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ن��ت��ائ��ج م��س��اب��ق��ات صيف  إع����ان 
2020 االف��ت��راض��ي��ة”    “ ف����راغ  ب��ا 

معال��ي الفري��ق ض���احي خلفان
يترأس االجتماع 60 للج���م��ع��ية

ف��ون امُلَعنَّ الأطف��ال 
والتف��كك  الط��اق  �ض��حايا  اأغلبه��م 
ال�زوج��ي��ة واخل��اف���ات  الأ�ض�����ري 

الطفل م�ضوؤولية 
وواج�ب���ات ق�ب�ل ك��ل �ض��يء 



تتعاظم م�ضوؤولية الأ�رسة عمومًا والأب خ�ضو�ضًا يف ظل ا�ضتمرار جائحة كورونا،  
وحتى ل ي�ضبح ا�ضتمرار اجلائحة عادة ي�ضتهان بها، واأمر واقع ن�ضت�ضلم له. حتت 
ظل  يف  واآبائنا  واأولدنا  اأ�رسنا  على  احلفاظ  من  لبد  املختلفة  احلياة  �ضغوط 

ا�ضتمرار اجلائحة . 



د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

 الوطن هو المكان الذي ُولد فيه اإلنسان وترعرع، فهو البيئة التي تحتوي التراث والعادات والتقاليد، وفي 
تربته يغرس المرء أحالمه وآماله وطموحاته.. فيه يحبو خطواته األولى ثم يكبر ويتعلم ويشّب، يشرب من 
مائه الصافي ويأكل من ثماره الطيبة.. يعرف معنى الحزن، ويكتشف الفرح والسعادة.. يبني ويعّمر ويشعر 
بانتمائه إلى المجتمع.. حتى عندما يرحل اإلنسان، فإن تراب الوطن يضم رفاته الذي يتحلل ويصبح جزءاً من 
أديمه الطاهر.. ألجل هذا كله، فإن الحديث عن حب الوطن ال تكفيه ساعة أو ساعتان، بل يحتاج بوحاً طويالً 

مليئاً بالوجدان الصادق الذي يتجدد في كل مرة ألن الحديث عن الوطن ال ينتهي..
حين نفارق الوطن، نشعر بتلك الغّصة التي تدفعنا دائماً للرجوع إليه، إنها غّصة الشوق الذي يستيقظ وال 

يمكن مقاومته أو إطفاؤه إال بهواء الوطن العليل..
يمكننا أن نبوح بالكثير من المشاعر والوجدانيات عن حب الوطن، لكن الوطن ال يمكن له أن يكتفي بالكالم 

المعسول، ألن االنتماء للوطن يتم التعبير عنه باألفعال والعطاء والسلوك الممارس على األرض.. 
إلى  يتطلع  والشعب  الكثير  منا  ينتظر  ال��وط��ن  “إن  رحمه هللا:  اإلم���ارات  دول��ة  زاي���د، مؤسس  الشيخ  يقول 
أعمالنا..” فمؤسس دولة اإلمارات الحديثة لم يكتِف بالمشاعر واألحاسيس، بل عمل على تجسيد االنتماء 
للوطن عبر العمل وتحقيق اإلنجازات التي ننعم بها اليوم، فلوال ذلك العمل الدؤوب الصابر والمليء باآلمال 
واإلصرار على تذليل الصعوبات، لما أصبحت اإلمارات في مقدمة الدول المتطورة عالمياً.. لقد راهن الشيخ 
زايد رحمه هللا، على أبناء اإلمارات وعلى الشباب تحديداً في إشادة البناء وتحقيق التنمية وتكريس األخالق 
ورفع مستوى المعيشة وزرع القيم، ألن الشباب هم بناة المستقبل الزاهر، ومن يتغاَض عن التأسيس عبر 

الشباب، ال يمكن أن يصل إلى النتائج التي ينتظرها الوطن..
عندما يقول الشيخ زايد، طيب هللا ثراه، إن الوطن ينتظر منا الكثير، فهو يؤكد أن االزدهار ال يمكن أن يتم 
إال بأيدي أبناء الوطن، العارفين معنى االنتماء والقادرين على الكّد والعمل والتفكير من أجل أن تبقى راية 

الوطن..
ال��وط��ن؟. هل هو فقط أن  إليه، ولكن كيف يكون حب  حب الوطن ش��يء مهم وأم��ر ض��روري وكلنا نحتاج 
نقف باستعداد عندما نسمع النشيد الوطني؟. أم حب الوطن هو فقط أن نتوّشح بعلم دولة اإلم��ارات في 
المناسبات الوطنية؟. من السهل أن يقول اإلنسان إنني أحب الوطن وأحب اإلمارات لكن الحب الحقيقي 

للوطن يجب أن يتحول إلى سلوك.. إلى فعل وعمل ينعكس على الوطن، ونشاهده في اإلنتاج وفي األعمال..
دائماً نسمع مقولة نردد فيها: “نحن أبناء زايد”.. لماذا نقول ذلك؟ زايد قدم الكثير لكي يبني هذا الوطن، وقد 
مرَّ بمواقف صعبة في التأسيس.. اق��رؤوا عن سيرة زايد في تأسيس دولة اإلم��ارات مع رفاقه المؤسسين.. 
ال تتخيلوا أن هذه الدولة بُنيت بسهولة، ربما ال يعرف بعض الشباب اليوم الكثير عن الشيخ زايد ومواقفه 
وما قدمه لإلمارات مع الشيخ راشد بن سعيد ورفاقه من المؤسسين.. تجربة اإلمارات وحدوية ناجحة بكل 

المقاييس، ويكفي أننا اليوم من أفضل دول العالم في كثير من المجاالت..
كثر من مئتي دولة أجنبية بدون تأشيرة  اليوم، يفتخر المواطن بأنه ينتمي إلى اإلم��ارات، فنحن نسافر إلى أ
دخول، وهذا يدل على اعتراف دولي بقوة اإلمارات ونهضة اإلمارات ومكانة اإلمارات في المجتمع الدولي.. هذا 
كله لم يأِت من فراغ أبداً، فدائماً كانت هناك جهود وأيٍد وعقول تخطط لإلمارات، تخطط لنا نحن وألجيالنا، 

وعندما يأتي أبناؤنا وأحفادنا سيدركون حجم العمل الذي بني لتأسيس دولة اإلمارات..
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جمعية توعية ورعاية األحدث و القيادة العامة لشرطة أبوظبي

ت���ب���ح���ث���ا س����ب����ل ت����ع����زي����ز م���س���ي���رة 
ن����ش����ر ث����ق����اف����ة ال����ع����م����ل ال���ت���ط���وع���ي

القيادة العامة لشرطة  افتراضياً مع  نظمت جمعية توعية ورعاية األحدث اجتماعاً 
العمل  ثقافة  نشر  مسيرة  تعزيز  سبل  لبحث  المجتمعية  الشرطة  إدارة  أبوظبي- 
والمجالس  والمبادرات  لألفكار  ذهني  عصف  جلسة  عقد  على  واالت��ف��اق  التطوعي 

المشتركة بين الجانبين خالل عام 2021.
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وذل������ك ف����ي إط������ار اس���ت���م���راري���ة 
ت���ف���ع���ي���ل م������ذك������رة ال���ت���ف���اه���م 
 ال���م���وق���ع���ة ب���ي���ن ال���ج���ان���ب���ي���ن..
ش�����ارك ف���ي االج���ت���م���اع وال����ذي 
ن���ظ���م���ت���ه ال���ج���م���ع���ي���ة ك�����ل م��ن 
العقيد الدكتور حمود العفاري 
مدير إدارة الشرطة المجتمعية 
لشرطة  العامة  للقيادة  ممثالً 
أب��وظ��ب��ي وع����دد م��ن م��س��ؤول��ي 
اإلدارة، وسعادة سلطان صقر 
السويدي نائب رئيس مجلس 

مراد  والدكتور  الجمعية،  إدارة 
عبد هللا األمين العام للجمعية 
 ومجموعة من رؤرساء اللجان..
ك���د ال��دك��ت��ور ح��م��ود ال��ع��ف��اري  أ
المتميزة  للجهود  تقديره  على 
لجمعية توعية ورعاية األحداث 
القيادة  مع  الفاعلة  كة  والشرا
والتي  ابوظبي  لشرطة  العامة 
المساهمة  نتاجها  م��ن  ك��ان��ت 
في دعم جهود الدولة فى حماية 
األطفال والشباب من مخاطر 

االس��ت��ق��رار  وتحقيق  االن��ح��راف 
األس�����������ري وال����م����س����اه����م����ة ف��ى 
ج��ه��ود م��س��ي��رة ع��م��ل الشرطة 
المجتمعية بما يحقق األهداف 
ي��ص��ب��و إليها  ال��ت��ى  ال��م��ش��ت��رك��ة 
أن  أمله  عن  معرباً   ، الطرفان 
يشهد العام القادم المزيد من 
أفكار و مبادرات والتي يمكن 
أن يتم من خاللها نشر الوعي 
. المجتمعية  بالقضايا   ال��ع��ام 
وم������ن ج���ان���ب���ه أش�������اد س���ع���ادة 

األخــــبـــار
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نائب  السويدي  سلطان صقر 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
القيادة  م��ع  ال��ت��ع��اون  بمسيرة 
والتي  أبوظبي  لشرطة  العامة 
العديد من  أسفرت عن ط��رح 
ال�����م�����ب�����ادرات ال����ت����ي س��اه��م��ت 
ف���ي ت��ع��زي��ز ال���وع���ي ال���ع���ام نحو 
ع����دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا وال��ظ��واه��ر 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، م���ش���ي���ًدا ب����روح 
إدارة  ب��ه  تتميز  ال���ذي  ال��ف��ري��ق 
بالقيادة  المجتمعية  الشرطة 
والتي  ابوظبي  لشرطة  العامة 
ساهمت في إطالق العديد من 
العام  خ��الل  الهامة  المبادرات 
الحالي، وتشير في نفس الوقت 
إلى استمرارية التعاون بشكل 

 م��ت��م��ي��ز خ����الل ال���ع���ام ال���ق���ادم.
ومن جانبه أشار الدكتور مراد 
عبد هللا األمين العام للجمعية 
إلى أن هناك العديد من األفكار 
والمبادرات التي سيتم طرحها 
الذهني  العصف  خالل جلسة 
ال��م��ق��ب��ل��ة، م��ن��ه��ا ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
حماية  ف��ى  األس���رة  دور  المثال 
وأهمية   ، األزم��ات  أثناء  األبناء 
األخ������ذ ف����ي االع����ت����ب����ار ت���أث���ي���رات 
اإلج����������راءات االح����ت����رازي����ة ع��ل��ى 
األط���ف���ال وال��م��راه��ق��ي��ن حيث 
جعلت الكثيرين لديهم ارتباط 
ك��ب��ي��ر ب���األج���ه���زة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
وال������واق������ع االف�����ت�����راض�����ي، وه���و 
على  ال��ح��ال  بطبيعة  ي��ؤث��ر  م��ا 

ش��خ��ص��ي��ات��ه��م وم��س��اه��م��ات��ه��م 
ع���الق���ات���ه���م  أو  ال���م���ج���ت���م���ع���ي���ة 
 ب����������األس����������رة ب�����ش�����ك�����ل ع�����������ام .
وف�����ي ن���ه���اي���ة االج����ت����م����اع أش����اد 
اإليجابية  بالنتائج  المشاركون 
ل��م��ا ش��ه��دت��ه م��س��ي��رة ال��ت��ع��اون 
ب���ي���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن خ�����الل ال���ع���ام 
ال������ج������اري، وال���ت���ط���ل���ع إل������ى أن 
ي��ش��ه��د ال���ع���ام ال����ق����ادم ال��م��زي��د 
م���ن ال����م����ب����ادرات وال��م��ج��ال��س 
المبتكرة، بما يدعم جهود دولة 
اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة 
ف���ى ت��ن��م��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز 
التنافسية  دورها فى مؤشرات 

العالمية.
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األخــــبـــار

م���ع���ال���ي ال���ف���ري���ق ض���اح���ي خ���ل���ف���ان ت��م��ي��م
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  60 االج�����ت�����م�����اع  ي������ت������رأس 

م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ض��اح��ي خ��ل��ف��ان 
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  ت���م���ي���م، 
األح��داث،  ورعاية  توعية  جمعية 
للجمعية   60 االج��ت��م��اع  ي��ت��رأس 
الذي عقد عن بعد صباح اليوم، 
اإلدارة،  مجلس  أع��ض��اء  بحضور 
وت��م خالله اس��ت��ع��راض ع��دد من 

البرامج واألنشطة المستقبلية.
وج������ه م���ع���ال���ي ال����ف����ري����ق ض��اح��ي 
خ���ل���ف���ان ت���م���ي���م، ن����ائ����ب رئ���ي���س 
ال��ش��رط��ة واألم����ن ال��ع��ام ف��ي دب��ي، 
ج��م��ع��ي��ة  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
بوضع  األح����داث،  ورع��اي��ة  توعية 
ص��ي��ف��ي��ة  دورات  ل���ع���م���ل  خ���ط���ة 
م���ق���ب���ل���ة ل���ل���ش���ب���اب الس���ت���ه���داف 
ش��ري��ح��ة األح�����داث وت��وض��ع فيها 
مدخالت ولها مخرجات، ويشرف 
وتشتمل  م��ت��خ��ص��ص��ون،  ع��ل��ي��ه��ا 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��خ��ص��ص��ات 
ك��ال��ص��ح��اف��ة واإلع�������الم واإلخ������راج 
وغيرها،  ال��رس��م  وف��ن  الصحفي، 

بهدف إخ��راج نخب من الشباب 
على  عالية،  م��ه��ارات  كسابهم  وإ
ال���ت���دري���ب  أث������ر  ي���ت���م ق����ي����اس  أن 
دورة. ك�����ل  ن���ه���اي���ة  ف�����ي   ع���ل���ي���ه���م 
ج���اء ذل���ك خ���الل ت���رؤس معاليه 
الج��ت��م��اع ال��ج��م��ع��ي��ة، وت���م خ��الل��ه 
اس���ت���ع���راض أه����م ال��م��وض��وع��ات 
ال��م��ط��روح��ة ل��ل��ن��ق��اش، وال��م��درج��ة 
ع���ل���ى ج������دول األع�����م�����ال وم��ن��ه��ا: 
االجتماع  محضر  على  التصديق 

السابق.
موقع  تصميم  االج��ت��م��اع  وبحث 
على  للجمعية  تفاعلية  ومنصة 
القيم  وع���رض  اإلن��ت��رن��ت،  شبكة 
لبرنامج “لمن يهمه األمر” الذي 
ويقدمه  الجمعية،  عليه  تشرف 
ل���إلذاع���ة ال��دك��ت��ور ج��اس��م خليل 

ميرزا، رئيس اللجنة اإلعالمية.
ك��م��ا ب��ح��ث االج���ت���م���اع ع�����دداً من 
ال��م��واض��ي��ع واالق���ت���راح���ات ال��ت��ي 
ت��ق��دم ب��ه��ا األع��ض��اء وم��ن��ه��ا عمل 

دراس����ة م��ي��دان��ي��ة ح���ول األح���داث 
ومناقشة  ال��دول��ة،  مستوى  على 
الفترة  ف��ي  الفجيرة  ف��رع  أنشطة 
عمل   100 وم����ب����ادرة  ال���ق���ادم���ة، 
إيجابي، والفعاليات األخرى التي 

قامت بها الجمعية مؤخرا.
حضر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن سعادة 
س��ل��ط��ان ص��ق��ر ال��س��وي��دي، نائب 
رئيس الجمعية، والدكتور محمد 
مراد عبد هللا، أمين السر العام، 
وال��دك��ت��ور م��ن��ص��ور ال���ع���ور، أمين 
الصندوق، والدكتور جاسم خليل 
اإلع��الم��ي��ة،  اللجنة  رئ��ي��س  م��ي��رزا، 
وه��ي��ام ع��ام��ر ال��ح��م��ادي، مشرف 
بالمنطقة  الجمعية  فرع  وممثل 
ال����ش����رق����ي����ة، وال�����دك�����ت�����ور س��ي��ف 
ال��ج��اب��ري رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ب��ح��وث 
وال�����دراس�����ات، وب���دري���ة ال��ي��اس��ي، 
رئيسة اللجنة التربوية،واألستاذة 
م���ري���م ال���ش���وم���ي رئ���ي���س���ة ل��ج��ن��ة 

البرامج واألنشطة.
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تناقش  بالفجيرة”  األح����داث  ورع��اي��ة  »ت��وع��ي��ة 
األب��ن��اء رع���اي���ة  ف���ي  وال��م��ج��ت��م��ع  األس�����رة  دور 

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة 
االٔح�����������داث ب���ال���ف���ج���ي���رة، م��ل��ت��ق��ًى 
ت��وع��وي��اً ع��ن ب��ع��د ب��ع��ن��وان “م��ع��اً 
م��ن أج���ل أب��ن��ائ��ن��ا”، وذل���ك تحت 
رع���اي���ة م��ع��ال��ي ال���ف���ري���ق ض��اح��ي 
خ���ل���ف���ان ت���م���ي���م رٔي�������س م��ج��ل��س 
خ��الل  وت��ح��دث  ال��ج��م��ع��ي��ة،  إدارة 
الحمادي  عامر  هيام  أ.  الجلسة: 
الجمعية،و  إدارة  مجلس  عضو 
د.أح�������م�������د ع����ب����دال����ع����زي����ز ال���ن���ج���ار 
ك���ادي���م���ي وم��س��ت��ش��ار ن��ف��س��ي،  أ
ود.ع�����ل�����ي ع��ب��ي��د ال����زع����اب����ي ن��ائ��ب 
م��س��اع��د م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ش��ارق��ة 
الجلسة  أدار  و  كلباء  ف��رع  م��دي��ر 
ب��ح��ض��ور د.  ال���ك���ن���دي،  أ. ع��ائ��ش��ة 
م���ح���م���د م���������راد ع����ض����و م��ج��ل��س 
بالجمعية،  العام  واالٔمين  االٕدارة 
 وع����دد م���ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ش��أن.
وش��ارك د. محمد مراد بمداخلة 
االٔس��رة  أهمية وج��ود  ك��د خاللها  أ
م�����ع االٔب������ن������اء خ����اص����ة ف�����ي وق���ت 
االٔزم�����ات ال��ت��ي أص��ب��ح��ت تشكل 
اخ���ت���ب���اراً ح��ق��ي��ق��ي��اً ل����دور االٔس�����رة، 
م��س��ت��ش��ه��دا ب���أزم���ة ك���ورون���ا التي 
النظام االٔسري،  النظر في  أعادت 

انشغال  ح��ول  ال��ض��وء  وسلطت 
بعض االٔس���ر ع��ن االٔب��ن��اء، م��ٔوك��داً 
واالٔم  االٔب  ي��ل��ت��ح��ق  أن  ض�����رورة 
بالدورات التوعوية التي تختص 
بكيفية  والتثقيف  االٔب��ن��اء  بتربية 
م��ت��م��اس��ك��ة،  االٔس��������رة  ت���ك���ون  أن 
وأن��������ه ي���ج���ب ع���ل���ى االٔب�����وي�����ن أن 
 ي���ك���ون���ا ق������دوة ح��س��ن��ة الٔب���ن���ائ���ه���م.
أح����م����د  د.  ق�������ال  ن����اح����ي����ت����ه،  م�����ن 
ال��ن��ج��ار: “إن دول���ة االٕم�����ارات هي 
ن���م���وذج ق����وي ف���ي ال��ح��ف��اظ على 
ال���ت���م���اس���ك ب���خ���اص���ة ف�����ي وق���ت 
دوران  لنا  كأسر  ونحن  االٔزم���ات، 
لكل  يصلحان  مهمان  بسيطان 
إش��ع��ار  دور  ه��و  االٔول  االٔوق�����ات، 
االٔب���ن���اء ب���االٔم���ان ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ه، 
ك��س��اب��ه��م ال��م��ه��ارات  وال��م��ح��ب��ة، وإ
والمهارات  وتنميتها،  المطلوبة، 
ك���ت���س���اب ال���م���ه���ارات  ه���ن���ا ه����ي ا
جانب  إلى  واالٔخالقية،  التنافسية 
تعليمهم قيم االحترام والتعامل 
م���ع االٓخ������ر وت����ج����اوز ال��م��ش��ك��الت 
والتعلم من االٓخرين، وإلى جانب 
مهمة  نقاط  هناك خمس  ذل��ك، 
صحيحة،  بطريقة  أبنائنا  لرعاية 

ال��ت��وج��ي��ه، تقديم  ال���رع���اي���ة،  ه���ي: 
المساواة  الٔبنائنا،  االٕيجابي  الدعم 
الفعالة. والمشاركة  االٔب��ن��اء   بين 
وت���ط���رق د. ع��ل��ي ع��ب��ي��د ال��زع��اب��ي 
مشيراً  االجتماعي،  الجانب  إل��ى 
ع��ن��ص��ر  ه�����ي  ال���ت���رب���ي���ة  أن  إل��������ى 
الجانب  يشمل  والتغير  متغير، 
والتغيرات  والمادي،  االجتماعي 
القيمي  ال��ج��ان��ب  نتيجة  ت��ح��دث 
واالج�������ت�������م�������اع�������ي وال������م������ع������ارف 
ال��م��ن��ت��ش��رة وغ���ي���ر ذل�����ك، وال��ت��ي 
النشر،  ف��ي  س��ري��ع��اً  ت��دارك��اً  تمثل 
ب����ع ن��ق��اط ه��ام��ة يجب  وه��ن��اك أر
وض��ع��ه��ا ف���ي ع��ي��ن االع���ت���ب���ار، هي 
بالدعاء  لله  التوجه  أي  الحصانة 
ق��ب��ل ال������زواج ب���ال���زوج���ة وال���ذري���ة 
ال��ص��ال��ح��ة، وت��م��ك��ي��ن االٔب���ن���اء من 
مفردات اللغة العربية التي هي 
 لغتنا االٔم فالبد من غرسها فيهم.
عامر:  أ.ه��ي��ام  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
ك����������دت ع���ل���ى م���خ���رج���ات���ن���ا م��ن  “أ
العلم  أب��ن��اء ينهلون م��ن م��ص��ادر 
وال���م���ع���رف���ة وال���ب���ح���ث واالط������الع 
م��ل��ت��زم��ي��ن س���ل���وك���ي���اً وأخ����الق����ي����اً 

وبهويتهم الوطنية.
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بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان:
ج����ل����س����ة ع����ص����ف ذه�����ن�����ي اف����ت����راض����ي����ة 
ب���ع���ن���وان األح�������داث ال����واق����ع وال��م��س��ت��ق��ب��ل

ألنهم  األوط���ان  عماد  ه��م  الشباب 
إن  التي  المستقبل  ث��روة  يمثلون 
مستقبل  ك��ان  استثمارها  أحسناً 
بالخير والعطاء، بهذه  الوطن زاهراً 
ال��ك��ل��م��ات اف��ت��ت��ح م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
رئيس  نائب  تميم،  ضاحي خلفان 
ال���ش���رط���ة واألم������ن ال���ع���ام ف���ي دب���ي، 
رئيس مجلس إدارة جمعية توعية 
العصف  جلسة  األح����داث  ورع��اي��ة 
اليوم،  التي عقدت صباح  الذهني 
ف��ي كل  وأض���اف معاليه: األح����داث 
ت��ح��دي��ات  إل���ى  ي��ت��ع��رض��ون  مجتمع 
خ���اص���ة ب���ه���م، ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ب��ع��ض 
مقاومتها بينما ينهار اآلخر في عالم 

االنحراف.
ال��ذه��ن��ي د.  ال��ع��ص��ف  أدار ج��ل��س��ة 
خ��ل��ي��ف��ة ال��س��وي��دي ع��ض��و مجلس 
إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ألن  ق����ال:  ال����ذي 
لدراسة  ال��ط��رق  أه��م  م��ن  الميداني 
واق�����ع األح������داث ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
يتصوره  الذي  المستقبل  ومعرفة 
ومجتمعاتهم،  ألنفسهم  الشباب 
الشاملة  األب��ح��اث  ه��ذه  مثل  وألن 

ن��������ادرة ف����ي م��ج��ت��م��ع��ن��ا، وت��ح��ق��ي��ق��اً 
ل��رؤي��ت��ه��ا ورس��ال��ت��ه��ا ق���ررت جمعية 
توعية ورعاية األحداث تنظيم هذه 
االستراتيجيين  للشركاء  الجلسة 

للجمعية بهدف:
- ت��ش��ك��ي��ل ف���ري���ق ع��ل��م��ي ل��ل��ق��ي��ام 
ب�����دراس�����ة م���ي���دان���ي���ة ح������ول واق�����ع 
ف���ي مجتمع  وال���ش���ب���اب  األح�������داث 

اإلمارات.
-ت���ح���دي���د أه�������داف ه�����ذه ال����دراس����ة 
وال����م����خ����رج����ات ال���م���ت���وق���ع���ة م��ن��ه��ا 
واالت����ف����اق ع��ل��ى أل���ي���ة ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه 
ال����دراس����ة وال���م���ي���زان���ي���ة ال��م��ق��ت��رح��ة 
التنفيذي  ال��زم��ن��ي  اإلط����ار  ووض����ع 

للدراسة.
-ال������خ������روج ب���ت���وص���ي���ات م����ن ه���ذه 
االختصاص  ترفع لجهات  الدراسة 

للتعامل معها.
وش�����ارك ف���ي ال��ج��ل��س��ة االف��ت��راض��ي��ة 
ن��خ��ب��ة م���ن ص���ن���اع ال���ق���رار ي��م��ث��ل��ون 
الجهات المعنية بالشباب في دولة 
اإلمارات على المستويين االتحادي 
وال���م���ح���ل���ي ال����ذي����ن أش��������ادوا ب��ه��ذه 

المبادرة التي سيكون لها دور هام 
المستقبل  استراتيجيات  رسم  في 

لهذه الفئة من المجتمع.
وت�����ق�����رر ت���ش���ك���ي���ل ف����ري����ق ع��ل��م��ي 
الشاملة من  الدراسة  بهذه  للقيام 
المتحدة  العربية  اإلم��ارات  جامعة 
متخصصاً  خ��ب��رة  بيت  تمثل  ألن��ه��ا 
ف���ي اج������راء م��ث��ل ه����ذه ال����دراس����ات 
ال���وط���ن���ي���ة، وس���ي���ق���وم أع���ض���اء ه��ذا 
أه���داف ووس��ائ��ل  بتحديد  ال��ف��ري��ق 
تنفيذ هذه الدراسة وفق مخرجات 
ج��ل��س��ة ال��ع��ص��ف ال���ذه���ن���ي، ال��ت��ي 
ش����ارك ال��ج��م��ي��ع ف��ي��ه��ا ب��اق��ت��راح��ات 

عملية.
وف���ي خ��ت��ام ال��ج��ل��س��ة ت��وج��ه معالي 
ال���ف���ري���ق ض���اح���ي خ���ل���ف���ان ت��م��ي��م، 
ب���ال���ش���ك���ر إل�����ى ال���م���ش���ارك���ي���ن ع��ل��ى 
ت��ف��اع��ل��ه��م اإلي���ج���اب���ي خ����الل جلسة 
بتكامل  مشيداً  الذهني  العصف 
ال���ج���ه���ود ب��ي��ن ال���ق���ط���اع ال��ح��ك��وم��ي 
من  ال��م��دن��ي  المجتمع  وجمعيات 
أجل مستقبل زاهر للوطن في ظل 
قيادة تصنع المستقبل وال تنتظره.

األخــــبـــار
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جمعية توعية ورعاية األحداث
ت���ن���ظ���م م���ح���اض���رة ت���وع���وي���ة اف���ت���راض���ي���ة 
ت������ح������ت ع��������ن��������وان »ح�����������ب ال�������وط�������ن«

ورعاية  توعية  جمعية  نظمت 
بالتعاون مع جمعية  األح��داث 
اإلم�������������ارات ل���ل���ص���م م���ح���اض���رة 
ت���وع���وي���ة ألع����ض����اء وم��ن��ت��س��ب��ي 
الجمعية من فئة الصم بعنوان 
ح���ب ال���وط���ن ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور 
ج����اس����م خ���ل���ي���ل م�����ي�����رزا ع��ض��و 
اللجنة  رئ��ي��س  اإلدارة  مجلس 
اإلعالمية تحدث فيها عن قيمة 
ح����ب ال����وط����ن ال���م���س���ت���م���د م��ن 
سيرة مؤسس الدولة المغفور 
ل���ه ال��ش��ي��خ زاي�����د ب���ن س��ل��ط��ان 
ط���ي���ب هللا ث�������راه ح���ي���ث أش����ار 

م���ي���رزا ب����أن ح���ب ال���وط���ن ليس 
انما هو سلوك  فقط شعارات 
ينعكس على حياتنا وتصرفاتنا 
ك����د  وت��ع��ام��ل��ن��ا م����ع ال���غ���ي���ر ، وأ
ال��م��ح��اض��ر أن دول�����ة اإلم������ارات 
من الدول التي إرسلت معاني 
ال���ح���ب وال���ت���س���ام���ح وال����س����الم، 
وه������ذه ال���ق���ي���م اإلن���س���ان���ي���ة ه��ي 
م���ح���ور رئ��ي��س��ي ل��ح��ب ال��وط��ن 
واالن�����ت�����م�����اء إل����ي����ه وال����م����واط����ن 
اإلم���ارات���ي وال��م��ق��ي��م ع��ل��ى أرض 
الدولة يدرك كل منهما أهمية 
هذه القيم وارتباطها بالموروث 

والتقاليد  والعادات  االجتماعي 
التي تربى عليها األبناء وخاصة 
الشباب في حب الوطن والطاعة 

والوالء لقيادته الرشيدة .

وق�����د الق�����ت ه�����ذه ال���م���ح���اض���رة 
جمعية  منتسبي  اس��ت��ح��س��ان 
ال��ذي��ن ق��دم��وا  اإلم�����ارات للصم 
ورعاية  توعية  لجمعية  الشكر 
األح������داث ل��ت��ع��اون��ه��ا م��ع��ه��م في 
تنفيذ هذه المحاضرة التوعوية 
االف��ت��راض��ي��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت عبر 

. ”Zoom“ برنامج
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موضوع العدد

رئيس  بدبي-  العام  واألم��ن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم  خلفان  الفريق ضاحي  معالي  كَّ��د  أ
مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث حرص الجمعية على تعزيز نشاطاتها وبرامجها 
الثقافية واإلبداعية، الهادفة إلى حماية الشباب من االنحراف واستخراج مواهبهم وتفريغ 
طاقاتهم فيما يفيدهم، وبما يقيهم من الجنوح واالنحراف، وأوضح أن مسابقات “صيف بال 
فراغ” هذا العام أتت مختلفة حيث أقيمت عن بعد ونظمتها الجمعية خالل صيف 2020، 
كز الصيفية على مستوى الدولة من سن 7 إلى  بين طلبة وطالبات المدارس واألندية والمرا
أقل من 18 سنة، وذلك بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، وشملت مسابقة الرسام، 
مسابقة التوعية الذكية ، مسابقة الباحث الواعد ، مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي،  
مسابقة اإلعالمي الصغير ومسابقة صديق المكتبة ، كما يحق ألصحاب الهمم المشاركة 

في جميع المسابقات حسب الشروط المعلن عنها في كتيب المسابقة.

ن��ت��ائ��ج م��س��اب��ق��ات صيف  إع����ان 
2020 االف��ت��راض��ي��ة”    “ ف����راغ  ب��ا 

كَّ�������������د م�����ع�����ال�����ي ال����ف����ري����ق  وأ
ض���اح���ي خ���ل���ف���ان ت��م��ي��م أن 
ال��م��س��اب��ق��ات ت���أت���ي ف���ي إط���ار 
ال��خ��ط��ة اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة التي 
إدارة  أع��ض��اء مجلس  أق��ره��ا 
على  ت��رك��ز  وال��ت��ي  الجمعية، 
ت��وف��ي��ر ك��اف��ة س��ب��ل ال��رع��اي��ة 
االجتماعية للنشء على مدار 
الصيفية  العطلة  وف��ي  العام 

على وجه الخصوص.

ال��دك��ت��ور محمد م��راد  وق���ال 
ع��ب��دهللا أم��ي��ن ال��س��ر ال��ع��ام 
الجمعية  إن  ال��ج��م��ع��ي��ة  ف���ي 

اع��ت��ادت م��ن��ذ س��ن��وات على 
تنظيم هذه المسابقات لما 
ل��ه��ا م���ن ف���ائ���دة ك��ب��ي��رة على 
حيث  المستهدفة،  ال��ف��ئ��ات 
أن ج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة 
تنفيذ  ف���ي  ت��س��ي��ر  األح�������داث 
ب��رام��ج��ه��ا وأن��ش��ط��ت��ه��ا ضمن 

خطة سنوية منبثقة

عن تعاون وتنسيق تام بين 
ك���ل أع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة، حيث 
تعتمد خططها بعد دراستها 
وم����داول����ت����ه����ا ب���ي���ن أع���ض���اء 
كانت  وإن  حتى  المجلس، 

أتت  التي  المسابقات  ه��ذه 
كوفيد  في جائحة  العام  ه��ذا 

.19

وم����ن ج��ه��ت��ه ش��كّ��ر ال��دك��ت��ور 
رئيس  م��ي��رزا  خليل  ج��اس��م 
ال���ل���ج���ن���ة اإلع����الم����ي����ة ج��م��ي��ع 
الصيفية  واألن���دي���ة  ك��ز  ال��م��را
بالدولة  العامة  والمكتبات 
تأسيسها  منذ  تسعى  التي 
إل���������ى رع�������اي�������ة ال����م����ش����اري����ع 
وال�������م�������ب�������ادرات ال���ت���وع���وي���ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ، ك���واج���ب وط��ن��ي 
أن  على  حرصها  م��ن  ينبثق 
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ال��خ��ي��ري��ة ب��رع��اي��ة ه��ي��ئ��ة آل م��ك��ت��وم  ت��ق��ام 
 2020 األفتراضية”   “ ف��راغ  با  صيف  مسابقات 
المواطنات وأبناء  اإلم���ارات  دول��ة  لم��واطن�ي 
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الجائزة األول�ى

4000 درهم
الجائزة الثانية

3000 درهم
الجائزة الثالثة

2000 درهم

الرسام

التصوير

التوعية الذكية

أصحابالهمم اإلعالمي الصغير

الباحث الواعد

صديق المكتبة
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الذي  النجاح  من  ج��زءاً  تكون 
تحققه دولة اإلمارات.

كما أش��ار الدكتور جاسم  إلى 
فراغ  بال  أن مسابقات صيف 
ت��ن��اول��ت   ،2020 االف��ت��راض��ي��ة 
ع����دة م���ج���االت ، م���وض���ح���اً أن 
قبل  كتيباً  أص��درت  الجمعية 
ان��ط��الق ال��م��س��اب��ق��ات اح��ت��وى 
على كافة المعلومات الخاصة 
ب��ال��م��س��اب��ق��ات وم��واض��ي��ع��ه��ا 
مجلس  أن  حيث  وش��روط��ه��ا، 
ج��وائ��ز  رص���د  ال��ج��م��ع��ي��ة  إدارة 
كز الثالثة  مالية ألصحاب المرا
األول�������ى ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال���ت���ال���ي : 

دره���م   4000 األول  ال��م��رك��ز 
وال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي 3000 دره��م 

والرابع 2000 درهم .

المسابقة  تحكيم  وش��ارك في 
على  المتخصصين  م��ن  ع��دد 
الرسام  مسابقة  التالي  النحو 
التشكيلية  ال��ف��ن��ان��ة  ال��دك��ت��ورة 
ن���ج���اة ح��س��ن م��ك��ي وال��ف��ن��ان 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي خ���ال���د ج���ل���ل وف���ي 
م���س���اب���ق���ة ال���ت���وع���ي���ة ال���ذك���ي���ة 
الصغير   اإلع��الم��ي  وم��س��اب��ق��ة 
ال��دك��ت��ور ج��اس��م خليل م��ي��رزا، 
وال����دك����ت����ور ح��س��ي��ن اب���راه���ي���م 
صديق  مسابقة  أم���ا  أم��ي��ري، 

ف��ق��د أش����رف عليها  ال��م��ك��ت��ب��ة 
ك�����ل م�����ن ال�����دك�����ت�����ور ي���وس���ف 
محمد شراب واألستاذ محمد 
س��الم��ة ع���وض هللا، وأش���رف 
الواعد  الباحث  مسابقة  على 
ال����دك����ت����ورة ع���ائ���ش���ة ع��ب��دهللا 
ال��م��ط��وع وأخ���ي���راً أش���رف على 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
ال���رق���م���ي األس�����ت�����اذ ال���م���ص���ور 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي ه��ش��ام خميس 
، واألس������ت������اذة  ب������ن س�����وي�����ف 
س����ارة ص��ال��ح ح���م���ادة رئيسة 
ق��س��م ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة في 

التنسيق والمتابعة.
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موضوع العدد

نتائج المس��ابقات
وجاءت نتائج مسابقة صيف با حوادث 2020 على 

النحو التالي: 

المركز األول
عائشة فهد خلفان الحساني

المركز الثاني
شما يوسف المرزوقي

المركز الثالث
موزه محمد عبدهللا الهوتي.

سنة   11 إل����ى   7 ال��ع��م��ري��ة   ل��ل��ف��ئ��ة  ال���رس���ام  م��س��اب��ق��ة 
كان المركز األول من نصيب عائشة فهد خلفان الحساني ، وفازت شما يوسف المرزوقي بالمركز 

الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب موزه محمد عبدهللا الهوتي.

1

2

3
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المركز األول
شما سالم عبدهللا المزروعي

المركز الثاني
منى عبدالعزيز إبراهيم

المركز الثالث
م�����ري�����م ع����ي����س����ى س����ي����ف ال����ح����ري����ز

سنة   18 إل��ى   12 الثانية  العمرية  للفئة  الرسام  مسابقة 
ك���ان ال��م��رك��ز األول م���ن ن��ص��ي��ب ش��م��ا س��ال��م ع��ب��دهللا ال���م���زروع���ي وف�����ازت ب��ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي منى 
ع��ب��دال��ع��زي��ز إب���راه���ي���م أم����ا ال���م���رك���ز ال���ث���ال���ث ف���ك���ان م���ن ن��ص��ي��ب م���ري���م ع��ي��س��ى س��ي��ف ال��ح��ري��ز.

1

2

3
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موضوع العدد

المركز األول
فاطمة أحمد العيسى

المركز الثالث
حسن عادل المطروشي

س��ن��ة  18 إل������ى   14 ال���ذك���ي���ة  ال���ت���وع���ي���ة  م���س���اب���ق���ة 
المركز  أما  المر  الثاني مايد محمد  بالمركز  وف��از  العيسى  أحمد  األول من نصيب فاطمة  المركز 

الثالث فكان من نصيب حسن عادل المطروشي .

1

3

المركز الثاني
مايد محمد المر

2
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المركز األول
ميثا محمد النومان

المركز الثالث
شهد سالم ربيع الجنيبي

مسابقة الباحث الواعد للفئة العمرية من 14 إلى أقل من 18 سنة
فازت بالمركز األول ميثا محمد النومان والمركز الثاني ميثه حمد عبيد الزعابي أما المركز الثالث 

فكان من نصيب شهد سالم ربيع الجنيبي.

1

3

المركز الثاني
ميثه حمد عبيد الزعابي

2
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المركز األول
مريم جمال الشحي

المركز الثاني
عائشة وليد النقبي

المركز الثالث
سلمان يونس البقيش الرئيسي

م���س���اب���ق���ة ال���ت���ص���وي���ر ال����ف����وت����وغ����راف����ي ال���رق���م���ي 
س��ن��ة  18 إل������ى   14 ال���ث���ان���ي���ة  ال���ع���م���ري���ة  ل���ل���ف���ئ���ة 
فازت بالمركز األول مريم جمال الشحي والمركز الثاني من نصيب عائشة وليد النقبي أما المركز 

الثالث فكان من نصيب سلمان يونس حسن البقيش الرئيسي.

1

2

3

موضوع العدد
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المركز األول
ريان خالد بن حماد

المركز الثالث
آية حمد عبيد الزعابي

إلى أقل من 18  العمرية من 12  للفئة  الصغير  مسابقة اإلعامي 
سنة

فازت بالمركز األول ريان خالد بن حماد والمركز الثاني من نصيب محمد سعود علي النقبي أما 
المركز الثالث فكان من نصيب آية حمد عبيد الزعابي.

1

3

المركز الثاني
محمد سعود علي النقبي

2



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 73 - نوفمبر 2020 18

أصحاب الهمم 
المركز األول من نصيب جاسم علي جاسم وفاز بالمركز الثالث سيف عبدهللا الزعابي وحجبت 

جائزة المركز الثاني.

المركز األول
جاسم علي جاسم

المركز الثالث
سيف عبدهللا الزعابي

1

3

موضوع العدد
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المركز األول
ريمان عبدهللا ابراهيم

المركز الثالث
أحالم سالم خميس المزروعي

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية  7 الى 11 سنة
فازت بالمركز األول ريمان عبدهللا ابراهيم والمركز الثاني من نصيب جوري محمد عبدهللا الوالي 

أما المركز الثالث فكان من نصيب أحالم سالم خميس المزروعي.

1

3

المركز الثاني
جوري محمد عبدهللا الوالي

2
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المركز األول
عبيد حمد عبيد الزعابي

المركز الثالث
عبدهللا محمد عبيد الظاهري

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية  12  الى 18 سنة
أما  المرزوقي  الثاني من نصيب عمار يوسف  والمركز  الزعابي  األول عبيد حمد عبيد  بالمركز  فاز 

المركز الثالث فكان من نصيب عبدهللا محمد عبيد الظاهري.

1

3

المركز الثاني
عمار يوسف المرزوقي

2

موضوع العدد
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نوع المكتبة: مكتبة المنزل. 
اسم المؤلف: منيرة العيدان.

عنوان الكتاب: نورة وأحذيتها السحرية
الناشر: ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: الطبعة األولى.
الدولة أو المدينة: الكويت/ الشامية

سنة النشر: ١٤٣٦ هجري- ٢٠١٥ ميالدي

نورة وأحذيتها السحرية

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية األولى  7  إلى 11  سنة 
ــــــــب ريـــــــــــــــــــم عــــــــــبــــــــــدالــــــــــلــــــــــه إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم ــــــــصــــــــي الـــــــــــــجـــــــــــــائـــــــــــــزة األولــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــن ن

ك���ان ه��ن��اك ف��ت��اة اس��م��ه��ا ن���ورة، 
وكانت في العاشرة من عمرها، 
ت��ع��ي��ش م���ع وال���دي���ه���ا وج��دت��ه��ا 
ال��ت��ي ت��س��م��ى)ن��ورة( ف��ي منزل 
ص���غ���ي���ر وج���م���ي���ل ب���م���دي���ن���ة ف��ي 

الكويت.

ك���ان���ت ن�����ورة ال��ص��غ��ي��رة ت��رت��ب��ط 

مع جدتها نورة الكبيرة ارتباطاً 

غريباً، فهما يحبان االهتمامات 

وال���ه���واي���ات ن��ف��س��ه��ا، وت��ف��رح��ان 
عندما تجلسان معا وتتحدثان 
س���وي���ا ع���ن األم�����ور ال��م��ش��وق��ة، 
وأه��م��ه��ا ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��م��دن 

العربية، والتي لم تزرها.
وف���ي ع��ي��د م��ي��الد ن���ورة ال��ع��اش��ر، 
أه��دت��ه��ا ج��دت��ه��ا ع��ل��ب��ة أح��ذي��ت��ه��ا 
السحرية التي كانت أمانة عند 
ن���ورة ال��ص��غ��ي��رة، و أخ��ب��رت��ه��ا أن 
األح��ذي��ة غ��ي��ر ع��ادي��ة، إن��م��ا هي 
ذل��ك بفضل  و  أحذية سحرية، 
ض���وء ال��ق��م��ر ال��س��ح��ري، عندما 
القمر  ب��دأ  للنوم،  لتخلد  ذهبت 
يسطع ألنه في منتصف الشهر 
العربي، و ألنه كان ساطعاً جداً، 

لم تستطع النوم.
وفجأة! سمعت أصواتاً تناديها، 
“ن���ورة... يا ن��ورة” فخافت نورة، 
سمعت  حين  اطمأنت  ولكنها 
ض��ح��ك��ات األط����ف����ال ال��ش��ي��ق��ة، 
“م��ن أي��ن ي��أت��ي ه��ذا ال��ص��وت؟” 
فسمعت أغنية جميلة، فهمت 
منها أنها يجب أن تفتح الخزانة، 

وترتدي أحذيتها السحرية.
األح��ذي��ة،  علبة  فتحت  وعندما 
جذبها  األحمر،  الحذاء  اختارت 
غريبة،  مدينة  إل��ى  القمر  ض��وء 
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 ،١٩٦٠ ع����ام  ف���ي  األردن  ك��ان��ت 
وكانت في وسط صحراء جميلة 
ب��دي��ع وج��ب��ال تحيط من  وج���و 
فتاة  ص��وت  ح��ول��ه��ا، فسمعت 
مع  العمر  في  متقاربين  وفتى 

مجموعة من األطفال.
ف��ذه��ب��ت إل����ى ال���ف���ت���اة، ف��ق��ال��ت 
البتراء،  ستريها  أنها  الفتاة  لها 
واألردن كلها، فعرفت أن سحر 
مكان  إل���ى  تنقلها  أن  األح���ذي���ة 
آخ����ر، وف���ي زم���ن آخ����ر، وع��ن��ده��ا، 
وصل األطفال إلى قلعة البتراء، 
وأخبروها  ج��دا،  ن��ورة  فانبهرت 
األن��ب��اط في  ال��ب��ت��راء عاصمة  أن 
ع�������ام٤٠٠ ق��ب��ل ال���م���ي���الد، وق��د 
ك��ان م��وق��ع��اً اس��ت��رات��ي��ج��ي��اً، بين 
ال���ن���ه���ري���ن وال����ش����ام وال���ج���زي���رة 

العربية.
األت�������راك  أن  أي����ض����ا  أخ����ب����روه����ا 
ق��ب��ل  األردن  ش������رق  س���ك���ن���وا 
٢٠٠٠ سنة، وكانوا ُرّحالً، وأنهم 
ب��ال��ل��غ��ة  ي��ت��ك��ل��م��ون  ق�����وم  أول 
ال���ع���رب���ي���ة، ول��ك��ن��ه��م اس���ت���ق���روا، 
وك���ان���ت ال���ب���ت���راء ع��اص��م��ت��ه��م...
وج��دت معابد،  دخ��ل��ت،  عندما 
ومحكمة، ومدرجات، ومسرحاً، 

كلها منحوتة من الصخور.
في  الروماني  المدرج  إلى  ذهبوا 
ج��رش ال��ذي بني ف��ي ع��ام ١٣٠ 
م���ي���الدي، وي��س��ع ن��ح��و ٦ آالف 
متفرج، ويمكن للجميع سماع 
الصوت بشكل واضح، وبدؤوا 
ي��س��م��ع��ون أص�������وات ال��ط��ب��ول 
ورأت  ال��م��وس��ي��ق��ي��ة،  واآلالت 
صبّيين يلبسان اللبس األردني 
وي���غ���ن���ي���ان ال���ن���ش���ي���د ال���وط���ن���ي 
أخ��ذوا  انتهوا،  وعندما  األردن���ي، 

صورة مع الفرقة.
فذهبت  بالجوع،  ن��ورة  أحست 

مع أصدقائها إلى بيتهم وقدموا 
األردن��ي،  المطبخ  غ��داء من  لها 
اليمنى  بيدها  تأكل  أن  وعليها 
وت���ض���ع ي���ده���ا ال���ي���س���رى ع��ل��ى 
المنسف  بأكل  ظهرها، وبدأت 
إلى  ذه��ب��وا  ث��م  ك��ث��ي��را،  وأعجبها 
البحر الميت، فانبهرت بالمنظر 
ال���ن���اس  أن  وع����رف����ت  ال�����رائ�����ع، 
يضعون الطين على أجسادهم 

ليتعالجوا طبيعيا.
ل���ع���ب األط�����ف�����ال ع���ل���ى ال��ب��ح��ر 
م����ا ي����ق����ارب س���اع���ت���ي���ن، ول��ك��ن 
وق�����ت ن������ورة ل���ل���م���رح ان��ق��ض��ى، 
ف���ح���زن���ت، وح�����زن أص���دق���اؤه���ا، 
فودعت  بريقه،  ح��ذاؤه��ا  ففقد 
أص������دق������اءه������ا، ووع�����دت�����ه�����م أن 
ت���زوره���م م���رة أخ�����رى، ف��أخ��ذه��ا 
إل���ى غ��رف��ت��ه��ا، ولبست  ال���ح���ذاء 
وذه��ب��ت  ال��م��درس��ي��ة،  مالبسها 

إلى المدرسة.
 سطع ضوء القمر مرة أخرى، 
فسمعت ن��ورة أص��وات أطفال 
ينادونها، فأخذت علبة األحذية، 
واخ������ت������ارت ال�����ح�����ذاء األخ����ض����ر، 
فسحبها ضوء القمر إلى القاهرة 
في سنة ١٩٦٠، ووجدت نفسها 
أطفال  فيها  في حديقة خضراء 
ويحملون  المثلجات  ي��أك��ل��ون 

البالونات.
ذهبت مع صديقتها فوزية إلى 
م��ت��ح��ف ال��ق��اه��رة، ف��ي ال��ط��ري��ق، 
ك���ان ي��وج��د ت��م��اث��ي��ل، وم��ح��الت 
ت��ج��اري��ة، ق��ب��ب م��س��اج��د كثيرة، 
وم���ب���ان ج��م��ي��ل��ة، ع���رف���ت ن���ورة 
ببلد  تسمى  كانت  القاهرة  أن 
لكثرة مساجدها،  األلف مئذنة 
أم������ا ال���م���ت���ح���ف، ف����ك����ان أح��م��ر 
اللون من الخارج، وبهوه بغاية 

الروعة.

ل���ق���د ب���ن���ي ال���م���ت���ح���ف ف����ي ع���ام 
الكثير  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي   ،١٩٠٦
وذهبت  الفرعونية،  اآلث���ار  م��ن 
ن���ورة م��ع أص��دق��ائ��ه��ا إل���ى البهو 
م�����ع أح������د ال���م���ش���رف���ي���ن، وب�����دأ 
الفرعونية،  العصور  يشرح عن 
وتماثيل  ذهبية،  توابيت  ورأت 
محنطة،  وم���وم���ي���اءات  ك��ث��ي��رة، 
وغ��رف��اً صغيرة  وأوان���ي فخارية، 
م��ج��وه��رات، وف��ض��ة، وأوان  بها 

ذهبية، وآثار الحياة اليومية.
يعتقدون  الفراعنة  أن  وعرفت 
أن األموات يعودون إلى الحياة، 
الجثة،  أج��س��اد  يحنطون  ل��ه��ذا 
وي���ض���ع���ون أش���ي���اءه���م م��ع��ه��م 
يعودون  عندما  ليستخدموها 
إلى الحياة، ورأت أوراق البردي 
وع�����م�����الت ق����دي����م����ة، وب���ع���ده���ا 
اتجهوا إلى السيارة ليذهبوا إلى 

مكان آخر.
في الطريق رأوا مسجد )محمد 
ع��ل��ي(، وب��ج��ان��ب��ه قلعة )ص��الح 
متحفاً  أصبحت  التي  ال��دي��ن(، 
فقد  ال���دي���ن،  ص����الح  أم����ا  اآلن، 
ك����ان ع��س��ك��ري��ا ، وح���ك���م مصر 
هو  علي،  ومحمد   ،١١٧٤ سنة 
م��ؤس��س م��ص��ر ال��ح��دي��ث��ة، وق��د 
وح��رر   ،١٨٠٥ س��ن��ة  ف��ي  حكمها 
ال��م��ص��ري��ي��ن م���ن ف��رن��س��ا ال��ت��ي 
إلى  ف���ي١٧٩٨  لها  ك��ان��ت محتلة 
١٨٠١، وقد بنى المسجد الذي 

يسمى باسمه.
ووصلوا إلى مكان فيه أهرامات 
وتماثيل، فسمعوا فرقة تعني 
ال��ن��ش��ي��د ال���وط���ن���ي ال���م���ص���ري، 
ف��ص��ف��ق��وا ل��ل��ف��رق��ة، ع���رف���ت أن 
للفراعنة،  قبور  هي  األهرامات 
وت���س���م���ى ب����اس����م م�����ن ي���دف���ن 
فيها، أخ��ذ ب��ن��اء األه���رام���ات ٣٠ 
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س���ن���ة، وه�����ي أح������دى ع��ج��ائ��ب 
ال���دن���ي���ا ال���س���ب���ع، ك���ذل���ك م��ن��ارة 

اإلسكندرية.
والحمام  الملوخية،  نورة  كلت  أ
ال��م��ح��ش��ي ال����ذي ي��ؤك��ل ب��ال��ي��د، 
والكشري، ولكن الوقت انتهى، 
فسحبها القمر إلى غرفتها بعد 

أن ودعت أصدقاءها.
ربيع   ١٤ الموافقة  الليلة  وف��ي 
وإذا  القمر،  الثاني، سطع ضوء 
ب��ن��ورة ت��رت��دي ال��ح��ذاء األص��ف��ر، 
ف���وج���دت ن��ف��س��ه��ا ع��ل��ى ط��اول��ة 
ال����غ����داء ف����ي م���ن���زل ف����ي ال��ي��م��ن 
الزربيان،  وتناولت   ،١٩٦٥ عام 
وأث����ن����اء ح��دي��ث��ه��م أده���ش���ه���ا أن 
ب��ل��ق��ي��س م��ل��ك��ة س��ب��أ، وال��ي��م��ن، 

وبابل وفارس.
ذهبت إلى عرش بلقيس الذي 
آالف سنة،   ٣ شيد منذ حوالي 
ووصلوا لباب اليمن، وهو سور 
أبيض، له بوابة حمراء كبيرة لها 
أع��م��دة رم��ادي��ة، وه��ن��اك منازل 
وم���ح���الت خ��ل��ف��ه، وع���م���ره أل��ف 
الرئيسي  ال��م��دخ��ل  وه���و  ع����ام، 

لصنعاء.
المحضار،  مسجد  إل��ى  توجهوا 
هناك  وك����ان   ،١٩١٤ ع���ام  ب��ن��ي 
مكتبة في الدور األرضي، وفجأة 
فقد الحذاء  بريقه، فوصلت إلى 

غرفتها.
ف����ي أح������دى ال���ل���ي���ال���ي، اخ���ت���ارت 
الحذاء الوردي، ووجدت نفسها 
في لبنان ١٩٦٥، وذهبت لقلعة 
طرابلس، حيث بنيت من قبل 
األوروب���ي���ي���ن،  أي  ال��ص��ل��ي��ب��ي��ي��ن، 

وتحولت من قلعة إلى سجن.
ك��م��ا ش����اه����دت  أش���ج���ار األرز، 
وال��خ��ل��ود،  ت��رم��ز للعظمة  وه��ي 

كثر  أ إل���ى  تعيش  أن  ويمكنها 
ألن���ه���ا  س����ن����ة  أل�������ف   ٣٠٠ م�����ن 
األم�����راض،  م��ق��اوم��ة  تستطيع 
ويمكنها أن تحمي نفسها من 
الهجمات، ثم رأت جباال ثلجية، 
حذاءها  ولكن  عليها،  فتزلجت 
إلى  القمر  بريقه، وسحبها  فقد 

غرفتها.
و ها قد سطع القمر، التقطت 
وتوجهت  األزرق،  ال��ح��ذاء  ن��ورة 
كلت  إل��ى ب��غ��داد ف��ي ال��ع��راق، وأ
ال���م���س���ك���وف، ث����م وص���ل���ت إل���ى 
وسط العاصمة، ورأت النصب 
ل���ش���ه���رزاد وش���ه���ري���ار ل��ت��خ��ل��ي��د 

قصص ألف ليلة وليلة.
ال���ح���ك���م���ة،  ب����ي����ت  زارت  ث������م   
وه���و أول ج��ام��ع��ة ف��ي ال��ت��اري��خ، 
وتأسست في العصر العباسي، 
وخزانة  للطلبة،  سكناً  يشمل 
ض����خ����م����ة ل����ل����ك����ت����ب، وم������رك������زاً 

لألبحاث، ومرصداً للنجوم.
ك��م��ل��ت ال��رح��ل��ة ب��ال��ذه��اب إل��ى   أ
أس���د ب��اب��ل، وه���و ت��م��ث��ال ألس��د 
إلى  يرمز  وه��و  إن��س��ان��ا،  يفترس 
قوة وسلطة بابل التي وجدت 
س��ن��ة  ب١٧٠٠  ال���م���ي���الد  ق���ب���ل 
البازلت  م��ن  بني  وق��د  تقريبا، 
األس��������ود، ول���ك���ن ن������ورة ح��زن��ت 
ألن وق��ت��ه��ا ق��د ح��ان��ن ل��ل��ع��ودة، 
ف��ودع��ت أص��دق��اءه��ا، ووج���دت 
ن��ف��س��ه��ا ف����ي غ���رف���ت���ه���ا، وك���ان���ت 

سعيدة جداً.
ض��وء  أص��ب��ح  جميلة  ليلة  وف���ي 
ال��ق��م��ر س��اط��ع��ا، ف���أخ���ذت ن���ورة 
ال���ح���ذاء األب���ي���ض، ف��أخ��ذه��ا إل��ى 
ال���ت���ي  ال�����دق�����ة  ورأت  ت�����ون�����س، 
أنشأت سنة ٢٦١ قبل الميالد 
إلى  الرومان، وذهبت  قبل  من 
م��س��ج��د زي��ت��ون��ة، الب���ن مقوس 

وله  جميلة،  نقوش  ومنقوش 
ق��ب��ة ب��ي��ض��اء ض��خ��م��ة، وأع��م��دة 

مرتبة.
أم����ا ج���ام���ع زي���ت���ون���ة، ف��ه��و أول 
ج��ام��ع��ة إس���الم���ي���ة ف���ي ال��ع��ال��م 
١٣٠٠ سنة  عمرها  اإلس��الم��ي، 
ك��ل��ت الكسكسي  أ ث��م  ت��ق��ري��ب��ا، 
المناني، واتجهوا إلى باب البحر، 
وقد بني الباب في سنة ١٨٦٠، 
ول���ك���ن ال����ج����دار ال������ذي ب��ج��ان��ب��ه 
ان��ه��دم، وه��ك��ذا، ان��ق��ض��ى وق��ت 
ال���م���رح، ف���ودع���ت أص���دق���اءه���ا، 
ووج�����دت ن��ف��س��ه��ا ف���ي ح��ج��رت��ه��ا، 
الصباح قد حل، فقبلت  وك��ان 
وشكرتها  الكبيرة،  ن��ورة  جدتها 

على الهدية.
كتبت نورة كتاباً عن مغامراتها 
م���ع أص���دق���ائ���ه���ا، ون��ش��رت��ه��ا في 
فكرمتها  ال��م��درس��ي��ة،  المكتبة 
م��دي��رة ال��م��درس��ة، ث��م عرضت 
المدرسة  لطالبات  عرضا  ن��ورة 
الوطني،  اليوم  الكويت في  عن 
ب����������دأت ب����ال����ن����ش����ي����د ال����وط����ن����ي 
تاريخية،  ومعلومات  الكويتي، 
والحروب التي خاضتها الدولة، 
وأخبرتهم  الدولة  معالم  وأه��م 

عن حديقة الشهيد.
ع����ن����دم����ا ان����ت����ه����ت، ص����ف����ق ل��ه��ا 
ال��ج��م��ي��ع ب���ح���رارة، ون���ظ���رت إل��ى 
ح���ذائ���ه���ا األس��������ود ال�������ذي ف��ق��د 
عندما  اطمأنت  ولكنها  بريقه، 
تغادر  أن  ال يجب  أنها  ت��ذك��رت 

اآلن!

فوائد استخلصتها من الكتاب:
_ال������ت������ع������رف ع�����ل�����ى ث����ق����اف����ات 
وح����ض����ارات ال�����دول ال��م��ت��ن��وع��ة 

وأهم المعالم فيها.
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عنوان الكتاب :  بابا سلطان
اسم المؤلف: صالحة غابش

الناشر: كلمات
الطبعة: األولى

المدينة أو الدولة: اإلمارات العربية المتحدة / 
الشارقة

سنة النشر: 2016

بابا سلطان

مسابقة صديق المكتبة  للفئة العمرية األولى  12  إلى 18  سنة 
ـــــــد الــــــــزعــــــــابــــــــي ـــــــي ـــــــد حــــــــمــــــــد عـــــــب ـــــــي ـــــــب عـــــــب ـــــــصـــــــي ـــــــــــزة األولــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــن ن ـــــــــــجـــــــــــائ ال

عاش الشيخ سلطان طفولة 
ج��م��ي��ل��ة ف���ي م��دي��ن��ة ال��ش��ارق��ة 
الجميلة، عندما كان األطفال 
ف����ي ق���دي���م ال����زم����ان ي��ل��ع��ب��ون 
الكبيرة  ال��رول��ة  ش��ج��رة  تحت 

المعلقة  األراج��ي��ح  يركبون  و 
بالحبال في أغصان الشجرة، و 
يغنون و يتسابقون و يأكلون 
و يشربون كان الطفل و هو 
ال��ش��ي��خ س��ل��ط��ان ي��ش��ارك��ه��م 

أن  ك��ان يحب  لكن  و  اللعب 
يفكر كثيًرا و يسأل كثيًرا كي 
سلطان  الشيخ  ك��ان  يتعلم، 
ي��ح��ب ال��ع��ل��م و ال��م��ع��رف��ة و 
ه����و ص��غ��ي��ر ل���ذل���ك س�����ار إل���ى 
ج���وار وال����ده، و صحبه وال��ده 
و عندما  ال��ك��ب��ار،  ف��ي مجالس 
ك�����ان ي����غ����ادر وال�������ده ال��ش��ي��خ 
م��ح��م��د ب���ن ص��ق��ر ال��ق��اس��م��ي 
يسأله  معه،  ه��و  و  المجلس 
ع���ن األش���ي���اء ال���ت���ي ي���ري���د أن 
أسئلته  عن  فيجيبه  يفهمها، 
ب��اب��ا سلطان  أح��ب  يعلمه،  و 
ال��ع��ل��م ألن����ه ي��ج��ع��ل اإلن��س��ان 
ق���ويً���ا و ش��ج��اًع��ا و م��ح��ب��وبً��ا، 
ل��ه��ذا ك��ان ي���درس ف��ي الصباح 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م و ال��ك��ت��اب��ة و 
ال���خ���ط ال���ع���رب���ي ال��ج��م��ي��ل ف��ي 
مدرسة القاسمية الحكومية، 
اللغة  ي����درس  ال��م��س��اء  ف���ي  و 
اإلنجليزية في مدرسة خاصة، 
المدرسة  أقام مدير  و عندما 
في  األذك���ي���اء  للطلبة  ام��ت��ح��ان��اً 
ال��ص��ف ال��راب��ع االب��ت��دائ��ي كان 
ب����اب����ا س���ل���ط���ان ه�����و ال���وح���ي���د 
الذي نجح و نقل إلى الصف 
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سلطان  بابا  أح��ب  الخامس، 
األن���ش���ط���ة ال��ط��الب��ي��ة ف��ك��ان��ت 
ل���دي���ه م���واه���ب ك��ث��ي��رة ف��ك��ان 
و  مسرحًيا،  ممثاًل  و  رياضًيا، 
رساًما، و مؤلًفا، و كان ماهًرا 
في كرة القدم حتى صار رئيًسا 
على  أن��ه حصل  كما  للفريق، 
ك��ز األول����ى ف��ي س��ب��اق��ات  ال��م��را
ال����ج����ري و ال���ق���ف���ز ال���ع���ال���ي و 
كما  النارية،  الحواجز  تخطي 
أص������در ب���اب���ا س���ل���ط���ان م��ج��ل��ة 
كان  و  ال��ت��ق��دم  ح��ائ��ط اسمها 
مقاالتها  ك��ل  ي��ؤل��ف  و  يكتب 
ب��ن��ف��س��ه، و ك����ان ي���ش���ارك في 
بلوحات  ال��س��ن��وي  ال��م��ع��رض 
أو مجسمات  رس��وم��ات��ه  م��ن 
ب���ب���ط���ول���ة  ق��������ام  و  م�����ع�����ب�����رة، 
مسرحية » المروءة المقنعة 
شخصية  فيها  مثل  ال��ت��ي   «
رج���ل اس��م��ه » ج��اب��ر ع��ث��رات 
الكرام » و عرضت المسرحية 
و حضرها شيوخ  ال��ع��ي��د،  ف��ي 
اإلم���������ارات وج���م���ع ك��ب��ي��ر م��ن 
تبرع  أن��ه  الناس، و من كرمه 
فصول  لبناء  ك��ر  ال��ت��ذا بقيمة 
القاسمية،  لمدرسة  دراسية 
الكشافة  ب��اب��ا س��ل��ط��ان  أح���ب 
االح��ت��رام  اإلن��س��ان  تعلم  ألنها 
و  العمل  و حب  االنضباط  و 
ال��ت��ط��وع، ف��أص��ب��ح رق��ي��ًب��ا أول 
في الكشافة عندما كان عمره 
س��ب��ع��ة ع���ش���ر ع����اًم����ا، و ه��ي 
تطوع  و  خ��دم��ة  عملها  ف��رق��ة 
بابا  تعلم  ال��ن��اس،  لمساعدة 
س��ل��ط��ان رك����وب ال��خ��ي��ل منذ 

ص��غ��ره ف��ق��د ك���ان ه��و و أب��ن��اء 
التدرب خارج  أرادوا  عمه قد 
اإلس��ط��ب��ل ف��وص��ل��ت ال��خ��ي��ول 
إلى السوق و كان هناك نساء 
كه  الفوا و  الخضروات  يبعن 
على األرض، فأحدثت الخيول 
حوافرها  داس��ت  و  الفوضى 
ك����ه و األش����ي����اء  ال����ف����وا ع���ل���ى 
التهمت  و  للبيع  المعروضة 
الناس  الخضروات، فاشتكى 
إلى الحاكم سلطان بن محمد 
ال��ق��اس��م��ي ف��غ��ض��ب وأع��ط��ى 
أم��واالً،  تضرروا  الذين  الناس 
ب��ع��دم دخ���ول الخيول  أم���ر  و 
إلى السوق مرة أخ��رى، أحب 
القراءة  بابا سلطان الكتب و 
و عندما س��اف��ر م��ع أه��ل��ه إلى 
و  المؤيد  مكتبة  زار  البحرين 
عودته  فبعد   ، بكتبها  أعجب 
ك����ان ي���رس���ل ال���ن���ق���ود ل��ش��راء 
المكتبة  ص��اح��ب  إل��ى  الكتب 
ف��ي��رس��ل ال��ك��ت��ب ال��م��ط��ل��وب��ة 
بقراءتها  يقوم  و  الشارقة  إلى 
كما  ي��ل��ع��ب��ون  األوالد  ب��ي��ن��م��ا 
ك������ان ي����ق����رأ ال�������رواي�������ات ع��ل��ى 
زم��الئ��ه و ج��ي��ران��ه، و ك��ان بابا 
فقد رأى مرة  سلطان رحيماً 
ك��ل��ب��ة ت���ج���ري ن���ح���وه و ك��أن��ه��ا 
خلفها  وي��ج��ري  ب��ه  تستنجد 
رجل عسكري صوب سالحه 
ظهرها،  على  فأصابها  نحوها 
ب��اب��ا س��ل��ط��ان فأبعده  غ��ض��ب 
بيته  إلى  الكلبة  عنها و حمل 
و داواه��ا و صنع لها بيًتا من 
ال��خ��ش��ب و أط��ع��م��ه��ا ون��ظ��ف 

ج��رح��ه��ا ح��ت��ى ش��ف��ي��ت، أح��ب 
اإلم���ارات،  اتحاد  سلطان  بابا 
ح����ي����ث ك�������ان أخ��������وه ال���ش���ي���خ 
خ���ال���د ب���ن م��ح��م��د ال��ق��اس��م��ي 
ح��اك��ًم��ا ل��ل��ش��ارق��ة، و ب��ع��د أن 
ت����وف����ي ال���ش���ي���خ خ����ال����د ال����ذي 
أح���ب���ه ب���اب���ا س���ل���ط���ان، أص��ب��ح 
ه��و ح��اك��ًم��ا ل��ل��ش��ارق��ة، تحدث 
أش���ي���اء ج��م��ي��ل��ة ف���ي ال��ش��ارق��ة 
ب��اب��ا سلطان  أف��ك��ار  م��ن  كلها 
مثل معرض الشارقة الدولي 
أيام  الشارقة،  بينالي  للكتاب، 
ال���ش���ارق���ة ال��م��س��رح��ي��ة، أي���ام 
بابا  ال��ت��راث��ي��ة، جعل  ال��ش��ارق��ة 
سعداء  شعبه  أبناء  سلطان 

و يعيشون بأمان.

ماذا استفدت من الكتاب:

1 – ال��ع��ل��م ي��ج��ع��ل اإلن��س��ان 
قويًا و شجاًعا و محبوبًا.

-2 ي��ج��ب ع��ل��ى اإلن���س���ان أن 
ينمي مواهبه و قدراته.

اإلنسان  تعلم  الكشافة   –  3
االح��ت��رام و االن��ض��ب��اط و حب 

العمل و التطوع.

تجعل  الكتابة  و  ال��ق��راءة   4-
ق��ائ��داً  و  اإلن��س��ان مثقفاً  م��ن 

ناجحاً.

بأنه  سلطان  بابا  يتصف   5-
رحيم يحب شعبه و يسعى 
إلى تطوير بالده بأفكار جديدة 

و جميلة.
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كيف تعاملت األس��رة مع جائحة 
كورون��ا ف��ي المجتم��ع اإلمارات��ي

اعداد الطالبات :
خول����ة الظاهري لمیاء محمد فتحي  
سعاد النعیمي اس������ماء البل����وش����ي  

جامعة عجمان - كلیة اإلعالم
تحت إشراف الدكتور : جاسم خلیل میرزا

المقدمة :
روتین  في  الكامل  التغیر  في  المفاجأة  كانت  بل   , كبیرة  صدمة  بمثابة  یكن  لم  بدایته  في  الخبر 
كثر توسعا مع ضیوفنا في  الحیاة الیومیة من جمیع الجوانب و هذا ما سنتحدث عنه بشكل أ
هذا التحقیق الصحفي , الذي نتناول فیه باستفاضة كیف تعملت األسرة في مجتمع اإلمارات 

مع جائحة كورونا
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مقابل�������ة الدكت�������ورة إیم�������ان فتح�������ي :) اخصائی�������ة 
الجلدیة و التجمیل مركز الموس�������ى لجراحة الیوم 
الواح�������د »دب�������ي«( كطبیبة و ام ارى ان األس�������رة في 
المجتم�������ع اإلماراتي واجهت األزمة من خالل اتباع 
تعلیم�������ات وزارة الصحة , م�������ن ارتداء الكمامات و 
غس�������ل الیدی�������ن مدة ال تقل ع�������ن 30 ثانیة , و عن 
تكیف األطف�������ال مع الوضع ف�������كان من خالل عد 
الذهاب الى صاالت الریاضة و أماكن اللعب خارج 
المن�������زل . من وجهة نظ�������ري كان لحمالت التوعیة 
التي قامت به�������ا الحكومة فاعلیة و تأثیر كبیران , 
حتى انني كنت اقوم بنش�������رها على حساباتي على 
السوشیال میدیا . األثر اإلیجابي لهذه الجائحة أنه 
خالل فترة الحجر المنزلي أتیحت الفرصة لألسرة 
كبر معا حیث قب�������ل ذلك كان كل  لقض�������اء وقت أ

الدكتورة إیمان فتحيشخص مشغول بدراسته و عمله.

الدكتورة زینب فتحي

الحجـــر المنزلـــي أعطـــى فرصة لألســـرة 
لقضاء وقت اكبر معا

مقابل�������ة الدكتورة زینب فتحي )أحد أفراد خط 
الدفاع األول في مستشفى راشد«دبي«(

نحمد هللا عل�������ى درجة الوعي و األلت�������زام العالیة 
التي تتمت�������ع بها األس�������رة اإلماراتیة واألس�������رة في 
المجتمع اإلماراتي , حیث انه وضع جدید بالنسبة 
لألطفال لم یرو ش�������ئ كهذا من قبل لكنهم ومع 
الت�������زام األهالى ف�������ي المنازل بدأوا ف�������ي التأقلم مع 
الوضع بش�������كل أفضل, و لحمالت التوعیة التي 
قامت بها الحكوم�������ة و وزارة الصحة دور كبیر في 
ذلك حیث أن درجة الوعي في المجتمع اإلماراتي 
غیر موج�������ودة في اي مكان اخ�������ر حیث ان كان ال 
یتم الخروج م�������ن المنزل إال في األوقات المصرح 

بها وألهم األسباب فقط .

درجة الوعي في المجتمع اإلماراتي غیر 
موجودة في اي مكان اخر

مقابل�������ة مع الدكتور س�������میر مأمون ) صاحب 
عیادة دكتور سمیر البیطریة »دبي«(

أسرتي كانت ملتزمة ألقصى درجة باإلجراءات 
االحترازی�������ة و ایض�������ا العدی�������د م�������ن األس�������ر ف�������ي 

محیطي كانو بنفس الدرجة من االلتزام , حتى 
كیف مواعید المرضى في العیادة  انني كنت ا
حسب مواعید األغالق و بترتیب معین حتى 
ال یكون هناك ازدحام في العیادة , ومن وجهة 
كث�������ر صعوب�������ة واجه�������ت األطفال هي  نظري أ
التعلی�������م عن بعد في البدایة لكن الحقا تكیفوا 

مع الوضع
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السید هیثم الشرقاوي

التزمت و أســـرتي بجمیع تعلیمات وزارة 
الصحة خالل فترة الحجر و بعدها

مقابلة مع السید هیثم الشرقاوي )رئیس قسم 
دراس�������ة وتحلیل المش�������اریع -مؤسس�������ة رواد » 

الشارقة« (

في البدایة لم یكن األمر سهل خاصة مع الخروج 
عن روتی�������ن الحیاة العادیة و بدأ القلق مع تقیید 
الخ�������روج , حتى أن األطفال بعض لم یتأقلم مع 
الوضع بس�������هولة حی�������ث كانوا غی�������ر قادرین على 
ممارسین األنشطة التي اعتادوا علیها حتى نجح 
بعض األهالي في خلق هوایات وأنشطة التسلیة 
داخ�������ل المنزل , و ظهرت األس�������ر الت�������زام كبیر في 
مواجه�������ة الجائح�������ة , و هذا اإللت�������زام راجع للدرجة 
العالی�������ة من التوعیة التي قامت بها الحكومة , و 
في وجهة نظري أن الجائحة لم تنتهي بعد ویجب 

االستمرار في االلتزام بنفس الدرجة .
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راضـــون عـــن الحمالت التوعویـــة التي نظمتهـــا الدولة 
لمواجهة الجائحة

مقابل�������ة مع الس�������ید محمد س�������عد ) موظ�������ف األمان�������ة العامة 
للمجلس التنفیذي »عجمان«(

ف�������ي بدای�������ة األمر واجهت األس�������ر تخوف من انتش�������ار الوباء مما 
س�������اعد في انتش�������ار الذع�������ر والش�������ائعات لكن اإلج�������راءات التي 
اتبعتها الحكومة س�������اعدت في الس�������یطرة عل�������ى الوضع خاصة 
جملة الش�������یخ محمد بن زاید »حفظ�������ه هللا »)الدواء و الغذاء 
خ�������ط أحمر وال تش�������یلون ه�������م ( , لكن الج�������زء األصعب كان في 
الس�������یطرة على األبن�������اء ومنعهم م�������ن الخ�������روج واالختالط مع 
األصدق�������اء، لكن األلتزام من األس�������ر كان في اعلى المس�������تویات 
والحكوم�������ة قامت بدور في زیادة الوعي الجائحة من اإلحاطات 
اإلعالمیة. كان للموضوع آثاره االیجابیة على األس�������رة من توافر 
الوقت الذي أتاح الفرص�������ة لقضاء المزید من الوقت معا لكن 
األثر الس�������لبي عدم قدرة البعض على التكیف مع التعلیم عن 

بعد في بدایة األمر

جملة الشیخ محمد بن زاید 
»حفظه الله«

الدواء و الغذاء خط أحمر 
وال تشلون هم

هي السبب في الشعور باألمان 
و االطمئنان

علیاء  السیدة  مع  مقابلة 
عبدهللا »ربة منزل »

ال����خ����ب����ر ك�������ان ص����ع����ب ف��ي 
ال���ى  ادى  م���م���ا  ال����ب����دای����ة 
خوف الكثیرین والجلوس 
ف�������ي ال������م������ن������زل وت����ج����ن����ب 
ال���ت���ج���م���ع���ات واألم�����اك�����ن 
ال��م��زدح��م��ة , األط���ف���ال في 
ت�����ذم�����روا ل���ع���دم ق��ی��ام��ه��م 
ب��األن��ش��ط��ة ال���ت���ي اع���ت���ادو 
ببعض  قمنا  لكننا  علیها 
مثل  المنزل  في  األنشطة 
ال���س���ب���اح���ة و ال���ت���ل���وی���ن و 
التنافس في أداء الفرائض 
, األسر في محیطي كانت 
إرش���ادات  ب��ات��ب��اع  ملتزمة 
الدولة بالبقاء في المنزل و 
للضرورة  إال  الخروج  ع��دم 
ال��ح��م��الت  و   , ال���ق���ص���وى 
السبب  ك��ان��ت  االع��الم��ی��ة 

األكبر في هذا االلتزام

األبناء قاموا 
بأنشطة دینیة 
و ترفیهیة و 

اجتماعیة خالل 
التواجد في 

المنزل
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األبن��اء  تربي��ة  ف��ي  األبوي��ن  دور 
ف��ي ظ��ل التط��ور التكنولوج��ي

إعداد الطلبة : 

الشامس�������ي خالد  موزة  أح���م����د ل�����ؤي الق���ادري      

عبدهللا سعيد اليماحي      ش�����هد إبراهيم أس������ع�د      

فاطمة الزهراء إبراهيم     

جامعة عجمان - كلية اإلعالم 

أشراف: د . جاسم خليل ميرزا

التنكنولوجيا بين التحديات و الفوائد : 
يم�������ر الكثير م�������ن اآلب�������اء و األمهات بش�������عور 
متضارب ، بين فوائد استخدام األبناء لإلنرنت 
والهوات�������ف الذكية و تأثيره اإليجابي على على 
نموهم العقلي و قدراتهم التعليمية ، و بين 
من يحذر من أخطارها الصحية و النفس�������ية ، 
و أضرارها بأنشطتهم البدنية المهمة و وقت 
فراغهم الذي يمكن أن يس�������تغلوه بممارسة 

هواياته�������م و الق�������راءة و ممارس�������ة الرياض�������ة 
كذلك ، باإلضافة إلى جانب التعرض لمخاطر 

اإلستغالل و المحتويات الغير مالئمة.
و يواج�������ه الوال�������دان صراع�������ا مس�������تمرا بي�������ن 
محاولتهما تلبية رغبة أطفالهم الذين أدمنوا 
الجلوس على اإلنترنت و األلعاب اإللكترونية 
التي يمكن أن تس�������بب أضرار نفسية ، و بين 
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سعيهم لحمايتهم و الحفاظ 
بالبحث  يستمرون  و  عليهم 
عن طرق و وس�������ائل ناجحة 
للمتابع�������ة و زي�������ادة الوع�������ي 

لديهم بإستخدام اإلنرنت. 
قام�������وا فري�������ق م�������ن الطالب 
الدارس�������ين في كلي�������ة اإلعالم 
ف�������ي جامعة عجم�������ان بعرض 
مجموع�������ة م�������ن آراء مختلفة 
آلب�������اء و أمه�������ات ألطف�������ال و 
مراهقي�������ن ، اخت�������ار البع�������ض 
منهم عل�������ى أنه يجب مراقبة 
مس�������تمر  بش�������كل  أبنائه�������م 

بينم�������ا البع�������ض اآلخ�������ر فقد 
منه�������ج  يضع�������و  أن  فض�������ل 
مرن في إس�������تخدام وس�������ائل 
الفريقين  لكن   ، التكنولوجيا 
إتفاقا على أهمية المتابعة و 
النقاش المنفتح بين األبوين 
و األبن�������اء لخل�������ق الثق�������ة بين 

الطرفين. 
بداية ، يبدو القلق على اآلباء 
و األمه�������ات اتجاه إس�������تخدام 
األطف�������ال لإلنترنت ، و تؤيده 
الكثي�������ر م�������ن اإلحص�������اءات و 
منه�������ا  العلمي�������ة  الدراس�������ات 

: تقري�������ر ص�������ادر م�������ن “ وكالة 
البريطانية  العام�������ة  الصح�������ة 
“ م�������ن أن ) األطف�������ال الذين 
يقضون معظم أوقاتهم على 
اإللكترونية  األجهزة  و  التلفاز 
و ألعاب الفيديو يعانون من 
إضطرابات نفسية و البعض 
يعاني م�������ن القلق و اإلكتئاب 
( باإلضاف�������ة إلى األضرار التي 
توث�������ر على الجس�������م بس�������بب 
الجلوس لفترات طويلة دون 

حركة.
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اإلنترنت و تأثيره على السلوك
ولذلك عبرت موزة العليلي ، و هي أم ألربعة أطفال 
قائل�������ة: التطور التكنولوجي م�������ن أصعب التحديات 
يكتس�������ب  أن  للطف�������ل  فيمك�������ن   ، نواجهه�������ا  الت�������ي 
س�������لوكيات إجابي�������ة و مه�������ارات تعليمي�������ة و ثقافير 
كتس�������اب س�������لوكيات س�������لبية و  بينما يمكنه أيضا إ
ثقاف�������ات تخالف عقيدتنا و عادتن�������ا و تقاليدنا و لقد 
ذكرت بضرورة متابعة األطفال بش�������كل مس�������تمر و 
ب�������أن نتقرب منهم قدر المس�������تطاع ، باإلضافة حثت 
موزة على وضع أوقات معينة للطفل بلس�������ماح له 
بإستخدام األجهزة اإللكترونية ، كي يتوفر له الوقت 
ليم�������ارس هوايات مختلفة و تطوير مهاراته الذاتية ، 
كما أنها أبدت إعجابه�������ا بفكرة » التعليم عن بعد » 
قائلة : هذه فكرة ممتازة و تعتبر مرحلة مختلفة في 
حياته و أثبتت للط�������الب أهمية التعليم مهما كانت 

هناك صعوبات و ظروف مؤثرة . 
و لفت�������ت ندى أس�������عد وهي أم لث�������الث أطفال ، بأنها 
ال تواج�������ه صعوبة في ظ�������ل التط�������ور التكنولوجي ، و 
أنه يجب تعليم األطفال كيفية إس�������تعمال اإلنترنت 
بشكل سليم و زيادة وعيهم اتجاه العالم اإلفتراضي 
و قد عبرت قائلة ) التكنولوجيا مصدر واسع للتعلم 

فيجب اإلس�������تفادة منها و إفادة الغير و أنها ليست 
فقط وس�������يلة للتس�������لية و قضاء الوق�������ت ( ، و لكنها 
أيدت ندى رأي م�������وزة بجزئية تحديد الوقت ، حيث 
كدت أنه يجب تحديد وقت إلس�������تعمال الوس�������ائل  أ
اإللكترونية ليس فقط من أجل األضرار النفس�������ية و 
لكن من أجل الحفاظ على السالمة الجسدية أيضا . 
و م�������ن جانب آخ�������ر ، ي�������رى إبراهيم الحم�������ادي ، أب 
لطفلي�������ن بأن التكنولوجيا تس�������بب الكثير من القلق 
لدي�������ه ، فعبر عن قول�������ه : ) نحن في زمن التكنولوجيا 
حيث تزداد نسب الجرائم اإللكترونية ، فإن األطفال 
الذين ل�������م يدركو مخاطر اإلنرنت س�������وف يقعون في 
حفرة الفساد اإللكتروني ، فيجب زيادة الوعي لديهم 
بأكثر قدر يمكن ( و أش�������ار بأن التكنولوجيا تحتوي 
على فوائ�������د و ممي�������زات لكن كثرة إس�������تخدامها قد 
يطغى على مميزاته ، باألضافة لقد ذكر إبراهيم بأننا 
نمر بظروف راهنة تجبرنا على الجلوس على اإلنرنت 
أغلب الوقت لذا يجب على األبوين زيادة مس�������توى 
المتابعة ألطفالهم و الحرص على عدم إنش�������غالهم 
باأللعاب اإللكترونية و الوس�������ائل التي تضيع الوقت 

دون فائدة 
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التوازن خير الحلول 

و أعتب�������رت األس�������تاذة أماني األس�������مر، نائب مدير 
إح�������دى مدارس الدول�������ة و أم ألربع�������ة أطفال بأن 
التحدي�������ات تعتم�������د على طريقة تعام�������ل األبوين 
مع األمر ، فإذا تمكن�������وا من الموازنة بين متابعة 
أبنائهم و زرع الثق�������ة لديهم و زيادة وعيهم إتجاه 
التكنولوجي�������ا و ثغراته�������ا فلن يواجه�������وا صعوبة و 
قل�������ق ، كما أوضحت بضرورة التكيف على الزمن 
الذي نش�������هده ألن كل ش�������يء نعيشه اآلن يعتبر 
ج�������زء م�������ن التكنولوجي�������ا ، كما حثت ب�������أن يجب 
إضاف�������ة بع�������ض الفعاليات المنزلي�������ة خالل اليوم 
لعدم إنش�������غال الطفل باإلنرنت و ضياع وقته بال 
فائدة و هذه تعبتبر من أبس�������ط الطرق لتخفيف 
إس�������تخدام اإلنرنت ، و ذكرت أيض�������ا بأن ال يمكن 

منع األطفال من إس�������تخدام الوسائل اإللكترونية 
ألن هذا الفعل سوف يسبب الضرر النفسي لديه 
عندم�������ا يرى أصدقائه مختلفي�������ن عنه ، باإلضافة 
لق�������د عبرت عن رأيها اتجاه وس�������ائل التكنولوجيا 
بأنها مجاالت واس�������عة للتعلم و اإلستفادة ولكن 
بح�������دود ، فإتفق�������ت مع رأي م�������وزة و ندى مؤيدة 
بوضع أوقات محددة لألطفال إلستخدام اإلنرنت 
، و ذكرت األس�������تاذة أماني فك�������رة التعلم عن بعد 
قائل�������ة : ) هذه خطوة متمي�������زة وضعتها حكومتنا 
الرش�������يدة لكي توضه مدى أهمي�������ة التعليم كما 
س�������عت الدولة إلى تطوير طرق التعلم و التكيف 
على الظروف الراهنة باإلضافة للجاهزية لمواجهة 

أي تحديات أخرى ( .  



ومي�ض النف�ض

نح��ن اليوم اأحوج ما نك��ون للخيال والأمل والتفاوؤل كي ن�ض��تطيع التكيف 
والت��وازن ليومنا وكل يوم..  الأم��ل بنك مفتوح متتلك فيه ر�ض��يدًا هائًا، 
فاإما اأن ت�ض��تخدم هذا الر�ضيد وت�ضحب من البنك، واإما اأن متار�ض بخًا يف 

ا�ضتثمار الر�ضيد.. 

بقلم: أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

وجهات نظر

ف��ن��ح��ن أف���ض���ل م����ا ن��ت��س��ل��ح ب��ه 
التفاؤل  الحياة  أم��واج  لمواجهة 
كانت  ول��و  يمنحنا سكينة  ال��ذي 
كرة، وحالة التشاؤم  بقيت في الذا
تغرقنا في شدات إضافية حياتية 
التشاؤم على  ع��دم نشر  واأله��م 
اإلرادة  صديق  التفاؤل  اآلخرين، 
تحطيم  نستطيع  تجعلنا  ال��ت��ي 
كل العقبات والقيود. تسير األيام 
تتوقف  وال  المعهودة  بسرعتها 
تفاصيل  ونعيش  عند محطاتنا، 
حياتنا ومستجداتها على طبيعة 
ن���ك���ون  أن  ل���ن���ا  ك���ي���ف  ال����ح����ي����اة. 
يسيطر  م��ا  ك��ل  رغ���م  متفائلين 
كما  تغييرات  اإلن��س��ان من  على 
تعيش الطبيعة فصولها. تعيش 
النفس البشرية هذا التلون، من 
عتمة  إل��ى  جميلة  مضيئة  ح��ال��ة 
ال���ح���واس ن��ش��ع��ر ب��ع��ده��ا ب��أل��م ال 

نعرف كيف نتعامل معه. 

اإلنسان في هذه الحياة يبني على 
شخصيته ومستقبله الكثير من 
اآلمال والطموحات، يتعثر أحياناً 
أخ��رى. ولكننا أن  وينجز بمواقع 
عن  بها  نعجز  مرحلة  إل��ى  نصل 
ويلّم  أل��ّم  لما  الصحيح  التقييم 
ب��ح��ي��ات��ن��ا، ون���ق���ف ع���اج���زي���ن عن 
تبديل أمورنا بالشكل الصحيح.. 
هنا يكمن الخلل بكيفية مواجهة 
يستطيع  فاإلنسان  الواقع..  هذا 
م����ن خ�����الل خ���ب���رات���ه أو ب���إض���اءة 
هذا  يغير  أن  وشخصية  نفسية 
الواقع في السلوك والممارسات 
العائلي  ال��ن��ط��اق  على  ك��ان��ت  إن 
آخذين  العملي  أو  االجتماعي  أو 
ب���ع���ي���ن االع����ت����ب����ار ع������دم ال���م���س 
ب��ال��م��ب��ادئ واألخ���الق���ي���ات ول��ك��ن 
ال��ح��ي��اة..  نحو  الصحيح  بالتوجه 
ف��ه��ن��ا ت���ب���دأ م���رح���ل���ة ال��م��ح��اك��م��ة 
أنجز  م��ا  لكل  والتقييم  العقلية 

س���اب���ق���اً وط���ري���ق���ة ال����خ����روج م��ن 
م����أزق أو ش����دة أل��م��ت ب��ن��ا على 
ن���ك���ون قد  ال���ص���ع���د، ال أن  ك���اف���ة 
وق��ف��ن��ا ع��ن��د ن��ق��ط��ة ال��ص��ف��ر، ول��م 
نستطع التحرك القويم والثابت 
ال�����ذي ي��م��ك��ن��ن��ا م���ن ت���ج���اوز ه��ذه 
ال���م���ع���وق���ات، ف���ال���وق���وف ب��ح��ي��رة 
وع�������دم ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال��ت��غ��ي��ي��ر 
والمبني على التغيير كما أسلفنا 
ع��ل��ى أس����س ص��ح��ي��ح��ة ي��ع��رض��ن��ا 
ل��ل��ض��ي��اع وي��خ��ل��ف ل��دي��ن��ا ش��دات 
ن��ف��س��ي��ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ال��م��ع��ن��ى 
ال��م��ط��ل��ق ول���ي���س ب��ال��ت��ف��ص��ي��الت 
هنا  نستطيع  ال��ع��اب��رة.  الحياتية 
ال��ع��الق��ات  طبيعة  م��ن  نغير  أن 
يرتكز  منحى  وت��ك��وي��ن  الخاطئة 
جديدة  وطبائع  سلوكيات  على 
الثغرات  م��ن  تحسن  أن  يمكن 
المشكلة  أس���اس  أن  ننسى  وال 
يكمن في تركيبة الشخصية التي 
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ب��ن��ي��ت ع��ل��ى م���ر ال��س��ن��ي��ن وال��ت��ي 
كتسبت من الواقع االجتماعي  ا
وال���دراس���ي وال��ع��ائ��ل��ي ال��س��م��ات 
الكثيرة، فهل نروض أو نغير من 
واإلرثي  الشخصي  المخزون  هذا 

بعضاً أو كثيراً من األخطاء ...!

ي��راج��ع  أن  إن��س��ان  ك��ل  يستطيع 
وحتى  ممارساته  ويراجع  نفسه 
تفكيره بالحياة، ألن األمور تتجدد 
كل يوم سلباً أو إيجاباً. فالسلبية 
الذي  الشخص  عند  لها  ال مكان 
يتمتع بثقة في النفس ومحاكمة 
ع��ق��ل��ي��ة ج��ي��دة ب��ي��ن��م��ا ال��ع��ج��ز عن 
بالطريقة  وطرحها  الحلول  إب���داء 
ال��م��ن��اس��ب��ة ي���ك���ون ع���ائ���ق���اً ك��ب��ي��راً 
أه��داف��ه  لتحقيق  الشخص  أم���ام 
وهنا  إليه.  يرنو  ال��ذي  ومستقبله 
واالجتماعية  النفسية  ف��اإلض��اءة 
ع��ل�����ى ح���واس���ن���ا ت���ك���ون م��خ��رج��اً 
من  حياتنا  تظلل  ال��ت��ي  للعتمة 
ح���ي���ن آلخ��������ر.. وت����ك����ون اإلض�������اءة 
م��ل��ون��ة ألس��ل��وب��ن��ا وت��ع��اط��ي��ن��ا مع 
يخلق  الحواس  ظ��الم  مشكالتنا.. 
فينا تبلداً وعدم اإلمكانية النتزاع 
ي��م��ك��ن أن تضفي  ال��ت��ي  ال��ف��رح��ة 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���س���رور وال��س��ع��ادة 

وح���ت���ى ال���م���م���ارس���ات اإلن��س��ان��ي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة. ط���ري���ق ي��ج��ب أن 
ي��دع��م��ه ال��ت��ف��اؤل وع����دم ال��رك��ون 
إل���ى ال��ي��أس ف��ف��ص��ول ال��ح��ي��اة هنا 
ولكن  حياتنا،  على  تؤثر  أال  يجب 
متوازنة  الفصول  ه��ذه  تكون  أن 
على الصعيد الشخصي والعائلي 
واالج����ت����م����اع����ي وال����ع����م����ل����ي، ألن 
اإلن��س��ان إن ع��اش ه��ذه الفصول 
كما هي الحياة فسيتدرج بحاالت 
ن���ف���س���ي���ة وش���������دات ت���م���ن���ع���ه م��ن 
حوله..  ومن  عليه  الفرحة  إضفاء 
نتدرب  أن  ال��م��ه��ارات يجب  ه��ذه 

عليها حتى نجيد لغة الحياة. 

االجتماعية  المهارات  أه��م  وم��ن 
ال��ت��ي ت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ص��ع��وب��ات 
ال��ح��ي��ات��ي��ة م����ا ل��ل��ك��ل��م��ة س��ح��ره��ا 
النفوس  في  يوقظ  ال��ذي  المبين 
أن�����ب�����ل األح�����اس�����ي�����س وأص��������دق 
نبني  وأن  وال��ع��واط��ف  المشاعر 
لتعيد  ب���ن���اء ص��ح��ي��ح��اً  ال��ع��اط��ف��ة 
المطلوب،  النفسي  ال��ت��وازن  لنا 
م���ن خ����الل ال��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن أل��م��ك 
ك���ي ال ي��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ك ال��ض��غ��ط 
وم�����ن ث����م ال����ح����زن واب����ح����ث ع��ن 
ال��ح��ل��ول دون اإلع�����ادة وال��ت��ك��رار 

التركيز  وإنما  اليومية  للمشاكل 
السرور  إدخ��ال  إن  الحلول،  على 
روحية  معادلة  اآلخ��ر  ومساعدة 
س���ام���ي���ة ألن���ه���ا ت��ن��ع��ك��س ع��ل��ي��ك 
والرضى  والعطاء  الحب  بطاقة 
ال��ح��ب ي��ؤك��د هويتنا اإلن��س��ان��ي��ة ، 
نعيشها  أن كل مشكلة  ولنعلم 

هي دروس حياتية وخبرة.

  اب��ت��ع��د ع���ن ت��ف��س��ي��ر األح�����داث 
ألن  بالمشكلة  ت��أث��ي��رك  ظ��ل  ف��ي 
قم  خاطئة،  تكون  االستنتاجات 
ب��ال��ت��ه��دئ��ة ك���ي ت��ن��خ��ف��ض ح����رارة 
ال��م��وق��ف، وال��ب��ع��د ع��ن التعميم 
السلبي لما للفكرة من أثر كبير 
ألنها ترتبط باإلحساس، ومن ثم 
تتصرف  ث��م  اع��ت��ق��اداص  تصبح 
السلوك  نبني  وهنا  خاللها  م��ن 
من خالل تلك األفكار وهنا يكون 
ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��س��ل��ب��ي ف��ي��ه خ��ط��ورة 
يحول  ألن��ه  اإلن��س��ان  على  عالية 
حياته إلى سلسلة من المتاعب 

والمشاعر والسلوكيات .

ال���ي���وم ن��ح��ن أم����ام م��س��ي��رة ح��ي��اة 
التغير  ف��ي  ال��س��رع��ة  م��ن��ا  تتطلب 
التجديد  ج��دي��د،  م��ن  واالن���ط���الق 

شرط أساسي للنمو والتطور. 
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البعد الجتماعي لعمل 
ال�ض���رطة املجتمعي��ة 

يف الأحياء
ال�ض�رطة املجتمعية ر�ضالة اجتماعية اأمنية  �ضامية

تقوم رسالة الشرطة المجتمعية على حفظ األمن بمشاركة المجتمع، والتعامل مع 
المشكالت أو احتياجات المجتمع وإيجاد الحلول المالئمة لها، بمشاركة المواطنين 
والمقيمين مع رجال الشرطة، والتعاون سويًا لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية 

منها، والحفاظ على مناخ الطمأنينة بين أفراد المجتمع.

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

اسس تربوية

ف����ق����د أص����ب����ح األم��������ن ف�����ي ذات�����ه 
مسؤولية المجتمع ككل، وليس 
ال���ش���رط���ة وح����ده����ا، ووف������ق ه���ذا 
بين  ال��ع��الق��ة  أصبحت  المفهوم 
عالقة  والمجتمع  الشرطة  رج��ل 
الحفاظ على  ه��و  ك��ة هدفها  ش��را
األمن، واستمرارية مسيرة البناء 
دون أن يكون هناك أي خروقات 

قانونية من أي نوع..
إلى  ت��ه��دف  المجتمعية  وال��ش��رط��ة 
م��ش��ارك��ة ال���م���واط���ن وال��م��ق��ي��م في 
أعمال الشرطة بحيث يكون هناك 
كة فعلية تؤدي إلى المحافظة  شرا
على أمن واستقرار المجتمع ، فهي 
تنظيمية،   وإس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  فلسفة 
العمل  والمجتمع  للشرطة  تتيح 
للتعامل مع  ج��دي��دة  ب��ط��رق  م��ع��ا 
المجتمع  واح��ت��ي��اج��ات  م��ش��ك��الت 
المجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ب��م��ش��ارك��ة 
االستراتيجيين  الشرطة  وش��رك��اء 
لمواجهة  ال��ع��م��ل م��ع��اً  م��ن خ���الل 
الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

رؤية مؤسس و مسيرة الشرطة  
المجتمعية  ال��ش��رط��ة  تستلهم 
واستراتيجية  ورس��ال��ت��ه��ا  رؤي��ت��ه��ا 
ع��م��ل��ه��ا م���ن ال��م��ن��ظ��ور ال��ع��م��ي��ق 
ل��ل��ق��دوة األول���ى ل��إلم��ارات��ي��ي��ن فقد 
ك����ان ال��ش��ي��خ زاي�����د ب���ن س��ل��ط��ان 
ث������راه”  هللا  “ط����ي����ب  ن���ه���ي���ان  آل 
كة  الشرا مفهوم  طبق  م��ن  أول 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ، ف��ق��د آم���ن رح��م��ه 
هللا بأن القائد ومساعديه يجب 
أن ي��ت��واج��دوا ب��ي��ن ال���ن���اس، وأن 
وأن  وأفراحهم،  بآالمهم  يشعروا 
خالل  من  احتياجاتهم  يتلمسوا 
ال����واق����ع ال�����ذي ي��ع��ي��ش��ون��ه، وأن 
القائد عليه أن يكون بين رعيته 
مشاغله  ورغ��م  إليهم،  ليستمع 
ان����ه “رح���م���ه هللا “  ال���ك���ث���ي���رة، إال 
يتواجد  بأن  االهتمام  كان شديد 
ف��ي ك��ل بقعة م��ن بقاع اإلم���ارات 
ومتابعته  المتعددة  زياراته  عبر 
لمشاريع التنمية، واالستماع إلى 

أبنائه من الشعب.

هذا التفاعل واالندماج بين القائد 
ك��ان من سماته  وشعبه، وال��ذي 
األساسية إقامة حوار بين القائد 
وأب��ن��ائ��ه، ف��ي حقيقة األم���ر م��ا هو 
إال ش��ك��ل م��ن أش��ك��ال ال��ت��واص��ل 
الشرطة  اتخذته  وال��ذي  المباشر، 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة م�����س�����اًرا رئ��ي��س��ًي��ا 

لتطبيق آلياتها ونشر مفاهيمها.

التواصل المجتمعي الحقيقي 
في األحياء السكنية 

بذلت الشرطة المجتمعية جهود 
كبيرة منذ بداية تأسيسها لنشر 
مفهوم العمل األمني االجتماعي 
المشترك في المناطق الجغرافية 
العاملة فيها ، حيث بدأ االنخراط 
ب��ي��ن أف������راد ال��م��ج��ت��م��ع ف���ي ك��اف��ة 
األم�����اك�����ن واألوق�����������ات ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ه�����دف ال���ت���واص���ل وك���س���ب ث��ق��ة 
ال��ج��م��ه��ور، ل��ت��ش��ك��ل ف���ي ال��ن��ه��اي��ة 
هدفها  متكاملة  عمل  منظومة 
ال���ع���م���ل م����ع����اً ل���ت���ق���دي���م أف��ض��ل 
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الخدمات الشرطية والمجتمعية 
وأطلقت  للمجتمع  واإلن��س��ان��ي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة 
وال���م���ب���ادرات ال��ت��ي ت��س��ع��ى من 
خ���الل���ه���ا إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���ا 
بالوعي  واالرتفاع  االستراتيجية، 
العام بكيفية المساهمة في دعم 
ومكافحة  المجتمعي  االستقرار 
 ، للجريمة  م��ت��ط��ورة  اش��ك��ال  أي 
أي أن��ن��ا ن��ق��اوم ال��ج��ري��م��ة بسالح 
التوعية وفق الضوابط القانونية..
وقد حققت الشرطة المجتمعية 
إن��ج��ازات  خ���الل س��ن��وات عملها 
أهم  م��ن  أن تصبح  م��ن  مكنتها 
التواصل مع  أدوات الشرطة في 
أف����راد ال��م��ج��ت��م��ع وال��م��ؤس��س��ات 
والخاصة،  الحكومية  والهيئات 
وت��ح��ق��ي��ق ح���زم���ة م���ن األه�����داف 
في  الشرطة  إليها  تطلعت  التي 
سبل  توفير  نحو  ال��ج��اد  سعيها 

قوية للوقاية من الجريمة.

صناعة شريك أمني أساسي
صناعة  عملية  ف��ي  األه��م  المحور 
ش��ري��ك أم��ن��ي أس��اس��ي للشرطة 
هو أن عناصر الشرطة المجتمعية 

اعتمدوا  تكثيف سياسة االتصال 
المباشر مع الجمهور، وكان لدى 
الجميع قناعة بأن قوة تواصلهم 
ال��ت��ي ستحدد  ه��ي  الجمهور  م��ع 
يحققوه  أن  يمكن  ال��ذي  ال��م��دى 
ألهدافهم، وأن مبادرات التواصل 
م����ع ق���اط���ن���ي األح����ي����اء ال��س��ك��ن��ي��ة 
ه����ي ال���ت���ي س��ت��ح��ق��ق ال��م��ع��ادل��ة 
عمل  إن��ج��از  نحو  التطلعات  بين 
م��ج��ت��م��ع��ي ل���ه ان��ع��ك��اس��ات��ه على 
ال����ج����ان����ب األم�����ن�����ي وال����ش����رط����ي،  
وال���ح���ص���ول ع��ل��ى م���ع���دالت رض��ا 
ع���ال���ي���ة ع���م���ا ي����ق����دم، وص�������والً إل���ى 

كثر أمنا وأمانا.  مجتمع أ
فقد اعتمدت اإلدارة على فلسفة 
ع��م��ل تعتمد ع��ل��ى م���ب���ادرة رج��ل 
ال���ش���رط���ة ب��ال��ت��وج��ه م���ب���اش���رة إل��ى 
للتعرف  إل��ي��ه  وال��ت��ق��رب  الجمهور 
دون  ومتطلباته  احتياجاته  على 
أن يتكبد الجمهور مشقة الذهاب 
الشرطة طالما أن حل  كز  إلى مرا
م��ش��ك��ل��ت��ه أو ت��ل��ب��ي��ة ط��ل��ب��ه ق��ري��ب 
منه، وأن وجود نقاط الشرطة في 
والمناطق  السكنية  األحياء  قلب 
ال���ح���ي���وي���ة ال���ع���ام���ة ي�������زرع األم����ن 
واألمان في نفوس أفراد المجتمع.

المجتمعية  ال��ش��رط��ة  وات��ج��ه��ت 
للمجتمع  خ���دم���ات  ت��ق��دي��م  إل����ى 
م����ن خ�����الل دراس��������ة م���ن���اط���ق ف��ي 
ح���اج���ة إل�����ى خ����دم����ات اج��ت��م��اع��ي��ة 
بعد  مجتمعية  وثقافية  ورياضية 
المواطنة  األسر  التأكد من حاجة 
وال���م���ق���ي���م���ة ل���م���ك���ان اج��ت��م��اع��ي 
يلتقون فيه ويمارسون  ورياضي 
وليكون  المختلفة  أنشطتهم  فيه 
م������ن������ارة ل���ل���ت���ث���ق���ي���ف ال����ش����رط����ي 
وال���م���ج���ت���م���ع���ي وذل���������ك ب���ه���دف 
األحياء  في  المجتمع  أف��راد  خدمة 
المحيطة  وال��م��ن��اط��ق  ال��س��ك��ن��ي��ة 
ك���ز إل��ى  ب��ه��ا  ح��ي��ث ت��س��ع��ى ال���م���را
هو  بما  الشباب  أوق��ات  استثمار 
ال��م��ه��ارات  تنمية  و  ون��اف��ع  مفيد 
واإلبداعات واألفكار لدى الشباب، 
وال��والء  االنتماء  مفهوم  وترسيخ 
بين  الثقة  وتعزيز  والقائد  للوطن 
الشرطة  وج��ه��از  المجتمع  أف����راد 
والتعرف على مشكالت المجتمع 
وإي����ج����اد ال���ح���ل���ول ال��م��ن��اس��ب��ة لها 
ون��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة األم��ن��ي��ة وال��وع��ي 
وإيجاد  المجتمع  ف��ي  االجتماعي 
مكان وبيئة مناسبة للترويح عن 

النفس ألفراد األسرة.
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تدابير البقاء في المنزل وإغالق 
ح���دة  م����ن  زادت   ، ال�����م�����دارس 
ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف األس������ري ضد 
األط��ف��ال ف��ي العديد م��ن ال��دول 
الدعم  ، في ظل غياب  العربية 
ال�����م�����دارس  إدارة  ط������رف  م�����ن 
واألط������راف األخ����رى ال��ت��ي ربما 
حالة  في  الطفل  إليها  يلجأ  كان 
ت��ع��رض��ه ل�����ألذى داخ�����ل أس��رت��ه 
ال���ص���غ���ي���رة ، وغ����ي����اب وس���ائ���ل 
الجهات  مع  التواصل  وقنوات 
ال���م���ع���ن���ي���ة ف�����ي ب���ع���ض ال������دول 
والمناطق لطلب الحماية ، مما 
يفقد الطفل فرصته في الحماية 
ال��ق��درة على تعامله مع  وع��دم 

أزمته .

األسري  العنف  ضحية  الطفل 

والدعم  الحماية  يتلق  لم  إذا   ،
يكون  أن  يمكنه  كيف  الكامل 
شخصا سّوياً ومفيداً لمجتمعه 
النتيجة  ألّن   ، ال��م��س��ت��ق��ب��ل  ف���ي 
العنف  ه��ي  للعنف  ال��ح��ت��م��ي��ة 
، وم��ث��ل��م��ا ن���ش���أ ف����ي ال���ع���ن���ف و 
تمت معاملته بقسوة ، سوف 
ي��ن��ع��ك��س ذل�����ك ع���ل���ى س��ل��وك��ه 
ف����ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل وس��ي��ن��ع��ك��س 
فكيف   ، المجتمع  ع��ل��ى  سلبا 
مسالم  مجتمع  خ��ل��ق  يمكننا 
كانت  إذا  بينه  فيما  ومتسالم 
بيئة التنشئة األصلية عنيفة في 

حد ذاتها ؟

هناك نقطة مهمة يجب اإلشارة 
ك���ث���ر ح���االت  إل���ي���ه���ا  وه����ي أن أ
األطفال الُمعنفين ، هم ضحايا 

الطالق والتفكك األس��ري ، إما 
أن ُي��ع��ن��ف ال��ط��ف��ل م���ن ط��رف 
وف��ي   ، األب  زوج���ة  أو  األم  زوج 
حاالت أخرى من طرف األسرة 
ال���ذي���ن  األق��������ارب  أو  ال��م��ت��ب��ن��ي��ة 
تم  إذا  حالة  في  رعايته  يتولون 
األبوين  ط��رف  عنه من  التخلي 
البيولوجيين ، كما يوجد حاالت 
أخ�����رى ي��ت��ع��رض ف��ي��ه��ا ال��ط��ف��ل 
لألذى النفسي نتيجة الخالفات 
ال��زوج��ي��ة وال��ص��راع��ات ال��دائ��م��ة 

بين األبوين داخل األسرة .

ال��ح��ق��ي��ق��ة م���ؤل���م���ة ع���ن���دم���ا ي��ج��د 
الطفل نفسه في وضع لم يكن هو 
المتسبب فيه ، وإنما هو ضحية 
مسؤولية  يتحملوا  ل��م  وأب  أم 
ي���درك���وا حقيقة  ق��رارات��ه��م ، ول���م 

ف��ون امُلَعنَّ الأطف��ال 
والتف��كك  الط��اق  �ض��حايا  اأغلبه��م 
ال�زوج��ي��ة واخل��اف���ات  الأ�ض�����ري 

الطفل م�ضوؤولية 
وواج�ب���ات ق�ب�ل ك��ل �ض��يء 

twitter :@ismailalhammadi

في تقرير جديد عن العنف ضد األطفال ، صادر عن اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ، خالل 
النصف األول من العام  الجاري ، أّن طفالً من بين كل طفلين في العالم ، تعرض للعنف البدني أو الجنسي 
أو النفسي، وأشارت دراسات حديثة أن عدد حاالت العنف األسري في العالم ضد المرأة والطفل تجاوزت 

نسبة %60 خالل فترة اإلغالق التي فرضتها جائحة كوفيد19-.
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ــا الــمــنــبــع  ــهــ ــ مــعــنــى األســـــــرة وأن
الــرئــيــســي لـــألمـــن والــطــمــأنــيــنــة 
الذي يعّم المجتمعات ، التربية 
ال تعني أنك توفر األكل والشرب 
ــا يــحــتــاجــه الـــطـــفـــل مــن  ــل مــ ــ وكـ
 ، ــات لينمو جــســديــا فــقــط  ــاديّـ مـ
التربية  من  جــزء  النفسي  النمو 
كــذلــك ، وعــلــيــك كـــأب أو أم أن 

تدرك ذلك جّيداً .

ــيــة وواجـــبـــات  الــطــفــل مــســؤول
على اآلباء التعهد بتحملها عند 
أدرك  لــو  ربما   ، األســـرة  تكوين 
كــل طـــرف حــجــم ومــعــنــى هــذه 
الــمــســؤولــيــات والــواجــبــات ، ما 
بــبــالغــات األطــفــال  كــّنــا سمعنا 
وما  لهم  والديهم  معاملة  عــن 
بــهــروب طفل من  كــّنــا سمعنا 
بيته ، ما كّنا رأينا طفالً يفترش 
في  الــســمــاء  ويــلــتــحــف  األرض 
تــعــانــي  ال  ودول  مــــدن  شـــــوارع 
الــمــســألــة   ... مــجــاعــة  وال  حـــربـــاً 
كــبــيــرة وعــمــيــقــة بــحــجــم غــيــاب 
اآلبــاء  بعض  لــدى  التام  الوعي 

عـــن مــفــهــوم األســــــرة وتــنــشــئــة 
ــرة  ــ األســ دور  ــن  ــ وعــ  ، ــفـــل  ــطـ الـ
ــراد  ــأفـ فــــي تـــأســـيـــس مــجــتــمــع بـ
مــســالــمــة ومــتــســامــحــة بــيــنــهــا ، 
إذا لم تتوفر  وكبراً  وتزيد عمقاً 
الــحــلــول وغــابــت الــجــهــات التي 
يــمــكــن لــلــطــفــل الـــلـــجـــوء إلــيــهــا 
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــه ـفــي حــالــة 
تعرضه لألذى األسري ، وفي هذا 
بجهود  التنويه  يفوتنا  ال  الشأن 
دولة اإلمــارات  التي استحدث 
رقم  اتــحــادي  بقانون  مــرســومــاً 
شــأن  ـفـي   ،2019 لــســنــة   )10(

الحماية من العنف األسري، 

وتوفيرها لعدة قنوات الستقبال 
الشكاوى ومؤسسات حكومية 
وجــــمــــعــــيــــات عــــبــــر مــخــتــلــف 
العون  لتقديم  الــدولــة  مناطق 
المعنفين  لــألطــفــال  والــحــمــايــة 
تخصص  حــيــث   ، وحــمــايــتــهــم 
 13 نحو  المجتمع  تنمية  وزارة 
قناة الستقبال شكاوى العنف 
األسري بهدف التدخل الفوري 

وتـــقـــديـــم الـــدعـــم والــمــســاعــدة 
شرطة  تخصص  كما   ، الفورية 
ــــم  ــدعـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ــة طـ ــ ــدمــ ــ دـبــــــــي خــ
االجـــتـــمـــاعـــي لــضــحــايــا الــعــنــف 
األســـــري الـــتـــي تــتــيــح لــلــعــمــالء 
تــقــديــم شـــكـــوى أو اســتــشــارة 
االجتماعية  الــمــشــكــالت  حـــول 
الناجمة  والمشكالت  واألسرية 
االجتماعي بغرض  العنف  عن 
حماية األطفال والنساء واألسر 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــالنـ مـــــن الــــتــــعــــرض لـ
والــتــفــكــك األســــــري، بــاإلضــافــة 
االجتماعي  الــدعــم  تــقــديــم  إـلــى 

والنفسي لهم .

 حماية الطفل من أي مظهر من 
مظاهر العنف سواء كان بدنياً 
والحفاظ على سالمته  ونفسياً 
والنفسية  والعقلية  األخــالقــيــة 
والجسدية ، مسؤوليتنا جميعا 
ــات وجـــمـــعـــيـــات  ــئــ ــيــ ــاء وهــ ــ ــآبـ ــ كـ

ومؤسسات حكومية .
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م��ع��ن��ى األس�������رة وأن����ه����ا ال��م��ن��ب��ع 
ال��رئ��ي��س��ي ل���ألم���ن وال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
الذي يعّم المجتمعات ، التربية 
ال تعني أنك توفر األكل والشرب 
وك�����ل م����ا ي��ح��ت��اج��ه ال���ط���ف���ل م��ن 
 ، م���اديّ���ات لينمو ج��س��دي��ا ف��ق��ط 
التربية  من  ج��زء  النفسي  النمو 
ك��ذل��ك ، وع��ل��ي��ك ك���أب أو أم أن 

تدرك ذلك جّيداً .

ال��ط��ف��ل م��س��ؤول��ي��ة وواج���ب���ات 
على اآلباء التعهد بتحملها عند 
أدرك  ل��و  ربما   ، األس���رة  تكوين 
ك��ل ط���رف ح��ج��م وم��ع��ن��ى ه��ذه 
ال��م��س��ؤول��ي��ات وال��واج��ب��ات ، ما 
ب��ب��الغ��ات األط��ف��ال  ك��ّن��ا سمعنا 
وما  لهم  والديهم  معاملة  ع��ن 
ب��ه��روب طفل من  ك��ّن��ا سمعنا 
بيته ، ما كّنا رأينا طفالً يفترش 
في  ال��س��م��اء  وي��ل��ت��ح��ف  األرض 
ت��ع��ان��ي  ال  ودول  م����دن  ش�����وارع 
ال��م��س��أل��ة   ... م��ج��اع��ة  وال  ح���رب���اً 
ك��ب��ي��رة وع��م��ي��ق��ة ب��ح��ج��م غ��ي��اب 
اآلب��اء  بعض  ل��دى  التام  الوعي 

ع���ن م��ف��ه��وم األس������رة وت��ن��ش��ئ��ة 
األس������رة  دور  وع������ن   ، ال���ط���ف���ل 
ف����ي ت���أس���ي���س م��ج��ت��م��ع ب���أف���راد 
م��س��ال��م��ة وم��ت��س��ام��ح��ة ب��ي��ن��ه��ا ، 
إذا لم تتوفر  وكبراً  وتزيد عمقاً 
ال��ح��ل��ول وغ��اب��ت ال��ج��ه��ات التي 
ي��م��ك��ن ل��ل��ط��ف��ل ال���ل���ج���وء إل��ي��ه��ا 
ل��ت��وف��ي��ر ال��ح��م��اي��ة ل���ه ف���ي ح��ال��ة 
تعرضه لألذى األسري ، وفي هذا 
بجهود  التنويه  يفوتنا  ال  الشأن 
دولة اإلم��ارات  التي استحدث 
رقم  ات��ح��ادي  بقانون  م��رس��وم��اً 
ش��أن  ف��ي   ،2019 ل��س��ن��ة   )10(

الحماية من العنف األسري، 

وتوفيرها لعدة قنوات الستقبال 
الشكاوى ومؤسسات حكومية 
وج����م����ع����ي����ات ع����ب����ر م��خ��ت��ل��ف 
العون  لتقديم  ال��دول��ة  مناطق 
المعنفين  ل��ألط��ف��ال  وال��ح��م��اي��ة 
تخصص  ح��ي��ث   ، وح��م��اي��ت��ه��م 
 13 نحو  المجتمع  تنمية  وزارة 
قناة الستقبال شكاوى العنف 
األسري بهدف التدخل الفوري 

وت���ق���دي���م ال���دع���م وال��م��س��اع��دة 
شرطة  تخصص  كما   ، الفورية 
دب���������ي خ������دم������ة ط�����ل�����ب ال�����دع�����م 
االج���ت���م���اع���ي ل��ض��ح��اي��ا ال��ع��ن��ف 
األس�����ري ال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��الء 
ت��ق��دي��م ش���ك���وى أو اس��ت��ش��ارة 
االجتماعية  ال��م��ش��ك��الت  ح���ول 
الناجمة  والمشكالت  واألسرية 
االجتماعي بغرض  العنف  عن 
حماية األطفال والنساء واألسر 
م�����ن ال����ت����ع����رض ل���الن���ت���ه���اك���ات 
وال��ت��ف��ك��ك األس������ري، ب��اإلض��اف��ة 
االجتماعي  ال��دع��م  ت��ق��دي��م  إل���ى 

والنفسي لهم .

 حماية الطفل من أي مظهر من 
مظاهر العنف سواء كان بدنياً 
والحفاظ على سالمته  ونفسياً 
والنفسية  والعقلية  األخ��الق��ي��ة 
والجسدية ، مسؤوليتنا جميعا 
ك�����آب�����اء وه����ي����ئ����ات وج���م���ع���ي���ات 

ومؤسسات حكومية .
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ــا الــمــنــبــع  ــهــ ــ مــعــنــى األســـــــرة وأن
الــرئــيــســي لـــألمـــن والــطــمــأنــيــنــة 
الذي يعّم المجتمعات ، التربية 
ال تعني أنك توفر األكل والشرب 
ــا يــحــتــاجــه الـــطـــفـــل مــن  ــل مــ ــ وكـ
 ، ــات لينمو جــســديــا فــقــط  ــاديّـ مـ
التربية  من  جــزء  النفسي  النمو 
كــذلــك ، وعــلــيــك كـــأب أو أم أن 

تدرك ذلك جّيداً .

ــيــة وواجـــبـــات  الــطــفــل مــســؤول
على اآلباء التعهد بتحملها عند 
أدرك  لــو  ربما   ، األســـرة  تكوين 
كــل طـــرف حــجــم ومــعــنــى هــذه 
الــمــســؤولــيــات والــواجــبــات ، ما 
بــبــالغــات األطــفــال  كــّنــا سمعنا 
وما  لهم  والديهم  معاملة  عــن 
بــهــروب طفل من  كــّنــا سمعنا 
بيته ، ما كّنا رأينا طفالً يفترش 
في  الــســمــاء  ويــلــتــحــف  األرض 
تــعــانــي  ال  ودول  مــــدن  شـــــوارع 
الــمــســألــة   ... مــجــاعــة  وال  حـــربـــاً 
كــبــيــرة وعــمــيــقــة بــحــجــم غــيــاب 
اآلبــاء  بعض  لــدى  التام  الوعي 

عـــن مــفــهــوم األســــــرة وتــنــشــئــة 
ــرة  ــ األســ دور  ــن  ــ وعــ  ، ــفـــل  ــطـ الـ
ــراد  ــأفـ فــــي تـــأســـيـــس مــجــتــمــع بـ
مــســالــمــة ومــتــســامــحــة بــيــنــهــا ، 
إذا لم تتوفر  وكبراً  وتزيد عمقاً 
الــحــلــول وغــابــت الــجــهــات التي 
يــمــكــن لــلــطــفــل الـــلـــجـــوء إلــيــهــا 
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــه ـفــي حــالــة 
تعرضه لألذى األسري ، وفي هذا 
بجهود  التنويه  يفوتنا  ال  الشأن 
دولة اإلمــارات  التي استحدث 
رقم  اتــحــادي  بقانون  مــرســومــاً 
شــأن  ـفـي   ،2019 لــســنــة   )10(

الحماية من العنف األسري، 

وتوفيرها لعدة قنوات الستقبال 
الشكاوى ومؤسسات حكومية 
وجــــمــــعــــيــــات عــــبــــر مــخــتــلــف 
العون  لتقديم  الــدولــة  مناطق 
المعنفين  لــألطــفــال  والــحــمــايــة 
تخصص  حــيــث   ، وحــمــايــتــهــم 
 13 نحو  المجتمع  تنمية  وزارة 
قناة الستقبال شكاوى العنف 
األسري بهدف التدخل الفوري 

وتـــقـــديـــم الـــدعـــم والــمــســاعــدة 
شرطة  تخصص  كما   ، الفورية 
ــــم  ــدعـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ــة طـ ــ ــدمــ ــ دـبــــــــي خــ
االجـــتـــمـــاعـــي لــضــحــايــا الــعــنــف 
األســـــري الـــتـــي تــتــيــح لــلــعــمــالء 
تــقــديــم شـــكـــوى أو اســتــشــارة 
االجتماعية  الــمــشــكــالت  حـــول 
الناجمة  والمشكالت  واألسرية 
االجتماعي بغرض  العنف  عن 
حماية األطفال والنساء واألسر 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــالنـ مـــــن الــــتــــعــــرض لـ
ــري، بــاإلضــافــة  ــ والــتــفــكــك األســ
االجتماعي  الــدعــم  تــقــديــم  إـلــى 

والنفسي لهم .

 حماية الطفل من أي مظهر من 
مظاهر العنف سواء كان بدنياً 
والحفاظ على سالمته  ونفسياً 
والنفسية  والعقلية  األخــالقــيــة 
والجسدية ، مسؤوليتنا جميعا 
ــات وجـــمـــعـــيـــات  ــئــ ــيــ ــاء وهــ ــ ــآبـ ــ كـ

ومؤسسات حكومية .
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من األرشيف

نعم للدراسة.. 
»وداعًا« للمدرسة!

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

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

ون��ح��ن نعيش مستهل ه���ذا ال��ع��ام ال���دراس���ي ف��ي ظ���الل ف��ي��روس ك���ورون���ا، أق���ول للمعلمين 
والمتعلمين كل عام وأنتم في صحة وسالمة، هكذا مرت السنة الدراسية الماضية سراعاً 
ونجحت  ال��ف��ي��روس،  أزم��ة  م��ع  تعاطيها  ف��ي  ك��اإلم��ارات  دول  تميزت  وإخفاقاتها،  بنجاحاتها 
التعلم  ق��رار  أول يوم عندما صدر  المحنة من  التعامل مع هذه  التعليم عندنا في  منظومة 
عن بُعد. وفي هذا العام، كان قرار الجهات المختصة بأن تنوع المدارس في أساليب التعليم 
لديها، وتترك لألسر حرية االختيار بين التعلم عن بُعد أو التعلم الهجين، ومع بدء الموجة 
الثانية من أزمة »كورونا«، قررت جل األسر اختيار التعلم عن بُعد للحفاظ على سالمة األبناء، 
وصدرت القرارات الالزمة من الجهات المختصة لتفريغ األمهات العامالت لمساعدة أبنائهن 
والكوارث  واألزم��ات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة  بأن  تامة  ثقة  على  ونحن  تعلمهم..  في 
تراقب مجريات األحداث في المدارس، ولن تتردد في اتخاذ القرارات المناسبة في حالة ما إذا  

جّد جديد فيما يرتبط بذهاب التالميذ إلى المدرسة.
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وم����ع ع�����ودة ال����م����دارس من 
ج����دي����د الس����ت����ق����ب����ال ب��ع��ض 
اآلخرين  ولتدريس  التالميذ 
ع���ن بُ���ع���د ن��ح��ن ب��ح��اج��ة إل��ى 
ث��ق��اف��ة ج���دي���دة ن��ح��اف��ظ بها 
على المعلمين الكادحين في 
والميدان  التربوي  الميدان 
اإلل����ك����ت����رون����ي، ف���ف���ي ت��ج��رب��ة 
بحاجة  كنا  الماضية  السنة 
والتعليمات  التوجيهات  إلى 
ال���م���ن���اس���ب���ة، ال����ت����ي ت��ض��م��ن 
التعليمية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ن��ج��اح 
وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه، تسمح 
حياته  يعيش  ب���أن  للمعلم 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة، ف���ق���د أج���ب���رت 
المعلمين  ال��م��دارس  بعض 
العملية  ف���ي  االن���خ���راط  ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ألك���ث���ر م����ن 12 
جدولهم  ت��وزع  يومياً  ساعة 
مع  والتواصل  التعليم  بين 
األس������ر واألع�����م�����ال اإلداري�������ة 
إن  بهم،  المناطة  المختلفة 
ك��ان ه��ذا ال��وض��ع م��ق��ب��والً في 
أننا  بحكم  ال��م��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة 
أعتقد  ج��دي��دة،  بتجربة  نمر 

في  أن��ن��ا  تتفقون معي  أن��ك��م 
هذا العام بحاجة إلى تشريع 
يعيد توزيع المهام المطلوبة 
من المعلم، ويحدد له زمن 
العمل وفترات االستراحة، ال 
ينبغي أن ننسى أن المعلم 
ف��ي نهاية األم���ر ه��و ج��زء من 
ل��ه. وهنا طرح  بحاجة  أس��رة 
سؤال نفسه، ما هو مستقبل 
ال����م����درس����ة، ف����ي ظ����ل إق���ب���ال 
 الناس على التعلم عن بعد؟
ف�����ي ال����ت����س����وق رف������ع أن���ص���ار 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ش���ع���ار ن��ع��م 
ك����ز  ل����ل����م����را ال  ل�����ل�����ت�����س�����وق 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة، ب����ل����غ����ة أخ������رى 
ف��ي  ال���ت���ج���اري���ة  ك����ز  ال����م����را أن 
س���ب���ي���ل���ه���ا ل�����الن�����ق�����راض م��ع 
التسوق  نحو  الناس  تهاتف 
قال  الواقع  لكن  اإللكتروني، 
ل��ن��ا غ��ي��ر ذل���ك. ف��ب��ال��رغ��م من 
ت���زاي���د أع������داد ال��م��ت��س��وق��ي��ن 
إلكترونياً، إال أنه وفور صدور 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب���إع���ادة اف��ت��ت��اح 
ك���ز ال��ت��ج��اري��ة ت��س��اب��ق  ال���م���را
للشراء  ليس  نحوها  الناس 

فقط، لكن لقضاء وقت مع 
ب��ق��ي��ة ال��ب��ش��ر واألن������س ب��ه��م. 
نعم  ن��ق��ول:  أن  يصلح  فهل 
للمدرسة؟  وداع����اً  ل��ل��دراس��ة 
للتعليم  ل��ي��س��ت  ال��م��درس��ة 
فقط، المدرسة بيئة مناسبة 
ما  وه���ذا  وال��ت��ع��ل��ي��م  للتربية 
يفتقده التالميذ عند التعلم 
يتعلمون  أن��ه��م  اف���ت���راض���ي���اً، 
أش�������ي�������اء ك������ث������ي������رة، ل���ك���ن���ه���م 
ك��ث��ر، فهم  أ أش��ي��اء  يخسرون 
وبحاجة  بشر  األم��ر  نهاية  في 
إل��������ى ال����ت����ع����ام����ل ال���م���ب���اش���ر 
م�����ع غ����ي����ره����م ك�����ي ت���ت���ك���ون 
ل���دي���ه���م األب�����ع�����اد ال��ن��ف��س��ي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة، وي��ت��ع��ل��م��ون 
طرق التعامل مع التحديات 
ال��ب��ش��ري��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وأه���م 
م����ن ذل�����ك األنُ�������س ب��ال��ح��ي��اة 
م��ع غ��ي��ره��م، ل��ذل��ك ستبقى 
المدرسة، وستجدد رسالتها 
وأه��داف��ه��ا وم��ج��ري��ات األم��ور 

فيها، لكنها لن تنقرض.

كاديمي إماراتي أ
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الفساُد  ي��ربِ��ُط  األوُل:  المفهوُم 
ال��وظ��ي��ف��ِة  بِ���م���م���ارس���ِة  اإلداريُّ 
اإلداريِة واالنحراِف عْن أصولِها، 
بقياِم  يتحّقُق  اإلداري  فالفساد 
ال���م���وظ���ِف ب��ع��م��ٍل م����ْن واج���ب���ِه 
ب�����ِه أو االم����ت����ن����اُع ع���ِن  ال����ق����ي����اُم 
ال��ق��ي��اِم ب��ع��م��ٍل ه��و م���ْن صميِم 
ك��اَن  إذا  الوظيفيِة  مسؤولّياتِه 
أج��ِل تحقيِق مْنفعٍة  ذل��َك م��ْن 

شخصيٍة لنفسِه أو للغيرِ.
الفساُد  ي��رب��ُط  الثاني:  المفهوُم 
فهو  ال���س���وِق،  ب��ح��رك��ِة  اإلداريُّ 
يعتبُر الفساَد اإلداريَّ مؤسسًة 
األفراُد  غيَر رسميٍة يستخِدُمها 
إلنجازِ معامالتِِهُم اإلداريِة داخَل 
األج��ه��زِة اإلداري���ِة ونتيجَة زي��ادِة 
ه���ؤالِء  ون��ف��وِذ  اإلداريِّ  ال��ف��س��اِد 
العاّمُة  الوظيفُة  ُتصِبُح  األف��راِد 
ج������زءاً م����َن ال����ّس����وِق وُي���ص���ِب���ُح 
الموظُف الفاِسُد مرتبطاً بحركِة 
����ل����ِب وب���ق���درتِ���ِه  ال�����ع�����ْرِض وال����طَّ

ع��ل��ى االس���ت���ف���ادِة م���ْن أص��ح��اِب 
المصلحِة.

الفساد  يربُط  الّثالُث:  المفهوُم 
ال��م��ص��ل��ح��ِة  ب���خ���دم���ِة  اإلداري 
ل��ه��ا ، ف��ُي��ع��دُّ  ال��ع��ام��ِة أو ال��ّت��ن��ك��رِ 
َم  ق������دَّ إذا  ف�����اس�����داً  ال����م����وظ����ُف 
م���ص���ل���ح���َت���ُه ال���ش���خ���ص���ي���َة ع��ل��ى 
ك��اَن  س���واًء   ، العامِة  المصلحِة 
ال����داِف����ُع ل���ذل���َك ه����َو ط��م��ُع��ُه في 
أو  وظيفتِه  ُسلطِة  مْن  االنتفاِع 
حاجتِه الماديِة لقضاِء متطلباتِِه 
ُع مْن  لعدِم كفايِة َدْخلِه ، ويتوقَّ
ذلَك أنَّ الفساَد اإلداريَّ ينقِسُم 
إلى نوعيِن ) الفساُد الوظيفيُّ ، 

والفساُد الماليُّ  (. 

أوالً: الفساُد الوظيفيُّ: 
وفي الواقِع يّتخُذ تجريُم الفساِد 
ال���وظ���ي���ف���يِّ ص���ورت���ي���ِن : األول����ى 
ال��ج��رائِ��ُم ال��ت��ي ت��ش��م��ُل اع��ت��داًء 
المصلحة  أو   ، العامِّ الماِل  على 

ال���ع���ام���ة، وم����ْن ذل����َك ) ج��رائ��ُم 
 ، الرشوِة، واختالُس الماِل العامِّ
والتربُح، وأْخُذ الموظِف وطلُب 
غ����ي����رِ ال���م���س���ت���ح���ِق، واإلض����������راُر 
ال��ع��م��ديُّ ب��ال��م��اِل ال��ع��امِّ (، أّم��ا 
التي  ال��ج��رائ��ُم  الثانيُة:  ال��ص��ورُة 
الموارِد  لقوانيِن  انتهاكاً  ُتشكُِّل 
أق����َرُب للفساِد  ال��ب��ش��ري��ِة وه��ي 
ال��وظ��ي��ف��يِّ ألنَّ���ه���ا ت��ْن��ط��وي على 
ال��وظ��ي��ف��ِة،  لتعليماِت  م��خ��ال��ف��ِة 
��َن  تَ��ض��مَّ ال��م��ث��اِل  فعلى س��ب��ي��ِل 
ق������ان������ون ال��������م��������وارد ال���ب���ش���ري���ة 
االت��ح��ادي  على ج��زاءاٍت إداري��ٍة 
ت��وق��ِع ع��ل��ى ال��م��وظ��ف��ي��َن ال��ذي��َن 
الوظيفِة  ق��واِع��ِد  على  يخرجوَن 
ال��م��وظ��َف  أُح���ي���َل  وإذا  ال��ع��ام��ِة 
إل���ى ال��ق��ض��اِء الرتِ���ك���ابِ���ِه ج��ري��م��ًة 
ج��زائ��ي��ًة ت��َت��ع��لَّ��ُق ب��ال��وظ��ي��ف��ِة أو 
بِ��َس��َب��ِب��ه��ا ف��ي��ج��وُز ل��ل��وزي��رِ أو مْن 
ي��ف��رض��ُه إي���ق���اُف ال��م��وظ��ِف ع��ِن 
ال��ع��م��ِل وص����رِف روات���ب���ِه لحيِن 

ما مفهوم الف�ضاُد 
الإداريُّ ؟؟
بقلم: إبراهيم محمد البلوشي

المستشار والمدرب القانوني
Ibrahem238m@

محامي الحدث

يعني مفهوُم الفساِد اإلداريِّ استخدام السلطِة العامِة، أو المنصِب الحكوميِّ مْن أْجِل تحقيِق فائدٍة أو 
منفعٍة شخصيٍة، نتيجَة مخالفِة القوانيِن واللوائِح ومعاييرِ السلوِك األخالقيِّ ، ويدخُل تحَت هذا المفهوِم 
ُظِم السياسيِة واإلداريِة واالقتصاديِة واالجتماعيِة، وُيمكُن التَّمييُز بيَن ثالثة  األفعاُل التي ُتؤثُِّر سلباً على النُّ

مفاهيَم للفساَد اإلدارِيِّ 
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ما مفهوم الف�ضاُد 
الإداريُّ ؟؟

ُحْكٍم قضائيٍّ قطعيٍّ في  ص��دورِ 
الجريمِة المنسوبِة إليِه .

وي��ت��ب��ي��ن م��ّم��ا س��ب��َق أنَّ أغ��ل��َب 
التشريعاِت تْنتِهُج في تجريمها 
ل��ل��ف��س��اِد ال��وظ��ي��ف��يِّ ات��ج��اه��ي��ِن 
االنحراِف  ح��االِت  تجريُم  األوُل: 
ذل��َك  يشكُل  ع��ْن��َدم��ا  الوظيفيِّ 
إح�����دى ج����رائ����ِم ال���ّت���ع���ّدي على 
ال��م��اِل ال���ع���اّم، واالت���ج���اُه ال��ث��ان��ي: 
الوظيفيِّ  الفساِد  ُص��َورِ  تجريُم 
وال����ذي ي��ْن��ط��وي ع��ل��ى ُم��خ��ال��ف��ٍة 

لتعليماِت الوظيفِة. 
ومّما تَجُدُر مالحظته إنَّ جرائَم 
الفساِد الوظيفيِّ وإْن كانْت في 
األص����ِل م���َن ال��ج��رائ��ِم ال��ع��م��ديَّ��ِة 
إاّل أنَّ ُه��ن��اَك ص���ورٌ م��ْن ج��رائ��ِم 
الفساِد اإلداريِّ تقُع بصورٍة غيرِ 
على  التَّطبيقاِت  وم��َن  عمديٍة، 
جرائِِم الفساِد الوظيفيِّ بطريِق 
اإله���م���اِل ف���ي ال��ف��ق��ِه ال��ف��رن��س��يِّ 
قِة  إهماُل الموظِف في تحّري الدِّ
أو تحويِل  إي��داِع،  ِعْنَد عملياِت 
األمواِل غيرِ المشروعِة، أو َعَدِم 
أو  ال��ُع��م��الِء  َه��ِويَّ��ِة  ِق م��ْن  التََّحقُّ

المالِك الحقيقيِّ لألمواِل.
ُم��ك��اف��ح��َة  أنَّ  ي���ّت���ِض���ُح  وب���ذل���َك 
ال���ف���س���اِد ال���وظ���ي���ف���يِّ ي��ق��ت��ض��ي 
ت��وع��ي��َة ال��م��وظ��ِف ع��ل��ى م��اه��ي��ِة 

ال���ف���س���اِد ال���وظ���ي���ف���يِّ، وم��راق��ب��ُة 
اإلدارِة لسلوِك الموظفيَن  .

ثانياَ: الفساُد الماليُّ:
ال��م��وظ��ِف العمُل  ي��ج��ُب على    
ع��ل��ى م���راع���اِة األح���ك���اِم ال��م��ال��ي��ِة 
أم��واِل  بِ��ه��ا، وص��ي��ان��ِة  المعموِل 
بُِحْكِم  يستعملها  التي  ال��ّدول��ِة 
وظ��ي��ف��ت��ِه وال��م��ح��اف��ظ��ِة ع��ل��ْي��ه��ا، 
وع���������َدِم االس����ت����ي����الِء ع���ل���ْي���ه���ا أو 
اإلْض���راَر  أِو  لَنْفِسِه،  اْسِتْغاللِها 
اس��ت��خ��داِم��ه��ا، كذلِك  ب��س��وِء  بها 
يحظُر عليِه اإلهماُل أو التقصيُر 
ي��ت��رتَّ��ُب علْيِه ض��ي��اُع حقٍّ  ال��ذي 
م���َن ال��ح��ق��وِق ال��م��ال��ي��ِة ل��ل��دول��ِة، 
كما ال يجوُز للموظِف أْن يَْدُخَل 
ِجَهِة عملِِه  في تعامٍل ماليٍّ مَع 
���ِص���َل ب���أع���م���اِل وظ��ي��ف��ِت��ِه،  أو ي���تَّ
وذلَك َخْشَيَة تفضيِل مصَلَحِتِه 
ال���ش���خ���ص���ي���ِة ع���ل���ى ال���م���ص���ال���ِح 
الماليِة لإلدارِة، وقوانيِن الخدمِة 
ال��م��دن��ي��ِة ب��ص��ف��ٍة ع���ام���ٍة، ك��ذل��َك 
لتنفيِذ هذِه  الُمنظمُة  النَّشراُت 
ال��ق��وان��ي��ِن واألح���ك���اِم وال��ل��وائ��ِح 
وبِتنفيِذ  بالموظفين،  الُمتعلَِّقِة 
ال��م��وازن��ِة ال��ع��ام��ِة، واإلج�����راءاِت 
�������ِة ب����ال����ُم����ن����اق����ص����اِت  ال�������خ�������اصَّ

وال��������م��������زاي��������داِت وال������م������خ������ازِن 
��ِة ال��ق��واِع��ِد  وال��م��ش��ت��ري��اِت، وك��افَّ
والتقصير  واإله���م���ال  ال��م��ال��ي��ِة، 
ال��ذي ي��ت��رتَّ��ُب عليِه َض��ي��اُع حقٍّ 
م���َن ال��ُح��ق��وِق ال��م��ال��ي��ِة ل��ل��دول��ِة 
أو أح����ِد األش���خ���اِص ال��م��ع��ن��وي��ِة 
��ِة األُخ����رى، وك��ذل��َك ع��َدُم  ال��ع��امَّ
الماليِة  ال��رَّق��اب��ِة  م��واف��اِة أج��ه��زَِة 
بالحساباِت  مقبوٍل  ع��ذرٍ  بغيرِ 
وال��م��س��ت��ن��داِت ال��م��ؤيِّ��َدِة لها في 

المواعيِد الُمقّررِة لذلَك .
الماليِّ،  الفساِد  ُخ��ط��وَرُة  وتظَهُر 
واس���ت���ْغ���الُل ال��وظ��ي��ف��ِة ال��ع��ام��ِة 
وال����رش����وُة ف���ي ك��ون��ه��ا م����ْن أه���مِّ 
أس����ب����اِب االق����ِت����ص����اِد ال���َخ���ِف���يِّ، 
وَمْنُح  العامِة،  الوظائِف  فَبْيُع 
الَتراخيِص وفقاً ألهواِء البعض 
نَظيَر ُمقابٍِل، ُيَشجُِّع على ُظهورِ 
اقتصاٍد أسود، تْنُتُج عْنُه أمواٌل 
الناتج  او  ْخ��ِل  ال��دَّ في  ُتَسجَُّل  ال 
ل��ت��ل��ك  ال���وط���ن���ي  أو  ال����َق����ْوم����ِي 
أُخ��رى  م��رًَّة  ّ، وُتستخَدُم  ال��دول 
الُمستفيدِة،  الِفئاِت  ِخ��الل  مْن 
��َة لِفئاٍت  ��رائِ��يَّ َة ال��شِّ وتَ��زي��ُد ال��ُق��وَّ
��ِص��ُف بِ���َع���َدِم  ��ن��ٍة غ��ال��ب��اً ت��تَّ ُم��َع��يَّ
الرُّْشِد في اإلْنفاِق، واالسِتْهالِك، 
مّما يؤّدي إلى ُحدوِث تَضخٍُّم ، 

وارتفاٍع في األسعارِ. 
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بأقالمهم

بقلم د. سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -  رئيس لجنة البحوث والدراسات

لقد رم��ز ال��ق��رآن إل��ى اضطالع األب 
سورة  في  األبناء  تجاه  بالمسؤولية 
اْل����َم����اُل   ( : ت���ع���ال���ى  ال���ك���ه���ف ق�����ال 
ْنَيا ( وال بد  َواْلَبُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
م���ن  رع��اي��ة ه���ذه ال��زي��ن��ة وال��ح��ف��اظ 

عليها من كل سوء وضرر .

وفي سورة القصص يقول موسى 
ي��ت��ول��ى  اْم����كُ����ُث����وا (  وه�����و  أله���ل���ه ) 
األس��رة  ح��اج��ات  تأمين  مسؤولية 
َوَس��اَر  األََج��َل  ُموَسى  َقَضى  ا  )َفَلمَّ
��ورِ نَ��اًرا  بِ��أَْه��لِ��ِه آنَ��َس ِم��ن َج��انِ��ِب ال��طُّ
ِّ��ي آنَ��ْس��ُت نَ��اًرا  َق��اَل ألَْه��لِ��ِه اْمكُُثوا إِن
ْنَها بَِخَبرٍ أَْو َجْذَوٍة ِمَن  لََّعلِّي آتِيكُم مِّ

النَّارِ َلَعلَّكُْم تَْصَطُلون(  .

الكريم  رسولنا  بقول  واسترشاداً   

ص��ل��ى هللا ع��ل��ي��ه وس��ل��م : » كفى 
يَُقوت«  أن يضّيع من  إثماً  بالمرء 
) رواه أبو داود(، فإن حماية األسرة 
وظ��ي��ف��ة م��ق��دس��ة ي��ن��ال ب��ه��ا األب���وان 
أج����راً ع��ظ��ي��م��اً ف��ي ال��دن��ي��ا واآلخ�����رة ، 
أجيال  لبناء  األم��ث��ل  الطريق  فهي 
، ورف�����د  ال���ص���ال���ح���ة  ال���م���س���ت���ق���ب���ل 
المجتمع بالشباب الصالح والفرد 

المنتج . 

األس����ري����ة  ب���ال���ت���وع���ي���ة  أوالً  ون�����ب�����دأ 
ل��ألب��ن��اء وال��ك��ب��ار ف��ه��ي خ��ط ال��دف��اع 
ف��األط��ف��ال  ؛  ال��ج��ائ��ح��ة  م���ن  األول 
أف��راد  ك��ث��ر  أ التمييز ه��م  دون س��ن 
األسرة تضرراً من الفيروس، وأقل 
ينعدم  أو  ويقل  لهجماته،  مقاومة 
لخطورة  اإلدراك  مستوى  عندهم 

ال���ج���ائ���ح���ة، ل����ذا ُت��ل��ق��ى ع��ل��ى ع��ات��ق 
والمحافظة  ب��ه��م  ال��ع��ن��اي��ة  األب��وي��ن 
ع���ل���ى أم���ن���ه���م ال���ص���ح���ي، وت��ق��ل��ي��ل 
اخ���ت���الط���ه���م ب����اآلخ����ري����ن، وت��ه��ذي��ب 
ح��ي��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة ب��إب��ع��اده��م 
خروجهم  وتقليل  التجمعات  ع��ن 
إل����ى األس��������واق، وي��ف��ض��ل ب��ق��اؤه��م 
ف��ي ال��م��ن��ازل أو ال��س��ي��ارات، وات��ب��اع 
ت��وص��ي��ات ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص في 

ذلك كله .

ال���ت���ي  ال����م����ث����ل����ى  ال����وس����ي����ل����ة  وإن 
ت���س���اع���د األس���������رة ع���ل���ى ت��ح��ص��ي��ن 
ال��ب��ي��وت وح��م��اي��ة األس�����رة وت��ع��زي��ز 
ن��ف��س��ي��ة أف�����رداه�����ا ن���ح���و ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع ال���ج���وائ���ح وم���ف���اج���آت ال��ح��ي��اة 
وش����روره����ا ال��ت��س��ل��ي��م ل��ق��ض��اء هللا 

حم��اية اأ�ض�رتي يف ظل 
ا�ضتمرار اجلائحة )كورونا(

المبذولة  الجهود  رغ��م  ك��ورون��ا،  جائحة  استمرار  في ظل  واألب خصوصاً  عموماً  األس��رة  تتعاظم مسؤولية 
واألطفال  األس��رة  حماية  وتبقى  عليها،   للسيطرة  الناجع  المصل  لتوفير  المستمرة  واألبحاث  الحتوائها، 
، وتتجدد  الكبار، وَهمٌّ يحمله المسؤولون، حيث تبذل الجهود للتوعية بمخاطرها  يؤرق  واألق��ارب هاجساً 
يصبح  ال  وحتى   ، المستويات  كافة  على  أضرارها  من  والتقليل  انتشارها،  من  للحد  والتدابير  اإلج���راءات 
استمرار الجائحة عادة يستهان بها، وأمر واقع نستسلم له. تحت ضغوط الحياة المختلفة البد من الحفاظ 

على أسرنا وأوالدنا وآبائنا في ظل استمرار الجائحة . 
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واالستعانة  بحكمه،  والرضا  تعالى 
ب��رب��وب��ي��ت��ه واالل���ت���ج���اء إل���ى ح��ص��ن��ه ، 
غرس الثقة به سبحانه وتعالى في 
وتوعيتهم  وأهلينا  أبنائنا  ن��ف��وس 
الشرعية  ب���اآلداب  االل��ت��زام  بأهمية 
اليومية  واألذك���ار  النبوية  واألدع��ي��ة 
ك���ال���م���ع���وذات وس��������ورة اإلخ�����الص 
وااللتزام بالصلوات في أوقاتها، كل 
أث��ر كبير وخفي في حماية  ذل��ك له 
األس�����رة م���ن ال��ج��وائ��ح وال���ح���وادث 
 ، أض��راره��ا  م��ن  والتقليل  اليومية 
عاتق  على  تقع  المسؤولية  وه��ذه 
األب كما قال تعالى في وس��وة طه 
��الَِة َواْص��َط��ِب��ْر  : ) َوأُْم����ْر أَْه��َل��َك بِ��ال��صَّ
نَْرُزُقَك  نَّْحُن  رِْزًق��ا  نَْسأَُلَك  الَ  َعَلْيَها 

ْقَوى ( َواْلَعاِقَبُة لِلتَّ

وي���أت���ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ث��ق��ي��ف ال��ص��ح��ي 
ألفراد األسرة ، والتوعية المستمرة 
وال���ت���ع���ل���ي���م   ، ال�����وض�����ع  ب���م���خ���اط���ر 
ال���م���م���ن���ه���ج، وإق�����ن�����اع ك����ب����ار ال��س��ن 
ب���ض���رر ال����ع����ادات االج��ت��م��اع��ي��ة في 
، وغ���رس الشعور  ال��ح��ال��ي  ال��وق��ت 
األسرة  ألف��راد  الذاتية  بالمسؤولية 
ك��أح��د أه���م ع��وام��ل ن��ج��اح األب��وي��ن 
ف���ي ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى األب����ن����اء واآلب�����اء 
وحمايتهم وتحصينهم ورعايتهم . 

فبفضل وع��ي األب��وي��ن ق��د يتحول 
البقاء في المنزل إلى وسيلة لتوطيد 
وتقوية  األس���رة  أف���راد  بين  العالقة 
ال���ع���الق���ات ب��ي��ن األب���ن���اء وآب���ائ���ه���م ، 
وي���س���اع���د ع��ل��ى ت��ح��س��ي��ن ال��ع��الق��ة 
بين األزواج وتقريب وجهات النظر 
الجهد  ب��م��ق��دار  واإلح��س��اس  بينهم 
ال��ذي يبذله اآلخ��ر في سبيل توفير 

الحياة الطيبة لألبناء .

وم��������ن أه��������ل أس������ب������اب ال���ح���م���اي���ة 
وتقليل  العائلية  ال��زي��ارات  تقليل 
المنازل،  داخ��ل  التجمعات  نسبة 
واالس��ت��ع��ان��ة ب��م��ن��ص��ات ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي واس��ت��ب��دال��ه��ا ب��ب��رام��ج 
كالزوم   ( االفتراضية  االجتماعات 
( في التواصل مع األهل واألق��ارب 
فهذا له دور فاعل في القضاء على 

الوباء والتقليل من انتشاره . 

وك����ذاك ت��ع��دي��ل ن���وع ال��غ��ذاء طبقاً 
ل���ت���وص���ي���ات األط������ب������اء، واج���ت���ن���اب 
ال����وج����ب����ات ال��خ��ف��ي��ف��ة وال���س���ري���ع���ة 
والغازية التي تدمر أجهزة الجسم 
وتوهن عملياته الهضمية وتسبب 
االضطرابات وتفتح المنافذ لدخول 

الفيروسات إلى الجسم . 

وخاصة  ال��ري��اض��ة  م��م��ارس��ة  ومنها 

ال����م����ش����ي ال�����ي�����وم�����ي وم����م����ارس����ة 
ال����ت����م����اري����ن ل���ك���ل أف���������راد األس������رة 
وإض����ف����اء ال���ن���ش���اط وال��ب��ه��ج��ة على 
ال��ب��ي��ت م��ن خ���الل م��ش��ارك��ة األب��ن��اء 
 ، الجسدية  والنشاطات  باأللعاب 
ال��ك��س��ل وال��خ��م��ول والملل  وت���رك 
والخصال  السيئة  ال��ع��ادات  وك��ل 
المناعة  التي تدمر أجهزة  السلبية 

في الجسم . 

وي��ب��ق��ى ض��م��ن االح���ت���رازات الهامة 
االط���������الع ال���م���س���ت���م���ر ع���ل���ى إف������ادة 
ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة وم��ع��رف��ة آخ��ر 
المستجدات حول الجائحة وتنفيذ 
ال���ت���وص���ي���ات ال����ص����ادرة ع��ن��ه��ا بكل 

التزام ولكل أفراد األسرة .

التي تساعد  الجوانب  وغيرها من 
ع����ل����ى ت���ح���ص���ي���ن أف�����������راد األس��������رة 
بها  أدرى  وح��م��اي��ت��ه  وال��م��ج��ت��م��ع 
كز  المرا وتتابعها  االختصاص  أهل 
في  وتنتشر  واالجتماعية  الثقافية 
الشبكة  ع��ل��ى  ال��ت��واص��ل  م��ن��ص��ات 

العالمية.

على  هللا  وصلى   . التوفيق  وبالله 
آل���ه وصحبه  وع��ل��ى  س��ي��دن��ا محمد 

وسلم .ْ
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كتاب من اإلمارات

اأهمية احلكمة يف حياتنا

بقلم / فيصل محمد الشامسي
عضو في جمعية توعية ورعاية االحداث

بأياديها  الخير  بتقديم  التام  بالتزامها  وال��ظ��روف  األزمنة  عبر  اإلم���ارات  دول��ة  تمتاز 
البيضاء نحو اإلنسان بمختلف البلدان عبر العصور واألزمان ، دون تفريق في جنس 

أو لون أو دين بكل حب ووئام.

أخ�������ي اعلم -رعاك هللا – بأن 
الحكمة ش�������أنها عظيم ، وفيها 
م�������ن الخير ما هللا ب�������ه عليم ، 
وم�������ن ُرزق الحكمة فقد وهبه 
هللا فضالً عظيم�������اً ، قال جلَّ 
َش�������أنه : }ُيؤتِ�������ي اْلِحْكَم�������َة َمن 
يََش�������اء َوَم�������ن ُي�������ْؤَت اْلِحْكَم�������َة 
َفَقْد أُوتِ�������َي َخْيًرا كَِثيًرا{ ]البقرة 

 .]269

وتك�������ون الحكمة أش�������د تأكيداً 
الن�������اس  مناصح�������ة  عن�������د 
ودعوتهم إلى الخير وتوجيههم 
إلي�������ه ، قال س�������بحانه وتعالى : 
بَِّك بِاْلِحْكَمِة  }اْدُع إِلَى َسِبيِل َر
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَس�������َنِة َوَجاِدْلُهم 
بََّك ُهَو  بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َر
أَْعَل�������ُم بَِمن َضلَّ َعن َس�������ِبيلِِه 
َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن{ ]سورة 

النحل 125[. 

وجاء ف�������ي حديث اب�������ن عباس 
رضي هللا عنهم�������ا أنه قال : ” 
ِني النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه  َضمَّ
وسلََّم إلى َصْدرِِه، وقاَل: اللَُّهمَّ 
َعلِّْمُه الِحْكَمَة”. ]رواه البخاري 
3756[ ، وم�������ن حكم�������ة النبي 
صلى هللا عليه وسلم أنه ضم 
ابن عباس إل�������ى صدره ، وهذا 
يدل على رحمته ومحبته صلى 
هللا عليه وسلم له، ثم الدعاء 
له ب�������أن يعلم�������ه هللا الحكمة ؛ 
لما للحكمة من فضل وشأن 
عظيم ، والحكم�������ة هي إتقان 
العلم والعمل، وحسن الفهم 
والتعقُّل، والحكيم هو ال�������ذي 

ُيحِكُم األشياء وُيتقنها.  

تح�������دث  أن  الحكم�������ة  وم�������ن 
يعرف�������ون حتى  بم�������ا  الن�������اس 
ال ُيكَذََّب هللا ورس�������وله وحتى 

ال يفتتن�������وا ، جاء ف�������ي ]صحيح 
البخ�������اري 127[ ، “قال -علي 
ُث�������وا  َحدِّ عن�������ه-:  هللا  رض�������ي 
أُتِحبُّوَن   ، يَْعرُِفوَن  النَّاَس  بما 

ُ وَرسوُلُه”.  َب  هللاَّ أْن ُيكَذَّ

والحكي�������م يك�������ون واضح�������اً في 
الوس�������طية  محقق�������اً  نهج�������ه 
واالعتدال ف�������ي أقواله وأفعاله 
، حريص�������اً عل�������ى دين�������ه ووطنه 
، نافع�������اً مثم�������راً ف�������ي محيط�������ه 
ناشراً للخير والفضيلة ، مؤلفاً 
ألس�������باب  دافع�������اً   ، للقل�������وب 
الش�������رور ع�������ن نفس�������ه وأهل�������ه 
ومجتمعه ، يألفه الجميع عما 

يجده الناس من الخير فيه. 

صاح�������ب  ق�������ول  ونس�������تذكر 
الس�������مو الش�������يخ محم�������د بن 
راش�������د آل مكتوم حفظه هللا : 
)علمتني الحياة بأننا في زمن 
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نحتاج فيه للكثير من العمل 
والقلي�������ل م�������ن الجدل..نحتاج 
م�������ن الحكماء  حولن�������ا مزي�������داً 
ال الس�������فهاء ..( ، ألن الحكي�������م 
يك�������ون أميناً يق�������دم النصيحة 
بص�������دق ، يرجو م�������ا عند هللا ، 
العامة على  المصلحة  مقدماً 
الضيقة  الشخصية  المصلحة 
، أما الس�������فيه بخالف الحكيم 
، وآراؤه ضيقة  مباٍل  فهو غير 
لمصلحت�������ه  إال  ينظ�������ر  ال   ،
كثر من إصالحه  ، وإفس�������اده أ

، وقد يكون عديم الفائدة.  

م�������ن  وال تخلو المجتمع�������ات 
أو  الفكري  الش�������ذوذ  أصحاب 
من محبي الشهرة وإن كانت 
على حس�������اب الثوابت والقيم 
والمبادئ واألخالق ، وهؤالء ال 
بد من عالجهم والتصدي لهم 
بحكمة ، وذلك يكون بالدعاء 
ومناصحتهم  بالهداي�������ة  له�������م 
بالتي هي أحس�������ن دون شتم 
وال س�������ب وال ق�������ذف ، أو إبالغ 
الجهات المعنية عبر القنوات 
الرسمية ، لألخذ على أيديهم. 

صاح�������ب  عالم�������ات  وم�������ن 

س��������اعياً  الحكم��ة أن�ك تج�������ده 
في بن�������اء وطن�������ه ، ومصلحاً في 
مجتمعه ، رفيقاً مع أهل بيته 
وقرابت�������ه ، فالحكيم يكون ليناً 
سهالً  في تعامله رفيقاً بالناس 
بهم مش�������فقاً  رحيماً  عطوف�������اً 
على حالهم يتمنى لهم الخير 
كم�������ا يتمناه لنفس�������ه ، ويكون 
ا في  غنياً في نفسه متعففاً عمَّ
أيدي الن�������اس ، طالباً لمرضاة 
ربه ، مس�������ابقاً إل�������ى الخيرات ، 
مبتعداً  ب�������ل قاطعاً ألس�������باب 

الشرور والمهلكات. 
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متكني ال�ضباب .. خريطة 
طريق مل�ضتقبل اأف�ضل

همسات ونبضات

كرة الزمانية  و إذا ما عادت بنا الذا
والمكانية  لسنوات َخَلْت، كم كّنا 
ن��س��م��ع أن األط���ف���ال ه���م ش��ب��اب 
ال��ش��ب��اب هم  وأن   ، ال��م��س��ت��ق��ب��ل 
المستقبل بحد ذاته. ولكن ، هل 
تم االستثمار في األطفال بالشكل 

األمثل ؟
دور  ع�����ن  أت���ك���ل���م  ال  ه���ن���ا  أن������ا  و 
ال����م����ؤس����س����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة ف��ي 
ع���ل���ى دور  ب�����ل   ، ال����م����ج����ال  ه������ذا 
اآلب�����اء واألم����ه����ات وال��م��ؤس��س��ات 
واإلعالمية  والتربوية  التعليمية 
وال�������ري�������اض�������ي�������ة وغ������ي������ره������ا م���ن 
ال�����م�����ؤس�����س�����ات ب�����م�����ا ف�������ي ذل�����ك 
جمعيات النفع العام ، التي يجب 
ف��ي هذا  الفاعل  ب��دوره��ا  تقوم  أن 

المجال ، فالطفل الذي يتعلم في 
البيت كيف يمكن أن يتمكّن من 
إدارة حياته من جوانبها المختلفة 
، يمكن  لهذا األمر أن يتأصل  في 
ال��م��درس��ة وال��م��ؤس��س��ات األخ��رى 
ال��ت��ي ي��ل��ت��ح��ق ب��ه��ا ال��ط��ف��ل س���واء 
أو   ، أو ترفيهية   ، كانت تعليمية  أ

تطوعية ، أو غيرها .
وي��ت��م ص��ق��ل ال��ق��واع��د األس��اس��ي��ة 
ل��ل��ت��م��ك��ي��ن م����ن خ�����الل م��خ��ت��ل��ف 
ال��م��ؤس��س��ات اإلع���الم���ي���ة ، ال��ت��ي 
تلعب دوراً كبيراً في بناء وتحديث 

تلك القواعد أو في تدميرها .
وتجدر اإلشارة هنا إلى أننا نتكلم 
ع��ن ف��ئ��ة ك��ب��ي��رة  ف��ي المجتمع ال 
تبلغ  إذ  ب���ه���ا،  االس��ت��ه��ان��ة  ي��م��ك��ن 

نسبة الشباب  %43 من سكان 
العالم ، وهذا يعني أن االستثمار 
ف��ي ه���ؤالء ه��و ض��م��ان��ة لمستقبل 

زاهر . 
و ال��ت��م��ك��ي��ن ل��ي��س م��ج��رد ش��ع��ار 
يعلق على الجدار ، بل هو خريطة 
طريق تساعد  على تهيئة ودعم 
الظروف التي يمكن للشباب من 
خ��الل��ه��ا أن ي��ت��ص��رف��وا ب��أن��ف��س��ه��م، 
دون  ال�����خ�����اص�����ة،  وب����ش����روط����ه����م 
التدريب  خ��الل  م��ن  ب��ل   ، توجيه 
ف��ي صلب  ال��ذي يمكن أن يدخل 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة 
تساعد الشباب على مواجهة كل 
الشخصية  ب��ح��ي��ات��ه��م  يتعلق  م��ا 
، وتساعدهم  والعملية والعلمية 

بلسم لتعزيز الصحة

بقلم: د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي - مقدم برنامج بلسم لتعزيز الصحة 
bassam@healthinarabic.com

تركز حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في رؤية اإلمارات 2021 ، على تمكين الشباب 
بناء مستقبل  الفّعالة في  المسؤوليات، من أجل مساهمتهم   قادرين على تحمل  ليكونوا 
مستدام لهذه األرض الطيبة الغنية بثرواتها البشرية والمعرفية قبل المادية. وحتى يتحقق 
الشباب  تمكين  تعزيز  يمكن من خاللها  التي  الكيفية  نستكشف  أن  بد  ال  المرجو  الهدف 
كثر فعالية من أجل القيام بأدوارهم بالشكل األمثل وإحداث الفرق الذي نصبو  على نحو أ
إليه .  وحتى نستكشف ذلك ، علينا أن نبدأ باالستماع ألنفسنا أوالً ، لكي نُْحِسن ونُْتِقن فّن 
االستماع للشباب والحوار معهم وعلينا أن نفهمهم جيداً بمفهوم العصر  ، ونمنحهم الفرص 
الفاعلة  المشاركة  ضمان  يمكن  ال  سبق  ما  غير  من  إذ   ، ص��دوره��م  مكنونات  عن  للتعبير 
للمستقبل  والتخطيط  مهما عظمت،  الصعاب  تخّطي  على  ق��ادر  بناء مجتمع  في  للشباب 
والتعامل معها بشكل   ، ع��ادة  الشباب  تواجه  التي  المشاكل  ، وتفادي كل  بمنظور جديد 

إيجابي ، من خالل المشاركة الفاعلة في البيئة التي ينتمي لها هذا الشاب أو تلك الفتاة .
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على اتخاذ القرار حول مستقبلهم 
يكون  وأال   ، والتعليمي  المهني 

هذا األمر هو “ قرار والدي “ .
ومما ال شك فيه أن توفير البيئة 
المساندة للشباب برؤية عصرية 

، ستساعدهم على 
اس����ت����خ����دام م����ه����ارات����ه����م وج���ع���ل 
ح��ي��ات��ه��م أف��ض��ل ، ول��ي��س م��ج��رد 
حياتهم فقط ، بل سينعكس ذلك 
والمجتمع   المحيطة  البيئة  على 
، س���واء م��ن ح��ي��ث  س��ب��ل تعزيز 
ال��ص��ح��ة وال��س��الم��ة و االس��ت��ف��ادة 
م����ن ال����ف����رص االق���ت���ص���ادي���ة ، م��ا 
يساعد على التغيير التدريجي في 
المجتمع ، مما يساهم في توفير 

االزدهار والرفاه .
، رغ��������م ك��ل  أق����������ول  ول������ألس������ف 
الدراسات التي تؤكد على أهمية 
زال  ما  البعض  أن  إال   ، التمكين 
يجهل القيمة الحقيقة واإلمكانات 
زال  وم��ا   ، الشباب  ل��دى  الكبيرة 
يمارس معهم لغة التلقين ، التي 
 ، أن تصقل شخصيته  يمكنها  ال 
ت��واف��رت  ب��ل رب��م��ا تدمرها إذا م��ا 
عوامل أخرى مساندة ، وهذا ما 

يحدث في كثير من األحيان .
مساعدتهم  ف���ي  دورن�����ا  ي��ت��ج��ل��ى  و 

والفرص  القوة  نقاط  رؤي��ة   على 
ف����ي أن���ف���س���ه���م، ون����ق����اط ال��ض��ع��ف 
وال����ت����ه����دي����دات ، وك����ي����ف ي��م��ك��ن 
ت��ح��وي��ل ن��ق��اط ال��ض��ع��ف إل���ى ق��وة 
، وال��ت��ه��دي��دات إل���ى ف���رص ، ه��ذا 
األمر يساعدهم على رؤية الطرق 
المختلفة التي يمكن أن تنمو بها 
بيئة  لهم  ويوفر  وتتطور.  حياتهم 
م��ن خاللها  ، تتسع  آم��ن��ة وم��رن��ة 

رؤيتهم للمستقبل. 
توفير  على  العمل  م��ن  ب��د  ال  إذاً 
 ، الشباب  تمكين  برامج  وتطوير 
أنشطة  كهم في  المهم إشرا ومن 

التخطيط وصنع القرار .
ال����ب����ال  ع������ن  ي����غ����ب  أال  وي�����ج�����ب 
ب��ي��ن ف��ئ��ات الشباب  االخ��ت��الف��ات 
ال���ف���رص  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ، وت����وف����ي����ر 
المناسبة للجميع . والسماح لهم 
بتحمل مسؤولية رعاية أشقائهم 
أو ال��م��س��اه��م��ة في  األص���غ���ر س��ن��اً 
دخل األسرة. ومما الشك فيه أن 
بناء عالقات  وطيدة بين الشباب 
وال���ك���ب���ار  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ع��ن��اص��ر 
في  سيؤدي   ، السابقة  األساسية 
نهاية المطاف إلى الوعي والتغيير 
اإلي��ج��اب��ي ، وه��ذا األم��ر ينبع ع��ادة 
من خالل الشعور باالنتماء الذي 
يدفع الشباب للتواصل والتفاعل 

مع النسيج المجتمعي ، وتوفير 
ال��ف��رص اإلب��داع��ي��ة م��ث��ل صناعة 
ال��ف��ي��دي��و ، وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ، 
و م��ش��ارك��ة ال��ش��ب��اب ف��ي مجلس 

الحي ، وتدريبهم على ذلك.

خالصة القول 

أعمق  بشكل  االستثمار  يمكننا 
في  الشباب ، لتمكينهم من إدارة 
 ، وسليم  صحي  بشكل  حياتهم 
و تجنب كل ما يمكن أن يسبب 
من   ، المجتمع  أو  ل��ل��ف��رد  ال��ض��رر 
سلوكيات خاطئة أو غيرها ، من 
مواهبهم  م��ن  االس��ت��ف��ادة  خ���الل 
خير  أج��ل  من  الكامنة  وطاقاتهم 
أح��ب��ائ��ه��م ف���ي ال��ح��ي و ال��م��درس��ة 
ينتمون  التي  والدولة  والمجتمع 

إليها ، ويفتخرون بذلك.
وي��ط��ي��ب ل���ي أن أه��م��س ف���ي أذن 
كل أب أو أم ، في أن دورنا يتجلى 
ف���ي ت��ش��ج��ي��ع ال���ش���ب���اب وم��ن��ح��ه��م 
المعلومات أو التوجيه أو الموارد 
تولي  أج���ل  م��ن  يحتاجونها  ال��ت��ي 
وات��خ��اذ  حياتهم  ع��ن  المسؤولية 
ق�������رارات ص��ح��ي��ة، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
ت��ح��ق��ي��ق أح���الم���ه���م  و م��م��ارس��ة 
دوره����������م ال���م���ت���م���ث���ل ف�����ي ال���ب���ن���اء 

والتطوير .
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م�رسوع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ

م�ضبار الأمل

رسمي  بشكل  المتحدة  العربية  اإلم����ارات  دول���ة  دخ��ل��ت 
ال��س��ب��اق ال��ع��ال��م��ي الس��ت��ك��ش��اف ال��ف��ض��اء ال��خ��ارج��ي، عبر 
زاي��د آل نهيان  مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
رئيس الدولة “حفظه هللا”، بإنشاء وكالة اإلمارات للفضاء، 
وب�����دء ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���ش���روع إرس�����ال أول م��س��ب��ار ع��رب��ي 
“مسبار  اس��م  عليه  أطلق  المريخ،  كوكب  إل��ى  وإس��الم��ي 
األم��ل”. لتكون دول��ة اإلم���ارات واح��دة من بين تسع دول 

فقط تطمح الستكشاف هذا الكوكب.

ان���ط���ل���ق ال���م���س���ب���ار ف����ي م��ه��م��ت��ه 
ومن   ،2020 يوليو   20 بتاريخ 
المريخ  إل��ى  أن يصل  المخطط 
مع  تزامناً   ،2021 ع��ام  بحلول 
ذك������رى م������رور خ��م��س��ي��ن ع���ام���اً 
على قيام اتحاد دول��ة اإلم��ارات 
ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ت���ح���دة. وي���ج���ري 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ  واإلدارة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
لمشروع المسبار على يد فريق 
إم����ارات����ي  ي��ع��ت��م��د أف������راده على 
مهاراتهم واجتهادهم الكتساب 
الصلة  ذات  ال��م��ع��ارف  ج��م��ي��ع 

ب���ع���ل���وم اس���ت���ك���ش���اف ال��ف��ض��اء 
ت���ش���رف وك��ال��ة  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، إذ 
اإلمارات للفضاء على المشروع 
وتموله بالكامل، في حين يطور 
للفضاء  راش��د  بن  مركز محمد 
شركاء  م��ع  بالتعاون  المسبار 

دوليين.
وت��ت��ج��ل��ى أه�������داف ال��م��ه��م��ة ف��ي 
ب���ن���اء م������وارد ب��ش��ري��ة إم���ارات���ي���ة 
ع����ال����ي����ة ال�����ك�����ف�����اءة ف������ي م���ج���ال 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ف���ض���اء، وت��ط��وي��ر 
ال��م��ع��رف��ة واألب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة 

وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ال��ب��ش��ري��ة، 
مستدام  القتصاد  والتأسيس 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��م��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز 
ال���ت���ن���وي���ع وت��ش��ج��ي��ع االب���ت���ك���ار، 
في  اإلم�����ارات  بمكانة  واالرت���ق���اء 
نطاق  لتوسيع  الفضاء  سباق 
الفوائد، وتعزيز جهود اإلمارات 
في مجال االكتشافات العلمية، 
ك����ات دول����ي����ة ف��ي  وإق����ام����ة ش����را
ل��ت��ع��زي��ز مكانة  ال��ف��ض��اء  ق��ط��اع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الأهداف العلمية مل�رسوع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ
س���ي���ق���دم م���س���ب���ار األم�������ل أول  
دراسة شاملة عن مناخ كوكب 
الجوي  المريخ وطبقات غالفه 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ع���ن���دم���ا ي���ص���ل إل���ى 

 2021 ال���ك���وك���ب األح���م���ر ع����ام 
ف���ي م��ه��م��ة ت��س��ت��م��ر ل��م��دة سنة 
م���ري���خ���ي���ة واح�������دة وس��ي��س��اع��د 
على اإلجابة على أسئلة علمية 

الجوي  ال��غ��الف  ح��ول  رئيسية 
للمريخ و أسباب فقدان غاَزي 
ال��ه��ي��دروج��ي��ن واألك��س��ج��ي��ن من 

غالفه الجوي.
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وت��ق��وم وك��ال��ة اإلم���ارات للفضاء 
ب���ال���ت���م���وي���ل واإلش������������راف ع��ل��ى 
ال��الزم��ة  والتفاصيل  اإلج����راءات 
ويتولى  ال��م��ش��روع،  ه��ذا  لتنفيذ 
للفضاء  راش��د  ب��ن  مركز محمد 
ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذ واإلش���������راف 
ع����ل����ى ك����اف����ة م�����راح�����ل ع��م��ل��ي��ة 
ت���ص���م���ي���م وت����ن����ف����ي����ذ وإرس���������ال 
م����س����ب����ار األم���������ل ل���ل���ف���ض���اء ف��ي 
أن  ال��م��خ��ط��ط  وم�����ن   ،  .2020
ت���س���ت���غ���رق ه�����ذه ال���رح���ل���ة ع���دة 
أش��ه��ر ل��ي��دخ��ل ال��م��س��ب��ار م���داره 
العام  في  األحمر  الكوكب  ح��ول 
التاريخ  هذا  وسيتزامن   2021
م���ع اح��ت��ف��االت دول����ة اإلم�����ارات 
الخمسين  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل 

ليومها الوطني.
ي�����ه�����دف م������ش������روع اإلم������������ارات 
الس���ت���ك���ش���اف ال���م���ري���خ ب��ش��ك��ل 

أساسي إلى رسم صورة واضحة 
وش���ام���ل���ة ح�����ول م���ن���اخ ك��وك��ب 
عمل  فريق  وسيعمل  المريخ. 
اإلم����ارات الستكشاف  م��ش��روع 

المريخ - مسبار األمل إلى:
1.ال�����ت�����ع�����اون وال���ت���ن���س���ي���ق م��ع 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي ال��ع��ال��م��ي 
المهتم بكوكب المريخ لمحاولة 
إيجاد إجابات عن األسئلة التي 
لم تتطرق إليها أي من مهمات 

الفضاء السابقة.
2.دراسة أسباب تالشي الطبقة 
للمريخ  ال��ج��وي  للغالف  العليا 
ع��ب��ر ت��ت��ب��ع س��ل��وك��ي��ات وم��س��ار 
ال���ه���ي���دروج���ي���ن  ذرات  خ��������روج 
واألوك���س���ج���ي���ن، وال���ت���ي ُت��ش��ك��ل 
لتشكيل  األس��اس��ي��ة  ال���وح���دات 

جزيئات الماء.
طبقات  بين  العالقة  3.تقّصي 

ال��دن��ي��ا والعليا  ال��ج��وي  ال��غ��الف 
على كوكب المريخ.

4.ت���ق���دي���م ال����ص����ورة األول������ى من 
ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م 
المريخ  ج��و  تغير  كيفية  ح���ول 
ال��ي��وم وب��ي��ن فصول  على م���دار 

السنة.
5.م����راق����ب����ة ال����ظ����واه����ر ال���ج���وي���ة 
ع����ل����ى س����ط����ح ال�����م�����ري�����خ، م��ث��ل 
وتغيرات  الغبارية،  ال��ع��واص��ف 
درجات الحرارة، فضالً عن تنّوع 
لتضاريسه  تبعاً  المناخ  أنماط 

المتنوعة.
6.الكشف عن األسباب الكامنة 

كل سطح المريخ. وراء تآ
7.البحث عن أي عالقات تربط 
والظروف  الحالي  الطقس  بين 
المناخية قديماً للكوكب األحمر.
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فوائد الفواكه
لاأط�ف���ال وال�ض�������باب

التني
 - )آ - ب1  فيتامين  يحتوي على 
ب2 - ث - ب ب( كثير التغذية - 
هاضم - ُمقوٍّ - ملين - مدر للبول 
- مفيد ألمراض الصدر . يستعمل 
والنّقه  والشبان  األط��ف��ال  لتغذية 
وال��ش��ي��وخ وال��ري��اض��ي��ي��ن وال��ن��س��اء 
العصبي  الوهن  وض��د   - الحوامل 
واض����ط����راب����ات ال���م���ع���دة واألم���ع���اء 
واإلم�������س�������اك وال����ض����ع����ف ال����ع����ام 
البول  وم��ج��اري  الصدر  والتهابات 
. م���رب���ى ال��ت��ي��ن م��ف��ي��د ل��ل��م��ص��اب��ي��ن 
 ب����ع����س����ر ال�����ه�����ض�����م واإلم��������س��������اك.
ي���ن���ص���ح ال���م���ص���اب���ون ب���ال���ت���ه���اب���ات 
األم����ع����اء - ب��ش��ك��ل خ����اص - ب��أن 
ي��ق��ل��ل��وا م���ن م���ق���دار ال��ت��ي��ن ال���ذي 
يتناولونه ألن كثرة البذور في التين 
قد تسبب اضطراب الهضم. يمنع 
بالسكري  ال��م��ص��اب��ي��ن  ع��ن  ال��ت��ي��ن 

والسمنة وعسر الهضم. 

العنب
بالفيتامينات  كه  الفوا أغنى  من 
وخاصة )آ - ب - ث(. سريع الهضم - 
له قيمة غذائية كبيرة. يفيد في حاالت 
والبواسير  والقبض  الهضم  سوء 
البولية.  والحصاة  الكبدية  والحصاة 
منشط للعضالت واألعصاب - طارد 
للسموم من البدن - مرطب - مطهر 

قوي  منشط   - للصفراء  مفرغ   -
بإعطائه  وينصح   - الكبد  لوظائف 
خاصة  وبصفة   - والعجائز  للرضع 
والمصابين  الدم  بفقر  للمصابين 
واالحتقانية.  االلتهابية  باألمراض 
الذين  الرياضببن والعمال  كما يفيد 
على  ويعينهم  بمشقة  يعملون 

تهم  عضال  ومرونة  قواهم  استعادة 
حاالت  في  أيضاً  ويفيد  وطاقاتها. 
الكبد  واضطرابات  العظام  ضعف 
والرثية  المفاصل  وداء  والطحال 
واضطرابات  والنقرس  )الروماتيزم(. 
واإلمساك  والهضم  الدم  ضغط 

والعاهات الجلدية.
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امل�ضم�ض
 المحتويات الكيميائية للمشمش

 المشمش الجاف غني بفيتامين أ ,  ب ,  والحديد 
وهي عناصر موجودة أيضاً في المشمش غير 

المجفف الذي يتميز باحتوائه علي نسبة عالية من 
فيتامين سي . 

فوائد المشمش:
الميكروبات 	  مقاومة  في  المشمش  ثمرة  تساعد 

وتقوية األغشية المخاطية . 
زي�����ت ال��م��ش��م��ش م���ص���در غ���ن���ي ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن ه����� ,  	 

ف��ي تليين ال��ج��ل��د وم��ن��ع تكوين  وي��س��ت��خ��دم أي��ض��اً 
الشيخوخة .  م���رح���ل���ة  ف����ي  ال���ج���ل���د  ع���ل���ي   خ���ط���وط 
تناول 3  إلي 6  ثمرات من المشمش يومياً يساعد 
النزالت الشعبية والربو الشعبي . الوقاية من   في 
ي��س��اع��د ع��ل��ى تنشيط ح���دة اإلب���ص���ار، وي��زي��د من 
ق����وة ال��ج��س��م ال���دف���اع���ي���ة ض���د األم�������راض ل��وج��ود 

فيتامين)a( فيه بنسب عالية جداً.
مفيد جداً للمصابين بفقر الدم، كما أنه مقٍو لألعصاب 	 

واألوردة وخاليا الجلد وهو فاتح للشهية ومكافح 
لألرق. ومزيل  لألعصاب  ومهدئ  لإلمساك   جيد 
 ي������س������اع������د ع������ل������ى وق���������اي���������ة ال������ف������ت������ي������ات م���ن 
 األم�������������������راض ال������ج������ل������دي������ة وب��������ث��������ور ال������ش������ب������اب.
في  ف���ّع���االً  ت��ج��ع��ل��ه  ب��م��ك��ون��ات  ال��م��ش��م��ش   يمتاز 
م��ق��اوم��ة ال��ت��ج��اع��ي��د واالن��ك��م��اش��ات وال��ت��ش��ق��ق��ات 
 ب������ف������رم ال����م����ش����م����ش ووض�������ع�������ه ع�����ل�����ى ال������وج������ه.
ويحمي  ال��دم،  في  الكولسترول  مستويات  يقلل 

من أمراض القلب والشرايين.
المجفف 	  أما  الطازج مضاد لإلسهال   المشمش 

فهو ملين للمعدة.

ملحوظة:
ثمرة  في  الموجودة  الغذائية  الفوائد  على  للحصول 
الطعام،  قبل  كلها  أ على  الحرص  يجب  المشمش 
وعدم تقشيرها ألن قشرها يحتوي على كل المعادن 
عدم  ويستحسن  المعدنية،  واألمالح  والفيتامينات 
قطع ثمرة المشمش بالسكين، بل قضمها باألسنان 

أفضل

التفاح
 - )آ( وفيتامينات )ب1 وب2 و ث(  بالفيتامين  غني 
األمعاء  ينشط   -  ً نفعا  وأعظمها  كه  الفوا أفضل  من 
األطفال  عند  واإلسهال  المزمن  اإلمساك  ويكافح 

وحصى الكلى والحالبين والمثانه.
يزيل حمض البول – ويخفف نقيعه من آالم الحمى 
والعطش - ويخلص من األحماض والدهون - ويسهل 

إفراز غدد اللعاب واألمعاء والكبد.
التهاب األعصاب وأمراض  القلب ويخفف آالم  ينشط 
الكبد ووهن القلب ويصون األوعية الدموية واألسنان 

من النخر ويزيل الشعور بالتعب
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تغريـدات من تـويتـر
#ن�ضائح_يف_الرتبية حتت و�ضم

تنمية  دون  وحائالً  إبداعاتهم،  قتل  في  تكون سبباً  أن  اح��ذر  واج��ب،  أطفالك  لشقاوة  تحملك 
مهاراتهم.

إذا قلنا )تربية( فإن أول ما يحضر في أذهاننا هو التعليم والتوجيه والنصح والتهذيب وربما التوبيخ 
أو المعاقبة... ولكن هذه المعاني ليست التربية بل قد تكون جزءاً منها وليست األهم في التربية .!

المبالغة فى حماية الطفل غالبا ما تفقده االعتماد على نفسه خوفاً من مواجهة المواقف الطارئة 
بمفرده ويصبح الخوف والتردد من سماته.

إلدارة  فرصة  وأعطوه  الموقف  راقبوا  بل  مباشرة،  تتدخلوا  ال  أقرانه،  مع  الطفل  اختالف  عند 
الخالف، ثم تدخلوا باقتراحات إيجابية لحل الخالف والمصالحة.

حدد يوماً من كل أسبوع للتنزه مع أبنائك وزيارة األماكن التي يحبونها،كالمتنزهات، الحدائق،ا
لنوادي،المالهي،المتاحف، أو المكتبة.

للقصة أثر كبير لتعديل السلوك : فإن األبناء يعشقون القصص من سن ثالث سنوات، فعلى 
ال السلوك الخاطئ. الوالدين أن يحضرا قصة يستطيعان بها أن يعدِّ

بنفسية  بذلك كي تصنعوا جيالً  عليهم  تبخلوا  ،فال  واللعب  والضحك  الفرح  يحبون  األطفال 
متوازنة.

قدومه  ب��أن  وتشعره  األم��ان  يفقد  تجعله  السيئة  تصرفات طفلك  بسبب  الحياة  تذمرك من 
للدنيا هو مصدر تعاسة لك.

إذا وقع الطفل في خطأ كبيرأوصغير في مرحلة من مراحل حياته ثم أقلع عنه فلزاماً علينا أن 
ننسى هذا الخطأ؛بل نساعده على أن ينساه.

معظم الذين يضربون أبناءهم ال يضربونهم ألسباب تربوية مقبولة لكنهم يضربونهم للتنفيس 
عن غضبهم.
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وفاًء وعرفاناً للمعلم في )يوم المعلم(
شعر محمد سالمة عوض هللا

المعلم

وي��س��م��و ع��ل��ى ه����ام ال���ع���ال وه����و أص��ل��ُب ب�ص����وت�ك ي�ع�ل���و ال�ح���ق ش���������أواً ويغلُب 

ب��������ه ل�����ل�����ح��ي��������اَرى ُم��������س�����ت�����رادٌ وم���ذه���ُب ������ه����ى ع������ن من�����ه��ٍل م�تجددٍ  َف�َت������ْق�َت النُّ

�����ب غ��������ي�����ٍث ُم����ْزنُ����ُه ل���ي���َس ي��ن��ِض��ُب ك�����ص��يِّ  ً وفجَّ�������رت ي����ن���ب����وع ال��ه������دايِة ُم���ش��������َرعا

��ب��وا ف��ُغ��يِّ ال��غ��������اف�����ل�����ي��ن  ق��������ل��������وُب  علي��ه���ا  ���م���ت أوث��������ان الج�ه���ال��ة أص�����فق�ْت  وح��طَّ

وأن��������ت ال��ن��ط�����اس��������يُّ ال��ب��ص��ي��ر ال��م��ج��رُب وداوي������ت أوص������اَب الق�����ل������وِب وِدْخ����َل�ها 

ك�����������وك�����ُب ل��ل��������������ن�����اس  الح  م��������ا  وأَلالُؤه  ب��ي�ُم���ن�اك ن�������وُر ل��ي�س ي�خ��������ب�و س��������ن���اؤه 

غ�����ي�����اه�����ُب��ه��ا وان����ث����ال ب��ال��ج�����ه�����ل م�����رك�����������ُب ُجّنات إن طغت   ويهدي الحَياَرى في الدُّ

��ُب ُم�����������َؤشَّ ف�����������ض�����ٌل  َل��َع���ْ�����م��������ُر هللاِ  وذاك  وك�������ن�ت ل�م������ي��������راث الن���ب���ّي�ي����ن م������وئ�����الً 

وق��ل�����������ب��اً م��������ن ال��ب��ي��������داء أن�����������أى وأرح�����ُب حب��اك الذي استص��ف�اك ع��زماً وه����م����ة 

راري م��ج��رُب ك��م��������ا ص�������ان م��ك��ن��وَن ال��������دَّ غرس�����ت فأح�س�����ن�ت الغ�����راس وُص���نَته 

وغ��������ي��������ُرك ف��������ي نَ��������ع��م�����������ائ�����������ِه ي��������ت�����ق��ل��ُب وبِ�������تَّ ت������راع��ي الن�������ج���َم ح�������تى أف����ول�ِهِ 

ي��ت�لهُب ب��������ه��������م  إش��������ف��������اق��������اً  وق��������ل��������ب���ُ�����ك  ك في ذا : النشُء؛ ك��ي�ف تص������������ونه  َوَهمُّ

ل��������غ��������ي��������رك س��م��������ح��������اً وه����و َريّ�������اُن ط��ي��ُب ف���ل������م�����������ا أَنَ�������ى آُن الِق��ط��������اِف َرددتَ������������ه 

ج��������دي�����������راً ب�����������ه وأن�����������ت ب��ال��ح��ف��������ظ ُق���لّ���ُب ع�ه�������دن�����اك ف����ي�����م���ا ُص�����ن�َت���ه ورع������ي�����َت��ه 

��ُب ي��������ط��������اول أع��������ن��������اَن ال��س��������م��������اِء ُم�����َط��نَّ  ً أش����دت ل��ه������م مج������داً وع������زاً وس�������ؤددا

اد ي��������وم��اً ب��م��ا اْج��ُت��ُب��وا وم��������ا ك��������ذب ال�����������رُّوَّ  ً وك��ن������ت ل�����ه������م في َم����ْهَيع المج������د رائدا

وألواُؤه��������������ا م��������ن َرْوِح�����������ه�����������ا ل�����ك أق����رُب ولم ت��ش�����ُك أوض�����اَر الح����ي���اِة وبؤَس���������ها 

ت��ص��وُُّب م�نهم  ��ْغ��ن  ال��ضِّ س��ه��������اُم  إل��ي��ك  َل��ئ�ِ������ن ج�ح���د الق��الون فض���َل�ك وانب����رْت 

إذا م���ا ت��ج�����������اف��ى ع��ن��������ك ِخ�����لٌّ وص���اح���ُب  ً فحس�ُبَك من ذي العرش عدالً وشاهدا

إل���ي�����������ه ُي��������������رد األم���������������ر وال�����������ل�����������ه غ�����������ال��ب وحس���بك م��ن ذي الع��رش نَْصفاً وعزةً 
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