ ـلـى رأي

الـ ـمـ ـخ ــال ــف ،ـ ـفـي جـ ــو مـ ــن الـ ــود
واأللفة والمودة.
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مدونة أفكاري

القليل منك يكفي
لإ�سعادهم
بقلم :األستاذة /خديجه الطنيجي

كاتبة وإعالمية

تويتر@Alteniji_k :

تجربنا الحياة عىل تقبل أمور يرفضها العقل ويفر منها القلب ،فكم من أصدقاء رحلوا
دون أن نخربهم مبدى حبنا واحرتامنا وتقديرنا لهم ،وكم من أحباء خرسنا عرشتهم
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.

أحـ ـسـ ـن ــوا إ ـل ــى مـ ــن ت ـح ـبــون
فأيام عمرنا تنقص والحياة
تمضي بنا إلى عالم الغيب،
ف ـ ــا نـ ـعـ ـل ــم ه ـ ــل ســنــك ــون
ه ـنــا غـ ــدا ً أم سـنـصـبــح من
الغائبين ،فما فائدة القبلة
التي ستضعها على جبين
شخص ميت غ ــدا ً وقلبك
م ـ ـ ـلــيء ب ــالـ ـحـ ـس ــرة وال ـ ـنـ ــدم
على أمــور كان بإمكانك أن
تفعلها ولكن غرورك منعها
عنك.
شغلتنا الحياة كثيرا ً عمن
ن ـ ـحـ ــب ف ــأصـ ـبـ ـحـ ـن ــا ن ـب ـخــل
بالكلمات والحب واالهتمام
بمن حولنا بحجة انشغالنا،
وأص ـب ـحــت عــاقــات ـنــا بـ ــاردة
ومـ ـقـ ـتـ ـص ــرة عـ ـ ـلـى وس ــائ ــل
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ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
(الـ ـ ــوات ـ ـ ـسـ ـ ــاب وال ـ ـس ـ ـنـ ــاب
واإلنستغرام) وغيرها.

ي ـف ـت ـقــد وجـ ـ ـ ــودك ـ ـفـي ه ــذه
اللحظات ،وكم من شخص
عانى مرارة الفراق.

احرصوا دائما ً على تفقدهم
وابـ ـ ـحـ ـ ـث ـ ــوا عـ ـنـ ـه ــم عــن ــدم ــا
يغيبون ،تــذكــروا مواقفهم
الـجـمـيـلــة م ـع ـكــم ،وت ـنــازلــوا
ـ ـفـي ع ــاق ــاتــك ــم ألج ـ ــل ب ـقــاء
الــود ،انثروا رحيق كلماتكم
الطيبة على أسماعهم ،أخبر
من تحبه بأنك تحبه  ،عبروا
عـ ــن مــش ــاع ــرك ــم الـجـمـيـلــة
لـ ـم ــن حـ ــول ـ ـكـ ــم ،فـ ـك ــم مــن
شخص بــات مهموما ً وهو
يسأل نفسه لماذا لم يعد
يحبني؟ وكــم مــن شخص
يعاني مــن انشغالك وقلة
اهتمامك ،وكم من شخص

ال ترهق نفسك بالتفكير في
إسعاد من حولك فالقليل
مـ ـن ــك يــكــف ــي إلسـ ـع ــاده ــم
جميعاً ،واص ــل وب ــادر وكن
أنـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ـم ـ ـعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال
تنطفئ لتنير عتمة القلوب،
ف ــالـ ـح ــب ال ـح ـق ـي ـقــي لـيــس
بـ ـص ــور وأش ـ ـعـ ــار وكــت ــاب ــات
تضعها في حساباتك ،وليس
برسائل نصية ترسلها إلى
ع ـ ــدة أش ـ ـخـ ــاص ل ـتــذكــرهــم
بــوجــودك ،بــل هــي دعــوات
لهم في الغيب بينك وبين
ربك ،ووصل دائم ال ينقطع
ابدا ً إال بخروج الروح.
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الكلمة الطيبة صدقة تؤجر
عليها ،وهي مفتاح للرحمة
ألن ـهــا ت ــؤلِّ ــف ب ـيــن ال ـق ـلــوب،
و ُتـصـلــح الـنـفــوس ،و ُتــذهــب
ال ـ ـحـ ــزن ،و ُتـ ــزيـ ــل ال ـغ ـضــب،
و ُتشعر بالرضا والـسـعــادة،
ات ـ ــرك ـ ــوا قـ ـلـ ـي ــا ً مــنــه ــا عـ ـلـى
م ـســامــع م ــن ت ـح ـبــون فــإن
لـلـكـلـمــة اثـ ـ ــرا ً ع ـظ ـي ـم ـا ً على
نفوسهم.
تـعـلـمــوا االه ـت ـمــام ول ــو كــان
بالسؤال عن أحوالهم بين
الحين واآلخر ،فإن االهتمام
يغلب الحب أحياناً ،اقتربوا
ممن تحبون وامـلــؤوا فراغ
قــل ــوبــه ــم ،احـ ـت ــووه ــم بـكــل
م ـ ــا لـ ــدي ـ ـكـ ــم م ـ ــن مــش ــاع ــر
وأحـ ــاس ـ ـيـ ــس ص ـ ــادق ـ ــة ،وال

تستكثروا أنفسكم عليهم،
فما أجمل أن يكون لديك
ش ـخــص يـخــاطـبــك بأطيب
ال ـ ـكـ ــام و يـ ـغـ ـم ــرك بـجـمـيــل
االهتمام.
أع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدوا ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء حـ ـي ــاتـ ـك ــم
وعــاقــات ـكــم بــالـحــب والـ ــود،
أط ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــوا نـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـغ ـ ـضـ ــب
ب ــداخـ ـلـ ـك ــم ،تـ ـص ــالـ ـح ــوا مــع
أنفسكم ومــع مــن حولكم،
واج ـ ـع ـ ـلـ ــوا ب ـ ــاب ال ـت ـســامــح
مـ ـفـ ـت ــوحـ ـا ً دائ ـ ـ ـم ـ ـ ـا ً ب ـي ـن ـكــم،
التمسوا العذر لمن تحبون
ـفـي كــل ش ــيء ،عـنــد الغيرة
وع ـ ـنـ ــد الـ ـغـ ـض ــب ،وإذا لــم
تروهم يوما ً في الوجه الذي
اع ـتــدتــم عـلـيــه ،فــإنـهــم بشر
مثلكم مشاعرهم متقلبة

وق ـ ــد ت ـغ ـل ـب ـهــم ض ـغــوطــات
الحياة.
اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرب م ـ ـ ــن عـ ــائ ـ ـل ـ ـتـ ــك،
احتضن أب ـنــاءك واجمعهم
ح ــول ــك ،ك ــن ب ـ ــارا ً بــوالــديــك
صـ ــل رح ـم ــك وال
وإخ ــوت ــك ِ
ت ـه ـجــر مـ ــن قــطــع ــك ،فـفــي
الـ ـق ــرب واإلح ـ ـسـ ــان مــرتـبــة
ك ـب ـي ــرة ع ـن ــد هللا عـ ــز وج ــل
وإنــك حتما ً مالقيه ،اجعل
أجـ ـ ــرك مـ ـ ـم ـ ــدودا ً ب ــدع ــوات
تـصــل إل ـيــك مــن أم بــر ْرتـهــا
وم ــن أرحـ ــام وصـلـتـهــا ،ومــن
أبـنــاء ربيتهم تربية حسنة،
وم ـ ــن ص ــدي ــق وقـ ـف ــت إ ـلـى
ـس لك
جانبه يــوم ـا ً فلم يـنـ َ
جميلك ،وم ــن كلمة طيبة
ذكرتها لشخص فأسعدته.
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كتاب من اإلمارات

اليوم الوطني وقفة
للتعبري عن الفخر
بقلم :عمر علي محمود األحمدي

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
سنوياً  ،نستذكر  ذلك اليوم المش ّرف في
تاريخ الوطن الذي جمع أبنا َءه على كلمة
واح ــدة متكاتفين ومترابطين على قلب
رجل واحد للوقوف خلف القيادة الرشيدة
الـتــي بادلتهم الـحــب والــوفــاء ،مستمدين
العزيمة من مبادئ الثوابت الوطنية التي
ـســدهــا ال ـقــائــد الـبــا ـنـي،
أرسـ ــى دعــائـمـهــا وجـ ّ
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه ب ـ ــإذن هللا ال ـش ـيــخ زا ي ـ ــد بن
سلطان آل نهيان «طيب هللا ثراه».
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ونعتز جميعا ً بــألــوان علم اإلمـ ــارات ألنها
تع ّبر عن الــوحــدة الوطنية للدولة ،واتحاد
أبـ ـن ــاء شـعـبـهــا وق ــادتـ ـه ــا ،وأن رفـ ــع الـعـلــم
والتزيّن به ،يعد فرحا ً وطنيا ً وحافزا ً للتعبير
عــن الـتــاحــم والـتـمــاســك والـقـيـمــة األزلـيــة
الـعــريـقــة ـفـي قـلــوب شـعــب اإلم ـ ــارات تجاه
ال ــوط ــن ال ـم ـع ـطــاء ،ك ـمــا ي ـعــد رم ـ ــزا ً الت ـحــاد
الدولة ،وعهدا ً على مواصلة المسيرة الغنية
باإلنجازات.
إن هذه المناسبة الجليلة تمثل خير دليل

على الوفاء واالنتماء للوطن
ولـلـقـيــادة الـعـلـيــا ،واالع ـتــزاز
بالقادة المؤسسين الذين
وضعوا أعمدة البناء المتين
ل ـلــدولــة ال ـحــدي ـثــة ،وتــأ ك ـيــدا ً
للثوابت الوطنية والسمات
األص ـي ـلــة ـفـي ال ـح ـفــاظ على
مــكــتــســب ــات ب ـ ـنـ ــاء الـ ــدولـ ــة
العصرية ،وتـبـقــى اإلمــارات
نـ ـم ــوذجـ ـا ً وح ـ ــدو يـ ـ ـا ً نــاج ـح ـا ً
ي ـ ـق ـ ـتـ ــدى ب ـ ـ ــه؛ ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـلـى
ال ـســاحــة ال ـعــر ب ـيــة فحسب
وإنما على المستوى الدولي.
لـقــد ت ـبــوأت دول ــة اإلمـ ــارات
في ظل قيام االتحاد ،مكانة
مــرمــوقــة بين دول العالم،
حيث أصبحت ال ـيــوم قبلة
القاصي والداني ،ووجهة لكل
طالب للعون والمساعدة،
وال ـغــوث وال ـن ـجــدة ،ونـصــرة
الـ ـمـ ـظـ ـل ــوم ،وإن اإلم ـ ـ ــارات
ت ـث ـبــت ع ــامـ ـا ً ت ـلــو اآلخ ـ ــر في
مسيرتها المباركة ،حرصها
ع ـ ـ ـلــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ
ع ـل ـيــه ،ان ـطــاق ـا ً م ــن ثــوابــت

هذا الوطن وتراثه األصيل،
وق ـ ـي ـ ـمـ ــه الـ ـنـ ـبـ ـيـ ـل ــة  لـ ـل ــر ـقـي
بــالــوطــن واإلن ـس ــان ،وتوفير
ال ـح ـي ــاة ال ـكــري ـمــة وال ــرغ ــدة
ألبــن ــاء ال ــوط ــن والمقيمين
على أرضه الطاهرة.
وبهذه المناسبة التاريخية
ل ـ ـن ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ـنـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
ال ـتــي تـبــذلـهــا ال ــدول ــة لدعم
أبـ ـ ـن ـ ــاء اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات وخ ــاص ــة
ال ـمــرأة ـفـي مـسـيــرة النهضة
وال ـ ـت ـ ـطـ ــو يـ ــر ال ـ ـشـ ــامـ ــل إلــى
ج ــان ــب أخ ـي ـهــا الـ ــرجـ ــل،وأن
المرأة اإلماراتية استطاعت
تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــازات،
وت ـ ـبـ ــوأت أرفـ ـ ــع ال ـم ـنــاصــب
وال ــدرج ــات الوظيفية حتى
غـ ـ ـ ـ ــدت  اإلمـ ـ ـ ـ ــارات إحـ ـ ــدى
أفضل دول العالم في تمكين
المرأة ،وذلك وفق مقاييس
ومعايير الرفاهية الصادرة
ع ــن ال ـم ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي
العالمي ،نتيجة لمساعي
ال ـق ـيــادة الــرش ـيــدة ل ـل ـت ـط ـلــع
إلى األفضل دائما ً وتحقيق

مزيد من النجاح والتميز.
و ـ ـفـي ال ـخ ـت ــام ،أرفـ ــع أسـمــى
آيات التهاني والتبريكات إلى
مقام صاحب السمو الشيخ
خليفة بــن زا ي ــد آل نهيان،
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــدولـ ـ ــة «حــفــظ ــه
هللا» ،وإ ـلـى صاحب السمو
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد بـ ــن راشـ ــد
آل مـ ـكـ ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء حــاكــم د ـبــي «رعـ ــاه
هللا» ،وإ ـلـى صاحب السمو
الشيخ محمد بــن زا ي ــد آل
ن ـه ـيــان ،و ـلـي عـهــد أبــوظـبــي،
نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وأصحاب السمو
أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـج ـلــس األع ـ ـلـى
ل ــاتـ ـح ــاد ،حــك ــام اإلم ـ ـ ــارات،
وسمو أولياء العهود ونواب
ال ـ ـح ـ ـكـ ــام ،وع ـ ـمـ ــوم شـعــب
اإلمارات الوفي والغيور على
ال ــوح ــدة وال ـ ـعـ ــزة ،وض ـيــوف
الـ ـ ــوطـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرام؛ وذلـ ـ ــك
ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم الــوط ـنــي
الـ 48لدولة اإلمارات
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بقلم :مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة الشراكات المجتمعية
Alahmadi13mariam@gmail.com

جهود �شـرطية يف تفعيل دور
جمعيات النفع العام
تعتبر جمعيات النفع العام من أ كثر المؤسسات قر بًا من المجتمع كونها نتجت من
حلول لجميع المشكالت المجتمعية،
تطوعا على إيجاد
المجتمع ذاته بهدف العمل
ً
ٍ
ولهذا فهي ُت َعدّ مؤسسات تقوم على خدمة المجتمع ومساعدة فئاته المختلفة
ً
مستقبل ،ولهذا
على التفاعل مع أي ظاهرة أو مشكلة تؤرق المجتمع سواء حال ًيا أو
تعتبر جمعيات النفع العام مؤسسات داعمة للدولة ومعاونة لها لحفظ االستقرار
المجتمعي ومن ثم استقرار األمن العام.
دور جمعيات النفع العام
ت ـقــوم جـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام
ـ ـف ــي م ـ ـع ـ ـظـ ــم دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم
بتقديم مجموعة من البرامج
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـم ـت ـن ــوع ــة ـفـي
م ـج ــاالت ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة
كـ ـ ــافـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة،
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
والترفيهية والتي تتوافق مع
الــرســالــة واألهـ ـ ــداف المعلنة
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للجمعية وال ـت ــي تـنـحـصــر في
اإلخــاص في خدمة المجتمع
بـ ـه ــدف بـ ـن ــاء اإلن ـ ـسـ ــان الـ ــذي
يشعر باالنتماء ويؤمن بقيم
المجتمع ومبادئة الراسخة.
وتـقــوم جمعيات النفع العام
على العمل التطوعي والذي
يـ ـمـ ـث ــل ـ ـف ــي ذات ـ ـ ـ ــه مـ ـم ــارس ــة
إن ـســان ـيــة تــرت ـبــط ب ـكــل معاني
الخير ،حيث يساهم في تعزيز
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القيم والمبادئ اإلنسانية لدى
جميع فئات المجتمع ،كونه
يـمـثــل إحـ ــدى ص ــور الـتـكــاتــف
وال ـع ـمــل وف ـ ًقــا لـ ــروح الـفــريــق
ال ـ ــواح ـ ــد لــخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع،
وبالتالي يدعم قيما ً إنسانية
رف ـي ـعــة وه ــي ال ـس ـعــي للخير
دون هدف أو غاية سوى نشر
السعادة ودعم االستقرار.
وب ــذل ــك فـ ــإن الـ ـ ــدور ال ـح ـيــوي

الذي تقوم به جمعيات النفع
ال ـ ـعـ ــام ي ـت ـم ـثــل ـ ـفـي ال ـت ـصــدي
لـ ـمـ ـشـ ـك ــات الــمــجــتــم ــع عــن
ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـج ـ ـهـ ــد الـ ـتـ ـط ــوع ــي
إضافة إلى التعاون بين فئات
ال ـم ـج ـت ـمــع وال ـت ـش ـج ـيــع على
تبادل الخبرات ونماذج التنمية
وخ ـ ـلـ ــق أرضـ ـ ـي ـ ــات م ـش ـتــركــة
ل ـل ـحــوار الـثـقــا ـفـي واالجـتـمــاعــي
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ــدع ـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ـفـي
المجتمع .ولـهــذا ـفـي كثير من
األح ـ ـيـ ــان ي ـت ـح ــرك الـمـجـتـمــع
سريعا لـعــاج ظاهرة
المدني
ً
م ـج ـت ـم ـع ـيــة أو رعـ ــايـ ــة ف ـئــات
مـحــددة ـفـي المجتمع أو نشر
ثقافة ما تستهدف من خاللها
دعـ ــم االسـ ـتـ ـق ــرار ،وأن يـكــون
هناك دور للمجتمع ذاتــه في
رعــايــة مستقبله ،بالمشاركة
مع الدولة وأجهزتها المعنية،
بما يدعم استقرار المجتمع
وق ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه ع ـ ـ ـلــى الــتــخــطــي ــط
للمستقبل بشكل متكامل
ومثالي في ذات الوقت.
المجتمع المدني والشرطة
ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـت ـحــديــات ال ـعــديــدة
التي تواجة المجتمعات حول
العالم ،وأبرزها التي تستهدف
االس ـت ـقــرار المجتمعي مثل؛
م ـ ــوج ـ ــات الـ ـعـ ـن ــف واألفـ ـ ـك ـ ــار
المتطرفة ،أو محاوالت تدمير
الشباب من خالل المخدرات،
أص ـ ـبـ ــح ه ـ ـنـ ــاك عـ ــاقـ ــة قــو يــة
تـ ــر بـ ــط الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
والشرطة ،فكالهما يهدف إلى

دعم المجتمع والحفاظ عليه،
خــاصــة أن المجتمعات التي
تفتقر لألمن واالستقرار تتسم
ب ــال ـف ــوض ــى وافـ ـتـ ـق ــار أب ـنــائ ـهــا
لــإح ـســاس بــأه ـم ـيــة االن ـت ـمــاء
الوطني ،وبالتالي فإنها توصف
بالتخلف الفتقارها لمبادرات
بناء مجتمع صحي وآمن.
ولقد جاء هدف تحقيق السالم
الـمـجـتـمـعــي لـيـحـتــل مــوق ـع ـا ً
سـ ـل ــم األهـ ـ ــداف
رئ ـي ـس ـي ـا ً ـ ـفـي ُ
الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
ل ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا ،وال ـ ـ ــذي يـتـطـلــب

تضافر جـهــود أبـنــاء المجتمع
مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة وذلـ ــك
لوجودها واحتكاكها المباشر
مع أفراد المجتمع .وهنا تبرز
أهمية رجل الشرطة في رسم
مالمح تلك العالقة التي من
شانها تعزيز التعاون مع أفراد
الـمـجـتـمــع لتحقيق الـتـعــاون
ال ـب ـ ّنــاء وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن
ت ــرتـ ـق ــي بـ ـ ـص ـ ــورة ال ـم ـج ـت ـمــع
ورجل الشرطة في آن معا ،بما
يعني التأكيد على المسؤولية
الجماعية بالحفاظ على األمن
واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،فــال ـم ـســؤول ـيــة
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ث ـنــائ ـيــة ت ـفــاع ـل ـيــة ـفـي تحقيق
األمن ،وهذا يتم برسالة الدولة
وإ ي ـ ـمـ ــان ال ـم ـج ـت ـمــع بتحقيق
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة رج ـ ـ ــل الـ ـش ــرط ــة
والـمـحــافـظــة عـلـيــه ـفـي أهمية
الوصول إلى بناء مجتمع آمن.
مجال وآليات التعاون
ولــك ــن ال ـ ـسـ ــؤال ك ـيــف ي ـكــون
ه ـن ــاك تـ ـع ــاون م ـت ـكــامــل بين
المجتمع ال ـمــد ـنـي وال ـشــرطــة،
بما يضمن استقرار المجتمع
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق رع ـ ــاي ـ ــة م ـت ـكــام ـلــة
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان؟ ..وفـ ـقـ ـا ً
لـ ـتـ ـج ــارب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دول
العالم ومنها سويسرا في إطار
المسؤولية المجتمعية هناك
مـجـلــس أع ـ ـلـى يـضــم ق ـيــادات
الـشــرطــة المجتمعية وأخــرى
مــن المجتمع المدني ورم ــوزا ً
م ـ ــن رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال وكـ ـب ــار
الـمـسـتـثـمــريــن ـفـي الـمـقــاطـعــة
أو المدينة السويسرية يقوم
بــدراســة أي ظواهر جديدة في
المجتمع قــد نـتــج عـنـهــا ثمة
تـهــديــد لــاس ـت ـقــرار أو مسيرة
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار  ،و ي ـ ـتـ ــم دراسـ ـ ــة
ً
مستقبل لبيان
آليات التحرك
مثل هــذه الـظــواهــر وعالجها،
وه ـنــا مــن الـ ـض ــروري اإلشـ ــارة
إ ـلـى أن الـتـعــاون بين الشرطة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
ال ـ ـمـ ــد ـنــي قـ ــائـ ــم ع ـ ـ ـلــى هـ ــدف
وح ـيــد يتمثل ـفـي دع ــم األمــن
واالسـتـقــرار لمواجهه أي تح ٍّد
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مستقبلي ،ولعل المؤشرات
األم ـن ـيــة وق ـ ــدرة اج ـه ــزة األم ــن
الـ ـ ـس ـ ــو يـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة عـ ـ ـ ـل ــى دع ـ ــم
االسـتـقــرار المجتمعي تجري
بشكل مثالي إلى حد بعيد.
كما يقوم التعاون بين الشرطة
وج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع الـ ـع ــام في
المجتمعات المختلفة على
إطـــاق ال ـم ـب ــادرات المتبادلة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى إ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
أه ــداف االستراتيجية األمنية
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ،م ـم ـث ـلــة ـفـي
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع عـ ـ ـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــل
التطوعي بين فئات الشباب
واألطـ ـف ــال ،وإطـ ــاق م ـبــادرات
ت ـطــوع ـيــة تـعـلـيـمـيــة تــرفـيـهـيــة
ت ـن ـمــي ق ـيــم االنــتــم ــاء لـلــوطــن
والمجتمع بمعنى تنمية قيم
ال ـ ــوالء واالنــتــم ــاء ـفـي اإلن ـســان
وم ـ ــن ثـ ــم االلـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـقــانــون
والـ ـتـ ـع ــاون ـفـي ن ـفــس الــوقــت
للمحافظة على أمن المجتمع
واستقراره.
واقع المجتمعات العربية
للجمعيات ذات النفع العام
دور مهم في تنمية المجتمعات
ال ـغــر ب ـيــة بـيـنـمــا م ــا نــج ــده في
ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول الـعــر بـيــة،
والخليجية تحديداً ،ارتباط تلك
الجمعيات بالظهور اإلعالمي
ـفـي ال ـم ـنــاس ـبــات الـمــوسـمـيــة،
أ كثر من مساهماتها الفاعلة
ميدانياً ،وبالتالي هناك حاجة
ماسة إ ـلـى إيجاد بيئة خصبة،
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وب ـص ـمــة واضـ ـح ــة ،ت ـس ـهــم في
ت ـعــزيــز ق ـن ــوات ال ـتــواصــل مع
تـ ـل ــك الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،ك ــإت ــاح ــة
الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ل ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة
والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ـ ـفـي ف ـعــال ـيــات
ومـنـتــديــات الـجـهــات والــدوائــر
ج ــب
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــو ّ
عـ ـ ـلـى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
واإلداريــة في تلك المؤسسات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إب ـ ـ ــرام م ــذك ــرات
التفاهم مــع جمعيات النفع
العام ،لكي تكون شريكا ً مؤثرا ً
وفاعال ً في التنمية المستدامة،
ت ــوا ك ــب ت ـط ـل ـعــات ال ـح ـكــومــة
ـ ـفـي اس ـ ـت ـ ـشـ ــراف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
وتحقيق الصالح العام.
وزارة الداخلية
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ـ ـفـي دولـ ــة
اإلمارات السبق في تعزيز مثل
ه ــذا الـ ــدور مــن خ ــال ملتقى
«ج ـ ـهـ ــود وح ـ ـمـ ــايـ ــة» ل ـح ـقــوق
اإلنـســان الــذي تم انعقاده في
إم ـ ـ ــارة د ـب ــي ،ب ـح ـضــور جـهــات
ح ـكــوم ـيــة مـحـلـيــة واتــح ــادي ــة،
ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ً ع ـ ـ ـ ــن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
ال ـم ـج ـت ـمــع الــم ــد ـنـي الـمـعـنـيــة
بمجال حقوق اإلنسان ،حيث
تـنــاول الملتقى أبــرز إنـجــازات
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ـفــي م ـ ـجـ ــال حــق ــوق
اإلنـســان بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العالقة ،مما
يسهم في دعم سجل الدولة،
وإيفائها بالتزاماتها في مجال
حقوق اإلنسان.

شرطة دبي

شرطة أبوظبي
ك ـمــا س ـعــت الــقــي ــادة ال ـعــامــة
ل ـشــرطــة أب ــوظ ـب ــي ،إ ـلــى إرسـ ــاء
مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي،
وتعزيز ثقافة التعاون والبناء،
وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن عـ ـلـى
ال ـع ـط ــاء ال ـن ـف ـعــي ال ـ ـعـ ــام ،من
خ ـ ــال إطـ ـ ــاق م ـ ـبـ ــادرة «ك ـل ـنــا
ش ــرط ــة» ض ـمــن م ـســؤول ـيــات
إدارة الـ ـش ــرط ــة الـمـجـتـمـعـيــة
ـفــي ق ـ ـطـ ــاع أم ـ ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع،
والـتــي عكست تعزيز مفهوم
ال ــم ــســـؤول ــيـــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة،
وإحداث أثر مجتمعي مباشر

ل ـت ـطــو يــر الـ ـ ــذات بـمـســاهـمــات
تطوعية لــدعــم مسيرة األمــن
واألمان في ربوع إمارة أبوظبي.
كما تــم اط ــاق جــائــزة «القائد
العام» لشرطة أبوظبي للعمل
اإلنساني ضمن فعاليات عام
الخير  ، 2017التي تتيح تقديم
ـرس ــخ
مـ ـش ــارك ــات إن ـس ــان ـي ــة ت ـ ّ
المسؤولية المجتمعية ،وروح
الــتــط ــوع ،وخ ــدم ــة الـمـجـتـمــع،
تـ ـ ـجـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدا ً لـ ـ ـح ـ ــب ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء
المتعمق في نفوس العاملين
والمنتسبين للشرطة.

كما أصبحت الـقـيــادة العامة
لشرطة دبي شريكا ً حقيقيا ً في
الـتـعــاون مــع جمعيات النفع
العام من خالل إبرام مذكرات
الـ ـتـ ـف ــاه ــم م ـ ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـجـمـعـيــات ،كجمعية توعية
ورع ـ ــاي ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وغ ـيــرهــا
التي أسهمت بشكل حقيقي
ـعـ ـ ــال ـفــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ث ـق ــاف ــة
وفـ ـ ـ ّ
التوافق في إطار الحوار البناء،
وأسـ ـهـ ـم ــت ـ ـفـي وض ـ ــع بـصـمــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
المجتمع المدني والشرطة.
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عيادة الحدث

التمكني �أو ً
ال
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي
بين الطفولة والمراهقة خط حساس ُيحس وال ُيرى  ،والمشكلة التي ينبغي التذكير بها أن
المراهق يعتبر نفسه شابا ً يمكن االعتماد عليه  ،وأن األهل يعتبرونه ما زال طفال ً ،ومن هنا
تكبر الفجوة المعلنة أو غير المعلنة  ،والتي تتظاهر بالسلوكيات المختلفة من قبل المراهق
شاب  ،ومن قبل األهل الذين
الذي يفتقر ربما إلى المهارات الكافية لكي يقنع األهل بأنه
ٌّ
يرفضون ضمنيا ً 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
المشوقة لكي تساعدهم على التفكير الخالق  ،لتبني بذلك أفــرادا ً لهم قيمة إضافية في
المجتمع ،سواء أ كان األمر يتعلق بالطفولة أو بالمراهقة .
مـ ــا نـ ـح ــن بـ ـح ــاج ــة إلـ ـي ــه هــو
استراتيجية إعالمية وطنية
أو بــرنــامــج وط ـنــي لطفولة
سعيدة ومراهقة سليمة.
ال تقتصر جهودها على جهة
واح ــدة فـقــط ،بــل على عدد
مــن الـجـهــات والمؤسسات
الـ ـ ـت ـ ــر ب ـ ــو ي ـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة
والـ ـخـ ـي ــري ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .وم ــن
خـ ــال هـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
يـ ـمـ ـك ــن تـ ـكـ ـثـ ـي ــف الـ ـجـ ـه ــود
لتنفيذ حمالت وطنية على
الـ ـ ـم ـ ــدى ال ـ ـطـ ــو يـ ــل ولـ ـي ــس
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ال ـ ـمـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر ،وب ــرام ــج
إذاع ـيــة وتـلـفــزيــونـيــة ،وم ــواد
مختلفة يمكن استخدامها
ـ ـف ـ ــي وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي  ،مع العمل على
أن تــك ــون ت ـفــاع ـل ـيــة بحيث
يـمـكـنـنــا م ـش ــارك ــة األطــف ــال
والمراهقين في هــذه المواد
ع ـ ـبـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي .
وك ـ ـمـ ــا نــعــل ــم جــمــيــعــا ً ب ــأن
الـ ـت ــوعـ ـي ــة ـ ـفـي الـ ـصـ ـغ ــر هــي
ص ـحــة وح ـيــو يــة ووق ــاي ــة في
ال ـك ـبــر  ،وال نـتـكـلــم ه ـنــا عن
االمراض الجسدية  ،بل على
السلوكيات الخاطئة التي إن
أهملناها ـفـي الصغر تصبح
ض ـ ــارة ب ــالــف ــرد وال ـم ـج ـت ـمــع،
وقد يصعب التخلص منها
أو تــدبـيــرهــا  ،أو أن ـهــا تكلف
الكثير مــن الــوقــت والجهد
والـ ـم ــال  ،ع ــدا ع ــن الـضـيــاع
الــذي يتعرض له الطفل أو
المراهق.

تلك الحمالت والبرامج تركز
ع ـ ـلـى األه ـ ــل م ــن ج ـه ــة ،مع
العمل على تمكين األطفال
والمراهقين من إدارة حياتهم
بــالـشـكــل الـصـحـيــح ال ـقــو يــم،
الـمـبـنــي أس ــاســا ً عـ ـلـى القيم
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ـ ـفـي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،
وتساعدهم على آلـيــة اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرار ـ ـفـي م ـ ـجـ ــاالت ع ــدي ــدة
ت ـ ـجـ ــاه ال ـ ـمـ ــواقـ ــف ال ـح ـيــات ـيــة
التي يتعرضون لها في البيت
والـ ـ ـش ـ ــارع وال ـ ـمـ ــدرسـ ــة  ،أو
تـجــاه الــق ــرارات الـتــي تتعلق
بــالــدراســة الجامعية والحياة
المهنية .
وب ـ ـ ـكـ ـ ــل أس ـ ـ ـ ــف أقـ ـ ـ ـ ـ ــول إن
المشكلة ال تكمن ـفـي غياب
الــب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة الـتــي
تـنـمــي الــم ــواه ــب والـتـفـكـيــر

اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي  ،ب ـ ــل تــكــم ــن ـفـي
كثرة البرامج والمسلسالت
وغــي ــره ــا م ــن ال ـ ـمـ ــواد ال ـتــي
ت ـن ـشــر ع ـبــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـمــرئ ـيــة أو ال ـم ـس ـمــوعــة أو
المقروءة ووسائل التواصل
السم
االجتماعي ،التي تدس
ّ
ً
ـفـي الــعــس ــل ،وخـ ـص ــوصـ ـا في
شهر رمضان الكريم  ،حيث
الخمرة واإلغراءات وغيرها.
نــأمــل أن ت ـت ـضــافــر الـجـهــود
ل ـ ـكـ ــي ن ـ ـح ـ ـمـ ــي أط ـ ـفـ ــال ـ ـنـ ــا ،
ونمكّنهم من إدارة حياتهم
ل ـ ـكـ ــي ن ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـ ـ ـلــى هـ ــذه
األرض ال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة الــغــنــي ــة
بثرواتها البشرية والمعرفية
قبل المادية.
وللحديث بقية ..
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معلومات عامة

جبل جي�س
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

رحالت السفاري
أنشطة متنوعة تقام في جبل جيس رأس
الخيمة وأهمها رحالت السفاري ،فوسط
الطبيعة ال ـص ـحــراويــة الـخــابــة واألجـ ــواء
المفعمة بالراحة واالستجمام ودرجــات
الحرارة الباردة شتا ًء والمتوسطة صيفاً،
يكون خيار القيام برحلة سفاري وقضاء
ساعات الليل في قمته أحد أهم القرارات
التي يتخذها الكثير من عشاق الطبيعية
والجبال الحجرية.

اإلطاللة البانورامية

ج ـبــل ج ـيــس رأس ال ـخ ـي ـمــة ،أح ــد أشـهــر
م ـعــالــم الـ ـج ــذب ال ـس ـيــاحــي ـفـي ال ــدول ــة،
ينتمي إلى سلسلة جبال الحجر في شمال
المدينة وهو أعلى جبل في اإلمارات.
الكثير منا يتساءل كم ارتفاع جبل جيس
وأ يـ ــن ي ـقــع ج ـبــل ج ـيــس ،ي ـقــع ـفـي إم ــارة
رأس الخيمة ويبلغ ارتفاعه  1900متر
فوق سطح األرض ،ويتميز في بانخفاض
درجات حرارته في فصلي الصيف والشتاء
على حــد س ــواء ،حيث تصل الــدرجــة في
الشتاء قرابة  -5درجات مئوية وتتساقط
الثلوج مرتين في كل عام تقريباً.

الجبل بطريقة مثالية للغاية ،وذلك عن
طريق تزويده بكافة المرافق السياحية
ليصبح رم ــز مــن رمـ ــوز الـسـيــاحــة وأحــد
أهم معالم الجذب السياحي ليس فقط
على مستوى اإلمـ ــارة فحسب بــل على
مستوى الدولة بشكل عام.
يبعد الجبل حوالي  25كيلومتر عن مدينة
رأس ال ـخ ـي ـمــة ،وم ـح ــاط ب ـقــرى مـعــزولــة
ومزارع تشهد كميات غزيرة من األمطار
س ـن ــو ي ـا ً إلنـ ـت ــاج الـ ـف ــوا ك ــه والـ ـخـ ـض ــروات
ولتربية المواشي.

أه ـ ــم األنـ ـشـ ـط ــة ـ ـفـي جـ ـب ــل جـ ـي ــس رأس
تهتم حـكــومــة إمـ ــارة رأس الخيمة بهذا الخيمة:
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ف ـض ـا ً ع ــن اإلطـــالـــة ال ـب ــان ــورام ـي ــة الـتــي
يتمتع بها الجبل ،على عدد من الوديان
وال ـس ـهــول واألراض ـ ــي ال ـخ ـضــراء الخالبة
من جهة واألراضــي الصحراوية من جهة
أخرى ،إلى جانب إمكانية رؤية جانب من
أراضــي سلطنة عمان ،مقدمة تجربة ال
تنسى ومثالية تشعر الزائر بمدى جمال
الطبيعة وسحرها الخالب.

تسلق الجبل
مـهـمــة تستقطب ال ـمــاي ـيــن م ــن الـ ــزوار
م ــن مـقـيـمـيــن وسـ ـي ــاح ،لـتـسـلــق الجبل
عن طريق األحـبــال الغليظة المثبتة في
قمة الجبل ،والمجهزة بأحدث المعدات
الـ ــازمـ ــة وال ـ ـضـ ــروريـ ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـغــامــرة
الشائقة وبــإشــراف عــدد مــن المدربين
الـمـحـتــرفـيــن وال ـتــي تـكـمــن مهمتهم في
المساعدة وتقديم الدعم الكافي.

الحفالت والفعاليات
ت ـ ـقـ ــام ـفــي جـ ـب ــل جـ ـي ــس رأس
الـ ـخـ ـيـ ـم ــة س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن أه ــم
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات والـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات
م ـث ــل الـ ـحـ ـف ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة
والـعــروض المسرحية وغيرها
الكثير وال ـتــي تنظم مــن قبل
كبرى الشركات والمؤسسات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة السـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـ ـ ــزوار
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاح عـ ـ ـلـى م ـ ـ ــدار أش ـهــر
العام ولجعله المقصد المثالي
لـلـجـمـيــع بـمـخـتـلــف ثـقــافــاتـهــم
وعاداتهم وتقاليدهم.
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ثقف نفسك
الـ ـت ــي ي ـح ـتــاج ـهــا ل ـك ــي تـعـمــل
كل وظائفه كما يجب ،مارس
الرياضة أيضا ً على األقل مرتين
ـ ـفـي األسـ ـ ـب ـ ــوع ،وم ـ ــن األف ـض ــل
االل ـتــزام بــأوقــات معينة لذلك
من خالل االنخراط بنا ٍد رياضي
وت ـع ـلــم إح ـ ــدى فــن ــون ال ــدف ــاع
عــن النفس كــاقـتــراح ،وتجنب
الــوقــوع ـفـي الـمـشــاكــل أو خلق
ال ـم ـشــاكــل ألن ذلـ ــك يجعلك
تـشـعــر ب ـم ـشــاعــر سـلـبـيــة تــؤثــر
بدورها على حالتك الجسدية.

مفاتيح احلياة اجليدة

.4تغيير أفكارك :

. 1تــحــســيــن عــاقــتــك
بــالــلــه ضــمــانــة أكــيــدة .2تنظيم حياتك :
للسعادة :
بالله وطيدة أ كثر.

ق ـ ــد ت ـم ـت ـل ــك ك ـ ــل م ـ ــا تـ ـ ــود ـفـي
الحياة من األمور المادية التي
توفر لك المتعة وكل مطالب
الحياة ،لكن السعادة ال ترتبط
ل ــزام ـا ً ب ـهــا ،ألن ـهــا ال تـتـعــدى أن
تكون وسيلة لتحقيق مآربك
ـفـي ال ـح ـيــاة ،وح ـتــى إذا ظفرت
بكل ما توده في الحياة فبدون
أهم شرط للسعادة وهي عبادة
هللا عز وجل كما يجب ال يمكن
أن تجد الصفاء والطمأنينة في
حياتك أو تستمتع بها فعلياً،
على اإلنسان الــذي يبحث عن
الـ ـسـ ـع ــادة أن ي ـن ـظــر لـعــاقـتــه
بالله عز وجل وأن يتقرب من
هللا قــدراإلم ـكــان عـبــر الـعـبــادة
كالصالة والصدقة وغيرها من
األم ـ ــور ال ـت ــي تـجـعــل عــاقـتــك
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ال ـن ـظــام ج ــزء م ـهــم ـفـي ال ـح ـيــاة،
ال ـكــون كـلــه بـنــي عـ ـلـى الـنـظــام،
يـقــول هللا عــز وج ــل ـفـي ســورة
ال ــرحـ ـم ــن «الـ ـشـ ـم ــس وال ـق ـمــر
ب ـح ـس ـب ــان والـ ـنـ ـج ــم وال ـش ـج ــر
ي ـ ـس ـ ـجـ ــدان وال ـ ـس ـ ـمـ ــاء رف ـع ـهــا
ووضـ ــع الـ ـمـ ـي ــزان» ،هـــذه اآلي ــة
الــك ــريــم ــة ت ــؤك ــد عــ ـلـى أه ـم ـيــة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ـفــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،ك ــذل ــك
الــش ــأن بــالـنـسـبــة ل ـمــن يبحث
عن السعادة في الحياة ،عليك
أيضا أن تخلق نظاما ً في حياتك
ت ـط ـب ـقــه وت ـح ـس ـنــه بــاس ـت ـمــرار،
ه ــذا الـنـظــام عليه أن يتضمن
م ـ ـبـ ــادئـ ــك ،ط ــريــق ــة ت ـف ـك ـيــرك،
أنشطتك حياتك االجتماعية
والمهنية والدراسية والثقافية،
ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ت ـف ـع ـل ــه
وتفكربه عليه أن يتبع نظاما،
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ه ــذا الـنـظــام سـيـســاعــدك على
ع ـيــش ال ـح ـي ــاة مـلـيـئــة بــالــرضــا
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ،وك ــن
م ـت ــأ ك ــدا أنـ ــك ب ـخ ـل ـقــك ن ـظــام ـا ً
لحياتك على أساس أن يكون
ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ب ـ ـنـ ــاءا ً ال ه ــدامـ ـا ً
ف ـســوف تـلـمــس ت ـغ ـيــرا ً جــذري ـا ً
رائعا في شخصيتك ومحيطك
وسوف يجعلك شخصا ً مهما
ًوأقرب إلى السعادة.

.3االعتناء بصحتك :

كـ ـ ـي ـ ــف ي ــم ــك ــنـــك أن ت ـش ـع ــر
بالسعادة وأنت سبب رئيسي
في تدهور صحتك ،إن المشاعر
التي تنتابك تتأثر باإلضافة إلى
الرسائل الخارجية التي تتلقاها
من محيطك بحالتك الصحية،
عـ ـلـ ـي ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاء ب ـص ـح ـتــك،
عبر ات ـبــاع نـظــام غــذا ـئـي صحي
وم ـ ـ ـتـ ـ ــوازن ي ـض ـم ــن ل ـج ـســدك
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـلـى كـ ــل ال ـ ـمـ ــواد

األف ـكــار يمكن أن ت ـكــون دواء
ويمكن أن تـكــون داء ،حسب
نوعيتها وطريقة تفاعلك معها،
ألن األفكار تؤثر على المشاعر
وال ـم ـشــاعــر تــؤثــر ه ــي األخ ــرى
ع ـ ـ ـلــى األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ــج ــســـديـــة،
عـ ـلـى سـبـيــل ال ـم ـثــال فــاألفـكــار
السلبية التي تجعلك تشك في
قــدراتــك الشخصية وتضعف
م ــن ثـقـتــك بـنـفـســك وقــدرتــك
ع ـ ـلـى ال ـن ـج ــاح وع ـي ــش ال ـح ـيــاة
ال ـتــي ت ــود ،تـضــر بـكــا حالتيك
النفسية والجسدية وتتسبب
لـ ــك ـ ـفـي الـ ـشـ ـع ــور ب ــاالك ـت ـئ ــاب
والـ ـقـ ـل ــق واإلرهـ ـ ـ ـ ــاق ال ـن ـف ـســي
والتوتر وهذه أمراض تؤثر على
نظامك الجسدي الداخلي .

 .5تغيير عاداتك :

رغ ــم ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي في
حـيــاتـنــا ال ـم ـعــاصــرة ،إال أن ـنــا لم
نـسـتـفــد م ـن ـهــا ب ـش ـكــل إ ي ـجــا ـبـي
يـسـمــح لـنــا بــاكـتـســاب ع ــادات

إ يـ ـج ــابـ ـي ــة ،وإن ـ ـمـ ــا صـ ـ ــارت مــن
األس ـبــاب الـتــي جعلت الناس
يــكــتــســب ــون ع ـ ـ ـ ــادات س ـل ـب ـيــة
جديدة تؤثر على حياتهم وعلى
سعادتهم ،مثل اإلدم ــان على
مشاهدة التلفاز والعمل على
الحاسوب وقضاء وقت طويل
في استعمال الهاتف ،باإلضافة
إلـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــادات ســلــبــي ــة أخ ـ ــرى
كــال ـنــوم واإلس ـت ـي ـقــاظ ـفـي وقــت
م ـتــأخــر ،وال ــامـ ـب ــاالت وتــأجـيــل
األعــم ــال ال ـيــوم ـيــة ،وال ـخ ـمــول،
هــذه ع ــادات تجعلك بالتأكيد
إنسانا ً غير سعيد ،لذلك عليك
أن تتخلص منها وتستبدلها
بـعــادات إيجابية تجعلك أ كثر
نـ ـش ــاطـ ـا ً كـ ــال ـ ـقـ ــراءة ،م ـمــارســة
الــريــاضــة ،ال ـت ـنــزه ،الـسـفــر رؤ يــة
ال ـم ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة الـجـمـيـلــة
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا .ل ـ ــذل ـ ــك رك ـ ـ ــز ع ـ ـلـى
ا كتساب عادات إيجابية جيدة
ومثمرة ألنها ضرورية ومفتاح
لتحقيق السعادة.

.6التأمل :

الـعــديــد مــن ال ـنــاس يعتقدون
بأنهم يعرفون أنفسهم جيداً،
ل ـ ـكـ ــن لـ ــأسـ ــف ه ـ ـ ــذا اعـ ـتـ ـق ــاد
خاطئ ،ألننا غالبا ال نركز على
أن ـف ـس ـنــا كـ ـثـ ـي ــراً ،وإنـ ـم ــا نصب
تركيزنا على األم ــور الخارجية
أ ك ـث ــر ،و يـتـجـ ـلـى ذل ــك ـفـي كـثــرة
ان ـت ـق ــادن ــا ل ــآخ ــري ــن ولــأش ـيــاء
حــول ـنــا ،دون ال ـن ـظــر ألنـفـسـنــا،
هنالك أنواع كثيرة من التأمل
من بينها التأمل الذي يجعلك
تتعرف على نفسك ويعطيك

صورة أقرب لطبيعتك .عليك
أن ت ـبــدأ بــالـتــأمــل لـكــي تحقق
ذل ـ ــك ،فـ ـب ــدون الــتــع ــرف على
نـ ـفـ ـس ــك لـ ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــرف األم ـ ـ ــور
الحقيقية التي تجعلك تشعر
بـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ،م ـ ـ ــارس ال ـت ــأم ــل
باستمرار تأمل في كل شيء في
نفسك ـفـي الحياة ـفـي الطبيعة
في الكون وفي السعادة.

.7تـــــكـــــويـــــن عـ ــاقـ ــات
اجتماعية:

اإلنـ ـس ــان اج ـت ـمــاعــي بـطـبـعــه،
وت ـك ــو ي ــن ع ــاق ــات اجـتـمــاعـيــة
طيبة لــه دور كبير ـفـي جعلك
تـ ـشـ ـع ــر بـ ــأنـ ــك إنـ ـ ـس ـ ــان ج ـي ــد،
ول ـكــي تـقــر بــك م ــن ال ـس ـعــادة،
ع ـ ـلـى أسـ ـ ــاس أن تـ ـك ــون ه ــذه
الـعــاقــات مبنية على الصدق
والــوفــاء والتسامح والتعاون،
وليس على النفاق االجتماعي
والـ ـك ــذب ألن هـ ــذه ال ـعــاقــات
مـ ــن األف ـ ـضـ ــل ع ـ ــدم إع ـطــائ ـهــا
أهـمـيــة كـبـيــرة بــل قــم بواجبك
تجاهها عبر السالم واالبتسامة
وح ــاول التقليل مــن الحديث
مـعـهــم وال تطلعهم بــاألخــص
على أسرارك ،كن دائم اإلرتباط
بهم وال ـســؤال عــن حــالـهــم .إن
ال ـســر وراء ا ك ـت ـســاب عــاقــات
اجتماعية ل ّ
خ َصها رســول هللا
ف
صـ ـلــى هللا عـ ـلـ ـي ــه وس ـ ـلـ ــم ــي
أم ــري ــن ،وه ـمــا إف ـش ــاء ال ـســام
واالبــتــس ــام ــة ـفـي وجـ ــه أخ ـيــك.
فكن دائ ــم االبتسامة بشوشا ً
وطــيــبــاً ،م ــد ي ــد الـ ـع ــون دائ ـم ـا ً
سواء لمعارفك أو للغرباء.
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تغريـدات من تـويتـر
حتت و�سم

#هوية_الإمارات_الإعالمية
بهذه المبادرة اإلعالمية لتصميم هوية إعالمية إماراتية تكون اإلمارات كلها
قــد اجتمعت لتضع نسيجا ً واح ــدا ً يمثل الهوية اإلمــاراتـيــة المتميزة التي
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
القيم النيرة والنبيلة التي تشكل أساسا ً لتكاتف وتعاضد مواطني هذه
الدولة والمقيمين في عروة وثقى من األخوة واالحترام والعرفان واإلخالص
وأداء الواجب  ..طالل الفليتي.
مبروك علينا الهوية اإلعالمية الجديدة المرئية إلماراتنا السبع وألفضل
خمسين عاما ً قادماً .عطورات أجمل.
ال شــيء مستحيل في قاموس األم ــارات 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.
الهوية اإلعالمية المرئية الجديدة لدولة اإلمــارات  ...هوية تمثل خارطتنا ..
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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